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KOMPARATIVNA ANALIZA VERTIKALE GEOGRAFSKEGA IZOBRAŽEVANJA NA
PRIMERU SLOVENSKIH IN ITALIJANSKIH MANJŠINSKIH ŠOL
IZVLEČEK:
Diplomsko delo Komparativna analiza vertikale geografskega izobraževanja na primeru
slovenskih in italijanskih manjšinskih šol osvetljuje značilnosti geografskega izobraževanja v

slovenskih nižjih srednjih šolah v Italiji in italijanskih osnovnih šolah v Sloveniji. V prvem delu
sta predstavljena pravna osnova in pravni status slovenskih in italijanskih manjšinskih šol ter
kratek zgodovinski oris njunega razvoja. Drugi del obsega podrobno analizo učnih načrtov za
geografijo v manjšinskih šolah obeh narodnosti s poudarkom na ciljih predmeta, operativnih
učnih ciljih in učnih vsebinah. V tretjem delu so predstavljeni rezultati raziskave med učitelji
in učenci manjšinskih šol. Analiza rezultatov je pokazala naslednje ključne probleme: želje
učiteljev in učencev po sodobnem in aktivnem pouku so v nasprotju z materialno-tehničnimi
in organizacijskimi pogoji dela, razlike v kakovosti poučevanja kot posledica ohlapnosti učnih
načrtov in neustrezne strokovne izobrazbe, skromen interes učencev slovenskih in italijanskih
manjšinskih šol za matično državo. V zaključnem delu naloge so podani predlogi in sugestije
za izboljšanje stanja pouka geografije na manjšinskih šolah.
Ključne besede:

pouk geografije, šolstvo, narodne manjšine, Slovenci v Italiji, Italijani v
Istri, Slovenija, Italija

COMPARATIVE ANALYSIS OF GEOGRAPHICAL EDUCATION BASED ON THE
EXAMPLE OF SLOVENE AND ITALIAN MINORITY
ABSTRACT:
The Diploma Thesis entitled Comparative analysis of geographical education based on the
example of Slovene and Italian minority schools deals with the characteristics of
geographical education in Slovene lower secondary schools in Italy and Italian primary
schools in Slovenia. The first part presents the legal basis and the legal status of both
minority school networks and a brief history of their development. The second part presents
an accurate analysis of geographical syllabi in Slovene and Italian minority schools focused
on educational aims, learning objectives and contents. The third part presents the results of
the comparative research of Slovene and Italian minority schools. The research has revealed
the following main problems: incompatibility between pupils' and teachers' orientations
toward modern and active lessons and the technical and organizational conditions of school
facilities, differences in the quality of teaching due to syllabi which were (are) set as
guidelines and an unsuitable proffessional qualification, a scarce interest, of both Slovene
and Italian pupils, in their country of origin. In the final part some suggestions for the
improvement of the actual situation in minority geographical education are offered.
Key words: geography teaching, education, national minorities, Slovenes in Italy, Italians
in Istria, Slovenia, Italy
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1.

UVOD

"Geografija je predmet, ki informira, usposablja in vzpodbuja na vseh stopnjah
izobraževanja, obenem pa lahko prispeva k poglobljenemu doživljanju in razumevanju
našega planeta; (…) geografsko izobraževanje je zato nujno potrebno za razvoj odgovornih
in aktivnih prebivalcev sveta." (Mednarodna listina o geografskem izobraževanju, 1992)
Geografsko izobraževanje je torej nuja pri izobraževanju posameznika (individualni pomen)
in skupnosti (širši družbeni pomen). Geografija je že pred časom izgubila značaj
enciklopedične in deskriptivne vede in postala veda, ki na celovit in kompleksen način
preučuje in razlaga geografski prostor z vidika interakcij in soodvisnosti med njegovimi
posameznimi komponentami. Pouk geografije ni več le prenašanje znanja, ampak tudi
privzgajanje vrednot, urjenje in razvijanje spretnosti in sposobnosti, ki bodo učečemu se
koristile v osebnem in javnem življenju, razvijanje kompleksnega mišljenja in vzpodbujanje
kritične misli, socializacija in vzgajanje h konstruktivnemu in kohezivnemu delovanju v
sodobnih družbenih (kulturnih, političnih, gospodarskih) tokovih. Geografska vzgoja torej
razvija "razumevanje, strpnost, prijateljstvo med vsemi narodi, rasami in religijami ter si
prizadeva ohranjati mir s spodbujanjem:
mednarodne dimenzije in globalnih perspektiv v izobraževanju ljudi na vseh stopnjah,
razumevanja in spoštovanja vseh narodov, njihovih kultur, civilizacij in načinov
življenja, vključno z domačimi etničnimi kulturami in kulturami drugih narodov,
zavedanja naraščajoče globalne soodvisnosti narodov in narodnosti,
sposobnosti medsebojne komunikacije,
zavedanja dolžnosti, kar zavezuje posameznike, socialne skupine in narode,
razumevanja potrebe po mednarodni solidarnosti,
pripravljenosti posameznikov za sodelovanje pri reševanju problemov njihove
skupnosti, dežele, sveta." (Mednarodna listina o geografskem izobraževanju, 1992)
Razlogi za kakovostno geografsko izobraževanje so torej poleg individualnih praktičnih tudi
etični in svetovnonazorski. Prebivalstveno mozaičnost sveta in posameznih regij gre jemati
kot vrednoto, ki človeka obogati, obenem pa je izziv za vzgojo v duhu tolerantnosti in
medsebojnega razumevanja, ki oblikujeta odgovorno osebnost.
Multikulturno in multinacionalno okolje sta za medkulturno oplajanje in sožitje
bistvenega pomena. Enonacionalnih držav tako rekoč ni, saj območje avtohtone (in alohtone)
poselitve v večini primerov ne sovpada z državno mejo. Tudi Slovenija v tem pogledu ni
izjema. Paritetni položaj italijanske in madžarske manjšine je Slovenija (prej pa že
Jugoslavija) zagotovila z ustavo in vrsto zakonov, pravnih aktov in norm. Manjšinska
problematika je zgodovinska stalnica, poznavanje manjšin pa tudi družbena potreba. Pouk
geografije v slovenskih šolah naj bi z učnimi cilji in vsebinami, vezanimi na poznavanje
narodnostnih manjšin, v mladih ljudeh vzpodbujal potrebo po razumevanju različnih vzrokov
za kulturno civilizacijsko, politično in prostorsko raznolikost sveta. Številčni obseg ciljev,
vezanih na to tematiko, je razmeroma zadovoljiv, prevladujejo pa vsebine, vezane na
informativne učne cilje. Odnosi ter stališča do vzgojnih vrednot so generalizirani na občo
problematiko in ne poiščejo življenjske bližine (Kolenc – Kolnik, 1998). Drugačno je stanje na
narodnostno mešanih območjih v Prekmurju in Koprskem primorju, kjer je zasnova šolstva
drugačna od šolstva v preostali Sloveniji. Vzgoja in izobraževanje na narodnostno mešanih
območjih uresničujeta cilje, ki prispevajo h kakovosti življenja, naravnani so k ohranjanju in
razvijanju jezikovne in kulturne identitete pripadnikov narodnih skupnosti, k pospeševanju
medkulturnega sporazumevanja ter integracije, k vzpostavljanju razumevanja in
sožitja med pripadniki slovenskega naroda in italijanske ter madžarske narodne skupnosti.
Ti cilji so (Zakon o posebnih pravicah…; Zorman, 1999, 129-130; Nećak Lük, 1989, 290):
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ohranjanje in razvijanje jezika in kulture kot konstitutivnih elementov identitete
italijanske narodnosti,
razvijanje jezikovnih zmožnosti in sposobnosti v prvem in drugem jeziku, s čimer je
omogočeno sporazumevanje brez posrednika, materinščina vsakogar pa postane
enakovredno sredstvo sporazumevanja,
razvijanje vedenja o naravni, kulturni in zgodovinski dediščini narodnosti in njenega
matičnega naroda,
razvijanje zavesti o pripadnosti narodni skupnosti ter ohranjanje in razvijanje lastne
kulturne tradicije,
vzgajanje za spoštovanje in razumevanje narodne in kulturne drugačnosti za
sodelovanje med pripadniki slovenskega naroda in pripadniki narodne skupnosti ter s
tem razvijanje sposobnosti za življenje in sobivanje v narodno in jezikovno mešanem
prostoru, seznanjanje s položajem narodnih skupnosti v sosednjih državah,
seznanjanje s položajem narodne skupnosti v sosednjih državah ter vzpostavljanje
vezi s pripadniki in ustanovami teh skupnosti.
Slovenija je model vzgoje in izobraževanja na narodnostno mešanem območju obalnih občin
(Karta 1) dogradila v duhu opisanih družbenih in jezikovnih ciljev. Za poglabljanje
enakopravnega sožitja med pripadniki slovenskega naroda in italijanske narodnosti in za
razvijanje dvojezičnosti se učenci na slovenskih šolah od 1. razreda dalje obvezno učijo
italijanskega jezika, učenci italijanske narodnosti pa slovenskega jezika. V kontekstu
kulturnega in jezikovnega pluralizma je tudi po zadnji kurikularni prenovi cilj oblikovanje treh
ključnih vrednot (Zorman, 1999, 131; Nećak Lük, 1989, 289):
1.
enakost možnosti v izobraževanju za vse posameznike in različne družbene skupine,
2.
strpnost in solidarnost kot vsebini in kot načina izobraževanja,
3.
nacionalna identiteta in odprtost za mednarodno sodelovanje.
Pouk geografije ima na narodnostno mešanem območju torej dvojno vlogo. Na eni
strani je njegova naloga seznanjanje in poglabljanje znanja o naravnih in družbenih
značilnostih Italije (kulturne in družbene značilnosti učenci spoznavajo tudi pri jeziku in
zgodovini), na drugi strani pa na konkretni situaciji (realnosti), ki je učencem blizu, vzgaja k
strpnosti in medosebnem ter medkulturnem sožitju. V pričujoči nalogi želimo analizirati in
diagnosticirati stanje in perspektive pouka geografije v manjšinskih šolah z vidika njegove
vloge posrednika informacij in vrednot.
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Vir: Komac,, 1999, s. 74
Kartografija: Tinkara Mihacic
Izola, 2005

Legenda:
Naselje z italijansko narodnostno manjšino
Narodnostno mesano obmocje
obcina Koper
obcina Izola
obcina Piran

Karta 1: Narodnostno mešana območja v občinah Koper, Izola in Piran.
Vir: Komac, 1999, 74.
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3.

DELOVNE HIPOTEZE
Na podlagi zapisanega ter lastnih razmišljanj in predstav o pouku v manjšinskih šolah
smo oblikovali naslednje delovne hipoteze:
Učni načrti za slovenske manjšinske šole v Italiji in za italijanske manjšinske šole v
Sloveniji so zaradi posebnosti manjšinskega šolstva ustrezno prilagojeni.
Za kakovostno izvajanje pouka geografije na manjšinskih šolah je potrebna raznolika
uporaba učnih metod in oblik ter učnih pripomočkov.
Učitelji vsebinam o narodnostih in matični državi praviloma posvečajo precej časa,
razlaga je poglobljena.
Učitelji se učnih vsebin o manjšinski problematiki in matični državi lotevajo z velikim
veseljem in navdušenjem.
Šolski reformi sta v obeh državah vnesli spremembe v pouk geografije tudi z vidika
obravnave vsebin o matični državi.
Učenci izkazujejo večje zanimanje za učne vsebine o matični državi v primerjavi z
vsebinami o državi, v kateri živijo.
Učenci manjšinskih šol si želijo bolje spoznati matično državo, k njihovemu znanju o
matični državi veliko prispevajo tudi mediji.
Učenci manjšinskih šol v matični državi najbolje poznajo pokrajine, ki ležijo ob meji z
državo večinskega naroda (državo, v kateri živijo).

METODE DELA

Pričujoče diplomsko delo je vsebinsko zasnovano iz dveh sestavnih delov, ki se
medsebojno povezujeta in dopolnjujeta. Teoretični del obsega sicer več poglavij in več strani,
vendar je težišče raziskave na empiričnem delu.
Prvo poglavje (Pravno-politična izhodišča manjšinskega šolstva) smo zasnovali s
pomočjo študija virov in literature, pri čemer smo se poslužili tako elektronskih kot tiskanih
virov.
Pri oblikovanju drugega in tretjega poglavja smo uporabili predvsem deskriptivno
metodo, v manjši meri pa tudi historično metodo. Slednje smo se poslužili pri raziskovanju
italijanskega manjšinskega šolstva v Sloveniji, o katerem smo se dokumentirali v arhivu
Zavoda za šolstvo, OE Koper.
Pri osnovanju četrtega poglavja smo skoraj v celoti uporabili historično metodo in
deskriptivno metodo. Uporabili smo primarne vire (učne načrte), ki so bili kot priloga dodani
sekundarnemu viru: Civra, 2002. Z metodo komparacije smo primerjali značilnosti različnih
učnih načrtov v istem obdobju.
Peto in osmo poglavje smo zasnovali na podlagi proučevanja predvsem tuje
(italijanske) literature.
Šesto in sedmo poglavje predstavljata jedro teoretičnega dela raziskave. Poslužili smo
se analize učnih načrtov, metode komparacije pri primerjanju njihovih vsebin ter sinteze v
spoznanja o kurikularnih usmeritvah in temeljih pouka geografije na manjšinskih šolah.
Empirični del raziskave začne deveto poglavje. Zasnovali smo ga z analizo vsebin
dveh izbranih učbenikov, ugotovitve smo podkrepili s slikovnimi prikazi, podali pa smo tudi
mnenja o različnih vidikih učbenika in predloge za njihovi izboljšanje.
Podatke v desetem in enajstem poglavju, ki predstavljata empirično jedro
diplomskega dela, smo pridobili z anketo, dopolnili pa smo jih z metodo opazovanja z aktivno
participacijo. Podatke smo kvantitativno in kvalitativno obdelali, spoznanja pa sintetizirali in
interpretirali s kavzalno-neeksperimentalno metodo. Iz zapisanega je razvidno, da je delo
potekalo po induktivni metodi.
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4.

PRAVNO-POLITIČNA IZHODIŠČA MANJŠINSKEGA ŠOLSTVA

4.1

PRAVNA UREDITEV MANJŠINSKEGA ŠOLSTVA V SLOVENIJI

Italijanska narodna skupnost je v Sloveniji ustavno in zakonsko zaščitena. Poleg
ustavnih določb, npr. 5. člen, 11. člen, 61. člen, 62. člen, predvsem pa 64. člen ustave, je tu
še približno 80 zakonov in predpisov, predvsem v treh občinskih statutih obalnih občin, ki
zadevajo različna področja življenja manjšin. Slovenijo zavezujejo k varstvu manjšin tudi
dvostranski in večstranski dokumenti: Memorandum o soglasju, Osimski sporazumi,
Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Italijo na področju kulture in izobraževanja
(ta še ni ratificiran) ter Okvirna konvencija za zaščito manjšin in Evropska listina za
regionalne in manjšinske jezike, oba v okviru Sveta Evrope. Področje italijanskega
manjšinskega šolstva v Sloveniji urejajo poleg številnih sklepov o potrditvi učnih gradiv
naslednji zakoni in pravilniki (Jevnikar, 1998, 191-213; Register predpisov (…): osnovno
šolstvo, Register predpisov (…): srednje in visoko šolstvo; Register predpisov (…): predšolska
vzgoja):
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (UL, št. 12/96),
Zakon o vrtcih (UL, št. 12/96),
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (UL, št. 12/96),
Zakon o gimnazijah (UL, št. 12/96),
Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju
vzgoje in izobraževanja (UL, št. 35/01), ki je nadomestil Zakon o uresničevanju
posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti na področju vzgoje in
izobraževanja (UL, št. 12/82 s spremembami v UL, št. 12/91),
Pravilnik o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom (UL,
št. 85/03),
Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov v srednjih šolah z italijanskim
učnim jezikom (UL, št. 78/04),
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih
osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom (UL, št. 75/05).

4.2

PRAVNA UREDITEV MANJŠINSKEGA ŠOLSTVA V ITALIJI

Italija je dolgo časa vodila represivno politiko na področju varstva manjšin.
Avtonomno deželo Furlanijo-Julijsko Krajino (eno od petih dežel s posebnim statutom) so
ustanovili leta 1963 tudi zaradi prisotnosti slovenske manjšine na njenem ozemlju (Karta 2),
čeprav Posebni statut tega ni navajal. Tudi odnos države do dokumentov Sveta Evrope
dokazuje njeno malomarnost na tem področju. Italija je ratificirala tako Evropsko listino za
regionalne in manjšinske jezike (z osemletno zamudo) kot Okvirno konvencijo za zaščito
manjšin, zavezujejo pa jo tudi Osimski sporazumi. Šele leta 2001 so Slovenci v Italiji dobili
globalni zaščitni zakon, ki obravnava tudi šolstvo (Norme per la tutela della minoranza
linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia, GU, nr. 56/01; 11. člen: Scuole
pubbliche con lingua di insegnamento slovena). Področje šolstva ureja 45 zakonov,
predsedniških in zakonskih odlokov (Priloga 1)1 (Bogatec, 2004b; Pahor, 2001).

1

Zakonodaja o slovenskem šolstvu v Italiji je v angleškem jeziku, ker jo je avtorica prispevka o
slovenskem šolstvu v Italiji prevedla za potrebe mednarodne objave na spletnih straneh organizacije
Mercator Education (organizacija, ki se ukvarja z manjšinskimi jeziki).
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TARVISIO
TRBIŽ

Obmocje tradicionalne naselitve Slovencev
Obmocje novejše naselitve Slovencev

Slovenija

Italija

UDINE
VIDEM

GORIZIA
GORICA

MONFALCONE
TRŽIC

TRIESTE
TRST

Vir: Stranj, 1989.
Kartografija:Tinkara Mihacic
Izola, 2005

Karta 2: Slovensko etnično ozemlje v Italiji.
Vir: Stranj, 1989.
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5.

RAZVOJ SLOVENSKEGA
REPUBLIKE ITALIJE

ŠOLSTVA

NA

DANAŠNJEM

OZEMLJU

Prva izobraževalna ustanova v slovenskem jeziku je bila na ozemlju današnje
republike Italije ustanovljena že konec 16. stoletja. V devinskem samostanu so skrbeli za
izobrazbo podložnikov gospostva vse do zaključka njihovega teološkega izobraževanja.
Samostanska šola je prenehala delovati dobri dve stoletji kasneje, leta 1786, z ukinitvijo
samostana (Pahor, 1970, 235; Pahor, 1986, 47).
Leta 1766 (1761 po Pahorju, 1986, 47) je bila v Trstu v cerkvi Rožnega venca
ustanovljena nedeljska šola, ki pa je služila le verski vzgoji. Kolikor toliko reden in sodoben
pouk se je v okolici Trsta in Gorice pričel ob koncu 18. stoletja s temeljnim zakonom za
osnovno šolo – splošno šolsko naredbo z dne 6. 12. 1774, ki je predvidevala pouk v
nemškem jeziku, omogočala pa je tudi pouk slovenščine, ki naj bi učence usposobil, da se v
višjih razredih poslužujejo samo nemščine. Do leta 1800 so bile ustanovljene normalke v
Trstu in Gorici ter šole v Škednju, na Katinari pri Trstu, v Proseku in na Opčinah (Pahor,
1986, 48; Bogatec, Bufon, 1996, 11). V prvi dobi terezijanskega šolstva je bila uporaba
jezikov na ozemlju, poseljenim s Slovenci, različna. V Trstu je bila v prvih letih po uvedbi
splošne šolske naredbe poleg nemščine priporočena tudi uporaba italijanščine in slovenščine
(ilirščine), na prelomu stoletja pa je bil pouk italijanščine že obvezen. Na Goriškem se je kot
učni jezik bolj uveljavila slovenščina, k čemer je v veliki meri privedlo pomanjkanje učiteljev,
ki so znali nemško. Novi šolski zakon iz leta 1805, znan pod imenom Politična šolska ustava,
je sicer zahteval od učiteljev znanje deželnega jezika, vendar sta bila na Primorskem oba
deželna jezika ponovno potisnjena v ozadje. V času ilirskih provinc je moral pouk v primarnih
šolah potekati v maternem jeziku učencev, v gimnaziji pa so poučevali tudi francoščino,
italijanščino in latinščino. Z istim ukazom je bil duhovščini odvzet nadzor nad šolo, ki je tako
prešla pod občino. Ta ukrep je bil tudi eden od vzrokov za prenehanje pouka na trivialkah
(Pahor, 1970, 242; Pahor, 1986, 48) V šolskem letu 1815/16 so bile šole v tržaški okolici
nemško-italijansko-slovenske. Ob vrnitvi avstrijske uprave osnovne šole na podeželju niso
enostavno prešle na nemški učni jezik, temveč so še naprej upoštevali materinščino učencev.
Gubernijski odlok z dne 12. 6. 1846 je določil, da mora biti pouk v vseh šolah na Primorskem
v maternem jeziku učencev, nemščina pa naj se poučuje kot neobvezen predmet. To
odločitev je potrdil tudi ministrski odlok v revolucijskem letu 1848. Obstoj vzporednic in
zahteva po znanju slovenščine ob italijanščini in nemščini v razpisih delovnih mest dokazuje,
da so pri pouku upoštevali učenčevo jezikovno pripadnost. Do sredine stoletja je bilo tako
ustanovljenih še 13 šol, od tega dve na Goriškem, kar 11 pa na Tržaškem (Pahor, 1970, 237239; Bogatec, Bufon, 1996, 11). Pomladi narodov je sledilo nazadovanje v času Bachovega
absolutizma, ki je v šoli okrepil vlogo nemščine kot učnega jezika. Cesarsko-kraljevo
namestništvo se je leta 1861 ponovno odločilo, da se pouk v osnovnih šolah odvija v
maternem jeziku učencev, vsi katalogi, spričevala in ostale tiskovine pa morajo biti le v
učnem jeziku. Do prelomnega leta 1860 je bilo skupno ustanovljenih 26 slovenskih šol, v
Trstu pa sta obstajali tudi babiška in kmetijska šola (Pahor, 1986, 49-51; Bogatec, Bufon,
1996, 11).
Avstro-Ogrska je osnovnošolski pouk dejansko uredila šele v letih 1867-69, ko je
priznala enakopravnost vseh jezikov v šoli, uzakonila vsakemu narodu pravico do
izobraževanja v svojem jeziku, odvzela cerkvi upravo in nadzorstvo šol ter končno uvedla
obvezno osemletno osnovno šolo. Taki vsedržavni naravnanosti, zlasti v pogledu jezikovne
enakopravnosti v izobraževalnem procesu, pa so se na lokalni ravni upirali. Od srede 19.
stoletja so se zlasti na Tržaškem v okviru risorgimenta in kasnejšega iredentizma razvile
močne nacionalistične težnje oblasti. Le-ta je vztrajno zavračala zahteve Slovencev po
ustanovitvi slovenskih šol v mestnem središču, postopoma preoblikovala obstoječe okoliške
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šole v večrazrednice, ustanavljala italijanske šole in potvarjala štetja slovenskih učencev. Vsi
napisi, urniki in zapisniki v šolah so bili v italijanščini, le spričevala so bila dvojezična. Na
zahodnem robu slovenskega etničnega ozemlja sta se tako križala dva osvajalna interesa – s
severa je prodiral nemški imperializem, z zahoda pa italijanski iredentizem. Obe državi sta si
nameravali podjarmiti Slovence, zato sta tudi na področju šolstva izvajali načrtno asimilacijo.
Kjer sta zaradi sicer počasnega razvoja demokratizacije in naraščajoče politične angažiranosti
in zavesti Slovencev prenehala nemška in italijanska premoč, so se formirala zasebna šolska
društva. Ustanavljali so vrtce in osnovne šole v večjezičnih, pa tudi narodnostno homogenih
območjih, z namenom, da pritegnejo čimveč otrok in družin v svoje jezikovno-kulturno
območje. Nemško moč je utrjevalo društvo Schulverein, ustanovljeno leta 1880. V Trstu sta
bili po dve nemški deški in dekliški osnovni šoli ter deška in dekliška meščanska šola, na
katerih je sicer obstajal pouk slovenščine kot neobvezen predmet, vendar je bil slabo
obiskan. V okolici mesta so ustanovili šolo (v Škednju) in dva vrtca (v Škednju in Rojanu). V
Gorici društvo ni imelo tako močnih postojank kot na Tržaškem. Nemške pozicije je
ohranjevala dekliška vadnica z nemškim učnim jezikom, ki je prejemala izdatno državno
podporo. Italijanska ustreznica Schulvereina je bilo leta 1886 ustanovljeno društvo Propatria
(kasneje Lega nazionale). V dvajsetletnem obstoju (1891-1911) je Lega nazionale ustanovila
74 vrtcev in šol (Pahor, 1970, 272-275; Stranj, 1989, 162).
Da bi se uprli raznarodovalni akciji, so Slovenci mobilizirali zasebno pobudo prek
zasebnih društev. Politično društvo Sloga je leta 1883 v Gorici odprlo prvo zasebno šolsko
ustanovo – vrtec, leta 1885 pa so odprli prvo slovensko osnovno šolo. Zaradi politične
diferenciacije je nastala potreba, da preide skrb za slovensko zasebno šolstvo na nepolitično
organizacijo. Leta 1897 so zato ustanovili društvo Šolski dom, ki je širjenju in utrjevanju
slovenskih zasebnih šol na Goriškem dalo nov zagon. Do zaključka svojega delovanja leta
1915 je Sloga oziroma Šolski dom na Goriškem ustanovila tri osnovne šole in tri vrtce.
Najpomembnejša narodnoobrambna organizacija v šolstvu je vsekakor Družba sv. Cirila in
Metoda, ki je bila ustanovljena leta 1886. Delovala je predvsem na Tržaškem, šolske
ustanove pa je odpirala tudi na Goriškem. Do razpada Avstro-Ogrske leta 1918 je družba
ustanovila 13 vrtcev, 9 na Tržaškem in 4 na Goriškem, in 5 osnovnih šol (če ne upoštevamo
delitve na deške in dekliške šole), medtem ko so slovenske šolske sestre v Trstu odprle
osnovno šolo s slovenskim in nemškim učnim jezikom. Poleg omenjenih so do konca
avstrijske dobe odprli še 25 javnih šol. Skupno je leta 1918 na današnjem ozemlju Goriške in
Tržaške obstajalo 49 slovenskih šol, od tega 10 zasebnih (Pahor, 1970, 278-284; Bogatec,
Bufon, 1996, 14). V obdobju od leta 1869 do leta 1918 so slovenski učenci lahko obiskovali
tudi določene srednje šole, kjer se je pouk odvijal v slovenščini. V Gorici so obstajali:
slovenski oddelek kmetijske šole, deška obrtno nadaljevalna šola, strokovna šola za krojenje
in šivanje ter šola za krojno risanje, krojenje in šivanje oblek. Na Tržaškem pa so delovali:
obrtna šola za klesarje, trgovska šola, slovenski oddelek za pomorske strojnike, mizarje in
šivilje ter krojače na obrtni šoli ter babiški tečaj. Tik pred začetkom 1. svetovne vojne so v
Gorici ustanovili tudi prvo popolno klasično gimnazijo s slovenskim učnim jezikom. Šole v
Gorici so prenehale delovati ob napadu Italije na Avstrijo leta 1915, v Trstu pa ob prihodu
italijanske vojske leta 1918 (Pahor, 1986, 59-61).
Drugačno stanje je bilo v šolstvu v drugih delih slovenskega etničnega ozemlja – v
Beneški Sloveniji in v Kanalski dolini. Od njene priključitve k Italiji leta 1866 se je v Beneški
Sloveniji odvijal nepretrgan proces raznarodovanja in asimilacije. Ker šol na tem območju
skoraj ni bilo, je oblast ustanavljala samo italijanske šole različnih stopenj (trirazrednice,
petrazrednice, normalke). Ustanovila je sicer pripravnico za slovenska dekleta, ki pa so
izobraževanje lahko nadaljevala samo na videmskem učiteljišču. Leta 1880 je odprla
učiteljišče v Špetru Slovenovem. V šole je nameščala učitelje iz drugih italijanskih dežel,
slovenske učitelje pa preseljevala. Do 90-ih let 20. stoletja v Beneški Sloveniji tako ni bilo
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možnosti za izobraževanje v slovenskem jeziku, edina možnost slovenskega pouka je bila v
duhovniških rokah.
Kanalska dolina je bila že od samega začetka podvržena močnemu
germanizacijskemu pritisku. Po odloku iz leta 1872 bi morale šole v Lipalji vasi, Ukvah,
Žabnicah in Ovčji vasi postati utrakvistične (dvojezične), dejansko pa so se v teh šolah
posluževali slovenščine samo v prvem razredu, da bi učence hitreje in bolje naučili nemščine,
in nato nadaljevali pouk v nemščini (Pahor, 1970, 267-272; Pahor, 1986, 55).
Z letom 1918 je celotna zahodna Slovenija pripadla kraljevini Italiji, ki je bila tipična
enonacionalna centralizirana država brez posluha za narodnostno vprašanje in ki je z vse
večjim odporom tolerirala alogene nacionalne, kulturne in jezikovne elemente na svojem
ozemlju. Na Goriškem so obnovili le en vrtec in 13 od 20 šol iz predvojnega časa, v Gorici
samostojne slovenske šole ni bilo, ampak so na italijanskih obstajale le posamezne
vzporednice. Na novo so odprli tri šole (v Slivnem, Saležu in Mačkoljah). Na Tržaškem je bilo
odprtih 7 vrtcev, obnovili pa so delovanje kar 24 od prejšnjih 29 šol. Ostala šolska poslopja
je zasedla italijanska vojska. Najbolj je bilo prizadeto šolstvo v Trstu. Civilni komisariat je po
dolgotrajnih pogajanjih in umirjanju nacionalističnih sil dovolil, da se leta 1919 ponovno
odpre šola pri sv. Jakobu, ostali dve šoli (Akvedot in sv. Vid) pa sta ostali zaprti. Že od vsega
začetka je italijanska oblast načrtovala raznarodovanje šole in asimilacijo Slovencev. O
ukinitvi slovenske šole na obravnavanem ozemlju so funkcionarji italijanske vojaške in civilne
uprave razmišljali že od začetka leta 1919. Šolski urad civilnega komisariata je predlagal
razdelitev Julijske Krajine na tri območja. V prvem območju, kjer je bilo od 85 do 100%
učencev italijanske narodnosti, je učni jezik izključni italijanščina, poučevali pa naj učitelji iz
drugih delov Italije. Na drugem območju je bil učni jezik ravno tako italijanščina. Tam, kjer je
bil delež neitalijanskih učencev pomembno visok in bi politični položaj to dopuščal, naj bi bilo
na prošnjo staršev uvedenih nekaj tedenskih ur pouka v materinščini. V določenih primerih je
bila možna tudi ustanovitev avtonomne slovenske šole. Poučevali naj bi učitelji, ki so izhajali
iz prvega območja. Asimilacijska akcija naj bi se nadaljevala z obšolskimi in drugimi
dejavnostmi. Na tretjem območju, ki je bilo v celoti slovensko, naj bi ostale slovenske šole,
italijanščina pa naj bi se poučevala kot dodatni predmet. Obšolske dejavnosti na tem
območju naj bi vodila Lega nazionale.
Dokončni udarec je slovenskim šolam dala šolska reforma fašističnega ministra
Gentileja, ki je bila uzakonjena 1. 10. 1923. Zakon je v 4. členu določal, da je učni jezik na
vseh šolah kraljevine italijanščina, na obmejnih območjih, kjer se običajno govori drug jezik,
pa je ta jezik učni predmet v dodatnih urah po rednem pouku. Leta 1925 so odpravili še to
možnost. 17. člen zakona je določal, da se poučevanje v italijanščini začne v šolskem letu
1923/24 v vseh prvih razredih, v šolskem letu 1924/25 se bo tudi v drugih razredih
poučevalo v italijanščini, enako pa še v vseh naslednjih šolskih letih, dokler se ne bo v vseh
razredih poučevalo le v italijanščini. Po letu 1925 je slovenščina ostala učni jezik le še pri
verouku v prvih treh razredih, a ker so oblasti sumile, da duhovniki pri pouku poučujejo tudi
jezik, so leta 1928 odpravile še to možnost. Da bi slovenske otroke naučili brati in pisati, so
ponekod v mestih organizirali skrivne tečaje slovenščine, vendar so jih oblasti izsledile. Z
zakonom iz leta 1926 so sprejeli splošno prepoved ustanavljanja zasebnih šol, tako da je
pouk v slovenščini do leta 1930 praktično zamrl (Pahor, 1970, 323-335; Pahor, 1986, 65-66).
Obnovitev slovenskega šolstva na Primorskem jeseni leta 1943 je kljub skromnim
začetkom in v glavnem nerednemu delovanju verjetno edinstven pojav v širšem prostoru.
Nekatere šole so nastale na pobudo domačega prebivalstva skoraj mimo vsake organizacije,
druge so ustanovili župniki, tretje so nastale na pobudo organov ljudske oblasti, četrte na
pobudo ljudi, ki so bili pristaši jugoslovanske kraljevske vlade, vendar so dobili pristanek
nemških oblasti. Največjo zaslugo pri ustanavljanju šol ima vsekakor narodnoosvobodilno
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gibanje. Narodnoosvobodilni svet za Primorsko je 22. 10. 1943 izdal okrožnico, s katero je
naročil okrožnim narodnoosvobodilnim odborom, naj pričnejo odpirati slovenske šole v
posameznih vaseh. Septembra leta 1944 je bilo odprtih 315 partizanskih šol s 415 učitelji in
15.142 učenci (Stranj, 1989, 167). Šol niso odpirali le na Goriškem in Tržaškem, pač pa tudi
v Beneški Sloveniji; šoli v Oborčah in Čupcih sta bili slovenski, na osnovnih šolah z
italijanskim učnim jezikom v Dreki, Krasu, Klodiču, Lombaju, Platcu in Topolovem pa je bila
slovenščina pomožni učni jezik. Poleg šol so prirejali tudi skrivne tečaje slovenščine v Trstu,
Kontovelu, Sesljanu, Gorici in Tržiču, ki naj bi jih bilo 185 (Stranj, 1989, 167). Ker je bilo
šolstvo v tem obdobju ustanovljeno na novo, se je spopadalo z mnogimi težavami. Prosvetni
odsek narodnoosvobodilnega odbora je ilegalno tiskal učbenike, zemljevide, periodiko za
otroke, spričevala in organiziral tečaje za učitelje.
Po koncu vojne je slovensko etnično ozemlje pripadlo dvema jurisdikcijama. Goriška,
Beneška Slovenija in Kanalska dolina so prešle pod italijansko upravo, ki je z vrsto ukrepov
ovirala delovanje slovenskih šol in jim poskušala naposled narediti konec, Tržaško območje
pa je v upravljanje vzela Zavezniška vojaška uprava (ZVU). Le-ta je sicer ukinila oblast
narodnoosvobodilnih odborov, vendar je ponovno vzpostavila šolsko mrežo iz leta
1914 in dovolila odpreti šole v vseh krajih, kjer jih do tedaj ni bilo. Šolo so v kraju odprli v
primeru, da je bilo vsaj 25 šoloobveznih otrok in da 4 km naokoli ni bilo nobene slovenske
šole. Na Tržaškem so šolsko mrežo tvorili 3 vrtci, 34 osnovnih šol, nižja srednja šola,
naravoslovni licej in trgovska akademija, na Goriškem pa 4 vrtci, 18 osnovnih šol, nižja
srednja šola, gimnazija in učiteljišče. Za učence, ki se niso vpisali na srednjo šolo, so odprli
triletno strokovno trgovsko šolo v Trstu, dvoletni industrijski strokovni tečaj v Nabrežini in
dvoletni trgovski strokovni tečaj na Katinari.
Izredno pomemben in edini dokument mednarodne veljave, ki je vsaj deloma zaščitil
narodnostne pravice Slovencev v Italiji (ne samo tistih, ki so živeli na Tržaškem), je
Memorandum o soglasju, podpisan v Londonu 5. 10. 1954. Seznam šol, zajet v
Memorandumu, je na Tržaškem predvideval obstoj 24 vrtcev, 37 osnovnih šol, 2 triletnih
strokovnih šol, 6 dvoletnih strokovnih tečajev, triletne nižje srednje šole, višje (realne)
gimnazije, trgovske akademije in učiteljišča. Po padcu števila vpisanih (Grafikon 1) je oblast
skrčila število razredov na slovenskih osnovnih, strokovnih, posebno pa na srednjih šolah.
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Grafikon 1: Gibanje vpisa na slovenske osnovne, nižje srednje in srednje šole v Italiji.
Vir: Arhiv SLORI.
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Navkljub Memorandumu slovenske šole niso bile pravno-formalno priznane. Vladni
osnutek o slovenskem šolstvu iz leta 1956 so zavrnili vsi Slovenci, saj je vseboval precej
diskriminatorskih členov (materni jezik naj bi pri vpisu določala posebna komisija in ne starši,
slovenske šole bi lahko obiskovali samo Slovenci, živeči v Italiji in ki imajo italijansko
državljanstvo, šole na Goriškem naj bi bile kot posebni tečaji priključene k italijanskim
šolam). Položaj slovenskih šol so uradno uredili z zakonom 1012 z dne 9. 10. 1961, ki je
tudi prvi zakon, ki ga je dobila slovenska manjšina v Italiji. Zakon je bil pomanjkljiv: ni
vseboval nobenega določila za Slovence v Beneški Sloveniji in Kanalski dolini, saj jih Italija ni
priznavala kot slovensko manjšino, poučevali so lahko samo učitelji, ki so diplomirali na
italijanskih univerzah, učni načrti so bili dvojniki italijanskih učnih načrtov, pri šolskih
skrbništvih se ni moglo ustanoviti oddelkov za slovensko šolstvo, učitelji niso imeli urejenega
položaja (niso mogli dobiti stalne zaposlitve). Po splošni oceni slovenske manjšine je bil
zakon sicer boljši od prvotnega vladnega osnutka, ker je določal, da se slovenske šole
ustanavljajo ali ukinjajo z odlokom predsednika republike, ne pa na podlagi sklepa lokalnega
šolskega skrbnika, italijansko državljanstvo ni bilo pogoj za vpis v slovenske šole, predavatelji
italijanščine so morali obvladati tudi slovenščino.
S splošno šolsko reformo iz leta 1962 so srednje šole, nižje strokovne šole in srednje
šole prve stopnje preuredili v enotne srednje šole. Slovenci so s to reformo izgubili vse
strokovne šole, zato so predlagali, da se v enotnih srednjih šolah doda za pouk slovenščine
še toliko ur, kolikor jih je v posameznem razredu določenih za italijanščino, da se v drugem
razredu poznavanje osnov latinščine veže na pouk slovenščine ter da se učni načrt zgodovine
in geografije izpopolni s poznavanjem zgodovine in geografije Slovencev in slovenskega
ozemlja. Pojavila se je tudi potreba po izpopolnitvi slovenskega srednjega šolstva, s čimer so
se začela dolgoletna prizadevanja za strokovno izobraževanje v slovenskem jeziku. 21. 6.
1964 so predstavniki italijansko-jugoslovanskega mešanega odbora podpisali sporazum o
medsebojnem sodelovanju na področju manjšinskega šolstva, znan tudi kot
sporazum Gerin – Kolenc. Sporazum se nanaša na (Jager, 1975, 229; Simčič, 2004, 209):
izmenjavo enega pedagoškega strokovnjaka za didaktiko pouka v maternem jeziku,
organiziranje letnih seminarjev za usposabljanje učnega osebja z drugega območja,
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dodeljevanje štipendij za obiskovanje izpopolnjevalnih tečajev na univerzah druge
strani na podlagi recipročnosti,
izmenjavo knjig za šolske knjižnice ter možnost uporabe in brezplačne dostave
učbenikov iz matične države
organiziranje ekskurzij za učence.
Gre za ukrepe, ki s kasneje sprejetimi spremembami in dopolnili še danes tvorijo jedro
slovensko-italijanskega sodelovanja na šolskem področju in ki so slovenskim šolnikom v Italiji
in italijanskih šolnikom v Sloveniji v precejšnjo oporo pri pedagoškem delu.
Leta 1964 je italijanska oblast pravno-formalno uredila status 38 osnovnih šol na Tržaškem in
18 osnovnih šol v goriški pokrajini.
Zahteve po enakopravnosti slovenske šole spričo zavlačevalne politike italijanske
oblasti so se zaostrile v stavkovna gibanja dijakov in zaposlenih v šolstvu ter sprožile nove
pobude za zakonsko ureditev najbolj perečih problemov. Zahteve so se uresničile z
dopolnilnim zakonom k zakonu 1012, imenovanim Belci – Škerk iz leta 1973, ki je kot
najpomembnejšo novost prinesel ustanovitev funkcije šolskega namestnika za šole vseh
stopenj in vrst, ki bi vodil in usmerjal vse slovenske šole v Furlaniji-Julijski Krajini,
pomanjkljiv pa je bil na področju izpopolnitve slovenske šolske mreže s strokovnimi in
tehničnimi šolami ter razrešitve pravnega in ekonomskega položaja šolskega osebja (Jager,
1975, 216-240; Slovenska novejša zgodovina 2, 2005. 1238). Koncem 70-ih let se je tako
oblikovala današnja šolska mreža, ki jo tvori 27 vrtcev, 34 osnovnih šol, 9 nižjih srednjih šol
ter 8 srednjih šol (Bogatec, Bufon, 1996, 24, 26; Bogatec, Bufon, 1999, 13-14).
Na območju Beneške Slovenije, kjer je bila vse od začetka javnega šolstva
slovenščina izločena iz izobraževanja, je prišlo v 70-ih letih pod vplivom sočasnih evropskih
tokov do oblik organiziranih dejavnosti, ki so kazale na obujanje slovenske zavesti pri širših
plasteh prebivalstva in na željo, da se slovenski jezik in kultura prenašata na mlajše
generacije. Leta 1986 so ustanovili dvojezični vrtec, ob vstopu teh generacij v šolo pa še
dvojezično osnovno šolo. Pouk poteka v obeh jezikih, učne vsebine se pri posameznem
predmetu v enem ali drugem jeziku ne ponavljajo, temveč dopolnjujejo v okviru iste učne
enote. Na tak način dobijo učenci osnovne pojme z ustrezno terminologijo v obeh jezikih, ne
da bi morali zaradi tega snov poslušati dvakrat. Model ena oseba – en jezik po izkušnjah
uspešno preprečuje jezikovne zmešnjave. Dvojezični vrtec in šolo pa je po stoletni prisotnosti
samo italijanske šole okolje lažje sprejelo, saj sta se pokazala kot dopolnitev in obogatitev
izobraževalne ponudbe (Gruden, 1999, 151-154).

6.

RAZVOJ ITALIJANSKEGA
REPUBLIKE SLOVENIJE

ŠOLSTVA

NA

DANAŠNJEM

OZEMLJU

Po dolgoletnem oblastništvu Benečanov je celotna Istra leta 1797 prešla pod AvstroOgrsko. Z vidika razvoja šolstva je pomemben avstrijski temeljni šolski zakon iz leta 1774, ki
je predvideval šolsko obveznost od 6. do 12. leta, od leta 1781 pa je uzakonil tudi šolski
popis. Pomemben mejnik pri utrjevanju položaja italijanskega šolstva je tudi avstrijski civilni
zakonik, ki je določal, da je v Istri in Dalmaciji italijanščina uradni jezik. Kljub temu, da
so Slovenci tvorili v takratnih avstrijskih deželah Kranjski, Koroški in Primorski še leta 1846
relativno večino vsega prebivalstva, niso imeli razen na Kranjskem tistih pravic, ki jih je
ustava zagotavljala. Avstrijski temeljni zakon o splošnih pravicah državljanov iz leta 1867 je
nenemškim narodnostim zagotavljal enakopravnost tudi v šolstvu, vendar za Slovence
nekako ni veljal. Skupaj s šolskim zakonom iz leta 1869, ki je določal, da o učnem jeziku
odloča deželna šolska oblast po zaslišanju tistega, ki vzdržuje šolo, je celo postavil temelje za
razmah italijanskih šol (Tabela 1), s katerimi so na jugozahodu monarhije pospešili
italianizacijo prebivalstva (Monica, 1991, 27-28; Pregled …, 1966, 6-7).
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Tabela 1: Javne šole v Istri glede na učni jezik.
Vir: Ugussi, 1982, cit. po Monica, 1991, 28
Učni jezik
Leto
Število šol
italijanski
hrvaški
slovenski
1864
147
58
64
20
1871
152
77
33
20
1881
184
93
78
1890
170
60
61
28
1898
202
70
85
31
1910
328
124
204
1913
344
127
204

mešani
3
20
11
19
13

nemški
2
2
2
2
2

13

2

Raznarodovalno akcijo na Primorskem je vodilo društvo Lega nazionale, z Londonskim
paktom (1915) in kasneje Rapalsko pogodbo (1920), pa je italijansko šolstvo prodrlo tudi na
strnjeno slovensko ozemlje. Šole so ustanavljali na Kobariškem, v Tolminu, na Goriškem, v
Postojni in Pivki ter v Idriji. Z okrožnico iz leta 1919 je italijansko vojno poveljstvo odredilo,
da se učni načrti slovenskih šol prilagodijo učnim načrtom šol v starih pokrajinah italijanske
kraljevine, z Gentilejevo reformo pa so bile vse slovenske šole spremenjene v italijanske. Do
uvedbe reforme je bilo iz šol v slovenskih in hrvaških okrajih izgnanih 200 učiteljev. V
šolskem letu 1934/35 je bilo v okrajih Goriška, Tolmin, Sežana, Volosko, Postojna in Idrija
344 šol (Pahor, 1970, 329).
Z odlokom AVNOJ-a iz leta 1943 je bilo v 4. točki določeno, da so narodnostnim
manjšinam v Jugoslaviji zagotovljene vse narodne pravice. Vse narodnostne manjšine
razen nemške so sodelovale v narodnoosvobodilnem boju. Z zvezno ustavo, sprejeto 31. 1.
1946, je v 23. členu vsem državljanom ne glede na raso, narodnost in veroizpoved
zagotovljena enakopravnost in v 13. členu je točno določeno, da narodnostne manjšine
uživajo pravico in zaščito za svoj kulturni razvoj in uporabo jezika. Smernice za delovanje
manjšinskih šol, ki jih je sprejel AVNOJ (pouk v maternem jeziku, ustanovitev šole, če je v
kraju vsaj 20 učencev in ni druge šole, učitelji pripadniki manjšine, zagotavljanje učbenikov),
so veljale le za madžarsko manjšino. Za italijansko manjšino v coni B Svobodnega tržaškega
ozemlja so bili v šolskem letu 1945/46 odprti oddelki v Postojni in Pivki, vendar so bili že v
naslednjem letu zaprti zaradi odselitve Italijanov. V koprskem okraju je imela italijanska
manjšina svojo šolsko komisijo, ki je bila povsem samostojna in je prejemala materialno
pomoč od Pokrajinskega narodnoosvobodilnega odbora (PNOO). Učni načrti teh šol so bili
prirejeni po splošnih učnih načrtih, učbenike pa so nabavljali v Trstu, in sicer tiste, ki jih je
založila Zavezniška vojaška uprava (ZVU) za šole v Trstu in coni A. Na srednjih šolah so
uporabljali učbenike, ki so bili v veljavi še v dobi fašizma. V okraju Koper je bilo na 13
italijanskih osnovnih šolah 3.048 učencev, v Kopru in Piranu pa sta delovali italijanski
gimnaziji (Pregled…, 1966, 17-21). V šolskem letu 1945/46 so na novo ustanovili tri osnovne
in dve srednji šoli. Navkljub zaščiti, ki so jo uživali Italijani, jih je veliko optiralo za vrnitev v
Italijo. Ogroženi so se počutili tudi zato, ker se je vedno več Slovencev priseljevalo v dotlej
skoraj izključno italijanska mesta in tako spreminjalo njihovo podobo in narodnostno sestavo.
Oblasti so z različnimi ukrepi poslabšale položaj manjšine (npr. uvedba dvojezičnosti, oviranje
delovanja cerkve), stanje pa se je še poslabšalo po Informbiroju, ko se je od Jugoslavije
odvrnilo tudi nekaj dotlej naklonjenega delavstva. V povojnem obdobju (do leta 1958) se je
tako iz koprskega okraja izselilo približno 25.000 oseb (Troha, 2003, 158-159).
Memorandum o soglasju, ki so ga podpisali v Londonu 5. 10. 1954, je ukinil
vojaško upravo na obeh območjih Svobodnega tržaškega ozemlja. Anglo-ameriške čete so se
tako umaknile, Jugoslavija je razširila svojo civilno oblast na cono B, Italija pa na cono A.
Posebni statut, ki je na recipročni podlagi jamčil spoštovanje narodnostnih pravic na obeh
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straneh meje, je določal, da bodo italijanske in jugoslovanske oblasti v upravljanju svojih
območij ravnale v skladu z načeli splošne deklaracije o človekovih pravicah. Priloga II k
Memorandumu je vsebovala seznam italijanskih šol v Jugoslaviji (Monica, 1991, 111):
italijanski vrtec v Kopru, italijanski oddelki pri slovenskih vrtcih v Izoli, Piranu in Sečovljah,
osnovna šola v Kopru, Luciji, Izoli, Semedeli, Piranu, Sečovljah, Pradah in Strunjanu,
osemletke v Kopru, Izoli in Sečovljah, italijanski oddelek (triletni) na ženski obrtni šoli v
Kopru, gimnaziji v Kopru in Piranu ter dvoletna tehnično-trgovska šola v Izoli. Šole so bile z
italijanskim učnim jezikom, ne pa dvojezične, saj razmerje med slovenskimi in italijanskimi
učenci ni narekovalo potrebe po ustanavljanju dvojezičnih šol (italijanski učenci so
predstavljali le 6% vse osnovnošolske populacije).
Italijansko šolstvo je prvi dve leti po vojni povsem ohranilo sistem, kakršen je bil v
Italiji, tako da so dijaki lahko nadaljevali študij na višjih šolah v Trstu ali drugje v Italiji. V
osnovni šoli je to pomenilo pet razredov, srednja šola je bila razdeljena na strokovne in šole
klasičnega tipa, obe smeri pa še na višje in nižje šole. Najbolj razširjena nižja strokovna šola
je bil t.i. avviamento, srednja šola je bila realna gimnazija (scuola media unica), višja srednja
šola pa klasična gimnazija (liceo). Po letu 1950 so italijansko šolstvo vedno bolj usklajevali s
slovenskim. Z uvajanjem osemletk so postopno ukinjali realne gimnazije in avviamente ter
znova uvajali nižje gimnazije. Veljalo je načelo, da je nižja klasična gimnazija enaka realni
oziroma višjim razredom osemletke. Leta 1958 so nižje gimnazije vključili v popolne osnovne
šole, liceji pa so postali štiriletne gimnazije. S tem se je italijansko šolstvo povsem uskladilo s
slovenskim in v nadaljnjem razvoju sledilo njegovim reformam, vključno z usmerjenim
izobraževanjem (istruzione indirizzata) (Beltram, 1997, 207).
Od oktobra leta 1953 pa do leta 1958 se je iz okraja Koper izselilo 16.062 oseb, od
tega kar 4.800 otrok. Med Italijani, ki so ostali, jih je bilo 19,1% starejših od 65 let. V popisu,
ki so ga izvedli leta 1957, je bilo na koprskem območju le še 3.311 oseb (3,2% prebivalstva),
ki so navedle italijansko narodnost (v primerjavi z okrog 29.000 leta 1946). Leta 1961 jih je
bilo 2.537, leta 1967 2.216, leta 1971 2.547, leta 1981 pa 2.187 (Slovenska novejša
zgodovina, 2005, 1259; Troha, 2003, 155, 165). Iz številnega, gospodarsko in socialno
močnejšega ter vladajočega naroda so postajali, po množičnih izselitvah pa tudi postali,
maloštevilna narodnostna manjšina, zaznamovana z izredno neugodno demografsko,
socialno in gospodarsko strukturo. Vpisi v šole so se manjšali. Glede šolstva so se pojavljali
nekateri tipični problemi na tem področju: prostori, oprema učilnic, pomanjkanje učbenikov,
težave z učnimi načrti, predvsem za predmete z nacionalnim značajem – zgodovina,
geografija in "materinski jezik"2. Učni jezik je bil italijanski, vendar se slovenščine ni smelo
smatrati za tuj jezik, temveč za domovinski jezik (jezik okolja), ki ga je govorila večina
prebivalstva. Poleg obeh jezikov so morali učenci spoznati tudi najpomembnejše dosežke s
področja kulture svojega in jugoslovanskih narodov. Učna snov je bila razširjena tudi pri
zgodovini, kjer "učenci v glavnih obrisih spoznajo preteklost svoje materne dežele" in
geografiji, kjer "v glavnih potezah spoznajo še svojo materno deželo" (Pregled…, 1966, 3436). Ker je bila zaradi prilagojenega predmetnika obremenitev učencev velika, je bila
predvidena tudi dodatna pomoč.

2

Komisija za učne načrte in učbenike pri Svetu za šolstvo OLO Koper je v Pripombah k učnemu načrtu
za italijanske šole v koprskem okraju zapisala, da "so učni načrti za italijansko osnovno in srednjo šolo
točni prevodi odgovarjajočih učnih načrtov za slovenske šole" (…) in da "so bili v celoti in brez
sprememb preneseni v italijansko šolo, ne da bi se pri tem upoštevala njena specifičnost". "Pri tem ne
mislimo na učne načrte matematike, fizike, kemije, biologije, telesne vzgoje in podobno, ki nimajo
nacionalnega karakterja, temveč na zgodovino in zemljepis, ki tvorita z materinskim jezikom
takoimenovano nacionalno grupo predmetov." (Arhiv Zavoda za šolstvo, OE Koper; podrobneje
prav tam)
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V prvem povojnem obdobju italijanski učitelji niso podpirali oblasti, nekateri so bili
družbeno neaktivni, drugi pa so odkrito delovali proti oblasti, zato so množično zapuščali
delovna mesta. Na njihova mesta so zato postavljali slovenske in hrvaške učitelje z znanjem
italijanščine. Upadanje vpisa (Grafikon 2) je bilo nedvomno posledica izseljevanja, deloma
pa tudi dejstva, da so ponekod oblasti prva leta poskušale vplivati na starše, da bi otroke
vpisali v slovenske šole (zlasti otroke s slovanskimi priimki).
Grafikon 2: Gibanje vpisa na italijanske osnovne in srednje šole v Sloveniji3.
Vir: Arhiv Zavoda za šolstvo, OE Koper.
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Položaj učiteljev se je postopoma začel izboljševati in Italijani so vsaj v osnovnih
šolah sredi 60-ih let skoraj povsem nadomestili Slovence. V 60. letih so ustanovili tudi
poseben inšpektorat za italijanske šole, ki ga vodi inšpektor italijanske narodnosti. Poročilo iz
leta 1959 navaja, da imajo reden in normalen pouk vse šole iz Memoranduma, vendar pa je
na osnovi splošnega zakona o šolstvu prišlo do nekaterih sprememb (glej zgoraj). Dvoletna
trgovsko-tehnična šola je bila reorganizirana v Srednjo ekonomsko šolo, ki je trajala 4 leta,
Ženska obrtna šola je bila ukinjena, ker ni ustrezala zahtevam po strokovnem kadru, zato je
bil ukinjen tudi italijanski oddelek, na novo pa je bil odprt italijanski oddelek na Vajeniški šoli
za razne stroke v Izoli. Vpis v italijanske šole je bil svoboden (Beltram, 1997; Slavec, 2004,
13-16).
S podpisom Osimskih sporazumov 10. 11. 1975 je prenehal veljati Memorandum o
soglasju, notranji ukrepi, ki so bili z njim sprejeti, pa so še vedno ostali v veljavi. Jugoslavija
je ustavno zaščitila manjšine, pripadniki narodnosti so postali integralni del republiške
skupnosti. Italijanščina je postala poleg slovenščine uradni jezik, z zakonom se je uvedel
obvezni pouk slovenščine v šolah narodnosti in obvezni pouk italijanščine v slovenskih šolah
3

Podatki se nanašajo na konec šolskega leta. Na začetku šolskega leta 1954/55 je bilo v osnovne šole
vpisanih 1242 otrok, v srednje pa 54. Stanje na koncu šolskega leta je bilo drugačno: osnovno šolo je
obiskovalo le še 732 učencev, srednjo pa 43. Podobno velja za šolsko leto 1955/56: na začetku
šolskega leta je bilo v osnovnih šolah 499 otrok, na koncu pa 262, na srednjih pa na začetku 11, na
koncu pa 7 (Arhiv Zavoda za šolstvo, OE Koper).
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(prej se je italijanščina poučevala le na dveh slovenskih srednjih šolah). Leta 1980 so bili v
Sloveniji sprejeti novi sistemski zakoni s področja vzgoje in izobraževanja, ki so kot del
enotnega procesa enakovredno obravnavali tudi vzgojo in izobraževanje za pripadnike
italijanske narodnosti, posebnosti pa so prepuščali posebnemu zakonu, ki je bil sprejet leta
1982. Po sprejemu novega sistema vzgoje in izobraževanja, je bila ena najtežjih nalog
povrniti zaupanje v šolo italijanskim staršem in ustaviti padec vpisov, zato so uvedli tako
izobraževanje, ki bi mladim zagotavljalo obvladovanje dvojezičnosti ne glede na vrsto šole, ki
jo obiskujejo. Da bi to dosegli, so v programe vrtcev vnesli elemente drugega jezika in
vzgojo za sožitje, v osnovnih šolah pa so organizirali skupne dejavnosti. Ko so septembra leta
1983 pričeli pouk v skladu z novim zakonom za področje šolstva narodnosti, ki je bil sprejet
leto prej, so ugotavljali, da se je vpis v italijanske šole ustalil, v nadaljnjih letih pa postopoma
povečal. Porast vpisov so pripisovali večji skrbi za organizirano vzgojno-varstveno dejavnost,
boljši organiziranosti mreže šol z italijanskim učnim jezikom in večji učinkovitosti v vzgojnoizobraževalnem delu (Troha, 2003, 171-173).
Za sodobno manjšinsko šolstvo veljajo nekateri specifični cilji v okviru ciljev, ki
označujejo ostale šole v Sloveniji. Tako je njegovo poslanstvo predvsem vzgajanje k sožitju,
spoznavanje kulturne dediščine italijanskega naroda ter spoznavanje specifično-lokalne
kulturne dediščine. Sodobno šolstvo narodnosti se sooča s tremi ključnimi problemi: učiteljski
kadri, kritična masa učencev in finančne težave. Malo mladih se po koncu srednje šole odloči
za učiteljski poklic, zato šole "uvažajo" učitelje iz Italije ali Hrvaške (takih je 8% vseh
učiteljev), ali pa zaposlujejo učitelje, ki niso strokovno usposobljeni za posamezni predmet
(takih je 23% vseh učiteljev). Ministrstvo za šolstvo podeljuje sredstva glede na število
učencev v razredu, zato višina prispevkov za obnavljanje didaktičnega materiala ne zadošča
potrebam sodobne šole. Italijanske manjšinske šole v Sloveniji finančno podpira tudi
Republika Italija, vendar sredstva ne zadoščajo za uvoz vseh potrebnih učbenikov. Število
učencev in dijakov, vpisanih na italijanske šole, je bolj ali manj enako, kar gre, če
upoštevamo upad števila predstavnikov italijanske narodnosti, predvsem na račun vpisa
otrok iz neitalijanskih družin. V luči tega pojava prevzemajo italijanske šole vlogo
promotorjev večkulturnosti in medetnične tolerantnosti (Furlan Pahulje, 1999; Monica, 1997).

7.

ORIS RAZVOJA ITALIJANSKEGA ŠOLSKEGA SISTEMA IN POLOŽAJ
GEOGRAFIJE KOT UČNEGA PREDMETA V NJEM

7.1

OBDOBJE PRED NASTOPOM FAŠIZMA (DO LETA 1922)

Začetek razvoja italijanskega šolskega sistema sega v leto 1860. Čeprav je kraljevina
Italija uradno nastala leta 1861, se je večina držav na Apeninskem polotoku združila že prej
(torej do leta 1860) z izjemo Benečije in manjšega dela papeške države v Laciju, ki sta se
združeni Italiji priključili v 70-ih letih 19. stoletja. Enotni šolski sistem in razsvetljensko
pojmovanje izobraževanja širših množic kot državnega dobrega sta botrovala nastanku
prvega šolskega zakona združene Italije, imenovanega zakon Casati. Cilj šolanja je bilo
predvsem oblikovanje bolj izobraženega in bolj veščega ter posledično produktivnejšega
delavskega sloja. Osnovna šola je bila javna, obvezna in brezplačna. Tvorili sta jo dve
dvoletni stopnji. Na prvi stopnji so poučevali verouk, branje in pisanje, italijanščino, osnove
matematike in osnove metričnega sistema. Na drugi stopnji pa so bili učni predmeti
naslednji: pravila kompozicije, lepopisje, knjigovodstvo, geografija, narodna zgodovina in
uporabno naravoslovje. Sekundarno izobraževanje je bilo ločeno na klasično in tehnično.
Klasično izobraževanje je trajalo 8 let, obsegalo pa je gimnazijo (5 let) in licej (3 leta).
Namenjeno je bilo posredovanju ustrezne literarne in filozofske kulture, ki je omogočala vpis
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na univerzo. Tehniške šole so trajale 6 let (dve triletji) in niso omogočale vpisa na univerzo;
izobraževale so predvsem za potrebe javnih služb, industrije in kmetijstva. Metoda
poučevanja je bila transmisijska – učitelj je bil vir nespornih resnic in vrednot, ki jih je
posredoval svojim učencem, ti pa so jih morali znati na pamet. Glavne značilnosti zakona
Casati so: šole so bile pod neposrednim nadzorom ministrstva, zadovoljevanje potreb
centralne administracije ter osredotočenost na sekundarno izobraževanje, pomanjkljiva skrb
za kulturno rast prebivalstva, poenotenje in nacionalizacija šolskega sistema ter oblikovanje
narodne identitete (Militerno, 2004; Lodi, Maviglia, 2000).
Šolski minister Coppino je leta 1867 zakon Casati deloma spremenil. Osrednja
problema, ki ju je bilo potrebno rešiti, sta bila izredno visoka stopnja nepismenosti (kar 80%
prebivalstva) in položaj verouka kot učnega predmeta4. Učenci so v šolo vstopali s 6. leti,
osnovna šola je še vedno trajala 4 leta, vendar je bila obvezna le prva stopnja (prvi dve leti).
Staršem, ki zakona o obveznem vpisu v šolo niso spoštovali, so bile po začetnem opominu
naložene vse večje globe. Učenci, ki šolanja po obveznem prvem dveletju niso nadaljevali, so
morali obiskovati še leto večerne oziroma nedeljske šole (Militerno, 2004).
Novo poglavje v izobraževanju so pomenili kurikulumi in učni načrti naprednega
pozitivističnega pedagoga Aristida Gabellija leta 1888. Verjel je, da se sodobna narodna
zavest lahko oblikuje samo s pomočjo znanstvenega vzgajanja. Otroka je iz vloge pasivnega
poslušalca postavil v vlogo aktivnega tvorca znanja; bistvo izobraževanja je bilo razvijanje
otrokove sposobnosti razmišljanja, ki bi le na tak način lahko spoznal in razumel stvarnost, ki
ga obdaja. Aktivnost, eksperimentiranje, opazovanje in uporabnost so bili temelji
spoznavanja in usvajanja (Lodi, Maviglia, 2000).
Gospodarska kriza, brezposelnost, socialni nemiri in začetek italijanske kolonialne
politike so konec 19. stoletja poslabšali notranjepolitično situacijo. Gabellijeve napredne ideje
novi oblasti niso bile po godu, saj bi lahko mlad človek, ki v času politične in socialne
nestabilnosti misli s svojo glavo, razvil nevarno obnašanje. Učenci naj bi se učili samo brati in
pisati (Lodi, Maviglia, 2000). Zakon Orlando je šolsko obveznost podaljšal s 3 na 6 let.
Osnovna šola je trajala 4 leta za tiste učence, ki so šolanje nadaljevali (klasično
izobraževanje), 5 ali 6 let pa za tiste, ki so želeli pridobiti le osnovnošolsko izobrazbo (t.i.
ljudsko izobraževanje). Med pomembnejšimi reformami naj omenimo še zakon DaneoCredano, ki je upravljanje šol prenesel z občin na državo in tako dokončno utrdil
centralizacijo šolstva (Lodi, Maviglia, 2000; Civra, 2002, 54).
Hkrati s spremembami v šolskih programih se je spreminjal tudi položaj geografije kot
učnega predmeta. V obdobju pred nastopom fašizma učnega predmeta geografija
pravzaprav ni bilo, geografske vsebine, vključene v druge učne predmete, pa so poučevali od
tretjega razreda dalje. V prvih učnih programih ministra Casatija je bila geografska snov
obravnavana v okviru predmeta branje in pisanje5, ki je bil nekakšen predmet za
pridobivanje splošne razgledanosti. V učnem načrtu za 3. in 4. razred je navedena naslednja
geografska snov: v 3. razredu imena in pojmi iz fizične geografije, v 4. razredu pa ponovitev
imen in pojmov iz fizične geografije, spoznavanje delitve sveta, glavnih evropskih držav in
njihovih prestolnic ter kratek oris Italije (Codice…, 1861).
Že iz skromne navedbe učnih vsebin, ki naj bi jih učenci usvojili, je razvidna usmeritev
v dogmatični in mehanični pouk. Prevlado formalizma in verbalizma dodatno potrjujejo
4

Leta 1876 je na oblast prišla levica, vse bolj pa se je širila tudi zahteva po laičnosti šole. Zakon

Coppino je verouk zamenjal s poučevanjem osnov dolžnosti človeka in državljana.
5

Zajemal je tudi snov iz zgodovine, državljanske vzgoje in osnov naravoslovja.

20

T. Mihačič: KOMPARATIVNA ANALIZA VERTIKALE GEOGRAFSKEGA IZOBRAŽEVANJA NA PRIMERU MANJŠINSKIH ŠOL

tudi Navodila učiteljem (Istruzioni). Le-ti naj bi učencem posredovali naslednje pojme in
imena iz fizične geografije: oblika in mere Zemlje, delitev Zemljine oble, imena kontinentov,
otokov, polotokov, gora, gorstev, jam, dolin, ravnin, vulkanov, puščav, morij, jezer, lagun,
močvirij, izlivov rek itd. "s kratkimi in primernimi razlagami". Za snov 4. razreda je celo
zapisano, naj se učitelj ne zadržuje predolgo pri razlagi občih pojmov, ampak "naj učencem
predstavi pokrajine Italije, reke, pomembnejša mesta vsake pokrajine ter dogodke in
spomenike, zaradi katerih so italijanska mesta znana in pomembna" (Codice…, 1861).
Gabellijeve ideje so tudi v poučevanju geografije naredile preobrat. Faktografija se je
sicer obdržala, a so se v načrtih iz leta 1888 že pojavljale vsebine in metode, ki so
izpostavljale odnos človek-okolje, poznavanje povezav med človekovim obnašanjem, naravo
in družbo, obravnavale vzroke posameznih pojavov in predvidevale merjenje značilnosti
nekega območja ter njihovo spreminjanje v času in prostoru (Perché insegnare…, 1998, 58).
V nasprotju z dogmatizmom, ki je prevladoval do takrat, so novi učni programi poudarjali
pomen induktivno-raziskovalne učne metode, neposrednega opazovanja, razvoj čutov,
zbiranja in razvrščanja materialov. Pouk je bilo potrebno združiti z življenjsko stvarnostjo,
zelo pomembna so postala didaktična načela aktivnosti, nazornosti, postopnosti, trajnosti.
Novim pedagoškim usmeritvam so sledili tudi učni načrti za geografijo. Z izjemo omembe
strani neba in oblike Zemlje, ki ju je učitelj opravil v prvih dveh razredih, se je poučevanje
geografskih vsebin začelo v 3. razredu. Učenec naj bi temeljito spoznal in uporabljal
geografske karte. Kartografsko opismenjevanje naj bi se začelo s tlorisom šole in šolskega
dvorišča, ki bi mu učitelji postopoma dodajali ulice, cerkve, trge in druge pomembne
krajevne točke. Sledil naj bi načrt občine, učenci pa naj bi sami dodajali okoliške ceste, reke,
jezera in gore, dokler skupaj z učiteljem ne sestavijo karto pokrajine, v kateri živijo. Na enak
način nato ustvarijo karto Italije. Ko so učenci že vešči v uporabi karte, učitelj hitreje
obravnava snov o Evropi in drugih delih sveta, v katero vpleta vsebine iz fizične geografije
(npr. klima). Pri razlagi teh učnih vsebin mora učitelj vselej izhajati iz opazovanja občih
pojmov. Konec 4. razreda naj bi se obravnavala še poglavja iz matematične geografije:
oblika Zemlje, razmerje med Zemljo in Soncem, rotacija, revolucija, Zemljina os, pola,
ekvator, poldnevniki, vzporedniki, geografska širina in dolžina (Bollettino…, 1888).
Učne načrte iz leta 1888 so leta 1894 potrdili, le da so geografiji pripisali drugačen
pomen. Zaradi slabih kulturnih, socialnih in gospodarskih razmer je skupaj z zgodovino in
državljansko vzgojo postala predmet, ki je najbolj odgovarjal potrebam in aspiracijam
italijanskega naroda. Predmet naj bi učencem omogočil "spoznati in ljubiti domovino, ki so jo
misleci in mučenci osvobodili izpod dolgoletnega jarma. Učenci naj bi se tudi prepričali, da
sta čast in bogastvo države odvisna od poštenosti, uma, dela in poguma državljanov."
(Bollettino…, 1894) Geografija je torej postala orodje, s katerim je oblast poveličevala moč
in ugled naroda.
Iz predstavitve učnih načrtov je razvidno, da je geografija v 19. stoletju ohranila
značaj enciklopedične in deskriptivne vede. Ker so jo uvrščali med naravoslovne predmete,
je v 19. stoletju doživela velik razmah v učnih načrtih evropskih držav. Učna vsebina se je
namreč razširila v prid naravoslovnih predmetov, ker jih je terjal razvoj proizvodnih sil.
Omeniti velja, da snovalci učnih programov pod termin geografija niso uvrščali vsebin iz
družbene geografije. Prva družbena geografija je namreč nastala šele v 90-ih letih 19.
stoletja, idealistična naziranja pa so že zgodaj pripeljala do razdvojenosti med fizično in
družbeno geografijo, kar je v italijanskih učnih načrtih ostalo zakoreninjeno do danes.
Pomen geografije se je precej spremenil v učnih načrtih iz leta 1905. Šolska
obveznost se je podaljšala na 6 let, geografija pa se je v kombinaciji z zgodovino poučevala
od 3. do 6. razreda. Učni načrti so bili precej inovativni; poleg učnih vsebin so bila navedena
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tudi zelo nadrobna specialnodidaktična navodila učiteljem, kako naj posamezne vsebine
obravnavajo v razredu. Prvič so bile predvidene tudi vsebine iz družbene geografije,
opozarjalo se je na medpredmetne povezave. Vloga geografije je bila dvojna: na eni strani
razvija intuicijo, logiko in sposobnost pomnjenja, s čimer posredno pripomore k formalni
vzgoji, na drugi pa nudi konkretne informacije o stvarnosti (Bollettino…, 1905). Didaktična
zasnova pouka geografije se je pod vplivom progresivne pedagogike spremenila (prim.
Žlebnik, 1978). Učenec ni bil več pasivni in receptivni objekt vzgojno-izobraževalnega
procesa, ampak je pri pouku aktivno sodeloval. Otrokova samostojnost je pogoj za njegov
razvoj, zato je bilo potrebnih več ekskurzij. Te so bile tudi prvič omenjene kot nuja za
učinkovit pouk geografije. Upoštevati je bilo potrebno otrokove izkušnje, njegova zanimanja
in želje – docela nov vidik v primerjavi z grmadenjem in mehaničnim pomnjenjem podatkov,
ki je bilo značilno za prejšnje obdobje.
V 3. razredu naj bi učenci spoznali strani neba in se naučili orientirati. Učitelj naj bi jih
pri tem opozoril na uporabnost obeh vsebin v vsakdanjem življenju (npr. navidezno
potovanje sonca). Učenci naj bi se naučili uporabljati kompas, usvojili pa naj bi tudi
topografske osnove šole, občine, pokrajine in Italije (prim. Učni načrt iz leta 1888)6.
V 4. razredu naj bi učenci spoznali delitev Zemlje na kontinente in nekatera imena in
pojme iz matematične in fizične geografije (pol, ekvator, poldnevnik, vzporednik, kontinent,
ocean, polotok, otok, morje, otočje, ožina, zaliv, reka, gora itd.). Kot najučinkovitejšo učno
metodo pri obravnavi geografskih pojmov in imen ter shematski obravnavi delitve sveta učni
načrt predlaga posredovalno branje beril ali potopisov, ki "učencem posredujejo znanja o
različnih državah, pripoved o potovanju, ki ji sledi karta, pa učenca obogati z informacijami o
razdaljah in živimi opisi oddaljenih dežel, mest, prebivalcev" (Bollettino…, 1905). Potopisi naj
bi vsebovali tudi čimveč verodostojnega slikovnega gradiva o krajih, narodih, običajih.
V 5. razredu naj bi se obravnavale vsebine iz obče in ekonomske geografije Evrope in
Sredozemlja ter geografija Italije. Obravnavo geografije Evrope naj bi se začelo s splošnim
orisom, nato pa bi se obravnavalo posamezno državo s posplošeno oznako prebivalstva in
pomembnejših mest. Posebno pozornost je bilo potrebno nameniti ekonomski geografiji
evropskih držav zaradi številnih trgovinskih odnosov z Italijo. Zgodovinski in trgovski vzroki
(prevlada Italije v trgovini po Sredozemskem morju) so pogojevali tudi obravnavo
Sredozemlja kot posebne geografske regije (obale evropskih držav, obale severne Afrike,
obale Male Azije in Jugozahodne Azije). Vsebine o geografiji Italije so zajemale: ozemlje
Italije (vključno z manjšimi otoki), lega mest, vodotoki, relief, zalivi, pristanišča, tipični izdelki
in pridelki dežel. Specialnodidaktična navodila močno odsvetujejo faktografijo; namesto
podatkov in številk naj učitelji snov dopolnjujejo in utrjujejo z uporabo karte, ki je
nepogrešljiv učni pripomoček.
Učni načrt za 6. razred je predvideval obravnavo kontinentov. Da pa bi razmere na
različnih območjih sveta lažje razumeli, je potrebno snov umestiti v širši kontekst – položaj
Zemlje v vesolju. Po učni snovi o revoluciji in menjavi letnih časov je tako sledil sintetični opis
kontinentov, nato pa analiza posameznega kontinenta. Vsebinam iz družbene geografije, ki
so se v 6. razredu razširile, so snovalci učnega načrta pripisali poseben pomen. Le-te naj bi
namreč v učencu vzbudile zanimanje za socialno in gospodarsko življenje, s čimer bi
preprečile "suhoparno urjenje spomina" (Bollettino…, 1905). Predvidene vsebine iz družbene
geografije so bile: glavne morske in kopenske prometne poti ter trgovina. Tudi kartografsko
6

Splošni oris zgradbe in oblike Apeninskega polotoka, lega otokov, lega pomembnejših mest, kraji,
pomembni za obdobje risorgimenta, geografska razdalja (učence seznaniti s tistim, kar je za njihovim
obzorjem).
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opismenjevanje se je nadaljevalo; učenci naj bi se urili v risanju in uporabi kart ter računanju
geografskih razdalj iz kart različnih meril. Uporaba kart je morala biti pri pouku geografije
stalna. Začetek 20. stoletja je bil čas širjenja imperializma, kar se je odražalo tudi v šolskih
programih. Ideje in cilji imperialistične politike so se postopoma udejanjali ravno preko pouka
geografije. Cilj pouka je bilo spoznavanje "kolonij, s katerimi se ponaša Evropa, še zlasti
italijanskih." Učitelj je moral tudi poudariti "skrb in varstvo matične države za Italijane po
svetu, dolžnost ohranjanja italijanstva in združevanja sonarodnjakov, ohranjanje časti in
prestiža domovine" (Bollettino…, 1905).
Ključne značilnosti šolske geografije v obdobju pred nastopom fašizma bo bile torej
naslednje:
geografija ni bila nikoli samostojni učni predmet, čeprav sta vloga in pomen
geografskih učnih vsebin znotraj drugih učnih predmetov spreminjali,
pod vplivom razmaha in razvoja naravoslovnih ved je vključevala samo vsebine iz
fizične in matematične geografije, vsebine iz družbene geografije (v 20. stoletju) pa
naj bi predmetu dajale dinamičnost in živost,
namen poučevanja geografije je bilo razvijanje sposobnosti pomnjenja in izgrajevanje
splošne kulture (razgledanosti), niso pa ji priznavali formativne vloge,
v učni snovi so se odražali stanje v državi ter smernice notranje in zunanje politike,
šolska geografija je bila orodje za vzgojo zglednega in poslušnega državljana.

7.2

OBDOBJE FAŠIZMA (1922 – 1945)

Pomemben mejnik v zgodovini italijanskega šolstva je bila šolska reforma ministra
Giovannija Gentileja iz leta 1923. Šolsko obveznost je podaljšal do 14. leta, težišče
oblikovanja sodobnega šolstva pa je s primarne premaknil na sekundarno stopnjo. Reforma
je izoblikovala sistem šolanja na treh ravneh (Lodi, Maviglia, 2000):
1.
tretjerazredne šole, namenjene otrokom kmetov in delavcev, ki so se po končani
osnovni šoli zaposlili (pripravljalni leti in 3 leta osnovne šole, skupno torej 5 let šolanja),
2.
drugorazredne šole (tehniške šole, trgovske šole, poklicne šole) za tiste, ki so se
izšolali za poklic,
3.
prvorazredne šole (gimnazije, liceji, univerza) za otroke bogatih in buržoazije.
V času fašizma so si prizadevali predvsem za izobraževanje vodilnega kadra oziroma elite. V
središču reformnih prizadevanj je bila zato gimnazija – licej s svojo tradicionalno klasičnofilološko usmeritvijo, ki je bila rezervirana samo za redke zelo nadarjene in bogate učence.
Sekundarno klasično izobraževanje sta sestavljala petletna gimnazija7 in na njej temelječi
triletni klasični licej8, oba pa sta bila dosegljiva samo z uspešno opravljenimi sprejemnimi
izpiti. Gimnazija je bila poleg tega razdeljena na triletno nižjo in dvoletno višjo stopnjo,
prehod med njima pa je bil še dodatni selekcijski izpit. Višjo srednjo stopnjo sta poleg
gimnazije – liceja sestavljala še tehniška šola (šolala je trgovce, geometre, agronome) in
učiteljišče, ki je v 7 letih izobrazilo učitelje za osnovne šole. Reforma je dodala še dva nova
tipa višjih srednjih šol: znanstveni (naravoslovni) licej, ki je nastal z združitvijo modernega
odseka klasičnega liceja s fizikalno-matematično smerjo tehniških šol in dekliški licej, pri
7

Gimnazija je bila za časa fašizma stopnja sekundarnega izobraževanja. Obiskovali so jo učenci, ki so
želeli šolanje nadaljevati na univerzi. Trajala je pet let, po zaključnem letniku so učenci opravljali
sprejemne izpite za licej (Deotto, 2000).
8
Triletni klasični licej in štiriletni znanstveni (naravoslovni) licej sta bila najvišji stopnji sekundarnega
izobraževanja. Omogočala sta vpis na univerzo; učenci s klasičnega liceja so študij lahko nadaljevali na
katerikoli fakulteti, učenci z znanstvenega liceja pa se zaradi manjšega števila ur jezika in književnosti
niso mogli vpisati na filozofsko in pravno fakulteto (Deotto, 2000).
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čemer slednji ni vodil v univerzitetni študij, temveč je bil njegov cilj le dopolnilo splošne
izobrazbe (Brinkmann, 2001, 216-217).
Za učence, ki niso hoteli ali niso mogli obiskovati nobene sekundarne
splošnoizobraževalne šole, so ustanovili dopolnilne šole, iz katerih so leta 1931 izšle triletne
postelementarne poklicne šole, ki so učence neposredno pripravljale na poklicno življenje.
Poleg sprememb v strukturi šolskega sistema je reforma prinesla spremembe tudi v
organizaciji šolskega življenja in pouka. Učenci so nosili uniforme in celo orožje. Cilj takšne
ureditve je bila vzgoja discipliniranega, poslušnega in ubogljivega državljana, s katerim je
država razpolagala v času vojne in miru. Učbeniki so bili enaki za vse učence, temeljili pa so
na idejah o osvajanju in veličini, ki so spodbujale nasilje in prepričanje o večvrednosti rase.
Tudi učna komunikacija je naredila korak nazaj. Učenec je ponovno postal objekt vzgoje, ki
ni smel samostojno misliti, učitelj pa je bil nosilec kulture, ki je nesporna znanja posredoval
učencem (Lodi, Maviglia, 2000). V času fašizma je bilo sprejetih še nekaj šolskih zakonov, ki
pa z zatonom ideologije niso obveljali.
Med učnimi načrti bomo predstavili Lombardov učni načrt (Lombardo je bil Gentilejev
sodelavec) iz leta 1923 in De Vecchijev učni načrt iz leta 1934, ki naj bi utrdil fašistične ideje.
Učni načrti iz obdobja fašizma so v primerjavi z učnimi načrti iz leta 1905 (pa tudi z
nekaterimi predhodnimi učnimi načrti) zelo osiromašeni. Navedbe vsebin so bile nejasne,
specialnodidaktičnih navodil ni bilo več. Geografija je izgubila še tisto delno samostojnost, ki
jo je imela (dvojnost geografija – zgodovina), geografske vsebine pa se je obravnavalo v
okviru splošnih znanj9. Pouk geografije je bil uniformiran, suhoparen, tog, učencem pa ni
dajal nobenih impulzov za razvijanje mišljenja in drugih sposobnosti. V splošnem je bil pouk
indoktriniran, osrednji izobraževalni predmet je bil verouk, ki je bil obenem tudi orodje, s
katerim je oblast zasledovala in uresničevala svoje vzgojne cilje.
Učna načrta iz let 1923 in 1934 sta za 3. razred predvidevala naslednje vsebine:
strani neba in orientacija, topografske osnove domačega kraja (tloris šole in okolice, glavne
ulice in trgi, osrednje občinske stavbe), osnovni pojmi iz fizične geografije, posebnosti občine
in okolice, osnovne informacije o upravni razdelitvi (italijanska država, upravna razdelitev,
osrednje javne storitve, državna podjetja in institucije). V učnem načrtu iz leta 1923 je bil
snovi 3. razreda dodan še kratek oris zgodovine občine, v kateri je bila šola, in navedba
pomembnejših občinskih osebnosti. Tudi snov za 4. razred se med učnima načrtoma ne
razlikuje, le formulacija je drugačna. Ponovili naj bi snov o fizični geografiji iz 3. razreda in
pridobljeno znanje praktično uporabili pri interpretaciji karte, urili naj bi se v orientaciji in
branju topografskih kart, obravnavali fizični in politično geografijo Italije, pri čemer učni načrt
iz leta 1934 posebej navaja predstavitev morfoloških, etnografskih, umetniških, industrijskih
in folklornih značilnosti države.
V 4. razredu naj bi učenci preko branja spoznali fizičnogeografsko, politično,
administrativno in gospodarsko sestavo ter trg dela držav, v katere so bili oziroma so
usmerjeni migracijski tokovi iz njihove dežele (učni načrt iz leta 1923) oziroma splošni oris
italijanskih kolonij z vidika demografskih, kmetijskih in industrijskih značilnosti (učni načrt iz
leta 1934).
Učna načrta se nekoliko razlikujeta le v programih za 5. razred. Učni načrt iz leta
1923 predvideva ponovitev in poglabljanje snovi iz prejšnjih let, branja iz obče geografije,
obravnavo fizične in politične geografije Evrope, ostalih kontinentov ter preproste vaje iz
kartografije. Učni načrt iz leta 1934 je nekoliko bolj specifičen: osnove fizične in politične
9

Predmet je vključeval tudi poglavja iz osebne higiene, prehrane, biologije.

24

T. Mihačič: KOMPARATIVNA ANALIZA VERTIKALE GEOGRAFSKEGA IZOBRAŽEVANJA NA PRIMERU MANJŠINSKIH ŠOL

geografije Evrope, splošni oris ostalih kontinentov z vidika pokrajinskih, živalskih, rastlinskih
in družbenih značilnosti, Italijani v tujini, lega in položaj Zemlje v vesolju. Cilj šolske politike
leta 1934 je bil utrditev narodne zavesti in pripadnosti fašizmu, saj za razliko od
predhodnega učnega načrta obsega več vsebin z izrazito patriotsko noto in izrecno poudarja,
da mora učitelj "vsakič, ko se ponudi priložnost, opozoriti na plodove italijanskega uma in
dela, ki so vidni v več delih sveta" (Bollettino…, 1923; Ministero dell'educazione…, 1934).
Učna načrta za osrednjo učno metodo postavljata branje predpisanih geografskih čitank,
predlagata pa tudi krajše sprehode, med katerimi se učenci urijo v rabi karte in prepoznavajo
osnovne pojme iz fizične geografije. Ekskurzije in druge aktivnosti niso predvidene
(Bollettino…, 1923; Ministero dell'educazione…, 1934).

7.3

OBDOBJE PO 2. SVETOVNI VOJNI

Po 2. svetovni vojni je v šolstvu, fazi demokratizacije navkljub, na začetku vse ostalo
po starem. Do leta 1962 je bilo šolstvo dejansko dvodelno. Kljub obstoječi osemletni šolski
obveznosti, ki pa je nikjer niso nadzorovali, je večina prebivalstva šolo obiskovala kvečjemu 5
let, medtem ko je le številčno šibka elita (približno 5% prebivalcev) dokončala sekundarno
izobraževanje. Potemtakem je bilo razumljivo, da so se izobraževalno-politična prizadevanja
za reformo šolstva v povojnem času najprej osredinila na triletno stopnjo po petletni osnovni
šoli. Po razpravi o številnih reformnih predlogih je leta 1962 levosredinski koaliciji uspelo
popolnoma na novo oblikovati sekundarno stopnjo primarnega izobraževanja; od šolskega
leta 1963/64 je bila postopno uvedena triletna enotna šola za šesto, sedmo in osmo šolsko
leto (Brinkmann, 2001, 217). Nižja srednja šola je bila obvezna in brezplačna, nastala pa je z
ukinitvijo postelementarnih poklicnih šol in prvih stopenj sekundarnih šol. Najpomembnejša
novost šolskega sistema po 2. svetovni vojni je njegova drugačna pedagoška usmeritev, ki je
prinesla spremembe v didaktično-metodični organizaciji pouka. Ideološke prežetosti ni bilo
več, učni načrti in pojmovanje šole pa so se približali filozofiji pedagogike pragmatizma.
Carleton Washburne, ki je z zavezniki prišel v Italijo leta 1945, je v sistem vzgoje in
izobraževanja vnesel ideje Johna Deweyja, utemeljitelja te pedagoške struje. Washburne je v
svojih programih poudaril otrokovo središčno vlogo v procesu vzgoje in izobraževanja.
Upoštevati je bilo potrebno psihologijo otroka in ga razvijati v demokratičnem duhu.
Demokratična vzgoja naj bi se dosegala: a) s skrbjo za zdravje in skladen telesni, miselni in
čustveni razvoj otroka, b) z razvijanjem sposobnosti posameznika v sodelovalnem duhu, c) s
spodbujanjem medsebojne komunikacije, d) z razvijanjem čustev solidarnosti in
tolerantnosti, ki sooblikujejo mir in sožitje med narodi (Lodi, Maviglia, 2000). Programi so se
upirali dresuri otrok, zavzemali so se za upoštevanje njihovih zanimanj, pobud in
ustvarjalnosti ter za zbliževanje šole z življenjem, okolico in družino. Temelj vzgoje je postalo
otrokovo delo, iz katerega je izhajala tudi metodika. V šoli naj bi bilo zato čimveč
laboratorijev in delavnic, veliko naj bi obiskovali knjižnice in muzeje. Pedagogika
pragmatizma omejuje uporabo učbenikov, ker le-ti niso edini vir za vsebino pouka, drugi viri
so bližje konkretnim okoliščinam učiteljevega dela in okolju učencev. Učenci naj bodo zato
čimbolj aktivni pri zbiranju gradiva. Šola naj knjigo zamenja z ročnim delom, kmetovanjem,
kuhinjo in drugimi dejavnostmi. Ukinili so togo delitev učne ure in razdelitev snovi na učne
predmete. Načrt učiteljevega dela, ki je sicer upošteval učne enote, je zamenjal uradni urnik
učnih ur. Vse to naj bi vodilo k izoblikovanju demokratičnih in altruističnih vrednot, ki bi
omogočile rast italijanskega naroda (Žlebnik, 1978; Lodi, Maviglia, 2000).
V nadaljnjih 30-ih letih so zakonske novosti zadevale samo posamezne segmente
šolskega sistema: leta 1950 uvedba poklicnih šol, leta 1968 uvedba brezplačnega izbirnega
državnega vrtca, leta 1969 reforma državnih izpitov in liberalizacija vpisov na visoke šole
(spričevala tehniških in poklicnih šol so bila dovolj za vpis na univerzo, s čimer so presegli
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diskriminatorno elitno sekundarno izobraževanje), leta 1973 prva reforma v smeri šolske
avtonomije, ki je omogočila prilagajanje ministrskih programov potrebam šol in uvedba t.i.
eksperimentiranj (različnih srednješolskih programov). Do reforme, ki je zajela celotni šolski
sistem pa je prišlo šele leta 2003 (Militerno, 2004).
Tudi v programih iz leta 1945 se dihotomija geografija – zgodovina nadaljuje. Uvodni
del učnega načrta za oba predmeta poudarja njuno povezanost in soodvisnost ter enotnost v
ciljih zasledovanja človeka dostojnega življenja. Oba predmeta namreč sledita in razlagata
pot človeštva upoštevajoč Zemljo kot domovino človeka. Učitelj naj bi torej vsa zgodovinska
dejstva proučeval z vidika njihove povezanosti z naravnimi pojavi in tako učencu predstavil
odnos med človekom in naravo (Ministero della pubblica istruzione, 1945). Potrebno je bilo
tudi premostiti nacionalistični duh, ki je geografiji zaradi avtarkičnih utopij preprečeval
objektivno vrednotenje gospodarske moči po svetu. Poučevanje geografije in zgodovine naj
bi torej pomenilo moralno vzgajanje učencev, usposobilo naj bi jih za etično ravnanje pri
uresničevanju nacionalnih interesov in vzbudilo v njih čut za spoštovanje vseh ljudi na svetu.
Učni načrt nadalje predlaga tudi nekatere dejavnosti in didaktične pripomočke, s katerimi se
uresničuje taka vzgoja: redna raba kart, raba ilustracij in izbranih zemljepisnih čitank, raba
modelov in maket, obiski muzejev, dopisovanje z drugimi šolami, proučevanje in vrednotenje
naravnih pojavov v razmerju do lokalnega gospodarstva, spodbujanje samostojnega
raziskovanja.
Usvajanje geografskih vsebin se začne že v 1. in 2. razredu, ko se v sklopu pouka
izvajajo krajši izleti, na katerih morajo učenci sami najti pot povratka in oceniti čas, ki so ga
za povratek porabili (spoznavanje geografske razdalje). Občasno se z učiteljem pogovorijo
tudi o vremenskih pojavih in o letnih časih.
V 3. razredu skupaj z učiteljem načrtujejo itinerarij izleta, se naučijo orientirati, rišejo
prve topografske skice, usvajajo osnovne pojme iz fizične geografije, opazujejo meteorološke
pojave, spoznajo lego in osnovne informacije o svoji občini, opazujejo fizično in politično
karto svoje pokrajine, dežele10 in Italije ter primerjajo naravnogeografske značilnosti Italije z
izbranimi zgodovinskimi dogodki. Učenci se preko opazovanja slikovnega gradiva seznanijo z
družbenimi značilnostmi pomembnejših držav sveta (Velika Britanija, Sovjetska zveza,
Francija, Nemčija, ZDA, Brazilija, Indija, Kitajska, Japonska, Avstralija, države Saharske
Afrike, Južna Afrika). Med aktivnosti pouka geografije učni načrt uvršča tudi preproste
geografske igre.
Znanje, pridobljeno v 3. razredu, naj bi v 4. razredu nadgradili. Učenci tako: usvajajo
vsebine iz fizične geografije, hodijo na ekskurzije in se urijo v terenskem delu, opazujejo
meteorološke pojave, spoznavajo naravnogeografske, politične in gospodarske značilnosti
Italije, spoznavajo italijanske dežele, regionalne naravno- in družbenogeografske značilnosti,
odnose med Italijo in drugimi državami, vodijo korespondenco s šolami iz drugih držav za
izmenjavo informacij, fotografij, tipičnih izdelkov, berejo preproste in zanimive sestavke o
življenju drugih narodov, z geografskimi igrami utrjujejo znanje o naravnogeografskih in
političnih značilnostih Italije.
V 5. razredu so predvidene vsebine naslednje: splošni oris kontinentov s pomočjo
karte sveta ter primerjava z Italijo, značilnosti držav, ki mejijo z Italijo, obravnava osrednjih
evropskih in svetovnih držav ter njihovi odnosi z Italijo, osnove matematične geografije,
osnove meteorologije, ekskurzije in terensko delo, razmerje med okoljem in človekovim

10

Pojem dežela uporabljamo v smislu upravne enote (razdelitev Italije na 20 dežel).
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delovanjem, branje zemljepisnih čitank o gospodarskem in družbenem razvoju ter življenjskih
pogojih v osrednjih državah sveta (Ministero della pubblica istruzione, 1945).
Iz analize učnih načrtov za geografijo je razvidno, da programi iz leta 1945
odslikavajo ideje Deweyjevega pedagoškega gibanja. Odlika učnih načrtov je didaktična
kontinuiteta vsebin (npr. učenci najprej opazujejo slikovno gradivo o tujih državah, nato
prebirajo preproste sestavke o njih, v 5. razredu pa že kompleksnejša besedila),
izpostavljanje ekskurzij in terenskega dela kot nujnih in učinkovitih učnih metod,
prepoznavanje formativne vloge geografije in upoštevanje načel postopnosti,
uporabnosti in življenjskosti znanja.
Tradicionalni povezavi geografija – zgodovina se je z letom 1955 pridružilo še
naravoslovje. Združitev geografskih, zgodovinskih in naravoslovnih vsebin učni načrt razlaga
tako: "Okolje nudi v vsej svoji pojavnosti nešteto možnosti, da si učenec ustvari bolj
razširjeno in bolj podrobno védenje o svetu. Učitelj naj bi zato spodbujal, izbiral, usklajeval in
izpostavljal možnosti za raziskovanje in učenje na učenčevi poti od splošne zaznave okolja do
prvih konkretnejših analiz okoljskih sestavin. Učenec naj bi prepoznal ne le naravne sestavine
okolja, temveč in predvsem tudi načine, s katerimi je človek te sestavine spremenil in jih
spreminja, da bi okolje čimbolj prilagodil potrebam posameznika, družbe, skupnosti."
(Gazzetta ufficiale, 1955) Posibilistična naziranja11 so predmetu dala antropocentrično
konotacijo. Osrednji smoter obravnave vsebin treh različnih ved v skupnem predmetu je
"poudariti težave, s katerimi se je moral človek soočiti pri svojem delu, umetniškem
ustvarjanju, znanstvenem napredku, izumih in odkritjih, organizaciji družbe in prizadevanjih
za bratstvo med ljudmi" (ibidem). Učenci naj bi v ta namen že od 1. razreda spoznavali
temeljne pokrajinotvorne elemente:
1.
fizični elementi (izoblikovanost površja, hidrografija, meteorološki pojavi), ki so
raziskovalno polje geografije,
2.
biološki elementi (favna, flora, reja živali in gojenje rastlin), ki so raziskovalno polje
naravoslovja12,
3.
družbeni elementi (oblike prometa, obrt, trgovina, industrija, javne službe,
spomeniki), ki so raziskovalno polje zgodovine.
Geografija je po tovrstni delitvi naravoslovna veda, čeprav ne proučuje živih sestavin okolja.
Taka pojmovanja so napačna. Napačno je tudi razumevanje vseh treh ved kot analitičnih in
možnost sinteze šele po doprinosu znanj vsake izmed njih. Naloga geografije naj bi bila tako
še vedno opisovanje (opisi pokrajin, ki jih učenci obiščejo na ekskurzijah, pojmi iz
matematične in fizične geografije), orientacija in kartografsko upodabljanje. Dejavnosti, s
katerimi naj bi učenec usvojil geografsko znanje so: oblikovanje modelov, načrtov, uporaba
kart in zemljepisnih čitank, enciklopedij, almanahov, turističnih vodnikov, atlasov. Pouk
geografije naj bi v učencu tudi vzbudil ljubezen do domovine in do drugih narodov (Gazzetta
ufficiale, 1955).

11

Posibilizem trdi, da okolje sicer pogojuje razvoj človeške družbe, vendar se le-ta na razvojne
možnosti, ki jih nudi okolje, odziva na različne načine, s čimer preobraža zemeljske površinske sfere.
12
biologije op.a.
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8.

USTROJ IN PRIHODNJE USMERITVE ŠOLSKEGA SISTEMA V ITALIJI

Italijanski šolski sistem je precej zapleten. V zadnjih desetletjih 20. stoletja ga
označuje kar nekaj šolskih reform. Največji hibi italijanskega šolskega sistema sta
centralizacija in z njo povezana birokratizacija, kar so vse šolske reforme skušale odpraviti s
prenosom pristojnosti na dežele, pokrajine, občine in šole. Čeprav je zadnja reforma še v
teku, se avtonomija šol že uresničuje (Tabela 2).
Tabela 2: Deleži odločanja v javnem nižjem sekundarnem izobraževanju v Italiji.
Vira: Education at a glance, 1992, cv: Lipužič, 1993; Education at a glance – OECD
INDICATORS, 2004
država
pokrajina, dežela
občina
šola
1988
57%
2%
12%
29%
1998
39%
25%
3%
33%
2003
21%
16%
15%
48%
Demokratizacija šole se je začela z zakonom 477 z dne 30. 7. 1973 in pravnimi uredbami, ki
se na zakon navezujejo in ki jih je vlada izdala v naslednjem letu. Z zakonom so bili
ustvarjeni pogoji za soudeležbo staršev, učencev, študentov, učiteljev, nepedagoškega
osebja, zastopnikov krajevne uprave in delodajalcev pri upravljanju šol. Pravne uredbe so
vzpostavile ali preoblikovale organe soodločanja na vseh ravneh državne šolske uprave – v
šoli, v šolskem okrožju, pokrajini, deželi, državi (Militerno, 2004): svet šole, učiteljski kolegij,
razredni svet, komite za evalvacijo dela učiteljev, okrožni šolski svet, pokrajinski šolski svet in
državni svet za izobraževanje (podrobneje v Brinkmann, 2001, 222-223). V 90-ih letih se je
uveljavilo mnenje, da avtonomija iz leta 1973 ni več ustrezna in da naj bi šole prevzele vrsto
pristojnosti in odgovornosti, ki so bile prej v domeni osrednjih in perifernih šolskih oblasti.
Razmišljanja o šolski avtonomiji so se udejanjila z zakonom 59 z dne 15. 3. 1997 (t.i. zakon
Bassanini), ki v 21. členu pooblašča vlado, da izda odloke, s katerimi krajevnim upravam in
šolam dodeli didaktično in organizacijsko avtonomijo ter status pravne osebe pod pogojem,
da se preuredi mreža državnih šol (Brinkmann, 2001, 224; Militerno, 2004). Pristojnosti in
odgovornosti naj bi se po zakonu 59 med centralnimi in perifernimi organi ter šolami delile,
kot je prikazano v Tabeli 3.
Tabela 3: Delitev pristojnosti na področju šolstva po posameznih organih odločanja.
Vira: Simčič v Bogatec, Bufon, 1999, 8-9; Key data…, 2002, 33-34.
šole pokrajine dežele država
urejanje šolske mreže
X
dodeljevanje finančnih sredstev
X
X
evalvacija šolskega sistema
X
načrtovanje vzgojno-izobraževalne ponudbe
X
načrtovanje šolske mreže
X
ustanavljanje in ukinjanje šol
X
šolski koledar
X
raba šolskih prostorov
X
določanje splošnih vzgojno-izobraževalnih in specifičnih
X
ciljev
predmetnik
X
državni standardi kakovosti
X
določila o ocenjevanju učencev
X
imenovanje ravnatelja
X
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razpisi delovnih mest
učni načrt, dopolnjen z dodatnimi vsebinami in predmeti
organizacija pouka

X
X
X

Avtonomija, ki jo predvideva zakon, je zelo široko pojmovana. Šole naj bi imele
organizacijsko, didaktično, finančno avtonomijo ter avtonomijo v raziskovanju in razvoju.
Avtorja Baraldi in Bellanova (1999) avtonomijo definirata kot "zmožnost posameznika in
ustanov za samoupravljanje." "Na nivoju šole kot ustanove pomeni pravico, da šola sama
vodi organizacijski, upravni in finančni vidik delovanja, na vzgojno-izobraževalnem nivoju pa
sposobnost udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa, da izoblikujejo lastno identiteto in
organizirajo svoje odločitve v povezavi z dejavniki, ki nanje vplivajo pri tem oblikovanju"
(ibidem). Potreba po preureditvi celotnega šolskega sistema v smislu večje avtonomnosti
izhaja iz več vidikov (Baraldi, Bellanova, 1999):
1.
Politični vzroki so povezani s procesom demokratizacije. Demokratični odnosi
namreč zahtevajo prenos državne suverenosti na ljudstvo, kar odpravlja avtoritarizem in
uveljavlja pravila, strukture in metode, s pomočjo katerih se poveča soudeležba in občutek
odgovornosti v službah, kjer se odvija gospodarsko, politično in socialno življenje.
2.
Gospodarski vzroki. Avtonomija preprečuje zapravljanje sredstev, do katerega
pride v vertikalnih avtoritarnih organizacijah in obenem omogoča v interakcijah med šolo in
okoljem in med šolami samimi njihovo rast in učinkovitost.
3.
Socialni vzroki. Šola se organizira v skladu s potrebami krajevne skupnosti in
stvarnosti, v kateri deluje (tradicija, proizvodnja itd.).
4.
Kulturni vzroki. Šola lahko svojo vzgojno-izobraževalno dejavnost zasnuje v
kulturnih, umetniških in verskih vrednotah, ki so značilne za krajevno stvarnost.
Šola, ki se oblikuje kot avtonomen sistem, pridobi odprto, prožno in dinamično
strukturo. Ta ji omogoča, da vzpostavi različne interakcije, ki iz nje naredijo kompleksen
sistem, ta pa je kakovostno drugačen in boljši od vsote sestavnih elementov. Tak avtonomen
sistem lahko s svojo organizacijsko, upravno in finančno ureditvijo sprejme in izvaja nalogo
celostnega formiranja mladih generacij. Da bi se avtonomija uresničevala na ravni
celotnega izobraževalnega sistema in posameznih ustanov, je potrebno vertikalni birokratski
sistem, v katerem je cilj šol širitev smernic, ki prihajajo z vrha, nadomestiti s horizontalnim
sistemom. Ta sistem je sestavljen iz omrežja avtonomnih šol, ki učencem zagotavljajo
spoznavanje in usvajanje kulturnih in socialnih vrednot okolja, v katerem živijo ter obenem
skrbijo za usklajenost in kontinuiteto vzgojno-izobraževalnih smotrov. Avtonomno šolo naj bi
označeval prehod od institucije, ki je prenosnik socialno-kulturnih znanj h konstruktivni
instituciji, ki svojim učencem omogoča, da organizirajo pridobljene izkušnje in informacije in
tako izgrajujejo ozaveščeno in odgovorno mišljenje in delovanje. V ta namen šola oblikuje
načrt vzgojno-izobraževalne ponudbe (VIP). VIP je fleksibilen, dinamičen načrt, odprt za
sprejemanje novih idej in prispevkov, ki prihajajo iz okolja od njegovih snovalcev ali
uporabnikov. Je temeljni konstitutivni element kulturne in projektne identitete šolskih
ustanov, ki zajema kurikularno, izvenkurikularno, vzgojno in organizacijsko načrtovanje in
šolo usposablja za prilagajanje potrebam in težavam spreminjajoče se družbe (Baraldi,
Bellanova, 1999).
Predpogoj za postopno demokratizacijo šolstva je tudi ureditev celotnega šolskega
sistema. Na podlagi zakona o uvedbi avtonomije in v okviru reforme državne administracije
so sprejeli zakon 30 z dne 10. 2. 2000, ki predvideva reorganizacijo stopenj šolanja. Cilj
reforme je prehod iz organizacije šolstva, ki je osredotočena na ministra in ministrstvo, k
organizaciji, ki je osredotočena na učenca in proces izobraževanja. Ureditev, v kateri so
programi učiteljem dopuščali malo možnosti za prilagajanje in individualizacijo, je zamenjala
ureditev, ki opredeljuje nacionalne vzgojne cilje, nudi šolam podporo in izenačevalne ukrepe,
ki zagotavljajo uspeh posameznika v vzgojno-izobraževalnem procesu, promovira znanje,
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kompetence in sposobnosti posameznika, izpostavlja in spoštuje njihovo različnost ter
priznava njihov pomen za človeško, intelektualno in poklicno rast učečih se (Riordino dei cicli,
2001, 4-5). Ostali cilji reforme so še:
prilagoditev novi stvarnosti z večjo prožnostjo in modularnostjo učenja,
približanje italijanskega šolskega sistema evropski ravni,
reorganizacija in poenotenje italijanskega šolskega sistema, čigar sestavine so
nastale v različnih obdobjih in po različnih konceptih,
večja vloga šole in učiteljev (delovno gradivo Ministrstva za šolstvo, cv:
Brinkmann, 2001, 225).
Šolanje je po novem zakonu razdeljeno na tri cikluse (stopnje), znotraj njih na več stopenj,
te pa na posamezne skupine razredov: po tri razrede skupaj (trieniji) ali po dva razreda
skupaj (bieniji). Novo ureditev šolstva naj bi tako sestavljali vrtec (scuola dell'infanzia), ki
traja od 3. do 6. leta starosti, primarni ciklus oziroma osnovna šola (scuola primaria), ki traja
od 6. do 13. leta starosti, in sekundarni ciklus (scuola secondaria), ki traja od 13. do 18. leta
in je obvezen do 15. leta starosti. V osnovni šoli, ki traja 7 let, naj bi se učenci srečevali s
kontinuumom znanj, ki se spreminjajo in dopolnjujejo v različnih starostnih obdobjih otroka,
v sekundarnem ciklusu pa naj bi dijaki utrdili, dopolnili in razširili sposobnosti in kompetence,
pridobljene v primarnem ciklusu, razvijali sposobnosti in zanimanja, obogatili področje
kulturnih in človeških vrednot ter postopoma pridobili odgovornost, znanje in sposobnosti,
potrebne za nadaljnje šolanje ali vključitev v svet dela. Sekundarno šolanje je razdeljeno na
4 velika področja13, ki se nadalje delijo na 12 smeri. Prvi dve leti sta splošni in omogočata
prehajanje dijakov med različnimi smermi in sovpadata z zaključkom šolske obveznosti, ki
tako traja 9 let. V preostalih 3 letih sekundarnega izobraževanja lahko dijaki ali obiskujejo
pouk in nato opravijo zaključni državni izpit – maturo ali se posvetijo poklicnemu
usposabljanju in opravijo triletno vajeništvo ali pa kombinirajo izobraževanje v šoli,
vajeništvo in poklicno usposabljanje (Riordino dei cicli, 2001, 5, 10, 16).
Najnovejšo reformo je z zakonom 53 z dne 28. 3. 2003 začela izvajati šolska
ministrica Moratti. Zakon predvideva preoblikovanje vseh stopenj in smeri šolanja ter na
ravni
sekundarnega
izobraževanja
osnovanje
sistema
licejev
in
poklicnega
izobraževanja/usposabljanja. Vodilo reforme je zagotavljanje rasti in spoštovanja človekove
osebnosti, upoštevajoč značilnosti razvojne faze odraščajočega človeka, razlike in identiteto
posameznika, vzgojne usmeritve družine, partnerstvo med šolo in domom ter šolsko
avtonomijo. Novi šolski sistem naj bi tako (Zakon 53, 2003):
spodbujal vseživljenjsko izobraževanje in zagotavljal vsem učencem in dijakom
enake možnosti za dosego visoke ravni znanja ter za razvijanje sposobnosti in
kompetenc,
spodbujal duhovno in moralno rast, zgodovinsko zavest in občutek
pripadnosti lokalni, nacionalni in evropski skupnosti,
vsem zagotavljal pravico do vsaj 12-letnega izobraževanja ali pa dosego
strokovne kvalifikacije do 18. leta starosti.
Šolanje je po novem zakonu razdeljeno na vrtec in dva ciklusa (Slika 1). Prvi ciklus
tvorita osnovna šola (scuola elementare oziroma po novem zakonu scuola primaria) in nižja
srednja šola (scuola media oziroma scuola secondaria di primo grado). Osnovna šola je
razdeljena v 1. razred, kjer učenci dobijo osnovno pripravo, in v dva bienija. Njen cilji so:
spodbujanje osebnostnega razvoja ob upoštevanju individualnih razlik, omogočanje
učencem, da pridobijo in razvijajo osnovna znanja in spretnosti do razvoja logično-kritičnega
mišljenja, da se naučijo izražanja, da poleg italijanščine usvojijo osnove vsaj enega
evropskega jezika (že od 1. razreda), da se urijo v uporabi računalnika, da razvijajo
sposobnosti sklepanja kvalitetnih medosebnih odnosov, da se znajo orientirati v času in
13

klasično-humanistično področje, naravoslovno področje, tehnično področje, umetniško področje
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prostoru, da ravnajo po načelih sožitja (Zakon 53, 2003; Una scuola per crescere, 2002, 45). Nižja srednja šola je razdeljena na bienij in 3. razred, v katerem se dopolnjuje predvsem
predmetno poučevanje in zagotavlja šolsko in poklicno usmerjanje ter povezavo z drugim
ciklusom. Naloga nižje srednje šole je razvoj sposobnosti za samostojno učenje, krepitev
spretnosti medsebojne komunikacije in pridobivanje znanj in sposobnosti v povezavi s
kulturno tradicijo in znanstvenim, kulturnim ter družbenim napredkom, zagotavljanje
didaktične in metodične diferenciacije v skladu z razvojno stopnjo učencev, razvijanje
sposobnosti izbiranja, ki odraža želje in usmerjenost učencev, uvedba drugega tujega jezika,
usposabljanje za uporabo informacijskih tehnologij in usmerjanje za nadaljnjo izobraževalno
pot. Primarni ciklus se zaključi z državnim zaključnim izpitom.
Reforma predvideva največ novosti v sekundarnem ciklusu. Ta je usmerjen k vzgojni,
kulturni in poklicni rasti, ki jo dijaki dosegajo z znanjem, delom, ravnanjem in kritičnim
mišljenjem. Drugi cilji sekundarnega izobraževanja so še: razvijanje sposobnosti presojanja,
razvijanje osebne in družbene odgovornosti ter nadaljnje računalniško opismenjevanje.
Sekundarni ciklus sestavljajo liceji in sistem poklicnega izobraževanja/usposabljanja. Sistem
sekundarnega izobraževanja je zelo prožen; dijaki lahko prehajajo med liceji in poklicnimi
srednjimi šolami in menjavajo izobraževalne programe znotraj iste usmeritve. Od 15. leta
dalje se spričevala in kvalifikacije lahko dosežejo na osnovi nadaljnjega izobraževanja v
šolah, izmeničnega obiskovanja šole in delovnega usposabljanja ali na osnovi vajeništva.
Sistem licejev obsega umetniški, družboslovni, klasični, ekonomski, jezikovni, glasbeni,
naravoslovni in tehnološki licej. Izobraževanje traja 5 let, ki so razdeljena na dva bienija in 5.
letnik, v katerem se dopolnjuje predmetno poučevanje in usmerja v univerzitetno
izobraževanje. Liceji se zaključijo z maturo. Poklicno izobraževanje/usposabljanje traja
različno dolgo – najmanj 3 leta in največ 5 let. Prvo kvalifikacijo, ki je priznana na državni in
evropski ravni, dijaki pridobijo že po 3 letih, 4-letno šolanje pa omogoča obiskovanje 5.
letnika, v katerem se pripravljajo za nadaljnji študij. Poklicno izobraževanje/usposabljanje
ostaja v pristojnosti dežel.
Osrednji cilj reforme je torej ustvariti sodobno evropsko šolo, ki bo upoštevala
sposobnosti in želje posameznika in ga tako kakovostno pripravila na vstop na trg dela
(Zakon 53, 2003; Una scuola per crescere, 2002).
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Starost
ucenca
2

Specializacija

1

Visokošolsko
izobraževanje

3

Univerzitetni
programi

Diploma

2
1

19

Visokošolski
strokovni
programi

Državni izpit

5

Sekundarno
izobraževanje

5

4

2
1

3

2

2

Prehodi

Vajeništvo
Poklicno
izobraževanje

1

1
Liceji

14

Poklicno/tehniško izobraževanje
Državni izpit

1
2
1
Primarno
izobraževanje

Sekundarna
šola 1. stopnje
(nižja srednja šola)

2
1
2

Osnovna
šola

1
1

6

3
Vrtec
3

2
1

Slika 1: Sistem vzgoje in izobraževanja v Italiji po šolski reformi iz leta 2003.
Vir: Il nuovo sistema di istruzione e formazione.
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Starost
ucenca

Visokošolsko izobraževanje (pred reformo)
Univerzitetno
Izobraževanje

25

6

Visoko strokovno
izobraževanje

5
4

4

3

3

2

2

2

1

1

1

Višje strokovno
izobraževanje

19
Poklicna matura
+ MI

Splošna matura

Poklicna matura

Mojstrski/Delovodski/Poslovodski izpit

MT

PT

PTI

Zakljucni izpit

Zakljucni izpit

4
3 Splošno srednje

3

2 izobraževanje

Srednje poklicno

2 izobraževanje

1

1

2 Nižje poklicno
1 izobraževanje

Srednješolsko izobraževanje

15

9
8
7
Obvezno
izobraževanje

6

Osnovnošolsko
izobraževanje

5
4
3
2
1

6

Legenda:

Drugo starostno obdobje
Predšolska
vzgoja

PTI

3
2

1

1

Prvo starostno obdobje

PT
MT
MI

Splošna dostopnost
dostop s posebnimi
pogoji
možnost prehoda
poklicno-tehniško
izobraževanje
poklicni tecaj
maturitetni tecaj
izpit iz enega
predmeta splošne mature

Slika 2: Sistem vzgoje in izobraževanja v Sloveniji.
Vir: Zgradba vzgoje in izobraževanja v Sloveniji 2005/06.
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9.

UČNI NAČRTI ZA GEOGRAFIJO V ITALIJANSKEM ŠOLSKEM SISTEMU:
STANJE, PREDVIDENE SPREMEMBE IN PRILAGODITVE V ŠOLAH S
SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM

9.1

SPLOŠNA OZNAKA ITALIJANSKIH UČNIH NAČRTOV

Italijanski učni načrti imajo značaj okvirnih smernic. Sestavljeni so iz grobo
strukturiranih ciljev za didaktično načrtovanje v šolskih kolegialnih organih. Ti so avtonomni
in pristojni ter odgovorni za dejansko didaktično načrtovanje. Italijanski učni načrti se močno
razlikujejo od učnih načrtov, ki jih pozna slovenska šolska praksa. Na državni ravni so
določene samo spretnosti in sposobnosti, ki naj bi jih učenec v teku šolanja razvil, učitelji pa
nato v aktivih ali samostojno oblikujejo svoj učni načrt. Določiti morajo učne vsebine, način
dela in dejavnosti, s katerimi bodo dosegli zastavljene in zahtevane cilje, pri čemer morajo
upoštevati možnosti, ki jih nudi šola. Zato bi bilo bolje, da govorimo o smernicah, vendar
bomo zaradi ustaljenosti kljub temu uporabljali termin učni načrt.
Struktura učnih načrtov za geografijo obsega osnovno opredelitev predmeta, splošne
cilje pouka geografije, navedbo geografskih vsebin in sosledje njihove obravnave ter
specialnodidaktična navodila. Slednjim je zaradi narave oblikovanja učnega načrta,
razumljivo, namenjene največ pozornosti. Specialnodidaktična navodila vsebujejo smernice
za učiteljevo načrtovanje pouka, ga opozarjajo na medpredmetne povezave, na učne
pripomočke, ki so pri pouku nepogrešljivi in tiste, ki so priporočljivi, ter opozarjajo na za
pouk geografije ustrezne in učinkovite učne metode in oblike. Temeljna razlika med
slovenskimi in italijanskimi učnimi načrti je, da italijanski učni načrti ne vsebujejo etapnih
ciljev ali vzgojno-izobraževalnih ciljev, ki bi bili vezani na konkretno učno snov, temveč le
globalne cilje, ki so usklajeni s smotri posamezne stopnje šolanja. Italijanski učni načrti tudi
ne vsebujejo konkretnih učnih vsebin, kot to poznamo v Sloveniji npr.: "učenec ob karti
opiše jezikovno in versko raznolikost Evrope in sklepa, kakšne so njune posledice" (Učni
načrt za osnovno šolo, 1999), podoben cilj se v učnem načrtu za nižje srednje šole v Italiji
glasi "učenec pozna socio-politično in ekonomsko dimenzijo geografskih problemov Evrope"
(Učni načrti, urniki in izpiti za državne nižje srednje šole, 1979). Učni načrti ne vsebujejo niti
geografskih pojmov in imen, ki bi jih moral učenec usvojiti. Italijanski učni načrti so torej
iz izrazito učnosnovnih (glej poglavje Orisa razvoja italijanskega šolskega sistema in položaj
geografije kot učnega predmeta v njem) postali učnociljni. Prednosti takega učnega načrta
so za učitelja številne:
za uresničevanje globalnih ciljev lahko uporablja raznovrstne pristope, metode in
tehnike dela (učence spodbuja k samostojnemu – učenje za učenje in h
kooperativnemu učenju),
uporablja strategije, ki so primerne psihofizičnim sposobnostim učencev,
selekcionira in uporablja vire v skladu z izbranimi učnimi vsebinami,
lažje upošteva zanimanja in želje učencev,
ne opozarja le na vzročno-posledične odnose med pojavi in procesi, ampak lahko
s sistemskim in problemskim pristopom razvija celostno geografsko mišljenje,
ni v časovni stiski.
Seveda pa ima izrazita učnociljna naravnanost tudi slabosti:
ni zagotovljena kontinuiteta med razredi in med predmeti,
razlike v določanju temeljnega geografskega inventarja in selekciji števila pojmov,
manjša motiviranost učitelja za uporabo aktivnih metod dela,
neenotnost informativnih ciljev oziroma temeljnega standarda znanj.
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Specifični problem italijanskega šolskega sistema, ki ni v neposredni povezavi z učnimi načrti,
je izobrazba učiteljev (glej poglavje Profil učitelja geografije). Geografije praktično ne
poučujejo geografi, zato sta motiviranost učiteljev in posledično njihova storilnost nizki. Pouk
je transmisijski in teži k seštevalnemu pojmovanju učenja snovi.
Nova šolska reforma predvideva tudi preoblikovanje učnih načrtov. Ti vsebujejo
temeljne vsebine in smernice, ki so enotne na državni ravni in odražajo nacionalno kulturo in
identiteto, del vsebin pa določajo dežele z upoštevanjem lastnih posebnosti in lokalne
stvarnosti (Zakon 53, 2003). Po novem naj bi učni načrti postali individualizirani, kar
pomeni, da šole same pripravijo in izvedejo vzgojno-izobraževalni načrt v skladu s
pristojnostmi, ki so jim podeljene ter upoštevajoč državne smernice. Individualizirani učni
načrt ne pomeni, da ga morajo šole pripraviti za slehernega učenca, temveč da se pri
načrtovanju osredotočijo na osebnostne, kognitivne in afektivne značilnosti povprečne šolske
populacije (učni načrt se dodatno prilagaja v primeru podpovprečnih in izrazito
nadpovprečnih učencev) (Le parole di una scuola che cresce, 2003, 20). Pri pripravi
individualiziranega učnega načrta se šole ravnajo po Nacionalnih smernicah, ki v primerjavi s
prejšnjimi prinašajo kar nekaj sprememb. Po uvodnem delu, ki se bistveno ne razlikuje od
tistega v predhodnih učnih načrtih (namen in splošni cilji izobraževanja na različnih
stopnjah), sledi razlaga specifičnih vzgojno-izobraževanih ciljev. Specifični cilji določajo
vsebine, sposobnosti in spretnosti oziroma kognitivno in proceduralno znanje, ki ga učenci
usvojijo v vzgojno-izobraževalnem procesu. Ti cilji so merljivi, njihov izbor pa določa
intrinsična vrednost posameznih učnih predmetov in ne potrebe ter psihološki vzgibi, ki
izvirajo iz učencev. Da bi specifični cilji postali operativni, jih je potrebno konkretizirati –
potrebna je didaktična transformacija z upoštevanjem potreb, zmožnosti, potencialov in želja
učencev (Le parole di una scuola che cresce, 2003, 17-19). Nacionalne smernice opozarjajo,
da epistemološko zaporedje vsebin ne sovpada s potekom psihološkega in didaktičnega
usvajanja pri učencih. Epistemološko zaporedje velja za učitelje, ti pa ga morajo z
učinkovitim in koherentnim didaktičnim načrtovanjem prenesti v vzgojno-izobraževalni
proces. Pomen specifičnih učnih ciljev je čimbolj jasen in točen prikaz temeljnih standardov
znanj, ki jih mora vsaka šola posredovati (je merilo kakovosti šole). Naloga šole in učitelja pa
je posredovanje, interpretacija, razporeditev in organizacija specifičnih ciljev na način, ki bo
učencu pomagal dozoreti v osebnost, ki jo predvideva kulturni, vzgojni, izobrazbeni in
poklicni profil učenca na posamezni stopnji šolanja (Indicazioni nazionali…, 2004a). V
nadaljevanju bomo predstavili učne načrte za geografijo za posamezne stopnje šolanja.

9.2

UČNI NAČRTI ZA GEOGRAFIJO V OSNOVNI ŠOLI V ITALIJI

9.2.1 Učni načrt iz leta 1985
Učni načrti, ki so bili v veljavi do šolske reforme iz leta 2003, so bili izdani leta 1985,
za šole s slovenskim učnim jezikom pa leta 1990. Do sedaj so to edini učni načrti, ki so
prevedeni v slovenščino, saj se na nižjih srednjih šolah in višjih srednjih šolah še vedno
uporabljajo originali v italijanščini. Navkljub pohvali, ki si ga prevod zasluži kot pomemben
korak k uresničevanju avtonomnega sistema slovenskih šol v Italiji, je potrebno prevedeni
tekst kritično pretresti. Avtorjem prevoda pravzaprav ne gre očitati nestrokovnosti, saj bi
strokovno ustrezen prevod učnih načrtov vseh predmetov le stežka oblikovali bodisi zaradi
slabše seznanjenosti s slovenskim strokovnim izrazjem bodisi zaradi interference med
slovenščino in italijanščino. Na tem mestu bomo zato le nekoliko preoblikovali prevedene
termine oziroma poiskali terminološke ustreznice izrazom, ki jih uporabljamo v slovenski
šolski in strokovni geografski praksi.
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Do leta 2003 geografija ni bila samostojni učni predmet, temveč je skupaj z
zgodovino, družboslovjem in maternim jezikom tvorila skupni predmet, imenovan
slovenščina, zgodovina in zemljepis, ki se ga je poučevalo od 1. do 5. razreda. Učni
načrt za geografijo je bil sestavljen iz treh delov:
1. namen pouka geografije in predmet proučevanja,
2. smotri in vsebine,
3. specialnodidaktična navodila.
Že iz kratkega opisa namena in pomena geografije kot učnega predmeta je razvidno, da je
geografija pojmovana sodobno, obrnjena je k človeku, zanima jo celovitost organiziranosti
Zemljinega površja. Naloge geografije so (Didaktični načrti za osnovno šolo, 1990):
ugotavljanje in razlaga posebnosti regij,
proučevanje povezav med naravnim okoljem in človeško družbo,
proučevanje in razlaga človekovih posegov v prostoru.
Predmet proučevanja geografije je okolje, na katerega je potrebno gledati kot na rezultanto
medsebojnega učinkovanja vseh elementov in dejavnikov, ki ga oblikujejo. Poudarjeno je
vzajemno součinkovanje človeka in naravnega okolja: naravno okolje kot vzrok za človekove
dejavnosti in posege vanj ter obenem kot rezultat teh posegov. Naravno okolje je pri pouku
geografije temelj za obravnavo in razumevanje zapletenih in večsmernih povezav med
sestavinami in dejavniki pokrajine. Cilj take obravnave je usvojitev in razumevanje pojma
regije14.
Cilj pouka geografije v osnovni šoli je, da se učenec nauči orientirati in da razume
medsebojne vplive med človekom in okoljem. Osrednji cilj učenci dosežejo preko
naslednjih operativnih ciljev (Didaktični načrti za osnovno šolo, 1990):
učenec razume pojem prostor, ki ga definira s pomočjo izrazov točka, položaj,
lega, pot,
učenec opazuje okolje in ugotavlja njegove naravne in družbene sestavine,
učenec med seboj primerja sestavine okolja in išče povezave med njimi ter
ugotavlja funkcijske odnose,
učenec opazuje in podrobno opisuje druge pokrajine ter prepoznava razlike med
njimi,
učenec razvija sposobnost izražanja geografskega znanja v verbalni, kvantitativni
in grafični obliki,
14

V slovenski različici učnega načrta je zapisano: "Na tej osnovi je mogoče izdelati pojem zemljepisne
krajine, ki jo sestavljajo pregledne sinteze načinov, ki so jih ljudje uporabili za interakcijo z naravo ter
kulturnih, gospodarskih in socialnih odnosov v družbenih sistemih in med različnimi družbenimi
sistemi." Ker v slovenski geografski terminologiji izraza zemljepisna krajina ne poznamo, sklepamo,
da gre za dobesedni prevod italijanskega termina paesaggio geografico. Italijanščina pod terminom
paesaggio razlikuje dva semantična pomena (Vocabolario italiano, 1993, 1335): 1. ozemlje, ki ga
zajamemo s pogledom iz določene točke (pejsaž) – od tod tudi krajina v slikarski terminologiji (op. a.),
2. geog del Zemljinega površja, na katerem splet naravnih in družbenih dejavnikov sooblikuje
značilno (in od drugih različno, op. a.) enoto. Drugi pomen je specifično geografski, na kar opozarja
tudi slovar, zato menimo, da bi bila njegova uporaba v prevodu pravilnejša. Čeprav se tudi termin
geografska pokrajina v slovenščini ni uveljavil, ga v pomenu "sinteza vseh pokrajinskih elementov,
naravnih in antropogenih, ki med seboj součinkujejo" najdemo v slovenski geografski literaturi (Gams,
cv: Ogorelec, 1987, 137). Izraz krajina naj bi se zato uporabljal le v pomenu pejsaža, doživete podobe
Zemljinega površja, ki temelji na percepciji, predvsem na vizualnem zaznavanju (Ogorelec, 1987, 137)
in se ga kot takega uporablja v krajinski arhitekturi in planiranju.
Za uporabo termina regija smo se odločili, ker učni načrt opozarja, da obstaja več vidikov prostora
(več sestavin regije, op. a.): naravno okolje (v prevodu fizikalni prostor) in družbene sestavine, ki
obsegajo prostorsko identiteto (v prevodu reprezentančni prostor) in ekonomske dejavnosti (v
prevodu prostor za načrtovanje dejavnosti).
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učenec razvija sposobnost risanja, branja in uporabe zemljevidov ter primerja
informacije, ki mu jih le-ti nudijo, z informacijami iz drugih virov,
učenec razvija sposobnost iskanja, zbiranja in preverjanja podatkov iz atlasov,
knjig, revij, statističnih virov.
Ob koncu osnovne šole naj bi učenec razumel in znal povezati pojave in procese, ki jih je
spoznal in usvojil.
Učenec naj bi cilje dosegel preko vsebin, zbranih v tematska jedra, ki upoštevajo
načelo postopnosti (Didaktični načrti za osnovno šolo, 1990). Tematska jedra so:
A. orientacija in spoznavanje sestavin domačega okolja (cesta, dom, šola, poti do
šole),
B. posamezne sestavine okolja, prepoznane pri prejšnjem vsebinskem sklopu,
sintetično povezati: naravne in družbene značilnosti okolja, kulturne in
gospodarske dejavnosti, raba prostora. Nastali naj bi prvi shematski orisi pojma
regija oziroma podlaga za njegovo razumevanje. Na številne in večsmerne
povezave v pokrajini naj bi učitelj opozoril z obravnavo odnosa med okoljem in
rabo njegovih virov, med potencialno vegetacijo in živalstvom ter med
poljedelstvom in živinorejo, ki ju je uvedel človek, med reliefnimi razmerami in
človekovimi deli v pokrajini,
C. primerjava regij z upoštevanjem soodvisnosti posameznih sestavin omogoča
diagnozo in prognozo delovanja človeka v različnih okoljih,
D. poseben tematski sklop predstavljajo problemi sodobne družbe: raba naravnih
virov in onesnaževanje okolja, posebne oblike kulturne pokrajine (npr. industrijska
pokrajina), mesto, odnos med mestom in podeželjem, kmetijstvo, gospodarsko
razvita in manj razvita območja.
Vsebine posameznega tematskega sklopa naj bi se nanašale na ozemlje in
prebivalstvo Italije, na posamezne pokrajinske oblike15 (ravnine, obale, Alpe, Apenini), na
probleme in neenakosti, ki so zanje značilni (mesto – podeželje, sever – jug Italije, razvita –
manj razvita območja), na mednarodne odnose z evropskimi in sredozemskimi državami.
Edina prilagoditev za šole s slovenskim učnim jezikom je naslednja: "Potrebno je,
da se učenci seznanijo tudi z zemljepisom in gospodarstvom dežele Furlanije – Julijske
Krajine ter Republike Slovenije ter z vsemi kraji, kjer živijo Slovenci. Učitelj naj posebej
poudari razliko v gospodarskih, družbenih in kulturnih izmenjavah." (Didaktični načrti za
osnovno šolo, 1990) V zvezi z navedenim zapisom se lahko vprašamo naslednje:
ali gospodarstvo v italijanskih učnih načrtih ni pojmovano kot raziskovalno polje
geografije (citirana trditev iz učnega načrta namreč implicira, da geografija
obravnava samo značilnosti naravnega okolja),
kateri so kraji, v katerih živijo Slovenci; so to samo kraji v zamejstvu (in če so
samo v zamejstvu, ali sem štejejo tudi avstrijsko in madžarsko zamejstvo) ali so
mišljeni tudi kraji, v katerih živijo izseljenci,
kaj snovalci učnega načrta razumejo pod pojmom izmenjava,
razlike med izmenjavami katerih držav naj bi se obravnavale.
Prilagojeni učni načrt se torej od italijanske različice razlikuje le v tem, da predvideva
obravnavo vsebin, vezanih na Slovenijo, ne pove pa, katere vsebine naj se obravnava in
koliko časa naj se jim nameni.
Specialnodidaktični napotki postavljajo opazovanje in zaznavanje pojavov v pokrajini
kot temeljni geografski učni metodi. Učitelj naj bi izhajal iz učenčevih izkušenj, saj mu le-te
omogočajo, da razgovor oziroma razlago naveže na aktualne dogodke, oddaje, potovanja,
15

v prevodu krajine

37

T. Mihačič: KOMPARATIVNA ANALIZA VERTIKALE GEOGRAFSKEGA IZOBRAŽEVANJA NA PRIMERU MANJŠINSKIH ŠOL

ekskurzije, opažanja. Razgovoru naj sledi raziskovalno delo bodisi na terenu (orientacija,
opazovanje pokrajinotvornih elementov) bodisi v učilnici (literatura, atlasi), ki pa mora biti
znanstveno zasnovano (izbor problema, osnovanje hipoteze, potrditev ali zavrnitev hipoteze).
Raziskovalno delo naj ne bo samo sebi namen, ampak se ga mora izvajati v funkciji
spoznavanja pokrajine. Učitelj naj uporablja zemljevide in različne pripomočke. Pri pouku
mora opozoriti na medpredmetne povezave, zlasti z zgodovino, družboslovjem in
naravoslovjem (Didaktični načrti za osnovno šolo, 1990).
Značilnost italijanskega šolskega sistema je poleg neavtonomnosti geografije tudi
integracija nekaterih geografskih učnih vsebin v učne načrte drugih predmetov, zlasti v
predmet naravoslovje (scienze naturali). Naravoslovje je učni predmet z izrazito formativno
vlogo, saj naj bi pri njem učenci (Didaktični načrti za osnovno šolo, 1990):
razvijali sposobnost vzpostavljanja kritičnega odnosa do sveta (postavljali naj bi
vprašanja ter se urili v opazovanju, raziskovanju, oblikovanju preprostih hipotez in
razlag, prepoznavali naj bi sestavne dele pokrajine in ugotavljali povezave med
njimi, izoblikovali samostojno mnenje z upoštevanjem mnenja drugih, razvijali
ekološki čut),
razvijali sposobnost analize in sinteze, ki omogočata iskanje rešitev, postavljanje
napovedi, razvoj hipotetično-deduktivnega mišljenja,
se urili v predvidevanju, sklepanju in vrednotenju pri iskanju konkretnih rešitev,
uporabljali raziskovalne in opazovalne tehnike ter eksperimentalni postopek v
preprostih situacijah,
povezovali dejanje in mišljenje.
Naravoslovje združuje vsebine iz kemije, fizike, biologije in geografije oziroma njenih
pomožnih ved in jih sintetizira v znanost o okolju. Geografske vsebine se obravnavajo v
okviru dveh tematskih sklopov: okolje in krogotoki v naravi ter človek – narava. Pri prvem
sklopu učenci raziskujejo naravno okolje v domačem kraju tako, da: zbirajo primerke kamnin
in opazujejo geološko sestavo okolice, primerjajo različne tipe prsti, zbirajo podatke o stanju
voda, opazujejo vremenske pojave in zbirajo podatke o vremenu, opazujejo in iščejo vzroke
za ujme (poplave, usadi ipd.). Vse ugotovitve nato z učiteljem posplošijo. Pri sklopu Človek –
narava naj bi si učenci izoblikovali zavest o prednostih in slabostih človekovih posegov v
naravno okolje in tako razvili čut za varovanje okolja. Vzpostavili naj bi tudi kritično držo do
posegov v pokrajini (npr. sprememba pokrajine zaradi kmetovanja, industrije) in spoznali
možnosti, ki jih tehnologija nudi za varstvo okolja ter za preprečevanje in pomoč pri naravnih
nesrečah (Didaktični načrti za osnovno šolo, 1990).
9.2.2 Učni načrt po šolski reformi iz leta 2003
Novi učni načrti prinašajo kar nekaj sprememb. Od učnociljne so se premaknili k
nekoliko bolj učnosnovni naravnanosti. Za vsak učni predmet so navedene samo vsebine in
specifični vzgojno-izobraževalni cilji, splošnih ciljev in specialnodidaktičnih napotkov pa ni
več. Čeprav je vsebin in ciljev več in so bolj diferencirani kot v učnem načrtu iz leta 1985, pa
o pravem učnem načrtu ne moremo govoriti. Dejansko lahko govorimo le o učnem načrtu za
osnovno šolo, ki vsebuje splošne cilje in namen šolanja na primarni stopnji, splošna
didaktična navodila, specifične cilje za vsak učni predmet posebej in končni profil učenca.
Tudi geografija kot predmet je doživela prenovo; obstaja sicer kot samostojen predmet, pri
katerem učenci pridobivajo ocene, vendar je še vedno sestavni del glavnega predmeta
slovenščina, zgodovina in zemljepis. Vse tri predmete v posameznem razredu poučuje isti
učitelj. Vsebine in cilji so artikulirani v 3 šolska obdobja, in sicer v 1. razred in v dva bienija,
vsebine so deloma operacionalizirane, vsebine iz fizične geografije, ki se jih je prej
obravnavalo pri naravoslovju, so ponovno domena učnega predmeta geografija.
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V 1. razredu naj bi učenci usvojili besedišče s področja prostorske in časovne
organiziranosti (prej, potem, medtem, zgoraj, spodaj, spredaj, zadaj, blizu, daleč, itd.) ter
prepoznali elemente, ki tvorijo prostor. Vzgojno-izobraževalni cilji, ki ustrezajo navedenim
vsebinam so (Indicazioni nazionali…, 2004a, 14):
učenec prepozna svoj položaj in položaj drugih predmetov glede na različne
referenčne točke,
učenec z uporabo topoloških izrazov opiše svoje premike v prostoru,
učenec analizira prostor z vsemi čuti, prepozna elemente, ki prostor sestavljajo in
jih medsebojno poveže s preprostimi povezavami,
učenec s tlorisom (tudi z nekonvencionalnimi znaki) predstavi prostor svojega
bivanja in delovanja.
V prvem bieniju (2. in 3. razred) se prične kartografsko opismenjevanje. Učenci naj bi
spoznali odnos med geografsko stvarnostjo in njeno grafično upodobitvijo (prvi stiki s
kartami in globusom, razlikovanje med lego in položajem, lokalizacija). Kartografsko
opismenjevanje naj bi operacionalizirali z naslednjimi dejavnostmi: branje preprostih
ikoničnih in kartografskih upodobitev s pomočjo legende in strani neba ter prepoznavanje in
grafični prikaz glavnih pokrajinskih tipov (mesto, podeželje, obalni, gorski pokrajinski tip itd.).
Drugi sklop vsebin se nanaša na širjenje prostora posameznikovega miselnega delovanja ter
na oblikovanje predstavnih zemljevidov. Učenci naj bi prepoznali naravne in družbene ter
stalne in premične sestavine pokrajine, ki jih nato prepoznajo na območju svoje občine,
pokrajine, dežele ter označijo spremembe sestavin v času. Sposobnost razčlembe pokrajine
naj bi učenci dosegli z opisom pokrajinotvornih elementov in njihovo nadaljnjo delitvijo na
naravne in družbene ter iskanjem glavnih povezav in soosdvisnosti. Učenci naj bi se na ta
način tudi urili v načrtovanju in organizaciji prostora ter dejavnosti in obnašanja v njem. Prvi
bienij zaključujejo vsebine t. i. okoljevarstvene (okoljske) vzgoje. Te vsebine so zasnovane
medpredmetno; del ciljev je namreč uvrščenih k naravoslovju, tako da se predmeta
dopolnjujeta. Pri geografiji naj bi učenci spoznali vlogo človekovih dejavnosti v okolju in
njegovo funkcijo rabe in varstva okolja ter vidnejše spremembe, ki jih je človek povzročil v
svojem okolju. Ugotovili naj bi tudi, kakšno naj bi človekovo delovanje, da bo ohranjal in
varoval svoje okolje. Pri naravoslovju imajo vsebine značaj valorizacije in ne analize kot pri
geografiji. Tako naj bi učenec opisal odnos med človekom in okoljem, ovrednotil pomen
varstva voda in prsti ter razumel nujnost sinergije in dopolnjevanja za obstoj človeka in
okolja (Indicazioni nazionali…, 2004a, 24-27).
V drugem bieniju (4. in 5. razred) se nadaljuje delitev na 3 tematske sklope
(kartografija, spoznavanje pokrajine, okoljska vzgoja). Kar 5 od 10 zastavljenih vzgojnoizobraževalnih ciljev zadeva kartografsko opismenjevanje. Učenci naj bi v zadnjih dveh
razredih osnovne šole (Indicazioni nazionali…, 2004a, 37):
znali brati in uporabljati geografske karte različnih meril, tematske karte,
kartograme, letalske in satelitske posnetke,
razvili sposobnost orientacije in premikanja po prostoru s pomočjo načrtov in
avtokart,
s pomočjo grafičnega in numeričnega merila znali izračunati razdalje na karti,
znali narisati skice poti oziroma prog in predstavne zemljevide ozemlja Italije in
svoje dežele z uporabo konvencionalnih topografskih znakov,
razvili sposobnost načrtovanja itinerarija potovanja.
Vsebinska znanja, ki naj bi jih učenci še usvojili, so: naravno okolje (geomorfološke
značilnosti, vodne značilnosti, podnebje) ter ekonomski prostor in naravni viri. Dvema
poglavjema iz obče geografije sledi regionalna geografija Italije, in sicer naravno- in
družbenogeografske sestavine pokrajinskih tipov v Italiji ter razmestitev pomembnejših
naravno- in družbenogeografskih pojavov na ozemlju Italije. Obravnava teh vsebin naj bi
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učencem omogočila prepoznavanje sprememb v pokrajini, ki jih je povzročil človek, tako na
lokalni kot na nacionalni ravni in primerjavo med bližnjimi in oddaljenimi pokrajinami.
Regionalna geografija Italije predvideva še obravnavo koncepta meje in ugotavljanje regij v
Italiji (upravnih, zgodovinskih, klimatskih, pokrajinsko-ekoloških) ter položaj Italije v Evropi in
svetu. Okoljska vzgoja se nadaljuje s predstavitvijo koncepta trajnostnega razvoja.
Dejavnosti, ki naj bi učencu pomagale oblikovati pojmovno predstavo, so: vrednotenje
odnosa med okoljem, naravnimi viri in človekom, analiza pozitivnih in negativnih posledic
človekovih dejavnosti v okolju, snovanje in predlaganje rešitev za varstvo, ohranjanje in
valorizacijo naravne in kulturne dediščine.
Geografija je torej prisotna v celotnem teku osnovne šole. Njene vsebine se
pokrivajo z vsebinami drugih predmetov, vendar smatramo, da je njihova obravnava bolj
smiselna v okviru geografije. V pojmovnih predstavah učencev je geografija namreč še
vedno izrazito deskriptivna veda, ki "govori predvsem o državah in svetu" (glej rezultate
raziskave). V domeno geografije bi kvečjemu uvrstili še orientacijo. Okoljska vzgoja je
predmetu dala novo razsežnost. Geografija ni več deskriptivna, ampak sodobna, v
prihodnost usmerjena veda, ki skuša učence usposobiti za delovanje v konkretnih življenjskih
situacijah (raziskovalnih, poklicnih itd.). Učenci naj bi tako pridobivali ne le vsebinska, ampak
tudi procesna znanja16. Da bi usvajali in usvojili znanja, spretnosti in veščine, ki jim bodo
služili v vsakdanjem življenju, je potrebno učence aktivirati. Cilji šolske geografije po novi
šolski reformi (deloma pa tudi že od leta 1985) omogočajo oziroma celo zahtevajo uporabo
procesnega pristopa, v katerem učenci v procesu, s pomočjo različnih dejavnosti in
postopkov izgrajujejo in razvijajo spoznanja (Rutar Ilc, 2003, 25). Pri procesnem pristopu ne
gre le za to, da učenci usvojijo neka vsebinska znanja in jih nato uporabijo, nadgrajujejo in
povezujejo, ampak da do teh vsebinskih znanj v čim večji meri prihajajo sami, z odkrivanjem
v procesu in s pomočjo procesov (prim. tudi Rutar Ilc, 2003). Bistvenega pomena za uporabo
in uspešnost procesnega pristopa je opredelitev ciljev na (višjih) taksonomskih ravneh.
Dejstvo, da je v novih učnih načrtih naštetih bistveno več vsebin kot v učnih načrtih iz leta
1985, ne pogojuje učnosnovnega pristopa. Tudi ciljev je namreč več; večina jih je na ravni
razumevanja in uporabe, nekaj je tudi analize, sinteze in celo vrednotenja, na učitelju pa je,
da jih operacionalizira. V njih se prepletata tako vsebinski kot procesni vidik – do vsebinskih
znanj je mogoče priti s pomočjo procesov, znanje pa se tudi uporabi v procesih. Novi
italijanski učni načrti so torej dobra, konkretna podlaga za premik k novi kulturi poučevanja17
oziroma za prehod k središčni vlogi posameznika, procesa, ki ga opravi, njegovega
razumevanja in načina uporabe znanja ob upoštevanju njegovih individualnih posebnosti.
Z vidika prilagoditev za šole s slovenskim učnim jezikom pa je učni načrt
neprimeren. Prilagoditev tako rekoč ni, ne v obliki vsebinskih znanj ne v obliki procesnih
znanj (npr. vzgajanje k sožitju ipd.). Predvidevamo, da učitelji sami določajo izbor vsebin in
njihovo razporeditev. Iz razpoložljivih virov za druge stopnje šolanja lahko sklepamo, da
vsebine o Sloveniji obravnavajo v zadnjem bieniju, vzporedno z regionalno geografijo Italije,
ohlapnost vsebin in ciljev pa omogoča učiteljevo avtonomijo pri izboru konkretnih vsebin.

16

Procesna znanja po Marzanu: procesi kompleksnega mišljenja, delo z viri, predstavljanje idej na
različne načine, sodelovanje.
17
Izraz povzemamo po Rutar Ilc, 2003.
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9.3

UČNI NAČRTI ZA GEOGRAFIJO V NIŽJI SREDNJI ŠOLI V ITALIJI

9.3.1 Učni načrt iz leta 1979
Geografija je prisotna v vseh treh razredih nižje srednje šole. Do šolske reforme leta
2003 so bili veljavni učni načrti, ki so jih izdali leta 1979. Učni načrt za geografijo sestavljajo
naslednja poglavja: smotri in splošni cilji pouka geografije, programske smernice, vsebinske
smernice, specialnodidaktični napotki, letna razporeditev vsebin. Smotri in cilji pouka
geografije so (Učni načrti…, 1979):
1. raziskovanje in proučevanje naravnih in družbenih pojavov, ki določajo
organizacijo pokrajine z vidika dinamike njihovega spreminjanja. Geografsko raziskovanje
vključuje spremljanje in interpretacijo odnosa med človekom, njegovimi aspiracijami,
potrebami, strategijami in tehnologijami ter naravo, njenimi viri in zakoni na način, ki bo
učencem omogočil spoznavanje številnih odnosov, ki v časovnem in prostorskem smislu
spreminjajo geografsko stvarnost,
2. geografsko raziskovanje učencem pomaga oblikovati celostni pogled na
vzajemnost odnosa človek – okolje, spodbuja opazovanje, razvija prostorsko predstavo,
pripomore h komunikacijskim spretnostim in spodbuja kritično mišljenje. Veščine in
sposobnosti, ki jih učenci razvijejo na tak način, spodbujajo njihovo aktivno udeležbo v
kulturni, družbeni in gospodarski stvarnosti ter jih pripravljajo na sprejemanje premišljenih in
odgovornih odločitev pri prihodnjem vključevanju na trg dela,
3. geografija pomaga učencem pri izgrajevanju konceptualnih mrež in organizaciji
domnev, s čimer jih navaja na uporabo znanstvenih metod,
4. pristop k proučevanju pojavov in procesov naj bo vselej problemski. Učenci naj
izbirajo, povezujejo in interpretirajo podatke, pri čemer je potrebno poudariti, da deskripcija
še ne pomeni nekritičnega privzemanja in sprejemanja enoznačnih in dokončnih formulacij,
5. učenci pri pouku geografije razvijajo sposobnost pretvorbe kvantitativnih
podatkov v kvalitativne ter sposobnost njihovega hitrega razvrščanja za takojšnjo primerjavo.
Pri pouku geografije se zavrača faktografijo, saj učencem ne pomaga pri oblikovanju
lastnega mišljenja.
Cilj pouka geografije je torej celostno in kompleksno razumevanje in
vrednotenje pokrajine. Učenec naj ne bi potemtakem pokrajine razstavljal na posamezne
sestavine, ampak bi jo poskušal razumeti kot substrat vseh pojavov in njihove povezanosti z
drugimi pojavi v pokrajini. Osredotočil in raziskoval naj bi zlasti odnose, vplive, učinkovanje
in součinkovanje pokrajinotvornih elementov. Da bi učitelj čim uspešneje uresničeval
zastavljene cilje in tako osmislil pouk geografije, mora pri obravnavi dinamike človek – okolje
izhajati iz neposrednih izkušenj učencev, saj le tak pristop omogoča neposredno problemsko
obravnavo. Pri načrtovanju dejavnosti in vsebin mora upoštevati možnosti, ki jih nudi bližnja
okolica. Le-ta naj služi kot geografski laboratorij za opazovanje in določanje njenih
posameznih sestavin ter ugotavljanje funkcij in povezav med njimi, prepoznavanje
sprememb, ki jih je povzročil človek, poglabljanje znanja o kulturnih značilnostih ter načinih
in tehnikah preobrazbe pokrajine v času. Pouk geografije mora biti zasnovan medpredmetno,
saj se geografske učne vsebine navezujejo na vsebine iz naravoslovja. Učitelj mora
obravnavo vsebin zastaviti problemsko. Proces spoznavanja naj se pri učencih začne z
neposrednim opazovanjem (tudi s pomočjo fotografije ali ilustracije). Opazovanje okolice ima
dvojni pomen: učenci spoznavajo probleme v njihovi konkretnosti in v vseh razsežnostih,
spoznanja so kritična in preverljiva. Bližnja stvarnost v učencih vzbudi zanimanje za
oddaljeno, najprej za druga območja Italije in končno tudi za druge države. Učitelj naj zato
dosledno upošteva načelo postopnosti: domačo pokrajino naj postavi v širši okvir (Italijo),
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obravnava Italije pa naj bo vpeta v svetovne okvire (povezave, odnosi z drugimi državami). Z
iskanjem analogij bodo učenci razvili sposobnost generalizacije (Učni načrti…, 1979).
Vsebinske smernice učitelja usmerjajo pri izbiri vsebin, ki jih je možno obravnavati
problemsko. Učitelj naj bi tako kompleksno osvetlil naslednje probleme: prst in drugi
naravni viri, naselja, relief in promet, naravno okolje in gospodarske dejavnosti,
(pre)naseljenost, oskrba z vodo, energetski viri, razmestitev industrije, prehrana, proizvodni
in preoblikovalni procesi, okoljska ravnotežja, migracije. Naštete tematike naj učitelj
obravnava analitično (prepoznavanje pokrajinotvornih elementov) in sintetično (povezovanje
elementov na podlagi ugotovljenih zvez in odnosov v novo celoto)saj bo le tovrstni pristop
učencem omogočil izgrajevanje vsebinskega znanja na najvišji taksonomski ravni. Da bi to
dosegli, je potrebno odpraviti vsakršno deskriptivno predstavitev, ki je sama sebi namen.
Deskripcija naj bo le orodje, ki bo učencem pomagalo dopolniti in sestaviti kognitivne mreže
in razviti lastno, kritično mišljenje (Učni načrti…, 1979). Za razvijanje geografskega mišljenja
je pomemben problemski pristop s pomočjo študije primerov. Snovalci učnega načrta
predlagajo, naj bodo primeri izbrani z različnih območij, vsebine pa naj učitelj konkretizira z
izbiro primerov iz Italije. Posebno mesto znotraj pouka naj šole namenijo ekskurzijam in
terenskemu delu. Ekskurzije morajo biti medpredmetne; geografija lahko namreč bistveno
pripomore k premostitvi razdora med družboslovnimi in naravoslovnimi vedami, ki je značilen
za italijansko kulturo. Pri usvajanju vsebinskih, še zlasti pa procesnih znanj, mora učitelj
dejavnosti zastaviti medpredmetno, znanje naj preverja in ocenjuje na različne načine: s
testi, ustno, z izdelavo referatov, grafikonov, z branjem zemljevidov ipd. Pri pouku je
priporočena uporaba raznovrstnih didaktičnih pripomočkov (diapozitive, prosojnice, kompas),
učnih oblik in metod Učiteljeva naloga je, po mnenju snovalcev učnega načrta, urjenje
učencev v grafičnem upodabljanju in dejavnostih, pri katerih razvijajo različne spretnosti
(izdelava plastičnih modelov, kart, snemanje fotografij), spodbujanje branje leposlovja z
geografsko tematiko (potopisi, dnevniki popotnikov) in spodbujanje uporabe različnih
raziskovalnih metod (intervju, anketa, meritve).
Letna razporeditev vsebin je naslednja (Učni načrti…, 1979):
1. razred (učenci, stari 13 let): spoznavanje fizično-in družbenogeografskih elementov
domače pokrajine in odnos človek – okolje, geografija Italije.
2. razred (učenci, stari 14 let): geografija Evrope in Sredozemlja, socio-politična in
ekonomska dimenzija geografskih problemov Evrope.
3. razred (učenci, stari 15 let): pomembnejše države sveta, njihova povezava z
Evropo in Italijo, študij kulturnih, političnih in gospodarskih odnosov.
V učnih načrtih iz leta 1979 ni zapisanih prilagoditev za slovenske manjšinske šole,
čeprav so predvidene v odloku predsednika republike iz leta 1965. Prilagoditve so:
podrobnejša obravnava dežele Furlanije – Julijske Krajine (1. razred) in uvedba posebnega
poglavja o geografiji Slovenije (2. razred) (Odlok predsednika republike 1099, 1965).
9.3.2 Učni načrti po šolski reformi iz leta 2003
Učni načrt iz leta 2003 sestavljajo tako kot učni načrt za osnovno šolo specifični cilji in
vsebine. Geografsko snov lahko učenci usvajajo tudi pri drugih predmetih, npr. pri
naravoslovju, in v sklopu t. i. vzgoj (educazioni). Cilj obveznega šolanja je namreč učenca
vzgajati k sožitju in strpnemu sobivanju. Koncept strpnega sobivanja naj bi učenec privzel v
sklopu izvajanja 6 vzgojnih predmetov oziroma tečajev: državljanska, prometna, okoljska,
zdravstvena, prehrambna vzgoja in vzgoja k sožitju. Vsebine in cilji pri geografiji se pokrivajo
le z okoljsko in deloma z državljansko vzgojo, artikulirani pa so v dve obdobji: začetni bienij
in 3. razred.
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V 1. razredu učenec spoznava (Indicazioni nazionali…, 2004b, 16):
najpomembnejše oblike grafične in kartografske upodobitve,
temeljne geografske pojme (geografska razdalja, razdalja v odvisnosti od časa in
stroškov, stopinjska mreža, geografska dolžina in širina, časovni pas),
značilnosti prebivalstva (gostota poselitve, naravno gibanje prebivalstva, migracijski
tokovi),
organizacijo prostora.
V 2. razredu učenec spoznava:
naravne, prebivalstvene, gospodarske in kulturne značilnosti Evrope in nekaterih
njenih držav,
razvoj Evropske unije in njene organe,
položaj Italije v Evropski uniji.
Vsebinske in procesne cilje učenci dosegajo v toku celotnega bienija. Učenec ob koncu 2.
razreda zna:
orientirati se v prostoru s pomočjo topografske karte, načrta in kompasa,
z uporabo geografskih kart in slikovnega gradiva prepoznati spremembe, ki jih je
človek vnesel v prostor,
brati in interpretirati statistične podatke, topografske, tematske in zgodovinske karte,
grafikone, kartograme, fotografske in satelitske posnetke,
z uporabo različnih virov analizirati izbrane tematike s področja ekonomije, ekologije,
zgodovine, družbenih ved,
s posrednim in z neposrednim opazovanjem analizirati izbrano območje (občina,
dežela, Italija, evropska država) z namenom spoznavanja in razumevanja njegove
organizacije in odnosa med človekom in naravo,
primerjati različne prostorske stvarnosti,
skicirati predstavne zemljevide Evrope, tematske karte in grafikone z uporabo
konvencionalnih simbolov.
Program v 3. razredu predvideva obravnavo aktualnih problemov sodobne družbe.
Učenec (Indicazioni nazionali…, 2004b, 27):
se seznani s koncepti človekovega razvoja, trajnostnega razvoja in globalizacije ter
njihovo aplikacijo v različnih prostorskih sistemih,
spozna organizacijo prostora in najbolj pereče probleme sveta,
se seznani z neenakomerno razporeditvijo dohodka na svetu (socioekonomsko stanje,
kazalci revščine in bogastva),
oblikuje predstavne zemljevide razporeditve kontinentov, nekaterih držav in mest,
pomembnejših fizičnogeografskih elementov ter različnih regij,
spozna fizično-in družbenogeografske značilnosti območij izven Evrope,
s pomočjo literature, kvantitativnih in kvalitativnih podatkov iz različnih virov
(časopisje, revije, TV, medmrežje) spozna aktualno družbenogeografsko
problematiko,
se seznani s sodobno geografsko tehnologijo in z metodami prikazovanja
geografskega prostora (daljinsko merjenje, satelitski posnetki, GIS).
Cilji pouka v geografije v 3. razredu so izrazito praktični, življenjski in izražajo formativno
vlogo geografije. Med drugim geografija prispeva k povečanju funkcionalne pismenosti, širi in
utrjuje prostorsko predstavo, učence navaja k delu z viri in spodbuja kritično mišljenje.
Učenec pri pouku geografije razvija naslednje sposobnosti in spretnosti (Indicazioni
nazionali…, 2004b, 27):
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nauči se orientirati in pravilno ravnati v različnih situacijah s pomočjo kart, načrtov,
urnikov, ipd.,
zna skicirati zemljevid sveta ali njegovih posameznih delov, narisati tematske karte,
kartograme in grafikone z uporabo konvencionalnih simbolov,
izbrano geografsko temo zna analizirati s pomočjo različnih virov in pripomočkov,
določeno temo ali problem zna predstaviti s pomočjo shem, miselnih vzorcev, kart,
grafikonov, slikovnega gradiva,
izbrano državo zna predstaviti s pomočjo kart, statističnih podatkov in slikovnega
gradiva in jo primerjati z drugimi državami ter Italijo,
pokrajino, opisano v literarnih delih in potopisih, zna prikazati v obliki skice ali
makete,
zna uporabiti kvantitativne podatke pri oblikovanju kvalitativnih ocen,
pozna in razume značilnosti območij revščine ter analizira in poveže dejavnike, ki jih
označujejo.
V primerjavi s predhodnim učnim načrtom prinaša novi učni načrt 3 temeljne novosti:
1. izpostavlja pomen didaktične kontinuitete,
2. ni več namena in splošnih ciljev pouka geografije, ampak podrobnejši operativni
cilji,
3. premik od informativne k formativni vlogi pouka geografije predvideva obravnavo
problematik (problemski pristop) namesto obravnave konkretnih vsebin.
Novi učni načrt še vedno opredeljuje geografijo kot sodobno, sintezno vedo, ki proučuje
pokrajino kot preplet in součinkovanje različnih elementov ter razmerje človek – okolje
(narava). Nadalje priporoča, naj proces usvajanja izhaja iz bližnjega in preide k oddaljenemu,
zavrača deskripcijo, ki je sama sebi namen, in spodbuja znanstveno razlagoo ter aplikacijo
kritičnega mišljenja, predvideva uporabo najrazličnejših sodobnih didaktičnih pripomočkov.
Nov učni načrt, tako kot star, ne navaja prilagoditev za slovenske manjšinske šole.
Učitelji tudi na tej stopnji šolanja sami izberejo in določijo zaporedje vsebin. V 1. razredu je
predvidena obravnava dežele Furlanije – Julijske Krajine in slovenskega prebivalstva na
njenem ozemlju v okviru obravnave fizičnogeografskih značilnosti Italije in njene upravne
razdelitve (ta sklop ni naveden niti v uradnem učnem načrtu, op. a.), v 2. razredu pa učenci
Slovenijo spoznavajo pri dveh učnih temah, in sicer Slovenija in Evropska unija ter fizična in
družbeno-gospodarska podoba Slovenije (Zakon 53/2003 in nove smernice, 2004, 9).

9.4

UČNI NAČRTI ZA GEOGRAFIJO V VIŠJI SREDNJI ŠOLI V ITALIJI

9.4.1 Učni načrti, veljavni do šolske reforme iz leta 2003
Višja srednja šola18 je stopnja šolanja, ki je bila v preteklosti največkrat reformirana.
Že leta 1973 so uvedli t. i. eksperimentiranja (sperimentazioni), ki so osrednje ministrske
programe prilagodila potrebam lokalne stvarnosti oziroma šol. Nastali so različni projekti tako
v splošnem kot v poklicnem izobraževanju. Med pomembnejšimi so: BROCCA (združuje
gimnazijske programe, srednje strokovne šole, tehniško izobraževanje), ITER (tehnično –
turistična šola), IGEA (ekonomsko – podjetniški program), ITIS (različni tehniški poklici).
Projekti so nastali v različnih letih, zato je primerjava med učnimi načrti za geografijo zelo
težavna. Na tem mestu se bomo zato osredotočili na projekt (program) BROCCA, ki je bil do
reforme leta 2003 najbolj uveljavljen. Program je razdeljen na 20 smeri, geografija je bila kot
učni predmet predvidena v bieniju naslednjih smeri (Tabela 4): klasična, jezikovna,
pedagoška, naravoslovna, naravoslovno-tehnološka, tehnološka in umetniška. V trieniju je
18

Stopnja šole, ki ustreza srednji šoli v Sloveniji, op. a.
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geografija prisotna samo na dveh smereh (Tabela 4): na ekonomsko-podjetniški ter
turistični, in sicer kot ekonomska geografija.
Tabela 4: Skupno število ur, namenjenih geografiji in naravoslovju v gimnazijskem
programu v Italiji.
Vir: Piani di studio…, 1991; Piani di studio…, 1992; Zakonski odlok 59, 2005.
gimnazijski program
PRED REFORMO
PO REFORMI
SPREMEMBA
GEO
NAR
GEO
NAR
GEO
NAR
klasični
4
9
4
9
naravoslovni
2
10
4
13
+2
+3
jezikovni
6
12
4
8
-2
-4
pedagoški/humanistični
10
4
9
+4
-1
glasbeni/plesni
7
4
-3
ekonomski
81/62
61/52
8
4
-1/+22 -21/-12
tehnološki3
3
3
2
-3
-1
umetniški4
6
8
+2
OPOMBE:

1 – program IGEA
2 – program ITER
3 – na vseh smereh (mehanika, elektronika-elektrotehnika, informatika, telekomunikacije)
4 – geografije kot samostojnega predmeta ni, zakon predvideva povečanje ur geografije iz
sedanjih 2 (v sklopu 6 ur naravoslovja) na 4 (v sklopu 8 ur naravoslovja); pri naravoslovju
se obravnava občo geografijo, pri zgodovini pa politično geografijo

Iz Tabele 4 je razvidno, da je po prenovi sekundarnega izobraževanja geografija sicer
izgubila nekaj ur (zlasti na račun povečanega obsega jezikoslovja na jezikovni smeri in
uvedbe obveznih izbirnih strokovnih predmetov na tehnološki gimnaziji), vendar je končni
rebalans ur vseeno pozitiven, zlasti če ga primerjamo z naravoslovjem. Geografiji se je v
preteklih šolskih reformah, zlasti v reformi ministra Berlinguerja, pisala še bolj črna
prihodnost. Znotraj glavnega predmeta (zgodovina, materni jezik, naravoslovje), je bilo
geografiji namenjenih le 10% letnega fonda ur, v programu SIRIO (večerni program
tehniških šol) pa so obravnavi geografskih vsebin namenjali le 10 minut tedensko. V drugih
programih se je geografske vsebine obravnavalo v 3 urah na leto, ponekod so geografijo celo
ukinili in geografske vsebine porazdelili na druge predmete, kjer jih je poučeval učitelj z
neustrezno strokovno izobrazbo (Peterle – Grahonja, 2000, 6-7).
Osrednji cilji se v bieniju in trieniju razlikujejo. V bieniju naj bi učenci (Perché…, 1998,
79):
razvili strategije za dopolnjevanje znanja,
razvili sposobnost prikazovanja konkretnih in abstraktnih konceptov,
razvili sposobnost kreativnega in inovativnega reševanja problemov.
V trieniju pa naj bi učenci (Perché…, 1998, 79-80):
uporabili inovativne metode dela in inovativne pristope pri soočanju z novimi
situacijami,
razvili
sposobnost
selekcije
informacij
na
uporabne/neuporabne,
potrebne/nepotrebne, osnovne/dodatne,
razvili strategije za pridobivanje novih znanj,
uporabili pridobljena spoznanja v novih situacijah,
iskali nove rešitve in metode dela za porajajoče probleme.
V bieniju torej prevladuje sistemski pristop, v trieniju pa interpretativno modeliranje.
Prisotnost geografije v kurikulumu za srednje šole (program BROCCA) učni načrt utemeljuje z
naslednjimi ugotovitvami (Piani di studio…, 1991, 114).
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pouk geografije vodi učenca k razumevanju sodobnega sveta z razlago povezav med
prostorsko organizacijo in gospodarskimi, socialnimi ter kulturnimi strukturami.
Pouk geografije učenca usposablja za doumevanje dinamičnosti človeške družbe,
vplivov njenega delovanja in odgovornosti njenih odločitev.
Pouk geografije učenca vodi k razumevanju vloge človeške družbe pri organizaciji
prostora, razumevanju naravnega okolja in kompleksnosti okolja, ki ga je
(pre)oblikovala človeška družba.
Pri pouku geografije učenec razvije občutek odgovornosti in soudeleženosti ter
sposobnost samostojnega in kreativnega mišljenja, ki jih bo uporabil in upošteval pri
tematikah o upravljanju ekosistemov, o odnosih med narodi, o organizaciji prostora.
Pri pouku geografije učenec spoznava značilnosti okolja, v katerem živi (naravne,
tehnološke, kulturne, gospodarske) in razume njihovo soodvisnost na planetarni ravni.
Pri pouku geografije učenec razvija osebno in kolektivno identiteto, občutek solidarnosti
do drugih ljudi, medkulturno komunikacijo in se zaveda edinstvenosti svojega okolja.
Pri pouku geografije učenec razvija kartografsko pismenost in se uri v grafičnem
upodabljanju ter komunikaciji kot sestavnih delih splošne jezikovne kompetence.

Ob koncu bienija naj bi učenci znali (Piani di studio.., 1991, 194-195):
ustrezno uporabljati geografsko terminologijo,
brati in interpretirati splošne in tematske karte različnih meril,
razložiti grafikone, makete, fotografije,
uporabljati atlase in druge vire podatkov,
poiskati, analizirati in obdelati prostorske podatke ter jih predstaviti v besedni,
numerični, grafični in kartografski obliki,
izbrano območje predstaviti v obliki predstavnega zemljevida,
v splošnih potezah analizirati neko območje, pokrajino, regijo z ugotavljanjem
sestavnih elementov in povezav med njimi,
prepoznati dejavnike, ki vplivajo na lokacijo gospodarskih dejavnosti,
primerjati prostorsko organizacijo različnih območij,
pridobljena znanj in spretnosti (delo z viri, raziskovalne metode) uporabiti pri analizi
nepoznanega območja,
s pomočjo geografskih kategorij interpretirati in razumeti zgodovinske dogodke in
probleme sodobnega sveta.
Učni načrt predvideva obravnavo 7 učnih tem (Piani di studio…, 1991, 195-198):
Sistem človek – okolje in njegova artikulacija, Ruralna območja v tradicionalnem
gospodarstvu, Industrijska območja, Mesta, metropolitanske regije in mreža urbanih naselij,
Neurbana območja, Regionalna neravnovesja, Okoljska neravnovesja. Vsaka učna tema je
razdeljena na 5 učnih enot, med katerimi jih učitelj izbere 2 ali 3, ki jih nato obravnava s
pristopom eksemplaričnosti (študije primerov). Učne enote in primere izbere glede na
primernost in motivacijsko vrednost za posamezno smer izobraževanja. Število izbranih
primerov mora na eni strani omogočiti generalizacijo, na drugi pa poglobljeno študijo
funkcioniranja regije kot sistema, dejavnikov, ki ta sistem spreminjajo in razvojnih momentov
regije, pri čemer se je potrebno izogibati suhoparni in fragmentirani deskriptivni razlagi.
Učitelj naj bi primere jemal predvsem iz Italije, Evropske unije in Sredozemlja, območja izven
Evrope pa naj bi obravnaval pri predstavitvi specifičnih pojavov. V sklopu prve učne teme
(Sistem človek – okolje in njegova artikulacija) učitelj obravnava vse predlagane učne enote,
in sicer: ekosistemi v različnih klimatskih območjih, vloga človeka v energijskih tokovih,
vodnem in prehrambnem krogu, poselitev in prebivalstvena dinamika, odnos med kulturo,
tehnologijo in rabo naravnih virov. Te tematike predstavljajo ponovitev in prvo
sistematizacijo znanj in spretnosti, pridobljenih v nižji srednji šoli, obenem pa so podlaga za
načrtovanje dejavnosti utrjevanja in dopolnjevanja znanja (Piani di studio…, 1991, 199-200).

46

T. Mihačič: KOMPARATIVNA ANALIZA VERTIKALE GEOGRAFSKEGA IZOBRAŽEVANJA NA PRIMERU MANJŠINSKIH ŠOL

Specialnodidaktična navodila navajajo, da je zaradi formativne vloge geografije in
artikulacije učnih tem potrebno preseči deskriptivni regionalnogeografski pristop in
obravnavo vsebin zastaviti problemsko, konceptualno in paradigmatično. Učne teme so
etape enotnega didaktičnega procesa, v katerem učenec odkriva elemente geografske
narave ter soobstoj in medsebojno prostorsko povezanost tem in problemov. Usvajanje in
spoznavanje naj zato temeljita na študijah primerov in geografski analizi pokrajine,
pojmovane kot geosistem. Sestavna dela pouka geografije morata zato biti neposredno
opazovanje in terensko delo (v okviru pouka na prostem ali ekskurzije). Navodila učitelju
svetujejo, da uporablja raznovrstne učne oblike in metode, izvaja različne dejavnosti, npr.
branje in interpretacija krt, obdelava statističnih podatkov, oblikovanje tematskih kart in
grafičnih ponazoritev, simulacije in geografske igre, interpretacija diapozitivov, filmov,
videokaset, slikovnega gradiva (Piani di studio…, 1991, 199-200).
V trieniju je geografija kot učni predmet prisotna samo na ekonomsko – podjetniški in
jezikovno – podjetniški oziroma turistični smeri. Čeprav je še vedno pojmovana kot
splošnoizobraževalni predmet, so geografske vsebine specifične in izbrane posebej za ti dve
smeri, zato učni načrt govori o ekonomski geografiji. Ekonomsko geografijo poučujejo tudi na
nekaterih drugih programih (IGEA, ERICA), vendar se učni načrt zanjo razlikuje od učnega
načrta za program BROCCA. Cilji pouka geografije v programu IGEA so (Ministrski odlok 122,
1996):
učencem pomaga pri odkrivanju in razumevanju temeljnih družbenih vprašanj, kot
so: prostorska razporeditev pojavov in procesov, odnos človek – okolje in organizacija
prostora, problemi in vzroki razvitosti in nerazvitosti,
analiza odnosov in soodvisnosti med naravnim in družbenim okoljem; geografija
namreč nudi spoznanja in orodja za oblikovanje domnev in napovedi, na osnovi
katerih je mogoče odgovorno odločanje pri organizaciji prostora, varstva okolja in
ekonomsko – socialnem načrtovanju,
učence vodi k razumevanju osrednjih problemov sodobne družbe in stvarnosti
različnih narodov ter privzgaja spoštovanje in tolerantnost do njih,
operacionalizacija problematik z namenom razvijanja spretnosti in sposobnosti
primerjalnega raziskovanja.
Pristop k obravnavi vsebin je tematski (globalni) in sistematski. V 3. in 4. letniku je v
ospredju regionalistična paradigma. Učenci spoznavajo Italijo in Evropo (vendar ne po
posameznih državah) (3. letnik) ter druge dele sveta (4. letnik) v treh tematskih sklopih:
naravno okolje, prebivalstvo in ekonomska organizacija prostora, pri čemer naj bi dijaki
usvojili pojmovno predstavo, oblikovali konceptualne mreže in primerjali območja med seboj.
Poudariti velja, da učni načrt ne predvideva delitve drugih delov sveta na kontinente, temveč
na zaokrožena ekonomska območja oziroma na teritorialne sisteme, saj upošteva, da
geografija proučuje pojave globalnih razsežnosti, ki niso omejeni na kontinente. V 5. letniku
se snov obravnava z globalnim pristopom. Osrednja tematika so problemi in organizacija
sodobnega sveta, ki jo učenci spoznavajo s pomočjo naslednjih učnih tem: naravno okolje
(nosilnost okolja, omejenost virov, varstvo okolja), prebivalstvo, mestno in nemestno okolje
(urbanizacija), primarni (kmetijske politike), sekundarni (energetski viri, multinacionalne
družbe, lokacijski dejavniki), terciarni sektor (tokovne mreže) ter geopolitika (odnosi med
močnimi in šibkimi območji, center – periferija, centri moči, dejavniki razvoja) (Ministrski
odlok 122, 1996; Perché…, 1998, 82-84).
Za primerjavo med učnimi načrti navedimo še cilje in vsebine ekonomske geografije v
programu BROCCA. Pri ekonomski geografiji naj bi dijaki (Piani di studio…, 1992, 10011002):
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razvili sposobnost komuniciranja v grafičnem jeziku, ki je formalni sistem podajanja
prostorskih informacij,
razvili prostorsko predstavo, ki jim bo pomagala pri razvoju konceptualnih mrež in
interpretaciji ekonomskih pojavov,
razumeli sistemski značaj ekonomsko – prostorske stvarnosti na mikro-in
makroregionalni ravni ter posledično soodvisnosti med različnimi družbenoekonomskimi območji,
razvili odnos empatije do načina proizvodnje in družbeno-ekonomskih organizacij, ki
so lastne različnim narodom in kulturam,
se ekološko ozavestili; posebna pozornost naj bo namenjena učinku oziroma vplivu
koncentracije prebivalstva in dejavnosti (onesnaževanje obnovljivih virov, izčrpanje
neobnovljivih virov), vključno s tistimi, za katere ni potrebno opraviti presoje vplivov
na okolje,
razvili sposobnost soočanja s spremembami in sposobnost kritičnega ter
odgovornega odločanja v okviru sodobnega gospodarstva, pri čemer bodo znali
združiti potrebi po racionalnosti in valorizaciji naravnih in kulturnih virov,
razumeli modalitete vključevanja proizvodnih dejavnosti v prostorskem sistemu ter
pozitivne in negativne posledice tega vključevanja,
razvili sposobnost koordinacije med podjetjem in njegovim okolje,
razumeli, analizirali in interpretirali osrednje ekonomsko-prostorske sisteme in
obnašanje podjetij v prostoru (na mikro-in makroregionalni ravni).
Predvidene učne vsebine in njihova artikulacija pa so (Piani di studio…, 1992, 1004-1007):
3. letnik: smotri, metode in aplikativnost ekonomske geografije, okoljski in ekonomski
sistem (okolje kot naravni vir, naravni in človeški viri, delna obnovljivost naravnih
virov, koncentracija in redčenje prebivalstva, demografska dinamika, omejenost virov
in trajnostni razvoj), okolje podjetja (dejavniki lokacije, zunanje koristi in zunanji
stroški, vloga in razširjenost inovacij),
4. letnik: poljedelstvo in živinoreja, bazična industrija in rudna bogastva, proizvodne
dejavnosti, visokotehnološka proizvodnja,
5. letnik: storitvene dejavnosti in menjava, prosti čas, odnosi in tokovi v okviru
globalizacije.
Primerjava učnega načrta za geografijo v bieniju BROCCA ter učnega načrta za
ekonomsko geografijo v trieniju BROCCA in IGEA razkriva izrazitejšo didaktično kontinuiteto
med programoma za bienij BROCCA in trienijem IGEA kot pa med bienijem in trienijem
istega programa. Programa sta koherentna in zasledujeta zelo podobne cilje, preko katerih
dijaki, po našem mnenju, konkretneje spoznavajo mehanizme delovanja sodobnega sveta.
Seznanjajo se z mnogoplastnimi in večrazsežnostnimi problemi sodobne družbe, pojave in
procese proučujejo z različnih zornih kotov in ne gledajo nanje le v funkciji gospodarstva.
Zasnova pouka geografije v programu IGEA implicira aktivnejšo vlogo dijaka, preizkušanje
idej, raziskovanje, obdelavo podatkov in raznovrstno komunikacijo. Učnemu načrtu za trienij
BROCCA seveda ne moremo očitati nekonsistentnosti, vendar ima z bienijskim programom
malo stičnih točk, geografska izobrazba pa naj bi bila na vseh smereh enaka19.
Geografijo se poučuje tudi na drugih izobraževalnih programih. Regionalni
pristop, temelječ na Hettnerjevi shemi, označuje pouk turistične geografije na tehniškoturistični šoli (ITER), medtem ko se je na stopnji srednjega in nižjega poklicnega
19

Seveda dopuščamo tudi druge interpretacije. Program BROCCA izobražuje ekonomista, ki ima tudi
znanja in veščine geografa, program IGEA pa ekonomskega geografa. S tega vidika je program
BROCCA celo boljši, saj dijakom nudi večjo izobraževalno širino. Kljub temu menimo, da bi lahko
določene ekonomske vsebine obravnavali pri ekonomiji.
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izobraževanja uveljavila le posamezna veja geografije (npr. enoletna turistična geografija, ne
pa tudi druge veje geografije oziroma geografija kot veda) (Perché…, 1998, 85-87).
9.4.2 Učni načrti po šolski reformi iz leta 2003
Zadnja šolska reforma je najbolj korenite spremembe prinesla ravno sekundarnemu
izobraževanju. Jedro sekundarnega izobraževanje je postal sistem 8 licejev, ki so nastali z
združevanjem in preoblikovanjem prej obstoječih programov. Učni načrti in specifični
vzgojno-izobraževalni cilji geografije so z manjšimi prilagoditvami poenoteni za vse liceje
(klasični, naravoslovni, jezikovni, pedagoški/humanistični), izjema je le ekonomski licej, v
katerem se poučuje ekonomska geografija. Temeljna značilnost novih učnih načrtov je
razbitje vede na družbeno in fizično geografijo. Družbenogeografske vsebine so
domena predmeta geografija, fizičnogeografske pa t. i. ved o Zemlji (scienze della terra).
Vsebine iz fizične geografije se pri geografiji obravnavajo le mestoma in so predvsem
informativnega značaja. Geografija ima torej v novih učnih načrtih drugačen domet;
usmerjena je v prepoznavanje in vrednotenje pomena nosilcev in generatorjev sprememb v
pokrajini, prepoznavanje mnogoplastnosti prostora (fizični, ekonomski, socialni prostor) in
proučevanje ureditve in diferenciacije prostora kot posledice časovnega in pojavnega
spreminjanja pokrajinotvornih elementov.
Učne vsebine in cilji so artikulirani v 3 tematske sklope (Zakonski odlok 59, 2005):
1. Socialna in kulturna geografija Italije in Evrope
Vsebine:
Cilji:
splošne fizične in okoljske poteze Italije in
dijak prepozna naravne in družbene
Evrope,
elemente, ki so značilni za italijanske in
evropske pokrajine,
demografski procesi,
odseljevanje in priseljevanje,
dijak prepozna dejavnike identitete in
skupne korenine Italijanov in Evropejcev,
naselja, urbanizacija, razvoj sodobnih
metropol,
dijak z uporabo tematskih in splošnih kart,
grafikonov, statističnih podatkov razloži
razporeditev
proizvodnih
sistemov
tematike in probleme, ki zadevajo
(kmetijstvo,
industrija,
terciarne
življenje in delo italijanskih in evropskih
dejavnosti),
kulturna pokrajina: prostorska dimenzija
državljanov.
kultur,
evropske kulturne matice.
2. Sodobni svet in izzivi globalizacije
Vsebine:
Cilji:
geopolitika sodobnega sveta: lokalizmi,
dijak prepozna naravne in družbene
nove politične tvorbe, federalizem,
elemente,
ki
označujejo
različne
nadnacionalne
in
mednarodne
pokrajinske sisteme,
organizacije,
dijak prepozna različne kulturne elemente
v svetovnem merilu,
velike svetovne regije in njihove razvojne
dijak s pomočjo kart, grafikonov in
dinamike (Podsaharska Afrika, Severna
statističnih podatkov analizira naravne in
Afrika in Bližnji Vzhod, Južna Azija,
družbene značilnosti različnih svetovnih
Vzhodna Azija, Angloamerika, Latinska
regij.
Amerika, Oceanija).
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3. Osrednji problemi sodobnega sveta
Vsebine:
Cilji:
problemi in neravnovesja svetovnih regij
dijak med seboj primerja različno razvita
(industrijske države, države v razvoju,
območja,
dijak razbere vzroke za ekonomska,
manj razvite države),
dostop do vode in vodna oskrba, s hrano,
socialna in kulturna neravnovesja med
dostop do izobraževanja,
različnimi območji,
raba virov: obnovljivi in neobnovljivi viri,
dijak išče in predlaga rešitve ter načrtuje
tradicionalni in alternativni energijski viri,
ukrepe za odpravo lokalnih in svetovnih
problemov,
migracijski tokovi in kulturna globalizacija
(svetovna
družba,
lokalna
kultura,
dijak spozna postopno zmanjševanje
problemi integracije, sodelovanja in
pomena fizičnega prostora v finančnih,
sobivanja),
trgovskih,
socialnih
in
kulturnih
interakcijah kot posledico informacijske
planetarna okoljska tveganja,
fizični in virtualni prostor (učinki
globalizacije.
informacijske globalizacije).
Učnemu načrtu je v okviru prvega tematskega sklopa dodanih nekaj vsebin in ciljev,
ki se navezujejo oziroma izhajajo iz posebnosti izobraževalnega programa posamezne smeri.
V klasičnem liceju dijaki tako spoznajo demografski razvoj od antike do današnjih dni, prve
oblike urbanih naselij (pojem mesta v antičnem svetu, grški polis, urbani sistem za časa
starega Rima) ter literarne parke kot način valorizacije pokrajine. Literarna dela naj bi dijaka
vodila k odkrivanju in razumevanju krajevne identitete ter zgodovinske teritorialnosti
posameznega naroda.
Dijaki naravoslovnega liceja naj bi podrobneje spoznali razporeditev klimatskih tipov v
Italiji in Evropi (cilj, ki se navezuje na to učno vsebino razvoj sposobnosti branja in
oblikovanja tematskih kart) ter kopne, morske in zračne komunikacijske oblike in poti (plovne
in zračne poti, optično omrežje, cestna in železniška infrastruktura, pristanišča).
Geografija dijake na jezikovnem liceju seznanja z jezikovnimi in geografskimi mejami,
z družbenimi in jezikovnimi posledicami migracij v Italiji in Evropi ter s pojmoma jezikovnih
otokov in jezikovnih manjšin. Dijaki naj bi znali oblikovati karte jezikov v Evropi.
Prilagoditve za pedagoški/humanistični licej so podobne tistim za jezikovni licej. Učni
načrt predvideva obravnavo družbenih in kulturnih posledic migracij v Italiji in Evropi ter
geografske vplive verstev. Vsebinska znanja naj bi dijaki uporabili pri dveh dejavnostih: pri
oblikovanju karte migracijskih tokov in pri iskanju rešitev za probleme socialne in kulturne
integracije migrantov.
Analiza učnih načrtov razkriva dve značilnosti:
1.
Geografija je pojmovana kot sodobna veda z izrazito prostorsko – časovno konotacijo.
Ker se osredotoča na človeka, obravnava predvsem prostorske in časovne implikacije
njegovega delovanja. Vsebine so integracija spoznanj različnih družboslovnih ved
(sociologije, zgodovine, ekonomije), zato lahko govorimo tudi o humanistični geografiji.
2.
Izbor dodatnih vsebin ni povsod smiseln in upravičen. Lahko se vprašamo, zakaj
dopolnitve za naravoslovni licej obsegajo le vsebine iz klimatogeografije, ne pa tudi iz
geologije, geomorfologije, hidrogeografije ali biogeografije. Pojavi in procesi, ki so predmet
proučevanja teh vej geografije, se obravnavajo pri predmetu vede o Zemlji, ki je eden
temeljnih predmetov naravoslovne smeri. Predmet je prisoten v vseh 5 letnikih, obravnava
posameznih vsebin je zelo podrobna. Dopolnitve zato, po našem mnenju, niso potrebne,
kvečjemu bi lahko dodali kakšno drugo družbenogeografsko problematiko. Enako velja za
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pedagoški/humanistični licej, v katerem sta tematiki o migracijah in verstvih očitno
pomembnejši od drugih, za bodoče pedagoge oziroma družboslovce morda zanimivejših ali
uporabnejših. Tako bi lahko podrobneje obravnavali problem šolanja v manj razvitih državah,
problem podhranjenosti ali umrljivosti dojenčkov, seznanili bi se lahko z metodami in
tehnikami geografskega raziskovanja in dela, ki bi jih nato s pridom uporabili pri poučevanju,
s čimer bi popestrili in osmislili pouk (ne samo geografije). Tudi cilji oziroma dejavnosti, ki
naj bi bili specifični za posamezno vrsto liceja, niso bistveno diferencirani, saj z izjemo
klasičnega liceja predvidevajo le sposobnost oblikovanja tematskih kart. Ta cilj je dejansko že
zajet v cilju "dijak z uporabo tematskih in splošnih kart, grafikonov, statističnih podatkov
razloži tematike in probleme, ki zadevajo življenje in delo italijanskih in evropskih
državljanov", saj uporaba implicira razumevanje in torej sposobnost vsaj shematske
upodobitve.
Fizičnogeografske vsebine so, kot rečeno, vključene v predmet vede o Zemlji. Ker se
naša analiza osredotoča na predmet geografijo, naj na tem mestu le naštejemo vsebine20, ki
jih predvideva učni načrt ved o Zemlji. Dijaki spoznajo (Zakonski odlok 59, 2005):
strukturo, sestavo in lastnosti Zemlje,
značilnosti, prepletanje in součinkovanje zemeljskih površinskih sfer (litosfera,
atmosfera, hidrosfera, biosfera, ekosfera),
vulkanizem,
seizmične pojave,
orogenezo in razvoj površja (erozija, akumulacija, premikanje Zemljinih gmot),
geološki čas in razvoj Zemlje,
naravne vire (toplota, rudna bogastva),
izčrpljiva rudna bogastva in okoljski problemi, povezani z njihovim izkoriščanjem,
obliko Zemlje in njene upodobitve (kartografija),
klimatogeografijo (klasifikacija in razporeditev klimatskih tipov, klimatske
spremembe v zgodovini Zemlje, okoljski problemi, povezani s klimo).
Cilji, povezani z naštetimi vsebinami, so na nižjih taksonomskih ravneh, saj se nanašajo
predvsem na branje kart in opisovanje, npr. procesa nastanka kamnin, značilnosti
posameznih sfer, klimatskih elementov in dejavnikov ipd. Analizo, sintezo in vrednotenje
dijaki uporabljajo le pri razlagi okoljskih problemov.
Pregled zaključujemo s kratko predstavitvijo ekonomske geografije v ekonomskem
liceju. V prvem bieniju se obravnavajo vsebine iz obče geografije, in sicer v petih tematskih
sklopih (Zakonski odlok 59, 2005):
1. Zemlja kot bivališče človeka (endogeni in eksogeni pojavi v razvoju pokrajin, človek kot
modifikator naravnega okolja, naravno in družbeno okolje, razvoj pokrajine, življenje
človeka in gospodarstvo v različnih prostorskih stvarnostih),
2. demogeografija (pojma lege in položaja, poselitev Zemlje, razporeditev in gostota
prebivalstva, demografski kazalci, vzroki in posledice migracijskih tokov),
3. geografija ekonomskih virov (naravni viri v funkciji gospodarstva, obnovljivi in
neobnovljivi viri, razporeditev virov in njihov pomen za gospodarski razvoj, uvoz in izvoz
virov, okoljski, socialni in gospodarski vidik trajnostnega razvoja),
4. geografska orodja (geografske karte, merila, atlasi, statistični podatki, slikovno gradivo,
GIS, satelitski posnetki, indeksi in kazalci),

20

Zaradi večjega števila ur so vsebine v naravoslovnem liceju bolj diferencirane in porazdeljene v vseh
5 letnikih. Nekaj je tudi dodatnih vsebin.
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5. geografija kot prostorsko – časovna veda (razvoj določenega območja oziroma
zgodovinska pogojenost sodobne gospodarske organizacije, časovna dimenzija v
organizaciji prostora).
Spoznanja iz obče geografije, pridobljena v prvih dveh letih, dijaki uporabijo in razširijo pri
regionalni geografiji. Vsebine so artikulirane v 6 tematskih sklopov (Zakonski odlok 59,
2005):
1. Ekonomska geografija Italije in Evrope (vsebine se ujemajo z vsebinami programa IGEA),
2. Geografija Evropske unije (zgodovina Evropske unije, institucije Evropske unije, skupne
politike, prihodnost, položaj in gospodarski pomen Italije v Evropski uniji),
3. Geografija Severne Amerike in Vzhodne Azije ("pacifiški lok", fizičnogeografske in
gospodarske značilnosti, odnosi med državami, ZDA, Japonska, Kitajska),
4. Geografija Severne Afrike in Bližnjega Vzhoda, Podsaharske Afrike, Južne Azije, Latinske
Amerike in Oceanije (fizičnogeografske in gospodarske značilnosti izbranih območij,
odnosi med državami, Indija, Brazilija),
5. Geopolitika sodobnega sveta (mednarodne organizacije – OZN, regionalne organizacije –
NAFTA, OECD, MERCOSUR, G8),
6. Globalizirani svet in svetovna neravnovesja (spremembe v transportu, internet in
informacijska globalizacija, obtok surovin in izdelkov, obtok kapitala in glavni finančni
centri, jug in sever sveta, nerazvitost, indeks človekovega razvoja).
Cilji v 3. in 4. letniku so zelo podobni ciljem v učnih načrtih za geografijo za ostale smeri, z
razliko da so še aktualnejši, bolj življenjski in usmerjeni v prihodnost. Poleg razmišljanja o
okoljskih problematikah od dijaka zahtevajo aktivno udeležbo in sodelovanje pri gradnji
skupne evropske (in globalne) prihodnosti. Vsekakor so bolj geografski od ciljev ekonomske
geografije v prej obstoječih programih BROCCA. Nedvomno je to posledica števila ur,
namenjenih geografiji, ki je v primerjavi z ostalimi smermi največje in tako omogoča razvoj
geografske osebnosti.

10.

SLOVENSKI UČNI NAČRTI ZA
ITALIJANSKIM UČNIM JEZIKOM

GEOGRAFIJO

V

ŠOLAH

Z

Po mnenju Komisije za geografsko izobraževanje "geografsko izobraževanje spodbuja
razumevanje, strpnost in prijateljstvo med vsemi narodi, rasami in religijami" (Mednarodna
listina o geografskem izobraževanju, 1992). Cilje medkulturne vzgoje in vzgoje za sožitje je
potrebno zasledovati pri sleherni uri pouka geografije, največ možnosti za medkulturno
oplajanje in razumevanje pa ponuja ravno pouk na narodnostno mešanih območjih. Po
raziskavah Kolenc – Kolnikove (1996, 2001) je Italija v slovenskih učnih načrtih od vseh
sosednjih držav zastopana v največji meri. Poleg največjega števila učnih ciljev ima tudi
največ neposredno učno konkretiziranih, npr. "učenec na karti locira največje reliefne enote
Italije in opiše posebnosti njenega reliefa" (Učni načrt za gimnazije, 1998), pogosto je tudi
navedena kot primer učne generalizacije občegeografskih pojavov in procesov, npr. "učenec
pojasni delovanje vulkana in opiše posledice vulkanskih izbruhov za ljudi in okolje"21 – učni
cilj pri geografiji Južne Evrope (Učni načrt za osnovno šolo, 1999). Najpogosteje so to
primeri s področja fizične geografije: tektonika, podnebje, prst in rastlinstvo, hidrogeografija
morja. V okviru družbenogeografskih značilnosti pa sta najpogosteje in tudi najbolj podrobno
zastopana prebivalstvo in gospodarski razvoj. Problemsko zasnovanih neposrednih učnih
ciljev, kot npr. čezmejno sodelovanje, položaj manjšin na obeh straneh meje, meddržavni
21

Pojmi in imena, ki se navezujejo na ta cilj so: magma, lava, žrelo (krater), vulkanski pepel, Etna,
Vezuv.
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odnosi, pa skorajda ni. V srednji šoli se od 131 učnih ciljev, vezanih na sosednje države,
dobra tretjina nanaša na Italijo (Tabela 5), ki se ob vrsti neposrednih ciljev razlikuje tudi z
definiranimi učnimi cilji na višji taksonomski ravni. Nekateri učni cilji so tudi problemsko
zastavljeni (Kolenc – Kolnik, 1996, 66-69; Kolenc – Kolnik, 2001, 85-91).
Tabela 5: Učni cilji, vezani na Italijo, v osnovi in srednji šoli v Sloveniji.
Vir: Kolenc – Kolnik, 2001, 88, 89.
Vsebinski sklopi
naravnogeografske
vsebine
družbenogeografske
vsebine
SKUPAJ
SKUPAJ CILJEV

OSNOVNA ŠOLA
neposredni
posredni
8-letka
4
8-letka
9
9-letka
7
9-letka
13
8-letka
3
8-letka
8
9-letka
5
9-letka
14
8-letka
7
8-letka
17
9-letka
12
9-letka
27
8-letka
24
9-letka
39

SREDNJA ŠOLA
neposredni
posredni
UN
5
UN
1
katalog
5
katalog
7
UN
13
UN
1
katalog
12
katalog
3
UN
18
UN
2
katalog
17
katalog
10
UN
20
katalog
27

Slovenski učni načrti in predmetni katalogi za geografijo so torej dobro izhodišče za
razširjeno in poglobljeno obravnavo Italije v šolah z italijanskim učnim jezikom, zlasti če jih
primerjamo z učnimi načrti oziroma smernicami v Italiji, ki obravnave Slovenije ne
predvidevajo oziroma je le-ta omejena na epizodično omembo pri obravnavi evropskih regij.
V nadaljevanju bomo predstavili učne načrte za geografijo za šole z italijanskim učnim
jezikom v Sloveniji in analizirali odstopanja oziroma prilagoditve v primerjavi z učnimi načrti
za slovenske šole.
10.1. UČNI NAČRT ZA GEOGRAFIJO ZA ITALIJANSKE OSNOVNE ŠOLE V
SLOVENIJI
Predmetnik za devetletko predvideva 221-urni program geografije, in sicer 35 ur v 6.
razredu, 70 ur v 7. razredu, 52 ur v 8. razredu in 64 ur v 9. razredu. Učni načrt obsega 5
poglavij: opredelitev predmeta geografija, splošni cilji pouka geografije, operativni cilji
predmeta, specialnodidaktična navodila, katalog znanja. Prilagoditve oziroma odstopanja so v
vseh poglavjih.
V opredelitvi predmeta geografija je pojasnjeno, da pouk geografije poteka v
italijanskem jeziku. V poglavju o splošnih ciljih so nekateri cilji prilagojeni22. Učenci tako pri
pouku geografije (Učni načrt za osnovno šolo…, 1999):
pridobivajo prostorske predstave o domačem kraju, domači pokrajini, državi in
državi matičnega naroda, da bi lahko dogajanje doma postavili v svetovne
okvire,
spoznavajo vrednote in lastnosti italijanske naravne in kulturne dediščine,
enkratnost slovenske pokrajine, razvijejo ljubezen in spoštovanje do slovenske
naravne in kulturne dediščine ter pripadnost slovenski državi,
spoznavajo lepote in geografsko pestrost Slovenije in Italije v okviru sklenjenih
ekskurzij in terenskega dela.
Dodani so tudi 3 novi cilji, ki se nanašajo na specifiko lokalne stvarnosti in so pomembni za
razvijanje medkulturnega sožitja. Učenci manjšinskih šol (Učni načrt za osnovno šolo…,
1999):
22

Prilagoditve so zapisane v poševnem tisku.
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spoznavajo in proučujejo območje zgodovinske naselitve italijanske narodnostne
skupnosti (predvsem Istro),
spoznavajo in razumejo nastanek identitete, strukturo in zaščito italijanske
narodnostne skupnosti v Istri, Sloveniji in na Hrvaškem (primerjava med
državama),
spoznavajo Italijo – matični narod – s kulturnega, političnega in ekonomskega
vidika, vse pa primerjajo s Slovenijo.
Prilagoditve operativnih ciljev in kataloga znanja so predvidene pri poglavju Južna Evropa v
7. razredu in pri geografiji Slovenije v 9. razredu. Poglavje Južna Evropa je deloma
prilagojeno, večji del vsebin, z njimi povezanih pojmov oziroma gesel in ciljev, pa je dodanih.
Tematski sklop je zastavljen v obliki konkretizacije oziroma študije splošnih geografskih
značilnosti Južne Evrope na primeru Italije, kar potrjuje tudi sinteza vsebin iz učnega načrta
(Tabela 6).
Tabela 6: Povzetek učnih vsebin, vezanih na Južno Evropo, v osnovnošolskem
programu geografije.
Vir: Učni načrt za osnovno šolo…, 1999.
Naravnogeografske značilnosti Južne Evrope na primeru Italije. Vpliv geografske lege v
subtropskem pasu in Sredozemskega morja na podnebje in rastlinstvo v Italiji in ostali Južni
Evropi. Značilnosti površja Italije in rek v Italiji in ostali Južni Evropi. Naravne nesreče v Južni
Evropi na primeru Italije. Prebivalstvo Italije in ostale Južne Evrope: raznolikost, značilnosti
poselitve in naselij. Gospodarstvo Italije. Pogoji za gospodarstvo v Sredozemlju.
V primerjavi z učnim načrtom za slovenske šole vsebuje učni načrt za šole z italijanskim
učnim jezikom več ciljev, in sicer 29 proti 15, in več geografskih pojmov. Cilji so enakovredno
razporejeni med fizično- in družbenogeografske vsebine. Učenec naj bi tako po določitvi lege
Južne Evrope in Italije v Sredozemlju in imenovanju večjih polotokov, gorovij, nižin, otokov in
morij, ki oblivajo obale Italije, imenoval naravnogeografske enote Italije in jih primerjal med
sabo, spoznal značilnosti Sredozemskega morja in njegovo onesnaženost, reke, klimatske
značilnosti, prsti in rastlinstvo, pomen gorstev in nižin za gospodarstvo, vulkansko in
potresno delovanje, sestave prebivalstva, rast in razporeditev prebivalstva, manjšinsko
problematiko, migracijske tokove, pogoje za kmetijstvo in oblike kmetijstva, industrijsko
razvitost, promet ter turizem kot determinanto sredozemskega prostora. Ob koncu poglavja
učenec našteje še druge države Južne Evrope in njihova glavna mesta ter opiše značilnosti
sredozemskih mest. Nekateri pojmi (zlasti tisti, ki se nanašajo na Jugovzhodno Evropo) so
izpuščeni, veliko jih je dodanih. Zanimiva je selekcija pojmov in gesel. Izpuščeni so pojmi
Črno morje, Pirenejski polotok, Balkanski polotok, Rodopi, Karpati, Balkan, Vlaška nižina,
predvideva pa se usvojitev pojmov Pireneji, Dinarsko gorstvo, vrata, Suez. Pri obravnavi
turizma so od znanih turističnih mest (območij) izvzeti Atene, otok Kreta in celo Rim, od mest
v Italiji pa je omenjen samo Neapelj. Po našem mnenju bi bilo smiselno dodati tudi pojem
romanjolske riviere kot sinonima za italijanski množični turizem in še kakšen drugi turistični
kraj. Med pomembne pojme bi veljalo uvrstiti tudi gorsko podnebje, saj cilj "učenec s
pomočjo klimogramov razloži tipe podnebja v Italiji (…)" (Učni načrt za osnovno šolo…,
1999) predvideva bolj poglobljeno obravnavo klimatskih značilnosti, ki ni omejena le na
poznavanje sredozemskega podnebja. V nekaj ciljih so zajeti pojmi, ki jih sicer učenci
spoznajo pri drugih vsebinah (npr. rodnost, smrtnost, naravni prirastek), nekaj pa je takih, ki
se pri drugih vsebinah ne pojavijo več (npr. boksit, zemeljski plin, rafinerija nafte). Dodatni
učni cilji izkazujejo povprečno stopnjo diferenciacije: 7 jih je temeljnih, 6 jih je nekoliko
zahtevnejših, le eden pa je precej zahteven (Priloga 2).
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Učna snov je prilagojena oziroma dopolnjena tudi v 9. razredu v sklopu geografije Slovenije.
Spremembe so že v predstavitvi etapnih učnih ciljev. Obravnava se Slovenija, izpuščen je
prilastek naša domovina. Učenci v 9. razredu spoznajo (Učni načrt za osnovno šolo…, 1999):
geografske značilnosti Slovenije23 in Italije (…),
razvijajo prostorsko predstavo o Sloveniji in Italiji (…),
spoznajo naravno in kulturno dediščino Slovenije in Italije ter se ozaveščajo o
pomembnosti njenega varovanja in ohranjanja,
spoznajo naravne možnosti za gospodarski razvoj Slovenije in Italije in njene24
možnosti za uveljavitev v mednarodni skupnosti,
spoznajo (…) razvitost gospodarskih panog v Sloveniji, Italiji in ostalih sosednjih
državah.
Seznam etapnih ciljev zaključuje dodatni cilj, in sicer izvedba dveh interdisciplinarnih
ekskurzij v eno izmed naravnogeografskih enot Slovenije in Italije. Pregled ciljev razkriva, da
je v 9. razredu predvidena podrobnejša obravnava splošnih geografskih značilnosti Italije in
študij po regijah (tako slovenskih kot italijanskih). V uvodnem poglavju učenci spoznajo lego
Slovenije in Italije, slovensko in italijansko etnično ozemlje ter povezanost držav zlasti preko
narodnostnih manjšin. Smatramo, da bi se glede na vsebine naslov učne teme moral glasiti
Geografska lega Slovenije in Italije in ne samo Slovenije. V drugem tematskem sklopu učenci
spoznavajo naravnogeografske enote obeh držav in jih primerjajo med seboj. Vsebine so
tako prilagojene kot dodane. Predstavitev in razlaga naravnogeografskih enot Slovenije
poteka vzporedno s predstavitvijo in razlago naravnogeografskih enot Italije.
Po učnem načrtu je predvidena obravnava lege, podnebja, rastlinstva, rek in pomena
slovenskega in italijanskega alpskega sveta. Primerjava pojmov in gesel razkriva, da so v
prilagojenem učnem načrtu zajeti vsi pojmi, ki se nanašajo na alpski svet, dodana pa sta
dva: italijanski narodni parki v Alpah in avtocestna povezava. Gesli bi bilo smiselno bolj
razčleniti – našteti narodne parke ali vsaj navesti njihovo število (NP Gran Paradiso, NP Val
Grande, NP Stelvio, NP Dolomiti Bellunesi), podobno kot je to narejeno za Triglavski narodni
park, in navesti avtocestne povezave med Italijo in drugimi alpskimi državami (preko Frejusa
in predora pod Mont Blancom s Francijo, preko Brennera in Žabniškega sedla (Camporosso) z
Avstrijo) ali pa vsaj izpostaviti tiste povezave, ki so s tehnično-gradbenega vidika pomembni
dosežki (Brenner), podobno kot velja za karavanški predor. Učenec se seznani z delitvijo
alpskega sveta v Sloveniji (Julijske Alpe, Kamniško-Savinjske Alpe, Karavanke) ne pa tudi z
delitvijo Alp v Italiji (npr. Maritimne Alpe, Grajske Alpe, Peninske Alpe, Orobijske Alpe,
Retijske Alpe, Karnijske Alpe, Julijske Alpe, Dolomiti) (Učni načrt za osnovno šolo…, 1999).
Bistveno manj dopolnitev je pri Predalpskih pokrajinah. Učenci tako na karti samo
pokažejo slovenski in italijanski predalpski svet in sklepajo, kakšni so pogoji za gospodarski
razvoj v teh pokrajinah. V učnem načrtu ni imen iz slovenskega predalpskega sveta
(Zahodno Predalpsko, Vzhodno Predalpsko, Severovzhodno Predalpsko, Škofjeloško,
Polhograjsko, Posavsko hribovje, Pohorje, Kozjak, Štajerska, Koroška) niti imen iz
italijanskega predalpskega sveta (Lombardijske Predalpe, Beneške Predalpe, Karnijske in
Julijske Predalpe) (Učni načrt za osnovno šolo…, 1999).
Pri Dinarskih pokrajinah Slovenije prilagoditev ni, kar pove že sam naslov učne teme.
Temu sklopu sledi poglavje, ki je dodano učnemu načrtu za šole z italijanskim učnim jezikom
– Apenini (Apeninski polotok). Zanj so predvideni 3 temeljni učni cilji (Učni načrt za osnovno
šolo…, 1999):

23
24

izpuščen je pristavek kot naše domovine
praviloma bi moralo pisati njune
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pokazati lego Apeninov kot hrbtišča italijanskega polotoka,
pokazati potresna in vulkanska območja v Apeninih in
opisati faze nastanka Apeninov.

Cilji po našem mnenju niso enakovredni. Med prvima dvema in zadnjim ciljem je velik
razkorak v težavnosti. Prva dva sta na ravni prepoznavanja, tretji pa zahteva širše in globlje
znanje iz tektonike in geologije, ki ga učenci v teku osnovnega šolanja ne pridobijo, realno
tudi ni pričakovati, da bi ta cilj dosegla večina učencev. Podoben cilj iz geografije Slovenije
("opisati glavne faze nastanka današnjega reliefa Slovenije in dejavnike, ki so ga oblikovali")
je vrednoten kot zelo zahteven.
Zaradi morfoloških in družbenih razlik med vzhodno in zahodno obalo Italije v učnem
načrtu ni posebnega poglavja o primorskih pokrajinah ali obalnem pasu, kakršno je v učnem
načrtu za gimnazije, temveč sta podana dva cilja (Učni načrt za osnovno šolo…, 1999):
opisati posebnosti primorskih mest (ulice, hiše, staro mestno jedro) in
opisati značilnosti italijanske obale.
Zaradi mnogoplastnega pomena, ki ga ima Koprsko Primorje v družbeni in zgodovinski
perspektivi, je v učnem načrtu dodano poglavje o Istri kot geografski regiji, ki si jo delijo tri
države. Učenci pri tem poglavju (Učni načrt za osnovno šolo…, 1999):

določijo lego in pokrajinske enote Istre ter jih primerjajo med sabo (bela, siva,
rdeča Istra),
opišejo značilnosti reliefa, podnebja in rastlinstva v Istri,
opišejo pogoje za življenje ljudi,
opišejo primere prizadevanj in ukrepov za ohranjanje naravne in kulturne
dediščine,
opišejo vzroke in posledice pestre sestave prebivalstva v Istri ter prednosti
večnacionalne skupnosti,
opišejo posebnosti istrskih mest (ulice, hiše, staro mestno jedro).

Čeprav so 4 cilji od 6 temeljni in njihova dikcija predpostavlja znanje na ravni razumevanja,
kompleks ciljev poudarja samostojnost učencev pri usvajanju, razvoj kritičnosti in
sposobnosti problemskega mišljenja. Vsebine izpostavljajo teritorialno kontinuiteto poselitve,
s čimer presegajo nacionalne okvire in spodbujajo strpnost, medkulturno sožitje in kvalitetne
medsosedske odnose.
Panonske pokrajine so ena od determinant Slovenije in srednjeevropskega prostora,
zato prilagoditev za obravnavo teh pokrajin v Italiji, razumljivo, ni. Kljub temu je zbir pojmov
isti kot v učnih načrtih za slovenske šole: prehodna pokrajina, tranzitni promet, Goričko,
Ravensko, Dolinsko, Mursko polje, Dravsko in Ptujsko polje, Slovenske gorice, Haloze,
Celjska kotlina, Brežiško – Krška ravan, Prekmurje. Upravičeno se lahko vprašamo, zakaj je
tako podrobna razčlemba panonskega sveta nujna oziroma smiselna, razčlemba
predalpskega sveta pa ne. Poglavju o Panonskih pokrajinah Slovenije sledi dodano poglavje
Nižinski svet Italije, ki obsega 3 cilje (Učni načrt za osnovno šolo…, 1999):

s pomočjo zemljevida določiti lego Padske nižine, pokazati kolikšen del pokrajine
pokriva in jo primerjati z drugimi italijanskimi nižinami,
opisati nastanek nižine in
opisati pomen Padske nižine za kmetijstvo in živinorejo.
V okviru teh ciljev učenci usvojijo 8 pojmov in imen: "visoka nižina", "nizka nižina",
Maremma, Pianura Campana, Agro Pontino, Agro Romano, aluvialna nižina, Pad. Vsi cilji so
temeljni.

V tretjem tematskem sklopu so zajete značilnosti gospodarstva na splošno, določene
vsebine pa so vezane na Slovenijo in Italijo. Prilagojeni cilji so (Učni načrt za osnovno šolo…,
1999):
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spoznati gospodarske panoge Slovenije in Italije (razložiti pomen posameznih
gospodarskih dejavnosti za prebivalce in sklepati, kakšni so naravni in družbeni
pogoji za njihov razvoj v Sloveniji, Italiji in domači pokrajini),
sklepati o možnostih razvoja slovenskega kmetijstva25 glede na naravne pogoje
v posameznih delih Slovenije, Italije in domači pokrajini,
našteti primere ukrepov za varovanje okolja pred škodljivimi vplivi industrije v
domačem okolju, Sloveniji in Italiji,
našteti energijske vire v Sloveniji, Italiji ter jih ovrednotiti z gospodarskega in
ekološkega vidika,
na karti pokazati najpomembnejše prometne povezave na ozemlju Slovenije in
Italije ter ovrednotiti njihov pomen,
analizirati naravne in družbene danosti za razvoj turizma v Sloveniji in Italiji.
Dodatno geslo je samo eno, in sicer italijanska prometna povezava, ki pa je po našem
mnenju nedorečeno oziroma neustrezno. Ob bok je postavljeno pojmu slovenski avtocestni
križ, kar dokazuje, da so snovalci učnega načrta iskali sorodni pojem oziroma ustreznico na
ozemlju Italije. Podobno velja tudi za gesli avtocestna povezava in italijanski narodni parki v
Alpah, ki smo ju že pretresli. Smatramo, da bi bilo potrebno gesli bolj konkretizirati (npr.
gosta avtocestna mreža na severu Italije, redka na jugu Italije, obalne avtoceste ipd.).
Četrti tematski sklop predstavlja prebivalstvo in njegove značilnosti. Prilagoditev v
tem poglavju pravzaprav ni, saj že formulacija ciljev za slovenske šole predvideva primerjavo
značilnosti prebivalstva z izbrano sosednjo državo, v prilagojenem učnem načrtu pa je ta
država določena – Italija. Učenci (Učni načrt za osnovno šolo…, 1999):
naštejejo in razložijo dejavnike, ki vplivajo na različno gostoto poselitve
Slovenije26 in pokažejo na karti najgosteje in najredkeje poseljene pokrajine
Slovenije in Italije,
primerjajo rast prebivalstva v Sloveniji in Italiji,
s pomočjo starostnih piramid ovrednotijo spolno in starostno sestavo
prebivalstva Slovenije in Italije,
razložijo vzroke in posledice selitev prebivalstva v Sloveniji in v Italiji.
Zanimiva je prilagoditev cilja, ki se nanaša na manjšine in je na najvišji taksonomski ravni –
"ovrednoti pravice manjšin v Sloveniji, Italiji (ne samo slovenske manjšine) in Istri" ter izbor
pojmov, vezanih nanj (Slovenci v Italiji, povezava med italijansko manjšino v Sloveniji in
Istri), ki osvetljuje manj poznano tematiko razlikovanja med manjšinami v Italiji in enotnost
italijanske manjšine na ozemlju nekdanje Jugoslavije. Menimo, da je cilj zelo zahteven
(čeprav predstavlja minimalni standard znanja) in je primernejši za obravnavo v srednji šoli
(glej poglavje Učni načrt za geografijo za gimnazije). Po učnem načrtu naj bi se učenci
seznanili tudi s prisotnostjo italijanske manjšine v sosednjih državah.
Iz predstavitve prilagojenih in dodatnih učnih vsebin je razvidno, da se vse vsebine iz
družbene geografije, deloma pa tudi tiste iz fizične geografije Italije ponovijo. Razlika je le v
časovni razporeditvi; v 7. razredu je obravnava bolj shematska, saj je za obravnavo Italije na
razpolago manj ur, v 9. razredu pa je obravnava bolj poglobljena. Mogoče bi bilo zato
smiselno v 9. razredu več pozornosti nameniti regionalni geografiji Italije.
Pregled učnih vsebin zaključujemo s standardi znanja pri predmetu geografija ob
zaključku osnovnega šolanja. Znanje o Italiji, ki naj bi ga učenci usvojili, je omejeno na
izbrane vsebine o Sloveniji, pri katerih se državi obravnavata primerjalno (glej zgoraj), dodan
pa je cilj "opisati aktualna spoznanja v odnosih s sosednjimi državami " (Učni načrt za
25
26

dodati bi bilo potrebno še italijanskega
dodati bi bilo potrebno in Italije
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osnovno šolo…, 1999). Dodatnih vsebin iz učnega načrta v standardih znanja ob zaključku
šolanja ni.
V skladu z vsebinami in cilji pouka so prilagojena tudi specialnodidaktična navodila.
Snovalci učnega načrta priporočajo, da učitelji uporabljajo "sodobno vizualno gradivo,
diapozitive, prosojnice ali videokasete v italijanskem jeziku." (Učni načrt za osnovno šolo…,
1999) Z učnim načrtom so utemeljene tudi ekskurzije in terensko delo. Celodnevne
ekskurzije so interdisciplinarne, usmerjene v spoznavanje naravnogeografskih enot Slovenije,
Italije in Istre. "Na ekskurzijah v Italiji učenci spoznajo matično domovino, utrjujejo
geografske pojme in proučujejo pokrajino. Na ekskurzijah v Istri učenci spoznajo in
proučujejo ozemlje zgodovinske naselitve italijanske narodnostne skupnosti. V posameznem
šolskem letu je obvezna izvedba najmanj ene ekskurzije.
Prilagojeni program zahteva tudi prilagoditev nacionalnega preizkusa znanja ob koncu
devetletke. Od leta 2002 se preizkusov iz geografije na šolah z italijanskim učnim jezikom še
ni izvajalo. Sicer je preizkus sestavljen iz treh delov: naloge iz obče geografije, naloge iz
regionalne geografije in naloge iz geografije Slovenije. Prilagoditev za šole z italijanskim
učnim jezikom je bila v smislu zamenjave nalog, ki so povezane z vsebinami iz regionalne
geografije Slovenije. Do prilagoditev ni prišlo, saj je v letu 2005 zaradi nove zakonodaje
predmetna komisija za geografijo pripravila nova izhodišča za nacionalni preizkus znanja
(Masterl, 2005).
10.2. UČNI NAČRT ZA GEOGRAFIJO ZA SREDNJE STROKOVNO IN TEHNIŠKO
IZOBRAŽEVANJE V SLOVENIJI
Učni načrt za 140-urni program geografije sestavljajo naslednja poglavja: opredelitev
predmeta, usmerjevalni cilji pouka, vsebine in operativni cilji predmeta, specialnodidaktična
navodila, priporočila in medpredmetne povezave, dodatna navodila za uporabo kataloga
znanj, obvezni načini preverjanja in ocenjevanja. Spremembe oziroma odstopanja najdemo v
vseh poglavjih, z izjemo prvega. Podrobnejša analiza besedila pa je pokazala, da pravih
prilagoditev pravzaprav ni. V vseh poglavjih je omenjena Italija, vendar samo v povezavi z
navedbo Slovenije. Tako je v drugem poglavju le ena sprememba, in sicer cilj "dijaki
razumejo zakonitosti razmestitve naravnogeografskih in družbenogeografskih pojavov in
procesov ter njihov vpliv na razvitost posameznih izbranih držav, Slovenije in Italije."
(Katalog znanja…, 2001) Največ odstopanja je v poglavjih o vsebinah in operativnih ciljih
predmeta. Osredotočili se bomo na razdelek o operativnih ciljih, saj so ti neposredno izpeljani
iz razporeditve vsebin. Spremembe so tako v informativnih kot v formativnih in
socializacijskih ciljih. Za pouk geografije v šolah z italijanskim učnim jezikom je
preoblikovanih 7 informativnih ciljev – vsi so s področja družbene geografije (Katalog
znanja…, 2001):
opisati značilnosti podeželskih naselij na izbranih primerih Slovenije in Italije,
opisati značilnosti mestnih naselij na izbranih primerih iz Slovenije in Italije in jih
primerjati z izbranimi primeri iz sveta,
na izbranih primerih analizirati vzroke za probleme kmetijstva v Sloveniji, Italiji
in v svetu,
opisati vpliv zalog rudnih bogastev na razvoj industrije v preteklosti in sedanjosti
na izbranih primerih iz Slovenije, Italije in sveta,
opisati problematiko zalog rudnih bogastev v Sloveniji in Italiji,
opisati razvoj in usmeritev industrije v Sloveniji in Italiji,
opisati cestni križ v Sloveniji in ga primerjati s cestno mrežo v Italiji.
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Italija je navedena povsod, kjer cilj predvideva konkretizacijo na primeru Slovenije (izbrani
primeri), izjema je informativni cilj "na izbranih primerih iz Slovenije in sveta analizirati
vzroke in posledice degradacije okolja zaradi kmetijstva" (Katalog znanja…, 2001).
Smatramo, da gre v tem primeru za lapsus in ne za namerno izpustitev. Našo domnevo
potrjuje formativni cilj pri obravnavi prsti: "na izbranih primerih iz Slovenije, Italije in sveta
analizirati vzroke in posledice erozije in degradacije prsti" (Katalog znanja…, 2001). Italija je
pogosteje navedena pri formativnih ciljih. Ti se nanašajo tako na področje fizične kot na
področje družbene geografije. Dijak zna (Katalog znanja…, 2001):
primerjati tektonske procese epirogeneze in orogeneze ter povezati premike
litosferskih plošč z nastankom nagubanega gorovja, tektonskih jarkov, potresov
in vulkanov na izbranih primerih iz Slovenije, Italije in sveta,
na osnovi izbranih primerov iz Slovenije, Italije in sveta primerjati pomen
zunanjih preoblikovalnih procesov in pojavov za življenje ljudi,
opisati klimatske značilnosti Slovenije in Italije,
na izbranih primerih iz Slovenije, Italije in sveta analizirati vzroke in posledice
erozije in degradacije prsti,
primerjati rečne sisteme in rečne režime v Sloveniji in Italiji z izbranimi primeri
sveta,
analizirati vzroke in posledice selitev prebivalstva na primeru iz Slovenije, Italije
in sveta,
na primeru izbranih držav razlikovati demografske režime v primerjavi z
demografskim režimom v Sloveniji in Italiji,
opisati odvisnost kmetijstva od naravnogeografskih dejavnikov v različnih
podnebnih pasovih v primerjavi s Slovenijo in Italijo,
opisati probleme oskrbe z energijo na primerih iz Slovenije, Italije in sveta,
analizirati vzroke in posledice obremenitve cest v Sloveniji in Italiji,
primerjati položaj in razvoj turizma v Sloveniji in Italiji z izbranimi primeri iz
sveta,
analizirati vzroke in posledice različne stopnje razvitosti držav v primerjavi s
stopnjo razvitosti Slovenije in Italije.
V okviru vsebinskega sklopa Študije regionalnogeografskih primerov iz sveta, Evrope,
Slovenije in Italije je zapisan formativni cilj, ki ga v izvirnem učnem načrtu ni – "dijak

analizira vpetost Slovenije in Italije v sodobne politične, gospodarske, prometne in kulturne
tokove" (Katalog znanja…, 2001). Tudi v tem primeru menimo, da ne gre za dodatni cilj,

temveč za nenamerno izpustitev iz učnega načrta za slovenske šole oziroma za neažurnost
učnega načrta, ki smo ga uporabili za analizo.

Učna načrta se najbolj razhajata v socializacijskih (vzgojnih) ciljih. V učnem načrtu za
srednje šole z italijanskim učnim jezikom je namreč zapisanih 19 ciljev, ki jih v temeljnem
učnem načrtu ni. 7 ciljev se navezuje na naravnogeografske vsebine in zasleduje predvsem
okoljevarstveno ozaveščenost dijakov, kar 12 pa jih je vezanih na družbenogeografske
vsebine. Del teh je tesno povezanih s stvarnostjo narodnostno mešanega območja in
bistvenih za razvijanje medkulturnega sožitja. Dijaki pri pouku geografije (Katalog znanja…,
2001):
razvijajo občutek narodne pripadnosti,
razvijajo sposobnost spoštovanja, drugačnosti in različnosti (oba v učni temi
Prebivalstvo),
razvijajo pozitiven odnos do domovine (učna tema Naselja),
razvijajo sposobnost razumevanja enakopravnosti in tolerantnosti za življenje v
skupnosti (učna tema Gospodarska razvitost),
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razvijajo sposobnosti vrednotenja pomena sodelovanja in povezovanja Slovenije
in Italije z drugimi državami (učna tema Problemi in procesi sodobnega sveta),
razvijajo sposobnost pozitivnega odnosa do raznolikosti prebivalstva z vidika
rase, vere, izobrazbe (sklop Študije regionalnogeografskih primerov iz sveta,
Evrope, Italije in Slovenije).
Težko sodimo, ali so razhajanja v socializacijskih ciljih samo naključna (neažurnost
učnega načrta za slovenske šole) ali so dejansko plod razmišljanj o posebnostih narodnostno
mešanega območja. Dejstvo je, da so cilji, zapisani v prilagojenem učnem načrtu, ključnega
pomena za uresničevanje dobrih medsosedskih odnosov in kakovostnega sobivanja.
Italijo naj bi se torej obravnavalo vzporedno s Slovenijo, zlasti v obliki študije
primerov oziroma pri konkretizaciji občegeografskih pojavov in procesov. To potrjujejo tudi
specialnodidaktična navodila, ki učitelju priporočajo, da "pri obči geografiji, če je mogoče s
primeri iz Slovenije in vzporedno tudi Italije, vsebine poskusi vedno konkretizirati (Katalog
znanja…, 2001. V navodilih je zapisano, da so ekskurzije obvezni sestavni del pouka
geografije. Pokrile naj bi čimveč slovenskih pokrajin ter po možnosti tudi Italijo. Dikcija
specialnodidaktičnih navodil pa je v nasprotju z dodatnimi navodili za uporabo kataloga
znanj. V njih je namreč zapisano, da "je nujno, da dijaki Slovenijo in Italijo spoznajo v
prostoru (…); v vsakem letniku priporočamo najmanj eno enodnevno ekskurzijo po Sloveniji
in Italiji (…)" (Katalog znanja…, 2001). Po eni strani je torej nujno spoznavanje Italije na
terenu in to v okviru najmanj ene ekskurzije, po drugi pa je Italija kot cilj ekskurzij zgolj
opcija oziroma ena od možnosti in ne nuja. Menimo, da bi bilo potrebno to nejasnost
razčistiti.
10.3. UČNI NAČRT ZA GEOGRAFIJO ZA GIMNAZIJE
Učni načrt za 210-urni program geografije v gimnazijah z italijanskim učnim jezikom
vsebuje naslednja poglavja: opredelitev predmeta, predmetni katalog znanj, ki obsega
splošne cilje pouka, razporeditev vsebin ter operativne cilje, standarde znanj in
medpredmetne povezave, specialnodidaktična priporočila in medpredmetne povezave ter
obvezne načine preverjanja in ocenjevanja znanja. Prilagoditve so samo v predmetnem
katalogu znanj. Prilagojene oziroma spremenjene so tako vsebine kot operativni cilji (Tabela
7).
Tabela 7: Razporeditev učnih vsebin o Italiji v gimnazijskem programu geografije za
italijansko gimnazijo v Sloveniji.
Vir: Učni načrt za gimnazijo…, 1998.
1
UVOD
Lega in položaj Italije.
2
NARAVNOGEOGRAFSKI DEJAVNIKI
Pomen reliefa za podobo Italije
2.1
RELIEF IN KAMNINSKA ZGRADBA
Vpliv geotektonske zgradbe in kamninske sestave na površje, prst, rastlinstvo in rabo tal.
Značilni tipi reliefa in reliefne kategorije.
2.2
PODNEBJE, RASTLINSTVO IN VODE ITALIJANSKIH GEOGRAFSKIH REGIJ
Dejavniki, ki vplivajo na podnebje. Značilnosti podnebja. Reke, jezera in morja, podzemeljske
vode.
2.3
PROBLEMI NARAVNEGA OKOLJA
Tipi pokrajinsko degradiranih območij. Pomanjkanje sonaravnega načina gospodarjenja z
okoljem in naravnimi viri. Izčrpavanje naravnih virov in čezmerno onesnaževanje.
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3
DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI ITALIJE
3.1
PREBIVALSTVO
Spremembe v poselitvi v 20. stoletju. Razvoj poselitve v povojnih letih. Starostna,
izobrazbena in nacionalna struktura.
3.2
TERITORIALNA ORGANIZACIJA ITALIJANSKE DRŽAVE
Političnoadministrativne regije Italije.
3.3
NASELJA
Mesta, urbanizacija in suburbanizacija.
3.4
KMETIJSTVO
Možnosti za kmetijstvo. Kmetijske panoge in njihova usmerjenost. Posestne razmere in
kmetijska pridelava.
3.5
ENERGETIKA, SUROVINE IN INDUSTRIJA
Energijske in surovinske osnove. Energijska politika. Industrijski razvoj, industrijske panoge.
3.6
PROMET IN TURIZEM
Vrste prometa. Razvoj prometnega omrežja. Ovrednotenje naravnih in družbenih možnosti
za turizem. Vloga turizma v ekonomiji države.
3.7
RAZVOJ ITALIJANSKEGA GOSPODARSTVA
Sprememba iz agrarne v postindustrijsko družbo.
4
GEOGRAFSKE REGIJE ITALIJE
4.1
NAČELA REGIONALIZACIJE
4.2
ALPSKO OZEMLJE
4.3
PADSKA NIŽINA
4.4
OBALNI PAS ITALIJANSKEGA POLOTOKA
4.5
APENINSKO HRIBOVJE
4.6
OTOKI
Poglavje predmetni katalog se zaključi z obrazložitvijo prilagojenega učnega načrta.
Snovalci učnega načrta učiteljem svetujejo, da polovico primerov iz Slovenije, s katerimi se
dosegajo cilji, zamenjajo s primeri iz Italije. Tako bo lahko pouk prilagojen že od 1. letnika
dalje. Po predmetniku gimnazij z italijanskim učnim jezikom je geografiji Italije namenjenih
43 ur. 35 ur je namenjenih obravnavi regionalne geografije Italije v sklopu priprav na maturo
v 4. letniku, 8 ur pa prilagoditvam znotraj regionalne geografije Evrope v poglavju Južna
Evropa v 3. letniku. Med temi urami se obravnavajo predvsem občegeografske značilnosti
Italije.
V obrazložitvi je zapisano, da so iz poglavja Južna Evropa črtali nekaj ciljev, ki so
zapisani v katalogu za slovenske gimnazije. Primerjava učnih načrtov razkriva, da so v učnem
načrtu za gimnazije z italijanskim učnim jezikom zapisani vsi cilji, ki so zajeti v učnem načrtu
za slovenske gimnazije (10 ciljev). Kar 5 od navedenih ciljev je neposredno vezanih na Italijo
(Učni načrt za gimnazijo…, 1998):
s pomočjo podatkov primerjati razvitost turizma v Grčiji, Italiji, Franciji in
Španiji,
opisati možnosti za razvoj kmetijstva v Italiji, Grčiji in na Iberskem polotoku,
na karti locirati največje reliefne enote Italije in opisati posebnosti njenega
reliefa,
primerjati stopnjo industrijskega razvoja severne in južne Italije ter opisati
posledice teh razlik,
določiti narodnostne manjšine v Italiji in ovrednotiti politiko Italije do reševanja
manjšinske problematike.
3 cilji so na Italijo vezani posredno (pomen Sredozemskega morja). Glede na številčno
zastopanost Italije v operativnih ciljih, nam ni jasno, katere cilje bi bilo smiselno iz učnega
načrta izločiti. Učni načrt predvideva za obravnavo obče geografije Italije 8 ur, ki pa niso
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dodane obstoječim 70-im letnim uram. Spremljava gimnazijskih programov je pokazala, da
učiteljem primanjkuje ur oziroma da predpisanih vsebin ne uspejo predelati v času, ki jim je
na razpolago (Cigler, 2001, 15), zato upravičeno dvomimo, da učitelji na šolah z italijanskim
učnim jezikom uspejo dodatno snov predelati v 3. letniku. Za obravnavo poglavja Južna
Evropa učitelji v povprečju porabijo 10 ur (Cigler, 2001, 15). Če bi jih 8 posvetili obravnavi
Italije, bi v 2 urah le stežka podali zadovoljivo in konsistentno predstavitev in razlago ostalih
območij v Južni Evropi.
Tudi razporeditev snovi v 4. letniku (priprava na maturo) je po našem mnenju
problematična. Po predmetniku gimnazij z italijanskim učnim jezikom je v 4. letniku geografiji
namenjenih 70 ur, 35 za regionalno geografijo Slovenije in 35 za regionalno geografijo
Italije. Regionalni geografiji Slovenije je, glede na to da ni maturitetna snov za gimnazije z
italijanskim učnim jezikom, namenjenih (pre)veliko število ur. Zanimiv je tudi predlog
razporeditve ur za posamezen sklop. Pri regionalni geografiji Slovenije naj bi učitelj namenil
27 ur usvajanju, 8 pa utrjevanju, preverjanju in ocenjevanju, pri regionalni geografiji Italije
pa 20 ur usvajanju in 15 utrjevanju, preverjanju in ocenjevanju. Razporeditev vsebin o Italiji
je podobna razporeditvi vsebin o Sloveniji (Tabela 7) (Učni načrt za gimnazijo…, 1998).
Obravnava geografije Italije se začne z opredelitvijo lege in položaja Italije, sledijo
kamninska zgradba in relief ozemlja, podnebje, rastlinstvo in vodovje italijanskih geografskih
regij ter problemi naravnega okolja27. Obravnava družbenogeografskih značilnosti se prične s
predstavitvijo prebivalstva, nato teritorialne organizacije italijanske države28, naselij,
kmetijstva, energetike, surovin in industrije29, prometa in turizma30. Poglavje italijanskega
gospodarstva je posebnost prilagojenega učnega načrta in odraža posebnost regionalnega
razvoja v sredozemskem prostoru. Gospodarski razvoj je tudi vidik Italije, ki je najpogosteje
zajet v učnih načrtih za slovenske šole. Obči geografiji sledi regionalna geografija Italije.
dijaki se najprej seznanijo z načeli regionalizacije, nato pa spoznajo značilnosti posameznih
regij (Alpe, Apenini, Padska nižina, obalni pas italijanskega polotoka, otoki). Večina pojmov
in gesel, ki naj bi jih dijaki usvojili v okviru obravnave geografije Italije, je vključena že pri
drugih vsebinah oziroma poglavjih. Mediteransko in submediteransko podnebje dijaki
spoznajo že pri poglavjih Podnebje in Južna Evropa, ekonomsko sestavo prebivalstva pri
Prebivalstvu, pojme mehanizacija kmetijstva in intenzivno poljedelstvo pa pri Kmetijstvu
(Učni načrt za gimnazije…, 1998). Nova gesla so omejena skoraj izključno na pokrajinska
(ledinska) imena (Cortina, Rimini, Adiža, jezera Garda, Como in Iseo, Ebridi, Costa Smeralda,
Apuanske Alpe). Nekatera imena se v sklopu geografije Italije večkrat ponovijo (Alpe,
Apenini, Padska nižina, Rima, Genova, Benetke, Taranto, Sredozemsko morje) (Učni načrt za
gimnazijo…, 1998).
Če primerjamo operativne cilje, vezane na Italijo, v poglavju o Južni Evropi v učnem
načrtu za slovenske gimnazije s podobnimi cilji pri geografiji Italije, ugotovimo, da so z
izjemo cilja o gospodarskem razvoju sicer na istih taksonomskih ravneh, vendar pa so v
učnem načrtu za slovenske gimnazije zajeti pojmi in gesla, ki v večji meri odražajo stvarnost
sodobne italijanske družbe. Pri obravnavi industrijskega razvoja v Italiji naj bi dijake seznanili
s pojmom Padanije31, v prilagojenem učnem načrtu pa tega pojma ni. Zanimiva je tudi

27

Podobno poglavje – Regionalna in okoljska protislovja v Sloveniji – je pri geografiji Slovenije
uvrščeno k družbenogeografskim značilnostim.
28
Pri geografiji Slovenije se analogna snov obravnava pri regionalni delitvi Slovenije.
29
Pri geografiji Slovenije dve ločeni poglavji.
30
Pri geografiji Slovenije dve ločeni poglavji.
31
Termin označuje ozemlje ob reki Pad (Padska nižina), ki se od sosednjih območij razlikuje po
dialektu, danes pa ima predvsem politično konotacijo; gre za psevdonacijo, ki jo zagovarja italijanska
desnica.
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primerjava ciljev, vezanih na poznavanje narodnostnih manjšin. V obeh učnih načrtih cilj
predvideva znanje na najvišji taksonomski ravni :
dijak ovrednoti politiko Italije do reševanja manjšinske problematike (Učni načrt
za gimnazijo…, 1998),
dijak ovrednoti položaj manjšin in njihovo razporeditev (Učni načrt za gimnazije,
1998).
Formulacija cilja v prilagojenem učnem načrtu v večji meri implicira poznavanje vseh manjšin
na ozemlju Italije, torej tudi tistih, ki niso uradno priznane oziroma nimajo pravic. Te
manjšine so Albanci, Hrvati, Sardinci, Frankoprovansalci, Okcitanci (frankofonski skupnosti),
Nemci, Ladini, Furlani, Slovenci, Katalonci, Grki. V učnem načrtu za slovenske gimnazije je v
okviru pojmov in gesel zajetih 5 narodnostnih manjšin (Nemci, Slovenci, Albanci, Sardinci,
Furlani), v učnem načrtu za gimnazije z italijanskim učnim jezikom pa le 3 uradno priznane
(Frankoprovansalci – Valdostani, Nemci, Slovenci).
V katalogu znanj je pri nekaterih ciljih v rubriki vsebine navedeno, da jih je mogoče
uresničiti z ekskurzijami in/ali s terenskim delom. Taki cilji so v prilagojenem učnem načrtu 3,
vsi so vključeni v poglavje o regionalni geografiji Italije. Na terenu naj bi dijaki spoznali (Učni
načrt za gimnazijo…, 1998)
morfologijo in geološko strukturo Alp,
glavne morfološke značilnosti Padske nižine,
naselbinsko mrežo (stopnjo urbanizacije) apeninskega območja.
Čeprav obrazložitev h katalogu znanj ekskurzij ne zapoveduje oziroma jih ne predvideva kot
obvezni del pouka, zasnova dodatnega dela implicira nujnost njihovega izvajanja. To lahko
razberemo tudi iz specialnodidaktičnih navodil. Italija ni sicer v njih niti enkrat omenjena,
vendar dikcija "v šolskem letu je obvezna najmanj ena celodnevna ekskurzija" dopušča
možnost, da se ekskurzije organizira tudi v Italijo.
Italija je med vsemi tujimi državami v največji meri zastopana tudi v predmetnem
izpitnem katalogu za geografijo. V sklopu poglavja Južna Evropa je na Italijo (Apeninski
polotok) vezanih 7 ciljev, 3 s področja fizične geografije in 4 s področja družbene geografije.
Ciljev za dodatne/prilagojene izpitne vsebine (Italija, regionalna geografija Italije) v
predmetnem izpitnem katalogu ni. Na maturi se izpitno gradivo za dijake gimnazij z
italijanskim učnim jezikom delno prevede, delno pa prilagodi. Izpitna pola 1, ki zajema občo
geografijo ter regionalno geografijo sveta in Evrope je enaka izpitni poli za dijake slovenskih
šol, le da je prevedena (Slika 3).
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Slika 3: Primer naloge iz Izpitne pole 1 za šole s slovenskim in italijanskim učnim jezikom.
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Izpitna pola 2 se navezuje na geografijo Slovenije. Sestavljena je iz 4 sklopov nalog, pri
čemer sta dva sklopa pretežno fizičnogeografska (obča geografija Slovenije in fizična
geografija izbrane slovenske regije), dva pa družbenogeografska (obča geografija Slovenije
in družbena geografija izbrane slovenske regije). Sklopa, ki obravnavata občegeografske
značilnosti Slovenije, se prevedeta, sklopa o regijah Slovenije pa zamenjata z novimi,
drugačnimi nalogami v skladu z učnim načrtom za gimnazije z italijanskim učnim načrtom in
se namesto na Slovenijo navezujeta na Italijo (Sliki 4 in 5). Za pripravo teh nalog je v državni
predmetni komisiji zadolžen en član (Predmetni izpitni katalog za geografijo, 2004;
Maturitetni poli 1 in 2, 9. 6. 2004).
Slika 4: Primer naloge iz obče geografije Slovenije v Izpitni poli 2 za šole s slovenskim in
italijanskim učnim jezikom.
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Slika 5: Primera nalog drugega sklopa v Izpitni poli 2 za šole s slovenskim in italijanskim
učnim jezikom.
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11.

GEOGRAFSKO IZOBRAŽEVANJE NA VISOKOŠOLSKI STOPNJI IN
PROFIL UČITELJA GEOGRAFIJE V ITALIJI

Geografija je kot učni predmet ali preko geografskih učnih vsebin prisotna na vseh
stopnjah šolanja, izobrazba učiteljev geografije pa je bila do leta 1997 različna. Na osnovni
šoli geografijo poučujejo razredni učitelji, ki morajo po zakonu 127 iz leta 1997 imeti
univerzitetno izobrazbo (prej so se bodoči učitelji izobraževali na štiri-ali petletnem
učiteljišču). Učni načrt študijskega programa razrednega pouka vključuje 15 področij: 1.
pedagogiko, 2. metodološko-didaktično področje, 3. psihologijo, 4. zdravstvo, 5. zakonodajo,
6. socialno-antropološko področje, 7. jezik in književnost, 8. fizikalno-matematično področje,
9. naravoslovje, higieno in okolje, 10. glasbo, 11. motoriko, 12. moderne tuje jezike, 13.
zgodovinsko-socialno področje, 14. likovno področje, 15. integracijo učencev s posebnimi
potrebami. Vsako področje je razdeljeno na več modulov. Načrt študija predvideva vključitev
vsaj enega enoletnega modula s področja naravoslovnih ved, higiene in okolja, kamor so
vključeni tudi predmeti z geografsko vsebino. Študent lahko izbira med didaktiko geografije,
didaktiko astronomije, ekologijo, okoljsko vzgojo, geografijo in didaktičnim laboratorijem ved
o Zemlji (Cencič, 1998, 100-101).
Največja hiba italijanskega šolskega sistema je izobrazba učiteljev na nižjih srednjih in
višjih srednjih šolah. Geografijo večinoma poučujejo učitelji, ki so diplomirali na
družboslovnih fakultetah in so iz geografije opravili največ 4 izpite. Ministrski odlok
39 iz leta 1998 predvideva, da kategorijo 39/A – GEOGRAFIJA, ki se s to pravno uredbo prvič
pojavlja kot samostojna kategorija, lahko poučuje učitelj, ki je diplomiral iz geografije,
ekonomije ali jezika s književnostjo in opravil iz geografije 4 izmed naslednjih izpitov:
kartografija, regionalna geografija, urbana geografija, zgodovina geografije in geografskih
odkritij, tematska kartografija, ekonomska geografija, geografija razvoja, geografija jezikov.
Geografijo lahko poučujejo tudi kandidati, ki se prijavijo na razpisne kategorije 43/A –
Italijanski jezik, zgodovina, geografija in državljanska vzgoja v nižjih srednjih šolah
(diplomanti konzervatorstva kulturne dediščine, geografije, italijanskega jezika, zgodovine ali
literarnih ved), 50/A – Literarni predmeti v šolah sekundarnega izobraževanja (gre za
poučevanje v tehniških in umetniških šolah), 51/A – Literarni predmeti in latinski jezik v
licejih, 52/A – Literarni predmeti, latinski jezik in grški jezik v klasičnih licejih (Ministrski odlok
39, 1998). Kandidat, ki se prijavi v navedene razpisne kategorije, je za poučevanje geografije
usposobljen, če je v času študija opravil izpita iz demogeografije ter teorije in metodologije
geografije. Za poučevanje v šolah s slovenskim učnim jezikom se bodoči učitelji prijavijo na
posebne razpisne kategorije. Geografijo lahko poučujejo kandidati v kategorijah 83/A –
Literarni predmeti in latinski jezik v licejih s slovenskim učnim jezikom (gre za poučevanje na
naravoslovnem in pedagoškem/humanističnem liceju), 84/A – Literarni predmeti, latinski
jezik in grški jezik v klasičnem liceju s slovenskim učnim jezikom in 85/A – Slovenski jezik,
zgodovina, geografija in državljanska vzgoja v nižjih srednjih šolah s slovenskim učnim
jezikom. Poleg omenjenih diplom lahko na šolah s slovenskim učnim jezikom geografijo
poučujejo še diplomanti tujih jezikov, prevajalstva in tolmačenja (Ministrski odlok 39, 1998).
Navkljub možnosti (in ne zahtevi!), da geografijo poučujejo za to usposobljeni učitelji,
jih ima velika večina diplomo drugih študijskih programov. Univerzitetni študij v Italiji namreč
skorajda ne pozna geografske usmeritve oziroma študijskega programa geografije; izvajajo
ga namreč le na nekaj univerzah. Do leta 2000, ko je bil uveden študijski program
geografije, je bil študij geografije (ki se ga je izvajalo le na Univerzah v Rimu in Genovi)
artikuliran na dva bienija. V prvem bieniju je bilo predvidenih 11 izpitov s 6 področij: obča
geografija, statistično-matematično področje, kartografija, okoljsko področje, ekonomskopolitično področje, zgodovina. V drugem bieniju sta študentom na izbiro dve usmeritvi, na
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vsaki je potrebno opraviti 10 izpitov. Cilj teoretično-didaktične usmeritve je pridobitev
teoretskih spoznanj o geografskih pojavih in teritorialnih procesih s posebnim ozirom na
zahteve didaktike. Teoretično-didaktična usmeritev vključuje različna področja: okoljsko
področje, geografsko-zgodovinsko področje, etnološko-antropološko področje, področje
sociologije in terenskega raziskovanja, didaktika. Na usmeritvi aplikativna geografija pa
študenti opravljajo izpite na naslednjih področjih: geografsko-urbani sistem, ekonomskoteritorialni sistem, pravno področje, metodologija geografije. Cilj usmeritve aplikativna
geografija je pridobitev metod in tehnik za opazovanje in interpretacijo različnih geografskih
stvarnosti s posebnim ozirom na urbana naselja in prostorske sisteme (Perché…, 1998, 8889).
Z ministrskim odlokom z dne 4. 8. 2000 je bil potrjen študijski program geografije.
Študent ob zaključku študija (Ministrski odlok z dne 4. 8. 2000):
pridobi splošno izobrazbo in specifična znanja s področja geografije, ekonomije
in sociologije ter iz pravnih in kulturoloških predmetov,
obvlada teoretska, tehnična in metodološka orodja za interpretacijo in
upodobitev prostora, ki ga je ustvaril človek (ekonomski, socialni prostor) ter
razmerje le-tega do naravnega okolja,
zna učinkovito uporabljati informacijsko tehnologijo in orodja telematske
komunikacije,
zna učinkovito uporabljati en evropski jezik v ustni in pisni obliki za izmenjavo
informacij in poseduje znanja in pripomočke za komunikacijo in upravljanje z
informacijami.
Študijski program je zasnovan na izobraževalnih dejavnostih, ki študentu omogočijo
pridobivanje znanja z različnih področij geografije, okoljskih, kulturnih in družboslovnih ved.
Predmetnik je sestavljen iz temeljnih geografskih in antropoloških ter temeljnih zgodovinskih
in ekonomskih predmetov (npr. fizična geografija, geomorfologija, topografija in kartografija,
zgodovina različnih obdobij, politična ekonomija, zgodovina ekonomije), karakterističnih
predmetov s področja okoljskih ved, biologije, geografije in geologije (npr. ekologija,
zgodovina geografije, teorija in metodologija demogeografije, astronomija, botanika,
didaktika geografije, okoljska politika), s področja matematike in informatike (npr.
informatika, GIS, statistika, demografija), s področja sociologije, psihologije in ekonomije
(npr. socialna psihologija, politična ekonomija, sociologija okolja in prostora), s področja
umetnosti in zgodovine prostora in pokrajine (npr. arheologija, krajinska arhitektura, antična
topografija, italijanska književnost, zgodovina islamskih držav), iz predmetov sorodnih in
integrativnih ved (npr. podjetništvo, trženje v turizmu, obča psihologija, prostorsko
planiranje, angleški jezik in prevajanje, primerjalno javno pravo, mednarodno pravo, pravo
Evropske unije) (Ministrski odlok z dne 4. 8. 2000). Uvedba študijskega programa geografije
nedvomno pomeni korak naprej k strokovni izobrazbi bodočih učiteljev, kljub temu pa ni
porok za konsistentno poučevanje, saj pravne uredbe dovoljujejo poučevanje geografije tudi
učiteljem z neustrezno in s pomanjkljivo pedagoško-geografsko izobrazbo.

12.

UČBENIKI ZA GEOGRAFIJO V MANJŠINSKIH ŠOLAH

12.1

UČBENIŠKI KOMPLET ZEMLJEPIS 1 ZA 1. RAZRED NIŽJIH SREDNJIH ŠOL S
SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM V ITALIJI

Učbeniški komplet Zemljepis 1 sestavljata dva učbenika – učbenik o občegeografskih
značilnostih Italije in učbenik o geografskih značilnostih italijanskih dežel. Oba sta zasnovana
na sodobnih smernicah didaktičnega oblikovanja, ustrezata pa tako parametrom kakovostne
zunanje kot notranje strukture. Poglavja so ustrezno strukturirana; razdelitev je podobna
sosledju vsebin v učnem načrtu za geografijo v osnovni šoli v Sloveniji (najprej fizična
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geografija, nato družbena geografija). Opremljena sta z veliko slikovnega gradiva in
zemljevidi (teh je zlasti veliko v repetitorijih), manj je skic, dodatnih vsebin pa skoraj ni.
Odlika učbeniškega kompleta je zbir številnih raznolikih nalog za utrjevanje, poglabljanje in
nadaljnje usvajanje znanja. Naloge so razdeljene v dva sklopa. Prvi sklop se imenuje
zemljepisno gradivo, namenjen pa je za poglabljanje znanja in osvetljevanje nekaterih
ključnih geografskih problemov v Italiji. Učenci s pomočjo tabel in zemljevidov odgovarjajo
na zastavljena vprašanja, iščejo vzročne povezave, oblikujejo predstavne zemljevide,
konstruirajo miselne mreže (Slika 6). Ob nalogah je zapisana njihova težavnostna stopnja.
Slika 6: Primer naloge iz sklopa zemljepisno gradivo iz učbenika Zemljepis 1.

1
X

Izseljevanje
v tujino

Oglej si preglednice in odgovori na vprašanja.

x 1 2
x3 4
CILJ

1. Koliko ljudi se je začasno ali dokončno odselilo iz Italije med letoma 1876 in 1914?
2. Kam so se usmerili?
3. Koliko ljudi se je dokončno izselilo iz Italije v času od leta 1862 do 1988?

Delo z besedilom je naslov drugega sklopa nalog, ta sledi vsakemu poglavju. Naloge
se nanašajo na snov, predstavljeno in obravnavano v okviru posameznega poglavja in so
različnih težavnostnih stopenj oziroma so na različnih taksonomskih ravneh. Na nižjih
taksonomskih ravneh (poznavanje, prepoznavanje) je skupina nalog, ki so jo avtorji
poimenovali poznavanje naravnega in človekovega okolja (Slika 7).
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Slika 7: Primera nalog na nižjih taksonomskih ravneh iz sklopa delo z besedilom iz učbenika
Zemljepis 1.

2

Poznavanje naravnega
in človekovega okolja

Na karti obarvaj najpomembnejše jezikovne manjšine.

x1 2
x3 4
CILJ

x
9

Poznavanje naravnega
in človekovega okolja

Preberi in dopolni besedilo.

x1 2
x3 4
CILJ

Italije je bila od nekdaj gosto naseljena dežela, saj sta tu podnebje in okolje primerni za
življenje. Danes šteje okoli 57 milijonov prebivalcev, število po malem še narašča na Jugu,
kjer so družine številnejše, na Severu pa upada predvsem zaradi tega, ker je rojstev manj od
smrti.
V Italiji je mnogo …………………., ker ima ugodno …………………. in ……………….. .
Na ……………………. število prebivalstva …………………, ker je več ……………… kot
………………………., na Jugu pa prebivalstvo še ……………………, saj imajo družine
…………………… otrok.
Naloge, zbrane pod oznakama razumevanje odnosov in razumevanje vzročnih zvez,
zahtevajo od učenca analizo in sintezo ter globlje znanje (Slika 8).
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Slika 8: Primera nalog na višjih taksonomskih ravneh iz sklopa delo z besedilom iz učbenika
Zemljepis 1.

5

x1 2
x3 4

Razumevanje
vzročnih zvez

CILJ

Poveži s puščicami vzročno-posledične vezi med dejstvi.
Izboljšanje
življenjskih
razmer na Severu

Zmanjšanje rodnosti
Na Severu
Zmanjšanje
prebivalstva
na Severu

Izseljevanje
v Ameriko

Različna stopnja
življenjske ravni v
raznih italijanskih
deželah

8

Razumevanje in raba
strokovnega izrazja

Revščina in skromen
industrijski razvoj
Italije v 19. stoletju

Migracije z juga
Na Sever

x1 2
x3 4
CILJ

Predelaj naslednje povedi tako, da pri tem izkoristiš termine v oklepajih.
1. Italija je gosto naseljena, prebivalstvo pa ne narašča več. (gostota prebivalstva, naravni
prirastek)
2. Dandanes se v Severni Italiji rodi malo otrok. (rodnost)
3. V Lombardiji je mnogo mladih, ki so zapustili rojstni kraj, da bi si našli delo. (priseljenci)
4. Mnogi ljudje zaničujejo priseljence, še posebno tiste, ki prihajajo z drugih celin. (rasizem,
ljudje iz držav izven Evropske unije)
5. Priseljenci brez veljavnega dokumenta za bivanje v Italiji so lahko podvrženi izgonu.
(dovoljenje za bivanje)
6. Nekoč je bilo več izseljencev kot priseljencev. Danes je prav nasprotno. (migracijski
saldo)
Zanimivo je, da je najvišje vrednoten sklop nalog razumevanje in raba strokovne
terminologije, v katerih učenci preverijo svoje razumevanje strokovnih terminov oziroma
geografskih pojmov in gesel. Usvajanje geografskega inventarja in geografskega besedišča,
ki se ju učenci lahko naučijo na pamet, je nedvomno eden od ciljev pouka geografije in je do
neke mere tudi pogoj za oblikovanje konsistentnih, jasnih razlag, vsekakor pa ni največja
aspiracija pouka geografije. Za razvoj geografskega mišljenja je nujno poglobljeno znanje in
razumevanje geografskih problemov, zato menimo, da sta sklopa nalog, v katerih učenci
odkrivajo odnose in vzročne povezave, bistvena in torej pomembnejša za pouk geografije.
Od učencev zahtevata problemsko obravnavo, kompleksno razmišljanje, konstruktivno in
inovativno učenje, saj učenec pri odgovarjanju vrednoti (čeprav naloge tega eksplicitno ne
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zahtevajo) in napoveduje bodoče stanje. Izoblikovanje lastnega mnenja in stališč je namreč
podlaga za odgovoren odnos do okolja ter za multikulturno in mednarodno sodelovanje na
vseh ravneh.
Ključna pomanjkljivost učbenika je po našem mnenju njegova jezikovno-terminološka
opremljenost. Jezik je poljuden in razumljiv, kar je seveda nujno in temeljno vodilo pri
pripravi učbenika za osnovnošolske učence, vendar je mestoma neroden. Z jezikovnimi in s
sintaktičnimi strukturami se ne bomo ukvarjali, ker niso predmet naše razprave, pač pa se
bomo osredotočili na strokovne geografske izraze. V učbeniku ponovno zasledimo
problematiko prevajanja okoljskih izrazov. Prevajalca učbenika pojem territorio prevajata s
teritorijem, čeprav tega izraza v slovenski geografski terminologiji ne uporabljamo.
Pravilnejša bi bila uporaba izraza površje. Ustavimo se še pri prevodih pojma ambiente
(okolje). Prevajalca sicer pravilno uporabljata izraza naravno okolje (torej od človeka
nespremenjeno okolje) in človekovo okolje, vendar bi namesto besedne zveze za drugo
poglavje (Podnebje in različne vrste naravnega okolja) lahko uporabili izraz biom, v pomenu
geografskega območja z značilnimi podnebnimi in talnimi razmerami ter rastlinskimi in
živalskimi združbami. Naslednja nerodnost je v formulaciji "naselja na kmečkem podeželju".
Smatramo, da je sočasna uporaba vseh treh besed nesmiselna. Podeželje je sicer po definiciji
območje izven mesta, vendar je bilo dolgo časa sinonim za območja s prevlado kmetijstva.
Temu že dolgo ni več tako, saj je podeželje pod vplivom, najprej deagrarizacije in
industrializacije, kasneje pa še suburbanizacije, v veliki meri spremenilo svojo primarno
funkcijo (gospodarsko usmeritev) in videz. Avtor sam oziroma prevajalec podeželje enači s
kmetijstvom (naslovi ostalih podpoglavij so namreč Obdelovanje zemlje, Mehanizirano
kmetijstvo, Živinoreja, Lastninski odnosi, Kmečko delo in življenje), zato dvomimo, da
podeželje obravnava in členi tako, kot to počnejo slovenski avtorji in strokovnjaki. Menimo,
da bi bilo bolje uporabiti besedno zvezo podeželska naselja. Pri prevodu strokovnih izrazov je
zaslediti interferenco med slovenščino in italijanščino. Prevajalca tako uporabljata izraza
Indios za južnoameriške Indijance in ekstrakomunitarci za priseljence iz azijskih, afriških in
vzhodnoevropskih držav (termin dobesedno označuje tiste, ki niso iz evropske skupnosti).
Čeprav učbenik ne uporablja dosledno slovenskega geografskega izrazja, je glede na
pokrajinski jezik, značilen za zamejske Slovence, nedvomno bolj razumljiv za slovensko
zamejsko šolsko populacijo.
Drugi del učbeniškega kompleta je namenjen obravnavi italijanskih dežel. Uvod je
namenjen preverjanju znanja o posamezni deželi. Učenec s pomočjo nalog o legi, površju,
podnebju, prebivalstvu, stanju okolja, gospodarstvu in kakovosti življenja, v katerih uporablja
zemljevide in preglednice iz prvega učbenika, ponovi geografske značilnosti Italije na primeru
izbrane dežele. Sledijo delovni listi za posamezne dežele, nato pa opis geografskih
značilnosti. Poglavju o deželi Furlaniji – Julijski Krajini je prevajalec dodal obsežen sestavek o
Slovencih v Italiji (zgodovina naselitve, teritorialna razprostranjenost, problematika štetja,
slovenske kulturne ustanove, društva, mediji, šolstvo, politika), ki je podroben in zelo
konsistenten.
12.2

UČBENIŠKI KOMPLET UN MONDO DI LUOGHI ZA GEOGRAFIJO
OSNOVNIH ŠOLAH Z ITALIJANSKIM UČNIM JEZIKOM V SLOVENIJI

V

Zbirka Un mondo di luoghi (Svet krajev) je sestavljena iz treh kompletov: L'Italia in
Le regioni italiane, L'Europa in Gli stati europei ter Il mondo in I paesi extraeuropei.
Učbeniške komplete bomo predstavili na primeru učbenika I paesi extraeuropei. Učbeniki so
razdeljeni na tematske sklope (Moduli), ti pa na posamezne enote, npr. tematski sklop Svet v
tretjem tisočletju je razdeljen na sledeče enote: Razlike v razvitosti, Prebivalstvo in naselja,
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Naravni viri in trajnostni razvoj, Odnosi med posameznimi deli sveta. Učbeniki so opremljeni
z bogatim in raznovrstnim slikovnim gradivom (fotografije, skice, ilustracije, zemljevidi,
sheme), ki ga vselej spremlja razlaga. Veliko je tudi dodatnega, izjemno ilustrativnega
besedila, ki omogoča medpredmetno obravnavo. V analiziranem učbeniku so dodatne
vsebine zastavljene in predstavljene na 3 različne načine. Prvi tip dodatnih vsebin je
namenjen poglabljanju in podrobnejši razlagi učne snovi, ki naj bi jo učenci usvojili. Na koncu
takega besedila so zato vprašanja za ponovitev. Drugi tip vsebin je informativnega značaja.
Učenci si s tovrstnimi sestavki širijo obzorja, pridobivajo pa tudi proceduralno znanje. Tretji
tip vsebin umešča obravnavano učno snov v širši zgodovinski kontekst (od tod ime Nel
passato), npr. pri Aziji Zgodovina tisočletnih civilizacij, pri Afriki Od kolonij do neodvisnih
držav, pri Severni Ameriki Prve kolonije, pri Latinski Ameriki Civilizacije predkolumbovskega
časa, pri Prebivalstvu in naseljih Pomembna antična mesta ipd. Vsaki enoti sledi kratka
obnova in vaje za ponovitev in utrjevanje snovi (Laboratorio). Naloge so različnih
težavnostnih stopenj oziroma so na različnih taksonomskih ravneh. Na ravni prepoznavanja
so naloge, v katerih učenci preverjajo poznavanje strokovnega izrazja, npr. naštej klimatske
dejavnike in navedi primer njihovega delovanja (Slika 9).
Slika 9: Primer naloge za preverjanje prepoznavanja iz učbenika Un mondo di luoghi.

1

Definisci i seguenti termini:
a. fattori climatici. Elencali e per ciascuno spiega come agisce (o fai un esempio di
come agisce).
b. ecumene. Indica quali zone non ne fanno parte e spiega il perché di questa
esclusione.

Razumevanje zahtevajo naloge Delo z besedilom in ilustracijami, v katerih učenci tudi urijo
sposobnost opazovanja in primerjanja (Slika 10).
Slika 10: Primer naloge za preverjanje razumevanja iz učbenika Un mondo di luoghi.

3

Osserva il disegno "Le fasce climatiche astronomiche" di pag. 5 e rispondi alle
seguenti domande.
a. Tra quali paralleli fondamentali sono comprese le zone calde? _________________
b. Tra quali paralleli fondamentali sono comprese le zone temperate? _____________
c. Tra quali paralleli fondamentali sono comprese le zone fredde? ________________
d. Le temperature aumentano man mano che ci si avvicina ai poli? _______________
e. Perché ci sono delle zone calde e altre più fredde? __________________________

Tretji sklop nalog se nanaša na poznavanje vsebin. Pri teh nalogah učenci samostojno (torej
brez pomagal – slik ali besedil) obnovijo učno snov. Razumevanje in v manjši meri tudi
uporabo preverjajo tako, da dopolnjujejo povedi, rešujejo naloge alternativnega tipa,
opredeljujejo (ne)pravilnost trditev in odgovarjajo na vprašanja (Slika 11).
Slika 11: Primer naloge za preverjanje poznavanja iz učbenika Un mondo di luoghi.

6

È vero o è falso? Indica con una crocetta la risposta giusta.
a. La longitudine è un fattore climatico.
b. L'altitudine è un fattore climatico.
c. La temperatura è un carattere climatico.
d. La latitudine è un carattere climatico.
e. L'Europa è compresa nell'emisfero boreale.
f. L'Australia è compresa nell'emisfero boreale.
g. L'America del Nord è compresa nell'emisfero australe.

V
V
V
V
V
V
V

F
F
F
F
F
F
F
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Najzahtevnejše so naloge, ki služijo odkrivanju vzročnih povezav, medsebojnih odnosov in
razumevanju problemov. Učenec mora neko snov dobro razumeti, da lahko pri nalogah iz
tega sklopa analizira izbrane pojave in nato dogajanja strne. Navodila zahtevajo od učencev
kompleksno mišljenje, oblikovanje domnev in predvidevanj, ideje, predloge. Naloge
omogočajo razvijanje procesnih znanj (Slika 12).
Slika 12: Primer naloge za urjenje analize, sinteze in vrednotenja iz učbenika Un
mondo di luoghi.

13

Osserva dalla finestra di casa tua e rispondi alle seguenti domande.
a. Il paesaggio che ti circonda è umanizzato? _________________________________
b. Indica tre elementi a conforto della tua risposta. _____________________________

Učbenik je po našem mnenju popoln tako z vidika zunanje kot notranje strukture. Je
jasen, pregleden, nazoren in v primerjavi s slovenskimi učbeniki ustreznejši z vidika
posebnega didaktičnega načrtovanja (naloge za različne učne stile, povzetki, itd.). V učnem
načrtu je zapisano, da je za osnovne šole z italijanskim učnim jezikom obvezen preveden
učbenik o geografiji Slovenije. Učbenik je predpisan šele za šolsko leto 2005/06, zato o njem
ne moremo soditi. Učbeniki so za pouk geografije v Sloveniji sicer ustrezni, vendar so po
mnenju učiteljev preobsežni (v vsakem razredu morajo učenci imeti dva učbenika), vsebine
pa niso vedno usklajene s strukturo učne snovi v slovenskem učnem načrtu.
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13.

REZULTATI RAZISKAVE MED UČITELJI GEOGRAFIJE

13.1

REZULTATI RAZISKAVE MED UČITELJI GEOGRAFIJE NA NIŽJIH SREDNJIH
ŠOLAH S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM V ITALIJI

V raziskavi je sodelovalo 16 učiteljev nižjih srednjih šol s slovenskim učnim jezikom,
in sicer 14 učiteljic (87,5%) in 2 učitelja (12,5%). V povprečju poučujejo 22 let, najkrajša
delovna doba znaša 5 let, najdaljša pa 33 let. Vsi učitelji imajo univerzitetno izobrazbo. 13 jih
je diplomiralo na Univerzi v Trstu na različnih študijskih smereh (humanistične vede, literarne
vede, filozofija, zgodovina, tuji jeziki in književnosti), eden na Univerzi v Vidmu iz tujih
jezikov32, 2 pa na oddelku za slavistiko in slovenistiko na Filozofski fakulteti Univerze v
Ljubljani.
Pri interpretaciji vprašanja številka 5 "Učni načrt, po katerem delam, ocenjujem", je
potrebno pojasnilo. Že v poglavju o učnih načrtih v Italiji smo povedali, da imajo le-ti na
nacionalni ravni značaj smernic, na podlagi katerih nato delovne skupine na šolah ali pa
učitelji sami oblikujejo svoj učni načrt. Večina učiteljev je pri tem vprašanju ocenjevala svoj
učni načrt, zato so ocene, razumljivo, večinoma pozitivne (Tabela 8). Slaba tretjina (31,3%)
učiteljev meni, da je učni načrt popoln z vidika učnih vsebin, četrtina (25%) z vidika
zastavljenih materialnih, funkcionalnih in vzgojnih ciljev, dobri dve tretjini (68,8%) pa jih
smatra, da so ob upoštevanju nacionalnih smernic učni načrt ustrezno prilagodili za pouk na
narodnostno mešanem območju. Odgovore, ki izražajo pomanjkljivosti učnega načrta, so
označili učitelji, ki so vrednotili nacionalne smernice. En učitelj je označil, da so smernice
pomanjkljive z vidika predlaganih učnih vsebin, trije pa menijo, da so neustrezno prilagojene
za pouk na narodnostno mešanem območju. Dva učitelja menita, da je učni načrt
preobsežen in da za obravnavo učnih vsebin o Sloveniji ni na razpolago dovolj časa.
Tabela 8: Vrednotenje učnega načrta (Mihačič, 2005).
popoln v smislu predlaganih učnih vsebin
popoln v smislu predlaganih materialnih, funkcionalnih in vzgojnih
ciljev
pomanjkljiv v smislu predlaganih učnih vsebin
pomanjkljiv v smislu predlaganih materialnih, funkcionalnih in
vzgojnih ciljev
ustrezno prilagojen za narodnostno mešano območje
neustrezno prilagojen za narodnostno mešano območje

frekvenca odstotek
5
31,3
4
25
1
0

6,3
0

11
3

68,3
18,7

Oblikovanje lastnega učnega načrta – izbor učnih vsebin in časovna razporeditev
njihove obravnave – učiteljem omogoča, da v teku šolskega leta predstavijo in obravnavajo
vso učno snov ter dosežejo zastavljene vzgojno-izobraževalne cilje. Kljub ohlapnosti
nacionalnih smernic oziroma učnih načrtov in avtonomnosti pri oblikovanju lastnega učnega
načrta uspe snov, zajeto v njem, predelati le 68,8% anketiranih učiteljev, 31,3% pa ne.
Tabela 9: Realizacija učnega načrta (Mihačič, 2005).
Ali uspete snov, zajeto v učnem načrtu, predelati v šolskem letu?
N
%
da
11
68,8
ne
5
31,3
32

Ni specificirano katerega oziroma katerih
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Svoboda pri izbiri vsebin vpliva na obseg in podrobnost obravnave le-teh. Večina
učiteljev ne bi izločila ali oklestila nobene učne snovi, bodisi ker se jim zdi vse pomembno
bodisi ker jo sami določajo. Nekateri učitelji menijo, da je obravnava družbenogeografskih
značilnosti Italije prepodrobna, zato bi strnili učne vsebine o Italiji. Ena učiteljica, ki pri
pripravi učnega načrta sledi učbeniku, pa bi izločila oris občegeografskih značilnosti
posamezne države (mišljena je predvsem obravnava evropskih držav), manj naj bi bilo tudi
faktografije, namesto katere bi učbeniki morali ponuditi strategije, s katerimi bi učenci sami
obogatili svoje znanje. 62,5% učiteljev ni navedlo nobene vsebine, ki bi jo iz učnega načrta
izločili oziroma na vprašanje ni odgovorilo.
Ključni problem pouka geografije z vidika predvidenih učnih vsebin je obravnava
geografije Slovenije. Po mnenju učiteljev bi morale biti v učnem načrtu oziroma nacionalnih
smernicah določene vsebine o Sloveniji in njihov obseg. Učitelji namreč sami izbirajo učne
vsebine in določajo zaporedje njihove obravnave s pomočjo različnih virov, tako da standardi
znanja niso povsod enaki. Dva učitelja sta odgovorila, da bi preprosto "morali dodati
zemljepis Slovenije", nekateri pogrešajo več učnih vsebin o Sloveniji v učbeniku o geografiji
Evrope. Učitelji menijo tudi, da je v učbenikih premalo informacij o posameznih državah
(mišljeno je predvsem pri obravnavi regionalne geografije sveta, saj učbenik Sodobni svet
predstavlja dele celin, ne pa tudi posamezne države), da bi bilo smiselno več pozornosti
nameniti medpredmetnim povezavam in utrjevanju zahtevnejših učnih vsebin. Nekateri
učitelji tudi oporekajo razporeditvi učne snovi po razredih (glej analizo zadnjega anketnega
vprašanja); v 1. razredu bi namesto obče geografije raje obravnavali geografijo Italije, kot je
bilo predvideno v učnem načrtu iz leta 1979 (glej poglavje Učni načrti za geografijo v nižjih
srednjih šolah)33.
Učitelji učne vsebine o geografiji Slovenije izbirajo različno (Tabela 10). Večina jih
najprej obravnava naravnogeografske značilnosti, nato pa družbenogeografske značilnosti
Slovenije. Precej odgovorov je splošnih. Učitelji pripravijo tabele in povzetek učbenika o
geografiji Slovenije (Živim v Sloveniji založbe Modrijan), ki je preobsežen, obravnavajo
najprej zamejstvu bližje, nato pa bolj oddaljene pokrajine oziroma v 1. razredu obravnavajo
Kras in Primorsko, v 2. razredu pa ostala območja Slovenije. Celotni pregled odgovorov
učiteljev o učnih vsebinah o geografiji Slovenije in njihovi razporeditvi prikazuje Tabela 10.
Tabela 10: Zaporedje učnih vsebin o geografiji Slovenije (Mihačič, 2005).
Kako določite izbor in zaporedje učnih vsebin o geografiji Slovenije?
fizične in gospodarske značilnosti, pri čemer upoštevam bodisi razdelitev na
naravnozemljepisne enote bodisi na pokrajine,
fizični pregled, gospodarstvo in poselitev, prometne povezave,
naravnozemljepisne značilnosti pokrajinskih enot, prebivalstvo in poselitev, gospodarstvo,
lega, površje, podnebje, rastje, gospodarstvo, prebivalstvo,
geografske značilnosti, nato gospodarske in pokrajinske značilnosti,
splošen pregled in značilnosti pokrajin,
zemljepisni položaj in meje Slovenije, nato značilnosti pokrajinskih enot,
sklop zemljepisnih območij (npr. Primorska, Notranjska),
prostor, kjer živijo Slovenci, naravne enote Slovenije po zaporedju: alpski, predalpski,
primorski, dinarski, panonski svet.
Z raziskavo smo želeli tudi preveriti, kakšni so materialno-tehnični pogoji za izvedbo
sodobnega pouka geografije. Tudi pri tem vprašanju je potrebno pojasnilo. Prvotna
formulacija vprašanja se je nanašala na opremljenost učilnice z navedenimi učnimi
33

V šolskem letu 2004/05 je bil v reformo na stopnji nižjega srednjega šolanja vključen samo 1.
razred .
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pripomočki, ker pa na šolah nimajo geografskih učilnic, so učitelji označevali, ali so didaktični
pripomočki na razpolago na šolah. Na vseh šolah je učiteljem na razpolago TV sprejemnik z
videorekorderjem, dobra je tudi opremljenost z diaprojektorji. Ostali učni pripomočki so
zastopani s približno enakovrednimi deleži (Tabela 11). Samo ena učiteljica je označila, da
imajo na šoli opremo za terensko delo, kar pa je v nasprotju z izjavami učiteljev o pogostosti
uporabe učnih pripomočkov (Tabela 12). Iz opravljenih razgovorov z učitelji sklepamo, da
opreme za terensko delo, vsaj v taki obliki kot jo poznamo v slovenski šolski praksi, v šolah s
slovenskim učnim jezikom nimajo, kljub temu pa učitelji izvajajo terensko delo oziroma
raziskovanje na terenu. En učitelj na vprašanje ni odgovoril.
Tabela 11: Materialno-tehnična osnova pouka geografije (Mihačič, 2005).
Ali imate v učilnici/na šoli na razpolago:
DA
NE
N
%
N
%
TV z videorekorderjem
15
93,8
0
0
računalnik z internetom in s povezavo s projektorjem
8
50
7
43,8
kasetofon s CD predvajalnikom
9
56,3
6
37,5
diaprojektor
12
75
3
18,7
grafoskop
8
50
7
43,8
opremo za terensko delo
1
6,2
14
87,6
Razmeroma slaba opremljenost z didaktičnimi pripomočki se kaže tudi v pogostosti
njihove uporabe (Tabela 12). Najpogosteje uporabljen pripomoček je TV sprejemnik z
videorekorderjem; 12,5% učiteljev ga uporablja pogosto, 50% občasno, 18,7% pa redko. TV
sprejemnika z videorekorderjem ne uporablja le 12,5% učiteljev. Po pogostosti uporabe sledi
računalnik, ki ga učitelji uporabljajo za interaktivne učne ure, npr. za iskanje virov,
informacij, predvajanje zgoščenk z geografsko vsebino. Učitelji se pri pouku poslužujejo še
diaprojektorja, za ostale pripomočke pa izkazujejo skromno zanimanje oziroma jih ne
uporabljajo. Po en učitelj ni označil pogostosti uporabe TV sprejemnika, kasetofona in
diaprojektorja, po 2 pa grafoskopa in opreme za terensko delo.
Tabela 12: Pogostost uporabe didaktičnih pripomočkov (Mihačič, 2005).
Kako pogosto uporabljate:
redko
včasih
pogosto
redno
(2 do 3-krat (do 10-krat (do 5-krat
(vsak
na leto)
na leto)
mesečno)
teden)
N
%
N
%
N
%
N
%
TV z
2
12,5
8
50
3
18,7
videorekorderjem
računalnik z
internetom in s
1
6,2
2
12,5
4
25
povezavo s
projektorjem
kasetofon s CD
1
6,2
2
12,5
predvajalnikom
diaprojektor
1
6,2
1
6,2
5
31,3
grafoskop
2
12,5
opremo za terensko
3
18,7
delo

nikoli
N

%

2

12,5

9

56,3

12

75

8
12

50
75

11

68,8

77

T. Mihačič: KOMPARATIVNA ANALIZA VERTIKALE GEOGRAFSKEGA IZOBRAŽEVANJA NA PRIMERU MANJŠINSKIH ŠOL

V Italiji ekskurzije niso predpisane, temveč so del dodatne vzgojno-izobraževalne
ponudbe (če jih vodstvo šole seveda predvidi v letnem delovnem načrtu). Ekskurzij se ne
izvaja v vseh razredih, zato so odgovori učiteljev, ki poučujejo na isti šoli, lahko različni.
81,3% učiteljev je odgovorilo, da so medpredmetne ekskurzije organizirane tako po Italiji kot
v Slovenijo, na 3 šolah pa ekskurzij ne izvajajo. V druge države ekskurzije niso organizirane
(Tabela 13).
Tabela 13: Organizacija ekskurzij (Mihačič, 2005).
Ali so v sklopu pouka organizirane ekskurzije v:
DA
NE
N
%
N
%
Slovenijo
13
81,3
3
18,7
Italijo
13
81,3
3
18,7
druge države
0
0
16
100
Učitelji ekskurzije vrednotijo visoko (Tabela 14). Najvišje so ocenjene ekskurzije v
Slovenijo (povprečna ocena 4,50), ki so jim učitelji namenili največji delež najvišjih ocen in
najmanjši delež nizkih ocen, nato ekskurzije po Italiji (povprečna ocena 4,21) z nekoliko
manjšim deležem ocen 5 in večjim deležem ocen 2 v primerjavi z ekskurzijami v Slovenijo. 10
učiteljev ekskurzij v druge države ni znalo oceniti, 6 učiteljev pa jim je pripisalo manjši
pomen v primerjavi z ekskurzijami v Slovenijo in po Italiji.
Tabela 14: Vrednotenje ekskurzij (Mihačič, 2005).
Ovrednotite (1=nepomembne, 5=zelo pomembne) pomen organiziranih
ekskurzij za spoznavanje:
brez
povprečna
1
2
3
4
5
odgovora
ocena
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
Slovenije
2 12,5 3 18,7 9 56,3 2
12,5
4,50
Italije
4
25
3 18,7 7 43,8 2
12,5
4,21
drugih
1
6,2
2 12,5
3 18,7 10 62,5
3,83
držav
Učitelji geografije so medpredmetne ekskurzije organizirali v različne italijanske
dežele in v različne regije Slovenije. Najpogostejši cilj ekskurzij v Sloveniji je Ljubljana (50%
učiteljev je organiziralo ekskurzijo v prestolnico), 12,5% učiteljev je omenilo še Vrhniko,
Bistro in Dolenjsko. Učitelji so ekskurzije organizirali še v naslednje kraje ali pokrajine:
Posočje, Primorska, Gorenjska, Rakov Škocjan, Tolmin, Dimnice, Bohinj in Poljanska dolina.
Izstopa odgovor učiteljice, ki je zapisala, da je ekskurzijo organizirala na Kranjsko, ki pa kot
dežela ne obstaja že od leta 1918, zato predpostavljamo, da je učiteljica s tem zgodovinskim
poimenovanjem označila Gorenjsko oziroma severozahod Slovenije.
V Italiji so učitelji ekskurzije organizirali predvsem po slovenskem etničnem ozemlju –
25% jih je kot cilj navedlo deželo Furlanijo – Julijsko Krajino, obiskali pa so tudi Gradež,
Kras, Trst, Goriško pokrajino, Rezijo, Beneško Slovenijo, Trbiž, Čedad, Venzone, izven meja
matične dežele pa še deželo Veneto, Benetke, Bocen (Bolzano), deželi Ligurijo in Umbrijo. Z
izjemo učitelja, ki na vprašanje ni odgovoril, se vsi učitelji strinjajo, da bi bilo za boljše
poznavanje Slovenije s strani učencev potrebnih več ekskurzij.
Po mnenju učiteljev učenci slabo poznajo celotno Slovenijo (tak odgovor je podala
slaba tretjina učiteljev), po slabšem poznavanju pri učencih pa so posebej izpostavili
naslednje regije/pokrajine: Prekmurje (37,5% učiteljev), Dolenjska (31,3% učiteljev),
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Štajerska (25% učiteljev), Bela Krajina in vzhodni predeli Slovenije s po 6,2% navedb.
Razmeroma dobro pa naj bi učenci po mnenju učiteljev poznali Primorsko oziroma Obalo
(43,8% učiteljev), nato Gorenjsko (18,7% učiteljev) in Ljubljano (12,5% učiteljev). Drugi
odgovori učiteljev glede boljšega poznavanja pokrajin/regij pri učencih so še Istra,
posamezna območja Primorske in alpskega sveta, 12,5% učiteljev meni, da učenci nobene
regije/pokrajine v Sloveniji ne poznajo dobro, 18,7% pa ni navedlo nobenega območja.
Učitelji menijo, da učenci tudi Italijo precej slabo poznajo. 18,7% jih smatra, da je znanje
učencev o Italiji na splošno pomanjkljivo, 50% jih meni, da slabo poznajo južno in otoško
Italijo, 18,7% jih je navedlo tudi srednjo Italijo. 25% učiteljev ni navedlo nobenega območja,
ki ga po njihovem mnenju učenci slabo poznajo. Dobri dve tretjini učiteljev menita, da učenci
najbolje poznajo deželo Furlanijo – Julijsko Krajino, ostala območja so zastopana s po enim
odgovorom: nekatera mesta v severni in srednji Italiji, gorska in obmorska turistična
središča, dežela Veneto, občina Trst, Tržaška pokrajina, Goriška pokrajina, severna Italija,
bližnji predeli Videmske pokrajine, Tridentinsko – Zgornje Poadižje. Na vprašanje o dobrem
poznavanju italijanskih regijah s strani učencev ni odgovorilo 18,7% učiteljev.
V nižjih srednjih šolah s slovenskim učnim jezikom uporabljajo naslednje učbenike:
Neri, Riccardo, (v prevodu D. Križman), 2002. Zemljepis 1. Trst, La nuova Italia,
Deželni šolski urad Furlanije – Juiljske Krajine za 1. razred,
Senegačnik, Jurij, Drobnjak, Borut, Otič, Marta, 2002. Živim v Evropi. Ljubljana,
Modrijan za 2. razred ter
Kolenc-Kolnik, Karmen, Otič, Marta, Vovk-Korže, Ana, 2002. Sodobni svet.
Ljubljana, Modrijan za 3. razred.
Učitelji se poslužujejo tudi drugih učbeniških gradiv oziroma kompletov, vendar lahko pri
pouku uporabljajo le fotokopije le-teh. Na nižji srednji šoli v Gorici uporabljajo za obravnavo
geografije Slovenije učbenik Tu sem doma 2 – Naravne enote Slovenije (učbenik za
spoznavanje družbe v 5. razredu osnovnih šol v Sloveniji), vendar zaradi skromnega odziva
učiteljic (izpolnjen vprašalnik je namreč vrnila le ena učiteljica) o njegovi uporabnosti,
praktični vrednosti in ustreznosti ne moremo soditi. V Tabeli 15 so podane končne ocene
vseh treh učbenikov, vendar je potrebno na rezultate gledati z določeno distanco. Učitelji, ki
uporabljajo tako prevedeni učbenik kot učbenike iz Slovenije, v vprašalniku niso navedli,
kateri učbenik ocenjujejo. Iz razgovora in odgovorov na druga vprašanja smo zato poskusili
razbrati mnenje o določenem učbeniku. Veliko učiteljev je navedlo vse tri učbenike (torej
učbenike, ki so predpisani za pouk geografije), čeprav uporabljajo enega ali največ dva. Na
splošno bi lahko rekli, da je učiteljem bolj všeč učbenik Zemljepis 1, saj je za šole s
slovenskim učnim jezikom ustreznejši. V primerjavi z ostalima dvema učbenikoma ga imajo
učitelji raje zaradi vsebin (obravnava geografijo Italije in območje slovenske poselitve v
Italiji), jezika in terminologije ter pestrih in številnih nalog za učence. V primerjavi z učbeniki
iz Slovenije so učitelji v večji meri zadovoljni z odnosom med besedilom in ilustracijami. Pri
učbenikih iz Slovenije učitelji visoko vrednotijo odnos med osnovnimi in dodatnimi vsebinami,
saj prevedeni učbenik dodatnih vsebin tako rekoč nima ter razporeditev vsebin in usklajenost
z didaktičnimi načeli, ki sta boljši v primerjavi s prevedenim učbenikom. Problem slovenskih
učbenikov je po mnenju učiteljev predvsem preobsežnost snovi glede na razpoložljivost učnih
ur. Smatramo, da take pavšalne ocene niso povsem utemeljene, saj ohlapnost italijanskih
učnih načrtov omogoča selekcijo vsebin in poglobljenost njihove obravnave, zato učiteljem ni
potrebno strogo slediti učbeniku oziroma obravnavati vse, kar je v njem zajeto. Učitelje med
navedenimi vidiki najbolj zadovoljuje zunanja struktura učbenikov, zlasti razporeditev vsebin
in odnos med besedilom in ilustracijami. Nekoliko nižje vrednotijo elemente notranje
strukture učbenika, z izjemo usklajenosti z didaktičnimi načeli. Po mnenju učiteljev učbeniki
ne upoštevajo v zadostni meri psihološko-pedagoških vidikov učenja, saj so slabo usklajeni s
posebnimi pristopi k didaktičnemu oblikovanju. 18,7% učiteljev na vprašanje ni odgovorilo.
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Tabela 15: Vrednotenje učbenikov (Mihačič, 2005).
V kolikšni meri so Vam naslednji vidiki učbenika všeč oziroma so ustrezni za
zelo
precej
N
%
N
%
razporeditev vsebin
3
18,7
8
50
odnos med osnovnimi in dodatnimi
1
6,2
8
50
vsebinami
odnos med besedilom in ilustracijami
5
31,3
4
25
usklajenost z didaktičnimi načeli
1
6,2
10 62,5
usklajenost
s
pravili
didaktičnega
11 68,5
oblikovanja učbenika
usklajenost s posebnimi pristopi k
6
37,5
didaktičnemu oblikovanju

pouk geografije?
malo
nič
N
%
N %
2
12,5
3
18,7
1 6,2
3
2
1

18,7
12,5
6,2

1
1

6,2
6,2

6

37,5

1

6,2

V skladu z vrednotenjem učbenikov so odgovori učiteljev o dodatnih gradivih (Tabela
16). 85% vseh tistih učiteljev, ki so na vprašanje odgovorili oziroma 68,8% vseh anketiranih
učiteljev, pripravi za obravnavo vsebin o Sloveniji dodatno gradivo bodisi v obliki izvlečkov
obstoječega učbenika za geografijo Slovenije bodisi v obliki samostojnih sestavkov. Dodatno
gradivo pripravljajo s pomočjo različnih virov in literature.
Tabela 16: Priprava dodatnega gradiva o geografiji Slovenije (Mihačič, 2005).
Ali imate za snov o Sloveniji pripravljeno dodatno gradivo?
N
%
da
11
68,8
ne
2
12,5
brez odgovora
3
18,7
Snov o Sloveniji učitelji v največji meri črpajo iz knjig in revij (50% učiteljev črpa iz
njih precej, 31,3% pa zelo), pri oblikovanju gradiva jim precej pomaga tudi splošna
razgledanost. Nekoliko manj se poslužujejo drugih slovenskih učbenikov (za ostale stopnje
šolanja, starejši učbeniki) – 12,5% učiteljev jih le malo uporablja, kar 25% pa jih sploh ne.
Učitelji si v manjši meri pomagajo z znanjem, pridobljenim v teku šolanja, saj so o
geografskih značilnostih Slovenije predvsem v okviru univerzitetnega študija slišali le malo.
Najmanj informacij o Sloveniji učitelji pridobijo preko TV in svetovnega spleta. Kar 37,5% jih
je odgovorilo, da jim ta dva medija ne nudita informacij, ki bi jih nato uporabili v šoli, kar pa
je v nasprotju s prizadevanji za aktualizacijo in problemsko zasnovo pouka geografije. Pod
alinejo drugo so učitelji navedli še filme in videokasete (videoposnetke).
Tabela 17: Viri informacij o Sloveniji (Mihačič, 2005).
Od kod črpate snov o Sloveniji?
zelo
precej
N
%
N
%
tuji učbeniki
4
25
5
31,3
knjige, revije
5
31,3
8
50
TV, radio, internet
2
12,5
4
25
znanje, pridobljeno s šolanjem
2
12,5
7
43,8
splošna razgledanost
4
25
8
50

malo
N
%
2
12,5
2
12,5
3
18,7
2
12,5
1
6,2

nič
N
4
0
6
4
2

%
25
0
27,5
25
12,5

Učitelji pri pouku geografije uporabljajo tudi dodatna učna gradiva, ki pouk
popestrijo, dopolnjujejo in osmislijo. Najpogosteje uporabljajo atlase – 50% učiteljev jih
uporablja zelo pogosto, 31,3% pa precej pogosto. Učitelji se v različnih fazah pouka
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poslužujejo tudi učnih listov in nemih kart – pogosto se jih poslužujejo 56,3% učiteljev. V
manjši meri pri pouku posegajo po revijah z geografsko vsebino – 37,5% jih uporablja precej
pogosto, 56,3% pa zelo redko ali nikoli. V skladu z odgovori o pogostosti uporabe
posameznih didaktičnih pripomočkov se učitelji pri pouku večinoma ne poslužujejo prosojnic,
saj jih kar 68,8% ne uporablja nikoli. Pod alinejo drugo so učitelji navedli diapozitive.
Tabela 18: Uporaba učnih gradiv (Mihačič, 2005).
Katera učna gradiva še uporabljate?
zelo
precej
N
%
N
%
prosojnice
1
6,2
učne liste in neme karte
3
18,7
6
37,5
atlase
8
50
5
31,3
geografske revije
6
37,5

N
3
5
1
6

malo
%
18,7
31,3
6,2
37,5

nič
N
11
1
1
3

%
68,8
6,2
6,2
18,7

Iz Tabele 19, ki prikazuje pogostost uporabe posameznih učnih oblik, je razvidno, da
prevladuje frontalna učna oblika, saj jo 37,5% učiteljev izvaja zelo pogosto, 56,3% pa precej
pogosto. 68,8% učiteljev je odgovorilo, da pri pouku pogosto izvaja tudi individualno učno
obliko. Ostali dve učni obliki sta uporabljeni v skromnejši meri, predvsem v okviru
projektnega dela in pri pripravi referatov.
Tabela 19: Zastopanost učnih oblik (Mihačič, 2005).
Kako pogosto uporabljate naslednje učne oblike?
zelo
precej
N
%
N
%
frontalni pouk
6
37,5
9
56,3
individualno delo
1
6,2
10
62,5
delo v dvojicah
5
31,3
skupinsko delo
1
6,2
1
6,2

N

malo
%

3
7
10

18,7
43,8
62,5

nič
N

%

3
3

18,7
18,7

V skladu s pričakovanji pri pouku geografije prevladujejo verbalno-tekstualne metode
(metoda ustne razlage, teoretična predavanja, metoda pogovora, metoda dela s tekstom), ki
jih zelo ali precej pogosto uporabljajo skoraj vsi učitelji (87,6%) (Tabela 20). V precejšnji
meri se poslužujejo tudi ilustrativno-demonstracijskih metod, saj jih polovica učiteljev
uporablja precej pogosto. Laboratorijsko-eksperimentalne metode (terensko delo,
eksperiment) učitelji najredkeje uporabljajo (25% učiteljev jih sploh uporablja), kar je zaradi
narave pouka geografije razumljivo.
Tabela 20: Zastopanost učnih metod (Mihačič, 2005).
Kako pogosto uporabljate naslednje skupine učnih metod?
zelo
precej
malo
N
%
N
%
N
%
verbalno-tekstualne
9
56,3
5
31,3
1
6,2
ilustrativno-demonstracijske
3
18,7
9
56,3
3
18,7
laboratorijsko-eksperimentalne
4
25
metode izkustvenega učenja
4
25
6
37,5

nič
N

%

11
5

68,8
31,3

Prilagojeni kurikulumi za šole s slovenskim učnim jezikom terjajo permanentno
izobraževanje in izpopolnjevanje učiteljskega kadra, še posebej na področju humanističnodružboslovnih predmetov, med katere spada tudi geografija. Seminarjev, namenjenih
učiteljem šol s slovenskim učnim jezikom, ki jih organizira slovensko šolsko ministrstvo, se
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udeležuje le dobra tretjina anketiranih, kar 68,5% učiteljev pa v preteklih 3 letih ni bila niti
na enem seminarju.
Za italijanski šolski sistem so značilne stalne šolske reforme (glej poglavje Ustroj in
prihodnje usmeritve italijanskega šolskega sistema). Zadnja, reforma ministrice Moratti, je v
teku, v šolskem letu 2004/2005 so bili vanjo vključeni 1. razredi nižjih srednjih šol. Od
učiteljev smo želeli izvedeti prednosti in slabosti reforme z vidika njenega izvajanja pri pouku
geografije. Veliko učiteljev je bilo pri definiranju prednosti v zadregi. Nekateri o reformi sploh
ne morejo soditi, ker ne poučujejo v 1. razredih, drugi se s smernicami in vsebinami v celoti
strinjajo. Ena učiteljica je zapisala, da nova reforma nima prednosti v primerjavi s
predhodnim učnim načrtom, kar 37,5% učiteljev pa na vprašanje ni odgovorilo. Med
prednostmi, ki so jih učitelji navedli, je poglavitna ta, da jim nove smernice omogočajo
samostojno in svobodno oblikovanje lastnega učnega načrta – izbor vsebin, pristopov k
obravnavi in posledično večja fleksibilnost pri delu (določanje globine obravnave,
razpoložljivega števila ur). Reforma tudi utemeljuje pridobivanje procesnih znanj kot sestavni
del pouka – nudi in predpostavlja delo na terenu in poudarja pomen praktičnega dela
(zbiranje in obdelava informacij, razvijanje sposobnosti grafičnega komuniciranja). Ena
učiteljica je kot prednost navedla prisotnost okoljevarstvene note pri obravnavi posameznih
geografskih območij, ena pa, da je iz novih učnih načrtov odstranjena nepotrebna
faktografija. Po mnenju učiteljev je nova reforma prinesla ilustrativne učbenike, vendar smo
do tovrstnih odgovorov kritični, saj so učbeniki, ki jih uporabljajo v nižjih srednjih šolah s
slovenskim učnim jezikom, z izjemo učbenika za 1. razred, uvoženi iz Slovenije in torej niso
oblikovani v skladu s smernicami italijanske šolske reforme.
Pri ugotavljanju slabosti reforme se srečamo s paradoksom odgovorov. Poglavitna
prednost, ki so jo učitelji navedli pri prejšnjem vprašanju, paradoksalno ocenjujejo tudi kot
eno od njenih osrednjih slabosti. Navkljub avtonomnosti, ki jim jo podeljuje reforma,
anketiranci menijo, da so smernice nedorečene glede obsega in razporeditve obravnave
posameznih geografskih območij (kontinentov, delov Evrope in Italije). Prevelik poudarek je
na geografiji Italije oziroma učna snov o Italiji je preobsežna. Učiteljem tudi ni jasno, koliko
učnih ur naj namenijo obravnavi geografije Slovenije in koliko geografiji Italije. Večina
učiteljev se strinja, da je z novo reformo za geografijo predvidenih premalo ur (31,3%
učiteljev). Težava je tudi v razporeditvi učne snovi, ki ne ustreza starosti in sposobnostim
učencev (v 1. razredu obravnavajo občo geografijo s primeri iz sveta). Paradoksalno je tudi
dejstvo, da so navkljub organizacijski in didaktični avtonomiji šol, materialni in posledično
didaktični pogoji za sodoben in osmišljen pouk geografije slabši. Urnik in skromna sredstva v
mnogih primerih ne dopuščajo izpeljave terenskega dela in ekskurzij, premalo sredstev je
tudi za nakup geografskih didaktičnih pripomočkov. Po mnenju učiteljev ohlapnost učnega
načrta bistveno prispeva k neuniformiranosti in neprimerljivosti znanja med različnimi šolami
in znotraj šole. Ena učiteljica meni, da je reforma prinesla premalo pregledne, preobsežne in
preveč splošne učbenike, ki niso sistematični in vsebujejo preveč faktografije. Tudi do tega
odgovora smo precej kritični. Slabosti reforme ni navedla slaba petina anketirancev.
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13.2

REZULTATI RAZISKAVE MED UČITELJI GEOGRAFIJE NA OSNOVNIH ŠOLAH
Z ITALIJANSKIM UČNIM JEZIKOM V SLOVENIJI

V raziskavi so sodelovali vsi trije učitelji, ki poučujejo na osnovnih šolah z italijanskim
učnim jezikom. Učiteljica poučuje 10 let, en učitelj 18 let, drugi učitelj pa v šolstvu dela šele
eno leto. Če izvzamemo učitelja z najmanj delovnimi izkušnjami v šoli, znaša povprečna
delovna doba 14 let. Vsi 3 učitelji imajo VII. stopnjo izobrazbe. Diplomirali so na Univerzi v
Trstu, in sicer 2 na pedagoški fakulteti, smer geografija, eden pa iz zgodovine na filozofski
fakulteti.
Učni načrt za geografijo v osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom učitelji
vrednotijo različno (Tabela 21). 2 menita, da je učni načrt popoln v smislu predlaganih
vsebin, 2 (od teh eden, ki je označil tudi prejšnji odgovor), pa da ni ustrezno prilagojen za
narodnostno mešano območje – manjkajo namreč učne vsebine o Italiji, ki bi jih morali
obravnavati v 9. razredu devetletke, en učitelj meni, da je učni načrt popoln v smislu
materialnih, funkcionalnih in vzgojnih ciljev, eden pa da je to ena njegovih glavnih
pomanjkljivosti.
Tabela 21: Vrednotenje učnega načrta (Mihačič, 2005).
popoln v smislu predlaganih učnih vsebin
popoln v smislu predlaganih materialnih, funkcionalnih in vzgojnih
ciljev
pomanjkljiv v smislu predlaganih učnih vsebin
pomanjkljiv v smislu predlaganih materialnih, funkcionalnih in
vzgojnih ciljev
ustrezno prilagojen za narodnostno mešano območje
neustrezno prilagojen za narodnostno mešano območje

frekvenca
2
1
0
1
0
2

Učitelji se na šolah z italijanskim učnim jezikom srečujejo s podobnimi težavami, kot
jih imajo ostali učitelji v Sloveniji; snov, z izjemo enega učitelja, ne uspejo predelati v teku
šolskega leta. Bistvena težava je v premajhnem številu ur za preobsežno snov.
Kljub časovni stiski, s katero se srečujejo, učitelji ne bi izločili nobene učne vsebine ali
oklestili nobene učne snovi, temveč bi snov oziroma vsebine, ki niso predstavljene v zadostni
meri, dodali. Po njihovem mnenju bi bilo smiselno in potrebno več časa in pozornosti
nameniti analizi posameznih evropskih držav in specifiki lokalne stvarnosti. Iz vprašalnika in
razgovora je razvidno, da se en učitelj pri poučevanju opira predvsem na učbenik, ki ga
uporablja in manj na učni načrt. Meni namreč, da sta obseg in razpored vsebin odvisna od
učbenika, zato bi za predstavitev dodatnih oziroma razširjenih vsebin potrebovali drugi
učbenik, kar pa bi za učence predstavljalo precejšnji finančni zalogaj.
Izbor in zaporedje vsebin o geografiji Italije učitelji določajo različno na podlagi
izkušenj, lastnega zanimanja in učnega načrta. Odgovore učiteljev prikazuje Tabela 22.
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Tabela 22: Učne vsebine o geografiji Italije (Mihačič, 2005).
Kako določite izbor in zaporedje učnih vsebin o geografiji Italije?
sledim smernicam učnega načrta (lega Italije, italijansko etnično ozemlje, alpski svet v
Italiji, Apenini, nižinski svet Italije, gospodarske panoge in energetika v Italiji, poselitev,
naravno in selitveno gibanje prebivalstva),
najprej predstavim občegeografske značilnosti Italije, pri čemer fizičnogeografske poteze
primerjam s fizičnogeografskimi potezami Slovenije, nato obravnavam posamezne
italijanske dežele,
predstavim reliefne in klimatske značilnosti, na katere navežem obravnavo urbanizacije in
poselitve ozemlja ter druge vsebine družbene geografije.
Materialno-tehnični pogoji za sodoben in učinkovit pouk geografije so na vseh treh
šolah dobri (Tabela 23). Na vseh šolah imajo učitelji na razpolago TV sprejemnik z
videorekorderjem, osebni računalnik z možnostjo priklopa na internet in projektor in
grafoskop, na dveh tudi diaprojektor in kasetofon s CD predvajalnikom. Nobena šola nima
opreme za terensko delo.
Tabela 23: Materialno-tehnični pogoji za pouk geografije (Mihačič, 2005).
Ali imate v učilnici/na šoli na razpolago:
DA NE
TV z videorekorderjem
3
0
računalnik z internetom in s povezavo s projektorjem
3
0
kasetofon s CD predvajalnikom
2
1
diaprojektor
2
1
grafoskop
3
0
opremo za terensko delo
0
3
Didaktičnih pripomočkov, ki so na razpolago, se učitelji razmeroma pogosto
poslužujejo (Tabela 24). 2 redno uporabljata grafoskop, pogosto pa uporabljajo tudi TV
sprejemnik z videorekorderjem in računalnik. En učitelj, z izjemo računalnika, didaktične
pripomočke redko uporablja ali jih sploh ne. Učitelji ne izkazujejo zanimanja za uporabo
kasetofona s CD predvajalnikom in diaprojektorja.
Tabela 24: Pogostost uporabe didaktičnih pripomočkov in učil (Mihačič, 2005).
Kako pogosto uporabljate:
redno
pogosto
včasih
redko
(vsak
(2 do 3-krat (do 10-krat (do 5-krat nikoli
teden)
mesečno)
na leto)
na leto)
N
N
N
N
N
TV z videorekorderjem
2
1
računalnik z
internetom in s
2
1
povezavo s
projektorjem
kasetofon s CD
3
predvajalnikom
diaprojektor
1
2
grafoskop
2
1
opremo za terensko
3
delo
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Učni načrt za geografijo utemeljuje kot obliko pouka tudi ekskurzije, ki so sestavni del
letnega delovnega načrta šole. Vse 3 šole organizirajo medpredmetne ekskurzije po Sloveniji
in v Italijo, osnovna šola v Izoli pa tudi v druge države, npr. Avstrijo (Tabela 25).
Tabela 25: Organizacija ekskurzij (Mihačič, 2005).
Ali so v sklopu pouka organizirane ekskurzije v:
DA
NE
N
N
Slovenijo
3
0
Italijo
3
0
druge države
1
2
Učitelji ekskurzije vrednotijo zelo visoko (Tabela 26). 2 učitelja sta ekskurzijam po
Sloveniji in v Italijo pripisala najvišjo oceno, tako da znaša povprečna ocena 4,67. Učitelj na
izolski osnovni šoli je ekskurzijam v druge države dodelil najvišjo oceno.
Tabela 26: Vrednotenje ekskurzij.
Ovrednotite (1=nepomembne, 5=zelo pomembne) pomen organiziranih
ekskurzij za spoznavanje:
1
2
3
4
5
povprečna ocena
N
N
N
N
N
Slovenije
1
2
4,67
Italije
1
2
4,67
drugih držav
1
5
Učitelji so organizirali ekskurzije v različne slovenske pokrajine. 2 sta jih organizirala
samo po Koprskem primorju oziroma po Primorski (Litorale), eden pa tudi v predalpske,
kraške in panonske pokrajine. V sklopu ekskurzij po Italiji so učenci spoznavali dežele
Furlanijo – Julijsko Krajino (tja sta jih organizirala 2 učitelja), Veneto (en učitelj) in
Lombardijo (en učitelj). Vsi učitelji so si enotni, da bi bilo za boljše poznavanje Italije
potrebnih več ekskurzij.
Po mnenju učiteljev imajo učenci najbolj pomanjkljivo znanje o slovenskih
pokrajinah/regijah, ki so oddaljene od Koprskega primorja; poimensko so navedli severno,
severovzhodno in vzhodno Slovenijo. Dobro pa učenci poznajo Koprsko primorje in alpske
pokrajine oziroma celo zahodno Slovenijo. V Italiji slabo poznajo njen srednji in južni del,
dobro pa dežele Furlanijo – Julijsko Krajino, Veneto, Tridentinsko – Zgornje Poadižje oziroma
na splošno severni del Italije, v manjši meri pa tudi Toskano.
Učitelji uporabljajo učbenike iz zbirke Un mondo di luoghi – L'Italia, L'Europa e gli
stati europei, Il mondo e i paesi extraeuropei. Učbenik o geografiji Slovenije v italijanskem

jeziku je bil potrjen s sklepom, objavljenim v Uradnem listu št. 76/2005 z dne 12. 8. 2005,
zato ga v času raziskave učitelji še niso uporabljali. Vsebine o geografiji Slovenije so zato
predstavljali s pomočjo slovenskih učbenikov. Učbenik, ki obravnava Italijo, sicer obstaja,
vendar je za slovenske razmere preobsežen. 2 učitelja imata v ta namen pripravljeno gradivo
oziroma skripta o geografiji Italije, eden pa sledi obstoječemu učbeniškemu kompletu iz
zbirke Un mondo di luoghi (L'Italia, Le regioni italiane). Učbeniški komplet je učiteljem na
splošno všeč oziroma smatrajo, da je za pouk ustrezen (Tabela 27). V največji meri jim
ustrezajo naslednji vidiki učbenika: odnos med besedilom in ilustracijami, odnos med
osnovnimi in dodatnimi vsebinami ter razporeditev vsebin. 2 učitelja menita, da je učbenik
popolnoma usklajen s pravili didaktičnega oblikovanja ter s posebnimi pristopi k
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didaktičnemu oblikovanju, enega učitelja pa ta dva vidika le malo zadovoljujeta. Učitelji so
najmanj zadovoljni z usklajenostjo učbenika z didaktičnimi načeli.
Tabela 27: Vrednotenje učbeniškega kompleta (Mihačič, 2005).
V kolikšni meri so Vam naslednji vidiki učbenika všeč oziroma so ustrezni za pouk
geografije?
zelo
precej malo
nič
N
N
N
N
razporeditev vsebin
1
2
odnos med osnovnimi in dodatnimi vsebinami
1
2
odnos med besedilom in ilustracijami
2
1
usklajenost z didaktičnimi načeli
2
1
usklajenost s pravili didaktičnega oblikovanja učbenika
2
1
usklajenost s posebnimi pristopi k didaktičnemu
2
1
oblikovanju
Gradivo o geografiji Italije učitelji oblikujejo s pomočjo različnih virov (Tabela 28). Pri
pripravi gradiva je učiteljem v največjo pomoč znanje, pridobljeno v času študija, in italijanski
učbeniki. Pri delu jim veliko pomaga tudi splošna razgledanost. Učitelji v precejšnji meri
posegajo tudi po strokovnih knjigah in revijah, informacije pa pridobivajo tudi na TV, radiu ali
svetovnem spletu.
Tabela 28: Viri informacij o Italiji (Mihačič, 2005).
Od kod črpate snov o Italiji?
zelo
precej
N
N
tuji učbeniki
knjige, revije
TV, radio, internet
znanje, pridobljeno s šolanjem
splošna razgledanost

3
1
1
3
2

malo
N

nič
N

2
2
1

Pri pouku učenci pridobivajo tudi proceduralno znanje. Urijo se v pridobivanju,
uporabi in obdelavi informacij, urijo spomin, razvijajo sposobnost opazovanja in sklepanja,
zato je pri pouku potrebno zagotoviti čimveč možnosti uporabe raznovrstnega statističnega,
informacijskega, kartografskega in slikovnega gradiva. Med navedenimi učnimi gradivi in
pripomočki učitelji v največji meri uporabljajo prosojnice in učne liste, precej uporabljajo tudi
atlase in geografske revije (Tabela 29). Pomenljivo se nam zdi, da je samo en učitelj označil,
da zelo pogosto uporablja atlase. Eden osrednjih ciljev pouka geografije je namreč urjenje v
orientaciji in kartografsko opismenjevanje, zato bi morala biti stalna uporaba kart in atlasov
vodilo in prioriteta vsakega učitelja.
Tabela 29: Učna gradiva (Mihačič, 2005).
Katera učna gradiva še uporabljate?
zelo
precej
N
N
prosojnice
učne liste in neme karte
atlase
geografske revije

2
2
1

malo
N

nič
N

1
1
2
2

1

86

T. Mihačič: KOMPARATIVNA ANALIZA VERTIKALE GEOGRAFSKEGA IZOBRAŽEVANJA NA PRIMERU MANJŠINSKIH ŠOL

Pouk geografije omogoča raznovrstnost učnih oblik in metod. Od aktivnih oblik učitelji
najpogosteje izvajajo individualno delo, redkeje pa delo v dvojicah in skupinsko delo.
Frontalna oblika dela je še vedno dominanta pouka (Tabela 30).
Tabela 30: Pogostost uporabe učnih oblik (Mihačič, 2005).
Kako pogosto uporabljate naslednje učne oblike?
zelo
precej
malo
N
N
N
frontalni pouk
individualno delo
delo v dvojicah
skupinsko delo

3
2
1

nič
N

1
2
2

1

Učne metode, ki jih učitelji pretežno uporabljajo, so verbalno-tekstualne (predavanje,
opisovanje, pojasnjevanje, razgovor, delo z učbenikom, revijami, učni listi), kar potrjujejo
tudi odgovori na vprašanja o učnih gradivih. Snov obravnavajo in predstavijo pogosto tudi z
ilustrativno-demonstracijsko metodo (zlasti demonstracija slik in posnetkov) in z metodo
izkustvenega učenja (projektno delo, načrtovanje, in priprava ekskurzij). Laboratorijskoeksperimentalnih metod se učitelji večinoma ne poslužujejo (Tabela 31).
Tabela 31: Pogostost uporabe učnih metod (Mihačič, 2005).
Kako pogosto uporabljate naslednje skupine učnih metod?
zelo
precej
malo
N
N
N
verbalno-tekstualne
ilustrativno-demonstracijske
laboratorijsko-eksperimentalne
metode izkustvenega učenja

3
1
1

2
1
2

nič
N

2

Preveriti smo želeli, ali se učitelji glede na specifičnost poučevanja na narodnostno
mešanem območju strokovno izpopolnjujejo in izobražujejo. 2 učitelja se udeležujeta
seminarjev, ki jih za učitelje šol z italijanskim učnim jezikom v Sloveniji organizira Republika
Italija, eden pa ne.
Ker šolstvo v Sloveniji prehaja skozi pomembno prenovo – uvedbo devetletke, ki je
prinaša številne vsebinske in organizacijske spremembe, smo želeli od učiteljev izvedeti,
kakšne so prednosti in slabosti reforme z vidika pouka geografije. Učitelj, ki je v slovenskem
šolskem sistemu šele začel delati, na vprašanje ni mogel oziroma znal odgovoriti, ker ima
premalo izkušenj. En učitelj je kot prednost uvedbe devetletke navedel sistematičnost in
popolnost učnega načrta, slabosti pa ni navedel, tretji učitelj pa prednosti ne vidi, glavna
pomanjkljivost pa je premajhno število ur za tako obseženo učno snov.
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14.

REZULTATI RAZISKAVE MED UČENCI

Raziskavo smo opravili med učenci nižjih srednjih šol s slovenskim učnim jezikom
(scuola media) v Italiji in učenci 7. razreda devetletke ter 7. in 8. razreda osemletke z
italijanskim učnim jezikom v Sloveniji. Osnovnošolski nivo v Sloveniji in nižji srednješolski
nivo v Italiji smo izbrali zaradi primerljivosti rezultatov. Osnovna šola v Italiji in osnovna šola
v Sloveniji namreč nista povsem primerljivi (glej Sliko 2), raziskava na višji srednji šoli v Italiji
in srednji šoli v Sloveniji pa bi bila zaradi raznolikosti izobraževalnih programov in smeri
težavna in zapletena, rezultati pa bi bili težko primerljivi. Populacija, ki je bila zajeta v
raziskavo, je bila stara od 13 do 15 let. Anketirali smo 461 učencev na 6 nižjih srednjih šolah
s slovenskim učnim jezikom in 116 učencev na 3 osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom.
Število učencev po posameznih šolah prikazuje spodnja tabela.
Tabela 32: Število učencev, ki so sodelovali v raziskavi, po posameznih šolah
(Mihačič, 2005).
število
število
šola
šola
učencev
učencev
NSŠ Srečko Kosovel Opčine
83
OŠ Vincenzo de Castro Piran
31
NSŠ Fran Levstik Prosek
48
OŠ Dante Alighieri Izola
39
OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio
NSŠ Sv. Cirila in Metoda
42
46
Trst
Koper
NSŠ Sv. Cirila in Metoda
32
SKUPAJ
116
Trst – dislocirana enota
Katinara
NSŠ Ivan Cankar Trst
35
NSŠ Simon Gregorčič Dolina
38
NSŠ Ivan Trinko Gorica
129
Večstopenjska šola
54
Doberdob
SKUPAJ
461
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14.1

REZULTATI RAZISKAVE MED UČENCI
SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM V ITALIJI

NIŽJIH

SREDNJIH

ŠOL

S

70% učencev je geografija všeč, slaba tretjina pa za ta predmet izkazuje skromno ali
nobeno zanimanje. Geografija je najbolj všeč mlajšim učencem, s starostjo pa zanimanje
upada oziroma narašča delež učencev, ki jih geografija ne zanima preveč (Tabela 33). Do
podobnih ugotovitev so prišli tudi pri osnovnošolski populaciji v Sloveniji (primerjaj Resnik
Planinc, 2001, 96, 99, 103).
Tabela 33: Priljubljenost predmeta geografija
Ti je geografija všeč?
1. r
2. r
N
%
N
%
ZELO
39
26,0
21
13,4
PRECEJ
77
51,3
83
52,9
MALO
29
19,3
47
29,9
NIČ
5
3,4
6
2,8

(Mihačič, 2005).
3. r
N
28
74
43
8

%
18,2
48,0
27,9
5,1

skupaj
N
%
88
19,1
234 50,8
119 25,9
19
4,2

Pri vprašanju številka 4 so morali učenci zapisati, zakaj jim je ali jim ni geografija
všeč. Odgovore smo zaradi preglednosti združili v 7 skupin. V prvo skupino odgovorov smo
uvrstili odgovore, ki so vsebovali besedo svet. Učenci tako pri geografiji spoznavajo svet,
njegove različne dele in pokrajine, spoznavajo značilnosti sveta, odkrivajo svet, izvejo
različne podatke o svetu in spoznajo celine.
V drugo skupino smo združili odgovore, ki se nanašajo na obravnavo
fizičnogeografskih značilnosti. Učenci so navedli specifične elemente naravnega okolja, ki jih
zanimajo (reke, morja, jezera, reliefne značilnosti, rastlinstvo in živalstvo), drugi so zapisali,
da jih zanimajo naravnogeografske značilnosti držav oziroma narava na splošno. V to skupino
smo uvrstili tudi odgovore o Zemlji kot planetu. Učenci namreč prepoznavajo geografijo kot
predmet, pri katerem spoznavajo Zemljo in vesolje, se učijo o planetih in spoznavajo
značilnosti planeta Zemlja.
Tretja skupina zajema odgovore, v katerih so učenci omenili države. Geografija jim je
všeč, ker se učijo o državah in različnih pokrajinah, spoznavajo druge dežele in države, izvejo
veliko zanimivih informacij o drugih državah, govorijo o državah.
Največ odgovorov se je nanašalo na družbenogeografske vsebine (četrta skupina).
Učenci pri geografiji izvejo, kako živijo ljudje po svetu, spoznajo politično sliko sveta,
spoznajo nove kraje, nove kulture in običaje ljudi, se seznanijo z jezikovno sestavo in
posebnostmi posameznih držav, govorijo o mestih, prebivalstvu, spoznavajo zgodovino in
gospodarstvo držav, različne načina življenja, znamenitosti in zanimivosti posameznih krajev
ter verstva.
Učencem je geografija všeč tudi zato, ker radi potujejo in ker jim znanje, pridobljeno
pri pouku, lahko pomaga pri izbiri počitniške/izletniške destinacije (peta skupina).
V šesto skupino smo uvrstili odgovore, s katerimi učenci prepoznavajo formativno
vlogo geografije. Pri geografiji se namreč naučijo veliko novega, zanimivega, poglabljajo in
utrjujejo znanje, njene vsebine so življenjske in poučne, prispevajo k razgledanosti in splošni
kulturi in so obrnjene v prihodnost.
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V sedmo skupino smo uvrstili odgovore, ki odražajo predvsem praktično pogojenost
zanimanja. Učenci so pri geografiji uspešni, imajo dobre ocene, se veliko pogovarjajo, učitelj
dobro razlaga, snov je preprosta in razumljiva in ne pretirano zahtevna, učenci radi
raziskujejo, delajo referate, uporabljajo karte, dopolnjujejo neme karte in rišejo grafikone.
Med razlogi, zakaj jim geografija ni všeč, pa so učenci navedli: dolgočasno in
nezanimivo snov, nerazumljivo razlago učitelja oziroma način podajanja snovi, učenje na
pamet, faktografijo, preobsežnost snovi, zahtevnost določenih vsebin, prepodrobno
obravnavanje vsebin iz fizične geografije (relief, vodovje, podnebje).
Peto vprašanje je bilo zgolj informativne narave. Zanimiva je primerjava odgovorov
učencev z odgovori učiteljev, ki razkriva, da učenci ne vedo, ali so na ekskurzijah bili in ali je
njihova izvedba predvidena v teku šolskega leta. Primerjava obenem razkriva razlike v
uporabi terminov. Medtem ko v slovenski učni praksi ločujemo besedi izlet in ekskurzija na
podlagi vsebinskih razlik med njima34, ju učitelji na nekaterih šolah s slovenskim učnim
jezikom v Italiji razlikujejo glede na trajanje: izlet je navadno večdnevni, ekskurzija pa traja
največ en dan. Ker enodnevnih ekskurzij šole običajno ne organizirajo, učenci smatrajo, da
so bili samo na izletih (čeprav gre dejansko za ekskurzije).
Učenci ekskurzije ocenjujejo povprečno. Praviloma so najvišje ocenjene ekskurzije po
Italiji (izjema so učenci 2. razreda, ki so tem ekskurzijam pripisali najnižjo oceno), sledijo
ekskurzije v druge države s povprečno oceno 3,64, najnižjo oceno pa so učenci dodelili
ekskurzijam v Slovenijo (3,57) (Tabele 34, 35, 36, 37) . Ekskurzije po Italiji imajo večji delež
najvišje ocene in najmanjše deleže nizkih ocen. Zanimivo je ocenjevanje ekskurzij v druge
države. Učenci so tem ekskurzijam dodelili v primerjavi z ekskurzijami po Italiji in v Slovenijo
največ ekstremnih ocen (večja deleža ocen 1 in 5 kot pri drugih dveh destinacijah). Oglejmo
si še spreminjanje zanimanja za ekskurzije. Pri starejših učencih zanimanje za ekskurzije
praviloma upada, saj jim pripisujejo manjši pomen (večji delež povprečnih in nizkih ocen za
vse destinacije), mlajši učenci pa ekskurzijam pripisujejo večji pomen. Do podobnih
ugotovitev so prišli tudi pri šolski populaciji v Sloveniji, kjer s starostjo narašča zanimanje za
tujino, upada pa zanimanje za raziskovanje domačega kraja in domovine (primerjaj Resnik
Planinc, 2001, 97, 100, 105). Na vprašanje niso odgovorili učenci, ki na ekskurzijah še niso
bili oziroma niso bili zunaj meja Italije in pomena posledično niso znali vrednotiti.
Tabela 34: Vrednotenje ekskurzij v 1. razredu (Mihačič, 2005).
Oceni (1=nepomembne, 5=zelo pomembne) pomen organiziranih ekskurzij za
tvoje znanje o:
brez
povprečna
1
2
3
4
5
odgovora
ocena
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
Sloveniji
2
1,3 12 8,0 37 24,7 57 38,0 34 22,7 8
5,3
3,77
Italiji
2
1,3
7
4,7 31 20,7 59 39,3 44 29,3 7
4,7
3,95
drugih
9
6,0 16 10,7 18 12,0 27 18,0 51 34,0 29 19,3
3,79
državah

34

Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika je izlet krajše potovanje, navadno za razvedrilo ali
zabavo, ekskurzija pa potovanje ali obisk s poučnim namenom (z vzgojno-izobraževalno noto,
op. a.).
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Tabela 35: Vrednotenje ekskurzij v 2. razredu (Mihačič, 2005).
Oceni (1=nepomembne, 5=zelo pomembne) pomen organiziranih ekskurzij za
tvoje znanje o:
brez
povprečna
1
2
3
4
5
odgovora
ocena
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
Sloveniji
6
3,8 12 7,6 44 28,0 55 35,0 33 21,0 7
4,6
3,65
Italiji
7
4,5 16 10,2 43 27,4 58 36,9 31 19,7 2
1,3
3,56
drugih
16 10,2 9
5,7 25 15,9 21 13,4 54 34,4 32 20,4
3,70
državah
Tabela 36: Vrednotenje ekskurzij v 3. razredu (Mihačič, 2005).
Oceni (1=nepomembne, 5=zelo pomembne) pomen organiziranih ekskurzij za
tvoje znanje o:
brez
povprečna
1
2
3
4
5
odgovora
ocena
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
Sloveniji 15 9,7 14 9,1 54 35,1 31 20,1 27 17,5 13
8,5
3,29
Italiji
9
5,8 12 7,8 46 29,9 51 33,1 32 20,8 4
2,6
3,49
drugih
21 13,6 11 7,2 25 16,2 18 11,7 43 27,9 36 23,4
3,40
državah
Tabela 37: Sumarno vrednotenje ekskurzij (Mihačič, 2005).
Oceni (1=nepomembne, 5=zelo pomembne) pomen organiziranih ekskurzij za
tvoje znanje o:
brez
povprečna
1
2
3
4
5
odgovora
ocena
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
Sloveniji 23 5,0 38 8,2 135 29,3 143 31,0 94 20,4 28 18,1
3,57
Italiji
18 3,9 35 7,5 120 26,0 168 36,5 107 23,3 13
2,8
3,69
drugih
46 10,0 36 7,8 68 14,8 66 14,3 148 32,1 97 21,0
3,64
državah
Motivi zanimanja za ekskurzije so različni. Kar 92,8% učencev je označilo, da na
ekskurzije radi hodijo zato, ker spoznavajo nova območja, 88,3% je všeč druženje s sošolci,
70,9% pa so ekskurzije všeč zaradi dne prostega pouka (Tabela 38). Tretjina jih ekskurzijam
pripisuje pomen poglabljanja in utrjevanja znanja. Struktura odgovorov po starostnih
skupinah razkriva, da mlajši učenci ekskurzijam pripisujejo večji vzgojno-izobraževalni
pomen, saj je odstotek tistih, ki na ekskurzijah spoznavajo nova območja in utrjujejo znanje,
pomembno višji od deleža starejših učencev, ki so označili ta dva odgovora. Odgovor "ker mi
odpade pouk" je označila dobra polovica mlajših učencev, kar je petina manj kot učencev 3.
razreda. Tako strukturo odgovorov si lahko razlagamo na dva načina. Če predpostavimo, da
so učenci iskreno odgovarjali, je pri starejših učencih zanimanje večje zaradi socialnih
vzgibov (druženje), pri mlajših pa iz izobraževalnih vzgibov. Druga možnost je, da so se
mlajši učenci želeli z odgovori prikupiti oziroma zrasti v očeh učitelja in so njihovi odgovori
odraz iskanja zunanje afirmacije.
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Tabela 38: Motivi zanimanja za ekskurzije (Mihačič, 2005).
Na ekskurzije rad(a) hodim, ker:
1. r
2. r
3. r
N
%
N
%
N
%
mi odpade pouk
89
59,3
115
73,2
123
79,9
se družim s sošolci
125
83,3
144
91,7
138
89,6
spoznavam nova območja 145
96,7
146
93,0
137
89,0
utrjujem znanje,
108
72,0
95
60,5
96
62,3
pridobljeno pri pouku

skupaj
N
%
327
70,9
407
88,3
428
92,8
299

64,9

87,4% učencev si želi več ekskurzij, 6,1% si jih ne želi, 6,5% pa je neodločenih
(Tabela 39). Zanimivo je, da največji delež tistih, ki si ne želijo več ekskurzij, odpade na 1.
razred, torej na tiste, ki izkazujejo večjo željo po spoznavanju novih območij in usvajanju
znanja.
Tabela 39: Želja po dodatnih ekskurzijah (Mihačič, 2005).
Si želiš več ekskurzij?
1.r
2.r
3.r
N
%
N
%
N
%
da
115
76,7
146
93,0
142
92,2
ne
24
16,0
2
1,3
2
1,3
ne vem
11
7,3
9
5,7
10
6,5

skupaj
N
%
403
87,4
28
6,1
30
6,5

Destinacije, ki bi jih učenci želeli obiskati v sklopu ekskurzij, so zelo različne. Učenci
so našteli imena krajev ter regij, imenovanih po straneh neba in zgodovinskih kriterijih v
Sloveniji, imena pokrajin in dežel v Italiji, navedli pa so tudi znamenitosti, ki bi si jih radi
ogledali. Med prednostnimi destinacijami v Sloveniji so Ljubljana, severovzhodna Slovenija
(Maribor, Prekmurje, Štajerska, Panonska nižina, vzhodni del Slovenije, Pohorje, Ptuj, Murska
Sobota, Koroška) in severozahodna Slovenija (Gorenjska, visokogorje, Triglavski narodni
park, Bled, Bohinj, Triglav, Kranjska Gora, Trenta, Julijske Alpe, severni del Slovenije,
Kranjska). V manjši meri si učenci želijo obiskati jugovzhodno Slovenijo (Belo krajino,
Čatež/Čateške toplice, Novo mesto, Kočevje, Dolenjsko) in jugozahodno oziroma zahodno
Slovenijo (južni del Slovenije, Portorož, Piran, Koper, Izolo, Primorsko, obmorske kraje,
Primorje, primorski svet, Novo Gorico). Učenci bi si želeli obiskati tudi izvir Soče, Škocjanske
jame, Postojnsko jamo, bolnišnico Franjo in različne muzeje. V Italiji pa bi učenci najraje
obiskali Rim, južno Italijo (prednjači Sicilija, sledi Sardinija, južni del Italije, Neapelj,
Kalabrija, Apulija, Bari, Kampanija, otoki) in posamezna mesta (Firence, Genova, Milano,
Benetke, Verona). Manj zanimivi destinaciji sta za učence srednja Italija (zlasti Toskana) in
severni del Italije, ki ga, z izjemo Milana in Aoste, praviloma ne omenjajo. 20,8% učencev ni
za Slovenijo navedlo nobene destinacije, le 9% pa tega ni storilo za Italijo.
V vprašalniku so učenci presojali, katere pokrajine/območja/regije Slovenije, Italije in
drugih držav poznajo najbolje in katere slabo. Pregled začnimo pri Sloveniji. Učenci menijo,
da najbolje poznajo Ljubljano, nato pa jugozahodno oziroma zahodno Slovenijo, za katero so
uporabili različna poimenovanja: Primorska, primorski svet, obmorska Slovenija, zamejsko
območje, Primorje, obmejni pas, kraji ob meji z Italijo, Obala. Na ravni mezoregij je
poimenovanje pogojeno z lego občine, v kateri se nahaja šola oziroma bivališče učencev.
Učenci iz Gorice tako najbolje poznajo Goriško ravan (Šempeter, Solkan, Vrtojbo, Miren,
Novo Gorico), učenci z Opčin in iz Proseka Kras (Sežano, Komen, Gorjansko, Lokev), učenci
iz Trsta in Doline pa Koprsko Primorje in obronke Krasa (Kozino, Socerb, Izolo, Koper, Piran).
V manjši meri so učenci navedli, da poznajo severozahodni del Slovenije (gorat svet
Slovenije, visokogorje, Gorenjsko), v katerem so jim najbolj poznani Bled, Bohinj in Kranjska
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Gora. Učenci menijo, da zelo slabo poznajo severovzhodno Slovenijo, ki je bila prevladujoč
odgovor na vseh šolah (Prekmurje, Štajerska, Koroška, Maribor, panonski svet, vzhodna
Slovenija, "blizu Madžarske", severovzhodni del Slovenije, Ptuj, Murska Sobota). Slabo
poznajo tudi jugovzhodno Slovenijo (Dolenjsko, Belo krajino, Novo mesto) ter vzhodno in
južno Slovenijo. Na treh šolah (v Gorici, na Opčinah in v Dolini) učenci smatrajo, da slabo
poznajo Ljubljano (tak odgovor je podalo največ 10% učencev na posamezni šoli), kar je v
nasprotju z navedbami o območjih, ki jih poznajo najbolje. Manjši delež učencev je odgovoril,
da slabo poznajo celo Slovenijo. Če k temu prištejemo še 22,5% učencev, ki niso navedli
ničesar pri območjih v Sloveniji, ki jih poznajo slabo ter 14,3% učencev, ki niso odgovorili na
vprašanje o območjih v Sloveniji, ki jih dobro poznajo, ugotovimo, da je poznavanje
Slovenije slabo oziroma da je znanje o slovenskih regijah in pokrajinah šibko in pomanjkljivo.
Poznavanje Italije je v primerjavi s Slovenijo boljše. Učenci najbolje poznajo deželo
Furlanijo – Julijsko Krajino z lokalnimi odstopanji v poimenovanjih. Učenci iz Gorice dobro
poznajo Goriško pokrajino (Gorico, Števerjan, Sovodnje, Krmin, Štandrež, Videm, Doberdob),
učenci iz Doberdoba Laško (Gradež, Trbiž, Ronke), učenci z Opčin in iz Proseka del Tržaške
pokrajine, ki sega na Kras (Repen, Zgonik, Prosek, Opčine), učenci iz Trsta in Doline pa
predvsem Trst z okolico (Dolina, Milje, Mačkolje). Mestoma so učenci omenili tudi kraje
oziroma območja, ki so jih obiskali v sklopu ekskurzij (zlasti Benetke in deželo Tridentinsko –
Zgornje Poadižje). Učenci najslabše poznajo južno Italijo (južni del Italije, Sicilijo, Sardinijo,
Kampanijo, Kalabrijo, Apulijo, Bazilikato, Neapelj), nato Rim in srednjo Italijo (Toskano,
Emilijo – Romanjo, Abruco, Marke, Umbrijo, območje Apeninov). Odgovor severna Italija se
je pojavil le izjemoma (Aosta, Tirolska, Piemont, Torino, Dolomiti). Delež učencev, ki na ti
dve vprašanji niso odgovorili, je nižji kot pri navedbah za Slovenijo; slaba desetina jih ni
navedla, kaj v Italiji poznajo dobro, in slaba petina, kaj v Italiji poznajo slabo, kar dokazuje,
da so na primeru Italije učenci lažje ovrednotili svoje znanje.
Izven meja Italije in Slovenije učenci poznajo dobro predvsem turistične destinacije,
ki so jih obiskali z družino; prednjačijo zlasti Avstrija in Hrvaška ter evropske prestolnice.
Struktura odgovorov na vprašanje, katere države poznaš slabo, je pestra in odraža potovalne
želje učencev (navedeni so vsi kontinenti, večina evropskih držav, mesta).
Preveriti smo tudi želeli, ali učenci menijo, da bi svoje poznavanje Slovenije in njenih
regij lahko izboljšali z organizacijo večjega števila ekskurzij. 82,7% jih je odgovorilo
pozitivno, 13,9% pa negativno. 3,4% učencev na vprašanje ni odgovorilo (Tabela 40).
Odstotek pritrdilnih odgovorov je zopet večji pri mlajših učencih, kar potrjuje domnevo, da so
mlajši otroci bolj navdušeni nad ekskurzijami in spoznavanjem novih območij.
Tabela 40: Organizacija dodatnih ekskurzij (Mihačič, 2005).
Meniš, da je spoznavanje Italije potrebnih več ekskurzij?
1.r
2.r
3.r
N
%
N
%
N
%
da
128
85,3
128
81,5
125
81,2
ne
19
12,7
22
14,0
23
14,9
brez
3
2,0
7
4,5
6
3,9
odgovora

skupaj
N
%
381
82,7
64
13,9
16
3,4

Učbenike, ki jih učenci uporabljajo pri pouku geografije, smo že navedli in podrobneje
predstavili, zato bomo na tem mestu le podali ocene učencev (Tabela 41) . Najvišje je bil
ocenjen učbenik za 1. razred (povprečna ocena 3,54), najnižje pa učbenik za 2. razred
(povprečna ocena 3,22), predvsem na račun večjega deleža ocen 2 in nižjega deleža ocen 5.
Učbenik za 1. razred je jezikovno in vsebinsko bližji učencem, preveden je iz italijanščine in
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uporablja izraze, ki sicer niso strokovno najbolj ustrezni, so pa nedvomno del slovenske
zamejske stvarnosti (glej poglavje Učbeniki za geografijo v manjšinskih šolah).
Tabela 41: Vrednotenje učbenikov (Mihačič, 2005).
Oceni učbenik (1=sploh mi ni všeč, 5=zelo mi je všeč).
1
2
3
4
N
%
N
%
N
%
N
%
1. r
7
4,7
10
6,7
57
38,0
44
29,3
2. r
12
7,6
21
13,4
63
40,1
43
27,3
3. r
11
7,1
10
6,5
57
37,0
56
36,4

5
N
30
18
20

%
20,0
11,6
13,0

povprečna
ocena
3,54
3,22
3,42

Glavni vir informacij o Sloveniji je šola (89,1% odgovorov), sledijo množična občila in
knjige ter revije (Tabela 42). Le slaba polovica učencev informacije dobi tudi v družini in od
prijateljev. Delež učencev, ki so označili, da informacije pridobivajo v družini in od prijateljev,
je izrazito nadpovprečen v Proseku in Dolini, najnižji pa v Trstu in Gorici. Sklepamo lahko, da
se je slovenska zavest, ki izvira iz družine, ohranila na obrobju mest (zlasti na tržaškem delu
Krasa), medtem ko je v mestih zaradi asimilacije in mešanih zakonov oslabela.
Tabela 42: Viri informacij o Sloveniji (Mihačič, 2005).
Od kod pridobivaš informacije o Italiji?
1. r
2. r
3. r
N
%
N
%
N
%
prijatelji, sorodniki
77
51,3
67
42,7
61
39,6
šola
95
63,3 112 71,3 104 67,5
knjige, revije
77
51,3
71
45,2
70
45,5
TV, radio, internet
67
44,7
74
47,1
78
50,6

skupaj
N
%
205 44,5
411 89,1
218 47,3
219 47,5

62% anketirancev meni, da so informacije o Sloveniji, ki jih dobijo v šoli, povsem
zadovoljive, tretjina pa jih meni, da v šoli dobijo premalo informacij, povezanih s Slovenijo
(Tabela 43). Struktura odgovorov po razredih razkriva, da so z informacijami najmanj
zadovoljni učenci 3. razreda, najbolj zadovoljni pa so učenci 1. razreda.
Tabela 43: Zadovoljivost informacij o Sloveniji (Mihačič, 2005).
V kolikšni meri so informacije o Sloveniji, ki jih pridobiš v šoli,
zadovoljive?
1. r
2. r
3. r
skupaj
N
%
N
%
N
%
N
%
zelo
17
11,3
13
8,3
5
3,2
35
7,6
precej
86
57,3
89
56,7
76
49,4
251
54,4
malo
33
22,0
50
31,8
65
42,3
148
32,1
nič
10
6,7
3
1,9
7
4,5
20
4,3
brez odgovora
4
2,7
2
1,3
1
0,6
7
1,6
Slabe tri četrtine učencev, ki so odgovorili na prejšnje vprašanje, si želi pridobiti več
informacij o Sloveniji, od tega največ učencev 1. razreda (pritrdilno jih je odgovorilo 80%). S
starostjo želja po dodatnih informacijah upada (pritrdilno je odgovorilo 66,9% učencev 3.
razreda) (Tabela 44).
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Tabela 44: Želja po dodatnih informacijah o Sloveniji (Mihačič, 2005).
Ali bi si želel (a) o Sloveniji pridobiti več informacij?
1. r
2. r
3. r
skupaj
N
%
N
%
N
%
N
%
da
120
80,0
108
68,8
103
66,9
331
71,8
ne
27
18,0
42
26,7
45
29,2
114
24,7
brez odgovora
3
2,0
7
4,5
6
3,9
16
3,5
Pogostost obiskov v Sloveniji je odvisna od lege občine in deloma tudi od zavednosti.
Slovenijo najpogosteje obiščejo učenci iz Gorice (najpogostejši odgovori so vsak dan, enkrat
do dvakrat tedensko, enkrat mesečno), Doline (najpogostejši odgovori enkrat do dvakrat
mesečno), Proseka in z Opčin (najpogostejši odgovori enkrat tedensko, dvakrat tedensko,
enkrat mesečno), redkeje pa učenci iz Trsta (do petkrat letno). Približno 3% učencev so
odgovorili, da v Sloveniji sploh še niso bili.
Motivi potovanj v Slovenijo so različni. Prevladujoč motiv so izleti (družinski, šolski) –
označilo jih je 77,4% učencev, sledijo nakupovanje s 56,6% in obiski sorodnikov ter
prijateljev s slabo polovico navedb. Skoraj polovica učencev obišče Slovenijo na
gastronomskih izletih (Tabela 45). Struktura odgovorov po posameznih šolah pove, da je
delež učencev, ki nakupujejo v Sloveniji, največji v Proseku in na Opčinah ter v Gorici,
najmanjši pa Trstu in Doberdobu. Gostinske lokale najpogosteje obiščejo učenci iz Proseka in
Doline, najredkeje pa učenci iz Trsta. Drugi motivi, ki so jih učenci navedli, so točenje goriva,
obisk frizerja, zobozdravnika, kozmetičnega salona, tabornikov.
Tabela 45: Motivi potovanj v Slovenijo (Mihačič, 2005).
Kateri so glavni motivi potovanj v Slovenijo?
1. r
2. r
N
%
N
%
obisk sorodnikov, prijateljev
80 53,3 77 49,0
izlet
126 84,0 124 79,0
nakupovanje
81 54,0 96 61,1
obisk prireditev, športnih aktivnosti 50 33,3 49 31,2
obisk gostinskih lokalov
60 40,0 79 50,3

3. r
N
72
107
84
45
88

%
46,7
69,5
54,5
29,2
57,1

skupaj
N
%
229
49,7
357
77,4
261
56,6
144
31,2
227
49,2

Zanimalo nas je, katere vsebine iz geografije Slovenije so učencem najbolj všeč
oziroma katere vsebine jih najbolj zanimajo. Učenci so se med ponujenimi tematikami najbolj
množično odločali za tematike iz humane geografije (Tabela 46). O slovenski kulturi in
običajih želi izvedeti več 59,2%, le odstotek več pa jih zanima sodobni način življenja
Slovencev, predvsem mladih. Učence najmanj zanimajo klasične tematike iz družbene
geografije (prebivalstvo, naselja, gospodarstvo), ki jih povezujejo s pomnjenjem podatkov.
Zanimanje za tematike iz fizične geografije s starostjo upada (55,3% učencev 1. razreda
proti 38,3% učencev 3. razreda), isto velja za zgodovino (68,7% učencev 1. razreda proti
47,4% učencev 3. razreda), narašča pa zanimanje za humano geografijo.
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Tabela 46: Zanimanje za geografske tematike o Sloveniji
O čem bi si želel(a) pridobiti več informacij?
1. r
2. r
N
%
N
%
o naravnogeografskih značilnostih
83 55,3 62 39,5
Slovenije
o družbenogeografskih značilnostih
66 44,0 65 41,4
Slovenije
o slovenski kulturi in običajih
90 60,0 97 61,8
o zgodovini Slovenije in Slovencev 103 68,7 88 56,1
o sodobnem načinu življenja
69 46,0 109 69,4
Slovencev, predvsem mladih

(Mihačič, 2005).
3. r

skupaj
N
%

N

%

59

38,3

204

44,3

61

39,6

192

41,6

86
73

55,8
47,4

273
264

59,2
57,3

99

64,3

277

60,1

Pri pouku geografije so učiteljem na razpolago raznovrstne učne oblike in metode.
Med učenci smo želeli raziskati tozadevne želje in nagnjenja. Slabi dve tretjini učencev imata
raje skupinsko delo v primerjavi z drugimi učnimi oblikami. Učence najmanj navdušuje
frontalna oblika pouka, ki pa je, žal, še vedno dominanta pouka tudi v slovenskih zamejskih
šolah. Frontalni pouk imajo raje starejši učenci, skupinsko delo pa učenci 2. razreda. Učenci
3. razreda so v primerjavi z drugimi večji individualisti (Tabela 47). Sklepamo, da se s
starostjo diferencirajo želje in razlike v delovni vnemi oziroma storilnosti, kar otežuje
kvalitetno in efektivno delo v skupini.
Tabela 47: Učne oblike, priljubljene pri učencih (Mihačič,
Katera oblika dela ti je pri geografiji všeč?
1. r
2. r
N
%
N
%
frontalni pouk
31 20,7 26 16,6
individualno delo
33 22,0 36 22,9
delo v dvojicah
76 50,7 86 54,8
skupinsko delo
85 56,7 112 71,3

2005).
3. r
N
43
45
58
95

%
27,9
29,2
37,7
61,7

skupaj
N
%
90
19,5
114
24,7
220
47,7
292
63,3

Učenci si pri pouku najbolj želijo uporabljati računalnik (odgovor je označilo 83,9%
učencev), nato avdio-video opremo (77,4%) in opremo za terensko delo (64,8%). Najmanj si
želijo uporabljati kasetofon s CD predvajalnikom. Mlajši učenci so bolj navdušeni nad učnimi
pripomočki, ki so za pouk geografije standardni oziroma bolj uporabni (TV sprejemnik,
grafoskop), starejši pa imajo raje pripomočke, ki pogojujejo samostojno delo in so za
razmere v italijanskem šolskem sistemu dokaj inovativni (računalnik, oprema za terensko
delo) (Tabela 48).
Tabela 48: Zanimanje za uporabo učnih pripomočkov (Mihačič, 2005).
Katere učne pripomočke bi želel(a) pri pouku večkrat uporabljati?
1. r
2. r
3. r
N
%
N
%
N
%
TV z videorekorderjem
104 69,3 124 79,0 129 83,8
računalnik z internetom in s 103 68,7 146 93,0 138 89,6
povezavo s projektorjem
kasetofon s CD predvajalnikom
75 50,0 49 31,2
55
35,7
diaprojektor z diapozitivi
90 60,0 94 59,9
96
62,3
grafoskop
77 51,3 70 44,6
54
35,1
opremo za terensko delo
87 58,0 108 68,8 104 67,5

skupaj
N
%
357
77,4
387
83,9
179
280
201
299

38,8
60,7
43,6
64,8
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14.2

REZULTATI RAZISKAVE MED UČENCI OSNOVNIH ŠOL Z ITALIJANSKIM
UČNIM JEZIKOM V SLOVENIJI

Dobrim trem četrtinam učencev šol z italijanskim učnim jezikom je geografija všeč,
dobra petina pa nad predmetom ni pretirano navdušena. Geografija je najbolj všeč mlajšim
učencem. Med tremi starostnimi skupinami je v 7. razredu devetletke delež učencev, ki so
označili odgovor zelo, največji, zanimanje pa s starostjo upada (pri osmošolcih je največ
učencev odgovorilo, da jim geografija ni preveč všeč (Tabela 49). Do podobnih rezultatov so
prišli tudi v drugih raziskavah (primerjaj Resnik Planinc, 2001, 96, 99, 103).
Tabela 49: Vrednotenje predmeta geografija (Mihačič, 2005).
Ti je geografija všeč?
7. r (9)
7. r (8)
8. r (8)
N
%
N
%
N
%
zelo
14
29,2
3
8,3
4
12,5
precej
23
47,9
27
75,0
18
56,2
malo
10
20,8
6
16,7
10
31,3
nič
1
2,1

skupaj
N
21
68
26
1

%
18,1
58,6
22,4
0,9

Razloge, zaradi katerih je geografija učencem všeč oziroma ni všeč, smo tako kot pri
analizi odgovorov učencev nižjih srednjih šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji razdelili v 7
skupin. Najbolj številni so bili odgovori, v katerih so učenci uporabili besedo svet (prva
skupina odgovorov). Geografija jim je všeč, ker: govorijo o svetu, bi radi spoznali svet, radi
odkrivajo in spoznavajo druge dele sveta, jih zanima svet izven meja Slovenije, spoznavajo
druge kontinente in njihove značilnosti. Po številčnosti so na drugem mestu odgovori, ki se
nanašajo na družbenogeografske vsebine (četrta skupina odgovorov). Učencem je geografija
zanimiva, ker spoznavajo nove kraje, prebivalstvo, zanimajo jih različne kulture, običaji (zlasti
neevropskih narodov) in govorijo o mestih. V veliko odgovorih so učenci omenili države
(tretja skupina odgovorov) in z njimi povezana potovanja (peta skupina odgovorov). Učenci
radi spoznavajo druge, predvsem bolj oddaljene države, pri pouku geografije govorijo o
državah, njihovih značilnostih in znamenitostih, ki bi jih nato radi obiskali na potovanjih.
Geografija je tudi pravi vir informacij za načrtovanje potovanj. V manjši meri so učenci
navedli odgovore, ki bi jih lahko uvrstili v druge skupine odgovorov. Pri geografiji govorijo o
zanimivih tematikah, spoznajo in se naučijo vedno kaj novega, geografija pa pripomore tudi
k splošni razgledanosti (šesta skupina odgovorov). Všeč jim je tudi, ker dobijo dobre ocene,
ker učitelj dobro razlaga, snov ni pretirano težka in je zanimiva, ni potrebno veliko učenja, je
zabavna (sedma skupina odgovorov). Zanimivo je, da vsebin iz fizične geografije (druga
skupina odgovorov), z izjemo dveh (»govorimo o rekah in otokih« in »učimo se o naravnih
lepotah – gorah, rekah, jezerih in morjih«), učenci sploh niso omenjali. Med razlogi, zakaj jim
geografija ni všeč, so učenci navedli nezanimivo snov, zahtevnost določenih tematik, učne
oblike in metode (npr. branje iz učbenika), dolgočasnost in nerazumljivost določenih tematik
(podnebje, gospodarstvo) ter dejstvo, da geografije ni na zaključnem preverjanju.
Odgovori učencev na vprašanje o organizaciji ekskurzij sovpadajo z odgovori
učiteljev, kar kaže na to, da učenci vedo, da se v okviru pouka izvajajo ekskurzije.
Učenci ekskurzije vrednotijo visoko. Najvišje ocenjene so ekskurzije v tujino, vendar
je njihova ocena posledica zelo visokega deleža učencev 7. razreda osemletke, ki so tem
ekskurzijam podelili najvišjo oceno. Iz analize rezultatov ni razviden splošen trend v
odgovarjanju. Učenci različnih starostnih skupin najvišje vrednotijo ekskurzije z različnimi
destinacijami. V 7. razredu devetletke tako najvišjo oceno pripisujejo ekskurzijam v Italijo,
najnižjo pa ekskurzijam po Sloveniji, v 7. razredu osemletke najvišjo ekskurzijam v tujino,
najnižjo pa ekskurzijam po Sloveniji, v 8. razredu osemletke pa najvišjo ekskurzijam po

97

T. Mihačič: KOMPARATIVNA ANALIZA VERTIKALE GEOGRAFSKEGA IZOBRAŽEVANJA NA PRIMERU MANJŠINSKIH ŠOL

Sloveniji, najmanjšo pa ekskurzijam v Italijo (Tabele 50, 51, 52, 53). Na splošno bi lahko
povzeli, da je zanimanje za Slovenijo tudi tu manjše v primerjavi z Italijo in drugimi
državami. Druge države imajo največja deleža ekstremnih ocen (50,9% ocen 5 in 7% ocen 1
in 2), najmanj pa povprečnih ocen. Zanimanje za ekskurzije je večje pri mlajših učencih, ki
so se v večji meri odločali za najvišje ocene, manjše pa pri starejših, ki so podelili več nižjih
ocen. Podobno vrednotenje ekskurzij zasledimo tudi v drugih raziskavah med osnovnošolsko
populacijo (primerjaj Resnik Planinc, 2001, 97, 100, 105).
Tabela 50: Vrednotenje ekskurzij v 7. razredu devetletke (Mihačič, 2005).
Oceni pomen ekskurzij za tvoje znanje o:
brez
povprečna
1
2
3
4
5
odgovora
ocena
N % N % N
%
N
%
N
%
N
%
Sloveniji
3 6,2 9 18,7 15 31,3 20 41,7
1
2,1
4,10
Italiji
1 2,1 11 12,8 15 31,3 20 41,7
1
2,1
4,15
drugih
2 4,2 2 4,2 6 12,5 11 22,9 21 43,7
6
12,5
4,12
državah
Tabela 51: Vrednotenje ekskurzij v 7. razredu osemletke (Mihačič, 2005).
Oceni pomen ekskurzij za tvoje znanje o:
brez
povprečna
1
2
3
4
5
odgovora
ocena
N % N % N
%
N
%
N
%
N
%
Sloveniji
1 2,8 8 22,2 16 44,4 10 27,8
1
2,8
4
Italiji
8 22,2 17 47,2 10 27,8
1
2,7
4,06
drugih
1 2,8 2
5,5
8 22,2 24 66,7
1
2,8
4,57
državah
Tabela 52: Vrednotenje ekskurzij v 8. razredu osemletke (Mihačič, 2005).
Oceni pomen ekskurzij za tvoje znanje o:
brez
povprečna
1
2
3
4
5
odgovora
ocena
N % N % N
%
N
%
N
%
N
%
Sloveniji
5 15,6 16 50,0 11 34,4
4,19
Italiji
13 40,6 8 25,0 10 31,3
1
3,1
3,90
drugih
3 9,4 8 25,0 4 12,5 14 43,8
3
9,4
4
državah
Tabela 53: Sumarno vrednotenje ekskurzij (Mihačič, 2005).
Oceni pomen ekskurzij za tvoje znanje o:
1
N
Sloveniji
Italiji
drugih
državah

2

2
%

1,7

3

4

5

N
4
1

%
3,4
0,9

N
22
32

%
19,0
27,6

N
47
40

%
40,5
34,5

N
41
40

%
35,4
34,5

6

5,2

16

13,8

23

19,8

59

50,9

brez
odgovora
N
%
2
1,7
3
2,5
10

8,6

povprečna
ocena
4,03
4,05
4,23

Splošna slika motivov, zaradi katerih učenci radi hodijo na ekskurzije, je podobna
sliki, ki smo jo dobili na nižjih srednjih šolah s slovenskim učnim jezikom. Kar 92,2% učencev
na ekskurzijah spoznava nova območja, 89,7% se ekskurzij veseli zaradi druženja s sošolci in
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ker jim odpade pouk. Slaba polovica vidi v ekskurzijah priložnost za usvajanje novega in
utrjevanje že pridobljenega znanja (Tabela 54). Struktura odgovorov po razredih razkriva, da
na ekskurzijah znanje najbolj utrjujejo starejši učenci, pri mlajših pa je delež tistih, ki so
označili ta odgovor, bistveno nižji. Delež otrok, starih 13 let, ki imajo ekskurzije radi iz
neizobraževalnih razlogov, je dvainpolkrat večji od deleža vrstnikov iz nižjih srednjih šol s
slovenskim učnim jezikom. Med vsemi starostnimi skupinami je delež učencev, ki so jim
ekskurzije všeč zaradi druženja in dne prostega pouka, najmanjši pri učencih 7. razreda
devetletke.
Tabela 54: Zanimanje za ekskurzije (Mihačič, 2005).
Na ekskurzije rad(a) hodim, ker:
7. r (9)
7. r (8)
N
%
N
%
mi odpade pouk
41
85,4
32
88,9
se družim s sošolci
42
87,5
33
91,7
spoznavam nova območja
43
89,6
34
94,4
utrjujem znanje, pridobljeno pri 16
33,3
18
50,0
pouku

8. r (8)
N
%
31
96,9
29
90,6
30
93,8
19
59,4

skupaj
N
%
104 89,7
104 89,7
107 92,2
53
45,7

88,8% učencev si želi več ekskurzij, neodločenih jih je 9,5%. 1,7% učencev si
dodatnih ekskurzij ne želi. Delež učencev, ki si želi več ekskurzij, je največji pri osmošolcih,
torej pri tistih, ki izkazujejo večjo željo po spoznavanju novih območij in pridobivanju novega
znanja (Tabela 55).
Tabela 55: Želja po dodatnih ekskurzijah (Mihačič, 2005).
Si želiš več ekskurzij?
7. r (9)
7. r (8)
8. r (8)
N
%
N
%
N
%
da
41
85,4
32
88,9
30
93,8
ne
1
2,1
0
0
1
3,1
ne vem
6
12,5
4
11,1
1
3,1

skupaj
N
103
2
11

%
88,8
1,7
9,5

Tudi učenci osnovnih šol z italijanskim učnim jezikom so za želene destinacije
uporabili krajevna imena, imena regij po straneh neba in zgodovinski delitvi, navedli pa so
tudi konkretne znamenitosti, ki bi si jih želeli ogledati. Učenci bi si v sklopu ekskurzij želeli
obiskati severovzhodno (panonski svet, Štajersko, Koroško, Prekmurje, Rogaško Slatino, Ptuj,
Maribor, Mursko Soboto) in severozahodno Slovenijo (alpski svet, Alpe, Gorenjsko, Triglav,
Triglavski narodni park, Bled, Bohinj, Kranjsko Goro, Posočje), mestoma so navedli še
jugovzhodno Slovenijo (Dolenjska, Novo mesto, Črnomelj, Ribnica) in Ljubljano. Želijo si
ogledati tudi jame, gradove in stara mesta. Destinacije v Sloveniji, ki bi jo radi obiskali v
sklopu ekskurzij, ni navedlo 25% učencev. V Italiji bi učenci radi obiskali Rim (največ
navedb) in južno Italijo (predvsem Sicilijo, nato pa še Sardinijo, Kalabrijo, Kampanijo,
Neapelj). Po številu navedb so na tretjem mestu mesta kulture in umetnosti (zlasti Firence,
Milano, Genova, Bologna, Torino, Pisa) in severna Italija (Lombardija, Piemont, Gardsko
jezero, Ligurija, Tridentinsko – Zgornje Poadižje, Veneto). Ostali del Italije je zastopan le z
navedbo Toskane. Na vprašanje ni odgovorilo 5,2% učencev.
Tudi učenci osnovnih šol z italijanskim učnim jezikom so presojali, katere
pokrajine/regije/območja Slovenije, Italije in drugih držav poznajo najbolje in katere slabo.
Učenci so za območja v Sloveniji , ki jih poznajo najbolje, najpogosteje navedli poimenovanje
Litorale. Na tem mestu je zato smiselno, da pojasnimo terminološko-prevajalsko razlago tega
izraza. Prevod besede litorale je po Italijansko-slovenskem slovarju (Šlenc, 1997, 602):
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obala, obrežje, obmorje, primorje. Učenci so termin uporabili analogno z uporabo v
italijanskem jeziku – torej za območje, ki je ob morju, v primeru Slovenije je to Koprsko
primorje oziroma populistično Obala. Nekateri učenci pa termin enačijo s slovenskim
poimenovanjem Primorska, zato bomo pri interpretaciji upoštevali in uporabili obe
poimenovanji. Nekaj učencev je uporabilo slovenski izraz Primorska namesto italijanskega
Litorale. Poznavanje Koprskega primorja/Primorske je na mikroregionalni ravni pogojeno z
lego občine, v kateri učenci prebivajo. Učenci iz piranske občine so tako poleg Litorala in
Primorske navedli še Sečovlje, Strunjan, Piran, Portorož in Lucijo, učenci iz izolske občine še
Izolo, Koper in Strunjan, koprski učenci pa Koper, Ankaran in Šmarje. Učenci menijo, da
najmanj poznajo severovzhodno Slovenijo (vzhodni del, Prekmurje, Štajersko, Koroško,
panonski svet, Maribor, Mursko Soboto, Ptuj), sledita jugovzhodna (Dolenjska, Bela Krajina,
Novo mesto, Kočevje) in severozahodna Slovenija (alpski svet, predalpski svet, Gorenjska,
»hribi«, Kranj, Bled, Bohinj). Ljubljana je omenjena le epizodično. Pri vprašanju, katero
območje v Sloveniji poznaš najbolje, odgovora ni navedlo 6,9% učencev, območja, ki ga
poznajo slabo oziroma najmanj, pa ni navedlo 15,5% učencev.
Poznavanje Italije je v primerjavi s poznavanjem Slovenije, razumljivo, nekoliko
slabše. Učenci na vseh šolah menijo, da se njihovo znanje o Italiji manjša in slabša z
oddaljevanjem od meje. Tako so v največjem številu odgovorili, da najbolje poznajo Trst
oziroma Tržaško pokrajino, nato deželo Furlanijo – Julijsko Krajino in deželo Veneto
(Benetke). Večje število navedb je dobila še Toskana, vendar skoraj izključno s strani
učencev koprske šole, ki v to deželo vsako leto organizira ekskurzijo. Učenci razmeroma
dobro poznajo tudi posamezna mesta (Milano, Benetke, Videm). Za območja, ki jih dobro
poznajo, se ni moglo opredeliti 13,8% učencev. Najbolj šibko je poznavanje južne Italije
(Sicilija, Sardinija, Kalabrija, Kampanija, Palermo, Bari), nato srednje Italije (Toskana, Lacij,
Abruco), severne Italije (Piemont, Aosta, Lombardija, Milano, Ligurija, Torino) in Rima. Dobra
desetina učencev (10,3%) je odgovorila, da slabo pozna skoraj celotno Italijo, z izjemo
dežele Furlanije – Julijske Krajine. 21,6% učencev ni navedlo nobenega območja. Učenci
torej bolje poznajo Slovenijo, saj so lažje odločili območja, ki jih poznajo dobro in tista, o
katerih je znanje najbolj šibko. Razmeroma boljše poznavanje Slovenije v primerjavi z Italijo
je najbrž tudi vzrok, da si kar četrtina učencev ne želi ekskurzij po Sloveniji, za Italijo pa je
zanimanje veliko večje.
Izven meja Slovenije in Italije učenci najbolje poznajo Hrvaško, predvsem Istro
(Umag, Rovinj, Buje, Poreč, Pula), mestoma so omenili tudi območja, kjer so preživljali
počitnice (Francija, Avstrija). Pri vprašanju, katera območja v drugih državah poznajo slabo,
so učenci navedli zelo različne destinacije (vsi kontinenti, evropske države in njihove
prestolnice).
87,9% učencev meni, da bi poznavanje Italije lahko izboljšali z organizacijo večjega
števila ekskurzij v to državo, 10,3% pa jih meni, da ni potrebnih več ekskurzij (Tabela 56).
Delež ekskurzijam (lahko bi rekli tudi pouku izven šolskega poslopja) najbolj naklonjenih
učencev je največji pri učencih 7. razreda osemletke, najmanjši pa pri osmošolcih, torej pri
tistih, ki si v največjem številu želijo dodatnih ekskurzij. Iz tega sklepamo lahko, da si učenci
želijo ekskurzij predvsem iz neizobraževalnih vzgibov (za druženje s prijatelji in sošolci).
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Tabela 56: Organizacija dodatnih ekskurzij (Mihačič, 2005).
Meniš, da je spoznavanje Italije potrebnih več ekskurzij?
7. r (9)
7. r (8)
8. r (8)
N
%
N
%
N
%
da
42
87,5
33
91,7
27
84,4
ne
5
10,4
2
5,6
5
15,6
brez
1
2,1
1
2,7
0
0
odgovora

skupaj
N
%
102
87,9
12
10,3
2

1,8

Učbenike, ki jih uporabljajo v osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom smo že
podrobneje predstavili. Dodajmo le, da v 8. razredu učbenika za obravnavo geografije
Slovenije nimajo, zato si učitelji pomagajo s slovenskimi učbeniki oziroma pripravijo skripta.
V izolski šoli učbenika sploh nimajo, učenci pa se učijo le iz zvezka. V Kopru in Piranu za
obravnavo geografije Italije uporabljajo učbenik iz Italije, vendar je za učno snov o Italiji, ki
je predvidena za osnovne šole v Sloveniji, veliko preobsežen. Učenci so učbenike ocenili
povprečno (Tabela 57). Majhna odstopanja v ocenah gre pripisati zasnovi učbenikov, ki je
enaka za vse učbenike. Največji delež ocen 5 so učbeniku podelili učenci 7. razreda
devetletke, najmanj pa učenci 8. razreda.
Tabela 57: Vrednotenje učbenikov (Mihačič, 2005).
Oceni učbenik (1=sploh mi ni všeč, 5=zelo mi je všeč)
1
2
3
4
5
N % N % N
%
N
%
N
%
7. r (9)
1 2,1 4 8,3 13 27,1 21 43,8 9 18,7
7. r (8)
2 5,6 2 5,6 10 27,7 17 47,2 5 13,8
8. r (8)
0 0
2 9,5 7 33,4 10 47,6 2
9,5

povprečna
ocena
3,65
3,58
3,66

Učenci največ informacij o Italiji dobijo iz medijev (TV, radio) in na svetovnem spletu
(85,3%9 ter iz knjig, revij in časopisov (75%) (Tabela 58). Šolo je kot glavni vir informacij o
Italiji označilo le 70,7% učencev, najmanj informacij pa posredujejo družina in prijatelji
(možnost je izbralo 33,6% učencev). Odstotek učencev, ki so v največji meri označili ta
odgovor, je bil največji v koprski občini (34,7%), predvsem na račun večjega števila otrok,
najmanjši pa v piranski občini (32,2%).
Tabela 58: Viri informacij o Italiji (Mihačič, 2005).
Od kod pridobivaš informacije o Italiji?
7. r (9)
7. r (8)
N
%
N
%
prijatelji, sorodniki
20
41,7
7
19,4
šola
33
68,7
23
63,9
knjige, revije
33
68,7
27
75,0
TV, radio, internet
41
85,4
30
83,3

8. r (8)
N
%
12
37,5
26
81,3
27
84,4
28
87,5

skupaj
N
%
39
33,6
82
70,7
87
75,0
99
85,3

Dobre tri četrtine učencev meni, da so informacije o Italiji, ki jih dobijo v šoli,
zadovoljive, kar četrtino pa šolske informacije ne zadovoljujejo. Z informacijami so najbolj
zadovoljni osmošolci (največji deleža oznak precej in zelo zadovoljen), pri mlajših učencih pa
je stopnja zadovoljstva manjša (večji delež oznak nič) (Tabela 59).
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Tabela 59: Zadovoljivost informacij o Italiji (Mihačič, 2005).
V kolikšni meri so informacije o Italiji, ki jih pridobiš v šoli,
zadovoljive?
7. r (9)
7. r (8)
8. r (8)
skupaj
N
%
N
%
N
%
N
%
zelo
3
6,3
1
2,8
3
9,4
7
6,0
precej
32
66,7
25
69,4
25
78,1
82
70,7
malo
9
18,7
9
25,0
4
12,5
22
18,9
nič
4
8,3
1
2,8
0
0
5
4,4
Stanje (ne)zadovoljstva z informacijami, pridobljenimi v šoli, se odslikava tudi v
odgovorih na vprašanje o dodatnih informacijah. Več informacij o Italiji si želijo pridobiti
mlajši učenci, ki so med vsemi anketiranci v največjem številu označili pritrdilni odgovor
(Tabela 60). S starostjo želja po dodatnih informacijah upada.
Tabela 60: Dodatne informacije o Italiji (Mihačič, 2005).
Ali bi si o Italiji želel(a) pridobiti več informacij?
7. r (9)
7. r (8)
8. r (8)
N
%
N
%
N
%
da
34
70,8
23
63,9
20
62,5
ne
13
27,1
13
36,1
11
34,4
brez odgovora
1
2,1
0
0
1
3,1

skupaj
N
%
77
66,4
37
31,9
2
1,7

Učenci Italijo obiščejo pogosto. Vanjo se odpravijo enkrat ali celo dvakrat tedensko
(največja frekvenca na vseh treh šolah) ali vsaj enkrat mesečno. Veliko je tudi otrok, ki Italijo
obiščejo samo v sklopu šolskih ekskurzij oziroma v času počitnic (odgovor do petkrat letno).
Prevladujoč motiv potovanj v Italijo je nakupovanje, ki ga je označilo kar 87,9%
učencev. Nakupovanje je tudi vzrok za tako pogoste obiske Italije enkrat tedensko. Po
pogostosti odgovorov sledijo izleti (družinski, šolski) z 71,6% označb, ostale možnosti pa je
označila manj kot polovica učencev. Dobra tretjina učencev se v Italijo odpravi na ogled
športne ali kulturne prireditve, dobra petina pa Italijo obišče predvsem zaradi njene
kulinarične ponudbe (Tabela 61). Struktura odgovorov po posameznih šolah razkriva, da v
Italiji nakupuje in obiskuje gostinske lokale večji delež učencev iz koprske občine (ki je bližje
meji), najmanj pa iz piranske občine.
Tabela 61: Motivi potovanj v Italijo (Mihačič, 2005).
Kateri so glavni motivi potovanj v Italijo?
7. r (9)
N
%
obisk sorodnikov, prijateljev
22
45,8
izlet
32
66,7
nakupovanje
41
85,4
obisk
prireditev,
športne
18
37,5
aktivnosti
obisk gostinskih lokalov
15
31,3

7. r (8)
N
%
21
58,3
28
77,8
24
94,4
14
38,9

8. r (8)
N
%
13
40,6
23
71,9
29
90,6
8
25,0

skupaj
N
%
56
48,3
83
71,6
104 89,7
40
34,5

8

3

26

22,2

9,4

22,4
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Učenci izkazujejo podpovprečno oziroma skromno zanimanje za ponujene geografske
tematike. S 75% preferenc izstopa tematika humane geografije, ki obravnava sodobni način
življenja prebivalcev Italije. 53,4% učencev zanima zgodovina Italije, slabo polovico pa
kulturne značilnosti prebivalstva. Najmanj interesa učenci izkazujejo za klasične tematike
družbene geografije (prebivalstvo, naselja, gospodarstvo). Med mlajšimi učenci je opazno
večje zanimanje za vsebine iz fizične geografije, ki nato s starostjo upada. Izrazito pa s
starostjo narašča zanimanje za vsebine iz humane geografije (Tabela 62).
Tabela 62: Zanimanje za geografske tematike o Italiji (Mihačič, 2005).
O čem bi si želel(a) pridobiti več informacij?
7. r (9)
N
%
o naravnogeografskih značilnostih
22
45,8
Italije
o družbenogeografskih
14
29,2
značilnostih Italije
o italijanski kulturi in običajih
17
35,4
o zgodovini Italije in Italijanov
25
52,1
o sodobnem načinu življenja
26
54,2
Italijanov, predvsem mladih

7. r (8)
N
%

8. r (8)
N
%

skupaj
N
%

16

44,4

8

25,0

46

39,7

17

47,2

7

21,9

38

32,8

18
22

50,0
61,1

18
15

56,3
46,9

53
62

45,7
53,4

30

83,3

31

96,9

87

75,0

Nagnjenja in želje učencev glede oblik dela so si nasprotna (Tabela 63). 58,6%
učencev je všeč skupinsko delo, na drugem mestu po številu označb pa je pasivna učna
oblika – frontalni pouk, ki je priljubljen zlasti med starejšimi učenci. Zanimivo je, da
osmošolci izkazujejo veliko zanimanje tako za aktivno delo kot za delo, med katerim so v bolj
pasivni vlogi. Učencem vseh starosti je najmanj všeč individualno delo (6% označb). Mlajšim
učencem je praviloma bolj všeč delo v paru ali v skupini, manj pa frontalni pouk.
Tabela 63: Učne oblike, priljubljene pri učencih (Mihačič, 2005).
Katera oblika dela ti je pri geografiji najbolj všeč?
7. r (9)
7. r (8)
N
%
N
%
frontalni pouk
14
29,2
17
47,2
individualno delo
3
6,3
1
2,8
delo v dvojicah
22
45,8
13
36,1
skupinsko delo
26
54,2
21
58,3

8. r (8)
N
%
14
43,8
3
9,4
5
15,6
21
65,6

skupaj
N
%
45
38,8
7
6,0
40
34,5
68
58,6

Učenci si pri pouku želijo uporabljati sodobno informacijsko in avdiovizualno opremo.
Največ učencev si želi uporabljati računalnik (85,3%) in TV sprejemnik z videorekorderjem
(77,6%). Po številu označb je na tretjem mestu oprema za terensko delo s 63,8%. V manjši
meri si želijo uporabljati kasetofon, diaprojektor in grafoskop, ki je stalnica pouka v šolah v
Sloveniji. Zanimanje za uporabo računalnika, videoopreme in opreme za terensko delo se s
starostjo veča, za grafoskop pa manjša. Mlajši učenci izkazujejo nekoliko večjo naklonjenost
uporabi grafoskopa. Učenci 7. razreda osemletke so med vsemi tisti, ki so najmanj navdušeni
nad uporabo opreme za terensko delo (Tabela 64).
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Tabela 64: Zanimanje za učne pripomočke (Mihačič, 2005).
Katere učne pripomočke bi želel(a) pri pouku večkrat uporabljati?
7. r (9)
7. r (8)
8. r (8)
N
%
N
%
N
%
TV z videorekorderjem
36
75,0
26
72,2
28
87,5
računalnik z internetom in s
40
83,3
30
83,3
29
90,6
povezavo s projektorjem
kasetofon s CD predvajalnikom
20
41,7
17
47,2
15
46,9
diaprojektor z diapozitivi
15
31,3
18
50,0
17
53,1
grafoskop
18
37,5
16
44,4
11
34,4
opremo za terensko delo
30
62,5
21
58,3
23
71,9

skupaj
N
%
90
77,6
99

85,3

52
50
45
74

44,8
43,1
38,8
63,8
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15.

SKLEPI

Cilj naše raziskave je bil ugotoviti stanje in usmeritve pouka geografije na manjšinskih
šolah z vidika njene kurikularne, širše družbene, nacionalne in specifično medkulturne
vrednosti, spoznali pa smo tudi položaj geografije v kurikulumih šol v Italiji.
Šolski sistemi, programi, vsebine, pouk doživljajo vsepovsod po svetu spremembe.
Država, šolajoči se in njihovi starši pričakujejo in zahtevajo od šole življenjska znanja in
veščine, uporabna, trajna in procesna znanja, sposobnost prilagajanja trendom in
usmeritvam evropske in globalne družbe, komplementarnost znanj, spretnosti in veščin.
Manjšinske šole imajo v okviru nacionalnega šolskega sistema in v kontekstu naraščajoče
evropeizacije ter poudarjanja medkulturnosti tako rekoč osrednjo vlogo pri zagotavljanju
plodnega in integrativnega kulturnega stika. Manjšinske šole se soočajo s specifičnimi
težavami, ki so v luči kurikularnih prenov, ki potekajo v Sloveniji in Italiji, še potencirane.
Skupne poteze problematik slovenskih in italijanskih manjšinskih šol lahko strnemo v
naslednje sklope: finančne težave, učiteljski kader, število vpisanih.
Tako slovenske kot italijanske manjšinske šole zaradi manjšega vpisa v primerjavi s
šolami večinskega naroda ne dosegajo standardov in normativov, ki jih predvidevata
nacionalni zakonodaji. Navkljub zakonom in pravnim uredbam, ki v obeh državah urejajo
področje manjšinskega šolstva (glej poglavje Pravno-politična izhodišča manjšinskega
šolstva), so prispevki in sredstva, namenjeni tem šolam, nezadostni, kar vpliva na več vidikov
delovanja šol. Višina prispevkov za obnavljanje laboratorijev, opremljanje razredov in nakup
potrebnega dodatnega materiala (učbenikov, učil, učnih pripomočkov), ki je
premosorazmerna s številom vpisanih, ne zadošča dejanskim potrebam sodobne šole. Odraz
finančne stiske je slaba opremljenost s knjigami in z učbeniki (tako prevedenimi kot
uvoženimi iz matične države), kronično pomanjkanje ustreznega didaktičnega in potrošnega
materiala (na nekaterih šolah nimajo ne grafoskopov ne fotokopirnih strojev) ter skromna
opremljenost in nefunkcionalnost šolskih prostorov. Da bi tudi manjšinske šole postale
konkurenčne, izpolnjevale pričakovanja njihovih uporabnikov (zagotavljanje znanj,
sposobnosti in kompetenc) ter uresničevale svoje poslanstvo, bi bilo potrebno njihovo
delovanje podrobneje zakonsko urediti ali vsaj sprejeti fleksibilnejše pravne uredbe in
normative. Čeprav učinkovitost pouka ni v celoti odvisna od materialno-tehničnih pogojev, ji
učenci in učitelji pripisujejo relativno velik pomen (glej rezultate raziskave), stopnja
njihovega zadovoljstva pa je zlasti v slovenskih šolah v Italiji precej nizka (med učitelji nižjih
srednjih šol jih je z opremljenostjo razredov zadovoljnih le 43%)35. S šolskima reformama, ki
potekata v slovenskem in italijanskem šolstvu, se finančna stiska stopnjuje. V italijanskih
manjšinskih šolah se zaradi diferenciacije, ki je ena temeljnih novosti uvedbe devetletke,
pojavlja prostorska stiska, v slovenskih manjšinskih šolah v Italiji pa reforma predvideva več
usvajanja procesnih znanj, obšolskih dejavnosti, ekskurzij in računalniško opismenjevanje, za
kar pa dejansko ne poskrbi z ustreznimi finančnimi ukrepi.
Drugi problem šolstva narodnosti je povezan z učiteljskim kadrom. Učiteljev
primanjkuje, zato pogosto poučujejo osebe, ki študija še niso zaključile, osebe z neustrezno
strokovno izobrazbo, kadrovski primanjkljaj pa, zlasti v italijanskih manjšinskih šolah v
Sloveniji, rešujejo z "uvažanjem" učiteljev iz sosednjih držav. Po raziskavi, ki jo je na šolah z
italijanskim učnim jezikom v Sloveniji opravil Monica (1998), kar 23% učiteljev vseh stopenj
šolanja (od vrtca do srednje šole) nima ustrezne izobrazbe, 18% pa jih prihaja iz Italije in
Hrvaške. Če tem učiteljem prištejemo še okrog 8% takih, ki niso habilitirani za poučevanje v
35

Podrobneje v Bogatec, 2004a.
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italijanskem jeziku, ugotovimo, da je kadrovsko vprašanje še kako pereče. Tudi na slovenskih
šolah v Italiji precej učiteljev nima ustrezne izobrazbe. Na osnovnih šolah ima diplomo le
18% učiteljev, ostali pa imajo višješolsko izobrazbo (Bogatec, 2004a). Velik problem je tudi
priznavanje diplom, ki jih učitelji pridobijo na univerzah v matični državi. Postopki so
birokratski, zamudni in zahtevni. Nadaljnji problem je strokovno spopolnjevanje. Učitelji
italijanskih šol v Sloveniji ne uspejo slediti strokovnim izobraževanjem, ker so v slovenščini,
učitelji na slovenskih šolah v Italiji pa so za obisk seminarjev premalo motivirani. Ker na eni
šoli učitelji pogosto nimajo dovolj ur pouka, morajo delati na več šolah hkrati, kar zmanjšuje
njihov delovni zagon. Učitelji na slovenskih šolah v Italiji se spopadajo tudi s problemom
neurejenega delovnega razmerja. Na višjih srednjih šolah je tako za nedoločen čas zaposlena
dobra polovica učiteljev, na nižjih srednjih šolah dve tretjini, na osnovnih šolah pa slabe tri
četrtine, ostali so imenovani za določen čas (Bogatec, 2004a). Po besedah ravnateljev je
zaradi velikih tedenskih obremenitev timsko delo onemogočeno. Usklajevanju učnih
dejavnosti med različnimi predmeti in učinkovitemu načrtovanju v učiteljskem zboru učitelji
pripisujejo velik pomen, vendar je zadovoljstvo s tema dvema vidikoma relativno nizko.
Tretji problem, s katerim se soočajo manjšinske šole, je število vpisanih učencev v
vpisni generaciji. Absolutno število vpisanih je v primerjavi s številom vpisanih v šolah
večinskega naroda sicer nizko, vendar je že majhen porast vpisa bistvenega pomena za
ohranjanje vitalnosti manjšinskih šol. Število vpisanih je vsekakor večje kot v povojnem
obdobju, ko je bil obstoj manjšinskih šol sprva zaradi izseljevanja in asimilacije, kasneje pa
tudi zaradi upada rodnosti ogrožen in vprašljiv, vendar je vseeno skromen. Na splošno lahko
rečemo, da je vpis v srednje šole v stalnem porastu, kar je v skladu z evropskimi trendi dviga
izobrazbene ravni. Na stopnji primarnega izobraževanja je tako pri slovenskih kot pri
italijanskih manjšinskih šolah opaziti povečan vpis otrok ne le iz mešanih zakonov, ampak
tudi staršev večinske narodnosti, ki v manjšinski šoli vidijo orodje za izgrajevanje
dvojezičnosti. Vpisi teh otrok so v primeru slovenskih šol v Italiji celo zagotovilo za obstoj
šolske mreže. Vse več je tudi otrok priseljencev, zlasti tistih iz republik nekdanje Jugoslavije.
Manjšinska šola tako vse bolj izgublja svoji primarni funkciji utrjevanja narodne
zavesti in občutka pripadnosti manjšini ter rekonstrukcije narodne zavesti pri učencih iz
mešanih zakonov in dobiva v družbi drugačno vlogo. Vloga izgrajevalca manjšinske identitete
je, zlasti v italijanskih šolah Sloveniji, vse bolj potisnjena na rob. Manjšinsko šolstvo vse bolj
nastopa v vlogi veznega člena med manjšino, njenim matičnim narodom in večinskim
narodom, promotorja večkulturnosti in tolerantnosti. S prilagajanjem okolju in njegovim
kulturnim ter širšim družbenim značilnostim postaja manjšinska šola dejansko tržno blago
oziroma ponudnik storitev, s čimer konkurira šolstvu večinskega naroda. V zvezi s tem je
nujno izpostaviti še en vidik manjšinskega šolstva. Otroci, ki obiskujejo manjšinske šole, so z
vidika predmetnika in tedenskih učnih ur preobremenjeni (Tabeli 65 in 66). Stanje se je, vsaj
v slovenskem šolskem sistemu, po uvedbi devetletke izboljšalo z vidika tedenske učne
obveznosti, kljub temu pa ostaja število tedenskih ur, ki naj bi jih otroci preživeli v šoli, nad
zakonsko določeno mejo36. Podobno velja za slovenske manjšinske šole v Italiji (Tabeli 67 in
68), z razliko, da so bili učenci slovenskih šol v primerjavi z vrstniki italijanskih šol do uvedbe
reforme bistveno bolj obremenjeni37 (Učni načrti …, 1979).

36

Zakon o osnovni šoli.
Na slovenskih šolah v Italiji je bilo do uvedbe reforme za vsak razred letno predvidenih 1188 ur
pouka, za italijanske šole pa 990 ur.
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Tabela 65: Predmetnik devetletne osnovne šole.
Vir: Arhiv Zavoda za šolstvo, OE Koper.
predmeti
1.r 2.r 3.r 4.r 5.r
št. ur tedensko
Slovenščina
6
7
7
5
5
Matematika
4
4
5
5
4
Tuji jezik
2
3
Likovna vzgoja
2
2
2
2
2
Glasbena vzgoja
2
2
2 1,5 1,5
Družba
2
3
Geografija
Zgodovina
Državljanjska vzgoja in etika
Spoznavanje okolja
3
3
3
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Naravoslovje in tehnika
3
3
Tehnika in tehnologija
Gospodinjstvo
1
Športna vzgoja
3
3
3
3
3
Predmet 1
Predmet 2
Predmet 3
Oddelčna skupnost
0,5 0,5
Število predmetov
Število ur tedensko
Število tednov pouka

6
20
35

6
21
35

6
22
35

8
24
35

9
26
35

6.r

7.r

8.r

9.r

5
4
4
1
1

4
4
4
1
1

3,5
4
3
1
1

4,5
4
3
1
1

1
1

2
2
1

1,5
2
1

2
2

2
2
1,5

2
2
2

2

3

2
1,5
3

1

1

2
2
2
2/1 2/1 2/1
1
1
1
1
1
1
0,5 0,5 0,5 0,5
Skupaj vseh ur
11 14 16 14
26 29,5 30 30
35 35 35 32

skupaj ur
predmeta
1631,5
1318,0
656,0
487,0
452,0
175,0
221,5
239,0
70,0
315,0
134,0
134,0
116,5
175,0
210,0
140,0
87,5
834,0
204,0
102,0
102,0
103,5
7907,5

Tabela 66: Prilagojeni predmetnik devetletne osnovne šole za šole z italijanskim
učnim jezikom.38
Vir: Arhiv Zavoda za šolstvo, OE Koper.
predmeti
1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 8.r 9.r
skupaj ur
št. ur tedensko
predmeta
Italijanščina
6
7
7
5
5
5
4
3,5 4,5
1631,5
Slovenščina
3
4 3,5 3,5 3
3
3
3
3
1006,0
Matematika
4
4
5
5
4
4
4
4
4
1318,0
Tuji jezik
2
3
4
4
3
3
656,0
Likovna vzgoja
2 1,5 1,5 1,5 1,5 1
1
1
1
417,0
Glasbena vzgoja
1,5 1,5 2 1,5 1,5 1
1
1
1
417,0
Družba
2
3
175,0
Geografija
1
2
1,5 2
221,5
Zgodovina
1
2
2
2
239,0
Državljanjska vzgoja in
1
1
70,0
etika
Spoznavanje okolja
2,5 2 2,5
245,0
Fizika
2
2
134,0
38

S krepkim tiskom so označena odstopanja od predmetnika devetletne šole za ostale šole v Sloveniji.
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Kemija
Biologija
Naravoslovje
Naravoslovje in tehnika
Tehnika in tehnologija
Gospodinjstvo
Športna vzgoja
Predmet 1
Predmet 2
Predmet 3
Oddelčna skupnost
Število predmetov
Število ur tedensko
Število tednov pouka

2
1,5
2
2,5

3

7
22
35

3

7
23
35

0,5

0,5

0,5

9
26
35

10
28
35

12
28
35

Tabela 67: Predmetnik nižje srednje šole po
Vir: Indicazioni nazionali…, 2004b.
1.r
Italijanščina
5
Geografija
2
Zgodovina
2
Matematika
2
Naravoslovje
2
Tehnologija in informatika
2
Angleščina
3
Drugi tuji jezik
2
Likovna vzgoja
2
Glasbena vzgoja
2
Športna vzgoja
2
Verouk
1
Skupaj ur letno
891
Število ur tedensko
27
Število tednov pouka
33

3

3

2
0,5 0,5
2,5 2,5 3
3

7
24
35

2
2

1

1

2
2
2
2/1 2/1 2/1
1
1
1
0
0
0
0,5 0,5 0,5
Skupaj vseh ur
14
16 14
31,5 32 32
35
35 32

134,0
116,5
175,0
192,5
140,0
35,0
499,0
204,0
102,0
0
103,5
8231,5

reformi iz leta 2003.
2.r
5
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
1
891
27
33

3.r
5
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
1
891
27
33

Tabela 68: Prilagojeni predmetnik nižje srednje šole za šole s slovenskim učnim
jezikom v Italiji po reformi iz leta 2003.
Vir: Zakon 53/2003 in nove smernice, 2004.
1.r
2.r
3.r
Slovenščina
5
5
5
Geografija
2
2
2
Zgodovina
2
2
2
Italijanščina
5
5
5
Matematika
2
2
2
Naravoslovje
2
2
2
Tehnologija in informatika
2
2
2
Angleščina
2
2
2
Likovna vzgoja
2
2
2
Glasbena vzgoja
2
2
2
Športna vzgoja
2
2
2
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Verouk
Skupaj ur letno
Število ur tedensko
Število tednov pouka

1
1
1
990 990 990
30
30
30
33
33
33

Glede na zapisano in upoštevajoč trende v evropskem izobraževanju, ki ga označuje
evropska dimenzija poučevanja (spoznavanje, sprejemanje in valorizacija drugačnosti in
večkulturnosti), učni načrti za manjšinske šole ne smejo biti le prevod učnih načrtov
večinskega naroda, temveč bi morali oblikovati program, ki bi valoriziral posebnosti
tovrstnega šolstva (dodatne posebne vsebine) in pripomogel k dvigu konkurenčnosti teh šol
ter uresničevanju njihovega poslanstva v največji možni meri.
Vsak učni predmet se znotraj navedenih globalnih problemov manjšinskega šolstva
srečuje s specifičnimi težavami. Namen raziskave je bil diagnosticirati specifične materialnotehnične, metodične, didaktične in organizacijske težave, s katerimi se srečujejo učitelji pri
pouku geografije, evidentirati perspektive in nakazati morebitne rešitve teh težav.
Če potegnemo vzporednice med poukom geografije na slovenskih in italijanskih
manjšinskih šolah, ugotovimo podobnosti in razlike že na ravni dokumentov, ki pouk
utemeljujejo in usmerjajo. V Sloveniji so za manjšinske šole pripravljeni prilagojeni učni
načrti za vse stopnje šolanja in na srednješolski stopnji za izobraževalne programe, ki se jih
izvaja na narodnostno mešanem območju. Izdaja jih Zavod Republike Slovenije za šolstvo,
pri pripravi pa sodeluje učitelj, ki poučuje na šoli z italijanskim učnim jezikom. Učni načrti
niso prevedeni oziroma jih prevedejo učitelji ali vsaka šola zase. Italijansko šolsko ministrstvo
je slovenskim manjšinskim šolam prilagojene učne načrte zagotovilo le za osnovno in nižjo
srednjo šolo (za slednjo le v italijanščini), višja srednja šola pa je razpolagala le z izvirniki v
italijanščini. Stanje se postopoma spreminja po šolski reformi iz leta 2003, vendar lahko z
gotovostjo trdimo, da prilagoditev tako kmalu še ne bo. Prevajanje in priredba učnih načrtov
tako ostajata prepuščena posameznim šolam oziroma študijskim skupinam. Pri učnih načrtih
obeh držav je opazen premik od vsebin k ciljem. Če analiziramo vsebino učnih načrtov za
šole z italijanskim učnim jezikom v Sloveniji in vsebino učnih načrtov za šole s slovenskim
učnim jezikom v Italiji, v veljavi do šolske reforme (torej do šolskega leta 2004/05),
ugotovimo, da tako eni kot drugi predvidevajo poleg vsebin o matični državi tudi obravnavo
posebnosti lokalne stvarnosti (dežela Furlanija – Julijska Krajina, Istra). Tako slovenski kot
italijanski učni načrti utemeljujejo ekskurzije kot eno najučinkovitejših in za osmislitev pouka
geografije najnujnejših oblik oziroma metod dela, vendar le učni načrti v Sloveniji
predvidevajo ekskurzije tudi v Italijo, medtem ko so za slovenske šole v Italiji predvidene
ekskurzije samo po Italiji. Slovenijo učenci obiščejo le v okviru obšolskih dejavnosti, nekatere
šole pa ekskurzij sploh ne organizirajo. Največja razhajanja v učnih načrtih so nedvomno v
opredelitvi vsebin in ciljev, ki se nanašajo na matično državo. V prilagojenih učnih načrtih za
italijanske manjšinske šole so vsebine o Italiji diferencirane in kvalitativno (zahtevnost ciljev)
ter kvantitativno (število ur) opredeljene, zagotovljena je vertikalna (razporeditev vsebin po
razredih) in horizontalna (razporeditev vsebin v 3. letniku gimnazije) kontinuiteta vsebin.
Menimo, da bi bila pri slednji potrebna reorganizacija zaradi realizacije učnega načrta in
odprave nepotrebnega ponavljanja vsebin, na kar smo že opozorili (glej poglavje Učni načrt
za geografijo za gimnazije). Italijanski učni načrti, ki so bili v Sloveniji v veljavi do uvedbe
reforme39, so imeli značaj smernic; tako niso diferencirane in operacionalizirane ne vsebine o
Italiji ne o regionalni geografiji Evrope in sveta. Na učiteljih je torej naloga izbora in
strukturiranja vseh učnih vsebin, vključno z vsebinami o Sloveniji. Posledica učiteljeve
avtonomije je največkrat ta, da učitelji strogo sledijo učbeniku, ki ga uporabljajo, kar vodi v
39

V določenih razredih so ti učni načrti še veljavni, op. a.
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pomanjkanje časa za konsistentno obravnavo vseh učnih vsebin. Za učne vsebine o Sloveniji
se tako med učitelji pojavljajo pavšalne paradoksalne ocene o premajhnem številu ur za
obravnavo vseh vsebin in preobsežnosti snovi na eni strani ter skromnem obsegu informacij
na drugi. Če k težavam organizacijskega in kurikularnega značaja prištejemo še značilnosti
pouka, ki izvirajo iz učiteljeve osebnosti, pri čemer izpostavimo predvsem splošno razširjeno
pojmovanje geografije kot deskriptivne in seštevalne vede ter neustrezno strokovno
izobrazbo40 učiteljev (glej poglavje Geografsko izobraževanje na visokošolski stopnji in profil
učitelja geografije v Italiji), ugotovimo, da nedvomno prihaja do razlik v kakovosti
poučevanja in do tendence nenaklonjenosti učnemu predmetu geografija. Te razlike bi lahko
po našem mnenju vsaj delno omilili z udeležbo na seminarjih strokovnega spopolnjevanja, na
katerih se udeleženci seznanjajo z metodično-didaktičnimi vsebinami, predvsem pa z
geografskimi značilnostmi Slovenije in izbrane slovenske regije. Žal se seminarjev udeležuje
majhno število anketiranih, kar lahko posplošimo na celotni učiteljski kader na slovenskih
manjšinskih šolah. S tega vidika so učitelji na italijanskih manjšinskih šolah v Sloveniji v
primerjalni prednosti.
Pregled zaključimo s primerjavo materialno-tehničnih pogojev dela. Opremljenost
italijanskih manjšinskih šol v Sloveniji označimo kot dobro oziroma zelo dobro, saj učitelji
razpolagajo z večino za sodobno zasnovan pouk potrebnih pripomočkov. Slovenske
manjšinske šole v Italiji so z avdiovizualno opremo razmeroma slabo opremljene, opreme za
terensko delo nima nobena šola. Opremljenost šol bi bilo nujno izboljšati, vendar bi bila zato
potrebna izdatnejša finančna sredstva. Ker je število vpisanih majhno, šole za sodoben pouk
ne dobijo dovolj sredstev in se tako znajdejo v začaranem krogu. Sklepamo, da je pouk
geografije na šolah sicer lahko aktiven in zanimiv, vendar nima vseh predispozicij za
učinkovitost. Slabi materialni pogoji, kurikularna nedorečenost in pomanjkanje strokovnosti
ter zanimanja s strani učiteljev so tako glavni omejevalci razvoja sodobnega, k
multikulturnosti in tolerantnosti usmerjenega ter narodno zavednega pouka geografije.
V zvezi s postavljenimi hipotezami je analiza pokazala naslednje:
1.
Učni načrti za geografijo se v Sloveniji in Italiji močno razlikujejo. V Sloveniji so
vsebinsko prilagojeni šolam z italijanskim učnim jezikom, niso pa prevedeni v italijanščino. V
Italiji državni učni načrti niso prilagojeni šolam s slovenskim učnim jezikom, učitelji jih sami
prevedejo in podrobneje določijo vsebine, ki jih bodo obravnavali.
2.
Raznolika uporaba oblik, metod in učnih pripomočkov je sicer didaktična in metodična
nuja, ki se je učitelji zavedajo, vendar jo slaba opremljenost šol in psihološki dejavniki pouka
omejujejo in ponekod celo onemogočajo.
3.
Učitelji se razlage učnih vsebin o matični državi lotevajo različno, odvisno od izkušenj,
zanimanj, osebnosti in razpoložljivega didaktičnega materiala. Učitelji na italijanskih
manjšinskih šolah tem vsebinam namenijo precej časa, vsebine pa definira že učni načrt.
Učitelji slovenskih manjšinskih šol sami izbirajo in strukturirajo učno snov o Sloveniji, pri
čemer se opirajo na učbenike, ki jih izdajajo založbe v Sloveniji. Ti so po mnenju učiteljev
preobsežni, v učbenikih o geografiji Evropi, v sklopu katere obravnavajo geografijo Slovenije,
pa podatkov o matični državi ni. Učitelji v slovenskih manjšinskih šolah za obravnavo učnih
vsebin o Sloveniji ne izkazujejo več navdušenja kot za obravnavo ostalih učnih vsebin, kar je
v skladu s splošno delovno klimo pri učnem predmetu geografija.
4.
Šolski reformi sta različno vplivali na (pre)oblikovanje učnih načrtov. Tako v Sloveniji
kot v Italiji reformi nista vnesli sprememb v vsebine o matični državi. Medtem ko je reforma
v Italiji šolstvo reorganizirala na organizacijskem, kurikularnem in didaktičnem področju, so
spremembe v Sloveniji predvsem organizacijske in kurikuralne narave.

40

Neustrezna strokovna izobrazba je tudi poglavitni vzrok nezanimanja in šibke motiviranosti, op. a.
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5.
Učenci na obeh straneh meje učni predmet geografijo dojemajo podobno. Za večino
anketiranih je to družboslovni predmet, katerega naloga je predvsem opisovanje
(kontinentov, držav, mest itd.). V italijanskih manjšinskih šolah učenci izkazujejo veliko
zanimanje in navdušenje za obravnavo učnih vsebin o Italiji, v slovenskih manjšinskih šolah
pa podobnih čustev do obravnave Slovenije ni opaziti. Učenci z obeh strani meje v matični
državi najbolje poznajo obmejno območje.
6.
V skladu s pristopom k usvajanju učnih vsebin o matični državi so tudi želje učencev
za nadaljnje usvajanje znanja in njihovo zanimanje za matično državo na splošno. K
poznavanju matične države veliko prispevajo mediji, medtem ko družina kot posredovalec
kulture in vrednot matičnega naroda izgublja pomen in je v ozadju. Na poznavanje Slovenije
pri slovenskih učencih v Italiji vplivata gostota slovenske poselitve in narodna zavest, ki je
močnejša v suburbanih in podeželskih naseljih. Učenci italijanskih šol v Sloveniji v primerjavi
z učenci slovenskih šol v Italiji izkazujejo boljše poznavanje matične države in večje
zanimanje za nadaljnje usvajanje vsebin o njej.
Težave manjšinskega šolstva so torej številne in mnogoplastne, zato močno vplivajo
na delo in življenje v šoli. Tako med drugim omejujejo poslanstvo geografije, ki ima znotraj
programske in kurikularne orientiranosti manjšinskega šolstva poseben, ključen pomen. S
skupno akcijo matične države in države večinskega naroda, predvsem pa z razvojnimi
impulzi, ki izvirajo iz lokalne skupnosti in iz šol samih, bi bilo stanje možno izboljšati in tako
zagotoviti kvalitetno in konkurenčno izobraževanje.
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16.

SUMMARY

The bases of minority education in the Republic of Slovenia and Republic of Italy
were established with two agreements: The Memorandum of Understanding (1954) and The
Treaty of Osimo (1975). The fulfilment of the duty of ensuring minority rights is compulsory
as both countries signed the European Charter for Regional and Minority languages (1992)
and the Framework Convention for the Protection of National Minorities (1998). The
establishment and the existence of minority education are fundamental as only in this way
the transfer of knowledge and the values of culture, history and language of their nation is
guaranteed. Minority education awakens national conscience and fosters intercultural
education and mutual understanding, as well.
The beginnings of Slovene education in Italy go back into the 18th century. The
school network firstly spread, but the position of Slovene as the teaching language changed
within time. In the second half of the 19th century the decree on the equal status in
education of all the languages spoken in the territory of Austria-Hungary raised an acute
opposition of the local authorities in the Trieste and Gorizia provinces, which ended up in
contemporaneous German and Italian assimilation activities carried out through school
associations. The Slovenes withstood this denationalising process by setting up their own
private school associations (Sloga, Družba Sv. Cirila in Metoda). By the end of World War I
the school network widely shrank, finally closing down in the twenties after the school
reform of the fascist minister Gentile who prohibited educational activities in Slovene
language. The Slovene school network was partially recovered in 1943 under the patronage
of the Movement of National Liberation and fully re-established in the Trieste province under
the administration of the Allied Military Government in 1954. After a reorganisation of the
Italian school system in the sixties, Slovene minority schools were finally legally regulated.
Italian schools in the territory of the Republic of Slovenia have existed since the 18th
century and after the annexation to Austria-Hungary, they largely spread due to the
proclamation of Italian for the official language in Istria. The London Pact (1915) and the
Treaty of Rapallo (1920) made possible the establishment of Italian schools outside the
territory of their traditional (autoctonous) settlements (e.g. Postojna, Idrija, Tolmin). The
Italian minority obtained their national rights during World War II after an AVNOJ resolution
(Anti-Fascist Council of National Liberation of Yugoslavia). The minority school system was
firstly organized after the Italian model but was adjusted to the Slovene school system
during the fifties. One of the main characteristics of the post-war development of the Italian
minority school system is the constant decline of the number of pupils, which is the
consequence of the massive emigration from Istria. The number of students stabilised and
even slightly increased in the eighties after the adoption of the legislation for the protection
of minorities' schooling.
The school system in Italy since its establishment in 1861 has undergone several
changes concerning both curricula and structure of the education system. According to
different pedagogical orientations the position of geography changed as well. Geography has
never been an autonomous school subject and was mostly seen as a tool for enlarging
horizons and memory training. Its formative role has not been recognized until the syllabi
adopted in 2003, which still fail in providing adjustments for Slovene minority schools.
Slovene geography syllabi on the other hand contain adjustments for primary, secondary,
technical and vocational education in the nationally mixed territory of Slovene Istria dealing
not only with the contents about their country of origin but the contents about local reality
and characteristics as well.
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The fieldwork among geography teachers in Slovene and Italian minority schools
revealed similar problems they are faced with. An average or, somewhere, unsatisfactory
technical equipment, lack of interest for active teaching methods and, especially in Slovene
minority schools, an unsuitable degree and problems connected with flexible syllabi are the
main limiters for up-to-date and toward future oriented geography lessons.
Pupils on the other hand show a great interest in active lessons, they like research
and fieldwork. Pupils from minority schools on both sides of the states' border wish to have
more excursions to Italy and are less interested in knowing Slovenia. On the other hand
pupils in Italian minority schools show more interest in knowing and experiencing their
country of origin.
The situation of geography lessons in minority schools is not as good as it could be,
but it could be improved and updated relying on the support of the country of the majority,
country of origin and self initiative. Above all, it is important to recognize the key role of
geography in intercultural relations and intercultural enrichment, in the education to
tolerance and coexistence.
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6 June 1962
2114
PRES.DECR., No.
30 September 1962
938
PRES.DECR., No.
30 September 1962
939
PRES.DECR., No.
30 September 1962
940
PRES.DECR., No.
478
PRES.DECR., No.
1099
PRES.DECR., No.
1287

15 March 1964
26 May 1965
8 October 1965

PRES.DECR., No.
1635

30 October 1965

LAW No. 1523

30 December 1965

LAW No. 603

25 July 1966

PRES.DECR., No.
418
PRES.DECR., No.
450
PRES.DECR., No.
1375
PRES.DECR. (No
number)

24 April 1967
27 April 1967
11 July 1967
20 February 1968

LAW No. 468

2 April 1968

PRES.DECR., No.
1355

5 May 1969
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417
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Establishment of state gymnasium lyceum in Slovene
language in the community of Gorizia.
Establishment of elementary school in Slovene as the
language of instruction in the territory of Trieste and Gorizia
Province by implementing Law No. 1012 of 19 July 1961.
Timetables, examinations and curricula in junior secondary
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Approval of school programmes for elementary schools with
Slovene as the language of instruction.
Programmes, timetables and examinations at the classical
lyceums and teacher-training schools with Slovene as the
language of instruction.
Expansion and supplements to Laws No. 526 of 23 April
1952 and No. 799 of 12 August 1957 and No. 16 of 15
January 1960, for teachers in special transitional roles,
belonging to the special register and status of the former
territory of Trieste.
Inclusion of qualified teachers among full-time teachers of
junior secondary schools.
Timetables, examinations and curricula in junior secondary
schools with Slovene as the language of instruction.
Timetables, curricula and examinations in technical schools
with Slovene as the language of instruction.
Conditions for establishing professorships in junior schools
with Slovene as the language of instruction.
Establishment of junior secondary schools with Slovene as
the language of instruction.
Inclusion of qualified teachers among full-time teachers of
senior secondary schools.
Establishment of state vocational school in Gorizia in
Slovene language.
Authorisation to the government for issuing regulations on
the legal status of the principals, inspectors, teachers and
non-teaching staff in state kindergartens, elementary,
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Amendments and additions to Law No. 1012 of 19 July 1961,
relating to the establishment of schools with Slovene as the
language of instruction in the provinces of Trieste and
Gorizia.
Establishment and reorganisation of staff bodies in
kindergartens, elementary, secondary and art schools.
Regulations on the legal status of the teachers, non-teaching
staff, principals, inspectors in state kindergartens,
elementary, secondary and art schools.
Testing and educational research, culture and professional

419
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14 January 1975

PRES.DECR., No.
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902
PRES.DECR., No.
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1131
PRES.DECR., No.
30 March 1982
420
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14 August 1982

PRES.DECR., No.
315
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LAW No. 971

13 December 1984
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27 December 1989
LAW No. 341
19 November 1990
PRES.DECR., No.
31 July 1996
471

LAW No. 103

7 April 1997

LAW No. 127

15 May 1997

LAW No. 302

28 August 1997

LEGIS. DECR., N
o. 80

31 March 1998

LEGIS. DECR. ,
No. 112

31 March 1998

PRES.DECR., No.
233

18 June 1998

LEGIS. DECR., N

29 October 1998

refreshment and establishment of appropriate institutions.
Amendments to Presidential Decree No. 416 of 31 May
1974, relating to the establishment and new formation of staff
bodies in kindergartens, elementary, secondary and art
schools.
Amendments and additions to regulations on the
implementation of a special statute of the Province FriuliVenezia Giulia.
Establishment of state vocational school for industry and
crafts in Slovene as the language of instruction in Trieste.
Timetables, examinations and curricula in state secondary
schools with Slovene as the language of instruction.
Corrections for hiring teaching staff for kindergartens,
elementary, secondary and art schools, staff restructuring,
use of proper measures to avoid temporary hiring and
regulation of the status of staff already employed on a
temporary basis.
Amendments and additions to articles 16 and 18 of
Presidential Decree No. 416 of 31 May, relating to staff
bodies in schools
List of subjects and subject clusters of professorships and
teaching duties for secondary schools with Slovene as the
language of instruction and determination of conditions for
establishment of professorships and full-time teaching
positions, and teaching duties for assistant professors.
Ratification and implementation of the agreement stemming
from the exchange of letters between the Republic of Italy
and the Republic of Yugoslavia on the recognition of
diplomas and academic titles issued by universities and
institutions of higher education, which took place 18
February 1983 in Rome.
Regulations on hiring school personnel.
Reform of university order.
Rules on didactic regulations for undergraduate studies in
natural sciences for elementary education
Ratification and implementation of mutually agreed
memorandum between the Government of the Republic of
Italy and the Government of the Republic of Slovenia on
reciprocal recognition of Italian and Slovene diplomas and
academic titles, which took place 10 July 1995 in Rome.
Urgent provisions for accelerating administrative activities
and procedures for decision-making and supervision.
Ratification and implementation of conventional/framework
law on the protection of state minorities, which took place in
Strasbourg, 1 February 1995.
New provisions on the organisation of working relations in
public administration, on the settlement of disputes at the
place of work and on administrative law, issued for the
implementation of paragraph 4, article 11 of Law No. 59 of
15 March 1997.
Granting of functions and administrative duties by the state
to regional and local institutions for the implementation of the
first part of Law No. 59 of 15 March 1997.
Regulations containing rules for the optimal scope of
educational institutions and on determining the functional
bodies of each institution in compliance with article 21 of Law
No. 59 of 15 March 1997.
Supplemental stipulations of Legislative Decree No. 29 of 3

February 1993 and subsequent amendments and Legislative
Decree No. 80 of 31 March 1998.
LEGIS. DECR., N
Reform of teaching staff of regional school bodies in
30 June 1999
compliance with article 21 of Law No. 59 of 15 March 1997.
o. 233
LAW No. 482
15 December 1999 Regulations on the protection of historic linguistic minorities.
Regulations on the protection of linguistic minority in the
LAW No. 38
23 February 2001
Region of Friuli-Venezia Giulia
Regulations on the implementation of Law No. 482 of 15
PRES.DECR., No.
2 May 2001
December 1999 for the protection of historic linguistic
345
minorities
o. 387

Pozdravljeni!
Moje ime je Tinkara Mihačič in sem študentka geografije in italijanščine na Filozofski
fakulteti v Ljubljani. V okviru študija geografije pripravljam diplomsko nalogo z naslovom
"Komparativna analiza vertikale geografskega izobraževanja v manjšinskih šolah v
Sloveniji in Italiji". V raziskavo so zajeti dijaki slovenskih nižjih srednjih šol v Italiji in
učenci italijanskih osnovnih šol v Sloveniji.
Pred Vami je vprašalnik, v katerem želim izvedeti Vaše mnenje o različnih vidikih pouka
geografije. Vprašanja se nanašajo na učni načrt, na učbenik, ki ga uporabljate, na
materialno-tehnično osnovo pouka geografije, na nekatere metodične vidike pouka ter na
način pridobivanja informacij o Sloveniji in na spoznavanje Slovenije na splošno. Večina
vprašanj je izbirnega tipa, ponekod pa bi Vaše mnenje rada pridobila s prostim
odgovorom.
Na razpolago bom za morebitna vprašanja, v veselje pa mi bodo tudi Vaši predlogi,
sugestije ali nasveti.
Hvala za sodelovanje in uspešno delo še naprej.

1. Spol:

M

2. Delovna doba:

Ž
_____________ let

3. Izobrazba: _______________________________________________________________
4. Ustanova in kraj izobraževanja:
________________________________________________________________________
5. Učni načrt, po katerem delam, ocenjujem: (možnih je več odgovorov)
a) popoln v smislu predlaganih učnih vsebin,
b) popoln v smislu predlaganih materialnih, funkcionalnih in vzgojnih ciljev,
c) pomanjkljiv v smislu predlaganih učnih vsebin,
d) pomanjkljiv v smislu predlaganih materialnih, funkcionalnih in vzgojnih ciljev,
e) ustrezno prilagojen za narodnostno mešano območje,
f) neprilagojen za narodnostno mešano območje,
g) drugo:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Ali uspete snov, zajeto v Vašem učnem načrtu, predelati v šolskem letu?

DA

NE

7. Katero učno snov bi bilo potrebno po Vašem mnenju oklestiti oziroma izločiti iz učnega
načrta?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Katera učna snov po Vašem mnenju ni predstavljena v zadostni meri oziroma bi jo bilo
potrebno dodati?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9.

Kako določite izbor in zaporedje učnih vsebin o Sloveniji?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10. Ali imate v učilnici na razpolago:
DA

NE

TV z videorekorderjem
Računalnik z internetom in povezavo s projektorjem
Kasetofon s CD predvajalnikom
Diaprojektor
Grafoskop
Opremo za terensko delo
15. Kako pogosto uporabljate:
redno
pogosto
(vsak teden) (2-3x/mesec)
TV z videorekorderjem
Računalnik z internetom in
povezavo s projektorjem
Kasetofon s CD predvajalnikom
Diaprojektor
Grafoskop
Opremo za terensko delo

včasih
redko
(do
(do
nikoli
10x/leto) 5x/leto)

16. Ali so v sklopu pouka geografije organizirane ekskurzije?
DA

NE

v Slovenijo
v Italijo
v druge države
17. Ovrednotite pomen organiziranih ekskurzij za spoznavanje
Slovenije

1

2

3

4

5

Italije

1

2

3

4

5

drugih držav

1

2

3

4

5

(1 – nepomembne, 5 – zelo pomembne)
18. V katere pokrajine ste organizirali ekskurzije v zadnjih 3 letih kot učitelj zemljepisa?
v Sloveniji: ______________________________________________________________
v Italiji: _________________________________________________________________
v drugih državah: _________________________________________________________
19. Menite, da bi bilo za poznavanje Slovenije potrebnih več ekskurzij?

DA

NE

20. O katerih pokrajinah Slovenije in Italije imajo po Vašem mnenju učenci najbolj
pomanjkljivo znanje?
Slovenija ________________________________________________________________
Italija ___________________________________________________________________
21. Katere pokrajine po Vašem mnenju učenci poznajo najbolje?
Slovenija_________________________________________________________________
Italija___________________________________________________________________
22. Katere učbenike uporabljate?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

23. * V kolikšni meri so Vam naslednji vidiki učbenika všeč oziroma so ustrezni za pouk
zemljepisa:
zelo

precej

malo

nič

razporeditev vsebin
odnos med osnovnimi in dodatnimi vsebinami
odnos med besedilom in ilustracijami
usklajenost z didaktičnimi načeli
usklajenost s pravili didaktičnega oblikovanja učbenika
usklajenost s posebnimi pristopi k didaktičnemu oblikovanju
24. Ali imate za snov o Sloveniji pripravljeno dodatno gradivo (če ta snov ni zajeta v
učbeniku)?

DA

NE

25. Od kod črpate snov o Sloveniji?
zelo

precej

malo

nič

tuji učbeniki
knjige, revije
TV, radio, internet
znanje, pridobljeno s šolanjem
splošna razgledanost
drugo: _____________________________________________________________________

26. Katera učna gradiva še uporabljate?
zelo

precej

malo

nič

prosojnice
učne liste in neme karte
atlase
geografske revije
drugo: _____________________________________________________________________

27. Kako pogosto uporabljate naslednje učne oblike?
zelo

precej

malo

nič

frontalni pouk
individualno delo
delo v dvojicah
skupinsko delo
28. * Kako pogosto uporabljate naslednje skupine učnih metod:
zelo

precej

malo

nič

verbalno-tekstualne
ilustrativno-demonstracijske
laboratorijsko-eksperimentalne
metode izkustvenega učenja

29. Ali ste se v zadnjih 3 letih udeležili seminarjev in tečajev, organiziranih s strani Republike
Slovenije?

DA

NE

30. Katere so po Vašem mnenju glavne prednosti in slabosti italijanske šolske reforme z
vidika pouka geografije?
prednosti:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
slabosti:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

RAZPOREDITEV VSEBIN

ODNOS MED OSNOVNIMI IN
DODATNIMI VSEBINAMI

ODNOS MED BESEDILOM IN
ILUSTRACIJAMI

USKLAJENOST Z DIDAKTIČNIMI
NAČELI

USKLAJENOST S PRAVILI
DIDAKTIČNEGA OBLIKOVANJA
UČBENIKA

POSEBNI PRISTOPI K
DIDAKTIČNEMU OBLIKOVANJU
UČBENIKA

povprečen učenec ga zna uporabljati,
strukturiranje na poglavja in podpoglavja,
znotraj podpoglavij delitev na odstavke,
logično sosledje vsebin.
učne vsebine, ki jih mora učenec po učnem načrtu
usvojiti,
dodatne vsebine, ki osnovne vsebine dopolnjujejo ali
nadgrajujejo (zanimivosti, ALI VEŠ?, drobni tisk,
izpostavljene ali aktualne vsebine itd.).
vsebuje likovne dodatke, ki besedilo pojasnjujejo (slike,
skice, karte, grafikoni), ilustrirajo (fotografije) ali le
razbijajo monotonijo (določene skice, vinjete),
v geografskem učbeniku mora biti med besedilom in
ilustracijami enakovreden odnos,
ilustracije ob zahtevnejših učnih vsebinah.
nazornost in abstraktnost,
aktivnost in razvoj,
primernost in akceleracija,
postopnost in sistematičnost,
socializacija in individualizacija,
diferenciacija in integracija,
ekonomičnost in racionalizacija,
historičnost in sodobnost
opazovanje,
regionalnost,
geografska načela
kompleksnost.
vsebuje dejavnosti, ki učenca spodbujajo k branju,
praktičnim dejavnostim, razmišljanju, opazovanju,
vrednotenju
učenje učenja,
učbenik mora kot temeljna šolska knjiga slediti
značilnostim vzgojno-izobraževalnega procesa in mora
torej vsebovati naslednje vsebine:
1. pripravo ali uvod v nove učne vsebine,
2. obravnavo nove učne vsebine,
3. urjenje vsebine (zlasti v delovnem zvezku),
4. ponavljanje 8povzetki, naloge, vprašanja),
5. preverjanje (vprašanje ipd.).
učbenik upošteva stile spoznavanja (npr. vprašanja za
razmislek, sintezo, usmerja k izpisovanju, planiranju,
vzpodbuja razmišljanje, identifikacijo problemov ipd.),
učbenik upošteva učne stile (avditiven, vizualen,
kinestetičen) in spodbuja izkušenjsko učenje: naloge za
terensko delo, anketiranje, zbiranje podatkov, projektno
učno delo ipd.

1. VERBALNO-TEKSTUALNE METODE

2. ILUSTRATIVNO-DEMONSTRACIJSKA METODA
3. LABORATORIJSKO-EKSPERIMENTALNA
METODA
4. METODE IZKUŠENJSKEGA UČENJA

teoretično predavanje, pripovedovanje,
opisovanje, pojasnjevanje, pogovor, delo s
tekstom (učbenik, poljudnoznanstvene knjige,
učni listi, članki)
demonstracija predmetov, procesov, dejavnosti s
pomočjo modelov, skic, slik, filmov
terensko delo, eksperiment
Znanje se ustvarja prek transformacij izkušenj.
NPR: projektno učno delo
načrtovanje
dejavnosti, izvedba, analiza rezultatov, povzetek,
evalvacija.

Pozdravljen-a!
Moje ime je Tinkara Mihačič in sem študentka zemljepisa in italijanščine na Filozofski
fakulteti v Ljubljani. V okviru študija zemljepisa pripravljam diplomsko nalogo, v kateri
primerjam pouk zemljepisa na manjšinskih šolah v Sloveniji in v Italiji. V raziskavo so zajeti
dijaki nižjih srednjih šol v Italiji in dijaki osnovnih šol v Sloveniji.
Pred seboj imaš vprašalnik, v katerem želim izvedeti tvoje mnenje o različnih vidikih pouka
zemljepisa. Vprašanja se nanašajo na ekskurzije, na učbenik, ki ga uporabljate, ter na način
pridobivanja informacij o Sloveniji in na spoznavanje Slovenije na splošno. Večina vprašanj
je izbirnega tipa; to pomeni, da lahko svoj odgovor izbereš med ponujenimi, če pa možnosti,
ki bi ti ustrezala, ni, jo lahko dopišeš (možnost drugo).
Reševanje vprašalnika bo trajalo približno 10 minut. V tem času bom na razpolago za
morebitna vprašanja, v veselje pa mi bodo tudi tvoji predlogi ali nasveti.
Hvala za sodelovanje in uspešen študij še naprej.

1. Razred oziroma letnik:

_____________

2. Ti je zemljepis všeč?

ZELO

PRECEJ

MALO

NIČ

3. Zakaj?___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. Ali so v sklopu pouka zemljepisa organizirane ekskurzije?
DA

NE

v Slovenijo
v Italijo
v druge države
5. Oceni pomen ekskurzij za tvoje znanje o:
Sloveniji

1

2

3

4

5

Italiji

1

2

3

4

5

drugih državah

1

2

3

4

5

(1 – nepomembne, 5 – zelo pomembne)

6. Na ekskurzije rad(a) hodim, ker:
DA

NE

mi odpade pouk
se družim s sošolci
spoznavam nova območja
utrjujem znanje, pridobljeno pri pouku
ekskurzij ne maram
drugo:_______________________________________________________________

7. Si želiš še več ekskurzij?

DA

NE

NE VEM

8. Katera območja držav bi si želel(a) obiskati v sklopu zemljepisnih ekskurzij?
v Sloveniji___________________________________________________________________
v Italiji______________________________________________________________________
v drugih državah_____________________________________________________________

9. Katera območja držav meniš, da poznaš najbolje oz. najslabše?
zelo dobro oz. najbolje

zelo slabo oz. najslabše

v Sloveniji
v Italiji
v drugih državah
10. Meniš, da je za spoznavanje Slovenije potrebnih več ekskurzij?
11. Kateri učbenik uporabljate? _______________________________
12. Oceni učbenik:

1

2

3

(1 – sploh mi ni všeč, 5 – zelo mi je všeč)

4

5

DA

NE

13. Od kod pridobivaš informacije o Sloveniji? (možnih je več odgovorov)
a) prijatelji, sorodniki
b) šola (pouk)
c) knjige, revije
d) TV, radio, internet
e) drugo: _________________________________________________________
14. V kolikšni meri so informacije o Sloveniji, ki jih pridobiš v šoli, zadovoljive?
ZELO

PRECEJ

MALO

15. Ali bi si o Sloveniji želel(a) pridobiti več informacij?

NIČ
DA

NE

16. Kolikokrat letno obiščeš Slovenijo? ______________________
17. Kateri so glavni motivi potovanj v Slovenijo?
DA

NE

obisk sorodnikov, prijateljev
izlet
nakupovanje
obisk prireditev, športne aktivnosti
obisk gostinskih lokalov
drugo: _______________________________________________________________

18. O čem bi si želel pridobiti več informacij?
DA

NE

o naravnogeografskih značilnostih Slovenije
(relief, vodovje, rastlinstvo, klima)
o družbenogeografskih značilnostih Slovenije
(značilnosti prebivalstva, poselitev, gospodarstvo)
o slovenski kulturi in običajih
o zgodovini Slovenije in Slovencev
o sodobnem načinu življenja Slovencev, predvsem mladih
drugo: _____________________________________________________________________

19. Katera oblika dela ti je pri zemljepisu najbolj všeč?
a) učitelj(ica) samo predava, jaz pišem
b) individualno delo (delam nekaj sam)
c) delo v dvojicah
d) skupinsko delo
20. Katere učne pripomočke bi želel(a) pri pouku večkrat uporabljati
DA
TV z videorekorderjem
Računalnik z internetom in povezavo s
projektorjem
Kasetofon s CD predvajalnikom
Diaprojektor z diapozitivi
Grafoskop
Opremo za terensko delo

NE

