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MEDPREDMETNO POVEZOVANJE GEOGRAFIJE IN NEMŠČINE V GIMNAZIJI
Izvleček:
Diplomsko delo predstavlja medpredmetno povezovanje, in sicer predvsem na primeru
povezovanja geografije in nemščine v gimnaziji s poudarkom na sistemu zaznavnih tipov
VAKOG. Medpredmetno povezovanje učence in dijake spodbuja k vseživljenjskemu učenju,
ki se danes vedno bolj poudarja, s tem pa tudi k bolj kakovostnemu in trajnejšemu znanju. V
teoretičnem delu je predstavljeno medpredmetno povezovanje ter vzroki zanj, njegove
prednosti in slabosti ter načini izvedbe. Predstavljen je tudi sistem zaznavnih tipov VAKOG.
Preverili smo, katere medpredmetne povezave so bile že izvedene med geografijo in drugimi
predmeti ter nemščino in drugimi predmeti. Podali smo tudi nekaj možnosti medpredmetnega
povezovanja geografije in nemščine. Empirični del temelji na izvedbi učne ure
medpredmetnega povezovanja geografije in nemščine ter na rezultatih anketnih vprašalnikov,
ki smo jih razdelili med dijake. Rezultati so pokazali, da je takšno delo večini dijakov
zanimivo, vendar pa si kljub temu le slaba polovica vprašanih še želi tovrstnih povezav.
Dijaki morajo pri tej učni metodi namreč zavzeti bolj aktivno vlogo, kar pa jim ni vedno všeč.
Ključne besede: didaktika geografije, medpredmetno povezovanje, transfer učenja, sistem
zaznavnih tipov VAKOG, timsko poučevanje, projektno delo.
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OF
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Abstract:
This thesis presents interdisciplinary teaching in general and focuses especially on the
interdisciplinary teaching of Geography and the German language in the grammar school with
emphasis on representational systems (VAKOG). Interdisciplinary teaching is encouraging
students to a lifelong learning and therefore their knowledge is reaches a higher lever of
quality and its life span is longer, too. The theoretical part is about interdisciplinary teaching,
about its benefits on one hand and about its weaknesses on the other. The representational
systems (VAKOG) are also introduced. Interdisciplinary teaching of Geography and other
subjects and the German language and other subjects was already preformed in the past, and
we enumerated some possible connections among these subjects. We have added our
suggestions about interdisciplinary teaching of Geography and the German language. The
empirical part is based on the practical performance of interdisciplinary teaching and on the
results obtained by the students’ answers on the questionnaires. The results show that most of
the students find the interdisciplinary teaching interesting. Despite the positive result, there
are just a little less than a half of students who would like to have that kind of
interdisciplinary teaching again in the future, while the others do not find the interdisciplinary
teaching interesting. This kind of lessons force students to be active and students do not like
that always.

Key words: geography didactics, interdisciplinary teaching, transfer of learning,
representational systems (VAKOG), team teaching, project work.
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1. UVOD
Vseživljenjsko učenje v današnjem času vse bolj pridobiva na pomenu. Če želimo konkurirati
na trgu dela, moramo pridobiti oz. razviti čim več različnih kompetenc, vendar ne samo v šoli,
temveč jih moramo razvijati tudi kasneje v vsakdanjem življenju. Pri tem je pomembno, da
znamo pridobljeno znanje in spretnosti povezovati, uporabljati v novih okoliščinah, obenem
pa s tem pridobimo še nova znanja in spretnosti. To pomeni, da je naše znanje kakovostno ter
predvsem trajno in da ne gre le za razdrobljene informacije, ki se jih danes naučimo, jutri pa
jih že pozabimo.
Zaradi zgoraj naštetih razlogov vse bolj na pomenu pridobiva medpredmetno povezovanje, ki
omogoča pridobivanje kakovostnega znanja in razvija pri učencih še druge spretnosti, kot npr.
sodelovanje, povezovanje znanja, uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT),
delo v skupini, samostojno delo.
V literaturi lahko najdemo različne primere medpredmetnega povezovanja, vendar pa nismo
našli primera medpredmetnega povezovanja geografije in nemščine pri nas, kar nas je
spodbudilo k izbiri teme diplomskega dela. K medpredmetnemu povezovanju smo vključili še
sistem zaznavnih tipov VAKOG in različne zaznavne tipe (vidni, slušni, kinestetični), ker naši
čuti pri učenju odigrajo ključno vlogo. Več čutov naenkrat kot vključimo, boljše je naše
razumevanje in pomnjenje. Predvidevamo, da bosta znanje in razumevanje dvakrat bolj
kvalitetna, če bomo informacije sprejemali z različnimi čuti, obenem pa znanje in spretnosti
povezovali med različnimi predmeti in področji.

1.1.

Namen in cilji diplomskega dela

Namen diplomskega dela je preučiti možnosti medpredmetnega povezovanja geografije in
nemščine s poudarkom na uporabi sistema zaznavnih tipov VAKOG ter to tudi izvesti v učni
uri na gimnaziji.
Cilji diplomskega dela so naslednji:
♦
ugotoviti trenutno stanje glede prisotnosti medpredmetnih povezav na naših šolah,
♦
ugotoviti, kakšne so možnosti povezovanja geografije in nemščine z drugimi predmeti,
♦
na podlagi analize anket ugotoviti, kako dijaki gledajo na medpredmetno povezovanje
geografije in nemščine,
♦
ugotoviti, kakšne so nadaljnje možnosti povezovanja geografije z nemščino oz. tujim
jezikom.

1.2.

Delovne hipoteze

Postavili smo pet delovnih hipotez.
Hipoteza 1: Dijakom, ki imajo boljši učni uspeh pri geografiji in nemščini, bo ura
medpredmetnega povezovanja bolj všeč.
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Hipoteza 2: Za dijake, ki imajo slabše ocene pri nemščini, bo razumevanje učne ure, ki bo
delno potekala v nemščini, težje, kot pa za tiste, ki imajo pri nemščini boljše ocene.
Hipoteza 3: Dijakom, ki imajo pri nemščini boljše ocene, bo snov ure, ki je delno potekala v
nemščini, bolj ostala v spominu.
Hipoteza 4: Dijaki, ki imajo boljše ocene pri nemščini, si bodo tovrstnih medpredmetnih
povezav (geografija – tuji jezik oz. geografija – nemščina) želeli tudi v prihodnje.
Hipoteza 5: Glede na to, da je okoli 60 % populacije vizualnih tipov, sklepamo, da bodo tiste
metode, ki so osredotočene na vizualne zaznavne tipe, dijaki z vidika razumevanja in boljšega
pomnjenja ovrednotili z najboljšimi ocenami.

1.3.

Metode dela

Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela.
V teoretičnem delu smo podali splošen oris dosedanjih dognanj medpredmetnega
povezovanja, nato pa smo se še posebej osredotočili na povezovanje geografije in nemščine z
drugimi predmeti. Podali smo tudi dosedanje ugotovitve s področja uporabe sistema
zaznavnih tipov VAKOG ter ovrednotili njegov vpliv na boljše pomnjenje pri učencih.
Strokovnjaki so mnenja, da medpredmetno povezovanje omogoča otrokom bolj celostno
učenje ter da je znanje, pridobljeno na tak način, bolj kakovostno in trajnejše, sploh če pri
podajanju snovi pri učencih aktiviramo čim več čutov.
Posvetili smo se prednostim medpredmetnega povezovanja ter tudi problemom, ki lahko pri
tovrstnem povezovanju nastanejo. Preverili smo, katere učne vsebine bi bile za
medpredmetno povezovanje geografije in nemščine najbolj primerne, pri čemer smo se oprli
na tuje vire.
Ugotavljali smo, v kolikšni meri je medpredmetno povezovanje že prisotno v naših šolah,
kakšno je bilo dosedanje delo in do katerih spoznanj je prišlo na področju medpredmetnega
povezovanja geografije z drugimi predmeti in nemščine z drugimi predmeti. Zanimalo nas je
predvsem, ali integracija tujega jezika, v našem primeru nemškega jezika, pri podajanju snovi
pozitivno vpliva na boljše pomnjenje in razumevanje snovi pri učencih ter kako podati snov
na takšen način, da bo pomnjenje olajšano vsem tipom učnih stilov.
V empiričnem delu diplomskega dela smo predstavili nekaj primerov tem, ki bi bile za
medpredmetno povezovanje geografije in nemščine najbolj primerne. Izvedli smo učne ure, in
sicer v višjih letnikih gimnazijskih programov, kjer je znanje nemškega jezika že zadostno za
tovrstno delo. Med dijaki smo izvedli tudi anketo, s pomočjo katere smo izvedeli, kakšno je
zanimanje dijakov za takšno delo in način učenja v šoli. Dijaki so tudi sami ocenili znanje, ki
so ga pridobili na tak način.
Na koncu sledi analiza rezultatov. Na osnovi rezultatov smo podali ugotovitve ter možnosti in
ideje za nadaljnje delo na tem področju.
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2. TEORETIČNI DEL
2.1.

Medpredmetno povezovanje

2.1.1

Opredelitev pojma medpredmetno povezovanje

Medpredmetno povezovanje avtorji definirajo različno.
Shoemaker (1989, cv: Golob et al., 2007) medpredmetno povezovanje definira kot
izobraževanje, ki organizirano zbližuje vsebine in združuje različne poglede kurikula v
pomensko zvezo, tako da učenje in poučevanje obravnava na celovit način, da bi odsevalo
interaktivni resnični svet. Dressel (1958, cv: Golob et al., 2007) za razliko od Shoemakerja še
dodaja, da medpredmetno poučevanje učencem ne omogoča le celostnega pregleda znanja,
ampak jih tudi spodbuja, da sami zaznavajo nove odnose ter razvijajo nove strukture, sisteme
in modele, ne pa da se jih le naučijo na pamet.
Hodnik Čadeževa (2007, str. 133) pri tem pojmu prav tako poudarja celostno učenje in
medpredmetno povezovanje opredeljuje kot »didaktični pristop oz. učno strategijo, s katero
določamo vzgojno-izobraževalne cilje. Od preostalih se razlikuje po tem, da učitelj pri
medpredmetnem povezovanju izhaja iz povezovanja učnih vsebin oz. ciljev in poskuša
določeno vsebino ali problem podati oz. obravnavati čim bolj celostno. Pri tem lahko
uporablja različne učne metode in oblike dela«.
Martin-Kneip, Fiege in Soodak (1995, cv: Hodnik Čadež, 2007, str. 133) pa se približujejo
Shoemakerjevi definiciji, saj »opredeljujejo medpredmetno povezovanje kot primer
holističnega učenja in poučevanja, ki kaže realen interaktivni svet, njegovo kompleksnost,
odpravlja meje med posameznimi disciplinami in podpira načelo, da je vse znanje povezano«.
Iz vseh zgornjih definicij lahko sklepamo, da je medpredmetno povezovanje v svojem bistvu
didaktični pristop, ki učence/dijake pripravi na vseživljenjsko učenje.

2.1.2

Sorodni pojmi

Pri uporabi pojma medpredmetno povezovanje se srečamo še z nekaj sorodnimi izrazi, kot so
interdisciplinarno in medpodročno povezovanje ter kroskurikularnost.
Definicija pojma interdisciplinaren je »nanašajoč se na več disciplin, ved« (Slovar
slovenskega knjižnega jezika, 1985, str. 58).
Izraz medpredmeten nima razlage v slovarju, vendar ga glede na zgornje definicije
medpredmetnega povezovanja razumemo kot sopomenko pojmu interdisciplinaren.
Polšak (2007) meni, da se izraz medpredmetno povezovanje uporablja predvsem, ko
govorimo o povezovanju šolskih predmetov, medtem ko se izraz interdisciplinarno
povezovanje uporablja pri povezovanju strok na splošno in ni nujno vezano na poučevanje oz.
učenje v šoli.
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Kroskurikularne ali celovite povezave »povezujejo en predmet oz. predmetno področje med
oddelki in letniki (npr. medkulturna komunikacija kot specifični učni cilj pri pouku vseh tujih
jezikov v vseh oddelkih in vseh letnikih), povezujejo vse predmete oz. večino predmetov,
lahko pa tudi nepredmetne dele kurikula (dejavnosti, npr. obvezne izbirne vsebine v naši
sedanji gimnaziji)« (Lorenci, 2007).
»Kroskurikularnost je specifičen način doseganja določenih ciljev programa, ki so opredeljeni
kot skupni (enotni/enaki oz. dopolnjujoči):
• za en predmet,
• določeno skupino predmetov oz. predmetno področje,
• ali za vse predmete« (Lorenci, 2007).

2.2.

Vzroki za medpredmetno povezovanje

Marentič Požarnikova (2000) meni, da je razbitost znanja eden večjih problemov našega
šolstva. Kaže se predvsem v velikem številu predmetov, kopičenju snovi in nepovezanosti lete z drugimi predmeti, pri čemer je znanje »opredalčkano«. Pauličeva (2002) pa dodaja, da se
v takšnem primeru prejšnje znanje (predznanje) vse prevečkrat pojmuje enostransko, kot
skupek definicij, podatkov, pojmov, ki smo si jih zapomnili. Povečini je to »mrtvo znanje«, ki
se redkokdaj aktivira in poleg tega še hitro pozabi, torej postane nefunkcionalno.
Namen učenja ni pridobivanje le disciplinarno zamejenih spoznanj, temveč predvsem
osebnostno pomembnega znanja, ki ga dobimo z življenjskimi izkušnjami in reševanjem
problemov. Pri tem je potrebno aktivno učenje, ki poteka kot samostojno iskanje in
razmišljanje, v dialogu s člani skupine idr. (Marentič Požarnik, 2000).
Zgoraj omenjena dejstva so pripomogla, da je medpredmetno povezovanje v prenovljenih
učnih načrtih za osnovne in srednje šole pri nekaterih predmetih sedaj izpostavljeno ter da so
narejena priporočila in/ali nakazovanje medpredmetnih povezav.
Cilj pouka danes naj bi bil po mnenju Pauličeve (2002) pridobivanje kakovostnega znanja, to
je znanja, ki bo celostno, trajno, aktivno, kritično, uporabno in sistematično. Učenci/dijaki ga
pridobivajo s procesnim učenjem in konstruiranjem ter ga povezujejo z znanjem pri drugih
predmetih, s prejšnjimi znanji, aktualnim znanjem in interesi. Le takšen način pridobivanja
znanja pripomore k temu, da bodo učenci/dijaki znanje smiselno povezali, kar pa vpliva tudi
na njihovo motivacijo in smisel učenja.
Na kakovostno pridobivanje znanja pa v veliki meri vplivajo že same metode dela v razredu.
Marentič Požarnikova (2000) poudarja, da je pomembno, da se pravilno izberejo tiste metode
dela, ki pozitivno vplivajo na razvoj samostojnega in kritičnega mišljenja ter drugih navad in
spretnosti.
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2.3.

Transfer učenja

Pri medpredmetnem povezovanju je bistvo, da znajo učenci/dijaki svoje predznanje in veščine
uporabiti v novih okvirih in se pri tem spet nekaj novega naučiti. Na tak način deluje človek
skozi svoje celotno življenje in to mu omogoča transfer, saj v vsakdanjem življenju
pridobljeno znanje in veščine prenašamo naprej spontano.
Transfer učenja definiramo kot »prenos učnega učinka s prejšnjega na nadaljnje učenje, z
enega predmetnega področja na drugo, pa tudi iz znanih okoliščin, npr. šolskih, v nove –
življenjske in poklicne« (Marentič Požarnik, 2000, str. 98).

2.3.1

Vrste transfera

Poznamo več vrst transfera učenja, navedli pa jih bomo le nekaj, za katere menimo, da so z
vidika medpredmetnega povezovanja najpomembnejši.
Ločimo vertikalni ali specifični ter horizontalni ali splošni transfer.
Pri vertikalnem transferju se učni učinki prenašajo znotraj istega področja znanja ali predmeta
s prejšnjega na nadaljnje učenje, npr. predznanje in novo znanje pri matematiki, tujih jezikih.
Gre za področja, ki imajo razmeroma strogo hierarhično zgradbo, kjer je določeno predznanje
nujen pogoj za nadaljnje učenje (Marentič Požarnik, 2000). Pri učenju nemškega jezika, kot
tudi pri drugih tujih jezikih, je npr. dobro poznavanje besedišča z določenega področja
predpogoj, da učenci/dijaki lahko pišejo spise oz. eseje. Poznati pa morajo tudi slovnična
pravila, da lahko pravilno oblikujejo stavke. Na ta način se tudi osmisli učenje slovničnih
pravil, ki je za učence/dijake v večini primerov dolgočasno, nesmiselno ali težko.
Pri horizontalnem transferju pa se učni učinki prenašajo širše, med predmeti, med teorijo in
prakso oz. med šolskim učenjem in življenjskimi situacijami. Znanje matematike se npr.
prenaša na reševanje fizikalnih, kemijskih nalog, znanje slovenščine (predvsem
sporazumevalne spretnosti) pa npr. na vsa ostala področja (Marentič Požarnik, 2000).
Poznavanje fizikalnih ali kemijskih lastnosti ali procesov, kot npr. vlažnost, tlak in sestava
zraka, olajša učenje o teh istih procesih pri pouku geografije.
Z vidika medpredmetnega povezovanja nas gotovo bolj zanima horizontalni transfer, kjer naj
bi se znanje in veščine prenašale med predmeti oz. področji.
Marentič Požarnikova (2000) pa poudarja še dve vrsti transferja, in sicer vsebinski in
proceduralni transfer.
Pri vsebinskem se prenašajo konkretni pojmi, podatki, zakonitosti znotraj posameznih
predmetov in med njimi ter iz predmetov v življenje (Marentič Požarnik, 2000). Pri geografiji
nam poznavanje vseh podnebnih tipov pomaga pri poznavanju podnebja posameznih držav,
npr. Slovenije. Primer prenosa podatkov med predmeti pa so npr. merske enote, ki se jih
naučimo pri matematiki, uporabljamo pa jih drugih predmetih (enote za temperaturo, dolžino
itd.).
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Pri proceduralnem transferju se prenašajo splošne, širše uporabne spretnosti, postopki, orodja
učenja in mišljenja, ki so skupni različnim šolskim predmetom in področjem (npr.
sporazumevalne spretnosti, pridobljene pri slovenščini se lahko prenašajo na usvajanje
sporazumevalnih spretnosti pri tujih jezikih) (Marentič Požarnik, 2000). Spretnosti
sporazumevanja se najlažje prenašajo med jeziki v isti jezikovni skupini, npr. med
germanskimi jeziki, ker je veliko besed in pa tudi stavčnih struktur podobnih. Še en primer
proceduralnega transferja je poznavanje zemljevidov in sposobnost branja le-teh. Učenci to
znanje ponavadi usvojijo pri pouku geografije, uporabljajo pa ga še pri drugih predmetih, npr.
pri zgodovini, tujih jezikih, kjer prav tako uporabljajo zemljevid.
Posebej pomembno pri teh dveh vrstah transferja je ravnotežje med njima. V šolski praksi pri
nas je še vedno v ospredju samo vsebinski transfer. Proceduralni transfer ne sme biti
prepuščen zgolj naključju, temveč mora biti skrbno načrtovan, določeni pa morajo biti način
razvijanja ter preverjanje in ocenjevanje postopkov in miselnih spretnosti (Prav tam).
Če pogledamo na zadnji dve vrsti transferja z vidika medpredmetnega povezovanja, je po eni
strani razumljivo, da še vedno prednjači vsebinski transfer. Z vidika načrtovanja
medpredmetnih povezav je verjetno lažje poiskati skupne vsebine oz. učne teme, kot pa
veščine, ki bi jih učenci/dijaki pridobili ali urili, sploh če smo začetniki v izvajanju
medpredmetnih povezav. Vendar pa to vsekakor ni opravičilo, da se še vedno premalo
poudarja proceduralni transfer oz. da se ga še vedno prepušča le naključjem.

2.4.

Vrste kurikularnih povezav

Znanje in veščine lahko povezujemo ter nadgrajujemo na različne načine, zato poznamo več
vrst kurikularnih povezav. Ločimo jih glede na različne kriterije, med katerimi smo izbrali
število vključenih predmetov in obseg povezanosti.
Kurikularne povezave glede na število vključenih predmetov (Pavlič Škerjanc, 2008, str.
178):
♦
enopredmetne (znotraj posameznega predmeta),
♦
večpredmetne (med dvema, več ali vsemi predmeti).
Za doseganje kvalitetnega znanja so v prvi vrsti pomembne enopredmetne kurikularne
povezave. Pri pouku geografije morajo učenci in dijaki npr. usvojiti veščino branja različnih
vrst zemljevidov, saj to veščino potrebujejo za uspešno nadaljnje učenje. Poučevanje bi bilo
precej oteženo in skoraj nemogoče, če bi moral učitelj pri vsaki učni uri, kjer bi se uporabljal
zemljevid, učence in dijake vedno znova učiti, kako se znajdejo na zemljevidu. Prav tako je
npr. pri pouku nemščine pomembno, da si učenci in dijaki zapomnijo, po kakšnem vzorcu se
sklanja samostalnike in sprega glagole. Učitelj bi porabil ogromno časa, če bi pri vsakem
samostalniku oz. glagolu, ki bi ga učenci in dijaki spoznali na novo, vedno znova razlagal
vzorec sklanjanja oz. spreganja.
Na podlagi tega lahko vidimo, da je povezovanje znanja in veščin znotraj enega predmeta
nekakšen predpogoj za povezovanje znanja med dvema, več ali celo vsemi predmeti. So pa
večpredmetne povezave precej bolj zahtevne. Učitelj mora poznati vsebine drugih področij
oz. predmetov, ponavadi pa je potrebno tudi veliko več dogovarjanja in načrtovanja za
njihovo izvedbo.
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Kurikularne povezave glede na obseg povezanosti (Pavlič Škerjanc, 2008, str. 178):
♦
delne ali parcialne – izvajajo se znotraj predmeta oz. povezujejo dva ali le nekaj
predmetov,
♦
celovite ali kroskurikularne – prečijo celoti kurikul ter povezujejo en predmet med
oddelki in letniki (npr. medkulturna komunikacija kot specifični učni cilj pri pouku
vseh tujih jezikov v vseh oddelkih in letnikih) ali pa povezujejo vse oz. večino
predmetov ali nepredmetne dele kurikula (npr. interesne dejavnosti) ali pa obšolske
dejavnosti .
Celovite ali kroskurikularne povezave so vsekakor bolj zahtevne kot pa delne, saj od učiteljev
terjajo več energije, znanja in usklajevanja. Več energije ter znanja in veščin morajo pri tem
načinu dela ponavadi vložiti tudi učenci in dijaki. Se pa zgodi, da takšne povezave vedno niso
mogoče in je delo lahko veliko bolj kvalitetno, če se izvaja kot delna ali parcialna kurikularna
povezava. Delne ali parcialne povezave se zato izvajajo bolj pogosto, ker so možne v veliko
več situacijah kot pa celovite.

2.5.

Stopnje kurikularnih povezav

Lorenci (2007) navaja, da se kroskurikularnost v izvedbeno-organizacijskem pogledu
uresničuje z večjo ali manjšo stopnjo kurikularne povezanosti. Pri tem loči tri stopnje, in
sicer:
♦
intradisciplinarno – zelo ohlapna povezanost,
♦
multidisciplinarno – večja stopnja povezanosti,
♦
interdisciplinarno – največja stopnja povezanosti.
Pavlič Škerjančeva (2008) prav tako navaja, da so kurikularne povezave mogoče na treh
ravneh, pri čemer pa je njena delitev malce drugačna:
♦
znotraj predmetov (predmetne ali intradisciplinarne),
♦
med predmeti (medpredmetne povezave, ki so multidisciplinarne ali
interdisciplinarne),
♦
nad predmeti (nadpredmetne ali transdisciplinarne povezave).

2.5.1

Predmetne ali intradisciplinarne povezave

Tovrstne povezave so povezave znotraj določenega predmeta, torej so enopredmetne in so
praviloma delne. Vsebinsko in procesno znanje, spretnosti in veščine ali stališča in vrednote
lahko povezujejo v vertikalnem smislu (med letniki za isto generacijo dijakov) ali v
horizontalnem smislu (med posameznimi oddelki istega letnika) (Pavlič Škerjanc, 2008). Ta
vrsta povezav vključuje oba kriterija, ki smo ju opisali v prejšnjem poglavju, in sicer
povezovanje glede na število predmetov in glede na obseg povezanosti.
Predmetne povezave lahko prav tako vključujejo sodelovalno učenje oz. lahko celo temeljijo
na njem, vendar so organizacijsko manj zahtevne, saj ponavadi med skupnimi fazami zadošča
le skupno načrtovanje (Pavlič Škerjanc, 2008).
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2.5.2

Medpredmetne povezave

Takšne povezave se ponavadi dotikajo dveh ali več predmetov (to so t. i. delne večpredmetne
povezave) ali pa so izvedene na ravni kurikula kot celote, torej obstajajo med večino ali pa
vsemi predmeti (to so t. i. kroskurikularne večpredmetne povezave). Ponavadi se na tak način
pouk predmetov povezuje horizontalno, lahko pa tudi vertikalno (Pavlič Škerjanc, 2008). Za
izvajanje tovrstnih povezav so najbolj primerni razni dnevi dejavnosti, npr. naravoslovni,
kulturni, športni dnevi ali pa projektni dnevi in tedni. Za njihovo izvedbo je namreč potrebno
dovolj časa, kar pa v okviru rednega pouka ponavadi predstavlja problem.
Pri medpredmetnih povezavah
interdisciplinarno povezovanje.

dve

ločimo

vrsti,

in

sicer

multidisciplinarno

in

Multidisciplinarno povezovanje
Pri multidisciplinarnem povezovanju se discipline oz. šolski predmeti izvajajo ločeno. Več
predmetov ali pa vsi izberejo skupno temo, ki jo nato obravnavajo z različnih zornih kotov, in
sicer vsak predmet z zornega kota svoje vede ter skladno z učnimi cilji predmeta. Odločijo se
lahko tudi za uporabo iste dejavnosti ali za razvijanje iste spretnosti, veščine (Pavlič Škerjanc,
2008).
Učinkovitost tovrstnih povezav je največja, če se dejavnosti izvajajo časovno usklajeno,
vendar pa se skupno dejavnost oz. temo lahko izvede tudi v razmikih. V obliki projektnega
dne je te povezave smotrno izvesti vsaj v končni fazi. Pouk na ta dan poteka po ustaljenem
urniku oz. z manjšim prirejanjem, povezuje pa ga skupna tema, dejavnost ali veščina (Pavlič
Škerjanc, 2008). Na tak način se lahko obravnava tema »voda«, pri čemer se preuči njen
pomen z različnih vidikov: fizikalni, kemijski, biološki, geografski vidik itd. Obravnavajo se
kemične in fizikalne lastnosti, življenje v njej, vrste tekočih in stoječih voda ter njen pomen
za gospodarstvo, kmetijstvo, živalstvo in rastlinstvo itd.
Multidisciplinarno povezovanje zahteva že precej intenzivno sodelovalno poučevanje, od
skupnih faz je obvezno načrtovanje, zaželena pa je tudi skupna evalvacija (Pavlič Škerjanc,
2008).
Interdisciplinarno povezovanje
S skupnimi dejavnostmi in procesi to povezovanje poveže ločene predmete, od
multidisciplinarnega povezovanja pa se razlikuje v tem, da ima že skupne, integrirane učne
cilje. Najpogosteje se izvaja v obliki projektnega dneva ali tedna, zaželena oblika pa je timsko
poučevanje tipa A (dva ali več učiteljev poučuje isto skupino učencev). Takšno poučevanje je
organizacijsko bolj zahtevno, terja pa tudi dodatna sredstva, zato potrebuje veliko načrtovanja
in podpore (Pavlič Škerjanc, 2008). Na tak način smo izvedli medpredmetno povezovanje
geografije in nemščine v gimnaziji, le da je v našem primeru poučevala ena oseba, ki pozna
obe področji.

2.5.3

Transdisciplinarno povezovanje

Transdisciplinarnost pomeni združevanje tradicionalnih disciplin/predmetov v nove
discipline/predmete tako, da se meje med njimi zabrišejo. Cilji, vsebine, dejavnosti in procesi
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prvotnih disciplin/predmetov se nedeljivo združijo v nove entitete. Dodatna strokovna
usposobljenost učiteljev v eni ali pa več izhodiščnih disciplinah je ključna zahteva za tovrstno
povezovanje (Pavlič Škerjanc, 2008). Primer transdisciplinarnega povezovanja so številni
izbirni predmeti v devetletni osnovni šoli. Izpostavimo lahko npr. izbirne predmete
Raziskovanje domačega kraja, Življenje človeka na Zemlji in Turistična vzgoja. Združili so se
predmeti geografija, zgodovina, fizika, biologija, etika ter še nekateri drugi in tako so nastali
novi predmeti.

2.6.

Pogoji za načrtovanje in izvedbo medpredmetnih povezav

Pangrazi (2000, cv: Štemberger, 2007) pravi, da naj se učitelj za medpredmetno povezovanje
odloči takrat, ko je to smiselno, ko za to obstajajo razlogi in pa tudi ustrezne možnosti. Sicherl
Kafolova (2007) pa poudarja, da mora biti učitelj za izvajanje tovrstnih povezav strokovno in
didaktično ustrezno usposobljen.
Za učinkovito izvedbo morajo biti v povezavah jasno določeni cilji posameznih predmetov
oz. področij, povezovanje pa mora biti ustrezno načrtovano, drugače izgubi svoj pomen in
pozitivne učinke (Štemberger, 2007). Povezave med predmeti morajo biti smiselne, saj bodo
takšne pri procesu učenja bolj učinkovite kot pa manj smiselne (Hodnik Čadež, 2007).
Bevčeva (2005, str. 51-52) med pogoji za medpredmetno načrtovanje navaja naslednje:
♦
poznavanje različnih vrst znanja,
♦
poznavanje učnih načrtov, predmetov, ki so v predmetniku določenega razreda,
letnika,
♦
učiteljeva in učenčeva spremenjena vloga,
♦
načrtovanje dejavnosti že v letni pripravi,
♦
spremljanje in vrednotenje medpredmetnega načrtovanja ob koncu posameznega
ocenjevalnega obdobja oz. šolskega leta.
Pred izvajanjem medpredmetnega poučevanja je treba kritično presoditi, ali se spodbuja
kritično mišljenje ter problemsko obravnavo in ali je uporabljena ustrezna terminologija
(Polšak, 2007).
Učitelj mora pri načrtovanju upoštevati še »posebnosti šole, okolja (materialne, kadrovske,
geografske in klimatske razmere, tradicijo) in učencev (predznanje, izkušnje in interese), ki
jih poučuje« (Štemberger, 2007, str. 99).

2.7.

Prednosti medpredmetnega povezovanja

Sicherl Kafolova (2007, str. 114) vidi prednosti medpredmetnega povezovanja v naslednjem:
♦
presega se »opredalčkano« znanje,
♦
odkrivajo se globlji odnosi med pojavi,
♦
večja kakovost učenja,
♦
izraba učnega procesa je bolj ekonomična,
♦
s strani učencev sta zanimanje in motivacija za učenje večji,
♦
učenci na samostojen in dejaven način pridobivajo izkušnje,
♦
uporabnost, trajnost in povezanost znanja,
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♦
♦

kompleksnost mišljenja,
sodobna organizacija pouka (timsko delo, projektno delo itd.).

Medpredmetno povezovanje ni zgolj povezovanje sorodnih pojmov pri različnih disciplinah,
temveč razvija pri učencih tudi veščine, ki so neodvisne od vsebine in so uporabne v različnih
okoliščinah ter jih je mogoče prenašati. Nekatere od teh veščin so kritično mišljenje,
reševanje problemov, obdelava podatkov, uporaba IKT, izvajanje projektnih nalog, aktivno
učenje, branje, pisanje, poslušanje … Medpredmetno povezovanje naj bi bilo povezano z
vsakdanjim življenjem in to učencu predstavlja močan motiv in razlog za učenje (Hodnik
Čadež, 2007).

2.8.

Problemi in ovire pri medpredmetnem povezovanju

Medpredmetno povezovanje vsekakor ne predstavlja samo prednosti. Ta način dela je
ponavadi nekaj novega, drugačnega in pri organizaciji takšnega načina dela se velikokrat
pojavljajo tudi številne težave in ovire.
Raffelsieferjeva (2010) pravi, da pri medpredmetnem povezovanju naletimo na razne ovire, ki
se tičejo strokovnosti, časa, organizacije in socialnih omejitev.
Kar se tiče strokovnih omejitev, se učiteljem lahko zgodi, da pri načrtovanju naletijo na meje
svoje strokovnosti, saj se tekom izobraževanja za poklic učitelja orientirajo in specializirajo
predvsem za svoje področje. Z vidika strokovnosti je pomembno še to, da mora biti
medpredmetno povezovanje za učence pripravljeno še prav posebej strukturirano in
transparentno (Prav tam).
Časovno so medpredmetne povezave zahtevnejše, saj potrebujemo več časa za koordinacijo,
usklajevanje ter tudi za pripravo teme v novih okvirih (Prav tam).
Pri organizaciji medpredmetnih povezav je potrebno spremeniti oz. preseči že ustaljene tirnice
organizacije, pri čemer je nujna podpora sodelavcev in ravnatelja. Velikokrat se zgodi, da
razredi niso povsem primerno opremljeni, upoštevati pa je potrebno dejstvo, da so s takim
načinom poučevanja ponavadi povezani večji stroški (Prav tam).
Socialne omejitve pa se kažejo v tem, da so učitelji včasih egoistični, kar se tiče njihovih
predmetov pri načrtovanju medpredmetnih povezav (Prav tam). V veliko primerih se zgodi,
da se zdi učitelju tisti predmet, ki ga sam poučuje, pomembnejši od ostalih predmetov.
Medpredmetna povezava je zaradi tega lahko zastavljena na napačen način, ker se poudarja
vsebine ali veščine samo oz. predvsem enega predmeta in tako povezava v končni fazi izgubi
svoj glavni pomen.
Polšak (2007, str. 38) navaja še naslednje slabosti:
♦
možnost pojavljanja kontrole med učitelji,
♦
različni pogledi in nestrinjanje glede različnih vprašanj med učitelji,
♦
možnost močnega rivalstva,
♦
učitelji se ne osredotočijo samo na bistvene ideje posameznih predmetov/disciplin,
♦
en predmet lahko zasenči druge.
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Enega od problemov lahko predstavlja tudi fleksibilni predmetnik, saj se lahko zgodi, da se
sorodne ali iste teme pri različnih predmetih lahko obravnavajo v prevelikem časovnem
razmaku (npr. pri enem predmetu na začetku, in pri drugem šele na koncu šolskega leta). V
tem primeru si medpredmetne povezave težje izvedljive ali pa celo neizvedljive.

2.9.

Možnosti uporabe medpredmetnih povezav

Medpredmetne povezave lahko uporabljamo na različnih stopnjah učnega procesa, vendar pa
se v šolski praksi najlažje uresničujejo v prvem triletju devetletke. Na tej razvojni stopnji
otrok namreč svet dojema kot celoto, en učitelj pa poučuje vse predmete in zaradi poznavanja
vseh učnih načrtov lahko hitreje najde možnosti za povezovanje posameznih vsebin
(Štemberger, 2007).
To pa vsekakor ne pomeni, da medpredmetno povezovanje na drugih stopnjah šolanja ni
smiselno. Uporabiti moramo drugačen pristop in učitelji se morajo med seboj povezati in
sodelovati. Pozanimati se morajo o učnih načrtih pri drugih predmetih, da lažje ugotovijo, kje
bi bilo povezovanje možno in smiselno.
Možnosti medpredmetnega povezovanja je veliko, saj jih lahko uporabimo na različnih
stopnjah učnega procesa, npr. pri posredovanju novih učnih vsebin ali pri utrjevanju znanja
(Štemberger, 2007).

2.9.1

Načini izvedbe medpredmetnih povezav

Pri izvedbi medpredmetnih povezav imajo učitelji ogromno možnosti in ponavadi niso
omejeni samo na neke ozke okvire, vendar je to odvisno tudi od teme in vsebin. Z izkušnjami
in rutino pa se nam gotovo porajajo nove ideje in s tem odpirajo nove možnosti izvedbe.
Medpredmetne povezave se lahko izvedejo kot (Bevc, 2005, str. 53):
♦
motivacija,
♦
nadgradnja že obstoječega znanja,
♦
opredelitev problema,
♦
sooblikovanje avtentičnih nalog,
♦
izvedba projektnega dneva,
♦
utrjevanje znanja, ki so ga učenci/dijaki dobili pri drugem predmetu,
♦
ekskurzija (Polšak, 2007, str. 41),
♦
dnevi dejavnosti (naravoslovni dan, kulturni dan, tehniški dan, športni dan)
(Štemberger, 2007, str. 98),
♦
šola v naravi (Štemberger, 2007, str. 98),
♦
mini raziskovalne naloge učencev (Štemberger, 2007, str. 98).
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2.10.

Medpredmetno povezovanje in oblike dela

Polšak (2007, str. 37) izpostavlja naslednje oblike poučevanja, s katerimi je mogoče
najučinkoviteje uresničevati medpredmetno povezovanje in imajo dolgoročne učinke:
♦
timsko poučevanje s poudarkom na oblikovanju enotnih strategij in ciljev,
♦
sodelovalno učenje s poudarkom na ustvarjanju socialne interakcije v razredu,
♦
učenje na podlagi odkrivanja, kjer gre za odprtost in prilagodljivost tako učiteljev kot
učencev, učitelji pa samo pomagajo in pospešujejo pridobivanje učnih izkušenj,
♦
podporno učenje (service learning), kjer gre za povezovanje teorije in prakse na tak
način, da lahko neka skupina oz. skupnost za svoje potrebe uporabi znanje študentov,
♦
t. i. učeče se skupine, kjer gre za raznolike pristope, ki skupino trdno povežejo na
podlagi poljubne medpredmetne teme,
♦
projektno delo, ki je lahko po načinu dela podobno zgoraj omenjenim pristopom.

2.10.1

Timsko poučevanje

Pavlič Škerjančeva (2007, cv: Kelbič, 2007) pravi, da timsko poučevanje temelji na
prepričanju, da skupaj vsakdo od nas doseže več. Na vprašanje »Čemu sodelovalno
poučevanje?«, Pavlič Škerjančeva (Prav tam) odgovarja:
♦
tovrstno poučevanje terjajo oz. spodbujajo posodobljeni učni cilji oz. pričakovani učni
dosežki,
♦
to je oblika profesionalnega razvoja učiteljev (učenje drug z drugim in drug od
drugega),
♦
pričakujemo boljše dosežke dijakov.
Pri timskem poučevanju dva ali več učiteljev skupno načrtujejo in izvajajo učni proces v isti
skupini učencev ter obenem spremljajo in ugotavljajo doseganje učnih ciljev (Kelbič, 2007).
Ločimo dve temeljni vrsti timskega poučevanja:
♦
tip A – dva učitelja (optimalna velikost) sočasno poučujeta isto skupino učencev
(tandemsko poučevanje) (Kelbič, 2007),
♦
tip B – dva ali več učiteljev tesno sodeluje, vendar ne poučujejo vsi iste oz. celotne
skupine učencev ali ne poučujejo iste skupine učencev sočasno (Pavlič Škerjanc,
2007, cv: Kelbič, 2007).
Pri tipu A ločimo še več vrst glede na to, kako si učitelja razdelita različne učne dejavnosti.
Učitelja lahko poučujeta sočasno, pri čemer vsak od njiju izvaja različno učno dejavnost,
lahko se menjavata v nenehnem medsebojnem dialogu, lahko pa poučujeta zaporedno.
Oddelek učitelja lahko razdelita na dve skupini (poljubno ali glede na predznanje/zmožnosti
učencev) in vsak učitelj poučuje svojo skupino (Kelbič, 2007).
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2.10.2

Sodelovalno učenje

»Sodelovalno učenje je […] učenje v majhnih skupinah, v katerih zastavimo delo tako, da
obstaja pozitivna povezanost med člani skupine, ko skušajo s pomočjo neposredne interakcije
pri učenju doseči skupen cilj. Pri tem skupinskem delu pa se ohrani tudi odgovornost vsakega
posameznega člana skupine« (Peklaj, 2001, str. 9).
Marentič Požarnikova (2000) dodaja, da je pri organizaciji sodelovalnega učenja potrebno
upoštevati še to, da so skupine heterogeno sestavljene, odgovornost vsakega posameznika pa
jasno razvidna. Pomembni so tudi spoznavni in čustveno-motivacijski ter socialni cilji, saj
učenci ob tem pridobijo socialne spretnosti komunikacije in sodelovanja.

2.10.3

Projektno delo

Izrazov za projektno delo je več, in sicer projektno učno delo, projektni pouk, metoda
projekta, idr. (Novak, 1990).
»Pri projektnem delu vodi učitelj učence postopno skozi učni proces v smeri uresničevanja
vzgojno-izobraževalnih ciljev in nalog, ki jih je postavil v sodelovanju z učenci na začetku
izvajanja projekta. Med potekom projekta učitelj spodbuja, usmerja in pomaga učencem pri
učenju oziroma pri izvajanju aktivnosti, ki so jih učenci prevzeli ob načrtovanju izvedbe
projekta. Učenci pa se samostojno učijo ob posredni učiteljevi pomoči, to je opazujejo nek
pojav, zbirajo potrebne podatke, raziskujejo, rešujejo probleme, izvajajo neko praktično
aktivnost ipd. Tako namreč prihajajo prek lastne aktivnosti do neposrednih spoznanj in
znanja« (Novak, 1990, str. 22).
Novakova (1990) je po različnih avtorjih povzela naslednje značilnosti projektnega dela, ki ga
ločijo od tradicionalnega pouka:
♦
tematsko problemski oz. interdisciplinarni pristop,
♦
konkretna tematika, usmerjena na življenjsko situacijo
♦
ciljno usmerjena in načrtovana aktivnost, katere nosilci so učenci,
♦
upoštevanje učenčevih potreb, interesov in sposobnosti,
♦
kooperativnost,
♦
odprtost,
♦
poudarek na izkustvenem učenju,
♦
poudarek na učenju kot procesu zaradi primarno vzgojne funkcije projektnega dela.
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2.11.

Medpredmetno povezovanje v praksi

V raziskavi Pedagoške fakultete (raziskava Učitelj raziskovalec in medpredmetno
povezovanje), ki je bila opravljena med učitelji na različnih stopnjah izobraževanja (vrtec,
osnovna šola, gimnazija), se je pokazalo, da so medpredmetne povezave v veliki večini slabo
načrtovane oz. da v veliko primerih nastanejo spontano. Še vedno je na naših šolah takšen
način dela izveden le priložnostno. Največkrat se te povezave realizira le v okviru rednega
pouka, čeprav se ponuja še veliko drugih možnosti za njihovo izvedbo (Štemberger, 2007).
Po mnenju raziskovalcev medpredmetnih povezav v našem prostoru še vedno prevladuje
povezovanje, pri katerem niso v ospredju cilji, ampak neke vrste motivacija, ki deluje
povezovalno. Želeli bi, da se v šolski praksi preseže ta vrsta povezovanja oz. da se poiščejo
tudi drugi načini, ki bi pri učencih razvijali tudi uporabna znanja (Hodnik Čadež, 2007).
Učitelji se tudi še vedno bolj posvečajo iskanju vsebin za povezovanje različnih predmetnih
področij kot pa problemskemu izvajanju pouka ter metodam in oblikam dela, ki omogočajo
takšno izvajanje pouka (Prav tam).
V raziskavi pri medpredmetnem povezovanju petih predmetov na Srednji vzgojiteljski šoli in
Gimnaziji Ljubljana so učiteljice ugotovile, da je pri izbrani temi lažje povezati dva predmeta,
kot pa npr. pet. Več predmetov se bolj učinkovito povezuje zunaj klasičnega pouka, kot npr.
pri projektih. Težave so učiteljice zaznale zaradi različnih učnih načrtov. Na podlagi
preizkusov znanja pa so potrdile svojo domnevo, da tak način dela pri učencih/dijakih poveča
znanje in motivacijo (Golob et al., 2007). Učiteljice so medpredmetne povezave načrtovale na
podlagi učnih načrtov, ki še niso bili prenovljeni. V prenovljenih učnih načrtih so namreč, kot
sem že omenila, medpredmetne povezave že upoštevane oz. so podani konkretni predlogi za
izvajanje. Načrtovanje je zaradi tega vsaj malo olajšano in verjetno bi bilo tudi tem
učiteljicam lažje načrtovati medpredmetno teh petih predmetov na podlagi prenovljenih učnih
načrtov, ker bi imele že vsaj neke osnovne smernice. Čeprav so v učnih načrtih
medpredmetne povezave načrtovane, bi bilo bolje, če bi pri njihovem načrtovanju sodelovali
strokovnjaki različnih predmetnih področij in ne samo strokovnjaki za eno področje, saj bi
tako lahko dobili še več novih zamisli.

2.12.

Pomen in vloga informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT)

Danes učenci/dijaki ne morejo več pričakovati, da bodo vse življenje delali le na enem
področju ali celo delovnem mestu. Od njih se zato pričakuje, da skozi izobraževanje razvijejo
čim širšo paleto kompetenc. S tega vidika je tako zelo pomembno vseživljenjsko učenje.
Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) predstavlja v današnjem času enega ključnih
dejavnikov, ki spodbuja vseživljenjsko učenje, saj učenca navaja na samostojno in predvsem
aktivno delo. Prav takšno vlogo pa ima tudi medpredmetno povezovanje, zato menimo, da
imata z uporabo IKT kar nekaj skupnih točk.
Pri uporabi IKT ne gre samo za to, da smo v koraku s časom in se prilagajamo trenutnim
razmeram. Bolj gre za to, da če želimo slediti potrebi in zahtevi po sodobnem pouku, ki naj
bi bil čimbolj avtentičen, z veliko projektnega in sodelovalnega dela ter omogočal
samovrednotenje zmožnosti/kompetenc, tega skoraj ne moremo uresničiti brez uporabe IKT
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pri pouku (Rutar Ilc, 2008). Takšen način dela spodbuja tudi medpredmetno povezovanje in je
zaradi tega tesno povezano z uporabo IKT.
IKT lahko na različne načine prispeva k vseživljenjskemu učenju. Uporaba IKT pri
poučevanju in učenju k aktivnosti sili vsakega vključenega učenca/dijaka, s tem pa se učenec
učenja loti bolj poglobljeno in obravnavani tematiki posveti več svojega časa. Samoizbiranje
in prilagajanje učne poti učenca zopet sili v aktivno delo, obenem pa mu odpira nove
možnosti učenja in posledično zanimanja. S tem učenec resnično pridobiva navade za
vseživljenjsko učenje (Čampelj, 2008). Z uporabo IKT lahko naredimo pouk zanimiv za
učence/dijake z različnim zaznavnim tipom, tako da se za vsakega učenca/dijaka najde nekaj,
kar spodbudi njegovo zanimanje in poveča pomnjenje ter kakovost znanja.
IKT omogoča večjo diferenciacijo npr. z e-gradivi, ki so prilagojena potrebam posameznih
učencev. Učenci čutijo pri učenju z uporabo IKT večjo odgovornost, so bolj neodvisni in
učinkoviti (Prav tam). Najbolj kakovosten pa je pouk s pomočjo IKT takrat, ko so učitelji
ustrezno didaktično usposobljeni za uporabo IKT pri pouku in delujejo v okolju, kjer se
uporabo IKT spodbuja (Zavašnik, 2008).

2.13.

Vloga učitelja pri medpredmetnem povezovanju

Učitelji ugotavljajo, da učenci/dijaki premalo povezujejo učne vsebine med seboj oz. jih sploh
ne povezujejo. Učno snov doživljajo kot nekaj ločenega ali celo nezdružljivega. Naučena
snov je za njih le sredstvo za pridobivanje ocen, ne pa uporabno znanje. Čeprav se
učenci/dijaki včasih nekaterih povezav med predmeti zavedajo, jih sami ne iščejo (Golob et
al., 2007). Učenci/dijaki največkrat sami niso sposobni uvideti različnih medpredmetnih
povezav, zato je naloga učitelja, da jim jih predstavi in osmisli (Štemberger, 2007).
Slivar in Rutar Ilčeva (2001, cv: Golob et al., 2007) opozarjata, da učitelji premalokrat
opomnijo učence/dijake na povezovanje določenih vsebin z drugimi predmeti. Četudi sami
medpredmetne povezave izvedejo, učencev/dijakov k iskanju povezav ne spodbujajo.
Praviloma so se pri načrtovanju medpredmetnosti do sedaj povezovali učitelji sorodnih strok
in velikokrat na podlagi prijateljstva. Cilji sodobne šole pa so, da se usklajujejo različna
področja, kar pomeni, da se bo morala vloga učitelja spremeniti ne samo v razredu, temveč
tudi v odnosu do učiteljev drugih predmetnih področij (Bajželj, 2006).
Pomembno vlogo pri načrtovanju medpredmetnih povezav pa odigrajo tudi ravnatelji.
Njihova glavna naloga je načrtovanje na globalni ravni, ki šolo zajema kot celoto. S tem
nastaja temeljni okvir in usmeritev za nadaljnjo uresničitev pedagoškega procesa. Od dobrega
načrtovanja pedagoškega dela pa je odvisno uresničevanje ciljev sodobne šole, predvsem
tistih, ki so povezani s kakovostjo znanja (Bevc, 2008).

2.13.1

Izobraževanje učiteljev za področje medpredmetnih povezav

Medpredmetne povezave so v večini primerov lahko uspešno izpeljane le, če so skrbno
načrtovane. To pa pomeni, da učitelju za uspešno načrtovanje in izvedbo ne zadostuje samo
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strokovno znanje s področja poučevanja, temveč tudi teoretično znanje o medpredmetnem
povezovanju.
Zanimalo nas je, kakšne možnosti imajo učitelji, da si takšna znanja pridobijo. Poiskali smo,
katera izobraževanja so bila organizirana na to temo za učitelje osnovnih in srednjih šol v
šolskem letu 2009/10. Izpostavili smo vsa izobraževanja v zvezi z medpredmetnim
povezovanjem na splošno ali za določena področja, ki smo jih našli. Želeli smo izvedeti, ali
določena predmetna področja prednjačijo v organiziranju izobraževanj na to temo.
Na spletni strani Zavoda RS za šolstvo smo v poglavju Seminarji, tematske konference našli
nekaj izobraževanj s to tematiko.
Posodobitveni programi (Zavod RS za šolstvo – Posodobitveni programi, 2010)
♦
Sklop: Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah – geografija in tudi
izbirni predmeti. Izobraževanje: Priprava strokovne ekskurzije in medpredmetnega
terenskega raziskovanja.
♦
Sklop: Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah – matematika.
Izobraževanje: Medpredmetna povezava fizike in matematike v gimnazijah.
♦
Sklop: Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti – medpredmetno
povezovanje. Izobraževanja: Mlajši otroci in učenje angleškega jezika (vrtec, šola),
Mlajši otroci in učenje nemškega jezika (vrtec, šola), Zgodnje tujejezikovno
poučevanje v sodobni perspektivi večjezičnosti in večkulturnosti.
Po informacijah Zavoda za šolstvo so bila izvedena naslednja izobraževanja: »Priprava
strokovne ekskurzije in medpredmetnega terenskega raziskovanja«, »Mlajši otroci in učenje
angleškega jezika (vrtec, šola)« ter »Mlajši otroci in učenje nemškega jezika (vrtec, šola)«.
Ostala izobraževanja niso bila realizirana zaradi premajhnega zanimanja s strani učiteljev.
Odziv učiteljev je bil pri vseh izvedenih izobraževanjih pozitiven, saj so dobili veliko novih
idej za poučevanje, ker je bilo delo praktično orientirano. V vseh primerih so izrazili željo, da
bi se izobraževanja z isto temo ponovila tudi v naslednjem letu, ker so bila kvalitetna.
Zadovoljni so bili tudi z izvajalci izobraževanj. Na prvem izobraževanju je bilo 26
udeležencev, ki so ga cenili z oceno 3,58 (na lestvici od 0 do 4, pri čemer je 4 zelo dobro).
Drugega izobraževanja se je udeležilo 17 udeleženk, ki so ga ocenile z oceno 3,67. Tretje
izobraževanje pa je obiskalo 29 udeleženk, ki so ga ocenile z oceno 3,70.
Tematske konference (Zavod RS za šolstvo – Tematske konference, 2010)
♦
Fleksibilni predmetnik in avtonomija šol (ena od tem izobraževanja je medpredmetno
načrtovanje).
♦
Razvijanje kompetence učenje učenja kot medpredmetnega učnega področja.
Za ti dve izobraževanji nismo dobili podatkov o udeležencih oz. izvedbi konference.
Dodatna ponudba (Zavod RS za šolstvo – Dodatna ponudba, 2010):
♦
Motivacija za ustvarjalnost in inovativnost otrok in mladine (ena od tem je
medpredmetno povezovanje kot motivacijsko sredstvo za likovno izražanje).
To izobraževanje prav tako ni bilo izvedeno zaradi premajhnega zanimanja.
Na spletni strani Centra RS za poklicno izobraževanje (CPI – Tematska konferenca, 2010)
smo našli tematsko konferenco »Izvedbeni kurikul z odprtim kurikulom«, na kateri je bilo
govora o timskem delu in poučevanju, ki sta ena od oblik izvajanja medpredmetnega
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povezovanja. Ena od tem je bila tudi »Ključne kompetence«, kjer se poudarja vseživljenjsko
učenje in medpredmetno povezovanje.
Na spletni strani podjetja MIB d.o.o., podjetja za svetovanje, izobraževanje in trgovino, d.o.o.,
ponujajo izobraževanje Projektno delo in aktivne metode poučevanja, ki se je dotaknilo
medpredmetnega sodelovanja in povezovanja (Katalog izobraževanj …, 2010).
Glede na vse ponudbe, ki smo jih našli, smo ugotovili, da je bilo največ izobraževanj o
medpredmetnem načrtovanju in povezovanju organiziranih na splošno, tako da bi se jih lahko
udeležili učitelji različnih področij.
Izobraževanja, ki so bila izvedena, so bila ocenjena zelo pozitivno. Nekaj jih žal ni bilo
izvedenih zaradi premajhnega zanimanja, kar pomeni, da se izobraževanj s področja
medpredmetnega povezovanja še vedno udeležujejo samo učitelji določenih predmetnih
področij.

2.14.

Medpredmetno povezovanje geografije z drugimi predmeti

Pri iskanju medpredmetnih povezav med geografijo in preostalimi predmeti smo se najbolj
oprli na prenovljeni Učni načrt za geografijo za splošno, klasično in ekonomsko gimnazijo iz
leta 2008. V prenovljenem učnem načrtu je medpredmetnim povezavam namenjene kar precej
pozornosti, saj je kar nekaj predlogov za konkretne teme, kjer je medpredmetno povezovanje
možno. Poleg vsebine so opredeljeni tudi že cilji za področje geografije, z ostalimi predmeti
in strokami pa morajo učitelji cilje prilagoditi sami.
Oblike dejavnosti pri izvedbi teh vsebin so prepuščene učitelju (Učni načrt za geografijo …,
2008, str. 51).
Vsebine za medpredmetne povezave med geografijo in drugimi predmeti (Učni načrt za
geografijo …, 2008, str. 51-55)
♦
Geopolitični položaj Slovenije skozi zgodovino, oblikovanje etničnega ozemlja
(geografija, zgodovina) – medpredmetne povezave: zgodovina – razvoj slovenskega
naroda v 20. stoletju.
♦
Geografska odkritja od 15. do 18. stoletja (geografija, zgodovina) – medpredmetne
povezave: zgodovina – stičišča kultur (Amerika), etnične, družbene in gospodarske
spremembe (ali so Evropejci odkrili preostali svet, pomembna geografska odkritja in
oblikovanje kolonialnih imperijev).
♦
Kolonialna podoba sveta v 19. in 20. stoletju (geografija, zgodovina) – medpredmetne
povezave: zgodovina – nemirne vode: od nacionalnih gibanj do prve svetovne vojne
(tekmovanje med državami in odkrivanje neodkritega sveta, temelji imperializma in
kolonialna politika, delitev sveta in posledice kolonializma).
♦
Poselitev Amerike (geografija, zgodovina) – medpredmetne povezave: sociologija –
identiteta in kultura, zgodovina – pomembna geografska odkritja in oblikovanje
kolonialnih imperijev.
♦
Evropski prostori in kulture (geografija, zgodovina, sociologija) – medpredmetne
povezave: sociologija – izzivi sodobnega sveta, odločanje v skupnosti, zgodovina –
začetki industrializacije v Angliji, nacionalne države in njihova vloga v evropskem
prostoru, blišč in beda industrijskega razvoja (izbirna vsebina), EGS in začetki
evropske integracije, EU in njena širitev.
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♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Sestave prebivalstva (geografija, sociologija) – medpredmetne povezave: sociologija –
izzivi sodobnega sveta, zgodovina – migracije (tradicionalno življenje priseljencev,
mešanje kultur (izbirni temi)).
Razvoj Zemlje, geološke dobe in kamnine (geografija, biologija, kemija, fizika) –
medpredmetne povezave: biologija – evolucija, kemija – kemijske spojine, zgradba
kristalov.
Prst (geografija, biologija, kemija) (Oblika: ekskurzija in/ali terensko delo.) –
medpredmetne povezave: kemija – na splošno področja razlikovanja kislin, baz,
oksidacije, redukcije; biologija – na splošno živi svet v prsti.
Rastlinstvo in živalstvo (geografija, biologija) – medpredmetne povezave: biologija –
zgradba in delovanje rastlin.
Vodovje (geografija, kemija, fizika) – medpredmetne povezave: kemija – raztapljanje
snovi, biologija – življenje v vodi.
Vreme in podnebje (geografija, fizika) – medpredmetne povezave: fizika – cilj: dijaki
znajo definirati tlak in opisati, kako ga merimo, in izbirni cilj: dijaki znajo definirati
absolutno in relativno vlažnost zraka ter temperaturo rosišča.
Okoljski problemi (geografija, biologija, kemija, sociologija) – medpredmetno se
lahko obravnavajo tudi izbrani okoljski problemi na različnih ravneh. Predlagane
medpredmetne povezave: biologija – človek in naravni viri, biotska pestrost in
evolucija; zgodovina – znanost in tehnologija v 20. stoletju (napredek tehnike in
znanosti, poglobljene razlike med razvitim in nerazvitim svetom, družbene
spremembe, okoljski problemi).

Medpredmetno oz. večpredmetno je možno izvesti tudi obvezno ekskurzijo in v učnem načrtu
je navedenih nekaj primerov izvedbe.
»Primeri za možnosti medpredmetnega sodelovanja so npr. vsebine Ljubljansko barje
(geografija – zgodovina), regije Slovenije v povezavi z rojstnimi kraji slovenskih pesnikov in
pisateljev (geografija – slovenščina), štetje prometa in obdelava podatkov (geografija –
matematika), obdelava statističnih podatkov (geografija – matematika), izvedba športnega
dneva, pohod na Golovec in obisk observatorija, pohod v Tamar, ledeniški relief in podnebne
značilnosti (geografija – športna vzgoja) oziroma regionalne posebnosti po Sloveniji« (Učni
načrt za geografijo …, 2008, str. 56).
V učnem načrtu (Prav tam) so navedene še kroskurikularne vsebine, ki se v pouk geografije
vključujejo s splošno zapisanimi in podrobnimi cilji in posebej so poudarjene možnosti za
naslednje vsebine:
♦
okoljska vzgoja (geografija, biologija, kemija),
♦
domovinska vzgoja (geografija, zgodovina, slovenščina), pri kateri poskušamo
udejanjiti splošne cilje,
♦
prometna vzgoja,
♦
estetska vzgoja: – izdelava plakatov, PP-predstavitev projektnih nalog (geografija,
likovna vzgoja),
♦
vzgoja za zdravje: – ekološko kmetijstvo, kemizacija kmetijstva (geografija, kemija,
biologija), – gibanje v naravi (geografija, športna vzgoja),
♦
knjižnična vzgoja (delo z literaturo, izdelava poročil ipd.).
V revijah Geografija v šoli smo v nekaj člankih našli opisane konkretne primere povezovanja
geografije z drugimi predmeti, ki so se jih lotili učitelji.
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Medpredmetno povezovanje na primeru ekskurzije je bilo tako npr. organizirano na Srednji
šoli Vena Pilona Ajdovščina (smer predšolska vzgoja). Ekskurzija v Slovensko Istro je
vključevala kar šest predmetov, in sicer geografijo, zgodovino, biologijo, slovenski jezik,
glasbo in likovno vzgojo. Takšno ekskurzijo so organizirali že večkrat, vendar je uresničevala
le geografske in zgodovinske cilje, tokrat pa so vključili še druga področja. Skupno
načrtovanje učiteljem ni delalo težav, avtorica članka pa je prepričana, da tak način dela
vpliva na osebnostni in strokovni razvoj vsakega posameznika (Šen Vitez, 2008).
Na gimnaziji Škofja Loka so geografijo povezali z ruskim jezikom, in sicer ob učni temi
Geografija Rusije s poudarkom na naravnogeografskih presežnikih te države. Dijaki so po
izvedenih učnih urah reševali anketo in večina se je na takšen način dela odzvala zelo
pozitivno in si tovrstnih izkušenj želi še več. Učiteljici sta mnenja, da takšno sodelovanje na
kratek rok sicer pomeni nekoliko več dela, dolgoročno pa prinaša več prednosti kot slabosti
(Krek, Petek Ahačič, 2007).
Dvojezična srednja šola Lendava je geografske pojme povezala v teh jezikih. Medpredmetna
povezava nemškega, madžarskega in slovenskega jezika ter matematike in geografije je
potekala na osnovi pravopisa treh jezikov pri geografskih in matematičnih pojmih. Učiteljice
je presenetilo, da so tudi dijaki opazili, da so učiteljice v pripravo in izvedbo ure vložile več
časa in truda. Za dijake pa je bila to poživitev in koristno medsebojno sodelovanje (Gaal,
2009).
Na Osnovni šoli Ivana Cankarja Vrhnika so v medpredmetno povezovanje geografije in
izbirnega predmeta ROM (računalniška omrežja) še posebej vključili uporabo IKT. Učenci so
namreč izdelovali seminarsko nalogo z blogom – spletnim dnevnikom, pri čemer so morali
poleg znanja iz geografije in uporabe računalnika vključiti tudi znanje drugih področij. Na ta
način so učenci staršem in učiteljem predstavili svoje delo pri pouku in na ekskurziji. Pri
načrtovanju in celotni izvedbi sta aktivno sodelovala le učitelja geografije in izbirnega
predmeta ROM, učitelji drugih predmetnih področij pa ne. Tu se torej ponuja možnost
nadgradnje takšne medpredmetne povezave. Učenci so bili pri delu samostojni, naučili pa so
se tudi nekaj o sodelovanju v skupini (Bizjak Bradeško, Trček, 2008).
Še en zanimiv primer medpredmetnega povezovanja je kulturni dan na temo Egipt in arabski
svet, ki so ga izvedli na celotni predmetni stopnji (6., 7., 8. in 9. razred) na Osnovni šoli Col.
Kulturni dan je potekal v obliki trinajstih delavnic, v katere so se učenci razporedili sami,
vsaka od delavnic pa je pokrivala vsaj eno od naslednjih predmetnih področij: geografija,
zgodovina, likovna vzgoja, tehnična vzgoja, gospodinjstvo, glasbena vzgoja in ples, slovenski
jezik, arabščina, novinarstvo, turistična vzgoja. Učenci so bili zelo motivirani, saj so si sami
izbrali delavnico. Spoznali so, da je geografija veda, ki povezuje ogromno vsebin oz. šolskih
predmetov. Cilj kulturnega dneva je bil dosežen, saj so učenci z zanimanjem spraševali,
katera država bo na vrsti pri kulturnem dnevu v naslednjem šolskem letu (Likar, 2008).
V reviji Okoljska vzgoja v šoli pa smo našli primer medpredmetnega povezovanja v Osnovni
šoli Turnišče, kjer so organizirali projektni teden Voda. Načrtovan je bil medpredmetno,
izvedli so ga v zadnji triadi osnovne šole (7., 8. in 9. razred), vključeval pa je ogromno
različnih predmetov: naravoslovje, geografija, slovenščina, matematika, glasbena vzgoja,
likovna vzgoja, tuji jezik, zgodovina, fizika, tehnika in tehnologija, kemija, gospodinjstvo in
biologija (Žerdin, 2005).
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Kelbičeva (2007) je navedla primer, kjer so na Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška v
okviru evropskih oddelkov izvedli projekt Tabor Aleksandra Velikega. Vključili so več
predmetnih področij, in sicer zgodovino, geografijo, angleščino, grščino, filozofijo, biologijo,
glasbo, likovno umetnost, slovenščino, športno vzgojo in matematiko.
Dijaki Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana so se ukvarjali z medpredmetnim
povezovanjem petih predmetov, in sicer zgodovine, slovenščine, matematike, geografije in
nemščine. Geografija se je povezovala z zgodovino, in sicer je bila učna tema ure Latinska
Amerika (Družbenogeografski oris Latinske Amerike kot celote). Učiteljice so na začetku
preverile raven znanja in motivacije pri dijakih, in sicer ta preizkus ni temeljil na
medpredmetnem povezovanju. Po izvedenih medpredmetnih urah pa so preizkus ponovile in
ugotovile, da je bila medpredmetno obravnavana snov med dijaki bolje usvojena in da se je
raven znanja dvignila (Golob et al., 2007).
V zborniku »Posodobitve pouka v gimnazijski praksi. Geografija« pa smo našli še veliko
drugih primerov medpredmetnih povezav z geografijo, ki jih bomo na kratko opisali spodaj.
Projektna dneva Gozdna učna pot na Celjski koči sta bila izvedena na Šolskem centru Celje in
na Gimnaziji Lava. Nosilec projekta je bila geografija, povezovala pa se je še z biologijo,
fiziko, matematiko, zgodovino, nemščino in športno vzgojo. Delo je potekalo v skupinah in je
bilo dijakom zelo všeč. Izdelali so pisne končne izdelke ter naredili razstavo in predstavitev
njihovega dela (Grešak, 2010).
V Gimnaziji Piran so na temo energetika medpredmetno povezali geografijo, fiziko in kemijo,
kjer so problem obravnavali s treh različnih zornih kotov. Po mnenju učiteljice se je tak
pristop izkazal za uspešnega, saj so tudi dijaki spoznali pomen učenja iste teme na isti dan z
različnimi pristopi (Slekovec, 2010).
Srednja šola Vena Pilona Ajdovščina je izvedla povezavo med geografijo in angleščino ob
učni temi Britansko otočje. Učenci so tako spoznali tudi nekaj angleških geografskih izrazov
v zvezi s to temo, saj je del ure potekal tudi v angleškem jeziku. Na tej šoli medpredmetne
povezave postajajo sestavni del poučevanja. Učitelji po vsaki uri naredijo analizo in
izpostavijo pozitivne strani takšnega dela v razredu ter poskušajo v prihodnje odpraviti
napake. Dijaki so aktivni v vseh fazah, pouk je za njih bolj zanimiv in omogoča jim bolj
kritičen pogled na dogodke in informacije (Šen Vitez, 2010a).
Na I. gimnaziji Celje se je geografija prav tako povezovala s tujim jezikom, in sicer s
španščino. Tema medpredmetnega povezovanja je bila Geografske in zgodovinske značilnosti
Španije s poudarkom na spremenjeni demografski podobi in vprašanju narodnih manjšin.
Tudi v tem primeru je del pouka potekal v tujem jeziku – španščini. Učiteljici sta ugotovili, da
sta se med seboj dobro dopolnjevali in si delo enakomerno razdelili. Probleme so jima
povzročali urniki, kar jima je oteževalo načrtovanje in organizacijo, pa tudi izvedbo. Dijakom
je bil tak način dela zanimiv in večina si takšnih ur želi še več. Težave jim je povzročalo le
zapisovanje v zvezek, ker niso vedeli, h katerem predmetu spada določena snov (Čurković
Peperko, 2010).
V Šolskem centru Rudolfa Maistra Kamnik se je v 1. letniku izvajala medpredmetna
povezava geografije in fizike na temo vlažnost zraka in padavine. Učiteljica je povezavo
označila za uspešno. Po ugotovitvah učiteljice so dijaki podnebne elemente bolje razumeli in
povezovali, kot pa prejšnje generacije dijakov (Trškan, 2010a).
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Na isti šoli so izvedli povezavo še na temo rastlinstva, pri čemer je imela geografija
poudarjeno, biologija pa podporno vlogo (Trškan, 2010b). Izvaja se tudi medpredmetna
ekskurzija na Dolenjsko in v Belo Krajino, pri čemer povežejo geografijo, slovenščino in
kemijo (Trškan, 2010c) ter medpredmetni projektni dan v Kočevskem rogu. Pri slednjem
imata poudarjeno vlogo geografija in biologija, podporno vlogo pa ima fizika. Dijaki
utemeljijo pomen varovanja naravne dediščine, kar podkrepijo še z ugotovitvami s terenskega
dela (Trškan, 2010d).
Terensko delo z medpredmetno povezavo geografije in biologije se je izvajalo tudi na Srednji
šoli Vena Pilona Ajdovščina. Dijaki so preučevali naravnogeografske značilnosti domače
pokrajine oz. potok Lokavšček (Šen Vitez, 2010b).
V okviru informativnega dneva so na Gimnaziji Murska Sobota v obliki timskega poučevanja
prikazali povezavo geografije, slovenščine in likovne umetnosti. Učiteljice so zaporedno
izvajale vsebinsko ločene dejavnosti, učna tema pa so bili podnebni tipi v tropskem toplotnem
pasu. Ura je potekala malo drugače, ker so se med izvajanjem menjavali obiskovalci
informativnega dne (Varga, 2010).
Srednja šola Črnomelj je med učitelji izvajala akcijsko raziskovanje z naslovom »Kako v
pouk vpeljati čim več medpredmetnih povezav?«. Kot primer tovrstnega povezovanja so
izvedli povezavo med predmetoma geografija in informatika v 1. letniku. Dijaki so morali pri
informatiki izdelati seminarsko nalogo z geografsko temo ter narediti njeno predstavitev in jo
predstaviti. Pri tem so ponovili geografsko snov, obenem pa so se naučili uporabljati številne
računalniške programe. Dijakom se je zdel tak način dela dober, saj se jim je zdelo, da je delo
združeno, kar nekako pomeni, da je to manj dela za njih (Fabjan, 2010).
Še en primer povezovanja geografije in angleščine imamo s Tehniškega šolskega centra
Kranj, in sicer na temo orientacija in kartografija. Najprej so se ponovile vsebine orientacije
in kartografije, nato pa so dijaki obenem spoznali še osnovno strokovno terminologijo za to
področje v angleščini. Delo je potekalo v obliki sodelovalnega učenja in dijakom se je ta
metoda zdela dobra, saj radi delajo v skupinah (Lavtižar, Varl, 2010).
Medpredmetno povezovanje ima vedno večjo vlogo tudi v evropskih oddelkih na II.
Gimnaziji v Mariboru. Pri temi Geološki razvoj Zemlje sta se povezali geografija in biologija,
pri analizi vzorcev kamnin pa geografija in kemija. Dijaki so pri tem s poskusi ugotavljali
vrsto kamnin, kar je imelo gotovo še posebej veliko vrednost za učence z vizualnim in s
kinestetičnim zaznavnim tipom (Vervega, 2010).
Na I. gimnaziji v Celju pa sta dva učitelja timsko izvedla pouk geografije s fiziko, pri čemer
sta s pomočjo eksperimentov obravnavala učno snov o zračnem tlaku. Oba menita, da je
medpredmetna povezava smiselna le takrat, ko se učna snov med predmetoma ustrezno
dopolnjuje. Preveč povezav med letom tudi ni dobro, saj se zaradi kvantitete izgubi kvaliteta
(Marčič, Ovčar, 2010).
Iz zgoraj opisanih primerov lahko vidimo, da so bili tako učitelji, kot tudi učenci in dijaki nad
medpredmetnim povezovanjem in takšnim načinom dela v razredu precej navdušeni in so si
želeli podobnih ur tudi v prihodnje. Nekateri učitelji so znanje učencev in dijakov, ki so
znanje pridobivali pri učnih urah medpredmetnega povezovanja, tudi preverili. Ugotovili so,
da so si učenci/dijaki snov pri medpredmetnem obravnavanju bolje zapomnili.

21

Glede na konkretne predloge v učnem načrtu za geografijo ter na število člankov o
medpredmetnem povezovanju geografije z drugimi predmeti lahko sklepamo, da je takšen
način dela med učitelji geografije že kar dobro razširjen in da se učitelji poslužujejo novosti.
Takšni članki so dobra spodbuda tudi za tiste učitelje, ki mogoče še niso imeli časa,
priložnosti ali poguma, da bi se tudi sami lotili medpredmetnih povezav.

2.15.

Medpredmetno povezovanje nemščine z drugimi predmeti

Tudi pri iskanju medpredmetnih povezav med nemščino in drugimi predmeti smo se oprli na
Učni načrt za nemščino za splošno, klasično in strokovno gimnazijo iz leta 2008.
Za razliko od učnega načrta za geografijo, v učnem načrtu za nemščino skoraj ni konkretnih
predlogov za medpredmetno povezovanje. V njem je navedeno naslednje: »Pouk nemščine se
še posebej navezuje na pouk slovenščine in drugih tujih jezikov, zgodovine, geografije,
sociologije in filozofije, kakor tudi na pouk drugih predmetov in dejavnosti v okviru
gimnazijskega programa« (Učni načrt za nemščino …, 2008, str. 26). Predlogi za
kroskurikularne teme, ki jih lahko obravnavamo pri pouku nemščine, so naslednji:
državljanska kultura/etika, IKT (razvijanje digitalnih zmožnosti), okoljska vzgoja, vzgoja za
zdravje, poklicna orientacija, vzgoja potrošnikov, prometna vzgoja, vzgoja za medije itd.
(Prav tam).
Navedena sta dva primera medpredmetnega povezovanja pri nemščini (Prav tam).
♦
Projektno delo v okviru nemščine ali v povezavi z drugimi predmeti: dijaki/dijakinje
razvijajo strategije vseživljenjskega učenja (delo z viri, podatki in gradivi, timsko
delo, samostojno učenje, komuniciranje, uporaba IKT in predstavitev izdelkov
oziroma projektne naloge).
♦
Dijaki/dijakinje vzpostavijo povezave z nemško govorečimi vrstniki pri mednarodnih
projektih in izmenjavah ali samo s pomočjo medmrežnih storitev (prek elektronske
pošte, klepetalnic, forumov, blogov, e-telefonov idr.).
Na III. gimnaziji Maribor so leta 2004 izvedli medpredmetno povezavo pri nemščini, likovni
umetnosti in računalništvu, pri čemer je bila nemščina nosilec povezave. Odločili so se za
projektno delo na temo Evropska dimenzija kot sestavina medpredmetnega povezovanja, ki se
je izvajalo v obdobju dveh mesecev v prvem letniku, koordiniral ga je razrednik. Učitelji so
že pred začetkom šolskega leta vse korake skupno načrtovali v letni pripravi. Dijaki so se pri
tem projektu navajali na delo v dvojicah in tudi na samostojno delo. Vloga učiteljev je bila
predvsem svetovanje in usmerjanje poteka dela. Tak način dela je dijakom omogočal
avtentično učenje jezika, ki je na naših šolah še vse premalo izkoriščeno, za dijaka pa pomeni
močno motivacijo za učenje. Anketa med dijaki je dala spodbudne povratne informacijo, saj
si dijaki tudi v prihodnje želijo več takšnih oblik dela, čeprav so veliko delali, ne samo v šoli,
ampak tudi doma (Holc, 2005a).
Dijaki kamniške gimnazije so se prav tako lotili projektnega dela, in sicer so naredili film
»Freizeit« (prosti čas), kjer so povezali predmete tuji jezik nemščina, računalništvo in šport.
Tisti, ki so si film ogledali, so bili mnenja, da ni dovolj zgolj skrbno načrtovanje projekta,
temveč je potrebno vse korake projekta spremljati in evalvirati ter na koncu tudi predstaviti
(Holc, 2005b).
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Dijaki Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana so se ukvarjali z medpredmetnim
povezovanjem petih predmetov, in sicer zgodovine, slovenščine, matematike, geografije in
nemščine. Nemščina se je povezovala s slovenščino, in sicer so pri slovenščini obravnavali
temo mediji ter s tem dijake pripravili na obravnavo teme mediji pri nemščini, kjer so morali
dijaki pogovor o medijih izraziti v tujem jeziku. (Golob et al., 2007).
Odzivi učiteljev in učencev/dijakov so bili tudi v tem primeru predvsem pozitivni. Primerov
medpredmetnega povezovanja z nemščino smo našli precej manj, kot pa primerov
povezovanja z geografijo. To bi lahko pomenilo, da učitelji nemščine na tem področju še niso
angažirani v tako veliki meri, kot učitelji geografije, možno pa je tudi, da se medpredmetne
povezave z nemščino sicer izvajajo, vendar niso tako pogosto zabeležene. Vsekakor pa smo
mnenja, da si učitelji geografije pri iskanju idej za medpredmetne povezave lahko bolj
pomagajo z navedenimi primeri v učnem načrtu za geografijo, kot pa učitelji nemščine z
učnim načrtom za nemščino.

2.16.

Sistem zaznavnih tipov (VAKOG)

Človek vse informacije iz okolja sprejema s pomočjo svojih čutov in se nanje večino časa tudi
stoodstotno zanaša. Zato smo zaznavanju velik pomen pripisali tudi mi, saj je naše pomnjenje
precej odvisno od načina sprejemanja informacij iz okolja. Sprejemanje informacij na različne
načine deluje na učence/dijake motivacijsko in posledično poglablja njihovo znanje. Sistem
zaznavnih tipov (VAKOG) smo k medpredmetnim povezavam vključili z namenom, da bo
motivacija pri dijakih čim večja, s tem pa tudi njihovo pomnjenje še boljše kot ponavadi in
sprejemanje še bolj intenzivno. Posledično pa bo znanje bolj kvalitetno in trajno.
Pri zaznavanju in sprejemanju sporočil iz okolja ne uporabljamo vseh čutov enakovredno.
Glede na prevladujoči način zaznavanja ločimo pet različnih zaznavnih tipov ljudi, kar
najlažje označimo z akronimom VAKOG (Brooks, 1996, str. 19):
♦
vizualni – V,
♦
avditivni – A,
♦
kinestetični – K,
♦
olfaktorični – O,
♦
gustatorični – G.
Vizualni tip se nanaša na vid, avditivni na sluh, kinestetični na otip/občutek, olfaktorični na
vonj in gustatorični na okus (O'Connor, Seymour, 2002).
Po statističnih podatkih sta okus in vonj le redko prevladujoča čuta zaznavanja sveta (Brooks,
1996). Ponavadi ju vključimo kar h kinestetičnemu zaznavnemu tipu (O'Connor, Seymour,
2002).
Tudi v našem primeru se bomo bolj posvetili le vizualnemu, avditivnemu in kinestetičnemu
zaznavnemu tipu, ker so ti trije zaznavni tipi pri ljudeh prevladujoči.
Poudariti je treba, da kljub temu, da naj bi imel vsak človek le en prevladujoč zaznavni tip,
drugih načinov zaznavanja nikoli ne preneha uporabljati. Zaznavni tipi se namreč ne
izključujejo. Uporabljamo lahko tudi več čutov naenkrat, čeprav to včasih težko opazimo, saj
so nekateri naši miselni procesi nezavedni (O'Connor, Seymour, 2002).
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2.16.1

Vizualni zaznavni tip

Ljudje s prevladujočim vizualnim zaznavnim tipom zaznavajo sporočila iz okolja preko
predmetov, stvari, pojavov, ki imajo kakršno koli optično strukturo. Sogovorčeve besede jim
pričarajo slike o predmetih, živalih, rastlinah, prostorih, dogajanjih. Njihov način zaznavanja
in mišljenje je pogosto pospremljen z besedami: »Vidim, kaj misliš.« (Brooks, 1996).
Pri večini ljudi (vsaj 60 %) prevladuje ta zaznavni tip. Mogoče je temu tako zato, ker smo že
od rojstva naprej naučeni, da naj se pri zaznavanju sveta zanašamo na svoje oči, v zadnjem
času pa to še posebej spodbujajo televizija, film, računalniki (Brooks, 1996).

2.16.2

Avditivni zaznavni tip

Posamezniki s prevladujočim avditivnim zaznavnim tipom svet dojemajo glede na to, kako
stvari zvenijo. Zlahka jih zmoti vsak zvok, še posebej prijeten, zaradi česar pogosto prekinejo
pogovor in rečejo: »Oprostite, ali bi lahko to ponovili.« Niso nepozorni poslušalci, le
pozornost jim pogosto zmotijo drugi zvoki. Komunicirajo z besedami, uživajo v dialogu. Radi
poslušajo zgodbe drugih, pri poslušanju v mislih predelujejo zvočne podatke, ne da bi jih
preoblikovali v slike ali občutke.
Ne prenašajo ostrega in neharmoničnega hrupa, motijo jih sirene gasilcev in reševalcev, bolj
kot glasnost jih motijo zvoki brez oblike in simetrije (Brooks, 1996).

2.16.3

Kinestetični zaznavni tip

Posamezniki s prevladujočim kinenstetičnim zaznavnim tipom postavljajo v ospredje svojega
dojemanja občutke. Vizualne podobe in zvočne zaznave prevajajo v občutke. Hrepenijo po
tem, da bi jih razumeli in spoštovali, ker so tako zelo povezani s svojimi občutki. Privlačijo
jih poklici, ki spodbujajo razvoj in uporabnost občutkov. Kinestetiki so tudi izvrstni
jezikoslovci (Brooks, 1996).

2.16.4

Sidranje

Ljudje imamo sposobnosti in vire, s katerimi lahko dosegamo izjemna pozitivna telesna in
umska stanja, ki so že v nas in so nam dosegljiva. Do njih lahko dostopamo, ko se tega
naučimo. Pri tem gre za tehniko sidranja, ki je ena od zelo pogostih in uporabnih tehnik
nevrolingvističnega programiranja (NLP). Pomagamo si s sidri, ki so povezana z našim
načinom zaznavanja okolice (Račnik, 2010).
To pomeni, da znamo s pomočjo tehnike sidranja priklicati informacije, ki smo jih nekoč že
pridobili, vendar smo mislili, da smo jih že pozabili. V primeru medpredmetnega povezovanje
je ta tehnika zelo uporabna, saj nam omogoča, da informacije, ki smo jih že poznali in znanje,
ki ga že imamo, zopet prikličemo in ponovno uporabimo ter povežemo z novimi vsebinami.
Sidranje ima več različnih definicij. Van Nagel in drugi ga definirajo kot proces, ki zunanje
dražljaje poveže z notranjim doživljanjem. Tehnika sidranja je v nevrolingvističnem
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programiranju (NLP) osnovala tesno povezovanje (sinestezijo) dveh čutnih vtisov, ki sta
zunanje ali notranje aktivirana oz. se aktivirata v različnih okoliščinah (Mayer Wamos, 1994).
Sidro v nevrolingvističnem programiranju imenujemo nek dražljaj, povezan z določenim
fiziološkim stanjem, ki to stanje spodbudi oz. povzroči. Sidro je vse, kar sproži neko čustveno
stanje (O'Connor, Seymour, 2002).
»Sidra so lahko vizualna (simboli: podkev), avditivna (zvok: šolski zvonec), kinestetična
(dotik: stisk roke). Najbolj močna so tista sidra, ki vključujejo več kot en reprezentacijski
sistem (npr. dviganje zastave ob igranju himne)« (Račnik, 2010).

2.17.

Primeri možnih tem za medpredmetno povezovanje geografije in
nemščine

V učnih načrtih za geografijo in nemščino nismo našli nobenih konkretnih tem in predlogov,
kako bi se lahko medpredmetno povezalo geografijo in nemščino. Smo pa nekaj primerov
našli v tuji literaturi.
Na poljskih srednjih šolah, kjer izvajajo dvojezični pouk, se tuj jezik pri obravnavanju snovi
uporablja le v določenih delih ure (Miareczko, 2010). Tudi v našem primeru, ko smo izvedli
učne ure medpredmetnega povezovanja geografije in nemščine v gimnaziji, smo si potek ure
zamislili podobno. To je razvidno iz učne priprave (glej poglavje Učna priprava za izvedbo ur
medpredmetnega povezovanja geografije in nemščine).
Teme, ki jih je na poljskih srednjih šolah mogoče realizirati v okviru dvojezičnega pouka, pri
čemer gre za povezovanje geografije in nemščine, so: podnebje in vreme, demografija,
varstvo okolja in naravne katastrofe. Teme se lahko obravnavajo v različnih letnikih in v več
fazah (Miareczko, 2010).
Na gimnaziji Peutinger v Augsburgu so geografijo in nemščino povezovali z naslednjimi
temami: naša nova šola, opis poti, načrtujemo izlet / športni dan (uporaba merila, zemljevida,
stopinjske mreže) (Fächerverbindender Unterricht …, 2010). Z našega vidika je ta povezava
malo drugačna, ker je nemščina za te učence materni jezik, vendar se nam teme zdijo vseeno
primerne tudi za naše šole.
Na gimnaziji Leibniz Schule v Hannovru so imeli projekt »Voda – srečanje s surovino«, pri
čemer sta se povezovala geografija in nemščina (Fächerübergreifender Unterricht, 2010).
Projekt voda se je medpredmetno izvajal tudi že pri nas, vendar je vključeval več predmetov,
a med njimi ni bilo nemščine.
Nekaj možnih primerov medpredmetnega povezovanja geografije in nemščine smo poiskali
tudi sami. Menimo, da skoraj gotovo vsak učbenik za nemški jezik vsebuje teme in besedila o
deželah, kjer se govori nemško. Pri obravnavanju teh dežel (Nemčija, Švica, Avstrija in
Liechtenstein) pri geografiji se lahko izvede medpredmetna povezava, kjer timsko poučujeta
učitelja geografije in nemščine.
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Predlagamo pa še naslednje predloge.
♦
♦

Pri obravnavanju tem pri nemščini, ki so bolj geografske, npr. varstvo okolja, ravnanje
z odpadki, politični sistem Nemčije ipd. bi bilo smiselno, da sodelujeta učitelja obeh
predmetov.
Pri učenju o času in napovedovanju časa v nemščini lahko za vajo vključimo uporabo
zemljevida časovnih pasov v atlasu. Atlas lahko uporabimo tudi pri učenju o državah
in jezikih ter obravnavanju tem o nemško govorečih deželah. Učenci bodo s tem
razvijali spretnost uporabe različnih zemljevidov, obenem pa bodo pridobivali nova
znanja pri jeziku.
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3. EMPIRIČNI DEL
3.1.

Namen in cilji empiričnega dela

Osnovni namen empiričnega dela diplomske naloge je ovrednotiti medpredmetno
povezovanje geografije in nemščine v gimnaziji s poudarkom na sistemu zaznavnih tipov
VAKOG. V prvem delu bomo prikazali in ovrednotili izpeljane učne ure medpredmetnega
povezovanja. V drugem delu bomo z anketnim vprašalnikom preverili, kakšen je bil odziv
dijakov na tovrstne učne ure ter potrdili oz. ovrgli raziskovalne hipoteze.

3.2.

Medpredmetno povezovanje geografije in nemščine v gimnaziji s
poudarkom na sistemu zaznavnih tipov VAKOG v praksi

Pouk medpredmetnega povezovanja je potekal na Gimnaziji Litija 26. marca 2010, in sicer v
vseh treh oddelkih 3. letnika, ki so na gimnaziji. Odziv dijakov smo želeli primerjati tudi med
posameznimi oddelki.
Nemščina je za dijake na tej gimnaziji drugi tuj jezik, kar pomeni, da se večina dijakov uči
nemški jezik tretje leto. Z mentoricama ter profesoricama za geografijo in nemščino smo se za
3. letnik odločile zato, ker naj bi bilo pri njih znanje nemškega jezika že na takšni stopnji, da
dijaki med razlago v nemškem jeziku ne bi imeli težav z razumevanjem samega jezika in bi
delo lahko potekalo nemoteno. Razmišljale smo tudi o dijakih 4. letnika, pri katerih je znanje
nemškega jezika še boljše, vendar so geografske ure v 4. letniku namenjene samo pripravam
na maturo, tako da so učitelji precej omejeni s številom ur.
Poiskali smo primerno temo ter način dela za izvedbo ure medpredmetnega povezovanja
geografije in nemščine. Delo je bilo kar zahtevno, da smo uskladile naše želje, strokovne
zahteve in učna načrta za geografijo in nemščino ter nato vse skupaj prilagodile še
razumevanju dijakov.

3.3.

Opis poteka učne ure

Pouk je potekal na podlagi izmenjavanja obravnave učne snovi v slovenskem in nemškem
jeziku. Navadno bi se takšna ura izvedla kot timsko poučevanje, pri čemer bi se učitelja dveh
različnih predmetov (geografije in nemščine) izmenjavala in vsak od njiju bi prevzel različne
faze učne ure. V našem primeru je bilo možno, da je uro izpeljala ena oseba, saj nam je to
omogočalo poznavanje obeh področij predmetov.
Del snovi, za katero smo menili, da bo dijakom lažje razumljiva v nemščini, smo obravnavali
v tem jeziku. Za vsebine, ki so se nam zdele bolj zahtevne, smo izbrali slovenski jezik. Skozi
celotno uro smo ob strani na tabli izdelovali slovarček pojmov v nemškem in slovenskem
jeziku.
Uvodna motivacija je potekala v nemškem jeziku. Dijaki so bili razdeljeni v skupine ter so
dobili gradivo – slike nemških mest, znanih oseb in podobnega ter nemške izraze za te slike.
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Dijaki so slike povezali s pravilnim imenom/besedilom. Nato smo jim te slike kazali na
projekciji, dijaki pa so povedali, zakaj so te osebe/mesta pomembna oz. po čem so znana.
Na ta način so se dijaki spomnili oz. so ponovili nekaj osnovnih značilnosti o Nemčiji ter se
uvedli v nadaljnje delo. Tovrstna učna metoda je bila pisana na kožo tistim, ki so bolj
kinestetični in vizualni tipi.
Usvajanje je potekalo v treh delih.
Prvi del je potekal v nemščini, pri čemer so si dijaki ogledali krajši posnetek o padcu
berlinskega zidu. Posnetek je bil v nemščini, dijaki pa so imeli za lažje sledenje pred seboj
tudi besedilo, ki je bilo v posnetku govorjeno. Nato so na učnih listih rešili nalogo, ki se je
nanašala na posnetek. Morali so označiti, ali je trditev pravilna ali napačna.
Drugi del je potekal v slovenščini. Padec berlinskega zidu smo navezali na razlike med
vzhodnim in zahodnim delom Nemčije ter nato preko razgovora odkrili nekaj
najpomembnejših razlik. Na tablo smo jih zapisovali v obliki preglednice. Industrijo smo nato
navezali na degradacijo okolja in Porurje, kjer so bile dijakom ob slikah predstavljene razlike
med preteklostjo in sedanjostjo tega območja. Dijakom so nato poslušali posnetek šumenja
voda in morali določiti, kateremu delu Porenja bi ga pripisali. Nato smo se posvetili še enemu
bolj degradiranemu območju Nemčije – Porenju.
Tretji del je zopet potekal v nemškem jeziku. Preko razgovora in s pomočjo slikovnega
gradiva smo z dijaki ovrednotili pomen industrije, rečnega prometa in turizma za Porenje, ob
vsem tem pa poudarili tudi pomen varstva okolja.
Ponavljanje in utrjevanje je potekalo v dveh delih, vendar v celoti v slovenščini. Najprej so
dijaki v dvojicah v zvezek naredili miselni vzorec, kjer so vključili znanje, pridobljeno pri
celotni uri. Nato pa smo miselni vzorec naredili še skupaj na tablo, kjer smo preverili, da so
dijaki razumeli celotno uro, tako dele v slovenščini kot tudi v nemščini.

3.3.1

Učna priprava za izvedbo medpredmetne povezave geografije in nemščine
v gimnaziji s poudarkom na sistemu zaznavnih tipov VAKOG

UČNA PRIPRAVA ŠT.: 1

RAZRED: 3. a, b, c

DATUM: 26. 3. 2010

ŠOLA: Gimnazija Litija

UČITELJICA: Katja Kotar

PREDMETI: geografija, nemščina

UČNA TEMA: Srednja Evropa

UČNA ENOTA: Nemčija

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI CILJI
1. Globalni cilji
Dijaki:
- pridobivajo in razvijajo jezikovna in nejezikovna znanja, zmožnosti, spretnosti, stališča
in vrednote, ki jim omogočajo dejavno, uspešno in kritično vključevanje v njihovo osebno,
šolsko in družbeno okolje,
- preučevanjem geografskih problemov drugih narodov in kultur razvijajo lastno zavedanje
in njihovo spoštovanje,
- se vživljajo v položaj drugih ljudi in ljudstev,
- so zmožni poslušati in razumeti nemški jezik v različnih okoliščinah.
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2. Operativni cilji
A) Skupni cilji
- Dijaki razložijo nastanek združene Nemčije in posledice združitve.
B) Geografija
Dijaki:
- razložijo gospodarske in družbene razlike med vzhodno in zahodno Nemčijo,
- poznajo proces preobrazbe Porurja.
C) Nemščina
Dijaki:
- prepoznajo in poimenujejo znane nemške osebe in mesta,
- razumejo pomen padca berlinskega zidu,
- ustrezno se odzivajo v razgovoru o Porenju in varstvu okolja.
UČNE OBLIKE: frontalna, individualna, skupinska, delo v dvojicah.
UČNE METODE: razgovor, razlaga, prikazovanje, delo s slikovnim gradivom, delo z
besedilom, slušno razumevanje.
UČILA: videoposnetek (Der Fall der Berliner Mauer), slike in napisi, učni list, prosojnice
(projekcija), zemljevid Evrope in Nemčije.
UČNI PRIPOMOČKI: projektor, tabla, računalnik.
LITERATURA IN KORELACIJE: Evropa – geografija za 2. in 3. letnik gimnazij (Modrijan, 2008),
Geografija Evrope (MK, 1998),
http://www.youtube.com/watch?v=2kntJAELnB8
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Deutschland.svg
http://www.loreley-info.com/images/karten/bundeslaender-deutschland.gif
http://www.rtvslo.si/_up/photos/2009/06/16/u66115-95473_kisli-de-2_blogshow.jpg
http://spxcooling.com/images/1940s-rhine-ruhr-region.jpg
http://www.xxl-angeln.de/angel_praxis/angelgewaesser/ruhr
http://www.medlands-ruhr.com/index.php?id=science
http://de.wikipedia.org/wiki/Rheinland
http://www.flickr.com/photos/photo64/4311332963/
http://www.fotoalbum.wdr.de/details.php?image_id=39611&mode=search&sessionid=5a2c
9c38af01c683d9d1b4e03e0bbace
http://www.weitwanderungen.de/Bilder-Rheinsteig-Mittelrhein.htm
http://www.vaart.nl/log/images/0705jowi.jpg
http://www.bmvbs.de/Bild/original_1050029/Schiffsverkehr-auf-dem-Rhein.jpg
http://www.bilderbuch-koeln.de/Fotos/7244
http://www.fotocommunity.de/pc/pc/display/18657297
http://www.loreleyinfo.de/images/burgen/marksburg.jpg
http://www.planet-schule.de/wissenspool/typo3temp/pics/74aa6ccaf2.jpg
http://www.60xdeutschland.de/wp-content/uploads/1986_sandoz.jpg
http://www.ideachampions.com/weblogs/archives/quotes/index.shtml
http://germannaruto.wordpress.com/2009/03/18/zwei-tage-pause/
http://www.flywestwind.com/Hubs/images/frankfurt_skyline.jpg
http://www.diercke.de/bilder/omeda/800/hafen-hamburg.JPG
http://www.knowledgerush.com/wiki_image/4/43/Munich_from_above.jpg
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http://keeptonyblairforpm.wordpress.com/2009/11/20/here-she-is-the-new-eu-president/
http://www.slate.com/id/2160289/
http://myyahaira.blogspot.com/2009/12/spring-10-hair-and-perhaps-forever.html
http://www.lifepr.de/pressemeldungen/deutsches-weininstitut-gmbh/boxid-55733.html
NOVI POJMI: Porurje, Porenje, Posarje, padec berlinskega zidu, varstvo okolja.
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ČAS

UVOD
(MOTIVACIJA)
5 min
NEMŠČINA

____________
USVAJANJE
30 min

UČITELJ

Wir werden 8 Gruppen bilden. Ich habe euch ein
paar Bilder vorbereitet. Ihr müsst diese Bilder mit
dem passenden Wort verbinden.
Was / Wer ist das auf dem Bild? Warum ist er / es
wichtig?
PPT. 1-10: Bilder.

________________________________________
Wie viele Bundesländer hat Deutschland? Was
bedeutet „Bundesländer“?

UČENEC

>> Die Schüler verbinden Bilder und
Wörter.

>> Das Brandenburger Tor – es ist eine
wichtige Sehenswürdigkeit Berlins (ein
Symbol der Berliner Mauer). Frankfurt –
hat den größten Flughafen und die
höchsten Gebäude in Deutschland. Köln –
hat eine der größten Kathedrale der Welt
(Kölner Dom). Der Rhein – ist der längste
Fluss Deutschlands. Hamburger Hafen –
ist der größte Seehafen in Deutschland.
München – ist nach Bier und Fußball
bekannt. Angela Merkel – ist die
Bundeskanzlerin der Bundesrepublik
Deutschland. Adolf Hitler – ist der
Verursacher des Zweiten Weltkriegs.
Marlene Dietrich – ist eine deutsche
Schauspielerin, die auch in Hollywood
Filme gedreht hat. Albert Einstein – ist
ein wichtiger Physiker, von dem die
bekannte Formel der Relativitätstheorie
entwickelt wurde.
__________________________________
>>Bundesländer bedeutet „zvezne
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IZVEDBA UČNEGA PROCESA IN
DOSEŽENI CILJI
(oblike, metode, taksonomija,
načela, cilji)
OBLIKA:
- frontalna,
- skupinska.
METODA:
- razgovor,
- razlaganje,
- prikazovanje,
- delo s slikovnim gradivom.
TAKSONOMIJA:
- uporaba,
- analiza,
- sinteza.
NAČELA:
- aktivnosti in razvoja,
- opazovanja,
- regionalnosti,
- motivacije za učenje.
CILJI:
- motivacija dijakov za delo,
- dijaki prepoznajo in
poimenujejo znane nemške
osebe in mesta.

___________________________
OBLIKA:
- individualna,

NEMŠČINA
(10 min)

Seit wann ist Deutschland wieder vereint?
PPT. 11-12: Deutschland (Bundesländer).
Wir werden uns jetzt ein Video über den Fall der
Berliner Mauer ansehen. Ihr bekommt auch den
Text aus dem Video.
Video
Text (Arbeitsblatt)
Jetzt müsst ihr die Aufgabe ’’richtig/falsch’’ auf dem
Arbeitsblatt lösen.
Welche Aussagen sind richtig?
Wer hat den Fall der Berliner Mauer gefeiert?

GEOGRAFIJA
(15 min)

Po ponovni združitvi Nemčije (Wiedervereinigung
Deutschlands) se pojavi problem v velikih razlikah
med vzhodnim (NDR) in zahodnim delom (ZRN)
Nemčije. Izraza v nemščini Katere so bile te razlike?

Nemške in slovenske izraze za vzhodni in zahodni
del Nemčije smo spoznali že pri videoposnetku,
vendar jih bomo ponovili. Povejte mi te izraze,
prosim.

dežele“. Deutschland hat 16
Bundesländer.
>> Seit 1990.

>> Sie sehen sich das Video an und hören
zu.

>> Sie lösen die Aufgabe.
>> Aussagen 1, 2 und 4.
>> Ost- und Westdeutsche.

>> ZRN je bila bolj razvita, NDR pa je
zaostajala. ZRN je bila demokratična in
kapitalistična, NDR pa komunistična in
socialistična.

>> ZRN (Zvezna republika Nemčija) = BRD
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- frontalna.
METODA:
- prikazovanje,
- slušno razumevanje,
- delo z besedilom.
TAKSONOMIJA:
- znanje,
- razumevanje,
- analiza,
- sinteza.
NAČELA:
- historičnosti in sodobnosti,
- opazovanja ,
- regionalnosti,
- aktivnosti in razvoja,
- primernosti in akceleracije,
- pestrosti pouka.
CILJI:
- dijaki razumejo pomen padca
berlinskega zidu.
___________________________
OBLIKA:
- frontalna.
METODA:
- razgovor,
- razlaga.
TAKSONOMIJA:
- znanje,
- uporaba,
- razumevanje,
- analiza,
- sinteza.
NAČELA:

(Bundesrepublik Deutschland) in NDR
(Nemška demokratična republika) = DDR
(Deutsche demokratische Republik).
Naredili bomo primerjavo med zahodnim in
vzhodnim delom Nemčije v obliki preglednice.
Katere svetovne velesile pa so vplivale na ZRN in
NDR pred združitvijo?

>> Na ZRN so vplivale ZDA, VB in FR. Na
NDR je vplivala SZ.

ZRN je kmalu po 2. svetovni vojni, natančneje v 60.
letih prejšnjega stoletja, doživela pravi
»gospodarski čudež«, še posebej zaradi pomoči s
strani ZDA. Nemčijo je industrijska revolucija zajela
že pred 2. sv. vojno (sredi 18. stoletja - podobno kot
Veliko Britanijo in Francijo), zato se je v tem času
razmahnila težka industrija. Po 2. sv. vojni se je
zahodni del Nemčije začel usmerjati v druge panoge
in takrat so se začela tudi priseljevanja iz Turčije,
takratne Jugoslavije, Grčije… Na vzhodnem delu pa
je težka industrija dobila pravi pomen šele po 2.
svetovni vojni, saj so imeli na razpolago svoje
surovine, uvažali pa so jih tudi iz drugih delov SZ.
Čeprav je bila NDR eden najbolj razvitih delov
znotraj SZ, je po združitvi zaradi zastarele
tehnologije in slabše kakovosti izdelkov prišla v
krizo. Industrijski obrati so začeli hitro propadati,
saj niso mogli konkurirati bolje razvitim delom
Evrope in brezposelnost je drastično narasla tako
rekoč skoraj čez noč. Kaj pa se je zgodilo potem?
>> ZRN je začela pomagati NDR, da bi se
le-ta hitreje postavila na noge.
Na kakšen način je pomagala ZRN, ki so jo
imenovali tudi »Veliki brat«?
>> S kapitalom, ki ga je vlagala v nove
industrijske panoge in infrastrukturo.
V stare panoge ZRN ni želela vlagati, temveč je
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- historičnosti in sodobnosti,
- regionalnosti,
- sistematičnosti in postopnosti,
- prostorske razmestitve pojavov
in procesov,
- aktivnosti in razvoja.
CILJI:
- dijaki razložijo gospodarske in
družbene razlike med vzhodno in
zahodno Nemčijo.

gradila vse na novo ter s tem spodbujala
preusmeritev iz stare industrijske regije v sodobno
industrijsko in postindustrijsko regijo. Vendar pa
nista bila zadovoljni ne NRD, ne ZRN. Kaj je motilo
prebivalce zahodnega dela Nemčije?
Res je. Posledice teh razlik so vidne tudi še danes.
Že takoj po združitvi so se ljudje začeli množično
seliti iz NRD v ZRN, kar se dogaja tudi še danes.
Razlike v brezposelnosti so prav tako še vidne, saj je
stopnja brezposelnosti še vedno višja na vzhodnem
delu.
Kaj pa je motilo prebivalce vzhodnega dela?
Kako pa je bilo pred združitvijo?

>> Motilo jih je, da je šlo toliko (preveč)
denarja samo v vzhodni del države.

>> Po združitvi so se znašli v krizi, bili so
brez službe.
>> Vsi so imeli službo in brezplačno
zdravstvo.

Po združitvi so bila območja NDR tudi bolj
degradirana, saj so se v ZRN že prej začeli zavedati
posledic onesnaževanja okolja in začeli varovati
okolje.
Tabelna slika 1: Primerjava med vzhodnim in
zahodnim delom Nemčije.
OBLIKA:
- frontalna.
METODA:
- razgovor,
- razlaga,
- prikazovanje.
TAKSONOMIJA:
- znanje,
- uporaba,
- razumevanje,

Najbolj degradirana območja so Porurje
(Ruhrgebiet), Porenje (Rheinland) in Posarje
(Saarland). Podobne probleme kot ta območja so
imeli tudi v Veliki Britaniji in območje »črnega
trikotnika«, ki ste ga že omenili pri prejšnjih urah.
PPT. 13-14: Degradacija okolja.
Porurje je bilo najmočnejše premogovno-železarsko
območje v Evropi, saj so bila tam velika nahajališča
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premoga. Drugi energetski viri so ga začeli po 2. sv.
vojni izpodrivati, zato je premogovništvo in kasneje
še železarstvo prišlo v krizo in začelo propadati. Ta
velik kompleks somestij se je začel preusmerjati v
druge, predvsem terciarne in kvartarne panoge in
je doživel največjo preobrazbo pokrajine.
PPT. 15: Porurje danes.
Mogoče veste, po čem so ta degradirana območja –
Porurje, Porenje, Posarje – dobila imena?
Pridi pred tablo in poišči ta omenjena območja in
reke na zemljevidu.

>> Po rekah – Ruhr, Ren in Saar.

- analiza,
- sinteza.
NAČELA:
- historičnosti in sodobnosti,
- regionalnosti,
- sistematičnosti in postopnosti,
- prostorske razmestitve pojavov
in procesov,
- aktivnosti in razvoja.
CILJI:
- dijaki poznajo proces
preobrazbe Porurja.

>> Dijak pokaže območja in reke na
zemljevidu.

Poslušajte ta posnetek.
Posnetek šumenja vode.
Kateremu delu reke Ren tukaj na zemljevidu bi ga
pripisali (izviru, izlivu, spodnjemu toku, zgornjemu
toku)?

>> Bolj zgornjemu toku (pokažejo na
zemljevidu Nemčije).

Res je. V tem delu je reka ponavadi še čista in
precej neokrnjena.
Sedaj pa si bomo pogledali, kako je bilo v Porenju
včasih in kako je tam danes.
NEMŠČINA
(5 min)

Am Rhein gab es viele Industriewerke und auch
heute gibt es noch viele. Vor allem waren das
chemische Industriewerke. Deswegen wurde der
Rhein stark verschmutzt.
PPT. 16: Industrie am Rhein.
Was verschmutzt noch den Rhein?

>> Schiffsverkehr.
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OBLIKA:
- frontalna.
METODA:
- razgovor,
- razlaga,
- prikazovanje.

Richtig. Schiffsverkehr (ladijski promet) war für
diesen Teil Deutschlands immer sehr wichtig.
PPT. 17-18: Schiffsverkehr.
1986 kam es zu einer ökologischen Katastrophe,
weil es in der Nähe von Basel zu einem
Chemieunfall kam. Seitdem ist der Umweltschutz
(varstvo okolja) wichtiger geworden.
PPT. 19: Ökologische Katastrophe.
Die Qualität des Wassers hat sich verbessert. Ein
Beweis dafür ist auch der Lachs (losos), der zurück
in den Rhein kehrte.
Warum ist der Rhein noch wichtig?
Man kann mit dem Schiff einen schönen Ausflug
den Rhein entlang machen. Am Rhein gibt es auch
viele Burgen und Schlösser, die man besichtigen
kann. Im Rheinland gibt es auch viele Wanderwege,
die durch die Weinberge führen.
Riesling ist einer der bekanntesten Weine, der für
dieses Gebiet charakteristisch ist.
PPT. 20-21: Tourismus am Rhein.

PONAVLJANJE
IN UTRJEVANJE
10 min
GEOGRAFIJA

>> Wegen des Tourismus.

Menschen sind umweltbewusster geworden. Heute
baden sie im Fluss, weil dieser sauberer ist.
PPT. 22: Schwimmen im Rhein.
V dvojicah naredite miselni vzorec, kjer boste
>> Izdelujejo miselni vzorec.
vključili nove pojme in na novo pridobljeno znanje o
Nemčiji.
Sedaj bomo miselni vzorec naredili še na tablo.
>> Posamezni dijaki prihajajo pred tablo
Tabelna slika 2: Nemčija.
in izdelujejo miselni vzorec.
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TAKSONOMIJA:
- znanje,
- uporaba,
- razumevanje,
- analiza,
- sinteza.
NAČELA:
- historičnosti in sodobnosti,
- regionalnosti,
- prostorske razmestitve pojavov
in procesov,
- aktivnosti in razvoja.
CILJI:
- dijaki se ustrezno odzivajo v
razgovoru o Porenju in varstvu
okolja.

OBLIKA:
- delo v dvojicah,
- frontalna.
METODA:
- razgovor.
TAKSONOMIJA:

- znanje,
- uporaba,
- razumevanje,
- evalvacija ali vrednotenje.
NAČELA:
- aktivnosti in razvoja,
- prostorske razmestitve pojavov
in procesov.
CILJI
Dijaki:
- razložijo nastanek današnje
Nemčije,
- razložijo gospodarske in
družbene razlike med vzhodno in
zahodno Nemčijo,
- poznajo proces preobrazbe
Porurja,
- poznajo pomen varstva okolja v
Porenju.

Tabelna slika 1: Primerjava med vzhodnim in zahodnim delom Nemčije

ZRN (zahodni del Nemčije)

NRD (vzhodni del Nemčije)

razvit
demokracija (ZDA, VB, FR)
kapitalizem
lažja industrija
varstvo okolja
gospodarski čudež po 2. sv. vojni
priseljevanje (iz vzhoda, YU, Turčije…)
manjša brezposelnost

manj razvit
komunizem (SZ)
socializem
težka industrija
degradacija okolja
težka industrija po 2. sv. vojni
odseljevanje
velika brezposelnost
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Tabelna slika 2: Nemčija
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Text + Arbeitsblatt
Der Fall der Berliner Mauer
Damals und heute – die Berliner Mauer ist das Symbol für die Teilung Europas nach dem
Krieg. Doch 1989 hält sie dem Drang nach Freiheit nicht mehr stand. Der Mauerfall ist das
prägende Ereignis einer ganzen Generation. Die Öffnung der Grenzen bringt das Ende der
kommunistischen Herrschaft in Osteuropa. Ein ganzer Block zerfällt von Berlin über
Warschau bis nach Moskau. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist Berlin wie Europa zunächst
geteilt. Ab 1961 zeigt die Mauer, wo der Eiserne Vorhang verläuft.
Und so kommen hier 1989 Menschen von überall her zusammen, um ihren Fall zu feiern.
Ost- und Westdeutsche, Bürger und Politiker, wie Ex-Kanzler Willy Brandt und der damalige
Kanzler Helmut Kohl und Hans Modrow, der letzte Kommunist an der Spitze einer DDRRegierung. „Die Öffnung des Brandenburger Tors signalisiert heute der ganzen Welt die
denkbar beste Absicht, Begegnung von Menschen zu fördern. Nehmen sie es als ein neues
Zeichen des guten Willens meiner Regierung.“
Nach den ersten und letzten freien Wahlen in der DDR nehmen beide Staaten endgültig Kurs
auf die deutsche Einheit. Das Brandenburger Tor liegt heute nicht mehr hinter der Mauer,
sondern im Zentrum eines Landes, das an Selbstbewusstsein gewonnen hat, auch wenn es
an vielen Stellen noch hapert mit der sogenannten inneren Einheit.
Wörterbuch
¤
¤
¤
¤
¤

der Drang – želja, potreba, pritisk
standhalten – upirati se, vzdržati
prägend – ki nekaj zaznamuje, odločilen
der eiserne Vorhang – železna zavesa
Ostdeutschland (= DDR – Deutsche demokratische Republik) = Nemška demokratična
republika (NDR)
¤ Westdeutschland (= BRD – Bundesrepublik Deutschland) = Zvezna republika Nemčija (ZRN)
¤ Kurs nehmen auf – gibati se proti, zavzemati se za (nekaj)
¤ hapern: es hapert mit/an – šepati pri/z

Kreuzen Sie an – richtig oder falsch?

R

F

1. Ostdeutschland war ein kommunistisches Land.





2. Mit dem Fall der Berliner Mauer fiel auch der Eiserne Vorhang.





3. Den Fall der Berliner Mauer haben nur Ostdeutsche gefeiert.





4. Das Brandenburger Tor liegt im Zentrum Berlins.





39

Text + Arbeitsblatt – rešitve
Der Fall der Berliner Mauer
Damals und heute – die Berliner Mauer ist das Symbol für die Teilung Europas nach dem
Krieg. Doch 1989 hält sie dem Drang nach Freiheit nicht mehr stand. Der Mauerfall ist das
prägende Ereignis einer ganzen Generation. Die Öffnung der Grenzen bringt das Ende der
kommunistischen Herrschaft in Osteuropa. Ein ganzer Block zerfällt von Berlin über
Warschau bis nach Moskau. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist Berlin wie Europa zunächst
geteilt. Ab 1961 zeigt die Mauer, wo der Eiserne Vorhang verläuft.
Und so kommen hier 1989 Menschen von überall her zusammen, um ihren Fall zu feiern.
Ost- und Westdeutsche, Bürger und Politiker, wie Ex-Kanzler Willy Brandt und der damalige
Kanzler Helmut Kohl und Hans Modrow, der letzte Kommunist an der Spitze einer DDRRegierung. „Die Öffnung des Brandenburger Tors signalisiert heute der ganzen Welt die
denkbar beste Absicht, Begegnung von Menschen zu fördern. Nehmen sie es als ein neues
Zeichen des guten Willens meiner Regierung.“
Nach den ersten und letzten freien Wahlen in der DDR nehmen beide Staaten endgültig Kurs
auf die deutsche Einheit. Das Brandenburger Tor liegt heute nicht mehr hinter der Mauer,
sondern im Zentrum eines Landes, das an Selbstbewusstsein gewonnen hat, auch wenn es
an vielen Stellen noch hapert mit der sogenannten inneren Einheit.
Wörterbuch
¤
¤
¤
¤
¤

der Drang – želja, potreba, pritisk
standhalten – upirati se, vzdržati
prägend – ki nekaj zaznamuje, odločilen
der eiserne Vorhang – železna zavesa
Ostdeutschland (= DDR – Deutsche demokratische Republik) = Nemška demokratična
republika (NDR)
¤ Westdeutschland (= BRD – Bundesrepublik Deutschland) = Zvezna republika Nemčija (ZRN)
¤ Kurs nehmen auf – gibati se proti, zavzemati se za (nekaj)
¤ hapern: es hapert mit/an – šepati pri/z

Kreuzen Sie an – richtig oder falsch?

R

F

1. Ostdeutschland war ein kommunistisches Land.





2. Mit dem Fall der Berliner Mauer fiel auch der Eiserne Vorhang.





3. Den Fall der Berliner Mauer haben nur Ostdeutsche gefeiert.





4. Das Brandenburger Tor liegt im Zentrum Berlins.
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Powerpoint z diapozitivi
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3.3.2

Analiza izvedenih ur

Učne ure so potekale tako, kot smo si jih zastavili. Med potekom ure v nemškem jeziku se je
preverjalo, če dijaki vse razumejo. Glede na njihove odzive je bila snov še dodatno razložena,
ko je bilo to potrebno oz. je nekdo od dijakov prevedel kakšno besedo ali stavek. Tako smo
zagotovili, da so prav vsi, tudi tisti dijaki, ki so bolj šibki pri razumevanju nemščine, razumeli
vso obravnavano snov.
Pri velikem številu dijakov na tej gimnaziji, pa tudi na številnih drugih, kjer se nemščine učijo
kot drugega tujega jezika, ta jezik ni najbolj priljubljen. Dijaki ta drugi tuj jezik vidijo kot
neko dodatno obremenitev in delo. Zaradi tega smo pričakovali, da bodo dijaki te ure sprejeli
z večjim odporom. Vendar so nas dijaki zelo pozitivno presenetili in so sodelovali, vendar pa
se je njihov odnos malo razlikoval tudi med posameznimi oddelki. V enem razredu so bili
dijaki precej bolj zadržani, vendar je njihova profesorica geografije povedala, da je ta razred
že na splošno bolj zadržan.
Dijakom je bila ura po našem mnenju zanimiva že samo zato, ker je potekala drugače kot
klasične ure in je bil takšen način dela za njih nekaj povsem novega.
Pri načrtovanju učne ure smo pozornost posvetili različnim tipom zaznavanja. Preko učne ure
je bilo nekaj takšnih načinov podajanja informacij, ki so bolj pisani na kožo vizualnim tipom
ter nekaj takšnih, ki bolj ustrezajo slušnim in kinestetičnim tipom. Največ metod je bilo
posvečeno vizualnim tipom, ker naj bi ta tip zaznavanja predstavljal največji delež populacije.
Kot smo že prej omenili, bi se podobne ure ponavadi najbrž izvedle v obliki timskega
poučevanja, kjer bi uro izvajala dva učitelja skupaj. V našem primeru je celotno uro lahko
izvedla ena oseba, vseeno pa je bilo potrebno sodelovanje tudi z učiteljicami dijakov, ker sami
dijakov nismo poznali smo zato potrebovali veliko informacij in nasvetov, da je bila učna ura
lahko primerno izpeljana.
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3.4.

Analiza in rezultati ankete

Anketo (Priloga 1) smo razdelili med dijake 3. letnika Gimnazije Litija, ki so prisostvovali pri
urah medpredmetnega povezovanja geografije in nemščine v gimnaziji s poudarkom na
sistemu zaznavnih tipov VAKOG. Anketa je vsebovala eno demografsko vprašanje, ki se je
nanašalo na spol. Dijaki so morali na samem začetku ankete zapisati, kakšna je bila njihova
zaključena ocena pri geografiji in nemščini v prejšnjem šolskem letu.
Anketa vsebuje 11 vprašanj, pri čemer so vsa vprašanja razen enega zaprtega tipa. Pri
vprašanju odprtega tipa so morali dijaki zapisati prednosti in slabosti medpredmetnega
povezovanja.
Ankete niso izpolnjevali vsi dijaki, ki so prisostvovali uram medpredmetnega povezovanja,
ker se je anketiranje izvedlo en teden po izvedbi učnih ur.
Anketo je izpolnilo 77 dijakov, vendar smo 2 anketi izključili iz analize, ker sta bili
neveljavni. Naš vzorec torej zajema 75 dijakov.
Večino našega vzorca predstavljajo dekleta, saj jih je kar 59 (78,7 %), fantov je 16 (21,3 %).
Pri večini vprašanj so se odgovori deklet in fantov porazdeljevali podobno.
Povprečna zaključena ocena dijakov pri geografiji v prejšnjem šolskem letu je bila 3,85, pri
nemščini pa malo slabša, in sicer 3,48.
Preglednica 1: Ocene pri geografiji.
Ocene dijakov pri geografiji
spol
odl (5)
pdb (4)
db (3)
zd (2)
nzd (1)
5 (6,7 %) 6 (8,0 %) 3 (4,0 %) 1 (1,3 %)
M
17
(22,7 %) 20 (26,7 %) 19 (25,3 %) 3 (4,0 %)
Ž
skupaj 22 (29,4 %) 28 (34,7 %) 22 (29,3 %) 4 (5,3 %)
Vir: Anketni vprašalnik, 2010.

1 (1,3 %)
0 (0,0 %)
1 (1,3 %)

skupaj
16 (21,3 %)
59 (78,7 %)
75 (100,0 %)

Preglednica 2: Ocene pri nemščini.
spol

odl (5)

pdb (4)

Ocene dijakov pri nemščini
db (3)
zd (2)
nzd (1)

4 (5,3 %) 5 (6,7 %) 3 (4,0 %) 3 (4,0 %) 1 (1,3 %)
M
14 (18,7 %) 14 (18,7 %) 17 (22,7 %) 14 (18,7 %) 0 (0,0 %)
Ž
skupaj 18 (24,0 %) 19 (25,4 %) 20 (26,7 %) 17 (22,7 %) 1 (1,3 %)
Vir: Anketni vprašalnik, 2010.
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skupaj
16 (21,3 %)
59 (78,7 %)
75 (100,0 %)

Vprašanje 1: Ali ste že kdaj imeli podobno uro geografije ali drugega predmeta (razen
tujega jezika), ki bi delno potekala v tujem jeziku?
Vsi anketiranci so odgovorili, da do sedaj še niso imeli nobene učne ure, kjer bi geografija ali
kakšen drug predmet (razen tujih jezikov) potekala delno v tujem jeziku.
Takšen odgovor smo pričakovali, zato smo tudi vedeli, da bo tak način dela za dijake najbrž
povsem nov in smo to dejstvo upoštevali že pri načrtovanju ure.

Vprašanje 2: Kako vam je bila všeč ura geografije, ki je delno potekala v nemščini?
(Obkrožite 1 odgovor.)
Preglednica 3: Vrednotenje zanimivosti ure.
Vrednotenje zanimivosti ure
spol
zelo
zanimiva
delno
nezanimiva
drugo
zanimiva
zanimiva
2 (2,7 %) 5 (6,7 %) 7 (9,3 %) 1 (1,3 %)
M
10 (13,3 %) 35 (46,6 %) 10 (13,3 %) 4 (5,3 %)
Ž
skupaj 12 (16,0 %) 40 (53,3 %) 17 (22,7 %) 5 (6,7 %)
Vir: Anketni vprašalnik, 2010.

1 (1,3 %)
0 (0,0 %)
1 (1,3 %)

skupaj
16 (21,3 %)
59 (78,7 %)
75 (100,0 %)

Graf 1: Vrednotenje zanimivosti ure.
Vrednotenje zanimivosti ure
60%

50%

40%

ženski spol

30%

moški spol
20%

10%

0%
zelo zanimiva

zanimiva

delno zanimiva

nezanimiva

drugo

Vir: Anketni vprašalnik, 2010.
Na grafu 1 in v preglednici 3 vidimo, da se je več kot polovici vprašanih (68,3 %) ura zdela
zelo zanimiva ali zanimiva, 6,7 % vprašanih pa se je odločilo za odgovor nezanimiva. Samo
eden od vprašanih je odgovoril drugo in pri tem dodal, da smo združili dva najbolj
nezanimiva možna predmeta. Ta oseba je imela v prejšnjem šolskem letu pri geografiji in
nemščini zaključeno oceno 2, čemur bi delno lahko pripisali takšen odgovor.
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Vprašanje 3: Kaj je bil po vašem mnenju cilj medpredmetnega povezovanja geografije
in nemščine ? (Obkrožite enega ali več odgovorov.)
Možnih je bilo več odgovorov. Izbirali so lahko med naslednjimi cilji.
a) Spoznati nekaj geografskih pojmov tako v slovenščini, kot tudi v nemščini.
b) Podrobno spoznati geografske značilnosti Nemčije s poudarkom na razlikah med vzhodno
in zahodno Nemčijo ter značilnostmi Porenja in Porurja.
c) Utrditi znanje nemščine tudi na geografskem področju.
d) Drugo.
Preglednica 4: Cilji medpredmetnega povezovanja geografije in nemščine.
Cilji medpredmetnega povezovanja geografije in nemščine
spol
a
b
c
d
M
Ž
skupaj

2 (2,7 %)
29 (38,7 %)
31 (41,4 %)

8 (10,7 %)
14 (18,7 %)
22 (29,4 %)

4 (5,3 %)
8 (10,7 %)
12 (16,0 %)

0 (0,0 %)
1 (1,3 %)
1 (1,3 %)

Cilji medpredmetnega povezovanja geografije in nemščine
a+b
a+c
b+c
a+b+c
skupaj

spol

0 (0,0 %)
1 (1,3 %)
M
2 (2,7 %)
2 (2,7 %)
Ž
3 (4,0 %)
skupaj 2 (2,7 %)
Vir: Anketni vprašalnik, 2010.

0 (0,0 %)
1 (1,3 %)
1 (1,3 %)

1 (1,3 %)
2 (2,7 %)
3 (4,0 %)

16 (78,7 %)
59 (21,3 %)
75 (100,0 %)

Graf 2: Cilji medpredmetnega povezovanja geografije in nemščine.
Cilji medpredmetnega povezovanja geografije in nemščine
45%
40%
35%
30%
25%

ženski spol
moški spol

20%
15%
10%
5%
0%
a

b

c

d

a+b

a+c

b+c

a+b+c

Vir: Anketni vprašalnik, 2010.
Nekaj manj kot polovica vprašanih (41,3 %) je menila, da je cilj ure le prvi (a) (Graf 2).
Najverjetneje je temu tako zato, ker smo med uro na tabli izdelovali slovarček pojmov v
slovenščini in nemščini, čemur so dijaki očitno pripisali velik pomen.
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Po zastopanosti sledita drugi (b) in tretji (c) cilj. Tisti, ki se je odločil za odgovor drugo (d), ni
navedel, kaj naj bi bil po njegovem cilj te ure.
3,9 % anketirancev pa je menilo, da so vsi našteti cilji tudi cilji ure.
Vsi trije cilji so bili del naše ure, le da sta cilja a) in c) globalna, b) pa operativen.
Vprašanje 4: Ali se vam je zdelo razumevanje snovi na takšen način težje ali lažje kot
razumevanje snovi samo pri uri geografije?
Preglednica 5: Razumevanje ure geografije, ki je delno potekala v nemščini.
Razumevanje snovi
spol
težje
lažje
podobno težko
skupaj
8 (10,7 %)
0 (0,0 %)
M
17 (22,7 %)
8 (10,7 %)
Ž
8 (10,7 %)
skupaj 25 (33,3 %)
Vir: Anketni vprašalnik, 2010.

8 (10,7 %)
34 (45,3 %)
42 (56,0 %)

16 (21,3 %)
59 (78,7 %)
75 (100,0 %)

Graf 3: Razumevanje ure geografije, ki je delno potekala v nemščini.
Razumevanje ure, ki je delno potekala v nemščini
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40%
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Vir: Anketni vprašalnik, 2010.
Iz grafa 3 in preglednice 5 je razvidno, da se je dobri polovici anketirancev (56,0 %) učna ura,
katere del je potekal v nemščini, zdela podobno težka običajni učni uri. Razlaga v nemščini je
potekala bolj počasi in določene stvari smo tudi ponovili, če niso bile razumljive, zato rezultat
ne preseneča, da je temu tako.
Le majhen delež dijakov (10,7 %) pa je menil, da je bilo razumevanje pri tej učni uri lažje.
Rezultat bi bil verjetno drugačen, če bi dijakom vprašanje zastavili po tem, ko bi takšno oz.
podobno učno uro izvedli že večkrat. Menim, da bi se zmanjšal delež tistih, ki so težje
razumeli snov, ker bi se na takšen način dela že malo navadili.

49

Vprašanje 5: Ali ste imeli probleme pri zapisovanju v zvezek, ker niste vedeli, kam/h
kateremu predmetu spada določena snov/določen del ure?
Preglednica 6: Problemi pri zapisovanju snovi v zvezek.
Problemi pri zapisovanju snovi v zvezek
da
ne
ne vem
spol
2 (2,7 %)
7 (9,3 %)
M
14 (18,7 %)
36 (48,0 %)
Ž
43 (57,3 %)
skupaj 16 (21,3 %)
Vir: Anketni vprašalnik, 2010.

7 (9,3 %)
9 (12,0 %)
16 (21,3 %)

skupaj

16 (21,3 %)
59 (78,7 %)
75 (100,0 %)

Graf 4: Problemi pri zapisovanju snovi v zvezek.
Problemi pri zapisovanju snovi v zvezek
70%
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40%
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Vir: Anketni vprašalnik, 2010.
Dobra polovica vprašanih (57,3 %) ni imela težav pri zapisovanju snovi v zvezek. 21,3 %
dijakov ni vedelo, kam naj si snov zapišejo, prav takšen delež dijakov pa ne ve, če je imel
probleme pri zapisovanju snovi (Graf 4).
Dijakom na začetku ure ni bilo naročeno, kam naj si snov zapisujejo oz. kako naj si izdelujejo
zapiske. Pri nekaterih dijakih se je uro medpredmetnega povezovanja izvedlo v času, ko so
imeli na urniku geografijo, pri drugih pa v času, ko je bila na urniku nemščina. Pri večini
tistih, ki so imeli na urniku geografijo (2/3), najverjetneje ni prišlo do težav. Pri drugih, ki so
imeli na urniku nemščino (1/3), pa je verjetno prišlo do zmede, saj je bila učna snov tako
rekoč pretežno geografska. Vendar pa moramo poudariti, da so profesorice dijakom naročile,
da morajo imeti s seboj učne pripomočke za geografijo in so vedeli, da bo na urniku tudi
geografija.
Verjetno bi bilo dijakom bolj jasno, kam morajo zapisovati snov, če bi bila ura izvedena kot
timsko poučevanje in bi v eni uri poučevali dve učiteljici. Tako bi vedeli, da zapisujejo snov,
ki jo razlaga učiteljica za geografijo, v geografski zvezek in obratno.
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Vprašanje 6: Ali ste si kakšen pojem oz. del snovi lažje zapomnili, ker ste ga/jo spoznali
v dveh jezikih?
Preglednica 7: Boljše pomnjenje pojmov oz. delov snovi, ki so jih spoznali v dveh jezikih.
Boljše pomnjenje pojmov oz. delov snovi, ki so jih spoznali v dveh jezikih
da
ne
ne vem
spol
skupaj
1 (1,3 %)
10
M
18 (24,0 %)
29
Ž
39
skupaj 19 (25,3 %)
Vir: Anketni vprašalnik, 2010.

(13,3 %)
(38,7 %)
(52,0 %)

5 (6,7 %)
12 (16,0 %)
17 (22,7 %)

16 (21,3 %)
59 (78,7 %)
75 (100,0 %)

Graf 5: Boljše pomnjenje pojmov oz. delov snovi, ki ste jih spoznali v dveh jezikih.
Boljše pomnjenje pojmov oz. delov snovi, ki so jih spoznali v dveh jezikih
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Vir: Anketni vprašalnik, 2010.
Polovica dijakov (52 %) je odgovorila na to vprašanje negativno (Preglednica 7). Delež tistih,
ki so na vprašanje odgovorili pritrdilno (25,3 %) je podoben deležu tistih, ki se niso mogli
opredeliti (22,7 %).
Če bi pri dijakih izvedli še ocenjevanje znanja, ki so ga pridobili tekom te učne ure, kar v
našem primeru zaradi časovnih omejitev ni bilo mogoče, bi njihove rezultate lahko primerjali
z odgovori tega vprašanja.
Vprašanje 7: Ali se vam je zdel potek ure razdrobljen, ker je potekal v dveh jezikih ali je
ura potekala tekoče?
Preglednica 8: Potek ure medpredmetnega povezovanja, ki je potekala v dveh jezikih.
Potek ure medpredmetnega povezovanja
spol
tekoče
razdrobljeno podobno kot
drugo
skupaj
ponavadi
5 (6,7 %)
7 (9,3 %)
4 (5,3 %)
0 (0,0 %)
16 (78,7 %)
M
26 (34,7 %)
19 (25,3 %)
13 (17,3 %)
1 (1,3 %)
59 (21,3 %)
Ž
31
(41,3
%)
26
(34,7
%)
17
(22,7
%)
1
(1,3
%)
75
(100,0 %)
skupaj
Vir: Anketni vprašalnik, 2010.
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Graf 6: Potek ure medpredmetnega povezovanja, ki je potekala v dveh jezikih.
Potek ure medpredmetnega povezovanja
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Vir: Anketni vprašalnik, 2010.
Iz grafa 6 je razvidno, da je se je večini vprašanih (41,3 %) zdelo, da je ura potekala tekoče.
34,7 % dijakov se je opredelilo, da je bil potek ure razdrobljen. Ta delež mogoče predstavljajo
dijaki, ki se težje prilagodijo novemu načinu dela, kar je ta učna ura prav gotovo bila.
Ena dijakinja je izbrala odgovor »drugo« in napisala, da se ji je na določene trenutke zdelo
razdrobljeno zaradi specifičnih izrazov, ki so bili novi in smo jih sproti razlagali.

Vprašanje 8: Ali mislite, da vam bo snov te ure ostala bolj v spominu, ker je potekala na
malo drugačen način (delno v nemščini)?
Preglednica 9: Boljše pomnjenje snovi učne ure, ki je potekala na malo drugačen način.
Boljše pomnjenje snovi učne ure, ki je potekala
na malo drugačen način
spol
da
ne
skupaj
9
(12,0 %) 7
(9,3 %)
16 (78,7 %)
M
42 (56,0 %) 17 (22,7 %)
59 (21,3 %)
Ž
75 (100,0 %)
skupaj 51 (68,0 %) 24 (32,0 %)
Vir: Anketni vprašalnik, 2010.
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Graf 7: Boljše pomnjenje snovi učne ure, ki je potekala na malo drugačen način.
Boljše pomnjenje snovi učne ure, ki je potekala na malo drugačen način
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Vir: Anketni vprašalnik, 2010.
To vprašanje je nekoliko podobno vprašanju 6. Presenetil nas je pozitiven odgovor, za
katerega se je odločilo kar 68 % vprašanih. Pri vprašanju 6 (Graf 5) je namreč kar polovica
dijakov odgovorila, da si del snovi oz. kakšen pojem ne bodo nič lažje zapomnili, ker so ga
spoznali v dveh jezikih. Tukaj pa so odgovorili precej drugače, kar lahko najbrž povežemo s
tem, da je vprašanje malo drugače zastavljeno.
Glede na to, da sta vprašanji 6 in 8 podobno zastavljeni, odgovori pa se precej razlikujejo,
lahko rečemo, da se v tem primeru odgovori dijakov med seboj izključujejo.

Vprašanje 9: V čem vidite prednosti in v čem slabosti takšnega sodelovanja med
predmeti?
Dijaki so navajali precej podobne odgovore, nekaj vprašanih pa je odgovorilo, da prednosti in
slabosti ne najdejo.
Pri prednostih je večina dijakov napisala, da je ura bolj zanimiva, pestra. Pri slabostih pa so
navedli problem v nerazumevanju tujega jezika, kar za sabo potegne nerazumevanje učne
snovi.
Prednosti
♦
Stvari ni potrebno načrtno utrjevati pri vsakem predmetu posebej oz. smo z nekaterimi
dejstvi že predhodno seznanjeni.
♦
Nemščina je popestrila uro.
♦
Ura je bolj zanimiva, zato si snov bolje zapomnimo.
♦
Ura ni monotona.
♦
Naenkrat se naučiš nekaj od obeh predmetov.
♦
Vložiti moraš več truda in se več naučiš, več sprotnega razmišljanja.
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♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Četudi mi nemščina ni všeč, je popestrila uro in prinesla nekaj svežine.
Širjenje besedišča iz neke snovi.
Ura poteka bolj razgibano, zato je lažje ostati skoncentriran celo uro.
V eni uri se naučiš stvari, ki so del dveh predmetov.
Več izvemo.
Drugačen način učenja.
Povezovanje med predmeti.
Spoznaš geografske pojme v slovenščini in nemščini (tujem jeziku).
V drugem jeziku spoznavamo nekaj, kar ni direktno povezano z jezikom (npr.
slovnica), temveč snov nekega drugega predmeta.
Gre za bolj koristno učenje.
Širše znanje (npr. nemškega jezika), kar nam pride prav v nadaljnjem življenju.

Slabosti
♦
Geografija mi je boljša od nemščine, motil me je sam tuj jezik.
♦
Če tujega jezika ne razumeš dobro, težje slediš oz. ne moreš slediti.
♦
Prilagojena ura zaradi različnih predmetov.
♦
Malo skupnih značilnosti.
♦
Oba predmeta sta pomešana, kar povzroča zmedo in vsak predmet je okrnjen.
♦
Ura je bolj razdrobljena, bolj zmeden potek ure.
♦
Geografija in tuj jezik je slaba kombinacija.
♦
Preveč podatkov naenkrat.
♦
Za snov (npr. geografsko) se izgubi več časa.
♦
Pojavlja se vprašanje, kam sodi snov.
♦
Slab vpliv enega predmeta na uro (npr. če ti ni všeč nemščina, ti tudi geografijo lahko
naredi nezanimivo).
♦
Ne moreš se skoncentrirati samo na en predmet.
♦
Nemščina je težje razumljiva – če bi bilo v angleščini, bi bolje razumeli.
♦
Slabo sledimo pomembnim stvarem.
♦
Nekoga lahko prehajanje iz geografije na nemščino moti.
♦
Rabiš več koncentracije in moraš uro spremljati 100%, če želiš izdelati zapiske.
Vprašanje 10: Bi si v prihodnje želeli še več takšnih ali podobnih ur, kjer se geografija
povezuje s tujim jezikom (oz. nemščino)?
Preglednica 10: Povezovanje geografije s tujim jezikom (oz. nemščino) v prihodnosti.
Povezovanje geografije s tujim jezikom (oz.
nemščino) v prihodnosti
spol
da
ne
skupaj
5
(6,7 %)
11 (14,7 %)
16 (78,7 %)
M
31 (41,3 %) 28 (37,3 %)
59 (21,3 %)
Ž
75 (100,0 %)
skupaj 36 (48,0 %) 39 (52,0 %)
Vir: Anketni vprašalnik, 2010.
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Graf 8: Povezovanje geografije s tujim jezikom (oz. nemščino) v prihodnosti.
Povezovanje geografije s tujim jezikom (oz. nemščino) v prihodnosti
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Vir: Anketni vprašalnik, 2010.
Iz preglednice 10 je razvidno, da se je za razliko od fantov več deklet odločilo za odgovor
DA. Nekaj več kot polovica vseh vprašanih (52 %) je na vprašanje odgovorila negativno
(Graf 8). Eden od dijakov je pri tem dodal, da bi imel raje povezavo z angleščino. Pri tistih, ki
pa so odgovorili pritrdilno (48 %) pa je eden dodal, da ne bi želel imeti povezave z nemščino.
To vprašanje bi lahko povezali z vprašanjem 1, kjer smo dijake spraševali po zanimivosti ure.
Če primerjamo odgovore obeh vprašanj, se rezultati delno izključujejo, saj se je za odgovor,
da je bila ura zelo zanimiva ali zanimiva, odločilo 68,3 % vprašanih. Kljub temu, da se jim je
ura zdela zanimiva, pa si vsi ne želijo več tovrstnih povezav. Takšen rezultat je verjetno zato,
ker na tej gimnaziji, pa tudi na nekaterih drugih, nemščina kot drugi tuji jezik med dijaki ni
ravno priljubljen predmet in zato si z njo najbrž ne želijo imeti več opravka, kot je nujno.

Vprašanje 11: Na lestvici od 1 do 5 (pri čemer je 1 = nič in 5 = odlično) ovrednotite, v
kolikšni meri je uporaba različnih metod pripomogla k vašemu boljšemu razumevanju
in pomnjenju snovi.
Preglednica 11: Povprečne ocene za vrednotenje različnih metod.
Povprečne ocene za vrednotenje različnih metod
samo
videouporaba
avdiospol povezovanje
slikovnega
slikovno
posnetek
stenskega
posnetek
gradiva
gradivo
zemljevida
(šumenje
vode)
3,75
3,19
M
4,34
3,78
Ž
4,21
3,65
skupaj
Vir: Anketni vprašalnik, 2010.

3,56
3,58
3,57
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2,93
3,63
3,48

1,75
2,12
2,04

tabela oz.
miselni
vzorec na
tabli
3,38
3,90
3,79

Graf 9: Vrednotenje različnih metod glede na razumevanje in pomnjenje snovi.
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Vir: Anketni vprašalnik, 2010.
Iz grafa 9 je razvidno, da so dijakinje vse metode razen videoposnetka za malenkost bolje
ocenile kot dijaki. Najbolje je bilo ovrednoteno povezovanje slikovnega gradiva z napisom, in
sicer z oceno 4,21 (Preglednica 11 in Graf 9). Temu sledi tabela oz. miselni vzorec na tabli,
katerega povprečna ocena znaša 3,79. Precej podobno so ocenili samo slikovno gradivo z
oceno 3,65 in videoposnetek z oceno 3,57 ter uporabo stenskega zemljevida z oceno 3,48.
Najnižjo povprečno oceno je dobil avdio-posnetek šumenja vode, in sicer 2,04.
Najvišje povprečne ocene so dobile metode, ki so osredotočene na vizualne tipe. Povezovanje
slikovnega gradiva z napisi vključuje še kinestetične elemente, videoposnetek pa vizualne in
slušne elemente hkrati, tako da visoke ocene ne presenečajo. Več različnih čutov hkrati
vključimo, več si zapomnimo.
Avdio-posnetek je bil v učno uro vključen nekako »na silo«, ker smo hoteli vključiti nekaj za
vsak zaznavni tip, zato je bil verjetno ocenjen najslabše.
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3.5.

Raziskovalne hipoteze

Glavna statistična metoda obdelave podatkov, ki smo jo uporabili za preizkušanje
raziskovalnih hipotez, je ugotavljanje povezanosti med neštevilskimi spremenljivkami s
pomočjo χ2 (hi-kvadrat) preizkusa.
Ugotavljali smo, ali obstaja statistično pomembna povezanost med spremenljivkami ocene pri
geografiji in nemščini ter ostalimi spremenljivkami. To smo izračunali na podlagi dejanskih
(fE) in teoretičnih frekvenc (fT) ter primerjali empirično (izračunano) (χ2emp) ter teoretično
(χ2teor) vrednost χ2. V primeru, da je empirična vrednost χ2 pri določenih stopnjah prostosti (g)
in 5 % tveganju (p) večja od teoretične, lahko trdimo, da med spremenljivkama obstaja
statistično pomembna povezanost in lahko hipotezo potrdimo, v nasprotnem primeru pa jo
zavrnemo.
Kategoriji »ocena »1 in »ocena 2« pri geografiji in nemščini smo združili, ker sta
spremenljivki vsebinsko zelo podobni in ker je bila frekvenca teh dveh odgovorov majhna.
Hipoteza 1: Dijakom, ki imajo boljši učni uspeh pri geografiji in nemščini, bo ura
medpredmetnega povezovanja bolj všeč.
Preglednica 12: Zanimivost učne ure glede na ocene pri geografiji.
ocena pri geografiji
oceni 1 in 2 ocena 3
ocena 4
ocena 5
skupaj
1
3
6
2
12
zelo
(0,8)
(3,5)
(4,2)
(3,5)
zanimivo
1
12
10
17
40
zanimivo
zanimivost
(2,7)
(11,7)
(13,9)
(11,7)
učne ure
0
6
8
3
17
delno
(1,1)
(5,0)
(5,9)
(5,0)
zanimivo
3
1
2
0
6
nezanimivo
(0,4)
(1,8)
(2,0)
(1,8)
+ drugo
5
22
26
22
75
skupaj
2
2
Vir: Anketni vprašalnik, 2010.
χ emp = 27,94 > χ teor = 16,92 (p = 5 %, g = 9)
Odgovora »nezanimivo« in »drugo« smo združili v skupno kategorijo, ker je tisti dijak, ki je
izbral odgovor »drugo« poleg zapisal, da smo pri medpredmetni povezavi združili dva najbolj
nezanimiva predmeta in sta si odgovora zato vsebinsko podobna.
Glede na izračun smo ugotovili, da med spremenljivkama ocena pri geografiji in zanimivost
učne ure obstaja statistično pomembna povezanost.
Za potrditev ali zavrnitev hipoteze potrebujemo še izračun za statistično povezanost med
ocenami nemščine in zanimivostjo učne ure.
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Preglednica 13: Zanimivost učne ure glede na ocene pri nemščini.
ocena pri nemščini
oceni 1 in 2 ocena 3
ocena 4
ocena 5
skupaj
4
4
0
4
12
zelo
(2,7)
(3,4)
(3,0)
(2,9)
zanimivo
6
9
15
10
40
zanimivo
zanimivost
(9,1)
(11,2)
(10,1)
(9,6)
učne ure
5
5
3
4
17
delno
(3,9)
(4,8)
(4,3)
(4,1)
zanimivo
2
3
1
0
6
nezanimivo
(1,3)
(1,7)
(1,6)
(1,4)
+ drugo
17
21
19
18
75
skupaj
2
2
Vir: Anketni vprašalnik, 2010.
χ emp = 11,80 < χ teor = 16,92 (p = 5 %, g = 9)
Glede na izračun smo v tem primeru ugotovili, da med ocenami pri nemščini in zanimivostjo
učne ure ne obstaja statistično pomembna povezanost.
Pri preizkušanju hipoteze 1 bi morala v obeh primerih (ocene pri geografiji in nemščini)
obstajati statistično pomembna povezanost med spremenljivkami, da bi hipotezo lahko
potrdili. Ker pa se je to zgodilo samo v primeru ocen pri geografiji, moramo hipotezo zavrniti.
Učni uspeh pri geografiji in nemščini ne vpliva na zanimanje za uro medpredmetnega
povezovanja geografije in nemščine.

Hipoteza 2: Dijakom, ki imajo slabše ocene pri nemščini, se bo zdelo razumevanje učne
ure, ki bo delno potekala v nemščini, težje kot pa tistim, ki imajo boljše ocene.
Preglednica 14: Razumevanje snovi učne ure glede na ocene pri nemščini.
ocena pri nemščini
oceni 1 in 2
ocena 3
ocena 4
ocena 5
skupaj
8
6
6
5
25
težje
(5,7)
(7,0)
(6,3)
(6,0)
razumevanje
2
2
1
3
8
lažje
snovi učne
(1,8)
(2,2)
(2,0)
(1,9)
ure
7
13
12
10
42
podobno
(9,5)
(11,8)
(10,6)
(10,1)
težko
17
21
19
18
75
skupaj
Vir: Anketni vprašalnik, 2010.
χ2emp = 3,39 < χ2teor = 12,59 (p = 5 %, g = 6)
Izračunane vrednosti so nam pokazale, da med ocenami pri nemščini in razumevanjem učne
ure, ki je delno potekala v nemščini, ne obstaja statistično pomembna povezanost pri 5 %
tveganju. Hipotezo 2 zavrnemo. Dijaki, ki imajo slabše ocene pri nemščini, se razumevanje
učne ure, ki bo delno potekala v nemščini, ne bo zdelo težje kot pa tistim, ki imajo boljše
ocene.

58

Hipoteza 3: Dijakom, ki imajo pri nemščini boljše ocene, bo snov ure, ki je delno
potekala v nemščini, bolj ostala v spominu.
Preglednica 15: Pomnjenje snovi v dveh jezikih glede na ocene pri nemščini.
ocena pri nemščini
oceni 1 in 2
ocena 3
ocena 4
ocena 5
skupaj
1
5
8
5
19
da
(4,3)
(5,3)
(4,8)
(4,6)
pomnjenje
10
13
8
7
38
ne
snovi v dveh
(8,6)
(10,6)
(9,6)
(9,1)
jezikih
6
3
3
6
18
ne vem
(4,1)
(5,0)
(4,6)
(4,3)
17
21
19
18
75
skupaj
2
2
Vir: Anketni vprašalnik, 2010.
χ emp = 5,94 < χ teor = 12,59 (p = 5 %, g = 6)
Glede na izračun tudi v tem primeru med spremenljivkama ocene pri nemščini in pomnjenje
snovi v dveh jezikih ne obstaja statistično pomembna povezanost. Hipotezo 3 zavrnemo.
Dijakom, ki imajo pri nemščini boljše ocene, snov ure, ki je delno potekala v nemščini, ne bo
bolj ostala v spominu.
Hipoteza 4: Dijaki, ki imajo boljše ocene pri nemščini, si bodo tovrstnih medpredmetnih
povezav (geografija – tuji jezik oz. geografija – nemščina) želeli tudi v prihodnje.
Preglednica 16: Želja po medpredmetnih povezavah (geografija – tuji jezik oz. nemščina) v
prihodnosti.
ocena pri nemščini
oceni 1 in 2
ocena 3
ocena 4
ocena 5
skupaj
7
12
6
11
36
želja po
da
(8,2)
(10,1)
(9,1)
(8,6)
medpredmetnih
povezavah v
10
9
13
7
39
ne
prihodnosti
(8,8)
(10,9)
(9,9)
(9,4)
17
21
19
18
75
skupaj
Vir: Anketni vprašalnik, 2010.
χ2emp = 4,34 < χ2teor = 7,82 (p = 5 %, g = 3)
Izračun nam je pokazal, da med spremenljivkama ocene pri nemščini in pomnjenje snovi v
dveh jezikih ne obstaja statistično pomembna povezanost pri 5 % tveganju. Hipotezo 4 prav
tako zavrnemo. Dijaki, ki imajo boljše ocene pri nemščini, si tovrstnih medpredmetnih
povezav (geografija – tuji jezik oz. geografija – nemščina) ne želejo tudi v prihodnje.
Hipoteza 5: Glede na to, da je okoli 60 % populacije vizualnih tipov, sklepamo, da bodo
tiste metode, ki so osredotočene na vizualne zaznavne tipe, dijaki z vidika razumevanja
in boljšega pomnjenja ovrednotili z najboljšimi ocenami.
Pri preizkušanju te hipoteze smo se oprli na podatke iz preglednice 11. Najboljšo povprečno
oceno ima povezovanje slikovnega gradiva, sledi pa mu tabela oz. miselni vzorec na tabli. Ti
dve metodi sta osredotočeni na vizualne zaznavne tipe, zato hipotezo 5 potrdimo. Glede na to,
da je okoli 60 % populacije vizualnih tipov, sklepamo, da bodo tiste metode, ki se
osredotočajo na vizualne zaznavne tipe, dijaki z vidika razumevanja in boljšega pomnjenja
ovrednotili z najboljšimi ocenami.
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4. ZAKLJUČEK
Medpredmetno povezovanje nima enoznačne definicije, saj ga avtorji različno definirajo. Iz
vseh definicij pa lahko razberemo, da gre za didaktični pristop, ki učence in dijake navaja na
vseživljenjsko učenje. Pri tem gre predvsem za to, da se preseže razdrobljenost znanja ter da
se učenci in dijaki naučijo povezovati znanje in spretnosti, ki jih pridobivajo pri različnih
predmetih in na različnih področjih. S tem bodo njihovo znanje in spretnosti mnogo bolj
kakovostni in tudi trajnejši.
Pri medpredmetnem povezovanju. je eden ključnih dejavnikov transfer učenja, pri katerem se
učenje prenaša iz znanih okoliščin na nove, iz enega predmetnega področja na drugo itd.
Ločimo več vrst transferja, z vidika medpredmetnega povezovanja pa nas najbolj zanimata
vertikalni (prenos znanja znotraj istega področja) in horizontalni transfer (prenos med
različnimi področji, med šolskimi in življenjskimi situacijami) ter vsebinski (prenašanje
konkretnih pojmov, zakonov) in proceduralni transfer (prenos spretnosti, postopkov).
Možnosti prenašanja znanja in spretnosti je ogromno, vendar pa jih učenci in dijaki sami le
redko opazijo, poleg tega pa jih tudi učitelji na to opozarjajo premalo.
V naših šolah še vedno prednjači medpredmetno povezovanje na podlagi vsebin, ker je lažje
poiskati vsebinske skupne točke med predmeti kot pa spretnosti in kompetence, ki bi jih
učenci in dijaki lahko razvijali z vidika dveh različnih predmetov/področij. Medpredmetno
povezovanje se najpogosteje izvaja v obliki projektnega dela ali timskega poučevanja, se pa
izvajajo tudi medpredmetne ekskurzije, športni ali naravoslovni dnevi in drugo. Vsekakor pa
je še veliko možnosti, ki se nam ponujajo.
Današnji čas od vsakega posameznika zahteva sposobnost povezovanja različnih področij,
zato so tudi učitelji začeli gledati širše. Skupaj načrtujejo ure, ki se vsebinsko povezujejo, in
tako pridobijo na času, ki ga lahko izkoristijo za utrjevanje ali kaj drugega. Zato je v
prenovljenih učnih načrtih medpredmetnemu povezovanju posvečene veliko več pozornosti.
V učnem načrtu za geografijo je precej konkretnih primerov za medpredmetno povezovanje.
Poleg predmetov so navedeni primeri učnih tem, ki so primerne za povezovanje (npr. vreme
in podnebje – geografija, fizika; evropski prostori in kulture – geografija, zgodovina,
sociologija) ter primeri medpredmetnih ekskurzij (npr. regije Slovenije v povezavi z rojstnimi
kraji slovenskih pesnikov in pisateljev – geografija, slovenščina). V učnem načrtu za
nemščino tega ni, vendar pa so opisane vsaj neke splošne smernice (npr. projektno delo v
okviru nemščine ali v povezavi z drugimi predmeti in navezovanje stikov z nemško
govorečimi vrstniki pri mednarodnih projektih).
Velik vpliv na kakovost in trajnost našega znanja ima način sprejemanja informacij iz okolja.
Da znanje lahko povezujemo, je pomembno, da ga na samem začetku dobro usvojimo. Pri
učenju imajo ključni pomen naši čuti. Dokazano je, da je okoli 60 % ljudi vizualnih tipov, kar
pomeni, da se le-ti najbolj zanašajo na svoj vid. Poleg vida pa imata velik pomen tudi sluh in
dotik, saj kljub enemu prevladujočemu čutu v zaznavanje vključujemo tudi druge čute. K
medpredmetnemu povezovanju smo sistem zaznavnih tipov VAKOG vključili zato, ker
menimo, da je znanje bolj kvalitetno, če učenci/dijaki učno snov dojemajo z različnimi čuti in
več čuti naenkrat ter znanje nato med predmeti in področji še povezujejo. Zato smo v učne ure
vključili več različnih metod, ki bi spodbudile različne čute dijakov in tako vplivale na
njihovo boljše razumevanje oz. pomnjenje.
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Poskušali smo poiskati še nekaj primerov, kako bi se dalo geografijo in nemščino
medpredmetno povezati, vendar smo našli le malo primerov. V slovenski literaturi še nismo
zasledili tovrstnega povezovanja, v tuji literaturi pa smo našli nekaj tem, ki bi lahko
povezovale ti dve področji.
Učno uro medpredmetnega povezovanja smo izvedli v gimnaziji in odziv dijakov nas je
pozitivno presenetil. Ura se je večini zdela zanimiva ali vsaj delno zanimiva. Vseeno pa nas je
potem presenetil odgovor, da si dobra polovica vprašanih dijakov tovrstne povezave v
prihodnje ne želi več. Razlog smo pripisali nezanimanju dijakov za predmet Nemščina kot
drugi tuji jezik na tej gimnaziji.
Postavili smo štiri hipoteze, pri katerih smo trdili, da bo dijakom z boljšim učnim uspehom pri
geografiji in nemščini ura medpredmetne povezave bolj zanimiva, njihovo razumevanje in
pomnjenje snovi v dveh jezikih boljše ter da si bodo tovrstnih učnih ur v prihodnosti želeli
bolj od ostalih. Vse štiri hipoteze smo s pomočjo izračunov statistične povezanosti med
spremenljivkami zavrnili. Glede na rezultate lahko sklepamo, da ocene dijakov niso odraz za
zanimanje in pomnjenje snovi. Večini dijakov s slabšimi ocenami se je zdela medpredmetno
povezana ura s poudarkom na sistemu zaznavnih tipov VAKOG zanimiva ali delno zanimiva.
Ti dijaki potrebujejo takšne bolj pestre, medpredmetno povezane ure, ki vključujejo uporabo
več čutov, ker bi se na tak način verjetno lahko izboljšalo njihovo razumevanje in pomnjenje
snovi ter posledično tudi kakovost znanja.
Zadnja hipoteza se je nanašala na sistem zaznavnih tipov VAKOG, kjer smo trdili, da bodo
dijaki najbolje ocenili metode z vizualnimi elementi, saj smo že prej omenili, da okoli 60 %
ljudi predstavljajo vizualni tipi. Hipotezo smo potrdili, ker so dijaki metode z vizualnimi
elementi ocenili najbolje.
V prihodnje bi bilo zanimivo s pomočjo vrednotenja znanja preučiti, kakšen je dejanski vpliv
medpredmetnih povezav in sistema zaznavnih tipov na boljše razumevanje in pomnjenje
učencev oz. dijakov. V našem primeru zaradi časovnih omejitev in načrtovanega poteka dela
na gimnaziji to ni bilo mogoče izvesti. Medpredmetne povezave bi bilo namreč potrebno
načrtovati že pred začetkom šolskega leta, kar pa v našem primeru ni bilo izvedljivo. V
nadaljnji raziskavi bi lahko izvedli eksperiment v nekaj oddelkih na večjem številu šol, pri
čemer bi izvedli več učnih ur medpredmetnega povezovanja, nato pa bi znanje učencev oz.
dijakov preverili in ocenili. Primerjali bi ga lahko z rezultati ostalih učencev in dijakov, pri
katerih bi učne ure potekale na klasičen način.
Pomembno je, da se medpredmetno povezovanje pravočasno in kvalitetno načrtuje, kar
pomeni, da ga je potrebno načrtovati že pred začetkom šolskega leta. Na tem področju bi se
dalo še veliko narediti, saj se medpredmetne povezave še vedno izvajajo priložnostno oz.
naključno, zaradi česar ni nujno, da so kvalitetno izvedene. Potrebno je dobro razmisliti, v
katerem primeru je medpredmetno povezovanje smiselno, saj lahko z neprimernim izborom
naredimo več škode kot koristi. Po izvedbi je potrebna evalvacija, ki nam pokaže nove
smernice za nadaljnje delo. Delo na področju medpredmetnih povezav bi bilo lažje in bolj
pogosto, če bi se več podobnih tem pri različnih predmetih obravnavalo v istem šolskem letu.
Za uresničitev tega bi bila potrebna dodatna uskladitev učnih načrtov posameznih predmetov,
kar pa je ena od nalog strokovnega sveta.
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5. SUMMARY
Interdisciplinary teaching has more than one definition since different authors define it
differently. However, all definitions have one feature in common, namely that it is a didactic
method that encourages students to get used to lifelong learning. This means that students
learn how to connect the knowledge they achieve at different school subjects. Therefore their
knowledge is not shattered but becomes a unity – it is on a higher level of quality and it is of
longer validity.
Transfer of learning is one of the key factors for interdisciplinary teaching. It is the ability to
transfer skills, knowledge, and/or attitudes that were learned in one situation to another
learning situation. There are different types of learning transfers. For interdisciplinary
teaching the main types are vertical (transfer of knowledge inside one subject) and lateral
learning transfer (transfer between different subjects, between school and everyday situations)
and also content (transfer of concrete concepts) and skill transfer (knowledge of one skill
transfers to the performance of another skill). There are a lot of possibilities of transferring the
knowledge, but students themselves rarely notice those possibilities, and teachers also do not
point out that enough.
The most common in Slovenian schools is still the interdisciplinary teaching based on
content. It is probably easier to find common themes between different subjects than similar
skills and competence that students could develop or use in different situations or at different
subjects. Teachers usually choose project work or team teaching as art of working at
interdisciplinary teaching but they also organise interdisciplinary excursions, days of
activities in the nature, sport activities’ days. There are many other possibilities how to
organise work interdisciplinary.
Modernized curriculums contain a lot more pieces of information about interdisciplinary
teaching than the previous curriculums. Curriculum for Geography contains a lot of concrete
examples for interdisciplinary teaching or excursions. Curriculum for the German language
has just some orientations.
The way of receiving the information from our environment has a lot of influence on the
quality and permanence of our knowledge. If we want to connect our knowledge, we must at
first make sure that our knowledge is qualitative and that we have learned well. Our senses
are of great importance at learning. The research has shown that the biggest part of the human
population (around 60 %) represent the visual types. These people depend on their sight most
of the time. Hearing and touching are - next to seeing - also of great importance. Although
one of our senses is the main, we also include other senses at perception. We have matched
interdisciplinary teaching with representative systems (VAKOG) because we think that
knowledge is two times more qualitative, if students receive information from the study
materials with different senses and with more senses at a time and then transfer their
knowledge between different subjects or disciplines. We have tried to use many different
methods to realise that plan, so that we would activate as many students’ senses as possible
and therefore improve their understanding and remembering.
We have tried to find some examples of interdisciplinary teaching of Geography and German
language but we have not found any in the Slovenian literature and just a few in the foreign
literature.
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Interdisciplinary teaching was performed in the grammar school and students have surprised
us positively. Most of the students have found the lessons interesting or partly interesting.
Despite the result, there are just a little less than a half of students that would like to have that
kind of interdisciplinary teaching again in the future. The reason for such result could be
found in the fact that among students of that particular grammar school the German language
as second foreign language is not very popular subject.
We have made five hypotheses. Four of them were about connection between the good school
marks and students’ interest for interdisciplinary teaching, students’ remembering and
students’ wish for more of the interdisciplinary teaching. All four hypotheses were rejected
because we have made statistical analysis that has shown that school marks are statistically
not connected significantly to students’ interest, understanding and remembering. Most of the
students with a bit worse marks have also found the lessons interesting or partly interesting.
Those students need such lessons that are more variegated and include interdisciplinary
teaching and representative systems (VAKOG) because in that way they could probably
improve their understanding and therefore their quality of knowledge.
The last hypothesis was about representative systems (VAKOG). We have claimed that
students will give the best evaluation to those methods that include visual elements because
around 60 % of population represent visual types. This hypothesis is accepted.
It would be interesting to evaluate the knowledge of students that would be present at
interdisciplinary teaching with emphasis on representative systems (VAKOG) in the future. In
our case the evaluation was not possible because of lack of time and planning of work in the
grammar school. The result of the evaluation would show us, if this kind of work in the class
had good influence on understanding and remembering and how big the influence was. We
could compare the results of students with interdisciplinary teaching and of those with
ordinary lessons.
Interdisciplinary teaching must be planned qualitative and early enough, which means that it
must be planned before the school year begins. It still happens that interdisciplinary teaching
is performed spontaneously and is therefore not as effective as it should be. It should be well
considered, in which cases interdisciplinary teaching makes sense. In case of improper use of
interdisciplinary teaching the results could be worse instead of being better. After the lessons
or projects were performed, we must do the evaluation which can bring us to new ideas. It
would be easier to use interdisciplinary teaching, if more similar topics at different school
subjects were planned in the same school year. In that case the curricula of different subjects
should be changed and adjusted to each other which is one of the tasks of Council of Experts
for general education.
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7. SEZNAM PRILOG
7.1.

Priloga 1: Anketni vprašalnik

ANKETA – MEDPREDMETNO POVEZOVANJE GEOGRAFIJE IN NEMŠČINE
Moje ime je Katja Kotar in izdelujem diplomsko nalogo na temo »Medpredmetno
povezovanje geografije in nemščine v gimnaziji«. S tem namenom sem pri vas izvedla
uro geografije, ki je delno potekala tudi v nemškem jeziku. Prosim, če odgovorite na
vprašanja, ki se tičejo izvedene ure.

SPOL:

M

Ž

Zaključena ocena pri geografiji v prejšnjem šolskem letu (2008/09): ___________
Zaključena ocena pri nemščini v prejšnjem šolskem letu (2008/09): ___________

1. Ali ste že kdaj imeli podobno uro geografije ali drugega predmeta (razen tujega
jezika), ki bi delno potekala v tujem jeziku?
a) DA

b) NE

2. Kako vam je bila všeč ura geografije, ki je delno potekala v nemščini? (Obkrožite
1 odgovor.)
a) zelo zanimiva
b) zanimiva
c) delno zanimiva
d) nezanimiva
e) drugo: _______________________________________________________________

3. Kaj je bil po vašem mnenju cilj medpredmetnega povezovanja geografije in
nemščine ? (Obkrožite enega ali več odgovorov.)
a) Spoznati nekaj geografskih pojmov tako v slovenščini, kot tudi v nemščini.
b) Podrobno spoznati geografske značilnosti Nemčije s poudarkom na razlikah med
vzhodno in zahodno Nemčijo ter značilnostmi Porenja in Porurja.
c) Utrditi znanje nemščine tudi na geografskem področju.
d) drugo: _______________________________________________________________
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4. Ali se vam je zdelo razumevanje snovi na takšen način težje ali lažje kot
razumevanje snovi samo pri uri geografije?
a) TEŽJE

b) LAŽJE

c) PODOBNO TEŽKO

5. Ali ste imeli probleme pri zapisovanju v zvezek, ker niste vedeli, kam/h kateremu
predmetu spada določena snov/določen del ure?
a) DA

b) NE

c) NE VEM

6. Ali ste si kakšen pojem oz. del snovi lažje zapomnili, ker ste ga/jo spoznali v
dveh jezikih?
a) DA

b) NE

c) NE VEM

7. Ali se vam je zdel potek ure razdrobljen, ker je potekal v dveh jezikih ali je ura
potekala tekoče?
a) tekoče

b) razdrobljeno

c) podobno kot ponavadi

d) drugo: ______________________________________________________________

8. Ali mislite, da vam bo snov te ure ostala bolj v spominu, ker je potekala na malo
drugačen način (delno v nemščini)?
a) DA

b) NE

9. V čem vidite prednosti in v čem slabosti takšnega sodelovanja med predmeti?
PREDNOSTI:

SLABOSTI:

10. Bi si v prihodnje želeli še več takšnih ali podobnih ur, kjer se geografija
povezuje s tujim jezikom (oz. nemščino)?
a) DA

b) NE
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11. Na lestvici od 1 do 5 (pri čemer je 1 = nič in 5 = odlično) ovrednotite, v kolikšni
meri je uporaba različnih metod pripomogla k vašemu boljšemu razumevanju in
pomnjenju snovi.

METODA

OCENA (od 1 do 5)

povezovanje slikovnega gradiva z napisom
samo slikovno gradivo
videoposnetek
uporaba stenskega zemljevida
avdio-posnetek (šumenje vode)
tabela oz. miselni vzorec na tabli

Hvala za vaše sodelovanje!
Katja Kotar
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