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POVZETEK
Naslov diplomskega dela: Oblast in pouk zgodovine v osnovnih šolah in gimnazijah–analiza
učnih načrtov od leta 1945 do leta 1995.
Povzetek: Šola je vedno v funkciji države in posledično je šolski sistem neke države vedno
odraz državne politične slike. Zelo dober pokazatelj vpliva oblasti na šolstvo pa so učni načrti,
saj je učni načrt orodje v rokah šolske politike in skupaj s predmetnikom določa širino in
globino učnega predmeta. Po končani drugi svetovni vojni je Slovenija stopila, v okviru
Jugoslovanske države, v obdobje socializma. V tem duhu se je gradil tudi šolski sistem. V
socializmu se je vladajoča ideologija v šolstvo vnašala na različne načine, najbolj izstopajoče
pa so bile politične čistke med učiteljskim kadrom, ločitev šole od cerkve, uvedba pionirske
organizacije … Od konca druge svetovne vojne pa do konca osemdesetih let dvajsetega
stoletja je bilo veliko zakonskih sprememb (Šolska reforma iz leta 1958, Zakon o osnovni šoli
iz leta 1959, Zakon o srednjem šolstvu iz leta 1967, Zakon o usmerjenem izobraževanju in
Zakon o osnovni šoli iz leta 1980), ki so urejale osnovne šole in gimnazije. Konec
osemdesetih let prejšnjega stoletja se je Slovenija začela oddaljevati od jugoslovanskega
okvira. Prišlo je do osamosvojitve Slovenije in ustrezno temu se je v državi spremenila tudi
politična ureditev. V skladu z novo politično stvarnostjo pa se je preuredil tudi šolski sistem,
ki se danes še vedno dograjuje. Spremenil se je tudi pouk zgodovine. Ohranila pa se je vloga
zgodovine v šoli kot pomembnega družboslovnega učnega predmeta. Vpliv oblasti se je v
učnih načrtih za zgodovino različno kazal. V primerjavi med starejšimi in novejšimi učnimi
načrti je v starejših učnih načrtih moč opaziti veliko več vpliva oblasti. V učnih načrtih in v
šolskem sistemu v devetdesetih let vpliva oblasti ni mogoče več tako direktno zaznati, ne
moremo pa trditi, da ga ni. Vpliv oblasti na šolstvo in posledično na učne načrte, bo vedno
obstajal, spreminja se samo način in oblika vplivanja.
Ključni pojmi: šolski sistem, vpliv ideologije oblasti, osnovna šola, gimnazija, šolski zakon,
šolska reforma, učni načrt, pouk zgodovine.
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ABSTRACT
Title: The Government and History Instruction in Primary and Upper Secondary Schools:
Analysis of Syllabuses from 1945 to 1995
Abstract: School always performs a function that has been conferred on it by the government
and consequently the school system of every state always reflects that state’s political
situation. A very good indicator of the government’s influence on the school system is the
school syllabuses because they are the tools in the hands of the school policy and alongside
the curriculum determine a given subject’s breadth and depth. After the Second World War,
Slovenia became part of Yugoslavia and entered the communist period. This meant that the
school system was also organized in the communist spirit. During this period, the ruling
ideology was introduced to the school system in various ways, among which the political
purges among the teaching staff, the separation of schools from the Church, and the
introduction of the pioneer organization were the most conspicuous. Many legal changes
governing the primary and upper secondary schools were introduced from the end of the
Second World War to the end of the 1980s: the 1978 School Reform, the 1959 Primary
School Act, the 1967 Secondary Education Act, the 1980 Vocational Education Act, and the
1980 Primary School Act. At the end of the 1980s, Slovenia began drifting away from
Yugoslavia, which resulted in its independence and the subsequent change in its political
order. The school system was also reorganized in line with the new political system and has
continued to be built upon until this very day. History instruction has also changed, although
the role of history as an important social-science school subject has remained. The influence
of the government on the history syllabus has varied. Compared to newer syllabuses, one can
observe a much greater influence in the older ones. In the school system and syllabuses that
were in place during the 1990s, this influence can no longer be perceived that directly,
although one cannot claim there was no influence at all. The government will always have
influence on the school system and its syllabuses; the only thing that changes is the method
and form of this influence.
Keywords: school system, influence of ruling ideology, primary school, upper secondary
school, school legislation, school reform, syllabus, history instruction
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UVOD
Šolstvo me je že od nekdaj zanimalo, sedaj ko pa na ta pojem gledam s perspektive bodočega
pedagoškega delavca, se je moje zanimanje še povečuje. Šola kot taka me spremlja že celo
življenje, iz otroških časov, ko smo se »šolo« igrali, do dni, ko sem bila sama vpeta v
izobraževalni sistem. Spomin na prvi šolski dan je še vedno živ. Sedaj, ko mi je pedagoška
znanost postala izziv, pa se mi porajajo drugačna vprašanja o šolskem sistemu in zgodovini
šolstva. Odraščala sem v obdobju, ko so se štele zadnje ure skupne socialistične države. Bila
sem del zadnjih generacij Titovih pionirjev. V času osnovnošolskega šolanja sem bila deležna
zadnjih utripov socializma, saj je Slovenija v devetdesetih letih zakorakala na samostojno
demokratično pot.
Diplomska naloga obravnava vpliv oblasti na šolstvo in kako se je ta vpliv kazal pri pouku
zgodovine, v osnovnih šolah in gimnazijah med leti 1945 in 1995. O zgodovini šolstva na
Slovenskem v tem obdobju je bilo že veliko napisanega, vendar je glavni cilj diplomske
naloge ugotoviti in prikazati, kolikšen je bil vpliv vladajoče ideologije na šolstvo in kako se je
ta vpliv kazal pri pouku zgodovine v osnovnih šolah in gimnazijah v obdobju od leta 1945 do
leta 1995.
Da bi ugotovili kolikšen je bil vpliv oblasti smo si zastavili tri raziskovalna vprašanja:
1. Kako se je kazal vpliv oblasti in njena ideologija na organizacijo in vzgojno–
izobraževalno delo v osnovnih šolah in gimnazijah med leti 1945 in 1995?
2. Kako je spreminjanje šolske zakonodaje med leti 1945 in 1995 vplivalo na
organizacijo in vzgojno–izobraževalno delo v osnovnih šolah in gimnazijah?
3. Na kakšen način se je kazal vpliv oblasti pri pouku zgodovine, in sicer v učnih ciljih,
navodilih in izbrani učni temi druga svetovna vojna v učnih načrtih za zgodovino v
osnovnih šolah in gimnazijah med leti 1945 in 1995?
Glede na zgoraj zastavljena raziskovalna vprašanja predvidevamo da:
1. je vladajoča ideološka usmeritev vplivala na organizacijo in vzgojno–izobraževalno
delo osnovnih šol in gimnazij med leti 1945 in 1995,
2. je spreminjanje šolske zakonodaje vplivalo na organizacijo in vzgojno–izobraževalno
delo osnovnih šol in gimnazij med leti 1945 in 1995,
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3. je vladajoča ideologija vplivala na pouk zgodovine v osnovnih šolah in gimnazijah
med leti 1945 in 1995 in sicer tako, da se je vpliv oblasti različno kazal v starejših
učnih načrtih v primerjavi z novejšimi učnimi načrti za zgodovino in se je zapis učnih
ciljev, navodil in izbrane tematike druga svetovna vojna razlikoval med starejšimi in
novejšimi učnimi načrti in so starejši predmetniki vsebovali učne predmete, ki so bili
ideološki.
Osnovni raziskovalni metodi pri pričujoči teoretični nalogi sta deskriptivna in eksplikativna
metoda pedagoško–zgodovinskega raziskovanja dopolnjeni s tehniko analize vsebine izbranih
učnih načrtov (Cencič 1993 v Trškan 2008, str. 20). Izbrani so samo tipični učni načrti za
osnovne šole in gimnazije med leti 1945 in 1995 in sicer:
1. Učni načrt za prve štiri razrede osnovnih šol. (1946). Ljubljana: DZS.
2. Predmetnik in učni načrt za VI., VII. in VIII. razred osnovne šole v LR Sloveniji.
(1960). V: Objave Sveta za šolstvo LRS – Sveta za kulturo in prosveto LRS – Sveta za
znanost LRS – Zavoda za preučevanje šolstva LRS. Letnik XI. Ljubljana, št. 4.
3. Katalog znanja iz zgodovine v osnovni šoli. (1992). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo in
šport.
4. Učni načrt za gimnazije, nižje gimnazije in višje razrede sedemletk. (1948). Ljubljana:
Ministrstvo za prosveto LR Slovenije.
5. Gimnazija. Gradivo za sestavo predmetnika in učnega načrta. (1962). Ljubljana:
Zavod za napredek šolstva. LRS.
6. Gimnazijski program. (1992). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in
šport.
Rezultati analize so predstavljeni v tabelah in grafikonih. Za boljšo ponazoritev so uporabljeni
primeri. Viri za diplomsko nalogo so bili primarni in sekundarni. Za boljši pregled
zgodovinskega dogajanja in razvoja šolskega sistema, predvsem na osnovnošolski in
gimnazijski ravni med leti 1945 in 1995, sem prebrala in pregledala kar nekaj potrebne
literature. Največ literature o zgodovini šolstva in šolskem sistemu ter učne načrte sem našla v
Slovenskem šolskem muzeju. Veliko literature pa sem našla tudi v Narodni in univerzitetni
knjižnici v Ljubljani, v Zavodu Republike Slovenije za šolstvo, v Goriški knjižnici Franceta
Bevka, v Lavričevi knjižnici v Ajdovščini in v knjižnici gimnazije Nova Gorica. Iskanje
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gradiva, analiziranje virov in pisanje diplomske naloge je potekalo od decembra 2009 do maja
2010.
Vsebina diplomske naloge je razdeljena na dva dela. Prvi del diplomske naloge je teoretični in
nosi naslov Šolski sistem in ideološka indoktrinacija v osnovnih šolah in gimnazijah na
Slovenskem med leti 1945 in 1995. Drugi del diplomske naloge zajema analizo izbranih učnih
načrtov, kateri so bili izdani med leti 1945 in 1995.
Prvi del naloge vsebuje kronološki pregled osnovnega šolstva in gimnazij v tem obdobju. Po
časovni spremenljivki je razdeljen na štiri poglavja. Posameznim poglavjem je za boljši oris
problematike dodan tudi obči politični oris na področju šolstva v izbranem obdobju. V prvem
poglavju je tako najprej opisana in prikazana nova politična in šolska stvarnost ter glavne
spremembe, ki so se zgodile v šolstvu takoj po drugi svetovni vojni, ko je Slovenija postala
del Federativne ljudske republike Jugoslavije, pa tja do leta 1958. V drugem poglavju, ki
zajema obdobje šolstva med leti 1958 in 1963, sta med drugim prikazani dve glavni
spremembi, in sicer šolska reforma leta 1958 in Zakon o osnovni šoli iz leta 1959. Tretje
poglavje zajema obdobje šolskih sprememb med leti 1963 in 1990, in sicer so na tem mestu
predstavljeni Zakon o osnovni šoli iz leta 1980, Zakon o srednjem šolstvu iz leta 1967 in
Zakon o usmerjenem izobraževanju iz leta 1980. V četrtem poglavju je prikazan kratek
političen oris v času osamosvojitve Slovenije in spremembe osnovnošolskega in
gimnazijskega sistema od leta 1991 do 1995.
Analitični del naloge je razdeljen na dve glavni poglavji. Prvo poglavje zajema tematiko o
učnih načrtih za pouk zgodovine med leti 1945 in 1995. V drugem poglavju drugega dela pa
je prikazana analiza izbranih učnih načrtov, s katero smo skušali ugotoviti vpliv oblasti na
šolstvo in na pouk zgodovine med leti 1945 in 1995. Analiza zajema tri tipične učne načrte za
osnovne šole in tri tipične učne načrte za gimnazije. V diplomski nalogi nato sledi še
zaključek, kateri vsebuje zaključne ugotovitve obeh sklopov in lastno refleksijo o izbrani
tematiki naloge.
Torej, v kolikšni meri je oblast vplivala na organizacijo in vzgojno–izobraževalno delo
osnovnih šol in gimnazij ter kako se je skozi analizo učnih načrtov za pouk zgodovine kazal
vpliv oblasti od leta 1945 do leta 1995?
14
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2 ŠOLSKI SISTEM IN IDEOLOŠKA INDOKTRINACIJA V OSNOVNIH
ŠOLAH IN GIMNAZIJAH NA SLOVENSKEM OD LETA 1945 DO
LETA 1995
V prvem delu naloge, pod naslovom Šolski sistem in ideološka indoktrinacija v osnovnih
šolah in gimnazijah na slovenskem od leta 1945 do leta 1995, je predstavljen razvoj šolstva na
Slovenskem od leta 1945 do leta 1995. Osnovne šole in gimnazije so med leti 1945 in 1995
krojili različni šolski zakoni. Skoraj najpomembnejši spremembi v slovenskem šolstvu do
devetdesetih let pa sta bili npr. šolska reforma leta 1958 in usmerjeno izobraževanje v
osemdesetih letih. Jugoslovanska politika je urejala slovensko šolstvo od konca druge
svetovne vojne in vse do konca osemdesetih let dvajsetega stoletja. Glavno politično vodilo je
bil socializem. Poudarek je bil na marksistični interpretaciji zgodovine. Zgodovina se je
interpretirala kot velik razredni boj, ki je segal od fevdalizma pa do kapitalizma. Leta 1991 pa
je Slovenija stopila na samostojno pot in v državi se spremeni politična slika. Temu ustrezno
se je spremenil tudi šolski sistem. Zgodovino se je začelo razumevati širše in v učne načrte so
bile dodane teme, ki so se prej štele za nepomembne. Zgodovinopisje se je začelo odpirati tudi
drugim humanističnim vedam. Pri prebiranju in interpretaciji literature za diplomsko nalogo
je bila potrebna pazljivost, saj so bili pisci ponekod pristranski.

2.1 ŠOLSKI SISTEM OD LETA 1945 DO LETA 1958
»Šola je in ostane politicum, se pravi,
del interesa javnega državnega življenja.«
Marija Terezija (Vacha 1994, str. 303)
Oblast je pomembnost šole začela spoznavati že v 16. stoletju, tako sta napredek države in
državni nadzor vzgojno–izobraževalnega sistema začela pridobivati na pomembnosti. Na
Slovenskem se je državni šolski nadzor uveljavil leta 1774 s t. i. Splošno šolsko naredbo,
(Vidmar 2000, str. 85). Oblasti je torej v interesu vplivati na šolski sistem države in vzgojiti
primernega državljana. V nadaljevanju sledi prikaz vpliva oblasti na šolstvo po drugi svetovni
vojni.
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2.1.1 Nova politična in šolska stvarnost od leta 1945 do leta 1958

Leta 1945 se je končala druga svetovna vojna, Slovenija je takrat stopila na novo pot kot ena
izmed republik Jugoslavije. V novo nastali državi, kjer se je državni sistem šele dobro začel
graditi, se je začel vzpostavljati tudi šolski sistem. To je bilo obdobje velikih političnih in
družbenih sprememb na vseh področjih in posledično se je začelo obdobje velikih sprememb
na šolskem področju. Gre za čas, ko je prihajalo do vedno večjih potreb po spremembah v
organizaciji vseh stopenj šolskega sistema.
Med drugo svetovno vojno je bila Jugoslavija, in s tem posledično tudi Slovenija, ustavno
brez oblasti, vendar pa je nova oblast začela nastajati že med vojno. Po vojni se je še krepila
in oblikovala, med drugim tudi na volitvah v ustavodajno skupščino, ki so bile 11. 11. 1945.
Leta 1946 je bila sprejeta ustava, ki je uzakonila Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo.
Oblast v povojni Jugoslaviji je prevzela Komunistična partija1. Ustanovljene so bile vlade
ljudskih republik, in tako je bila ustanovljena tudi prva slovenska vlada Ljudske republike
Slovenije (Veliki splošni leksikon 1997, str. 1790 in 3956). Gradil se je socializem, njegovi
ideologiji so skušali podrediti tudi šolstvo. Sliki 1 in 2 prikazujeta naslovno in hrbtno stran
spričevala osnovne šole v Federativni ljudski republiki Jugoslaviji oz. Ljudske republike
Slovenije.

1

Komunistična partija Jugoslavije je bila Jugoslovanska politična organizacija oz. stranka, ki je bila ustanovljena

aprila 1919 v Beogradu kot Socialistična delavska stranka Jugoslavije. Na 2. kongresu, junija 1920, v Vukovarju,
se je stranka preimenovala v Komunistično partijo Jugoslavije (KPJ) (Veliki splošni leksikon 1997, str. 2037–
2038).
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Slika 1: Naslovnica spričevala osnovne šole v Federativni ljudski republiki Jugoslaviji (1958).

Vir: Izkaz o uspehu in vedenju. Krkoč Miran. Zasebni arhiv družine Krkoč.
Slika 2: Hrbtna stran spričevala osnovne šole v Federativni ljudski republiki Jugoslaviji
(1958).

Vir: Izkaz o uspehu in vedenju. Krkoč Miran. Zasebni arhiv družine Krkoč.
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Slovenska pedagogika je imela začetke v protestantizmu ter v njegovih prizadevanjih za
osnovno šolo, ko so začele nastajati prve pedagoške ideje (npr. Trubarjeva Cerkovna
ordninga in kasnejši Bohoričev pedagoški tekst, Šolski red za stanovsko šolo) (Strmčnik,
1995a, str. 201–209). V času po drugi svetovni vojni je Strmčnik (1995b, str. 329) določil
obdobje teoretične pedagogike, ki jo je zaradi neenakomernega in raznolikega razvoja razdeli
na dve obdobji, in sicer na obdobje etatistične pedagogike2 in na obdobje samoupravne
pedagogike, pri tem je etatistično pedagogiko omejil na čas od osvoboditve pa do prvega
pedagoškega kongresa na Bledu leta 1950.
Strmčnik (prav tam, str. 330) je o povojni pedagoški usmeritvi zapisal, da je bilo v ospredju
povojne pedagoške usmeritve zagotoviti marksistične in socialistične ideje, v katerih je bila
država razglašena za najvišjo vrednoto. Pravi tudi, da je to je pomenilo, da zunaj skupnosti ni
bilo prostora za posameznika, zato je bilo zanj najboljše, če prevzame vrednote družbe in se ji
podredi, saj družinski vzgoji ideologija ni zaupala. Navaja, da je bila zaupanja vredna zgolj
vzgoja, ki je bila državno organizirana ter da so novi vzgojni smotri bili izrazito etatistično in
kolektivistično naravnani, in sicer je bila v ospredju vzgoja državljana v duhu NOB3 ter
razvoja socialistične družbe. Avtor je pod vzgojo v duhu NOB, verjetno pojmoval vzgojo, ki
poudarja pridobitve narodnoosvobodilnega boja, ki je državo osvobodila iz »suženjskega
primeža«. Ribarič (2002, str. 102) pa je povojni čas opisala kot čas, ko je bilo potrebno
izoblikovati primernega državljana, ki bo ustrezal takrat nastali novi stvarnosti. Okoliš (2009,
str. 108) je menil, da je bil glavni namen celotnega šolskega sistema, podpora režimu na

2

Etatizem je sistem, v katerem si država lasti monopol odločanja v vsem družbenem življenju. Zgodovinski

revolucionarni etatizem je začetna stopnja v razvoju socialistične državnosti, ko država usmerja gospodarsko in
drugo

družbeno

dogajanje

(Slovar

slovenskega

knjižnega

jezika.

http://bos.zrc-

sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=etatizem&hs=1, pridobljeno 5. 6. 2010).
3

NOB je kratica za Narodnoosvobodilni boj. Nova oblast se je gradila že med vojno. Osnovna enota NOB so bili

narodnoosvobodilni odbori, organi ljudske oblasti kot nasprotje okupatorski oblasti. Cilj partizanskega gibanja v
Jugoslaviji je bil prevzem oblasti in izvedba socialistične revolucije, zato so začeli nastajati odbori, ki so
opravljali vse funkcije oblasti razen vojaške in so predstavljali zametek nove države. Delovali so tako na
osvobojenem kot neosvobojenem ozemlju, med drugim so organizirali pomoč, prehrano in promet. Bili naj bi
nestrankarski, vendar je imela partija nad njimi velik nadzor. Januarja 1942 so s Fočanskimi predpisi pravno
uredili delovanje in pristojnosti ljudske oblasti (Veliki splošni leksikon 1998, str. 2783–2784).
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oblasti, ki je vse spremembe v sistemu ocenjeval iz vidika ideoloških ciljev in koristi pri
utrjevanju oblasti. Avtorja glede teh zaključkov v svojem prispevku ne navedeta vira.
Že v času konstituiranja povojne Jugoslavije pa tudi kasneje zasledimo obdobje za katerega se
je uveljavil izraz »zavračanje starega«, torej vsega tistega kar je bilo pred vojno. To
zavračanje zasledimo tudi v povojni šolski politiki. V pedagoških člankih, ki so izšli v letih po
vojni, je možno zaslediti novo orientacijo pedagogike, ki je skladno z oblastno politiko
zavračala nemško pedagogiko ter se obračala k sovjetski. Primer 1 prikazuje zapis, ki je
spodbujal k novi orientaciji. Ribarič (2002, str 102–103) je zapisala, da se je šolstvo po vojni
najprej naslonilo na izkušnje partizanskega šolstva ter da je bilo čutiti vpliv Sovjetske zveze
na jugosolvansko politiko vse do informbirojevskega4 spora leta 1948. Posledično je bilo
čutiti tudi zelo velik vpliv na šolstvo, dokler ni slednje skladno z oblastnimi usmeritvami v
šestdesetih letih prišlo pod vpliv socialističnega samoupravnega sistema5. Naslonitev na
partizansko šolstvo je najverjetneje bila logična poteza, saj je bilo pustošenje vojne veliko.
Tako je partizansko šolstvo predstavljalo temelj za gradnjo novega šolskega sistema. Vpliv
Sovjetske zveze lahko zasledimo tudi v učnih predmetnikih, ki so bili takrat v veljavi, saj v
njih najdemo ruski jezik kot učni predmet. »Delno ali popolnoma je bil na srednjih šolah
odpravljen pouk francoščine, nemščine, latinščine in grščine ter na novo uveden pouk ruščine
in angleščine.« (O strokovni preusmeritvi 1947 v Hojan 2008, str. 277) Slika 3 prikazuje
začasni predmetnik za gimnazije v šolskem letu 1946/47, ki vsebuje ruski jezik kot učni
predmet.

4

Informbiro je kratica za informacijski biro komunističnih in delavskih strank. Septembra 1947 je bila

ustanovljena organizacija, ki je nasledila komunistično internacionalo (kominterna). Organizacija je imela do
1948 sedež v Beogradu, nato v Bukarešti. Po Stalinovi smrti l. 1953 je bila organizacija razpuščena (Veliki
splošni leksikon 1997, str. 1620).
5

Samoupravljanje je bila politična in gospodarska ureditev Jugoslavije med leti 1950 in 1990. V prvem obdobju

je bilo delavsko samoupravljanje najprej uvedeno v gospodarstvo in javne zavode, kasneje z ustavo leta 1974 in
Zakonom o združenem delu, pa je ta sistem postal temelj organizacije celotne družbe. Omogočal naj bi
demokratično odločanje in konec oblastne vloge komunistične partije. Vendar pa sistem ni odpravil temeljnih
napak socialističnega gospodarstva. Jugoslovanska gospodarska kriza v osemdesetih letih, propad socializma v
državah V. bloka in razpad Jugoslavije so bili usodni za samoupravljanje (Veliki splošni leksikon 1998, str.
3745).
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Primer 1: Kritična opredelitev do nemške pedagogike
«Kritično se moramo opredeliti do nemške pedagogike, ki je vplivala na miselnost naših
pedagoških generacij. Povezanost z ljudstvom in njegovo borbo naj bo osnovni vir naše nove
pedagoške izobrazbe in pedagoškega dela. Spoznavajmo napredne misli slovenskih in
jugoslovanskih pedagoških tvorcev ter rusko in sovjetsko pedagogiko.« (Schmidt (1945a, str.
11–12).

Slika 3: Ruski jezik kot učni predmet

Vir: Spremembe k učnemu načrtu za gimnazije. Šolsko leto 1946/47 1946, str. 3.
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2.1.1.1 Spoznanje, da so potrebne spremembe

Po končani vojni je torej glavno vodilo postal socializem, to se je izrazilo tudi v šolstvu, saj je
postal cilj vzgoje in izobraževanja izoblikovanje takšne osebnosti, ki bo ustrezala
socialističnim usmeritvam. Na prvem občnem zboru republiškega odbora prosvetnih delavcev
je bilo povedano, da je bila ena izmed osnovnih nalog pedagoškega delavca izgrajevanje v
duhu Marxa, Engelsa, Lenina in Stalina (S prvega občnega zbora republiškega odbora
prosvetnih delavcev Slovenije 1948 v Hojan 2008, str. 278). Nova oblast je v šolstvo vnašala
vsebine marksizma in leninizma. V skladu s tem so bile verjetno uvedene tudi spremembe v
učnih načrtih in učbenikih. Okoliš (2009, str. 110) v zvezi s tem zapiše: »V vzgojno–
izobraževalnem procesu so dosledno uresničevali marksističen pogled na svet in se z vso
ostrino borili proti idejno nevtralni in pozitivistični šoli. Njihov cilj je bila idejna čistost
vzgoje v socialističnem duhu.« Muser je na to temo (1945, str. 17) v Popotniku6 zapisala, da
mora šola iz učenca napraviti delovnega človeka, ki bo z vztrajnostjo in pravilnim odnosom
opravljal svoje znanstveno ali praktično delo. Ribarič (2002, str. 102–103) je v svojem
prispevku navedla, da sta eni izmed najpomembnejših nalog, ki si jih je zastavila oblast na
področju šolstva, bili izobraževanje delavske in kmečke mladine ter vzgoja tehničnega
strokovnega kadra. Poudarja tudi, da je nova oblast vnašala v šolstvo ideologijo marksizma–
leninizma. V Popotniku smo prav tako zasledili zapis, ki je nastal na podlagi konference
vodilnih pedagoških delavcev na ministrstvu za prosveto ob zaključku šolskega leta 1946/47,
in sicer so zapisali, da se stremi k temu, da bi bili vsi kmetje in delavci izobraženi (S
konference vodilnih pedagoških delavcev na ministrstvu za prosveto 1947a, str. 250). Oblast
je nato želela odpreti vrata šol z namenom, da bi vsi dosegli vsaj srednješolsko izobrazbo.
Ravno odpiranje šolskih vrat širšim množicam je bil velik doprinos in napredek za družbo, saj
je bilo v povojnem času zelo veliko ljudi nepismenih ali takih z nedokončano osnovno šolo. S
temi spremembami je

nepismenost postopoma upadala, posledično pa se je dvigoval

izobrazbeni standard v državi. Sočasno se je krepil napredek družbe in posameznika, kar je
vsekakor bilo nekaj pozitivnega.
6

Pedagoška revija Popotnik je neprekinjeno izhajala od 1880. leta do izbruha vojne leta 1941. Takoj po drugi

svetovni vojni je začela ponovno izhajati (Hojan 2008, str. 274). Revijo Popotnik je nasledila revija Sodobna
pedagogika,

ki

je

začela

izhajati

1950.

leta

(Sodobna

http://www.sodobnapedagogika.net/index.php?option=com_content&task=view&id=81,
2010).
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Kožuh (1981, str. 14–15) je za petdeseta leta v šolstvu zapisal, da so bili to časi, ko je
prihajalo do spoznanja, da so potrebne spremembe v organizaciji obveznega šolstva, da je
potreben temeljit poseg v celoten šolski sistem na predšolski, osnovnošolski, srednješolski,
višji in visoki stopnji. Največ kritik je v zvezi z omenjeno temo letelo na organizacijo
obveznih šol in njen večtirni značaj. Pri Gabriču (1994, str. 79) smo zasledili zapis, da kljub
temu, da so se pojavljale potrebe po spremembah na šolskem področju, so bile takoj po vojni
politične oči bolj uprte v gospodarstvo in politiko. Kulturno področje, kamor je spadalo tudi
šolstvo, je bilo več ali manj zanemarjeno. Zaključimo lahko, da je zavedanje o nujnosti
sprememb obstajalo, vendar je najverjetneje primanjkovalo enotnosti o tem, v kateri smeri se
bodo spremembe izvajale.
Ribarič (2002, str. 102–105) je v tem kontekstu zapisala, da je leto 1945 prineslo poleg
pojavljanja vse pogostejših predlogov o konkretnih spremembah na šolskem področju, tudi
druge probleme, ki so prav tako vplivali na šolstvo. Izpostavili so namreč dejstvo, da se je
država znašla pred številnimi porušenimi in poškodovanimi šolskimi stavbami ter da so ljudje
živeli v pomanjkanju. Problem se je kazal tudi v pomanjkanju učiteljskega kadra, na tem
mestu so opozorili tudi na slab socialni položaj tako učiteljev kakor tudi ostalih ljudi.
Primanjkovalo je učbenikov in ostalih učnih pripomočkov. Avtorica je na istem mestu dodala,
da so se začela pojavljati različna mnenja stroke ter da je na začetku kazalo, da bo oblast v
spremembe vključila tudi stroko, vendar je kasnejši tok dogodkov pokazal drugače. Vedno
večji vpliv je namreč imelo politično stališče, začelo se je preganjanje drugače mislečih. Čas
po vojni in po ustanovitvi Zvezne komisije za reformo šolstva leta 1953 pa vse tja do leta
1958, je Ribarič (prav tam, str. 102–105) označila kot čas burnih dogodkov na šolskem
področju. Avtorica za te burne dogodke v prispevku ne navede primera. Iz konteksta lahko
razumemo izraz »burni dogodki« na dva načina, in sicer, da je bilo burno, ker so se izvajale
spremembe ali pa, da je bilo burno, ker je prihajalo do nesoglasij med oblastjo in stroko.
»Že v času prvih petih povojnih let, ki ga na področju šolstva zaključuje III. plenum CK KPJ,
decembra 1949 v Beogradu, so bili nakazani cilji in smernice, ki si jih je zastavila
komunistična oblast v šolstvu. Nadzor nad šolstvom so prevzele ustrezne partijske komisije,
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najprej šolska komisija CK KPS (oz. KPJ) in zatem agitpropovski aparat7 KP. Te strukture so
kontrolirale izdajanje učnih knjig in ostalih učnih pripomočkov, sodelovale pri sestavi učnih
načrtov, vplivale na sestavo in porabo prosvetnega proračuna, vodile kadrovsko politiko itd.
Vpliv teh političnih komisij na oblikovanje šolstva je bil bistveno večji kot vpliv tistega
dejavnika, ki je bil zakonsko zadolžen za vodenje šolske politike, tj. prosvetnega ministrstva.«
(Arhiv RS in Fond Centralnega komiteja ZKS III v Gabrič 1994, str. 79). Za te kontrole se
uveljavi izraz »čistka«. Pri Okolišu (2009, str. 110 –111) in pri Ribarič (2002, str. 102–103)
zasledimo zapise, da so se t. i. čistke izvajale tako med učitelji kot tudi med učenci. Okoliš
(2009, str. 110–111) je to obdobje označil za obdobje ideološke nestrpnosti po drugi svetovni
vojni, za katerega je zapisal, da je bilo eno najbolj temnih v zgodovini slovenskega šolstva.
Vendar pa ni bilo vse tako črno, saj so se v teh letih zgodile tudi zelo pozitivne spremembe za
šolstvo, npr. osemletna šolska obveznost. Z odprtjem šolskih vrat množicam sta se povečala
pismenost in izobrazbeni nivo. Ribarič (2002, str. 103–113) zapiše, da se je preurejalo tudi
izobraževanje učiteljev in da so se iz šolskih knjižnic umikale neprimerne knjige. Potemtakem
lahko sklepamo, da je bilo prepovedanih veliko knjig in da so najverjetneje med njimi bili tudi
učbeniki, vendar sklepamo lahko tudi, da so se najverjetneje uvajale nove knjige, ki so bile
sprejemljive za oblast in čeprav so bili novi učbeniki ideološko pogojeni in so tudi
družboslovni predmeti (na podlagi spremenjenih učnih načrtov) bili prilagojeni ideologiji ne
moremo mimo ugotovitve, da so to obdobje šolstva zapolnjevali različni politični interesi
pozitivnih in negativnih vplivov in sprememb. V nadaljevanju bomo predstavili tri načine
vpliva oblasti na šolstvo.

2.1.1.2 Pritiski na drugače misleče

Okoliš (2009, str. 110) je zapisal, da je šola bila prostor izvajanja pritiskov na drugače
misleče, da se je pritisk izvajal na učitelje in pri tem strokovna usposobljenost ni igrala vloge,
da so na učitelje vplivali tako, da so jih hoteli ideološko preobraziti, in sicer tako, da so pritisk
izvajali na konferencah, z literaturo, veliko je bilo zaslišanj in posledičnih izključitev. Avtor
je nato nadaljeval, da je oblast izvajala pritisk tudi tako, da je učiteljski kader ločila na starejše

7

Agitrop je komunistična kratica iz agitacije in propagande. Od Lenina naprej je to oznaka za prizadevanje, da

bi razvili med ljudskimi množicami revolucionarno zavest in jih pridobili za aktivno udeležbo v komunističnem
gibanju (Veliki splošni leksikon 1998, str. 46).
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učitelje in na mlad, politično zanesljivejši kader ter da je pri tej razdelitvi bila v ospredju
politična kvalifikacija, strokovna usposobljenost pa ni bila tako pomembna. Okoliš (prav tam,
str. 110) je glede pritiska na drugače misleče zapisal še, da se je pritiskalo tudi na otroke
političnih nasprotnikov in da so na otroke oz. učence pritisk izvajali učitelji, ki so prevzeli to
funkcijo tako, da so tem otrokom otežili šolanje na različne načine in jim s tem preprečevali
nadaljevanje šolanja. Okoliš (prav tam, str. 110) je nato še zapisal, da je pedagoški poklic tega
obdobja bil idejno obarvan in so morali biti pedagoški delavci »pravilno« opredeljeni. Avtor
za svoje ugotovitve v prispevku vira direktno ni navedel. Je pa v članku povzel Uredbo o
prepovedi šolanja, obiskovanja tečajev in opravljanja izpitov, ki je bila izdana leta 1945.
Zapisal je, da so z omenjeno uredbo dijakom, katerim je bila izrečena kazen izgube
državljanskih pravic ali narodne časti, odvzeli pravico do šolanja in obiskovanja katerihkoli
tečajev za časa trajanja kazni (Okoliš 2008, str. 325). V tem istem članku je povzel Zapisnik
politbiroja CK KPS/ZKS 1945–1954, katerega je zapisala Darinka Drnovšek, in sicer pravi,
da je za t. i. čistke med učitelji po navodilih Narodne vlade za Slovenijo in politbiroja CK
KPS pristojno Ministrstvo za prosveto (prav tam, str 303).
Za izgradnjo socialistične države po vojni je bila torej med drugim pomembna tudi pravilna
politična opredelitev učitelja oz. ustrezno mišljenje in pri tem strokovnost učitelja ni bila
pomembna. Na učitelje se je tako izvrševalo pritiske oz. se je učitelje, ki so bili označeni za
neprimerne, odstranilo. Za pritisk na učitelje in pa tudi dijake se je uveljavil izraz »čistka«.
Primera 2 in 3 prikazujeta način, kako se je v pedagoških člankih izdanih v letih po vojni
prikazovalo in spodbujalo pedagoške delavce k ustreznemu mišljenju.

Primer 2: Izhodišča ustreznega mišljenja
»(…) vse, kar se danes dogaja v političnem, kulturnem in gospodarskem pogledu, ni navadno
uveljavljanje nekega režima v smislu nekdanjih let. To, kar doživljamo, je resnična in globoka
preobrazba vsega našega življenja. Preobrazba, ki pomeni napolnitev življenja z novo
vsebino. To dejstvo naj bo izhodišče vseh naših premišljevanj, zlasti pa presoje časa, ki je bil
pa je pustil za seboj še vse polno posledic, s katerimi je treba obračunati do kraja.« (Kozak
1945, str. 81).
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Primer 3: Zavedni pedagoški delavec
»Čim bolj je družba demokratična, tem bolj ceni pedagoške delavce in čim vrednejši,
zavednejši so pedagoški delavci, tem bolj so obsedeni od težnje to zaupanje opravičiti. Zato je
politična zgrajenost pedagoških delavcev najboljši vzvod za intenzifikacijo in izboljšanje
njihovega strokovnega dela. Ko so prišli na osnovne šole absolventi kratkih pedagoških
tečajev, povečini aktivni udeleženci osvobodilne borbe, se je pokazalo, da imajo marsikje
boljše uspehe pri šolskem delu kot njihovi starejši tovariši, ki politično niso tako prekaljeni,
borbeni, požrtvovalni, ki ne poznajo takega delovnega poleta, čeprav so strokovno bolj
sposobni.« (Schmidt 1945b, str. 91)

Komisije oz. inšpektorji so imeli nalogo za vsakega učitelja sestaviti oceno oz. karakteristiko,
v nekaterih primerih je učitelj moral tudi na zagovor. Na podlagi te ocene je bila odvisna
njegova nadaljnja poklicna pot (Vestnik Ministrstva za prosveto Ljudske Republike Slovenije,
Arhiv RS 231 v Balkovec Debevec 2008, str. 221). Avtorica (prav tam, str. 221) zapiše, da bi
lahko posameznike oz. učitelje, ki so bili tako ocenjeni, na podlagi dokumentov in ustnih
pričevanj, razdelili v tri skupine, in sicer na:
• učitelje, ki so z žarom sprejemali in prenašali socialistično usmeritev,
• učitelje, ki so novo stvarnost sprejemali in poučevali v skladu z zahtevami, a v nove
usmeritve niso vnašali posebnega žara in navdušenja,
• učitelje, večinoma tiste iz prejšnjih časov, ki so se težko uklanjali novim zahtevam na
delovnem mestu.
Primer 4 prikazuje zapis karakteristike. Iz primera so razvidni nekateri vzroki, ki jih je
komisija smatrala za nedopustne. Iz primera prav tako razberemo, da je učenka na podlagi te
karakteristike morala zapustiti učiteljišče, vendar pa nadaljnja pot učenke ni razvidna.

Primer 4: Karakteristika
»Naj zapišem le svojo karakteristiko, na njeni podlagi sem morala zapustiti učiteljišče.
Žerdin Cilka iz Žižkov, Dol. Lendava
Učenka IV. c letnika
Po mladinski liniji je pridno delala, zlasti pri ljudski tehniki. Bila je tudi predsednica iste na
šoli. Med mladino je bila priljubljena.
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Na študije ni prihajala, ker je niso zanimali. Zanemarjala je ideološko in politično delo. V
diskusijah se ni oglašala. V razredu je večkrat godrnjala češ, da pri nas nepravilno uvajamo
zadružništvo in s tem uničujemo kmečki živelj. Je dobra učenka, vendar močan idealist.
Bila je na dveh mladinskih delovnih akcijah, kjer je pridno delala. Oče je kmet. Družina šteje
11 članov.« (Dimec–Žerdin 2008, str. 422)

2.1.1.3 Verouk je odstranjen iz šolskih klopi

»Ker je bila po ustavi in zakonih šola že od 1946 ločena od cerkve, je bil tudi verouk z
odlokom Sveta vlade Ljudske republike Slovenije (LRS) za prosveto in kulturo s 1. 2. 1952
uradno ukinjen v vseh šolah.« (Snoj v Govekar–Okoliš 2008, str. 246) Namesto verouka se je
v šole vpeljala morala kot učni predmet (Dekleva v Govekar–Okoliš 2008, str. 250). V prvem
začasnem povojnem predmetniku verouk ni bil več obvezen šolski predmet (Šuštar v Gabrič
2008, str 233). Tabela 1 prikazuje predmetnik za prve štiri razrede osnovnih šol iz leta 1946,
kjer verouka kot učnega predmeta ni. Tabela 2 prikazuje predmetnik za višje razrede osnovnih
šol iz leta 1954, ki vsebuje učni predmet moralna vzgoja.

Tabela 1: Predmetnik za prve štiri razrede osnovnih šol brez verouka kot učnega predmeta
Razdelitev ur
Predmet

Razred

Slovenski jezik

10

10

7

6

Zgodovina

/

/

2

3

Zemljepis

/

/

3

3

Naravoznanstvo /

/

3

3

Računstvo

6

6

5

6

Risanje

/

/

1

1

Petje

1

1

1

1

Telesna vzgoja

2

2

2

2

Lepopis

1

1

1

1

Ženska ročna

/

/

1

1

dela
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Skupaj 20

20

25 (26)

26 (27)

Vir: Učni načrt za prve štiri razrede osnovnih šol 1946, str. 5.

Tabela 2: Učni predmet moralna vzgoja v predmetniku za višje razrede osnovnih šol
Predmeti

V.

VI.

VII.

VIII.

Slovenski jezik

5

5

5

5

Srbski ali

2

2

2

1

hrvatski jezik
Tuji jezik

neobvezno

Zgodovina

2

3

2

3

Zemljepis

2

2

2

3

Moralna vzgoja 1

1

1

1

Matematika

4

5

3

4

Biologija

3

3

2

/

Fizika

/

/

3

3

Kemija

/

/

2

2

Risanje

2

2

2

2

Petje

2

2

1

1

Telesna vzgoja

3

3

3

3

Ročne

2

2

/

/

28

28

spretnosti
Gospodinjstvo
Skupno

neobvezno
28

30

Vir: Učni načrt za nižje razrede gimnazij in višje razrede osnovnih šol 1954, str. 4.

V strokovnem članku, ki je izšel v Popotniku leta 1947 je bilo zapisano: »V ustavi smo
izjavili, da priznavamo svobodo vere; to svobodo tudi spoštujemo. Toda ni svobode vere za
tiste, ki mislijo, da jo lahko z verskim poukom izkoriščajo za potvarjanje zgodovinskih
dejstev, znanstvenih resnic, da verouk lahko izrabljajo za to, da z raznimi igrami itd. ali s
svetimi podobicami pridobivajo večji vpliv na otroke itd.« (S konference vodilnih pedagoških
delavcev na ministrstvu za prosveto 1947b, str. 154) Ukinitev verouka kot obveznega učnega
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predmeta v šoli je bilo najverjetneje skladno s socialistično politično orientacijo izpodriniti
cerkven vpliv iz šolstva ter tudi drugih družbenih struktur, saj cerkvena orientacija ni bila
skladna z oblastnimi usmeritvami in tako se je šolstvo podržavljalo. Tudi Okoliš je (2009, str.
112) v zvezi z veroukom zapisal, da je oblast želela obisk verouka v šoli najprej zmanjšati in
kasneje nato ukiniti, ker je bil za vladajočo ideologijo nespremenljiv, vendar pa avtor
direktnega vira o tem ne navede. Vendar pa pravi: »Glavni vzrok za idejno nevtralno šolo je
marksistična usmerjenost šole.« (Deseti kongres ZKJ v Govekar–Okoliš 2008, str. 255)
Primer 5 pa prikazuje, da starši ob velikih cerkvenih praznikih, kljub drugačnim oblastnim
usmeritvam, svojih otrok še vedno niso pošiljali k pouku. Iz primera lahko razberemo, da so
to preverjali agentje OZNE.

Primer 5: Starši ob velikih cerkvenih praznikih otrok niso pošiljali v šolo
»Mama je poznala vse družinske probleme svojih učencev. Nekateri so bili partizanske sirote,
drugi pa belogardistične. Niti prvi niti drugi niso bili v zavidljivem položaju. Bajtarski in
hišarski otroci so stradali kruha tako kot tudi gruntarski, saj je oblast skušala zatreti kulake na
najrazličnejše načine. (…) Ob cerkvenih praznikih in sopraznikih, kmečkih svetnikih, otrok
niso poslali k pouku. Mama je vedela, da bo situacijo preveril agent OZNE8. (…) Ob koncu
pouka je obiskal šolskega upravitelja. Ta je že prej preveril obisk v šoli. To tradicionalno igro
je mama priredila sebi v prid. Ob cerkvenih praznikih je naročila učence obeh stopenj. Obojih
je bilo potem za šibak razred. (…) Predvsem se mama in ata ideološko nista zgradila. Ostala
sta zvesta veri in Cerkvi. (…) Prosvetni delavci so morali biti zgled novega socialističnega
sistema, nove stvarnosti. Mama je bila zato vsa povojna leta deležna opominov, češ da ni
dovolj »zgrajena«.« (Štukl 2008, str. 471–474)

Torej prišlo je do t. i. ločitve cerkve od države in mogoče lahko to t. i. ločitev razumemo tudi
v kontekstu, da se je želelo iz vseh družbenih struktur odstraniti vse, kar je bilo »staro«, torej
tisto kar je bilo še iz časov pred vojni. Iz povedanega lahko razumemo, da v marksistično
usmerjeni šoli ni bilo prostora za verouk, saj veroučna vzgoja ni ustrezala vzgoji v
socialistični državi.

8

OZNA ja kratica za Oddelek za zaščito naroda. Ozna je bila varnostno–obveščevalna služba SFRJ.
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2.1.1.4 Pionirska organizacija

Po vojni so bila v šolski koledar uvedena številna nova praznovanja in druge obšolske
dejavnosti. Tako je med novimi praznovanji bilo uvedeno tudi praznovanje državnega
praznika Dneva republike (29. november), 22. decembra so praznovali dan JLA9, 27. aprila
praznovanje ustanovitve OF10, 25. maja je bil Dan mladosti … (Pionirska kronika OŠ Angele
Ocepek v Ljubljani iz šolskega leta 1959/60 v Ribarič 2002, str. 104–105). Do uvedbe novih
praznikov v šolski koledar je torej prišlo zaradi uvedbe novega režima, najverjetneje se je tudi
tako v šolah kazal vpliv oblasti.
Avtorica (prav tam, str. 104–105) v nadaljevanju zapiše, da je bil v tem času uveden še en
način vnašanja ideologije v šolo, in sicer, da je bila uvedena t. i. Pionirska organizacija. Vsaka
šola je imela svoj pionirski odred, prapor, pisali so pionirsko kroniko. Sprejetje v Titove
pionirje je potekalo tako, da so bili učenci prvega razreda 29. novembra sprejeti med Titove
pionirje. Na ta dan so učenci prvega razreda oblečeni v pionirska oblačila (modre hlače ali
krilo, bela bluza) pod praporom ponavljali pionirsko prisego: »Obljubljam pred pionirsko
zastavo in pred svojimi tovariši pionirji, da se bom učil in živel kot zvesti sin svoje domovine,
federativne ljudske republike Jugoslavije. Obljubljam, da bom čuval bratstvo in enotnost
naših narodov, svobodo in neodvisnost naše domovine, kar smo pridobili s krvjo naših
najboljših sinov. Za domovino–s Titom naprej!«, nato so dobili pionirske znake (modro kapo,
rdečo ruto, značko in izkaznico) in zapeli so pionirsko himno. Tako so cicibani postali Titovi
pionirji, katerih glavna naloga je bila »Učiti se, učiti se in še enkrat učiti se!« (Ribarič 2002,
str. 104–105) Avtorica vira direktno ne navede. Dva izmed teh pionirskih znakov prikazuje
slika 4. Strmčnik (1995b, str. 331) je glede takrat na novo uvedenih organizacij zapisal, da je
takrat prevladovalo nezaupanje do družinske vzgoje ter da je velik pomen imela državno
organizirana vzgoja med katero so npr. spadale razne oblike pionirskega in mladinskega
združevanja.
9

JLA je kratica oz. naziv Jugoslovanske ljudske armade. To so bile oborožene sile Socialistične federativne

republike Jugoslavije.
10

OF je kratica slovenske politične organizacije Osvobodilna fronta. Ustanovljena je bila 26./27. 4. 1941 v

Ljubljani, kot podtalna odporniška organizacija Protiimperialistične fronte. Program OF je predvideval oborožen
boj proti okupatorju. Avgusta 1945. leta je OF postala del Ljudske fronte Jugoslavije, slednja je 1948. leta
sprejela program Komunistične partije Jugoslavije (Veliki splošni leksikon 1998, str. 3076).
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Slika 4: Pionirska kapica in rutka

Vir: Pionirska kapica in rutka. Last družine Krkoč.

2.1.2 Upravna organizacija šolstva

Leta 1946 je podal plenum komiteja za šolstvo in znanost pri vladi Federativne ljudske
republike Jugoslavije oceno o takratnem osnovnem šolstvu. Poudaril je, da je osnovno šolstvo
še iz stare Jugoslavije in da odraža še takratne družbene strukture (Ziherl v Kožuh 1987, str.
44). Kožuh (prav tam, str. 44) nato še ugotavlja, da lahko oceno posplošimo na celotno
srednje šolstvo ter da je potrebno izvzeti gimnazije, ker položaj gimnazije takrat ni
problematičen, tako je ta ocena na sekundarni stopnji veljala le za strokovno šolstvo. Začne se
uveljavljati mnenje, da je šolstvo stare Jugoslavije slabo in da so potrebne spremembe. Tabela
3 prikazuje šolski sistem na Slovenskem v času, ki zajema tudi obdobje pred drugo svetovno
vojno.
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Tabela 3: Šolski sistem na Slovenskem 1919–1945

Vir: Ostanek 1964, 1999, str. 70.

Po vojni je tako prišlo do zavračanja vsega starega in tako se je skladno z nastankom nove
države pričela tudi upravna reorganizacija in v njenem okviru je bilo v Sloveniji 1945. leta
oblikovano ministrstvo za prosveto Ljudske republike Slovenije. Prvi minister je bil Ferdo
Kozak (Ribarič 2002, str. 105).11 Ostanek (1964, 1999, str. 61) je zapisal, da je z ustanovitvijo
ministrstva za prosveto Slovenija pričela samostojno urejati šolstvo. Slika 5 prikazuje
razdelitev Ministrstva za prosveto LR Slovenije leta 1949 na dva dela, in sicer na del za

11

Ferdo Kozak (1894–1957) je bil med leti 1933–1941 urednik Sodobnosti. Po vojni pa je urejal Novi svet in

Našo sodobnost. Med drugim je bil tudi minister za prosveto, predsednik ljudske skupščine Slovenije … (Mala
splošna enciklopedija 1975, str. 394).
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kulturo in del za prosveto. Sklepamo, da je do delitve prišlo z namenom, da bi se posamezen
del ministrstva osredotočil le na naloge za svoje področje in da bi tako delo bilo opravljeno
bolje.

Slika 5: Razdelitev Ministrstva prosvete LR Slovenije leta 1949

Ministrstvo
Prosvete LR Slovenije
(1949)
Ministrstvo

Ministrstvo

za kulturo

za prosveto

Vir: Ciperle 1987, str. 102. Oblikovalec slike: Polona Krkoč.

Danes je naziv ministrstva Ministrstvo za šolstvo in šport. Opravlja naloge na področjih
predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, osnovnega glasbenega izobraževanja, srednjega
šolstva, višjega šolstva, izobraževanja odraslih ter športa. Pri ministrstvu so bili ustanovljeni
organi, in sicer Urad Republike Slovenije za mladino in Inšpektorat Republike Slovenije za
šolstvo in šport, ki opravljajo specializirane strokovne naloge, izvršilne in razvojne upravne
naloge, inšpekcijski in drugi nadzor in naloge na področju javnih služb (Ministrstvo za šolstvo
in šport. http://www.mss.gov.si/si/o_ministrstvu/naloge/, pridobljeno 27. 6. 2010).
Poleg ministrstva je bil nato leta 1951 ustanovljen tudi Svet za prosveto in kulturo. Svet se je
leta 1956 prav tako razdelil na dvoje in iz dela za prosveto je bil nato ustanovljen Republiški
zavod za preučevanje šolstva, ta pa je bil leta 1959 preimenovan v Zavod za napredek šolstva,
kasneje pa v Zavod SR Slovenije za šolstvo (Okoliš 2009, str. 117). Na spletnih straneh
Zavoda Republike Slovenije za šolstvo (http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=41
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&pID=166&rID=1477, pridobljeno 27. 6. 2010) so zapisali, da je Zavod za napredek šolstva
deloval kot republiški upravni zavod ter da sta temeljni nalogi bili evalviranje in svetovanje.
Prav tako so zapisali, da je bil leta 1963 Zavod za napredek šolstva iz republiškega upravnega
organa preoblikovan v samostojen zavod, ki je deloval po načelih t. i. družbenega
samoupravljanja in se je ukvarjal z didaktiko in metodiko pouka, skrbel za strokovno
usposabljanje pedagoških delavcev ter izdajal publikacije in preučeval pedagoško
dokumentacijo. V nadaljevanju so zapisali, da sta se leta 1965 združila Zavod za napredek
šolstva in Zavod LRS za strokovno izobraževanje v Zavod za šolstvo SR Slovenije. Nato je
bil zavod po Zakonu o pedagoški službi iz leta 1969 preoblikovan v Zavod za šolstvo SR
Slovenije, ki je bil republiški upravni organ. Po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 je zavod
deloval v okviru Ministrstva za šolstvo in je nato leta 1995 začel delovati kot javni Zavod RS
za šolstvo, ta položaj ima še danes. Njegove naloge so: opravljanje svetovalnih,
razvojnopreučevalnih in drugih strokovnih nalog na področju vzgoje in izobraževanja (prav
tam, http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=41&pID=166&rID=1477, pridobljeno
27. 6. 2010).

2.1.3 Osnovno šolstvo

Balkovec–Debevec (2008, str. 213–219) je zapisala, da so bili eni izmed prvih ukrepov po
vojni, ki jih je izvedlo slovensko ministrstvo za prosveto leta 1945, ukinitev meščanskih šol in
podržavljanje šol, ki so bile pod cerkveno upravo in da se je prvo šolsko leto po vojni v večini
šol začelo oktobra 1945. leta. Posledično so bile meščanske šole večinoma preoblikovane v
nižje gimnazije. Podrobnejša opredelitev problematike ukinjanja meščanskih šol je
predstavljena v poglavju 2.1.4 Gimnazije.
V času po vojni, ko je bilo uničenih in porušenih veliko šolskih poslopij in je posledično
primanjkovalo šolskega prostora je velikokrat pouk potekal v dveh izmenah (Ribarič 2002,
str. 102–107). Primer 6 opisuje kako je bila, zaradi prostorske stiske organizirana ena izmed
slovenskih osnovnih šol, kjer so trije učitelji poučevali osem razredov.
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Primer 6: Organizacija pouka
»Pouk na nižje organiziranih osemletkah je potekal v kombiniranih oddelkih. Ker je bilo
učencev v nižjih razredih zelo veliko, oddelkov ni bilo mogoče kombinirati. Zato je
poučevanje v prvih štirih razredih v Zg. Tuhinju in Šmartnem potekalo v čistih razredih, od 5.
razreda dalje pa v kombiniranih oddelkih. In kako so lahko trije učitelji poučevali osem
razredov? Organizacija pouka je potekala takole:
• dopoldne: čista oddelka 3. in 4. razreda, kombinirani oddelek 7. in 8. razreda;
• popoldne: čista oddelka 1. in 2. razreda, kombinirani oddelek 5. in 6. razreda.«
(Drovenik Čalič 2008, str. 380)

Druga večja prelomnica se je zgodila v letu 1946, ko je bil sprejet splošni zakon o
sedemletnem obveznem šolanju. V večini literature, ki obravnava to tematiko, lahko
zasledimo mnenje, da je za večino jugoslovanskih republik ta zakon pomenil pozitivno
spremembo, za Slovenijo pa ne, saj je Slovenija takrat že poznala osemletko in je ta zakon za
Slovenijo pomenil korak nazaj. Sprejet je bil torej zakon o sedemletni šolski obveznosti, z
njim je bil šolski sistem poenoten. Zakon je uzakonil sestavo sedemletke, in sicer je bila
sedemletka sestavljena iz štirih razredov osnovne šole in iz treh razredov višje osnovne šole
(Ciperle 1987, str. 96–97). Avtor (prav tam, str. 96–97) v nadaljevanju tudi zapiše, da je
ljudski odbor podal predlog, kje naj se take šole ustanovijo ter predlog, da so višji razredi
sedemletk in razredi nižjih gimnazij imeli enak učni načrt in predmetnik.
Iz tabele 4 je razvidno, da je bila osnova šolskega sistema štiriletna osnovna šola. Učenci so
nato lahko nadaljevali šolanje ali v višjih osnovnih šolah, ki imajo 3 razrede, ali v nižjih
gimnazijah, ali v nižjih strokovnih šolah, ali v srednjih strokovnih šolah–tehnikum (tehniške,
ekonomske, medicinske ...), ali v srednjih splošnoizobraževalnih šolah (višja stopnja
gimnazij, klasične gimnazije, sem so prištevali tudi učiteljišče, vzgojiteljske šole in umetniške
šole). V tem času so bili izdani tudi novi učni načrti za vse šole na vseh stopnjah (Kožuh 1987
str. 42). Tabela 5 prikazuje na novo izdane učne načrte v letu 1946 za osnovne šole in
gimnazije. Učni načrti za poklicne in strokovne srednje šole v tabeli 5 niso navedeni, ker je
nov učni načrt za te šole izšel šele leta 1948, in sicer je to bil Začasni učni načrt za strokovne
nadaljevalne šole iz leta 1948 (Trškan 2008, str. 30).
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Tabela 4: Šolski sistem na Slovenskem 1946–1951

Vir: Ostanek 1964, 1999, str. 71.

Tabela 5: Na novo izdani učni načrti za osnovne šole in gimnazije v letu 1946
Učni načrti za osnovne šole
Učni načrt za prve štiri razrede osnovnih šol. (1946). Ljubljana: DZS.
Začasni učni načrt za višje osnovne šole. (1946). Ljubljana: DZS.
Učni načrt za gimnazije
Spremembe k učnemu načrtu za gimnazije. Šolsko leto 1946/47. (1946). Ljubljana: DZS.
Vir: Trškan 2008, str. 22 in 25.

Leto 1950 je bilo leto, ko se je ponovno spremenila šolska obveznost, in sicer je bila uvedena
osemletna šolska obveznost. Osnovna šola je tako postala edina oblika obveznega osnovnega
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šolstva. S tem se je del sedemletk (sestavljenih iz štirih razredov osnovne šole in treh razredov
višje osnovne šole) spremenilo v nižje gimnazije. Nižje gimnazije in višje gimnazije pa so
postale štiriletne. Posledično nastaja veliko nižjih gimnazij in te izgubljajo značaj izbirnih šol
(Ciperle 1987, str. 97). Avtor vira sicer direktno ne navede, vendar to dokazuje dejstvo, da je
bil 1950. leta izdan učni načrt za osnovne šole (slika 6), za razliko od predhodnih učnih
načrtov, ki so bili navadno skupni za osnovne šole, nižje razrede sedemletk, itd.

Slika 6: Platnica učnega načrta za osnovne šole iz leta 1950

Vir: Učni načrt za osnovne šole 1950, str. 3.

Leta 1953 je bil sprejet odlok, ki je dokončno uzakonil osemletno šolsko obveznost, in sicer
od sedmega pa do petnajstega leta starosti otrok (Ribarič 2002, str. 106). »Na podlagi 1. točke
72. člena ustavnega zakona o temeljih družbene in politične ureditve in o republiških organih
oblasti Ljudske republike Slovenije v zvezi z 2. točko splošnega navodila o šolanju v splošnih
izobraževalnih šolah (Uradni l. FLRJ, št. 28–328/52) je Izvršni svet Ljudske skupščine
Ljudske republike Slovenije izdal odlok o obveznem šolanju (…).« (Začasni učni načrt za
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osnovne šole 1953, str. 1) V prvem členu Odloka o obveznem osemletnem šolanju je bilo nato
zapisano, da se je uvedlo obvezno osemletno šolanje ter da je šolanje brezplačno, v drugem
členu pa je bilo zapisano, da osemletna šola obsega štiri nižje in štiri višje razrede (prav tam,
str. 1).

2.1.4 Gimnazije

Kožuh (1987 str. 41–42) je zapisal, da šolski sistem v prvem povojnem obdobju ni imel
enotne podobe, bile so razlike med republikami, med vasjo in mestom, zato so bila prva
povojna leta obdobje hitrega razvoja šolstva v dobi formiranja in izoblikovanja oblasti.
Najverjetneje je tukaj mišljeno, da so bile razlike v izobrazbeni strukturi prebivalstva kot
posledica, da je v večjih krajih bilo več različnih šol in tako večja možnost za višje
izobraževanje in izobraževanje na sploh. Gabrič (2001, str. 243) je poudaril, da je bila ena
izmed prvih sprememb, ki so ji bili priča Slovenci takrat, ukinitev meščanskih šol, ki so bile
večinoma preoblikovane v nižje gimnazije in tako je Slovenija v letu 1945 z Odlokom o
organizaciji srednjih šol doživela preoblikovanje meščanskih šol in je dobila 7 popolnih in 12
nižjih gimnazij. Ukinitev meščanskih šol se lahko tudi opazi v tem, da so bili v letu 1946
izdani učni načrti le za osnovne šole in gimnazije, ne pa tudi za meščanske šole.
Leta 1946 je sprejet zakon o sedemletnem obveznem šolanju, ki je uvedel obvezno
sedemletko s štirimi razredi osnovne šole in tremi razredi višje osnovne šole, vendar pa so
lahko učenci, namesto na višji osnovni šoli, nadaljevali šolanje na nižjih gimnazijah.
Gimnazije so bile takrat sestavljene iz treh razredov nižje gimnazije in petih razredov višje
gimnazije, uveden je bil tudi enoten tip gimnazije, realna gimnazija. V Sloveniji sta v tem
obdobju obstajali le dve klasični gimnaziji, ena je bila v Ljubljani in druga v Mariboru, vse
ostale gimnazije so bile realne (Ciperle 1987 str. 97). Slika 7 prikazuje izsek predmetnika za
splošen tip gimnazij v FLRJ iz leta 1948, kjer je vidna razdelitev na nižje in višje razrede.
Primer 7 pa prikazuje izsek v tedanji pedagoški literaturi zapisanega mnenja o takšni
organizaciji srednjega šolstva.
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Slika 7: Izsek predmetnika za splošen tip gimnazij v FLRJ iz leta 1948

Vir: Učni načrt za gimnazije, nižje gimnazije in višje razrede sedemletk 1948, str. 5.

Primer 7: Mnenje o razširitvi srednjega šolstva
»Kaj nas je predvsem vodilo k tolikšni razširitvi srednjega šolstva? Predvsem cilj, da se naše
bodoče izobraženstvo gradi iz onih vrst ljudstva, ki daje največje jamstvo in največ pogojev,
da postane prava ljudska inteligenca, to je iz vrst delavske in kmečke mladine. Vemo, da je v
razdobju med obema vojnama prihajala v srednje šole in potem dalje na univerzo mladina
predvsem iz meščanskih slojev, radniških družin in bogatejših slojev iz podeželja. (…) Pri
današnjem številu gimnazij–65 jih je–so dane vse možnosti srednješolskega študija delavski
in kmečki mladini in s tem pogoj, da si bomo lahko vzgojili izobraženstvo (…). » (Vrbič
1945, str. 87).
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2.2 ŠOLSKI SISTEM OD LETA 1958 DO NOVE USTAVE LETA 1963

2.2.1 Šolska reforma 1958

Različni viri navajajo, da je sredi petdesetih let prihajalo do intenzivnejših priprav in razprav
o šolski reformi.12 Po Kožuhu (1981, str. 10) smo povzeli definicijo šolske reforme:
• večje ali manjše spremembe v šolskem sistemu na podlagi pravnih dokumentov, s
katerimi se šolski sistem prilagaja novim družbenim potrebam ali večjim spremembam
v prosvetni obliki (gre za zunanjo šolsko reformo),
• manjše ali večje spremembe v predmetnikih in učnih načrtih ter v notranji organizaciji
šol, v metodah dela in podobnem (gre za notranjo šolsko reformo).
Gabrič (2001, str. 245) je v zvezi z reformo med drugim zapisal, da je v namen šolske
prenove vlada ustanovila Komisijo za reformo šolstva, ki je delovala v skladu z oblastno
politiko. Komisija za reformo šolstva je bila ustanovljena 1953. leta (Okoliš 2009, str 109).
Gabrič (2001, str. 245) je še zapisal, da je oblastno obarvan bil tudi predlog, katerega je
Komisija objavila leta 1957 in slednji je med drugim prinašal enotnost izobraževanja na
osemletni osnovnošolski stopnji. »Čeprav so k reševanju pritegnili strokovnjake in so do
šolske reforme leta 1958 obstajala različna mnenja o slovenskem šolstvu in o vlogi
posameznih predmetov, njihovih mnenj večinoma niso upoštevali.« (Okoliš 2009, str. 109).
Bila je torej ustanovljena komisija, ki je imela nalogo reformirati šolstvo. Komisijo je
ustanovila vlada, k sodelovanju so povabili različne strokovnjake, vendar njihovih predlogov
po večini niso upoštevali. Iz tega lahko predvidevamo, da je bila komisija pod vplivom oblasti
in da nobena odstopanja od oblastnih usmeritev niso bila ustrezna.
Celovita prenova šolskega sistema je bila izvedena s šolsko reformo, ki je bila med letoma
1958 in 1962 (Okoliš 2009, str. 109–110). Petindvajsetega junija 1958 je bil sprejet Splošni
12

Beseda reforma je latinskega izvora in v splošnem pomeni preureditev, izboljšavo (Veliki splošni leksikon

1998 str. 3564). Pri šolski reformi, gre za didaktično, metodično in organizacijsko preoblikovanje šolstva. Cilj
sodobnih šolskih reform je prilagoditev šolskega sistema sodobnim potrebam. Obsežna prizadevanja za
reformiranje zlasti osnovnega šolstva značilna za ves svet, segajo v začetna desetletja 20. stoletja (Veliki splošni
leksikon 1998, str. 4227).
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zakon o šolstvu (Uradni list FLRJ v Gabrič 1994, str. 85). Gabrič (1994, str 85–89) je še
dodal, da se je zakon zelo dolgo pripravljal, da je nastal po predlogu zgoraj omenjene
komisije in razdelil šolstvo na prvo, drugo in tretjo stopnjo ter da so ga po sprejetju še
dopolnjevali z zakoni in resolucijami. S splošnim zakonom so zajeli vse ravni šolstva. Tabela
6 prikazuje stopnje šolskega sistema in vrste šol na posameznih stopnjah po Splošnem zakonu
o šolstvu.

Tabela 6: Stopnje šolskega sistema in vrste šol po Splošnem zakonu o šolstvu
Stopnja šole
Šole tretje stopnje

Vrste šol
• Fakultete,
• višje strokovne šole,
• visoke šole,
• umetniške akademije,
• pedagoške akademije.

Šole druge stopnje

• Gimnazije,
• srednje šole,
• učiteljišča,
• vzgojiteljske šole.

Šole prve stopnje

• Osemletke,
• šole za fizično in duševno
prizadete otroke.

Vir: Gabrič 1994 str. 85–89. Oblikovalec preglednice Polona Krkoč.

Gabrič (1994, str. 85–89) je zapisal, da je bila z zakonom na vsem Jugoslovanskem ozemlju
uvedena osemletna šolska obveznost, osemletna osnovna šola kot edina oblika obveznega
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šolanja, da je osnovna šola bila šola prve stopnje, da so v šole druge stopnje spadale
gimnazije, strokovne šole, učiteljišča in vzgojiteljske šole, da so gimnazije bile štiri razredne
in splošno izobraževalne, da so se šole te stopnje končale z maturo in da so v tretjo stopnjo
spadale višje strokovne šole, fakultete, visoke šole, umetniške akademije, višja pedagoška
šola in pedagoška akademija. Ribarič (2002, str. 107) pa je zapisala, da so bile najvažnejše
naloge reforme onemogočiti dualizem v šolskem sistemu in izenačiti položaj šol ter da bi to
takrat lahko dosegli le z enotno šolo, ki bi po končani osnovni šoli vsakomur omogočala
odločitev za nadaljnje šolanje ali za poklic. Prvega oktobra 1959. leta pa je izšel Zakon o
osnovni šoli (prav tam, str. 107). Po sprejetju novega zakona so izšli tudi novi učni načrti, in
sicer so za osnovne šole izšli 1959. leta, za gimnazije in za poklicne in strokovne srednje šole
pa leta 1962 (tabela 7).

Tabela 7: Prvi učni načrti izdani po letu 1959
Učni načrti za osnovne šole
Predmetnik in učni načrt za osnovne šole. V: Objave Sveta za šolstvo LRS–Sveta za kulturo
in prosveto LRS–Sveta za znanost LRS–Zavoda za preučevanje šolstva LRS. Posebna
izdaja. Ljubljana, avgusta 1959, II.
Utemeljitev učnega načrta za I.–VIII. razred osnovne šole. (1959). Ljubljana: Zavod za
napredek šolstva LRS.
Učni načrt za gimnazije
Gimnazija. Gradivo za sestavo predmetnika in učnega načrta. (1962). Ljubljana: Zavod za
napredek šolstva LRS.
Učni načrt za poklicne in strokovne srednje šole
Osnutki minimalnih učnih načrtov za splošnoizobraževalne predmete v poklicnih šolah.
(1962). Ljubljana: Zavod za strokovno izobraževanje.
Vir: Trškan 2008, str. 23–31

2.2.2 Zakon o osnovni šoli leta 1959

Splošnemu zakonu o šolstvu je nato sledil Zakon o osnovni šoli, ki je leta 1959 dokončno
uzakonil enotno osemletno osnovno šolo na Slovenskem. V ekspozeju, ki je bil priložen
tiskani izdaji Zakona o osnovni šoli iz leta 1959, je bilo zapisano, da gre za prvi republiški
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zakon, s katerim se bo uzakonil proces šolske reforme, ki se je sprožil že dve leti prej.
Zapisano je bilo tudi, da se je z zakonom oblikovala šola, ki je bila splošna in obvezna za vse
državljane, da je temeljna značilnost reformirane osnovne šole to, da je po idejni vsebini
socialistična in v organizacijskem pogledu enotna za vse šoloobvezne državljane od 7. do 15.
leta, da se je razvijala in utrjevala kot družbena ustanova (Zakon o osnovni šoli 1959, str. 3–
5).
Novosti, ki jih je prinesel Zakon o osnovni šoli (1959, str. 10–11) so se kazale v tem da:
• je postavljal skladno ravnotežje med vzgojo in izobraževanje, saj se je stari šoli
očitalo, da zanemarja vzgojno delo;
• je šola, zaradi napredka tehnike, posredovala državljanom najosnovnejša tehnična
znanja, ki so se povezovala zlasti z gospodarskim in gospodinjskim poukom;
• je prinašal novosti v ocenjevanju in napredovanju učencev;
• so učenci 7. in 8. razreda sestavljali razredne skupnosti in šolsko skupnost in da so na
svojih sestankih učenci obravnavali vprašanja življenja in dela šole.
Gabrič (2001, str. 245) je glede zakona iz leta 1959 zapisal, da je bil temelj zakona na idejnih
usmeritvah programa Zveze komunistov13, da tudi pri novi zakonodaji zahteve strokovnjakov
niso bile upoštevane, da se je z zakonom začelo zmanjševati število osnovnih šol, predvsem
kombiniranih (oblasti so zaprle najmanjše osnovne šole in otroke so prešolali v bližnje, večje
osnovne šole, kombiniran pouk pa se je ohranil le še v nekaterih zelo odročnih krajih, kjer ni
bilo druge možnosti) in nastajale so popolne osemletne osnovne šole in štiriletne podružnične
šole. Ribarič (2002, str. 107) pa je v zvezi z zakonom zapisala, da se je v tem obdobju večalo
število učencev in zaradi prostorske stiske je marsikje potekal pouk v dveh izmenah, da so bili
že leta 1958 sprejeti začasni normativi za gradnjo osnovnih šol, ki so predvidevali tudi druge
prostore (za likovni in tehnični pouk, itd.), da je novi zakon med drugim tudi določal, da je
bila šolska kuhinja del šole. Ribarič (prav tam, str. 107) v nadaljevanju še zapiše, da so se v
osnovno šolo med leti 1960 in 1962 uvedle še nekatere pomembne novosti, in sicer se je od
leta 1960 v osnovni šoli izvajal dopolnilni pouk in začelo se je uvajati podaljšano bivanje,
slednje je bilo namenjeno učencem, ki so potrebovali varstvo po končanem pouku. Po letu
1962 so se v šole začele uvajati različne strokovne službe, šolski psihologi in socialni delavci,
13

1952 leta se je Komunistična partija Jugoslavije preimenovala v Zvezo komunistov Jugoslavije (Veliki splošni

leksikon 1997, str. 2037–2038).
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kasneje še logopedi in pedagogi. Vsekakor pa sta oba zakona, Splošni zakon o šolstvu iz leta
1958 in Zakon o osnovni šoli iz leta 1959, preuredila šolski sistem na vseh področjih kljub
temu, da sta bila zakona v skladu z oblastjo in stroka ni bila upoštevana, je bilo uvedenih
veliko pozitivnih novosti (gradile so se šole, uvedene so bile strokovne službe v šole,
dopolnilni pouk …) za nadaljnji razvoj šolskega sistema.
Šolska zakonodaja iz leta 1958 je v temeljih spremenila dotedanji šolski sistem. Z vrsto uredb
in zakonov so za vse vrste šol v obdobju med leti 1958 in 1962 uzakonili enotno osemletno
osnovno šolo kot edino obliko obveznega izobraževanja. S tem so želeli doseči večjo
prehodnost na srednje in visoke šole. Z Zakonom o osnovni šoli, ki je izšel 1. oktobra 1959, je
osnovna šola postala enotna socialistična družbena ustanova, pri tem pa so bile zavrnjene
zahteve strokovnjakov, da bi bila osnovna šola zahtevnejša in bi tako sposobnejšim omogočila
več.

2.2.3 Gimnazije med leti 1958 in 1963

V gradivu za sestavo predmetnika in učnega načrta za gimnazije (1962, str. 3) je bilo
zapisano: »Med reformo vzgojno–izobraževalnega sistema je bila nujna tudi reforma
gimnazije. Po naročilu Sveta za šolstvo LRS je Zavod za napredek šolstva LRS že v juniju l.
1959 sestavil posebno komisijo z namenom, da prouči osnovna stališča za reformo
gimnazije.« Nato so bile v sodelovanju z univerzo, strokovnimi društvi in nekaterimi
gimnazijami pripravljene teze o reformi gimnazije, ki jih je nato na seji dne 27. 1. 1961
sprejel Svet za šolstvo LRS. Teze je obravnaval in sprejel tudi Izvršni svet Ljudske skupščine
LRS. Svet za šolstvo je moral na pobudo Izvršnega sveta izdelati predlog resolucije o vlogi in
nalogah gimnazije v vzgojno–izobraževalnem sistemu. Resolucijo je nato, 19. 12. 1961,
sprejela Ljudska skupščina LRS (prav tam, str. 3). Ciperle (1987, str. 103) je zapisal, da je
resolucija o verifikaciji gimnazij, dopolnila šolsko reformo na drugi stopnji in tako se je v
gimnaziji spremenila vsebina pouka, saj je pridobila nove predmete, poleg znanja za
nadaljevanje študija na tretji stopnji, pa je posredovala tudi nekatera strokovna znanja za
poklice, ki so zahtevali širšo splošno izobrazbo.
Gabrič (2001, str. 246–247) je o reformi na sekundarni stopnji podal mnenje, da so z reformo
želeli uvesti tak šolski sistem, ki bi bil dostopen in dosegljiv čim večjemu deležu mladih, in
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sicer tako, da so se odpirale nove šole, večja je bila prehodnost med šolami, večje je bilo
število vpisnih mest, za socialno najšibkejše je bilo na razpolago več štipendij. Gabrič (prav
tam, 246–247) je še dodal, da je gimnazija izgubila dotedanjo prevladujočo vlogo in oblast jo
je označila kot šolo »meščanske elite«, na kateri ni bilo prostora za delavski in kmečki sloj.
Pravi, da so gimnazije bile izenačene z ostalimi srednjimi šolami, vendar pa, da so še vedno
ohranile neko prednost, saj so na njih poučevali bolj izobraženi učitelji in so imele težji
program. Spremembe, ki jih je za gimnazije prinesla šolska reforma 1958. leta so po Ribarič
naslednje (2002, str. 111):
• gimnazije so postale štiriletne, saj so bile nižje gimnazije preoblikovane (ukinjene) in
pridružene osnovnim šolam,
• vanje so se lahko vpisovali učenci po končani osemletki,
• odpravljene so bile klasične gimnazije (ponekod so ostali le še posamezni razredi),
• namesto mature je bil uveden zaključni izpit.
Gimnazija je po letu 1958 začela izgubljati na pomenu, oz. kot je v različnih virih zapisano
naj bi začela izgubljati na ugledu. Ta izguba pa se v osemdesetih letih z Zakonom o
usmerjenem izobraževanju še bolj pokaže. Tabela 8 prikazuje šolski sistem med leti 1962 in
1963.
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Tabela 8: Šolski sistem na Slovenskem 1962–1963

Vir: Ostanek 1964, 1999, str. 72.
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2.3 ŠOLSKI SISTEM OD USTAVE LETA 1963 DO LETA 1990
Leta 1963 je bila sprejeta ustava, ki je uradno spremenila ime takratne skupne države v
Socialistično federativno republiko Jugoslavijo (Mala splošna enciklopedija 1975, str. 228).
Slika 8 prikazuje naslovnico spričevala v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji.

Slika 8: Naslovnica spričevala osnovne šole v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji
(1987).

Vir: Izkaz o šolskem uspehu. Krkoč Polona. Zasebni arhiv Polone Krkoč.

Strmčnik (1995b, str. 332) je o šestdesetih letih zapisal, da je prišlo do novega spoznanja, in
sicer po sporu s Sovjetsko zvezo in z uvajanjem samoupravljanja in neposredne demokracije
se je prepričanje, da sta vzgoja in izobraževanje zanesljivi le v državnih rokah, pričelo
mehčati in v spoznanju, da vzpostavljeni odnosi med družbo in vzgojo ne zadostujejo, da je
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pomembno tudi obvladovanje pedagoških procesov v praksi, je nastopilo obdobje
samoupravne pedagogike.
Balkovec Debevec (2002, str. 115) je o tem obdobju zapisala, da se je uveljavilo
samoupravljanje v negospodarstvu in da se je uzakonil komunalni sistem (občine). Avtorica je
nato nadaljevala, da se je med tedanjimi spremembami političnega sistema tudi v šolstvu
pričelo oblikovanje novih socialističnih samoupravnih odnosov in da je bilo v šolah premalo
učiteljev, premalo prostora, zato se je pouk izvajal večizmensko in da je bilo tudi premalo
primernih učbenikov in učnih pripomočkov. Zaradi naštetih razlogov, se je po reševanju
materialnih problemov izobraževanja, težišče dela preneslo na izpolnitev šolskega sistema,
uvajanje novih metod in vsebin izobraževanja.
Sredi leta 1966 je bil sprejet nov zakon o finančnih sredstvih za izobraževanje in vzgojo.
Zakon naj bi zagotovil, da se v skladu z dvigom proizvodnje, produktivnosti dela in
nacionalnega dohodka krepi tudi materialna osnova izobraževanja (Mala splošna
enciklopedija 1975, str. 236). Balkovec Debevec (2002, str. 117) je navedla podatek in
mnenje, da so v letu 1967/68 začeli uvajati petdnevni delovni teden in da se je v šolstvu v
šestdesetih in sedemdesetih letih posvečala pozornost tudi zidavi in ureditvi šolskih stavb ter
da so sedemdeseta leta na področju šolstva ena izmed najboljših let v šolstvu po vojni. Slednji
zapis lahko razumemo iz vidika, da so se po šolski reformi iz leta 1958 ponovno začele
dogajati zakonske spremembe na šolskem področju.
Spreminjanje starega in neustreznega v osnovni šoli se je začelo s spremenjenim učnim
načrtom in predmetnikom leta 1973 (tabela 9). Bolj vidna novost, kot je zapisala Balkovec
Debevec (2002, str. 116), pa se je zgodila leta 1975, ko se je začela uvajati celodnevna
osnovna šola. Na političnem področju je prišlo leta 1974 do sprejetja nove ustave, ki je
predstavljala vrh federalizacije skupne države. Z njo je bila Zveza komunistov priznana kot
edini oblastni dejavnik. Po ustavi iz leta 1974 so materialne in druge pogoje za ustanavljanje
in delo šol zagotavljali po načelih vzajemnosti in solidarnosti delovni ljudje in druge
samoupravne organizacije in skupnosti (Mala splošna enciklopedija 1975, str. 236).
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Tabela 9: Učni načrt iz leta 1973
Učni načrt za osnovne šole
Osnovna šola. Vsebina vzgojno–izobraževalnega dela. (1973). Ljubljana: Zavod za šolstvo
SR Sloveije.
Vir: Trškan 2008, str. 23.

Tudi v sedemdesetih in osemdesetih letih 20. stoletja je potekalo oblikovanje šolstva v duhu
oblasti, da bi šolstvo bolj ustrezalo tedanji stvarnosti. Strmčnik (1995b, str. 333–334) je
zapisal, da je konec sedemdesetih let prihajalo do preseganja etatistične pedagogike in da je v
osemdesetih

letih

v

pedagogiko

na

Slovenskem

začel

prihajati

tudi

pedagoški

svetovnonazorski in politični pluralizem. Osemdeseta leta so tudi čas, ko se pojavljajo nove,
alternativne oblike pedagogike, kot so npr. Waldorfska pedagogika, pedagogika M.
Montessori … (Balkovec Debevec 2002, str. 116).
Govekar–Okoliš (2008, str. 255) je o osemdesetih letih zapisala, da se v pedagoški literaturi,
pojavlja mnenje, da je dober učitelj le človek, ki ima svoje izoblikovano mnenje, vendar ga to
ne ovira pri temu, da je dober pedagog. Prišlo naj bi do ugotovitve, da se je religiji nemogoče
izogniti. Avtorica (prav tam, str. 255) je v svojem delu prispevka, kjer je povzemala mnenja
Strmčnika in Grmiča, zapisala, da se je v tem času, po prizadevanju cerkve, začela pojavljati
zahteva o idejno nevtralni šoli in da je glavni vzrok za to marksistično usmerjena šola.
Marksistično usmerjeno šolo je poudaril tudi 10. Kongres Zveze komunistov Jugoslavije, kjer
je bilo med drugim zapisano, da je marksizem kot ideologija osnova graditve socialistične
samoupravne družbe (Deseti kongres ZKJ v Govekar–Okoliš 2008, str. 255).
Balkovec Debevec (2002, str. 116) je zapisala, da je konec osemdesetih let, v svetu prihajalo
do velikih sprememb stvarnosti (npr. padec Berlinskega zidu) in da so ti vplivi segali tudi na
šolstvo v Sloveniji ter da je največji vpliv na politiko pri nas konec osemdesetih let, imelo
usihanje komunizma in odločitev Slovencev za samostojno pot izven Jugoslavije. V
Jugoslaviji se je politična slika začela spreminjati po Titovi smrti 4. 5. 1980. Tito je bil na
podlagi svojega kulta osebnosti, ki ga je razvil, simbolna integracijska figura jugoslovanske
večnarodne države. Vendar pa so se po njegovi smrti vezi med posameznimi narodi, ki jih je
zgradil, zrahljale in nekatere republike so izbrale svojo pot. Zaradi gospodarske krize so se
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stara nacionalna nasprotja obudila in poglobila, to pa je privedlo do dogodkov v Jugoslaviji v
začetku devetdesetih let (Veliki splošni leksikon 1998, str. 4392). Skladno s političnim
dogajanjem se je spremenilo tudi šolstvo. To so bila leta zadnjih generacij Titovih pionirjev.

2.3.1 Osnovno šolstvo

2.3.1.1 Zakon o osnovni šoli iz leta 1980

O Zakonu o osnovni šoli iz leta 1980 je Balkovec Debevec (2002, str. 117) zapisala, da je
določal, da temelji delo vsake posamezne šole na programu življenja in dela osnovne šole.
Dodala je še, da je bil preoblikovan tudi predmetnik, v katerem so novost predstavljali
obvezni tečaji (plavanje, prometna vzgoja, smučanje, prva pomoč, obramba in zaščita), da so
sklenili obsežen projekt modernizacije osnovnošolske matematike, da so v šole poleg radia
prodirali televizija, film in računalnik in da je nova vloga šole zahtevala drugačnega,
ustvarjalnega, inovativnega učitelja in drugačen način učenja (prav tam, str. 117).
V prvem členu zakona so bili določeni temeljni cilj, in sicer da osnovna šola razvija osebnost
in ustvarjalne sposobnosti vsakega posameznika in da pripravlja učence za aktivno
vključevanje v samoupravne socialistične odnose. V četrtem členu pa je bilo določeno, da je
temeljni družbeni smoter osnovne šole razvijati svobodno, ustvarjalno, samostojno in celovito
osebnost samoupravne socialistične družbe (Zakon o osnovni šoli v Cencič 1993, str. 44).
Formulacija ciljev se od prejšnjih let ni bistveno spremenila, čeprav se po letu 1963 govori o
obdobju krepitve samoupravljanja in uveljavljanja neposredne demokracije, so še vedno bili
prisotni socialni smotri šole, še vedno je bil cilj vzgojiti človeka v duhu vladajoče ideologije,
ki bo tej isti ideologiji tudi služil (Cencič 1993, str 44).
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2.3.2 Gimnazije

2.3.2.1 Zakon o srednjem šolstvu iz leta 1967

Leta 1967 je bil sprejet zakon o srednjem šolstvu. Zakon je prinesel skupno obravnavanje
celotnega srednjega šolstva, saj je bila takrat gimnazija obravnavana ločeno od strokovnega
šolstva. Zakon je prinesel demokratizacijo in liberalizacijo, čeprav razen področja višjih šol,
same strukture šolskega sistema bistveno ni spremenil. Pomembna sprememba, ki jo je
prinesel zakon, je bila sprejemanje predmetnikov in učnih načrtov na republiški ravni (Uradni
list SFRJ v Ferjan 1998, str. 14). Ferjan (1998, str. 14) je zaključil, da je namen zakona bil
predvsem zadovoljiti gospodarske potrebe po izobraževanju ustreznega, strokovnega kadra.
Zakon je uvajal statut šole in letni delovni načrt, kar je prineslo šolam več samostojnosti.
Zakon je med drugim tudi določal, da k srednjim šolam spadajo:
• poklicne šole,
• tehniške in druge šole za gospodarstvo in družbene službe,
• umetniške šole,
• gimnazije (Uradni list SFRJ v Ferjan 1998, str. 14).
»Spremembe obstoječe šolske zakonodaje v letih 1970, 1972 in 1974 so za šolski sitem
pomenile določeno stopnjo nestabilnosti, so pa že dale slutiti velike spremembe, ki so sledile
v naslednjih letih.« (Ferjan 1998, str. 14)

2.3.2.2 Zakon o usmerjenem izobraževanju iz leta 1980

Spremembe o usmerjenem izobraževanju so se začele pripravljati že leta 1976, v šolskem letu
1975/76 pa je bilo usmerjeno izobraževanje uvedeno v prvi letnik pedagoških šol in
spremembe so se dograjevale do Zakona o usmerjenem izobraževanju, ki je bil sprejet leta
1980. Vsebine izobraževanja so bile nato prenovljene leta 1981 in nekoliko še v letu 1988. Z
Zakonom o usmerjenem izobraževanju je bilo uvedeno t. i. usmerjanje, ukinjena pa je bila
gimnazija, matura in dualni sistem izobraževanja. Ključna novost, ki jo je prinesel zakon, je
bila ukinitev gimnazij (Ferjan 1998, str. 15). Ferjan (prav tam, str. 15) še zapiše, da so
gimnaziji očitali elitizem in malomeščanstvo, da se je namesto gimnazij skušalo povečati
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splošnoizobraževalne predmete v vseh srednjih šolah, z namenom povečanja možnosti za
študij vsem mladim in da so se napake usmerjenega izobraževanja začele popravljati po letu
1987 (Ferjan 1998, str. 15). Mnenj o tem zakonu je bilo veliko in večina jih je bila negativnih.
Ferjan (1998, str. 15) je zapisal: »Čas pa je nesporno pokazal, da je bilo sprejetje in
udejanjenje zakona o usmerjenem izobraževanju izjemen napredek–na slabše. To je kmalu
spoznala politična in strokovna javnost; zakon je bil večkrat spreminjan, tako da je od 226.
členov prvotnega besedila zakona leta 1955 ostalo v veljavi le še 163. Kar nenadoma se je
pojavila nepregledna množica raznoraznih pravilnikov in drugih aktov, ki so urejala delo šol.«
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2.4 ŠOLSKI SISTEM OD OSAMOSVOJITVE SLOVENIJE DO LETA 1995

2.4.1 Osamosvojitev Slovenije in preureditev izobraževalnega sistema
V Belo knjigo (1995, str. 5) je bilo zapisano, da je zaradi oblikovanja samostojne države,14
vpeljave večstrankarskega političnega sistema, sprejetja nove ustave, posledično bilo potrebno
ustrezno urediti tudi izobraževalni sistem države. Prav tako je v Beli knjigi (1995, str. 6)
zapisano, da se je pojavila potreba po preseganju pomanjkljivosti dotedanjega sistema vzgoje
in izobraževanja, saj v sistem ni bilo mogoče vnašati inovacij, da je bil celoten šolski sistem
ideološko prilagojen političnemu sistemu SFR Jugoslavije in da so zato bile potrebne
spremembe. Največja sprememba, ki se je po osamosvojitvi zgodila na šolskem področju, je
bila reforma osnovne šole, ponovna uvedba gimnazije in prenova srednješolskega
izobraževanja. Ne moremo pa trditi, da se oblastni vpliv zmanjša, saj se vladajoča politična
usmeritev vedno odraža v šolskem sistemu. Mogoče lahko rečemo, da je vpliv oblasti le bolj
prikrit in zato ga je v diplomski nalogi težje prikazati s primeri. Zato se bomo v nadaljevanju
osredotočili bolj na prikaz sprememb v šolstvu, ki so bile skladne s političnimi spremembami.
Kovač Šebart (2002, str. 19) je zapisala, da so od konca osemdesetih na Slovenskem nastale
tri zasnove oz. publikacije, katere so ponujale odgovore na vprašanja glede spreminjanja
osnovne šole, in sicer je prva bila Izobraževanje v Sloveniji v 21. stoletju izdana leta 1991,
druga je bila Perspektive razvoja osnovne šole v Republiki Sloveniji izdana leta 1992 in tretja
Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju Bela knjiga)
izdana leta 1995. Omenjene publikacije se med seboj niso veliko razlikovale.
V Beli knjigi (1995, str. 5) je zapisan podatek, da je bila knjiga izdana z namenom
predstavitve sistemskih sprememb v celotnem izobraževalnem sistemu in prikaza stanja pred
sprejetjem zakona. V knjigo so med drugim bila zapisana tudi načela in teoretična izhodišča:
14

Zaostritev gospodarske krize v osemdesetih letih in Titova smrt sta povzročili, da so bila nacionalna nesoglasja

in zahteve po demokratizaciji vse večja. Na prvih demokratičnih volitvah je v Sloveniji zmagala koalicija novih
strank, DEMOS. Po nadaljnjih zaostritvah v Jugoslaviji je Slovenija začela s pripravami na razglasitev
samostojnosti. 26. 6. 1991 je bila razglašena samostojnost Slovenije. Sledila je desetdnevna vojna, nato se je
jugoslovanska vojska umaknila. 23. 12. 1991 je bila v Sloveniji sprejeta nova ustava (Veliki splošni leksikon
1997, str. 3956).
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»Načela, ki določajo splošni teoretični okvir za preoblikovanje javnega sistema edukacije na
preduniverzitetni ravni, izhajajo iz človekovih pravic15 in pojma pravne države16.« (Bela
knjiga 1995, str. 13) Prav tako smo v Beli knjigi (1995, str. 14) zasledili tudi podatek, da so
temeljne pravne norme iz katerih so bili izpeljani cilji javnega sistema izobraževanja, ustava
Republike Slovenije in mednarodni pravni dokumenti.
Okoliš (2009, str. 130–133) je zapisal, da so se v začetku devetdesetih let v slovenskem
šolstvu začeli, zaradi novi potreb po izobraževanju ljudi, pojavljati tudi novi koncepti in tako
se razvije koncept »vseživljenjskega učenja in izobraževanja17« prav tako je to bil čas, ko se
poleg državnega šolstva razvija tudi zasebno šolstvo. V Ljubljani je tako septembra leta 1992
pričela z delom Waldorfska šola (Waldorfska šola v Ljubljani. http://www.waldorf.si/?w=25,
pridobljeno 13. 4. 2010).
Že v Beli knjigi (1995, str. 71) so bili napisani cilji osnovne šole, ki so bili osnova za
teoretična izhodišča, in sicer: omogočiti vsem učencem osebnostni razvoj v skladu z
njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvojnega obdobja, posredovati taka temeljna
znanja in spretnosti, ki omogočajo neodvisno, učinkovito in ustvarjalno soočanje z družbenim
in naravnim okoljem, razvijati zavest o pripadnosti določeni kulturni tradiciji, vsem učencem
omogočiti nadaljevanje šolanja.
Kovač Šebart (2002, str. 19) je navedla katera so bila temeljna vprašanja spreminjanja
osnovnošolskega izobraževanja, in sicer: začetek osnovnošolskega izobraževanja, trajanje in
15

»(…) izoblikovale so se kot posledica zahteve po pravni ureditvi odnosov med civilno družbo in državno

oblastjo. (…) Človekove pravice so tudi obvezna sestavina ustav sodobnih držav (…). Ustava RS določa, da so
vsakomur zagotovljene enake č. p. in temeljne svoboščine ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, polit. in
drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali katerokoli drugo osebno okoliščino.«
(Veliki splošni leksikon 1997, str. 724)
16

»(…) načelo sodobnih držav, po katerem so se vsi državni organi, tudi najvišji ter organi, ki opravljajo javna

pooblastila, dolžni ravnati po ustavi, zakonih in drugih predpisih, dokler ti niso spremenjeni po predpisanem
postopku« (Veliki splošni leksikon 1997, str. 3378)
17

»Izobraževanje in učenje v vseh obdobjih človekovega življenja, še posebej v obdobju odraslosti, postajata

vedno bolj nujna, da bi si ljudje z obnavljanjem starega in pridobivanjem vedno novega znanja omogočili
učinkovito delovanje na delovnem mestu, doma, v družbi in drugje. Govorimo torej o »konceptu
vseživljenjskega učenja« (…).« (Organizirano samostojno učenje. http://ssu.acs.si/filozofija/index.php?nid=35&
id=59, pridobljeno 27. 6. 2010).
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notranja struktura osnovne šole, diferenciacija znotraj osnovne šole oz. obveznega šolanja,
ocenjevanje oz. pogoji napredovanja v osnovni šoli, »output« usmerjene šole, šolanje otrok s
posebnimi potrebami in izobraževanje učiteljstva. Slika 9 prikazuje naslovnico spričevala v
osnovni šoli po osamosvojitvi.

Slika 9: Naslovnica spričevala osnovne šole v Republiki Sloveniji (1995)

(Vir: Izkaz o šolskem uspehu. Rok Puhar. Zasebni arhiv Roka Puharja18.)

2.4.2 Osnovno šolstvo

Po Zakonu o osnovni šoli iz leta 1980, ki je veljal do sprejetja novega zakona leta 1996, so
otroci vstopali v prvi razred osnovne šole s sedmim letom starosti oz. tisti otroci, ki so v

18

Slika je objavljena z ustnim dovoljenjem Roka Puharja.
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tekočem šolskem letu do 1. marca dopolnili sedem let, na podlagi dovoljenja strokovne
komisije. V Sloveniji je bilo takrat osnovno šolanje enako obveznemu in je trajalo do 15. leta
starosti učencev, bilo je brezplačno (Bela knjiga 1995, str. 92).
Ustanovitelji osnovne šole so bile občine, financiranje pa je bilo razdeljeno med občino in
državo. Šolski teden je trajal od ponedeljka do petka, torej 5 dni. V večini primerov je pouk
potekal le v dopoldanskem času.19 Po pouku je bilo za učence od 1. do 4. razreda organizirano
podaljšano bivanje. Na šoli je bilo organizirano tudi kosilo. Po pouku so bile organizirane tudi
druge dejavnosti kot so fakultativni, dopolnilni in dodatni pouk ter interesne dejavnosti. V
osnovni šoli se je tako izvajal zagotovljeni in razširjeni program. V osnovni šoli je bila
organizirana šolska svetovalna služba, knjižnica, regresirana šolska prehrana, brezplačen
prevoz šoloobveznih otrok ali njihova nastanitev v kraju šolanja, če je bila oddaljenost od šole
do doma večja od 4-ih kilometrov in prevoza ni bilo mogoče zagotoviti (Bela knjiga 1995, str.
73–87).
V letu 1996 sta bila sprejeta Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter
Zakon o osnovni šoli,20 ki sta postavila zakonske temelje novi šoli. Izdan je bil zakon o

19

Izmenski pouk se je izvajal samo še v 7 % od vseh oddelkov v Sloveniji (Bela knjiga 1995, str. 73–87).

20

Zaradi boljšega razumevanja bomo na kratko predstavili značilnosti tega zakona, čeprav je datum njegove

izdaje izven časovnega okvira diplomske naloge. V drugem členu zakona so zapisani cilji izobraževanja, in sicer:
zagotavljanje splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu, vzpodbujanje skladnega, spoznavnega, čustvenega,
duhovnega in socialnega razvoja posameznika, razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje, sporočanje
in izražanje v slovenskem jeziku na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v italijanskem
oziroma madžarskem jeziku, vzpodbujanje zavesti o integriteti posameznika, razvijanje zavesti o državni
pripadnosti in narodni identiteti in vedenja o zgodovini Slovenije in njeni kulturi, vzgajanje za obče kulturne in
civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije, vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje
drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin in s tem razvijanje
sposobnosti za življenje v demokratični družbi, doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja in
pridobivanje znanj za nadaljevanje šolanja, pridobivanje splošnih in uporabnih znanj, ki omogočajo samostojno,
učinkovito in ustvarjalno soočanje z družbenim in naravnim okoljem in razvijanje kritične moči razsojanja,
razvijanje in ohranjanje lastne kulturne tradicije, seznanjanje z drugimi kulturami in učenje tujih jezikov,
omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja,
razvijanje nadarjenosti in usposabljanje za doživljanje umetniških del in za umetniško izražanje ter oblikovanje
in spodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do naravnega okolja. Glavne značilnosti nove
osnovne šole po zakonu iz leta 1996 so bile naslednje Po zakonu obvezno osnovnošolsko izobraževanje traja
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osnovni šoli, ki je urejal osnovnošolsko izobraževanje, ki se je izvajal v javnih ali zasebnih
šolah ali pa se je izvajal kot izobraževanje na domu. Omenjena šolska zakonodaja se je
spreminjala in se še danes oblikuje (Uradni list. http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=
199612&stevilka=570, pridobljeno 3. 4. 2010).

devet let in starši imajo pravico izbrati osnovnošolsko izobraževanje svojih otrok v javni ali zasebni šoli ali v
obliki izobraževanja na domu. V šolskem letu 2003/04 so se vse šole v Sloveniji vključile v devetletno šolanje s
prvim in sedmim razredom; Zakon razdeli osnovno šolo na tri vzgojno-izobraževalna obdobja oz. triade: prvo
obdobje traja od 1. do 3. razreda, vzgojno – izobraževalno delo izvajata učitelj razrednega pouka in vzgojitelj
predšolskih otrok, drugo obdobje traja od 4. do 6. razreda, vzgojno – izobraževalno delo izvajata učitelj
razrednega pouka in učitelj predmetnega pouka, tretje obdobje traja od 7. do 9. razreda, vzgojno – izobraževalno
delo izvaja učitelj predmetnega pouka. Nov zakon uvaja diferenciacijo pouka: notranja diferenciacija se izvaja v
1., 2. in 3. razredu, in sicer, učitelj pri pouku diferencira delo z učenci glede na njihove zmožnosti. Fleksibilna
diferenciacija se izvaja v 4., 5., 6. in 7. Razredu, in sicer se delo pri pouku organizira kot temeljni in nivojski
pouk, nivojski pouk se lahko organizira pri matematiki, slovenskem jeziku in tujem jeziku, največ v obsegu ene
četrtine ur namenjenih tem predmetom, temeljni pouk poteka na eni ravni zahtevnosti, nivojski pouk pa poteka
na dveh ali več ravneh zahtevnosti, prehod na višjo raven je mogoč, ko učenec doseže cilje nižje ravni, zunanja
diferenciacija v 8. in 9. razredu in sicer nivojski pouk pri slovenskem jeziku, matematiki in pri tujem jeziku. V
7., 8. in 9. razredu zakon uvaja izbirne predmete iz družboslovno - humanističnega in naravoslovno-tehničnega
področja. Učenci izberejo 3 predmete. Vsako šolsko leto so lahko ti predmeti različni (Uradni list.
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199612&stevilka=570, pridobljeno 3. 4. 2010). V devetdesetih letih
20. stoletja je v strokovnih krogih šolskega področja prišlo do mnenja, da enotna, programsko in organizacijsko
uniformirana šola, značilna za nekdanje socialistične države, ne omogoča ustreznega razvoja vseh otrok. Iz tega
razloga se je stroka zavzemala za programsko razčlenjenost in diferenciranost, s katero bi približali zahtevnost
pouka različnim zmožnostim, motiviranosti in interesom učencev. Stroka pa je hkrati nasprotovala vsaki zunanji
diferenciaciji, ki bi vodila v institucionalno delitev obveznega šolanja (Sklepi posveta SDP v Kovač Šebart 1999,
str. 75). Notranja diferenciacija je didaktična diferenciacija in individualizacija pouka. Pouk poteka praviloma v
razredu za vse učence skupaj, učitelj zadovolji različne učne zmogljivosti učencev z različnimi oblikami
didaktičnega dela znotraj pouka (Veliki splošni leksikon 1998, str. 2918). Oblika učne diferenciacije, kjer se
prepletata notranja diferenciacija in individualizacija z občasno organizacijo pouka v različno zahtevnih
skupinah. Glavnina pouka poteka za vse učence skupaj v heterogeni skupini, občasno pa se učenci delijo v
homogene skupine (Veliki splošni leksikon 1997, str 1120). Je oblika izobraževanja, pri kateri so učenci ločeni v
različne šole, oddelke ali skupine glede na sposobnosti in učne rezultate (Veliki splošni leksikon 1998, str. 4937–
4938).
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2.4.3 Gimnazije

S sklepom Strokovnega sveta Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje, je bil 23. 5.
1989 sprejet program gimnazije in gimnazija se je v slovenski šolski sistem vrnila s šolskim
letom 1990/1991. Z uvedbo gimnazijskega programa pa je bila sprejeta tudi odločitev o
postopni ponovni uvedbi mature. Matura je tako bila z zakonom opredeljena kot splošen
pogoj za vpis v visokošolski študij (Bela knjiga 1995, str. 158). V Belo knjigo (prav tam, str.
158–162) je bilo zapisano, da je v evropskih primerjavah Slovenija sodila med tiste države, ki
so imele obsežnejši obvezni del za vse dijake, saj je matura vključevala tri predmete, in sicer
materinščino, matematiko in prvi tuj jezik, da je izbirni del pa je obsegal dva predmeta in da
sta se obvezna maturitetna predmeta, matematika in prvi tuj jezik, izvajala in na dveh
zahtevnostnih ravneh. Tako je glede mature še danes.
Prav tako smo v Beli knjigi (1995, str. 158) zasledili, da je v sistemu izobraževanja
gimnazijski program takrat postal najsplošnejši vzgojno–izobraževalni program, ki je
pripravljal dijake za študij in da je tako naravo gimnazijskega programa je narekovala
zgodovina. V nadaljevanju je v Beli knjigi (prav tam, str. 158) bilo razloženo, da je to
pomenilo, da bi gimnazija morala izobraževati za delo tudi v najbolj neposrednem pomenu in
da je s tem namenom bil v usmerjenem izobraževanju odpravljen gimnazijski program,
vendar se je gimnazijski program pojavil pod imenom drugih programov, dijaki teh
programov so se podobno kot prej pri gimnaziji, vpisovali na visokošolski študij.
Predmetnik gimnazijskega programa je bil sestavljen iz treh temeljnih delov:
• iz štiriletnih in obveznih predmetov (tu je bilo določeno število, vsebina in obseg
predmetov),
• iz določenega obsega nerazporejenih ur (te je samostojno razporedila vsaka šola,
namenjene so bile predvsem poglabljanju znanj in pripravi na maturo),
• iz določenega obsega obveznih izbirnih vsebin (različna znanja, ki jih šolski predmeti
niso vključevali) (Bela knjiga 1995, str. 159).
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Zakon o gimnazijah21 je bil sprejet 14. februarja 1996. Urejal je izobraževanje v splošnih in
strokovnih gimnazijah in po končani maturi omogočal nadaljevanje izobraževanja v visokem
šolstvu

(Uradni

list.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199612&stevilka=571,

pridobljeno 3. 4. 2010).
Slika 10 prikazuje šolski sistem v Sloveniji leta 1996. Slika sicer prikazuje šolski sistem v
času izven obdobja, ki ga zajema diplomska naloga, vendar spada v kontekst zadnjega
poglavja prvega dela naloge.

21

Za boljše razumevanje tematike, bomo predstavili nekaj značilnosti Zakona o gimnazijah, kot smo to storili pri

Zakonu o osnovni šoli. Cilji gimnazijskega izobraževanja po Zakonu o gimnazijah so: na mednarodno
primerljivi ravni posreduje znanje, potrebno za nadaljevanje izobraževanja v visokem šolstvu, razvija
samostojno kritično presojanje in odgovorno ravnanje, posreduje znanje o slovenskem jeziku in književnosti, na
območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi o italijanskem oziroma madžarskem jeziku in
književnosti ter razvija sposobnost za razumevanje in sporočanje v knjižnem jeziku, vzpodbuja zavest o
integriteti posameznika, razvija zavest o državni pripadnosti in narodni identiteti in vedenja o zgodovini
Slovenije in njeni kulturi, vzgaja za odgovorno varovanje svobode, za strpno, miroljubno sožitje in spoštovanje
soljudi, razvija in ohranja lastno kulturno tradicijo in seznanja z drugimi kulturami in civilizacijami, vzgaja za
obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije, razvija pripravljenost za vzpostavljanje
svobodne, demokratične in socialno pravične države, vzbuja zavest odgovornosti za naravno okolje in lastno
zdravje, razvija zavest o pravicah in odgovornostih človeka in državljana, razvija nadarjenosti in usposablja za
doživljanje umetniških del in za umetniško izražanje in omogoča izbiro poklica. V zakonu najdemo tudi člen ki
določa, da gimnazije izvajajo enoletni maturitetni tečaj, ki se prilagodi kandidatom tako, da se upošteva njihovo
predhodno izobrazbo, pri tem pa 12. člen zakona navaja, da se v maturitetni tečaj lahko vpiše vsak, ki je uspešno
končal srednjo poklicno, srednjo tehniško ali drugo srednjo strokovno šolo oziroma tretji letnik gimnazije in je
prekinil izobraževanje najmanj za eno leto oz. vsak, ki ni končal prej omenjenih šol, je pa zaključil
osnovnošolsko izobraževanje in je uspešno opravil preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije (Uradni
list. http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199612&stevilka=571, pridobljeno 3. 4. 2010).
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Slika 10: Šolski sistem v Sloveniji leta 1996

Vir: Veliki splošni leksikon 1998, str. 4231.
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3 ANALIZA IZBRANIH UČNIH NAČRTOV ZA POUK ZGODOVINE
V drugem delu naloge z naslovom Analiza izbranih učnih načrtov za pouk zgodovine je
najprej zapisana kratka opredelitev ideologije, nato sledi poglavje, ki obravnava opredelitev
učnih načrtov in vsebuje tudi krajšo predstavitev učnih načrtov za pouk zgodovine v osnovnih
šolah in gimnazijah med leti 1945 in 1995. V nalogi nato sledi analiza tipično izbranih učnih
načrtov. Učni načrti so bili tipično izbrani, in sicer na način, da je za osnovne šole bil najprej
izbran prvi izdan učni načrt po drugi svetovni vojni, nato je bil izbran učni načrt, ki je bil
izdan po Splošnem zakonu o šolstvu iz leta 1958 in po Zakonu o osnovni šoli iz leta 1959.
Kot zadnji je bil izbran učni načrt, ki je bil prvi izdan po osamosvojitvi Slovenije. Učni načrti
za gimnazije so bili izbrani podobno, in sicer je kot prvi bil izbran učni načrt iz leta 1948, ker
so njegovi predhodniki, izdani po drugi svetovni vojni, bili začasni učni načrti oz. je šlo za
spremembe k učnemu načrtu za gimnazije. Drugi učni načrt, ki je bil izbran, je iz leta 1962 in
je bil izbran iz razloga, ker vsebuje zapise o Resoluciji gimnazije. Tretji učni načrt pa je bil
prvi izdan po osamosvojitvi Slovenije.

3.1 OPREDELITEV TEMELJNIH POJMOV

3.1.1 Oblast in ideologija

Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika je oblast med drugim opredeljena kot možnost
vplivati na koga, da ravna po določenih zahtevah, željah, če noče čutiti neprijetnih posledic
oz. kot pravica odločati, ukazovati v organizirani družbeni skupnosti oz. kot celota organov,
oseb, ki imajo pravico odločati v organizirani politični skupnosti (Slovar slovenskega
knjižnega jezika. http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=oblast&hs=
1, pridobljeno 31. 7. 2010). V Velikem splošnem leksikonu (1997–(1998), str. 2948) pa
zasledimo opredelitev oblasti kot položaj, ki daje pravico do ukazovanja drugim ljudem in
moč, da jih prisili k zaželenem delovanju. V nadaljevanju je še zapisano, da je priznanje
oblasti nujno za učinkovitost delovanja družb in združb, povezano pa je z državljanstvom oz.
članstvom (prav tam, str. 2948). Glede na vira je možno pojem oblast razumeti kot položaj
nekoga, ki ima pravico vplivati na drugega tako, da ta deluje skladno z usmeritvami prvega.
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Če prenesemo to na diplomsko nalogo, bi potemtakem vpliv oblasti lahko razumeli kot vpliv
državne politične usmeritve na državljana, natančneje kot vpliv oblasti na šolstvo, učitelja,
učne načrte itd.
Za nadaljnje razumevanje analize je potrebna razlaga pojma ideologija in še nekaterih drugih
pojmov (npr. država, ideološki državni aparat …). Večinski del naloge zajema obdobje po
drugi svetovni vojni, ko se je na vseh področjih državne ureditve upoštevala Marksistična
teorija, zato je tudi opredelitev pojma predstavljena iz tega vidika. Marksizem je ideološka
usmeritev izpeljana po Marxovih22 pogledih in naukih, ki med drugim določajo sodoben
materializem in sodoben znanstveni socializem kot teorijo in program delavskega gibanja (In
Defence of Marxism. http://www.marxist.com/osnove-marksizma.htm, pridobljeno dne: 31. 7.
2010).
Po Marksistični teoriji je država razumljena kot represivni aparat, ki omogoča vladajočim
razredom (v 19. stoletju je šlo predvsem za velike zemljiške posestnike in za meščanski
razred), da si zagotovijo svojo nadvlado nad delavskim razredom (Althusser 1980, str. 46).
Marksisti torej trdijo, da je država represivni aparat in da je potrebno razlikovati med državno
oblastjo ter državnim aparatom. Prav tako trdijo, da cilj razrednega boja zadeva državno
oblast in da se proletariat mora polastiti državne oblasti z namenom, da bi porušil obstoječi
buržoazni državni aparat in ga nadomestil s proletarskim državnim aparatom (prav tam, 49–
50). Althusser (prav tam, str. 50–51) v nadaljevanju opozori, da moramo pri razumevanju
teorije države razlikovati med državno oblastjo in državnim aparatom ter med neko drugo
realnostjo, t. i. ideološkim aparatom države (v nadaljevanju IAD). Kot IAD je tukaj mišljeno
določeno število realnosti, ki se kažejo kot jasne in specializirane institucije in IAD ne smemo
zamenjevati z represivnim aparatom države, ki »deluje s silo« in je en sam, IAD je pa več in
delujejo z »ideologijo«, in sicer ti so:
• verski IAD,
• šolski IAD,
• družinski IAD,
• pravni IAD ,
• politični IAD,
22

Karl Marx (1818–1883) je bil filozof, pisatelj, ekonomist. Velja za velikega misleca 19. stoletja (The History

Guide. http://www.historyguide.org/intellect/marx.html, pridobljeno dne: 31. 7. 2010).
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• sindikalni IAD,
• informacijski IAD,
• kulturni IAD (prav tam, str. 51–52).
V diplomski nalogi zasledimo predvsem vpliv političnega IAD in šolskega IAD, ki se kažeta
na različne načine, npr. v novih šolskih zakonih, v prepovedi nekaterih knjig in učbenikov,
učitelj je moral biti pravilno politično opredeljen, kaže se tudi pri uvedbi ideoloških
predmetov v predmetnike šol … V analizi gre tako za ugotavljanje, kako se kaže vpliv
vladajoče ideologije v tipično izbranih učnih načrtih za zgodovino, na podlagi štirih izbranih
elementih oz. indikatorjih.

3.1.2 Učni načrt oz. kurikulum

Danes si vzgojno–izobraževalnega dela v šoli ne moremo predstavljati brez učnega načrta oz.
kurikuluma. Strmčnik (1998, str. 117–118) je učni načrt opredelil kot šolskoupravni
dokument, ki skupaj s predmetnikom določa vzgojno–izobraževalni profil šole, splošne učne
cilje, predpisuje učne predmete, njihove cilje, obseg in globino vsebine ter predvidi
sistematično razvrstitev učnih vsebin. Trojar (1993, str. 82) pa je o učnem načrtu zapisal, da je
dolgoročna didaktična projekcija učnega procesa. Zasledimo lahko tudi opredelitve, da je učni
načrt najstarejše orodje v učiteljevih rokah na področju formalnega izobraževanja in omogoča
ter olajšuje komunikacijo med učitelji in med učiteljem in učencem (Eash 1991 v Ivanuš
Grmek 1999, str. 155). Vendar pa je učni načrt velikokrat v navzkrižju državnih interesov in
pedagoške znanosti (Ivanuš Grmek 1999, str. 155) .
Po Ivanuš Grmek (1999, str. 155) je učni načrt instrument šolske politike in z njim država in
družba opredeljujeta cilje, strukturo in vsebino izobraževanja v vseh stopnjah izobraževalnega
sistema. Pravi še, da država na tak način zagotavlja izobrazbeni standard, ki je v skladu z
družbenimi in posameznikovimi potrebami. Navadno so v učnem načrtu zapisana tudi okvirna
navodila za njegovo izvajanje in učitelju je tako učni načrt nujno obvezen ter ga mora pri
izvajanju vzgojno–izobraževalnega dela upoštevati, hkrati pa mu je tudi vodilo in osnova.
Učencu učni načrt nakazuje učne cilje, strukturo, obseg učne vsebine, opredeljuje vzgojnoizobraževalne obveznosti in mu je vodilo pri vzgojno-izobraževalni aktivnosti v šoli in pri
domačem učenju (prav tam, str. 155–156).
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Po drugi strani pa Kroflič (1997a, str. 6–7) opozori, da načrtovanje šolskega procesa vedno
poteka na več ravneh, in sicer na ravni države, na družbeni ravni, na ravni šole oz.
izobraževalne institucije in na ravni učitelja. Za omenjeno načrtovanje se uveljavi izraz
kurikulum. Vendar Kroflič pri opredelitvi pojma kurikulum opozori še na prikrite ideološke
mehanizme, ki predstavljajo sestavino kurikuluma. Krofliču (1997b, str. 71) kurikulum tako
označuje kot: »uradni vzgojnoizobraževalni program, njegove izvedbene značilnosti, ki vedno
vsaj delno odstopajo od načrta, vrsto drugih dejavnikov, ki pomembno vplivajo na življenje v
vzgojno–izobraževalnih institucijah (sistemsko uvajanje mature z »zunanjimi« katalogi znanj,
sprejemanje učbenikov itn.), in nenazadnje še prikrite ideološke mehanizme, ki se prikradejo
v realno življenje institucije v obliki »prikritega kurikuluma«, ki mnogokrat močneje vplivajo
na pedagoško realnost kot uradni vzgojno–izobraževalni program.« Kroflič (1997a, str. 5) v
zvezi s prikritim kurikulom (uporablja se tudi izraz skriti kurikulum) še poudari, da danes
pouka ne razumemo le kot učiteljevo izpolnjevanje nalog opredeljenih z uradnim kurikulom,
temveč kot kompleksno celoto življenja v izobraževalni organizaciji. Pod slednje razume splet
dejavnih razmerij med učiteljem in učencem, učno snovjo, neformalnimi dejavnostmi,
predpisanimi učbeniki in katalogi znanj, izpitnim režimom in simbolnim okvirom načel in
pravil, ki sestavljajo hišni red šole. Pri vsem naštetm poudari, da bi lahko vsi ti elementi
postali uspešni vzgojni dejavniki, pogoj pa je, da morajo strokovni delavci šole izoblikovati
konsisteneten vzgojno–izobraževalni koncept, ki pa poleg predpisanega kurikuluma upošteva
tudi dejavnike prikritega kurikuluma (prav tam, str. 5).
Učni načrt oz. kurikulum je torej pomemben šolski dokument, ki med drugim ureja učno uro
in pouk, nanj vpliva oblast in velikokrat je v navzkrižju interesov stroke in oblastne
usmeritve. Pomembna dimenzija kurikuluma je torej tudi prikriti kurikulum, kjer gre za
upoštevanje nekih nenapisanih pravil, ki pa zelo vplivajo na delo v vzgojno–izobraževalnih
institucijah. Na podlagi analize dopuščamo možnost vpliva prikritega kurikuluma na učne
načrte in to smo v analizi razumeli kot vpliv ideologije na učne načrte.
Pri opredelitvi učnega načrta je danes potrebno poudariti še razliko med tradicionalnim in
sodobnim učnim načrtom. Po Trojarju (1993, str. 83) smo povzeli tabelo (tabela 10), kjer gre
za primerjavo izbranih elementov v tradicionalnem in sodobnem učnem načrtu. Kot se lahko
opazi je med tradicionalnim in sodobnim učnim načrtom, glede na izbrane elemente, kar
precej razlik.
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Tabela 10: Primerjava izbranih elementov tradicionalnega učnega načrta in sodobnega učnega
načrta
Tradicionalni učni

Elementi (oz. kriteriji)

načrt
Načrtovani, etični,

Sodobni
Učni načrt

splošni učni smotri

ideološko politični smotri

Usmerjenost na družbeno
strukturo in na bodočnost

Pretežno cilji k snovi,

cilji učnih

Usmerjeni na ravnanje

brez poglobljene

predmetov

učencev, operativiranje

utemeljitve

smotrov do konkretnih
preverljivih delnih ciljev

Tradicionalni seznam

učne vsebine

tem

Vsebina v službi smotrov,
nova učna področja in
novi učni predmeti

Metode pouka niso

organizacija pouka

Navedeni učni pogoji,

opisane, omejene so le

predlogi za projektno

na posamezne predmete

delovni pouk in socialne
oblike, navedba medijev

Brez bistvene

kontrola pouka

navedbe sistema

Učno–ciljne kontrole
in testi

preverjanja znanj
Vir: Trojar 1993, str. 83.

Kroflič (1997a, str. 5) razlikovanje med tradicionalnim učnim načrtom in sodobnim učnim
načrtom razume kot zahtevo po premiku od klasičnega kulturno–transmisijskega modela
vzgoje in izobraževanja k procesno–razvojnemu modelu. Po osamosvojitvi Slovenije, ko je
prišlo do spreminjanja šolskega sistema v Sloveniji, je v okviru tega prišlo tudi do kurikularne
prenove in Kroflič (prav tam, str. 7) glede izhodišč kurikularne prenove zapiše, da
opredeljujejo temeljno strategijo na vseh ravneh izobraževanja z odločitvijo za:
• učno–ciljno in procesno–razvojno strategijo načrtovanja,
• odprti model načrtovanja (le za oblikovanje okvirnega nacionalnega kurikuluma).
Problem klasičnega pristopa k načrtovanju učnega načrta vidi Kroflič (prav tam, str. 7–8)
predvsem v tem, da so kurikulumi predvsem delo predmetnih specialistov, posledično jih zato
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označuje pretirani tehnicizem in rigidnost v pojmovanju učne komunikacije. Teoretska
postavka klasične kulikularne teorije je v tem, da je mogoče vzgojno–izobraževalne cilje
izraziti v obliki želenih sprememb védenja in vedénja, vendar pa se izkaže, da vseh učnih
ciljev ni mogoče izraziti v obliki želenih sprememb védenja in vedénja. Prav tako ni mogoče
predpostaviti, da si vzgojni učinki sledijo po linearni in hierarhični shemi. Procesni model
tako skuša preseči postavke klasičnega načrtovanja, in sicer vzgojno–izobraževalnih ciljev ne
vidi več kot vnaprej fiksno opredeljenih (končnih oblik védenja in vedénja, ki jih želimo
vzgojiti), temveč kot notranje v vzgojno–izobraževalni proces vgrajene principe. Učenec je
potemtakem v procesnem načrtovanju pojmovan kot aktiven člen učne komunikacije,
vzgojno–izobraževalni proces pa je pojmovan kot obojestranska aktivna komunikacija in
aktivnost (prav tam, str. 7–10).
Analiza zajema tradicionalne učne načrte, saj se o izhodiščih kurikularne prenove začne
resneje govoriti po letu 1996, najverjetneje ko je Ministrstvo za šolstvo in šport izdalo
Izhodišča kurikularne prenove v Republiki Sloveniji leta 1996. Ker analiza zajema le izbrane
učne načrte za pouk zgodovine v osnovnih šolah in gimnazijah med leti 1945 in 1995, v
nadaljevanju sledi kratek pregled izdajanja in spreminjanja učnih načrtov za pouk zgodovine
v osnovnih šolah in gimnazijah med leti 1945 in 1995.

3.1.2 Učni načrti za pouk zgodovine v osnovnih šolah in gimnazijah med leti 1945 in
1995

Za analizo v diplomski nalogi so bili uporabljeni trije tipično izbrani učni načrti za osnovne
šole in trije tipično izbrani učni načrti za gimnazije. Je pa med leti 1945 in 1995 bilo izdanih
več učnih načrtov in tako je Trškan (2008, str. 21–24) v svoji raziskavi ugotovila, da je vseh
dostopnih učnih načrtov ali predmetnikov za osnovne šole, kjer je bil predmet zgodovina tudi
vključen ter so izšli med leti 1945 in 1995, bilo 30, in sicer so učni načrti za osnovne šole izšli
v letih:
•

1946 (izšla sta dva učna načrta),

•

1947,

•

1948 (izšla sta dva učna načrta),

•

1950 (izšla sta dva učna načrta),
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•

1953 (izšla sta dva učna načrta), 1954 (izšli so trije učni načrti),

•

1959 (izšla sta dva učna načrta),

•

1960,

•

1962,

•

1966,

•

1969,

•

1973,

•

1975 (izšli so trije učni načrti),

•

1979,

•

1982,

•

1983 (izšla sta dva učna načrta),

•

1984 (izšla sta dva učna načrta),

•

1992,

•

1994 (prav tam, str. 21–24).

Od takrat izdanih učnih načrtov sta le učna načrta iz leta 1992 in 1994 samostojna učna načrta
za predmet zgodovina. Ostali učni načrti vključujejo več predmetov (prav tam, str. 21).
Priloga A zadaj prikazuje seznam predstavljenih učnih načrtov in predmetnikov.
Prav tako je avtorica v svoji raziskavi ugotovila, da je vseh dostopnih učnih načrtov ali
predmetnikov za gimnazije, kjer je bil predmet zgodovina tudi vključen ter so izšli med leti
1945 in 1995 prav tako 30, in sicer so izšli v letih:
•

1945,

•

1946,

•

1947,

•

1948,

•

1949,

•

1950,

•

1951 (izšla sta dva učna načrta),

•

1952, 1953 (izšla sta dva učna načrta),

•

1954 (izšli so štirje učni načrti),

•

1955 (izšla sta dva učna načrta),

•

1962 (izšli so trije učni načrti),
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•

1964 (izšla sta dva učna načrta),

•

1975 (izšla sta dva učna načrta),

•

1992 (izšli so trije učni načrti),

•

1993, 1994, 1995 (prav tam, str. 25–28).

Avtorica raziskave je še navedla, da vsi ti učni načrti vključujejo, poleg predmeta zgodovine,
več predmetov (prav tam, str. 25). Priloga B zadaj prikazuje seznam predstavljenih učnih
načrtov in predmetnikov.
Pri tem je pomembno tudi dejstvo, ki ga je v raziskavi ugotovila Trškan (prav tam, str. 52).in
sicer, da so glavni notranji elementi učnih načrtov po letu 1945 predstavljali uvod z uvodnimi
splošnimi cilji, predmetnik, pojasnilo predmetnika, učni načrti posameznih predmetov, ki so
vključevali še učne cilje, učno vsebino, pojasnila in navodila. Glavni elementi notranje
sestave za posamezne predmete po letu 1991 pa so bili namen predmeta, splošni cilji za vse
razrede, učna vsebina, učni (operativni) cilji, učna sredstva, načini preverjanja in ocenjevanja,
materialni in kadrovski pogoji ter navodila za uporabo (prav tam, str. 52).
Učni načrti izdani med leti 1945 in 1995 so se pogosto spreminjali in tako je Ivanuš–Grmek
(1999, str. 160–161) v svoji krajši raziskavi ugotovila, da so se učni načrti po letu 1945
spreminjali v višji osnovni šoli v letih 1946, 1947, 1948, 1953 in 1954, v nižji gimnaziji v
letih 1945, 1946, 1947, 1948, 1950, 1954 in 1955. Ljubič (2008, str. 333) je nato v svoji
raziskavi ugotovil, da so se po letu 1958, v enotni osemletni osnovni šoli, učni načrti
spreminjali v letih 1959, 1960, 1966, 1975, 1983 in 1994.
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3.3 ANALIZA IZBRANIH UČNIH NAČRTOV

3.3.1 Predstavitev vsebinsko-metodične analize izbranih učnih načrtov

Z analizo predmetnika, učnih ciljev, navodil in izbrane tematike druga svetovna vojna, smo
skušali ugotoviti kako se kaže vpliv vladajoče ideologije v učnih načrtih za zgodovino v
osnovni šoli in gimnaziji. Po končani analizi smo pripravili zaključek v katerem smo strnili
ugotovitve in naredili smiselno primerjavo. Uporabili smo tehniko analize vsebine izbranih
učnih načrtov (Cencič 1993 v Trškan 2008, str. 20). Preučili smo izbrane učne načrte
prikazane v tabeli 11, 12 in na sliki 11, 12. Za lažje analiziranje ter interpretacijo podatkov
smo učne načrte razdelili na osnovnošolske, ki so prikazani v tabeli 11 in gimnazijske, ki so
prikazani v tabeli 12, tako razdeljene smo tudi analizirali. Prav tako smo za lažje analiziranje
in primerjavo učnih načrtov med seboj, poleg ugotavljanja vpliva oblasti na posamezen izbran
učni načrt, vsak učni načrt tudi didaktično–oblikovno analizirali.

Tabela 11: Seznam izbranih učnih načrtov za osnovne šole
Zap. št.
1.

Leto izdaje Učni načrti za osnovne šole
1946

Učni načrt za prve štiri razrede osnovnih šol. (1946).
Ljubljana: DZS.

2.

1960

Predmetnik in učni načrt za VI., VII. In VIII. razred
osnovne šole v LR Sloveniji. (1960). V: Objave Sveta za
šolstvo LRS – Sveta za kulturo in prosveto LRS – Sveta za
znanost LRS – Zavoda za preučevanje šolstva LRS. Letnik
XI. Ljubljana, št. 4.

3.

1992

Katalog znanja iz zgodovine v osnovni šoli. (1992).
Ljubljana: Zavod RS za šolstvo in šport.
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Tabela 12: Seznam izbranih učnih načrtov za gimnazije
Zap. št.
1.

Leto izdaje Učni načrti za gimnazije
1948

Učni načrt za gimnazije, nižje gimnazije in višje razrede
sedemletk. (1948). Ljubljana: Ministrstvo za prosveto LR
Slovenije.

2.

1962

Gimnazija. Gradivo za sestavo predmetnika in učnega
načrta. (1962). Ljubljana: Zavod za napredek šolstva. LRS.

3.

1992

Gimnazijski program. (1992). Ljubljana: Zavod Republike
Slovenije za šolstvo in šport.

Slika 11: Naslovnice izbranih učnih načrtov za osnovne šole

Vir: Učni načrt za prve štiri razrede osnovnih šol 1946; Predmetnik in učni načrt za VI., VII.
in VIII. razred osnovne šole v LR Sloveniji 1960; Katalog znanja iz zgodovine v osnovni šoli
1992.
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Slika 12: Naslovnice izbranih učnih načrtov za gimnazije

Vir: Učni načrt za gimnazije, nižje gimnazije in višje razrede sedemletk 1948; Gimnazija.
Gradivo za sestavo predmetnika in učnega načrta. 1962; Gimnazijski program. 1992.

Za analizo so izbrani štirje indikatorji oz. elementi za vrednotenje in ugotavljanje kako se
kaže vpliv ideologije v izbranih učnih načrtih, in sicer ti elementi so:
• izvleček predmetnika,
• zapis učnih ciljev in vsebin za zgodovino,
• prisotnost in zapis navodil za izvajanje učnega načrta,
• zapis obravnave izbrane tematike druga svetovna vojna.
S pojmom vpliv oblasti oz. vpliv vladajoče ideologije smo mislili predvsem na tak vpliv
družbene stvarnosti na učne načrte, kjer v ozadju delujejo določeni interesi, v našem primeru
interesi oblasti oz. vladajoče ideologije. Da smo vpliv oblasti v posameznem učnem načrtu
lažje spremljali, smo se v učnem načrtu za zgodovino osredotočili na predmetnike, učne cilje
in navodila ter izbrano tematiko druga svetovna vojna. Rezultate za posamezen učni načrt
smo prikazali za vse razrede skupaj, v katerih je potekal pouk zgodovine. Vpliv vladajoče
ideologije oz. oblasti smo dalje v izbranih učnih načrtih iskali tako, da smo kvantitativno
opazovali fraze (gesla, povedi …) v učnih ciljih in navodilih, ki so nakazovali ideološki vpliv.
V ta namen smo pripravili dve spremenljivki:
• prvo spremenljivko, ki smo jo poimenovali DA in
• drugo spremenljivko, ki smo jo poimenovali NE.
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K spremenljivki DA smo šteli vse fraze, ki so vsebovale odkrit (kjer je šlo za direktni
propagandni oz. demagoški govor) ali delno prikrit (kjer je šlo za delno prikrit propagandni
oz. demagoški govor). Za odkrit vpliv smo smatrali tista navodila in učne cilje, ki so
vsebovali direkten, ekspliciten vpliv oblasti oz. vladajoče ideologije (npr. zgodovina krepi
bratstvo in enotnost naših narodov, opozarjanje na pridobitve narodnoosvobodilne borbe …).
Tudi v teh primerih je šlo za direktni propagandni govor. Za delno prikrit vpliv smo smatrali
tista navodila in učne cilje, ki so vsebovali izrazito ideološke cilje in navodila, in sicer tista
navodila, ki so navajali k razlagi snovi le iz enega zornega kota. Tukaj mislimo razlago občih
zgodovinskih dejstev izključno na nacionalni zgodovini, itd. (npr. obravnava le tistih
dogodkov druge svetovne vojne, ki so se direktno dotikali Jugoslovanskih narodov, razlaga
snovi le iz ene strani vpletenih in Nemčija npr. ni omenjena, itd). V analizi smo za tako
izražen vpliv oblasti npr. uporabili tudi izraze: obravnava iz vidika nacionalne zgodovine oz.
obravnava iz vidika le ene strani vpletenih, itd. Tukaj je potrebno poudariti, da se dejansko
prikritega vpliva oblasti ne da meriti. K spremenljivki NE smo prišteli implicitne oblike fraz,
kjer ni bilo direktnega propagandnega govora, vendar za te fraze nismo mogli zagotovo trditi,
da niso vsebovale vpliva vladajoče ideologije (npr. v učnem načrtu izdanem leta 1946, ko je
bil vpliv vladajoče ideologije na vse družbene strukture zelo velik, ne moremo zagotovo trditi,
da fraze, ki smo jih šteli pod NE niso vsebovale vpliva vladajoče ideologije, čeprav
direktnega propagandnega govora ni bilo).
Pri vsaki analizi izbranega učnega načrta smo najprej prikazali izvleček predmetnika za
izbrani učni načrt z namenom ugotovitve prisotnosti ideološko obarvanih učnih predmetov. V
izvlečku predmetnika so tako poleg zgodovine prikazani še nekateri drugi predmeti, predvsem
družboslovni, z namenom lažjega ugotavljanja vpliva oblasti in lažje analize. Prav tako je v
izvlečku predmetnika prikazano skupno tedensko število ur za cel predmetnik. V nadaljevanju
sledi primerjava števila ur zgodovine s številom ur drugih družboslovnih učnih predmetov, pri
katerih se je prav tako lahko kazal vpliv vladajoče ideologije, npr. zemljepis (pri nekaterih
učnih načrtih tudi kateri drugi družboslovni predmet).
Pri analiziranju naslednjih dveh elementov, to je zapisa učnih ciljev in vsebin za zgodovino in
zapisa navodil za izvajanje učnega načrta, smo upoštevali tiste zapise, ki so bili zapisani v
posameznem učnem načrtu in so veljali za vse učne predmete in tiste zapise, ki so bili
zapisani posebej pri predmetu zgodovina. Za lažje analiziranje in interpretacijo smo sestavili
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lestvico, po kateri smo analizirali zapis učne vsebine v izbranih učnih načrtih (slika 13). Učna
vsebina je bila v posameznih učnih načrtih tematsko razdeljena v sklope (najpogosteje po
obdobjih, kar je bilo značilno za gimnazijske učne načrte in osnovnošolske učne načrte, ki so
izšli po letu 1991), ki so vključevali teme, te pa so nadalje vsebovale tudi podteme vendar ne
pri vseh učnih načrtih. Glede na to smo pri učni vsebini v izbranih učnih načrtih analizirali,
kakšen je bil zapis sklopov, tem in podtem, kakšna je bila kronološka razporejenost ter kateri
sklopi, teme in podteme so vključevali izbrano tematiko druga svetovna vojna.

Slika 13: Lestvica

Oblikovalec slike: Polona Krkoč.

Pri zapisu navodil za izvajanje učnega načrta smo poleg prisotnosti učnih ciljev analizirali še
didaktične in oblikovne značilnosti izbranih učnih načrtov. Še posebej smo bili pozorni na
ideološko obarvanost teh značilnosti oz. na direktni, demagoški govor. V analizi smo nato
obravnavali še obstoj zapisa navodil za izvajanje učnega načrta. Sledi analiziranje zapisa
izbrane tematike. Za primerjavo smo izbrali tematiko, ki obravnava drugo svetovno vojno.
Pod izbrano tematiko druga svetovna vojna razumemo zgodovinsko obdobje, ki zajema
vzroke za vojno, napad na Poljsko, vse sporazume in pogodbe med vojno, vse fronte in
zaključne operacije, mirovne konference in sporazume z Jugoslavijo v drugi svetovni vojni,
način obravnave obdobja druge svetovne vojne v Jugoslaviji in obdobje Jugoslavije takoj po
vojni … Torej na kratko povedano, opazovali smo vsebino izbrane tematike druga svetovna
vojna. Analizirali smo tudi način obravnave izbrane tematike, in sicer ali je bila izbrana
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tematika druga svetovna vojna v posameznem učnem načrtu obravnavana z vidika obeh strani
vpletenih (npr. Nemčije in Jugoslavije) ali pa je šlo za obravnavo izbrane tematike, ki spada v
okvir svetovne zgodovine, zgolj z nacionalnega vidika (v analizi smo za ta vpliv oblasti npr.
uporabili tudi izraze: obravnava iz vidika nacionalne zgodovine, obravnava iz vidike le ene
strani vpletenih, itd.).
Zadnji del analize vsakega učnega načrta je bilo ugotavljanje vpliva vladajoče ideologije.
Vpliv smo preučevali na podlagi dveh spremenljivk (DA in NE), ki smo jih podrobneje
opisali že zgoraj. Rezultate smo prikazali v grafikonu ter na primeru za DA in za NE. Analizi
tipično izbranih učnih načrtov za osnovne šole sledi povzetek z naslovom Vpliv oblasti v
osnovnošolskih učnih načrtih za zgodovino. Tudi po analizi tipično izbranih učnih načrtov za
gimnazije sledi povzetek s podobnim naslovom.
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3.3.2 Analiza izbranih osnovnošolskih učnih načrtov

3.3.2.1 Učni načrt za prve štiri razrede osnovnih šol iz leta 1946

Učni načrt za prve štiri razrede osnovnih šol je odobril minister za prosveto LRS (Učni načrt
za prve štiri razrede osnovnih šol 1946, str. 2).

3.3.2.1.1 Izvleček predmetnika

Zgodovina se je po tem učnem načrtu poučevala po dve uri tedensko v tretjem razredu in po
tri ure tedensko v četrtem razredu. V tabeli 13 smo prikazali, kaj to število ur v posameznem
razredu pomeni glede na ostale predmete.

Tabela 13: Izvleček predmetnika iz učnega načrta za prve štiri razrede osnovnih šol iz leta
1946
Predmet

3. razred

4. razred

Slovenski jezik

7

6

Zgodovina

2

3

Zemljepis

3

3

Lepopis

1

1

Ženska ročna dela

1

1

25 (26)

25 (26)

Skupaj ur tedensko za cel
predmetnik

Vir: Učni načrt za prve štiri razrede osnovnih šol 1946, str. 15. Oblikovalec izvlečka: Polona
Krkoč.

Zgodovina je imela v tretjem razredu, v primerjavi z zemljepisom kot družbenim učnim
predmetom, na teden eno učno uro manj. V četrtem razredu pa sta bila oba predmeta po učnih
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urah izenačena. Kljub temu lahko zapišemo, da je bila zgodovina po tem predmetniku
pomemben družboslovni predmet.

3.3.2.1.2 Didaktično–oblikovne značilnosti učnega načrta iz leta 1946

Učni načrt iz leta 1946 je bil didaktično kar dobro zasnovan. Vseboval je splošen, skupni,
uvod, sledila je razdelitev ur in predmetnik ter način ocenjevanja in pogoje za napredovanje v
višji razred. Ta del je vseboval zapisane tudi razne informacije npr. koliko časa traja učna ura,
odmor … Nadaljnja vsebina učnega načrta je bila razdeljena po posameznih učnih predmetih
in vsak predmet je imel razdeljeno učno snov po razredih. Za nas je bil pomemben le učni
načrt za zgodovino in pa skupne uvodne strani za celoten učni načrt.
Učni načrt za zgodovino je vseboval najprej krajši uvod, v katerem so bili zapisani učni cilji
in naloge pouka zgodovine (primer 8). V nadaljevanju smo zasledili, med drugimi učnimi
cilji, naslednji cilj, in sicer: »V višjih razredih jim mora postati jasen razloček med
osvajalnimi in osvobodilnimi vojnami.« (Učni načrt za prve štiri razrede osnovnih šol 1946
str. 15). Navedene učne cilje smo tako lahko razumeli kot splošne učne cilje za zgodovino.
Kjer je bil potreben poseben poudarek, je bilo navodilo navedeno pri posamezni temi (primer
9). Kot je razvidno iz primerov je v učnih ciljih in nalogah pouka bil uporabljen propagandni
govor kar kaže na vpliv oblasti.

Primer 8: Zapis učnih ciljev in nalog pouka zgodovine
»Zgodovina seznanja učence s preteklostjo naših narodov in naše domovine Jugoslavije,
razvija domovinsko ljubezen, krepi bratstvo in enotnost naših narodov in vse pridobitve
narodnoosvobodilne vojne.« (prav tam, str. 15).

Primer 9: Sklop št. 1 s temo in z navodili
»1. Zgodovinski spomeniki v domačem kraju (Ustanovitev kraja, važnejše zgradbe v kraju in
okolici, važnejše osebnosti, prav tako tudi važnejši dogodki iz krajevne zgodovine in tudi iz
narodnoosvobodilne vojne. Narodni junaki v kraju in okolici. Znamenitejše pripovedke.)
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Snov za to najpogostejšo krajevno zgodovino mora biti zbrana v šolski kroniki ali v posebni
zbirki v domači šoli.« (prav tam, str. 16).

Primer 10: Številke sklopov s temo
»1. Zgodovinski spomeniki v domačem kraju. (…)
2. Kako so živeli ljudje v najstarejših časih. (…)
3. Stari Slovani. (…).« (prav tam, str. 16–17).

Učni načrt za zgodovino je bil nato razdeljen na tretji in četrti razred. Učna snov je bila
kronološko razdeljena od starejše do novejše dobe. Pri posameznem razredu je sledil uvodni
del z navodili in nato razdelitev na številčne sklope. Sklope so predstavljale številke (primer
10) in za številko je sledil zapis teme. Nekatere teme so imele zraven pripisano še navodilo
(primer 9), nekatere pa zraven niso imele ničesar dopisanega (primer 11).

Primer 11: Sklop št. 14 brez dopisa
» 14. Maršal Tito« (prav tam, str. 16).

3.3.2.1.3 Obstoj zapisa navodil za izvajanje učnega načrta iz leta 1946

V splošnem uvodu so bile zapisane splošne informacije za učitelja o pouku v posameznih
razredih, predmetniku, učnih urah prepletene z navodili. V tem delu je med drugim bilo
zapisano kakšno znanje naj dobijo učenci in kako. Primer: »V osnovni šoli naj dobijo učenci
temeljno znanje na način, primeren stopnji njihovega duševnega razvoja. Seznanijo naj se s
pojavi in zaključki, ki bodo navajali njihovo mišljenje, da bo pravilno odražalo naravne in
družbene pojave ter zakonitosti. S tem naj se izoblikujejo pogoji za nadaljnje šolanje, za
samoizobrazbo ter za združitev znanja s praktičnim delom, da bodo sposobni varovati
pridobitve narodnoosvobodilnega boja, delati za obnovo zemlje in izgradnjo ljudske oblasti.«
(prav tam, str. 3)
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V učnem načrtu za zgodovino smo našli navodila zapisana pri tretjem in četrtem razredu. Kot
primer bomo navedli navodilo za tretji razred, ki poudarja pomen bojev v drugi svetovni
vojni: »Snov primerjamo vedno z dogajanjem med osvobodilnimi boji. Obravnavamo jo tudi
priložnostno ob velikih narodnih praznikih, proslavah in podobno.« (prav tam, str. 16)
V navodilih za četrti razred smo našli podoben stavek, in sicer: »Snov podajamo v
zaporednem dogajanju v podobah, ki so pa medsebojno vzročno povezane in kjer je mogoče
vzporejanje z dogajanji v osvobodilnem boju.« (prav tam, str. 17) Naloga učitelja glede na
navodila je bila, da je ob vsaki priložnosti učenca opozoril na pomen t. i.
narodnoosvobodilnega boja. Lahko rečemo, da se v navodilih kaže demagoški govor, kar kaže
na vpliv oblasti.

3.3.2.1.4 Izbrana tematika druga svetovna vojna v učnem načrtu iz leta 1946

V tretjem in četrtem razredu tega učnega načrta ni bilo posebnega sklopa, ki bi obravnaval
samo tematiko druga svetovna vojna, ampak je bilo več sklopov, ki so obravnavali le del
problematike. V tretjem razredu je bila obravnava tematike druga svetovna vojna razdeljena v
štiri sklope od 11. do 14. kot je prikazano na sliki 14. Teme Ustanovitev OF; Osvobojenje
Jugoslavije, Rdeča armada; Ljudska oblast, republika; Maršal Tito so bile zapisane s krepkim
tiskom.

Slika 14: Sklopi od 11. do 14., ki so obravnavali tematiko druga svetovna vojna v tretjem
razredu

Vir: Učni načrt za prve štiri razrede osnovnih šol 1946, str. 17.
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V četrtem razredu je bila obravnava tematike druga svetovna vojna najprej razdeljena v dva
sklopa št. 16. in 17. (slika 15) vendar smo na platnici učnega načrta zasledili popravek, dodani
so bili še trije sklopi od 18. do 20. (slika 16), tako jih je bilo skupno pet. Tudi tukaj so bile
zapisane teme s krepkim tiskom, razvidne so iz slik 15 in 16.

Slika 15: Sklopa št. 16. in 17., ki sta obravnavala tematiko druga svetovna vojna v četrtem
razredu

Vir: Učni načrt za prve štiri razrede osnovnih šol 1946, str. 18.

Slika 16: Popravek sklopov od 17. do 19., ki so obravnavali tematiko druga svetovna vojna v
četrtem razredu

Vir: Učni načrt za prve štiri razrede osnovnih šol 1946, str. 35.

Pri nobeni temi, ki je obravnavala tematiko druga svetovna vojna, ne v tretjem in ne v četrtem
razredu ni bilo napisanih navodil in niti učnih ciljev, niti koliko učnih ur je namenjeno
obravnavi posameznega sklopa oz. teme. Zanimivo je, da so nekateri številčni sklopi
vključevali več tem (primer 12). Prav zaradi krepkega zapisa smatramo, da so si posamezne
teme enakovredne. Pri nekaterih temah, ki obravnavajo druga zgodovinska obdobja, pa smo
našli zapisana tudi navodila (primer 13).
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Primer 12: Več tem zapisanih s krepkim tiskom pri sklop št. 18.
»18. Priznanje NOV in POJ in naši zavezniki. Maršal Tito. AVNOJ v Jajcu 1943.« (prav
tam, str. 35).

Primer 13: Navodilo v oklepaju za temo Kmetje in graščaki pri sklopu št. 6.
»6. Kmetje in graščaki. (O življenju kmetov v starih časih in o njih odnosih do grajskih, vse
naslonjeno po možnosti na krajevne razmere in dogodke.)« (prav tam, str.17)

Ugotovili smo, da je bila tematika druga svetovna vojna razdrobljena in so se tako pri pouku
obravnavali le posamezni odseki, ki so bili vezani na nacionalno zgodovino. Glede na to pa
lahko sklepamo, da gre za obravnavo problematike le z nacionalnega vidika in nasprotna stran
(npr. Nemčija) vpletenih v dogodke druge svetovne vojne ni predstavljena. V takem načinu
obravnave snovi, zgolj z nacionalnega vidika, se lahko kaže vpliv oblasti.

3.3.2.1.5 Ugotavljanje vpliva oblasti v učnem načrtu iz leta 1946

Grafikon 1: Prikaz razporeditve vpliva oblasti, v učnem načrtu za prve štiri razrede osnovnih
šol iz leta 1946, po dveh spremenljivkah v %.
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Iz grafikona 1, ki je nastal s kvantitativnim opazovanjem fraz je razvidno, da je bilo več tistih
spremenljivk, ki so kazale vpliv oblasti. V skupnih učnih ciljih in navodilih smo tako našli
veliko direktnega vpliva oblasti. Predvsem zanimivo je bilo navodilo, ki smo ga zasledili, in
sicer, da je potrebno snov primerjati z dogajanjem med osvobodilnimi boji (prav tam, str. 16).
Sklepamo lahko, da je prikritega vpliva bilo še več. Tabela 14 prikazuje konkretna primera.

Tabela 14: Prikaz konkretnih primerov za spremenljivke za učni načrt iz leta 1946
Konkretna primera za posamezno spremenljivko
Primer za DA: »Zgodovina seznanja Primer

za

NE:

»Zgodovina

mora

učence s preteklostjo naših narodov in pokazati mladini vzroke in posledice
naše

domovine

Jugoslavije,

razvija dogajanj v človeški družbi od najstarejših

domovinsko ljubezen, krepi bratstvo in časov do danes.« (Učni načrt za prve štiri
enotnost naših narodov in vse pridobitve razrede osnovnih šol 1946,
naodnoosvobodilne vojne.« (Učni načrt str. 15).
za prve štiri razrede osnovnih šol 1946,
str. 15).
Vir: Učni načrt za prve štiri razrede osnovnih šol 1946, str. 15. Oblikovalec izvlečka: Polona
Krkoč.

K spremenljivki DA smo šteli vse fraze, ki so vsebovale odkrit (kjer je šlo za direktni
propagandni oz. demagoški govor) ali delno prikrit (kjer je šlo za delno prikrit propagandni
oz. demagoški govor vpliv vladajoče ideologije). K spremenljivki NE smo prišteli implicitne
oblike fraz, kjer ni bilo direktnega propagandnega govora, vendar tudi za te fraze ne moremo
zagotovo trditi, da niso vsebovale vpliva vladajoče ideologije..

3.3.2.2 Predmetnik in učni načrt za VI., VII. in VIII. razred osnovne šole v LR Sloveniji
iz leta 1960

Učni načrt iz leta 1960 je nastal z namenom, da se učnemu načrtu iz leta 1959 spremeni
število tedenskih učnih ur pri nekaterih predmetih in uvedejo dopolnilne ure za tehnični pouk,
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gospodinjstvo in za druge predmete. Število učnih ur za zgodovino se ni spremenilo.
Predmetnik je tako dobil dokončno obliko. Dokončno je bil odobren tudi učni načrt za šesti,
sedmi in osmi razred. Novi, popravljen učni načrt so uvajali postopoma (Predmetnik in učni
načrt za VI., VII. in VIII. razred osnovne šole v LR Sloveniji 1960, str. 1).
Učni načrt je izdal Svet za šolstvo LRS–Svet za kulturo in prosveto LRS–Svet za znanost
LRS–Zavod za preučevanje šolstva LRS.

3.3.2.2.1 Izvleček predmetnika

Zgodovino so po tem učnem načrtu poučevali po dve uri tedensko, in sicer v šestem, sedmem
in osmem razredu osnovne šole. V tabeli 15 je prikazano, kaj to število ur pomeni glede na
število ur celotnega predmetnika ter glede na nekatere druge predmete.

Tabela 15: Izvleček predmetnika iz učnega načrta za VI., VII. in VIII. razred osnovne šole v
LR Sloveniji iz leta 1960
Predmet

6. razred

7. razred

8. razred

Slovenski jezik

5

4

4

Zemljepis

2

2

2

Zgodovina

2

2

2

Srbohrvatski jezik

2

1

1

Tuji jezik

3

2

2

Temelji

/

1

1

27

26

26

socialistične morale
Skupaj ur
tedensko za cel
predmetnik
Vir: Predmetnik in učni načrt za VI., VII. in VIII. razred osnovne šole v LR Sloveniji 1960,
str 1. Oblikovalec izvlečka: Polona Krkoč.
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Gre za učni načrt, ki je bil izdan po dokončni uvedbi osemletke in po reformi šolstva leta
1958. Zgodovina se je po tem učnem načrtu poučevala v osnovnošolskem programu v šestem,
sedmem in osmem razredu osnovne šole. Zgodovini sta bili namenjeni po dve uri na teden.
Podobno je bilo s predmetom zemljepis. Sklenemo lahko, da je bila zgodovina pomemben
družboslovni predmet.
Je pa ta predmetnik vseboval predmet, in sicer »Temelj socialistične morale« (prav tam, str.
1). Iz tabele 15 je razvidno, da je bila predmetu namenjena ena učna ura na teden, in sicer v
sedmem in osmem razredu. Že iz samega naziva predmeta lahko sklepamo, da je šlo za zelo
ideološko obarvan učni predmet, s tem se kaže vpliv oblasti.

3.3.2.2.2 Didaktično–oblikovne značilnosti učnega načrta iz leta 1960

V uvodnem, skupnem delu za celoten učni načrt je bila najprej zapisana vsebina, sledila je
obrazložitev zakaj je učni načrt iz leta 1960 nastal. Nadalje je bil zapisan predmetnik in pod
njim je sledila obrazložitev dopolnilnih ur. Nato so sledili zapisi učnih načrtov posameznih
učnih predmetov.
Že na začetku učnega načrta za zgodovino je bilo zapisano: »Najvažnejše naloge pouka
zgodovine v osnovni šoli so naslednje: seznaniti učence s pomembnimi obdobji preteklosti
naših narodov in njihovega boja za svobodo (…); oblikovati v učencih spoznanje o
neprestanem razvoju človeške družbe, o njenem postopnem toda nezadržanem razvoju od
nižjih k višjim oblikam družbeno–ekonomskega življenja (…); seznaniti učence z osnovnimi
obdobji zgodovinskega razvoja človeštva in z nosilci tega razvoja (…); seznaniti učence z
osnovnimi zgodovinskimi pojmi, ki so potrebni za razumevanje sodobnega dogajanja v
svetu.« (prav tam, str. 24) Šlo je za glavne učne cilje, ki naj bi se uresničevali pri pouku
zgodovine v osemletki, v njih je bil uporabljen demagoški govor, v čemer se kaže vpliv
oblasti. Učnim ciljem je sledila razdelitev učne vsebine na razrede (šesti, sedmi, osmi razred).
Vsakemu razredu je bilo pripisano število učnih ur na teden za zgodovino. Vsak razred je imel
učno snov kronološko razdeljeno od starejše dobe k novejši dobi. Učna snov je bila podana po
številčnih sklopih, ki so bili zapisani kot pri prejšnjem učnem načrtu. Vsak sklop je imel s
krepkim zapisom zapisane teme in vsaka tema je imela z navadnim tiskom pripisane podteme.
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Za nekatere teme so bila zapisana tudi dodatna navodila (primer 14). Kot smo že omenili, so
bili učni cilji in navodila pomešani med seboj.

Primer 14: Teme, podteme in zapis dodatnih navodil pri sklopu št. 4.
»4. Nastanek in razvoj mest ter meščanstva. Cehovska obrt in trgovina. Mestna
samouprava. Pomen Dubrovnika. Način življenja v mestih.
Nastanek in razvoj mest prikazati na bližnjih domačih primerih. Pri obravnavanju naših
srednjeveških držav in mest pokazati najpomembnejša kulturna in umetniška dela naših
narodov (makedonske, srbske freske, arhitektura v Dalmaciji in Istri).« (prav tam, str. 24)

3.3.2.2.3 Obstoj zapisa navodil za izvajanje učnega načrta iz leta 1960

V učnem načrtu so bila zapisana navodila na dva načina, in sicer so bila navodila zapisana
direktno pod rubriko »Navodila«, drugi način zapisa navodil pa je bil poleg nekaterih tem.
Primer takega zapisa navodila smo prikazali v primeru 14. Šlo je za konkretno usmerjena
navodila. V rubriki »Navodila« so bila navodila zapisana na splošni ravni, veljala so za pouk
zgodovine v vseh treh razredih. Učitelj je bil po teh navodili opozorjen, da je bilo potrebno
učno gradivo iz zgodovine presojati z vidika osnovnih ciljev pouka. Naprej je bilo razloženo,
da je to z vidika njegove vzgojne in idejne funkcije (prav tam, str. 25). Da smo lahko
ugotovili, kaj točno je bilo s tem mišljeno, smo morali poiskati učni načrt iz leta 1959, na
katerem je učni načrt iz leta 1960 slonel. Tu je med drugim v smotrih vzgoje in izobraževanja
bilo zapisano: (...), da je mladino potrebno seznanjati z »zgodovino in pridobitvami
jugoslovanskih narodov in vsega človeštva (…), v izgraditvi vsestranske človeške osebnosti,
samostojnega in kritičnega duha z umstvenimi, karakternimi, nravstvenimi in delovnimi
lastnosti državljana socialistične skupnosti (…)«, da je mladino potrebno vzgojiti: »v duhu
bratstva, edinstva in enakosti narodov Jugoslavije, predanosti njegovi socialistični domovini
in pripravljenost braniti njeno neodvisnost, v duhu vsestranskega in enakopravnega
sodelovanja in vzajemne pomoči med narodi v korist miru in napredka (…) v duhu
mednarodne solidarnosti delovnih ljudi (…)« ter da je pri mladini potrebno razvijati »zavest o
družbeni odgovornosti in potrebi aktivnega sodelovanja v družbenem življenju in družbenem
samoupravljanju (…)« (Predmetnik in učni načrt za osnovne šole 1959, str. 1-2). Iz smotrov
vzgoje in izobraževanja, ki smo jih našli v učnem načrtu iz leta 1959 in so se nanašali tudi na
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učni načrt iz leta 1960, smo lahko razbrali veliko ideološko obarvanega govora, v čemer se
kaže vpliv oblasti.
V navodilih v učnem načrtu iz leta 1960 smo razbrali, da: »Na zgodovini naših narodov je
treba pokazati, kjer koli je mogoče, na bistvene značilnosti splošnega razvoja.« Potem sledi še
poved, da: »Za tista zgodovinska obdobja, v katerih se je družbeni razvoj naših narodov
zaradi specifičnih razmer (…) ni dosegal v zadostni meri oblik družbenih odnosov, ki so
značilni za določeno epoho, je potrebno seči v občo zgodovino in na njo nasloniti zgodovino
naših narodov.« (Predmetnik in učni načrt za VI., VII. in VIII. razred osnovne šole v LR
Sloveniji 1960, str. 25). Iz teh in še nekaterih drugih stavkov, kjer je bil poudarek na
nacionalni zgodovini, lahko sklepamo, da je bil vpliv ideologije v navodilih kar opazen, v tem
se kaže vpliv oblasti. V primerjavi z navodili v učnem načrtu iz 1946 pa se je v navodilih
učnega načrta iz leta 1960 vpliv oblasti kazal bolj odkrito.
Nadalje smo v navodilih zasledili tudi zapis: »Pri obravnavanju zgodovine je treba uporabljati
mnogo bolj kot doslej kulturno–zgodovinski material in ne posvečati pozornosti izključno le
politični zgodovini. Razne oblike življenja, značilni ekonomsko-družbeni odnosi, razvoj
proizvajalnih sredstev odsevajo pristneje in so zato učencem jasnejši ob umetnostnem
materialu in književnosti ter ob drugih kulturnih zvrsteh kot pa ob dejstvih politične
zgodovine.« (prav tam, str. 26) Na tem mestu, se lahko vprašamo, ali gredo s tem navodilom
iz ideoloških okov. Na eni strani se srečamo z navodilom, da je potrebno zgodovino razlagati
na zgodovini naših narodov, torej le z enega zornega kota, kar je zelo ideološko obarvano, na
drugi strani pa se srečamo z navodilom, da naj se politični zgodovini ne posveča toliko
pozornosti. Mogoče lahko sklepamo, da se je v šoli izvajalo več prikritega vplivanja, ki ga v
učnih načrtih ne moremo najti zabeleženega.
Zanimivost, ki jo najdemo v navodilih, je poved, da je potrebno posebno pozornost nameniti
uporabi vizualnih sredstev (film, diapozitivi, slike …) (prav tam, str. 26) V tej točki smo
ponovno pogledali v učni načrt iz leta 1959 in zasledili, da je navodilo o uporabi vizualnih
sredstev mogoče zaslediti tudi v tem učnem načrtu.

84

Oblast in pouk zgodovine v osnovnih šolah in gimnazijah–analiza učnih načrtov od leta 1945 do leta 1995

3.3.2.2.4 Izbrana tematika druga svetovna vojna v učnem načrtu iz leta 1960

Tematiko o drugi svetovni vojni smo našli le v osmem razredu, saj so bili številčni sklopi
nekako kronološko razporejeni po zaporednih številkah od šestega pa do osmega razreda.
Sklop številka ena v šestem razredu je vseboval temo: »Doba praskupnosti«, zadnji pa:
»Razpadanje fevdalnega sistema«, prvi sklop v sedmem razredu je imel zapisano temo:
»Nastajanje kapitalizma in imperializem« in zadnji: »Prva svetovna vojna«, v osmem razredu
pa se je šolsko leto začelo s temo: «Velika oktobrska revolucija« in končalo z: «Obravnavanje
aktualnih tem v svetu in pri nas« (prav tam, str. 24–25).
Izbrana tematika druga svetovna vojna je bila v učnem načrtu obravnavana v dveh sklopih, in
sicer v sklopu št. 3, kjer je bila zapisana tema »Druga svetovna vojna« (slika 17) in v sklopu
št. 4 s temo »Narodnoosvobodilni boj jugoslovanskih narodov in ljudska revolucija« (slika
18) (prav tam, str. 25). Prva tema Druga svetovna vojna je vsebovala šest podtem (slika 17).
Dodatnih navodil pa ta tema ni imela. Gre za temo sestavljeno iz obče zgodovine, saj je
vsebovala podteme, kot so: »Doba bliskovite vojne. Napad na sovjetsko zvezo. Zmaga
antihitlerjevske koalicije …« (prav tam, str. 25). Možno je reči, da ne gre le za obravnavo
zgodovine iz nacionalnega vidika in potemtakem vpliva oblasti ne moremo zaznati, ne
moremo pa reči, da ga ni..

Slika 17: Sklop št. 3. s temo »Druga svetovna vojna«

Vir: Predmetnik in učni načrt za VI., VII. In VIII. razred osnovne šole v LR Sloveniji 1960,
str. 25.
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Slika 18: Sklop št. 4. s temo »Narodnoosvobodilni boj jugoslovanskih narodov in ljudska
revolucija«

Vir: Predmetnik in učni načrt za VI., VII. In VIII. razred osnovne šole v LR Sloveniji 1960,
str. 25.

Pri temi Narodnoosvobodilni boj jugoslovanskih narodov in ljudska revolucija so prav tako
bile zapisane podteme (skupaj 12 podtem), in sicer so bile te iz zgodovine Jugoslavije med
drugo svetovno vojno, npr.: »Pristop Jugoslavije k trojnemu paktu, Napad na Jugoslavijo,
Razvoj ljudske oblasti …« (prav tam, str. 25). Lahko rečemo, da je šlo za celotno zgodovino
Jugoslavije med drugo svetovno vojno, do proglasitve republike. Je pa ta tema imela navodilo
in v njem je bila poved: »Boja proti okupatorju ne obravnavati po sovražnih ofenzivah,
temveč prikazati najpomembnejše momente boja (…)« (prav tam, str. 25). Tukaj se lahko
kaže vpliv oblasti, in sicer gre za navodilo razlage zgodovine le z ene strani vpletenih, zato je
v izbrani tematiki druga svetovna vojna mogoče opaziti kar nekaj vpliva oblasti.
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3.3.2.2.5 Ugotavljanje vpliva oblasti v učnem načrtu iz leta 1960

Grafikon 2: Prikaz razporeditve vpliva oblasti v učnem načrtu za šesti, sedmi in osmi razred iz
leta 1960, po dveh spremenljivkah v %.

Iz grafikona 2, ki je nastal s kvantitativnim opazovanjem fraz je razvidno, da smo dobili
rezultat, ki prikazuje, da je bil vpliv, vendar pa ga je bilo manj, kot v učnem načrtu iz leta
1946. Iz rezultata je mogoče sklepati, da je učni načrt veliko bolj dovršen in da se je verjetno
večji vpliv ideologije premaknil v območje prikritega kurikuluma.23 Tabela 16 prikazuje
konkretna primera.

Tabela 16: Prikaz konkretnih primerov za spremenljivke za učni načrt iz leta 1960
Konkretna primera za posamezno spremenljivko
Primer za DA: »Najvaznejše naloge Primer za NE: »V zadnjih treh razredih
pouka zgodovine v osnovni šoli so osnovne šole je treba znanje, ki so si ga
naslednje:

seznaniti

učence

s učenci pridobili iz zgodovine v prejšnjih

pomembnimi obdobji preteklosti naših letih,

urediti

in

povezati

v

bolj

narodov in njihovega boja za svobodo, a sistematično preučevanje zgodovine.«

23

Izvajanje in upoštevanje norm, ki niso zapisane, vendar zelo vplivajo (komentar avtorice).

87

Oblast in pouk zgodovine v osnovnih šolah in gimnazijah–analiza učnih načrtov od leta 1945 do leta 1995

še posebej z najnovejšo dobo naše (Predmetnik in učni načrt za VI., VII. in
zgodovine

in

narodnoosvobodilnim VIII. razred osnovne šole v LR Sloveniji

bojem (…)« (Predmetnik in učni načrt za 1960, str. 25-26).
VI., VII. in VIII. razred osnovne šole v
LR Sloveniji 1960, str. 25).
Vir: Predmetnik in učni načrt za VI., VII. in VIII. razred osnovne šole v LR Sloveniji 1960,
str 1. Oblikovalec izvlečka: Polona Krkoč.

K spremenljivki DA smo šteli vse fraze, ki so vsebovale odkrit (kjer je šlo za direktni
propagandni oz. demagoški govor) ali delno prikrit (kjer je šlo za delno prikrit propagandni
oz. demagoški govor vpliv vladajoče ideologije). K spremenljivki NE smo prišteli implicitne
oblike fraz, kjer ni bilo direktnega propagandnega govora, vendar tudi za te fraze ne moremo
zagotovo trditi, da niso vsebovale vpliva vladajoče ideologije.

3.3.2.3 Katalog znanja iz zgodovine v osnovni šoli iz leta 1992

Katalog znanja iz zgodovine so pripravili štirje učitelji zgodovine na osnovni šoli in dva
pedagoška svetovalca. Katalog je bil izdan pri Zavodu Republike Slovenije za šolstvo in
šport. Uvod sta napisala pedagoška svetovalca.

3.3.2.3.1 Izvleček predmetnika

Učni načrt ni vseboval zapisa predmetnika, zato smo si za analizo predmetnika pomagali s
sekundarnim virom, in sicer z Belo knjigo o vzgoji in izobraževanju (1995, str. 88) (v
nadaljevanju Bela knjiga). V Beli knjigi (prav tam, str. 88) je naveden obvezni predmetnik
osnovne šole. Avtorji knjige so za vir predmetnika navedli: »Program življenja in dela
osnovne šole (1984), ZSRSŠ, Ljubljana; Sklepi Strokovnega sveta RS za vzgojo in
izobraževanje o spremembi predmetnika v osnovni šoli (1984–1994), ZRSŠŠ, Ljubljana.
Zapisniki.« (prav tam, str. 88) Predstavljen predmetnik (tabela 17) je torej iz leta 1984, vendar
ker je bila Bela knjiga izdana leta 1995 ter je prinašala smernice za spremembe takrat
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obstoječega šolskega sistema, smatramo omenjeni predmetnik za ustrezen podatek za analizo
v pričujoči diplomski nalogi.

Tabela 17: Izvleček predmetnika iz Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v Republiki
Sloveniji iz leta 1995
Predmet

6. razred

7. razred

8. razred

Slovenski jezik

4

4

4

Zemljepis

2

2

1.5

Zgodovina

2

2

2

Družbenomoralna

/

1

1

31,5

31,5

32.5

vzgoja
Skupaj ur
tedensko za cel
predmetnik
Vir: Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 1995, str. 88. Oblikovalec
izvlečka: Polona Krkoč.

Zgodovina se je v osnovni šoli poučevala v šestem, sedmem in osmem razredu, zato smo v
izvlečku predmetnika prikazali zgolj navedene razrede. V omenjenih razredih se je zgodovino
poučevalo po dve uri na teden. Od prvega do tretjega razreda je bil pouk zgodovine integriran
v predmet »Spoznavanje narave in družbe«, v četrtem in petem razredu pa v predmet
»Spoznavanje družbe« (prav tam, str. 88). Pri analizi smo se osredotočili le na samostojen
predmet zgodovine.
Zgodovina je po predmetniku spadala v »družbeno-ekonomsko« vzgojno-izobraževalno
področje. V to področje sta poleg zgodovine spadala še zemljepis in družbenomoralna vzgoja
(prav tam, str. 88). Iz izvlečka predmetnika je razvidno, da je zgodovina v primerjavi z
drugimi družbenimi predmeti imela največ učnih ur. Na tej podlagi lahko sklepamo, da je
zgodovina bila zelo pomemben družboslovni predmet.
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3.3.2.3.2 Didaktično–oblikovne značilnosti učnega načrta iz leta 1992

Učni načrt za pouk zgodovine v osnovni šoli iz leta 1992 je nosil ime »Katalog znanja iz
zgodovine v osnovni šoli« (Katalog znanja iz zgodovine v osnovni šoli 1992, str. 1). Vsebina
kataloga je bila sestavljena iz treh poglavij, in sicer iz »Uvoda«, »Cilji pouka zgodovine« in
»Katalog znanja iz zgodovine v osnovni šoli« (Katalog znanja iz zgodovine v osnovni šoli
1992, str. 4).
Učni načrt je vseboval dva načina zapisa učnih ciljev, in sicer zapis splošnih učnih ciljev
pouka zgodovine in zapis učnih ciljev za posamezno temo. Slednji so bili zapisani v katalogu.
Katalog, ki je v bistvu učni načrt, je bil zapisan v obliki tabele in v njej je bil v prvem stolpiču
zapis sklopa in tem, v drugem stolpiču pa so bili zapisani učni cilji za posamezno temo, v
tretjem in četrtem stolpiču pa so bili zapisani pojmi (slika 19).

Slika 19: Zapis sklopa (Druga svetovna vojna), teme (Začetek druge svetovne vojne), učnih
ciljev in pojmov v katalogu iz leta 1992

Vir: Katalog znanja iz zgodovine v osnovni šoli 1992, str. 33. Oblikovalec slike: Polona
Krkoč.
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Splošni učni cilji pouka zgodovine so bili štirje, in sicer: »Učenec: spoznava najpomembnejše
dogodke iz obče in nacionalne zgodovine; se seznanja z življenjem, delom in miselnostjo ljudi
v posameznih zgodovinskih obdobjih in vzrokih za njihovo spreminjanje; se usposablja za
sprejemanje in vrednotenje kulturne dediščine v splošnem in nacionalnem okviru; se seznanja
z vlogo virov in literature pri pojasnjevanju preteklosti« (prav tam, str. 7).
Učni načrt je zanimiv še z enega zornega kota, in sicer učna snov zapisana v katalogu ni
razdeljena po razredih, ampak je bila zapisana v celoti za vse razrede skupaj. Prav tako v
učnem načrtu nismo zasledili zapisa koliko učnih ur je namenjeno obravnavi posameznih tem
in kot smo že omenili učni načrt ne vsebuje predmetnika.
V učnem načrtu nismo našli ideološko obarvanih učnih ciljev. Vpliv ideologije kot krepitev
nacionalne identitete se lahko kaže le pri učnem cilju: »se usposablja za sprejemanje in
vrednotenje kulturne dediščine v splošnem in nacionalnem okviru« (prav tam, str. 7).
Sklepamo, da se je vpliv oblasti premaknil v sfero prikritega kurikuluma, saj ne moremo reči,
da vpliva oblasti ni.

3.3.2.3.3 Obstoj zapisa navodil za izvajanje učnega načrta iz leta 1992

Učni načrt iz leta 1992 nima zapisanih navodil. V uvodu je zapis, ki bi ga lahko šteli pod
nekakšna navodila, in sicer se zapis glasi: »Če imajo posamezni učenci težave pri usvajanju
temeljnih količin znanja, naj učitelj zanje poskrbi z dopolnilno, individualno pomočjo in tudi
z diferenciranim pristopom.« (prav tam, str. 5)

3.3.2.3.4 Izbrana tematika druga svetovna vojna v učnem načrtu iz leta 1992

Učni načrt je vseboval izbrano tematiko druga svetovna vojna. Naziv sklopa je bil »druga
svetovna vojna« in je vseboval več tem: »Druga svetovna vojna«, »Začetek druge svetovne
vojne«, »Prvo obdobje vojne 1939–1941«, »Slovenija in Razširitev vojne (…)« (tabela 18)
(prav tam, str. 33–41). Na izbrano tematiko pa je bili vezan še drug sklop, in sicer: »Slovenci
v času druge svetovne vojne« (prav tam, str. 34). K temu sklopu so bile zapisane naslednje
teme: »Okupacija Slovenije in Jugoslavije«, »Začetek odpora«, »Prvo osvobojeno ozemlje«,
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»Vojaški in politični dogodki v letu 1943«, »Sporazum Tito–Šubašić«, »Konec vojne« (prav
tam, str. 34–36). Poleg tem so bili ponekod zapisani tudi pojmi, npr. (kot kaže slika 19 na
prejšnji strani) so pojmi bili: »Os Rim–Berlin, Antikominternski pakt, Pakt Hitler–Stalin«
(prav tam, str. 33). Teme in sklopi so bili predstavljeni z več strani, ne le z nacionalnega
vidika. Poseben poudarek pa je bil na obravnavi tem o Sloveniji, ne le o Jugoslaviji. To
sovpada z osamosvojitvijo Slovenije malo pred izdajo učnega načrta. Vendar pa je vpliv
oblasti zelo neizrazit in lahko sklenemo, da obravnava tematike o drugi svetovni vojni ni
ideološko obarvana. Vendar pa, čeprav ne zaznamo direktnega vpliva oblasti, ne moremo
trditi, da ga ni.

Tabela 18: Zapis sklopa in tem v učnem načrtu iz leta 1992
1

2

DRUGA SVETOVNA VOJNA
Začetek druge svetovne vojne
Prvo obdobje vojne 1939–1941
Razširitev vojne
Glavna bojišča in vojni preobrat
Veliki trije postavijo povojne ureditve sveta
Vir: Katalog znanja iz zgodovine v osnovni šoli 1992, str. 33–34.
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3.3.2.3.5 Ugotavljanje vpliva oblasti v učnem načrtu iz leta 1992

Grafikon 3: Prikaz razporeditve vpliva oblasti, v katalogu znanja iz zgodovine v osnovni šoli
iz leta 1992, po dveh spremenljivkah v %.

Iz grafikona 3, ki je nastal s kvantitativnim opazovanjem fraz je razvidno, da v učnem načrtu
iz leta 1992 nismo zasledili večjega vpliva oblasti. Upoštevali smo le elemente, ki krepijo
narodno zavest. Sklepamo, da se je vpliv premaknil v prikriti kurikulum in v učnih načrtih
ostane le krepitev narodne zavesti. Tabela 19 prikazuje konkretna primera.

Tabela 19: Prikaz konkretnih primerov za spremenljivke za Katalog znanja iz zgodovine v
osnovni šoli iz leta 1992
Konkretna primera za posamezno spremenljivko
Primer za DA: »Učenec: (…) se Primer za NE: »Učenec: (...) se seznanja
usposablja za sprejemanje in vrednotenje z
kulturne

dediščine

nacionalnem

okviru

v

splošnem
(…)«

vlogo

virov

in pojasnevanju

in

literature

preteklosti.«

pri

(Katalog

(Katalog znanja iz zgodovine v osnovni šoli 1992,

znanja iz zgodovine v osnovni šoli 1992, str. 7).
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str. 7).
Vir: Katalog znanja iz zgodovine v osnovni šoli 1992, str. 7. Oblikovalec tabele: Polona
Krkoč.

K spremenljivki DA smo šteli vse fraze, ki so vsebovale odkrit (kjer je šlo za direktni
propagandni oz. demagoški govor) ali delno prikrit (kjer je šlo za delno prikrit propagandni
oz. demagoški govor vpliv vladajoče ideologije). K spremenljivki NE smo prišteli implicitne
oblike fraz, kjer ni bilo direktnega propagandnega govora, vendar tudi za te fraze ne moremo
zagotovo trditi, da niso vsebovale vpliva vladajoče ideologije. Pri učnem načrtu za osnovne
šole iz leta 1992 je bila opredelitev fraz za eno ali drugo spremenljivko zelo težka, ker
direktnega govora ni bilo po drugi strani pa ne moremo zanikati, da vpliva vladajoče
ideologije na učni načrt ni bilo. Predvidevamo, da je v tem primeru vloga skritega kurikuluma
velika.

3.3.2.4 Vpliv oblasti v osnovnošolskih učnih načrtih za zgodovino

Verouk po letu 1945 ni bil več obvezen šolski predmet in je bil odstranjen iz predmetnikov.
Tako tudi v učnem načrtu iz 1946 leta verouka ni več v predmetniku, kar lahko kaže na velik
vpliv oblasti na predmetnik. V učnem načrtu iz leta 1946 se je vpliv oblasti izražal tako v
zapisu učnih ciljev kot tudi v zapisu navodil. V tem učnem načrtu smo našli zelo direkten
vpliv vladajoče ideologije in na podlagi tega lahko sklepamo, da je prikritega vpliva bilo še
več. Učitelj je po tem učnem načrtu moral ob vsaki priložnosti opozarjati učence na pomen
narodnoosvobodilnega boja. Izbrana tematika druga svetovna vojna je bila v učnem načrtu iz
leta 1946 obravnavana le z ene strani, torej le z nacionalnega vidika, s tem se kaže močan
vpliv oblasti.
Tudi v učnem načrtu iz leta 1960 je zgodovina ohranila status pomembnega družboslovnega
predmeta. V predmetniku tega učnega načrta, smo našli predmet »Temelj socialistične
morale«, ki je bil izrazito pod ideološkim vplivom in sklepamo, da je nadomestil verouk v
šoli. Učni načrt iz leta 1960 je bil v primerjavi z učnim načrtom iz leta 1946, didaktično in
oblikovno bolje zasnovan. Tako obliko zapisa glavnih, splošnih učnih ciljev, kot jo je
vseboval učni načrt iz leta 1960, v učnem načrtu iz leta 1946 ni moč najti. Enako je z zapisom
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učnih vsebin in z zapisom navodil. Sklepamo lahko, da je učni načrt iz leta 1960, v primerjavi
z učnim načrtom iz leta 1946, bil didaktično bolje izpopolnjen. Vendar pa smo v učnem
načrtu iz leta 1960 zaznali obravnavo izbrane tematike druga svetovna vojna z obeh strani
udeleženih, kar v učnem načrtu iz leta 1946 ne zaznamo. Učni načrt iz leta 1960 je npr.
vseboval teme: »Doba bliskovite vojne. Napad na Sovjetsko zvezo. Vzhodna fronta in druga
bojišča. Zmaga antihitlerjevske koalicije.« (Predmetnik in učni načrt za VI., VII. in VIII.
razred osnovne šole v LR Sloveniji 1960, str. 25). Učni načrt iz leta 1946 pa npr. teme:
»Ustanovitev OF (27. april). Osvobojenje Jugoslavije. Rdeča armada (9. maj). Ljudska oblast,
republika (29. november).« (Učni načrt za prve štiri razrede osnovnih šol, 1946 str. 17) Učni
načrt iz leta 1960 je tako bil pod manjšim vplivom oblasti v primerjavi z učnim načrtom iz
1946 leta. Morda pa lahko predvidevamo, da je bila v učnem načrtu iz leta 1960 vloga
skritega kurikuluma večja kot v učnem načrtu iz leta 1946.
Pri učnem načrtu iz leta 1992 smo že na prvi pogled opazili dve lastnosti, ki jih prej
obravnavani učni načrti niso imeli. Prva je ta, da je bilo izbrano gradivo namenjeno le pouku
zgodovine. Razlog je ta, da so od leta 1992 učni načrti za osnovno šolo začeli izhajati posebej
za zgodovino (Trškan 2008, str. 62).
Učni načrt iz leta 1992 je bil v primerjavi s starejšima, bolje vsebinsko oz. tematsko dovršen
(slika 20), saj je imel sklope, teme in podteme.
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Slika 20: Primerjava izbranih učnih načrtov za osnovne šole
UČNI NAČRT IZ LETA 1946:

UČNI NAČRT IZ LETA 1960:

UČNI NAČRT IZ LETA 1992 (SKLOP: EVROPSKI SREDNJI VEK):

Vir: Učni načrt za prve štiri razrede osnovnih šol 1946, str. 17; Predmetnik in učni načrt za
VI., VII. in VIII. razred osnovne šole v LR Sloveniji 1960, str. 24; Katalog znanja iz
zgodovine v osnovni šoli 1992, str. 14–15.

Število ur pouka zgodovine se med vsemi tremi učnimi načrti za osnovne šole bistveno ne
razlikuje in se giblje okrog dveh ur na teden. V učnem načrtu iz leta 1992 smo opazili še eno
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razliko v primerjavi s starejšima dvema učnima načrta, in sicer so bili učni cilji v učnem
načrtu iz leta 1992 zapisani na splošni ravni za celoten predmet zgodovina, kar starejša dva
učna načrta nista vsebovala. Glede na tipično izbrane učne načrte je bila zgodovina v vseh
treh učnih načrtih za osnovne šole pomemben družboslovni predmet. Vendar pa smo v učnem
načrtu iz leta 1992 v primerjavi s starejšima, zaznali veliko manj vpliva oblasti, v taki obliki
(odkrit, direkten demagoški govor) kot je bil izražen v starejših učnih načrtih. Predvsem je v
novejšem učnem načrtu šlo za krepitev nacionalne identitete. Predvidevamo, da je v učnem
načrtu iz leta 1992 vloga prikritega kurikuluma velika.
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3.3.3 Analiza izbranih gimnazijskih učnih načrtov

3.3.3.1 Učni načrt za gimnazije, nižje gimnazije in višje razrede sedemletk iz leta 1948

Za analizo smo izbrali učni načrt iz leta 1948, ker smo poleg tega imeli na razpolago še
Začasni učni načrt na gimnazijah in klasičnih gimnazijah za šolsko leto 1945–1946 in
Spremembe k učnem načrtu za gimnazije za šolsko leto 1946–1947, vendar zadnja učna
načrta nista vsebovala učnih ciljev in navodil. V njih je bil zapisan le predmetnik in učna
vsebina za posamezen razred. Učnega načrta za gimnazije za šolsko leto 1947–1948 nismo
našli, vendar sklepamo, da je situacija enaka, saj je bil tudi ta učni načrt omejen le na eno
šolsko leto. Zato smo izbrali Učni načrt za gimnazije, nižje gimnazije in višje razrede
sedemletk iz leta 1948.
Učni načrt je izdalo Ministrstvo za prosveto LR Slovenije in v njem je uvod napisal pomočnik
ministra.

3.3.3.1.1 Izvleček predmetnika

Gimnazije so bile od 1946 do 1950 sedemletne. Učni načrt je vseboval dva predmetnika, in
sicer predmetnik za splošni tip gimnazije in predmetnik za gimnazije. Zgodovina se je po
učnem načrtu za splošni tip gimnazij poučevala v vseh razredih, in sicer v prvem po dve uri
na teden, v vseh ostalih pa po tri ure tedensko. Zgodovina se je tudi po učnem načrtu za
gimnazije poučevala v vseh razredih. Prav tako se je v prvem razredu poučevala le dve uri na
teden, v vseh ostalih pa tri ure na teden. V tabeli 20 in 21 je prikazano, kaj to število ur
pomeni glede na število ur celotnega predmetnika ter glede na nekatere druge predmete.

Tabela 20: Izvleček predmetnika za splošni tip gimnazij FLRJ iz leta 1948
Predmet

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

razred razred razred razred razred razred razred razred
Slovenski

6

5

5

5

5

jezik
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Srbski in

2

2

2

/

/

/

/

/

Ruski j.

3

3

3

3

3

3

3

2

Ang., Fra.,

/

/

/

4

3

3

2

2

Latinski j.

/

/

/

/

/

/

2

2

Zgodovina

2

3

3

3

3

3

3

3

Ustava

/

/

/

/

/

/

/

2

Zemljepis

3

3

2

2

3

2

2

2

Filozofija

/

/

/

/

/

/

2

2

Skupaj ur

29

30

31

31

31

32

33

33

Hrv. jezi.

Nem. j.

FLRJ

tedensko za
cel
predmetnik
Vir: Učni načrt za gimnazije, nižje gimnazije in višje razrede sedemletk 1948, str. 5.
Oblikovalec izvlečka: Polona Krkoč.

Tabela 21: Izvleček predmetnika za gimnazije iz leta 1948
Predmet

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

razred razred razred razred razred razred razred razred
Slovenski

6

5

5

5

5

4

5

5

2

2

2

/

/

/

/

/

Ruski j.

3

3

3

3

3

3

3

3

Ang., Fra.,

/

/

/

4

3

3

3

3

Zgodovina

2

3

3

3

3

3

3

3

Ustava

/

/

/

/

/

/

/

1

Zemljepis

3

3

2

2

3

2

2

2

Filozofija

/

/

/

/

/

/

/

2

jezik
Srbski in
Hrv. jezi.

Nem. j.
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Skupaj ur

29

30

31

31

32

34

33

33

tedensko za
cel
predmetnik
Vir: Učni načrt za gimnazije, nižje gimnazije in višje razrede sedemletk 1948, str. 6.
Oblikovalec izvlečka: Polona Krkoč.

Da so zgodovino v prvem razredu poučevali dve uri na teden lahko razumemo z vidika, da je
bil to začetni razred gimnazijskega šolanja in da se z leti, ko se veča starost učenca, veča tudi
število ur. Za oba predmetnika pa je veljalo, da so se razredi delili na nižje razrede in višje
razrede. K nižjim razredom so spadali prvi, drugi in tretji razred, k višjim razredom pa četrti,
peti, šesti, sedmi in osmi razred.
Zanimivost teh predmetnikov je, da sta vsebovala predmet »Ustava FLRJ« oz. »Ustava«
(Učni načrt za gimnazije, nižje gimnazije in višje razrede sedemletk 1948, str. 5–6). Predmet
se je po predmetniku za splošen tip gimnazij poučeval dve uri na teden v osmem razredu in po
eno uro na teden po predmetniku za gimnazije, prav tako v osmem razredu (tabela 20, 21). Z
vključenostjo tega predmeta v predmetnik in učni načrt nasploh lahko rečemo, da je bil vpliv
oblasti na učni načrt zelo velik.
Če primerjamo predmet zgodovina s predmetom zemljepis po predmetniku za splošni tip
gimnazij, je zgodovina imela v prvem razredu 2 uri na teden, zemljepis pa 3 ure, v drugem
razredu sta oba predmeta imela enako število ur, v vseh ostali razredih pa je zgodovina imela
eno učno uro več na teden (skupno 3 ure na teden) kot zemljepis, ki je imel 2 uri na teden. Po
učnem načrtu za gimnazije je bilo število učnih ur za zgodovino in zemljepis na teden v vseh
razredih enako kot po prvem predmetniku, le v petem razredu je bila razlika, saj je tu
zemljepis po tem predmetniku imel 3 ure na teden, to pa je bilo enako številu ur na teden kot
zgodovina. V primerjavi z drugimi družboslovnimi predmeti (filozofija, ustava oz. ustava
FLRJ … ) pa je imela v obeh predmetnikih veliko več učnih ur na teden. Iz tega lahko
sklepamo, da je zgodovina po tem učnem načrtu zelo pomemben družboslovni učni predmet.
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3.3.3.1.2 Didaktično–oblikovne značilnosti učnega načrta iz leta 1948

Učni načrt je veljal za šolsko leto 1948–1949, od tega šolskega leta naprej je bil obvezen za
gimnazije in višje razrede sedemletk (prav tam, str. 2). Če ga primerjamo z učnimi načrti za
gimnazije iz leta 1945 in 1946 je bil učni načrt iz leta 1948 oblikovno dobro sestavljen.
Vseboval je uvod, zapisana sta bila predmetnika za oba tipa gimnazij. Nato je bil za vsak učni
predmet posebej zapisan učni načrt. Učni načrt za zgodovino je vseboval najprej »smoter
pouka«, nato je sledila razdelitev učne snovi po razredih. Vsak razred je imel dopisano, koliko
ur na teden je predvidenih za zgodovino (slika 21). Tudi nekatere teme so imele zapis koliko
učnih ur je predvidenih za obravnavo posamezne teme. Primer takega zapisa prav tako
prikazuje slika 21.

Slika 21: Zapis ur pri temi Križarske vojne

Vir: Učni načrt za gimnazije, nižje gimnazije in višje razrede sedemletk 1948, str. 73.

Snov za predmet zgodovina je bila po sklopih kronološko razdeljena od prvega do tretjega
razreda za nižje razrede. Nato se je v četrtem razredu, ki je bil hkrati prvi razred v skupini
višjih razredov, začela zgodovinska snov ponovno v najstarejših dobah in se nato kronološko
razdelila do osmega razreda, kjer se je snov končala z obravnavo nastanka FLRJ. Vsak razred
je imel sklope kronološko razdeljene od najstarejšega do najnovejšega po zgodovinskih
obdobjih (npr. Naši kraji v najstarejši dobi, Naši kraji v dobi Grkov in Rimljanov, Stari
Slovani, Prve države Jugoslovanskih narodov ...) Sklopi so bili označeni z rimskimi
številkami. Sklopi so bili nato razdeljeni na teme in teme so imele zapisane podteme (slika
22). Teme so bile zapisane s krepkim zapisom (slika 22). Prvi in četrti razred sta imela za
prvo temo »Uvod« in v tem sklopu so se obravnavale naloge zgodovine, zgodovinski viri …
(prav tam, str. 70).
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Slika 22: Sklop (Doba razvitega fevdalizma pri južnih Slovanih), teme in podteme

Vir: Učni načrt za gimnazije, nižje gimnazije in višje razrede sedemletk 1948, str. 74.

3.3.3.1.3 Obstoj zapisa navodil za izvajanje učnega načrta iz leta 1948

V rubriki »smotri pouka« so učni cilji in navodila bili pomešani med seboj. Med drugim smo
tukaj našli stavek: »Zgodovina mora seznaniti učence z najvažnejšimi dogodki narodne in
obče zgodovine, z medsebojno pogojenostjo zgodovinskih dogodkov, z razvojem nasprotij v
vseh pojavih ekonomskega, socialnega, političnega in kulturnega življenja; z ustvarjalno
vlogo delovnih množic in vlogo osebnosti v zgodovini; s pravično in napredno borbo
delovnih množic in še prav posebej z zgodovinsko borbo naših narodov proti zatiralcem in
osvajalcem.« (prav tam, str. 70) To je bil prvi zapisani stavek v »smotru pouka«, torej že takoj
na začetku smo lahko zaznali vpliv oblasti, ki je zelo direkten. Sledilo je še nekaj stavkov in
prav v vseh je bil opazen vpliv oblasti (primer 15).

Primer 15: Smotri pouka
»(…), oblikovati jih mora v zavestne in požrtvovalne graditelje in branitelje naše ljudske
domovine FLRJ, dati jim pravilno orientacijo v zgodovini in sodobnem političnem življenju
in pravilno razumevanje zakonitosti zgodovinske poti, ki je pripeljala našo deželo do zmage
socializma (…).« (prav tam, str. 70)

Pri razredih je bilo na koncu vsakega sklopa posebej zapisano koliko učnih ur naj učitelj
nameni za utrjevanje pravkar obravnavane snovi posameznega sklopa (primer 16). Količina
temu namenjenih učnih ur je bila različna, se pa je gibala od dveh pa do dvanajst učnih ur. Pri
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nekaterih temah je bil tudi zapis, koliko učnih ur je namenjeno obravnavi teme (primer 16).
Drugih navodil v učnem načrtu za zgodovino nismo našli. Mogoče bi lahko omenili zapis, ki
je bil zapisan v skupnem uvodu za celotni učni načrt in sicer je bilo zapisano, da je
Konferenca o gimnazijah po referatih in izobraževalnih in vzgojnih smotrih pouka na
gimnazijah in o organizacijskih problemih gimnazij sprejela med drugim sledeče zaključke:
»Treba je začeti široko in organizirano borbo za dvig kvalitete pouka in za pravilno idejno –
politično vzgajanje mladine v šoli. Osnova idejno-politične vzgoje naj bo jugoslovanski
patriotizem, čigar vsebina je graditev socializma v naši državi (…). Pouk mora biti zgrajen na
znanstvenih temeljih marksizma–leninizma (…).« (prav tam, str. 4) V takem načinu zapisa, ki
ga lahko smatramo tudi za navodilo, kako mora učitelj pri pedagoškem procesu delovati,
najdemo izrazit ideološki vpliv.

Primer 16: Zapis ur pri sklopu (IV. Prve države jugoslovanskih narodov) za utrjevanje snovi
in zapis ur za obravnavo tem (Prva država makedonskih Slovanov in Vzhodni in zapadni
Slovani)
»IV. Prve države jugoslovanskih narodov
(…) Prva država makedonskih Slovanov. Slavinija v Makedoniji–prvi znaki državne
organizacije. Makedonski Slovani pod bolgarsko in bizantinsko oblastjo. Upor proti Bizancu
976. leta in nastanek države: širjenje države in proglasitev cesarstva: poraz na Belasici 1014.
leta in padec pod bizantinsko oblast (2 uri).
Vzhodni in zapadni Slovani. Kratek pregled zgodovine do XII. stoletja (3 ure).
Utrjevanje snovi (12 ur).« (Vir: Učni načrt za gimnazije, nižje gimnazije in višje razrede
sedemletk 1948, str. 73).

3.3.3.1.4 Izbrana tematika druga svetovna vojna v učnem načrtu iz leta 1948

Izbrana tematika druga svetovna vojna, kot smo jo opredelili na začetku analize, je bila
obravnavana v tretjem, sedmem in osmem razredu. V tretjem razredu je v obdobje izbrane
tematike spadal sklop »Narodnoosvobodilna vojna in ustvaritev FLRJ«, ki je vseboval tri
teme: »Narodnoosvobodilna borba«, » AVNOJ«, »Ustvaritev FLRJ« (prav tam, str. 80). Teme
so imele različno število podtem. Gre za obravnavo druge svetovne vojne izrazito le z
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nacionalnega vidika (npr. podteme z izrazito nacionalnega vidika: Kapitulacija, okupacija in
razdelitev Jugoslavije, Zbor odposlancev v Kočevju, Osvobodilna fronta, Prvi partizanski
odredi in njihovo preraščanje preko NOV v Jugoslovansko armado, Osnovna načela
narodnoosvobodilne borbe in njene pridobitve, Ustavodajna skupščina in proglasitev ustave
FLRJ…), s tem se lahko kaže vpliv oblasti.
V sedmem razredu je izbrana tematika druga svetovna vojna bila obravnavana v sklopu
»Kapitalistične države in Sovjetska zveza« kamor so sodile štiri teme. Dve od njih sta
obravnavali tematiko druge svetovne vojne, in sicer sta ti temi bili: »Priprave na drugo
svetovno vojno« in »Druga svetovna vojna« (prav tam, str. 99–100). Pri temi »Druga
svetovna vojna« je bilo veliko obravnave sovjetske zgodovine, npr: »Osvobodilna misija
ZSSR24 v vojni proti fašizmu.« (prav tam, str. 100) Snov je večinoma bila obravnavana le z
ene strani vpletenih, in sicer izrazito s strani »zmagovalca«. Tako je npr. bilo veliko podtem,
ki so izražale tak način obravnave zgodovine: »Borba zasužnjenih narodov Evrope proti
fašističnim okupatorjem, Pomen zmage nad hitlerjevsko Nemčijo, Porast demokratičnih sil v
svetu, Zmaga demokracije v vrsti evropskih držav …« (prav tam, str. 100). V takem načinu
obravnave, le z ene strani vpletenih, se kaže vpliv oblasti.
V osmem razredu je v izbrano tematiko druga svetovna vojna spadal zadnji sklop, ki je bil
zelo obsežen in je nosil naslov »Narodnoosvobodilna borba« (prav tam, str. 111). Sklop je bil
razdeljen na pet tem. Med njimi je bila tema »Razvoj osvobodilne borbe Jugoslavije«, ki je
imela v primerjavi z drugimi temami učnega načrta za zgodovino ogromno podtem (skoraj
dve strani učnega načrta, ostale teme le po nekaj vrstic) (prav tam, str. 111). Šlo je za zelo
podroben prikaz narodnoosvobodilnega boja. Celotnemu sklopu je bilo namenjenih dvanajst
učnih ur, kar je glede na druge sklope v učnem načrtu za zgodovino kar veliko. Že v količini
ur, ki so bile namenjene za obravnavo, se lahko kaže vpliv oblasti.
Tudi tu je šlo za izrazito obravnavo zgodovine le z nacionalne strani, kar se kaže pri
podtemah, saj je večina podtem obravnavala le Jugoslovansko problematiko v drugi svetovni
vojni, npr: »Nacionalna osvoboditev izpod fašističnih okupatorjev in ustvaritev nove ljudske
oblasti, Osnovna vprašanja osvobodilne borbe narodov Jugoslavije, Enakopravnost in
24

Zveza sovjetskih socialističnih republik.
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bratstvo–najosnovnejši pogoj borbe in temelj političnega edinstva, Ustanavljanje ljudske
armade, glavno orožje ljudskega odpora in naše revolucionarne preobrazbe, Formiranje
vrhovnega štaba in odlok o uporu, Partizanski način bojevanja kot edina ustrezajoča oblika
odpora, Formiranje prvih ljudskih osvobodilnih odborov, Ustanovitev NOV–decembra leta
1942 …« (prav tam, str.. 111–112). Podteme, ki so obravnavale problematiko izven
Jugoslovanskega okvira, so večinoma obravnavale Sovjetsko zgodovino, npr: »Napad
hitlerjevske Nemčije na ZSSR« (prav tam, str. 111). Je pa takih podtem bilo zelo malo. Vpliv
oblasti se kaže v načinu obravnave snovi, saj je bila nacionalna zgodovina v ospredju.

3.3.3.1.5 Ugotavljanje vpliva oblasti v učnem načrtu iz leta 1948

Grafikon 4: Prikaz razporeditve vpliva oblasti, v učnem načrtu za gimnazije, nižje gimnazije
in višje razrede sedemletk iz leta 1948, po dveh spremenljivkah v %.

Z grafikona 4, ki je nastal s kvantitativnim opazovanjem fraz je razvidno, da smo v učnih
ciljih in navodilih učnega načrta za zgodovino iz leta 1948, ki so v tem učnem načrtu bili
pomešani med seboj, našli zelo velik vpliv ideologije. Zanimivo se nam je zdelo tudi to, da če
primerjamo učni načrt za osnovno šolo iz približno istih let, je v učnem načrtu za gimnazije
moč opaziti ideološki vpliv na zelo odkrit način. Pojavilo se nam je vprašanje, čemu je to
tako. Mogoče bi lahko odgovor bil to, da šole na sekundarni stopnji ne spadajo pod obvezno
šolo. Tabela 22 prikazuje konkretna primera za posamezno spremenljivko.
105

Oblast in pouk zgodovine v osnovnih šolah in gimnazijah–analiza učnih načrtov od leta 1945 do leta 1995

Tabela 22: Prikaz konkretnih primerov za spremenljivke za učni načrt za gimnazije, nižje
gimnazije in nižje razrede sedemletk iz leta 1948
Konkretna primera za posamezno spremenljivko
Primer za DA: »(…), s pravično in Primer za NE: »(…), zgodovina mora
napredno borbo delovnih množic in še seznaniti učence z najvažnejšimi dogodki
prav posebej z zgodovinsko borbo naših narodne in obče zgodovine.« (Učni načrt
narodov proti zatiralcem in osvajalcem.« za gimnazije, nižje gimnazije in višje
(Učni načrt za gimnazije, nižje gimnazije razrede sedemletk 1948, str 70).
in višje razrede sedemletk 1948, str 70).
Vir: Učni načrt za prve štiri razrede osnovnih šol 1948 str. 15. Oblikovalec tabele Polona
Krkoč.

K spremenljivki DA smo šteli vse fraze, ki so vsebovale odkrit (kjer je šlo za direktni
propagandni oz. demagoški govor) ali delno prikrit (kjer je šlo za delno prikrit propagandni
oz. demagoški govor vpliv vladajoče ideologije). K spremenljivki NE smo prišteli implicitne
oblike fraz, kjer ni bilo direktnega propagandnega govora, vendar tudi za te fraze ne moremo
zagotovo trditi, da niso vsebovale vpliva vladajoče ideologije.

3.3.3.2 Gimnazija–Gradivo za sestavo predmetnika in učnega načrta iz leta 1962

Učni načrt je izdal Zavod za napredek šolstva LRS. Uredniški odbor učnega načrta je bil
sestavljen iz petih članov. Poglavje o resoluciji je napisal Predsednik Ljudske skupščine LRS.

3.3.3.2.1 Izvleček predmetnika

V gimnazijah so zgodovino poučevali v prvem, drugem in tretjem razredu, in sicer po štiri ure
na teden. V tabeli 23 je prikazano, kaj to število ur pomeni glede na število ur celotnega
predmetnika ter glede na nekatere druge predmete.
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Tabela 23: Izvleček predmetnika za gimnazije iz leta 1962
Predmet

1. razred

Slovenski jezik s 4

2. razred

3. razred

4. razred

Skupaj

4

4

5

17

književnostjo
Zgodovina

4

4

4

/

12

Sociologija

/

/

/

4

4

Temelji filozofije

/

/

/

3

3

Psihologija

/

/

2

/

2

Geografija

2

2

2

2

8

Predvojaška vzgoja /

/

2

2

4

Vir: Gimnazija. Gradivo za sestavo predmetnika in učnega načrta 1962, str. 30. Oblikovalec
izvlečka: Polona Krkoč.

V primerjavi z drugimi družboslovnimi predmeti, ki smo jih tudi prikazali v izvlečku
predmetnika, je imela zgodovina veliko več učnih ur na teden. Tudi v primerjavi z geografijo
(v tem predmetniku se za zemljepis pojavi ime geografija) je imela zgodovina, glede na vse
razrede skupaj, štiri učne ure več. Zgodovina se po tem predmetniku ni poučevala v četrtem
razredu. Kljub temu, na podlagi predmetnika, lahko sklepamo, da je zgodovina bila zelo
pomemben družboslovni predmet. O tem pa najdemo potrditev tudi v tretjem poglavju učnega
gradiva, in sicer je tam zapisano, da: »Zgodovina je v prvih treh razredih osrednji
družboslovni predmet (…).« (Gimnazija. Gradivo za sestavo predmetnika in učnega načrta
1962, str. 22)
Predmetnik je v tem učnem načrtu nosil naslov »Orientacijski predmetnik« (prav tam, str. 30).
Zanimivost tega predmetnika je, da je vseboval učni predmet »Predvojaška vzgoja«, vendar
njegov učni načrt v predmetniku ni bil naveden (prav tam, str. 30). V primerjavi z učnim
načrtom iz leta 1948, pa ta predmetnik ni imel učnega predmeta ustava. V »Vsebini« je bilo
navedeno gradivo za družbeno in družinsko vzgojo, kjer je šlo za poseben učni predmet,
katerega v predmetniku nismo našli, imel pa je zapisan učni načrt v »Gradivu za družbeno in
družinsko vzgojo« v katerem je bilo zapisano, da gre za predlog okvirnega načrta za učni
predmet družbena in družinska vzgojo za šolsko leto 1962/1963 in da naj bi se ta predmet (pri
katerem gre za obravnavo etičnih odnosov med spoloma, ljudmi nasploh, v družini …)
107

Oblast in pouk zgodovine v osnovnih šolah in gimnazijah–analiza učnih načrtov od leta 1945 do leta 1995

vključeval v predmetni pouk pri npr. slovenščini, zgodovini, biologiji … v razredniške ure, v
mladinske ure in v posebna predavanja (prav tam, str. 1 in 233).
V predmetniku smo zasledili tudi zapis, ki je v skladu s spremembami, ki so jih doživele
gimnazije v šestdesetih letih dvajsetega stoletja in je po njih gimnazija posredovala tudi
strokovno znanje. V predmetniku sta pod točko 16 in 17 bila zapisana: »Tehnična vzgoja z
delom v proizvodnji v I., II., III. razredu skupno 324 ur« in »Praktična znanja v III. in IV.
razredu skupno 120 ur« (prav tam, str. 30).

3.3.3.2.2 Didaktično–oblikovne značilnosti učnega načrta iz leta 1962

Celotno učno gradivo iz leta 1962 je bilo v primerjavi z učnim načrtom iz leta 1948 dobro
didaktično in oblikovno urejeno. Vsebovalo je »Vsebino«, »Uvod«, »Resolucijo o vlogi in
nalogah gimnazije v vzgojno izobraževalnem sistemu«, »Navodilo o pogojih za verifikacijo«,
»Vzgojno izobraževalna področja«, »Orientacijski predmetnik«, »Učni načrt«, »Navodila za
tehnično vzgojo z delom v proizvodnji« in »Prilogo: Gradivo za družbeno in družinsko
vzgojo« (prav tam, str. 1). V poglavju uvod in resolucija so zapisali vzroke za resolucijo,
potek sprejetja resolucije o gimnazijah in kaj resolucija prinaša (prav tam, str. 3–5). Kot smo
zapisali že v prvem delu diplomske naloge je Ciperle (1987, str. 103) o tem zapisal, da je šlo
za novo, spremenjeno vlogo in nalogo gimnazije, in sicer so se gimnaziji dodali novi
predmeti. Sedaj je gimnazija posredovala tudi nekatera strokovna znanja za poklice. V
poglavju: »Vzgojno izobraževalna področja« je bila zapisana kratka predstavitev učnih
predmetov (prav tam, str. 19). Zgodovina je spadala k družbeno–jezikovnem področju (prav
tam, str. 22). Predstavitev zgodovine je bila z drugimi družboslovnimi predmeti razmeroma
kratka, najdaljša je bila za predmet sociologija.
Učni načrt za zgodovino je vseboval najprej zapisane naloge pouka zgodovine in navodila,
sledil je zapis učnih vsebin po posameznih razredih. Učna snov se je po časovni spremenljivki
razdelila od prvega do tretjega razreda, in sicer od učne snovi, ki je obravnavala najstarejšo
tematiko do tiste, ki je obravnavala najmlajšo oz. sodobno tematiko. To pomeni, da se je učna
snov v prvem razredu začela z uvodom v zgodovino in praskupnostjo ter končala v tretjem
razredu z učno temo »Kriza kapitalizma in boj za socializem po II. svetovni vojni« (prav tam,
str. 51 in 70). Učna vsebina je bila razdeljena v sklope in ti na teme in podteme (slika 23).
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Nikjer pa nismo zasledili zapisa, koliko učnih ur je bilo namenjeno obravnavi posamezne
teme.

Slika 23: Zapis sklopa (Imperializem do I. svetovne vojne), teme in podteme v učnem načrtu
iz leta 1962

Vir: Gimnazija. Gradivo za sestavo predmetnika in učnega načrta 1962, str. 63.

Opisanih je bilo devet nalog pouka zgodovine. Te naloge pouka lahko razumemo kot učne
cilje. V prvi nalogi pouka zgodovine so zapisali: »da učence seznani z najvažnejšimi dogodki
in pojavi družbenega razvoja, z njihovo vzročnostjo in medsebojno pogojenostjo, razvojem in
pomenom proizvajalnih sil na razvoj ekonomskega, političnega, socialnega in kulturnega
življenja človeštva; da jih ob povezanosti določenih najvažnejših družbenih dogodkov in
pojavov usposobi, da spoznajo zakonitosti razvoja človeške družbe« (prav tam, str. 49). Že v
prvi opisani nalogi najdemo vpliv vladajoče ideologije. Sklepamo lahko, da ker je bila prva
zapisana, je bila zelo pomebna. Druge naloge pouka zgodovine niso kazale takega
ideološkega vpliva.

3.3.3.2.3 Obstoj zapisa navodil za izvajanje učnega načrta iz leta 1962

Učni načrt iz leta 1962 je vseboval tudi zapis navodil, in sicer so bila navodila za zgodovino
zapisana po nalogah pouka in pred samim učnim načrtom za zgodovino. Tudi učni načrti
ostalih učnih predmetov so imeli podobno razdelitev. V prvem delu navodil je bila opisana
razdelitev učne snovi med prvi, drugi in tretji razred. V njem je bilo med drugim zapisano, da
se v tretjem razredu poučuje novejšo zgodovino po letu 1870 in da je vsa ostala snov
razdeljena med prva dva razreda (prav tam, str. 50). V drugem delu navodil pa je bilo moč
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zaslediti ideološki vpliv, in sicer je bilo v navodilih zapisano: »Pouk zgodovine naj seznani
učence predvsem s konkretnim družbeno–političnim razvojem v povezavi s porastom ali
upadanjem proizvajalnih sil.« (prav tam, str. 50)
Kot zanimivost bi navedli še naslednje. V zadnjem delu navodil smo našli zapisano navodilo,
na katerega lahko gledamo predvsem z metodičnega vidika. Skratka, med drugim je zapisano,
da: »Uspešno izvajanje novega učnega načrta zahteva uporabo ustreznih učnih metod, zlasti
takih, ki razvijajo aktivnosti učencev.« (prav tam, str. 51) Opazili smo, da novejši kot je učni
načrt, več je takih didaktičnih navodil. Med samim dejanskim učnim načrtom, kjer je
razdeljena učna snov, navodil nismo našli.

3.3.3.2.4 Izbrana tematika druga svetovna vojna v učnem načrtu iz leta 1962

Izbrana tematika druga svetovna vojna je bila obravnavana v tretjem razredu, in sicer je bila
obravnavana v sklopu »Razpadajoči kapitalizem in rast socialističnih sil« (prav tam, str. 66).
V tem sklopu so od osmih tem, štiri teme obravnavale izbrano tematiko druga svetovna vojna,
in sicer so te teme bile: »II. svetovna vojna«, »Kapitulacija stare Jugoslavije«, »NOB
jugoslovanskih narodov«, »Graditev socialistične Jugoslavije« (prav tam, str. 68–70). Pri temi
»II. svetovna vojna« je učna snov v podtemah obravnavala zgodovino tudi na širši, svetovni
ravni (primer 17). Ostale tri teme so bile namenjene obravnavi zgodovine Jugoslavije med
drugo svetovno vojno. Lahko tudi rečemo, da je v učnem načrtu v primerjavi s predhodnim
učnim načrtom iz leta 1948, glede izbrane tematike druga svetovna vojna, veliko podtem, ki
obravnavajo učno snov iz vidika obeh strani vpletenih (npr. Priprave za II. svetovno vojno,
Vstop Italije v vojno in razdelitev Francije, Atlantska karta in nastanek antifašistične
koalicije, Napad Japonske na ameriška oporišča in Japonska osvajanja v Aziji in Oceaniji …)
veliko je podtem, ki obravnavajo tudi svetovno zgodovino, in sicer na način kot ga prikazuje
primer 17.

Primer 17: Tema (II. svetovna vojna) in podteme, ki obravnavajo snov na svetovni ravni
Tema: »II. svetovna vojna« in podteme: »(…) Nasprotja med državami buržoaznih
demokracij in fašističnih diktatur ter stališče SZ v tem sporu (…) Nemško sovjetski pakt in
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njegove posledice (…) Izkrcanje zaveznikov v Franciji, atentat na Hitlerja in boj zaveznikov
za končno osvoboditev Evrope« (prav tam, str. 68).
Ideološko obarvane so bili le teme, ki so obravnavale izključno Jugoslovansko problematiko,
a le z vidika, ker obravnavajo izključno Jugoslovansko zgodovino. Če primerjamo dolžino
zapisa teh tem z drugimi temami v tem učnem načrtu, so te teme skupaj s podtemami zajele
veliko več prostora v učnem načrtu (tabela 24). Po tem sklepamo, da je tem temam bilo
namenjeno kar nekaj učnih ur pouka zgodovine v tretjem letniku, mogoče celo več kot drugim
temam in v tem se tudi lahko kaže vpliv oblasti.

Tabela 24: Primerjava dolžine zapisa teme s podtemami, ki obravnava problematiko
Jugoslovanske zgodovine z drugo temo, ki obravnava drugo učno snov v učnem načrtu iz leta
1962
Tema

Število vrstic

NOB Jugoslovanskih narodov

37

Reformacija v Evropi

8

Vir: Gimnazija. Gradivo za sestavo predmetnika in učnega načrta 1962, str. 63.

3.3.3.2.5 Ugotavljanje vpliva oblasti v učnem načrtu iz leta 1962

Grafikon 5: Prikaz razporeditve vpliva oblasti, v gradivu za sestavo predmetnika in učnega
načrta iz leta 1962, po dveh spremenljivkah v %.
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Kot prikazuje grafikon 5, ki je nastal s kvantitativnim opazovanjem fraz je razvidno, da
prevladujejo odgovori NE. Po podrobni analizi učnega načrta iz leta 1962 lahko rečemo, da se
vpliv kaže predvsem v ciljih in navodilih učnega načrta, čeprav je vpliv bilo mogoče zaznati
že v predmetniku ter tudi v obravnavani snovi. Tabela 25 prikazuje konkretna primera.

Tabela 25: Prikaz konkretnih primerov za spremenljivke v gradivu za sestavo predmetnika in
učnega načrta iz leta 1962
Konkretna primera za posamezno spremenljivko
Primer za DA: »(…) da učence oblikuje Primer za NE: »Pomembna naloga
v zavestne borce in graditelje socializma učitelja

zgodovine

je,

da

nenehno

in da v njih razvije pripravljenost za opozarja

učence

na

razpoložljivo

odločbno obrambo pravic delovnega zgodovinsko literaturo in da jih navaja na
ljudstva in svoje socialistične domovine individualni
(…)« (Gimnazija. Gradivo za sestavo posameznih
predmetnika in učnega načrta 1962, str. (Gimnazija.
49).

in

skupinski

zgodovinskih
Gradivo

za

študij
tem.«
sestavo

predmetnika in učnega načrta 1962, str.
51).

Vir: Gimnazija. Gradivo za sestavo predmetnika in učnega načrta 1962, str. 15, Oblikovalec
tabele Polona Krkoč

K spremenljivki DA smo šteli vse fraze, ki so vsebovale odkrit (kjer je šlo za direktni
propagandni oz. demagoški govor) ali delno prikrit (kjer je šlo za delno prikrit propagandni
oz. demagoški govor vpliv vladajoče ideologije). K spremenljivki NE smo prišteli implicitne
oblike fraz, kjer ni bilo direktnega propagandnega govora, vendar tudi za te fraze ne moremo
zagotovo trditi, da niso vsebovale vpliva vladajoče ideologije.

112

Oblast in pouk zgodovine v osnovnih šolah in gimnazijah–analiza učnih načrtov od leta 1945 do leta 1995

3.3.3.3 Gimnazijski program iz leta 1992

Pri oblikovanju gimnazijskega programa je sodelovalo sedem strokovnih sodelavcev, vendar
njihova stroka ni bila navedena. »Program je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za
vzgojo in izobraževanje na 17. seji dne 23. 5. 1991.« (Gimnazijski program 1992, str. 3)
Program je izdal Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport.
Kot smo že opisali v poglavju 2.4.3 Gimnazije, se je v šolskem letu 1990/1991 ponovno začel
izvajati gimnazijski program. V gimnazijskem programu je bilo o tem zapisano slednje:
»Program je bil na novo uveden v programsko zasnovo srednjega šolstva s sklepom
Strokovnega sveta Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje z dne 26. Januar 1990. Na
podlagi tega sklepa se je začel izvajati v 1. letniku v šolskem letu 1990/1991; v višje letnike
se uvaja postopoma v naslednjih šolskih letih.« (prav tam, str. 7)

3.3.3.3.1 Izvleček predmetnika

V Gimnazijskem programu smo našli poleg predmetnika za program gimnazija še predmetnik
prilagojen za narodnostno mešano območje Obale za slovensko šolo, predmetnik prilagojen
za narodnostno mešano območje Obale za italijansko šolo in predmetnik prilagojen za
narodnostno mešano območje Prekmurja (prav tam, str. 3). Predstavili bomo predmetnik za
program gimnazija.
V gimnazijah so po tem učnem načrtu zgodovino poučevali v prvem, drugem in tretjem in
četrtem letniku, in sicer po dve uri na teden. V tabeli 26 je prikazano, kaj to število ur pomeni
glede na število ur celotnega predmetnika ter glede na nekatere druge predmete.

Tabela 26: Izvleček predmetnika za gimnazije iz leta 1992
Predmeti

Letnik

(tedensko število ur)

Skupaj
na leto

1
Slovenski j.

4

2
4

3
4

4
4
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Prvi tuj j.

3

3

3

3

420

Drugi tuj j.

3

3

3

3

420

Zgodovina

2

2

2

2

280

Geografija

2

2

2

/

210

Psihologija

/

2

/

/

70

Sociologija

/

/

2

/

70

Filozofija

/

/

/

2

70

Vir: Gimnazijski program 1992, str: 16. Oblikovalec izvlečka: Polona Krkoč.

Posamezni razredi v učnem načrtu niso več bili poimenovani razredi ampak letniki.
Zgodovina je spadala v skupino obveznih štiriletnih predmetov. V to skupino so spadali še
slovenski jezik, matematika, prvi in drugi tuj jezik, športna vzgoja in umetnost. Že iz te
razdelitve lahko sklepamo, da je bila zgodovina zelo pomemben učni predmet. V primerjavi z
ostalimi družbenimi predmeti je imela daleč največ učnih ur na šolsko leto. Iz tega lahko
sklepamo, da je zgodovina bila pomemben družboslovni predmet.

3.3.3.3.2 Didaktično–oblikovne značilnosti učnega načrta iz leta 1992

V učnem načrtu za gimnazije iz leta 1992 je bila zapisana naslednja vsebina: podatki o
gimnazijskem programu in učni načrti za posamezne predmete. V publikaciji so bili zapisani
učni načrti za vse gimnazijske učne predmete. Predmeta ekologija in geologija nista bila
navedena v predmetniku, vendar je bil za njiju prav tako naveden učni načrt. Šlo je za izbirna
predmeta (prav tam, str. 18).
V poglavju »Podatki o gimnazijskem programu« so bila zapisana naslednja podpoglavja:
»Stopnja zahtevnosti dela in številka programa, Osnovni podatki, Pogoji za vključitev v
program, Pogoji za napredovanje in pridobitev izobrazbe po programu, Priporočila za
usmerjanje učencev v program, Predmetnik za program gimnazija, Prilagoditev predmetnika
za izvajanje na narodnostno mešanih območjih, Vsebine programa« (prav tam, str. 7–18).
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Učni cilji so bili zapisani na splošni ravni za cel gimnazijski program in za posamezne
predmete. Cilji na splošni ravni so bili mišljeni predvsem kot cilji gimnazijskega programa,
npr.: »Učencem omogoča pripravo za opravljanje mature.« (prav tam, str. 7–18) Pri
posameznih učnih temah ni bilo zapisanih učnih ciljev.
V učnih ciljih pri predmetu zgodovina so bili navedeni štirje učni cilji. Vpliva vladajoče
ideologije ni zaslediti. Najzanimivejši učni cilj, ki bi lahko izkazoval vpliv oblasti, se je glasil:
»ugotavljajo vzroke rasti slovenske narodne zavesti in vrednotijo njen pomen za narodnostno
samobit« (prav tam, str. 126).
Učna vsebina v učnem načrtu za zgodovino ni bila razdeljena po posameznih letnikih, ampak
je bil v učnem načrtu prikaz celotne učne snovi za gimnazijski program. Učni načrt je
vseboval zapis, da zgodovina zajema 280 učnih ur, to je dve učni uri na teden v vseh letnikih.
Učna snov je bila kronološko razdeljena od najstarejše (prazgodovina) pa do sodobnosti. Učna
snov je bila razdeljena v sklope, ti so bi nato razdeljeni na teme s podtemami. Sklopi so si v
učnem načrtu sledili po časovnih obdobjih (npr. Stari vek, Prehod v srednji vek, Doba
razvitega fevdalizma …). Primer 18 prikazuje zapis učne snovi kjer zapis zapisan z velikimi
tiskanimi črkami prikazuje sklop, ostalo pa teme in podteme.
Primer 18: Zapis sklopa (Svet po drugi svetovni vojni) in tem v gimnazijskem učnem načrtu
iz leta 1992
»SVET PO DRUGI SVETOVNI VOJNI:
Nastanek blokov in hladna vojna.
Nove socialistične države. Dekolonizacija in neokolonizacija. OZN in njena vloga v
premagovanju kriz sodobnega sveta. Tretja znanstvena in tehnična revolucija. Gospodarske in
socialne razmere v novo nastalih državah. Gibanje neuvrščenosti. Sodobni integracijski
procesi v Evropi in svetu« (prav tam, str. 129).

Kot zanimivost bi navedli zapis, ki ga je vseboval učni načrt za zgodovino, in sicer je imel
učni načrt zapisane pogoje za uresničevanje učnega načrta, ki so bili kadrovski in materialni.
V kadrovskih pogojih je bilo zapisano, da mora učitelj, ki poučuje zgodovino, po tem učnem
načrtu imeti visoko stopnjo izobrazbe iz zgodovine kot samostojne študijske skupine ali pa
115

Oblast in pouk zgodovine v osnovnih šolah in gimnazijah–analiza učnih načrtov od leta 1945 do leta 1995

visoko stopnjo izobrazbe iz zgodovine v povezavi z drugo študijsko skupino (prav tam, str.
130). Pri materialnih pogojih pa je bilo opisano, da mora biti družboslovna učilnica
opremljena z AV25 sredstvi, stenskimi zemljevidi in drugimi učili (prav tam, str. 130).

3.3.3.3.3 Obstoj zapisa navodil za izvajanje učnega načrta iz leta 1992

Direktnih navodil za učitelja učni načrt ni vseboval. Nekakšna navodila na splošni ravni pa
smo našli zapisana v prvem poglavju učnega načrta, kjer so bili opisani pogoji za
napredovanje in pridobitev izobrazbe po programu, priporočila za usmerjanje učencev v
program ter v obrazložitvi predmetnika (prav tam, str. 8–18). Vendar je šlo predvsem za
organizacijska navodila in ne za navodila za izvajanje pouka. V učnem načrtu nismo našli
ideološko obarvanih navodil.

3.3.3.3.4 Izbrana tematika druga svetovna vojna v učnem načrtu iz leta 1992

Izbrano tematiko druga svetovna vojna so obravnavali sklopi: »Druga svetovna vojna«,
»Narodnoosvobodilni boj narodov Jugoslavije«, »Jugoslavija po drugi svetovni vojni« (prav
tam, str. 129). V razporeditvi učne snovi ni bilo moč zaslediti vpliva osamosvojitve Slovenije.
Učna snov je bila obravnavana z obeh strani vpletenih in v učni snovi ni bilo zaznati vpliva
vladajoče ideologije. Sklopa, ki nakazujeta ideološko obarvanost, sta morda bila
»Narodnoosvobodilni boj narodov Jugoslavije« in »Jugoslavija po drugi svetovni vojni« (prav
tam, str. 129). Lahko sklepamo, da se je vpliv ideologije v celoti premaknil v prikriti
kurikulum.

3.3.3.3.5 Ugotavljanje vpliva oblasti v učnem načrtu iz leta 1992

Grafikon 6: Prikaz razporeditve vpliva oblasti, v gimnazijskem programu iz leta 1992, po
dveh spremenljivkah v %.

25

Avdio–video sredstva.
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Iz grafikona 6, ki je nastal s kvantitativnim opazovanjem fraz je razvidno, da tudi v učnem
načrtu za gimnazije iz leta 1992 nismo našli večjega vpliva oblasti. Ideologija se je v učnem
načrtu kazala le v krepitvi narodne zavesti, nikakor pa se ideologija ni izražala v taki obliki
kot se je izražala pri starejših učnih načrtih. Tabela 27 prikazuje konkretna primera.

Tabela 27: Prikaz konkretnih primerov za spremenljivke za učni načrt iz leta 1992
Konkretna primera za posamezno spremenljivko
Primer za DA: »ugotavljajo vzroke rasti Primer za NE: »vrednotijo civilizacijske
slovenske narodne zavesti in vrednotijo dosežke na gospodarskem in kulturnem
njen pomen za narodnostno samobit« področju
(Gimnazijski program 1992, str. 126).

v

preteklosti

in

danes.«

(Gimnazijski program 1992, str. 126).

Vir: Gimnazijski program 1992, str. 15. Oblikovalec tabele Polona Krkoč.

K spremenljivki DA smo šteli vse fraze, ki so vsebovale odkrit (kjer je šlo za direktni
propagandni oz. demagoški govor) ali delno prikrit (kjer je šlo za delno prikrit propagandni
oz. demagoški govor vpliv vladajoče ideologije). K spremenljivki NE smo prišteli implicitne
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oblike fraz, kjer ni bilo direktnega propagandnega govora, vendar tudi za te fraze ne moremo
zagotovo trditi, da niso vsebovale vpliva vladajoče ideologije.

3.3.3.4 Vpliv oblasti v gimnazijskih učnih načrtih za zgodovino

V učnem načrtu iz leta 1948 smo vpliv oblasti zasledili že v predmetniku (npr. učni predmet
Ustava FLRJ), prav tako ga je bilo moč najti tudi v učnih ciljih in navodilih (npr. navodilo, da
mora zgodovina seznaniti učence s pravično in napredno borbo delovnih množic) ter v
obravnavi izbrane tematike (npr. podteme so se glasile: »Borba proti domačim izdajalcem,
sestavni del borbe proti okupatorju, Borba proti izdajalski begunski vladi, Formiranje
vrhovnega štaba in odlok o uporu …«) (Učni načrt za gimnazije, nižje gimnazije in višje
razrede sedemletk 1948, str. 5–112). V izbrani tematiki pa je šlo za obravnavo učne teme le z
ene strani vpletenih, nacionalnega vidika (npr. podtema, ki je izražala tak način obravnave
zgodovine: »pomen zmage nad hitlerjevsko Nemčijo«) (Učni načrt za gimnazije, nižje
gimnazije in višje razrede sedemletk 1948, str. 100). Prav tako se je v izbrani temi kazalo
veliko sovjetskega vpliva (teme s sovjetsko problematiko), kar je ustrezalo ugotovitvi, ki smo
jo zapisali v prvem delu diplomske naloge, da se je Jugoslovanska politika do leta 1948
naslanjala na Sovjetsko zvezo. Učni načrt iz leta 1948 je vseboval veliko vpliva oblasti.
Zgodovina je imela v učnem načrtu iz leta 1962, v primerjavi z učnim načrtom iz leta 1948,
več učnih ur. Še več, že v samem učnem načrtu iz leta 1962 je bilo zapisano, da je bila
zgodovina osrednji družbeni predmet (Gimnazija. Gradivo za sestavo predmetnika in učnega
načrta 1962, str. 22). Celotno učno gradivo je bilo v primerjavi z učnim načrtom iz leta 1948,
bolje didaktično in oblikovno urejeno. Učni načrt iz leta 1992 pa je bil v primerjavi s
starejšima še bolje didaktično in oblikovno urejen (slika 24). Novejši učni načrti so tudi
vsebovali več didaktičnih navodil npr. v smislu, da se za pouk zgodovine svetuje uporaba
avdio–video sredstev.
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Slika 24: Izseki učnih načrtov za gimnazije
Učni načrt iz leta 1948:

Učni načrt iz leta 1962:

Učni načrt iz leta 1992:

Vir: Učni načrt za gimnazije, nižje gimnazije in višje razrede sedemletk. 1948; str. 70;
Gimnazija. Gradivo za sestavo predmetnika in učnega načrta 1962, str. 51; Gimnazijski
program. 1992, str. 126.
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V učnem načrtu iz leta 1962 se je glede na izbrano tematiko druga svetovna vojna vpliv
oblasti kazal v temah, ki so obravnavale izključno Jugoslovansko problematiko. Število ur
pouka zgodovine se med vsemi tremi učnimi načrti za osnovne šole bistveno ne razlikuje in se
giblje okrog dveh ur na teden. V učnem načrtu iz leta 1962 smo zaznali kar nekaj vpliva
oblasti, vendar manj kot v učnem načrtu iz leta 1948 in več kot v učnem načrtu iz leta 1992.
Npr. učni načrt iz leta 1962 je v primerjavi s starejšim, pri izbrani temi druga svetovna vojna
vseboval več svetovne zgodovine in več obravnave učne snovi iz obeh strani vpletenih, učni
načrt iz 1992 pa še več. Predvsem je v novejšem učnem načrtu šlo za krepitev nacionalne
identitete. V učnem načrtu iz leta 1992, v primerjavi s starejšima dvema, skoraj ni opaziti
vpliva oblasti, zaznamo le krepitev narodne zavesti. Glede na tipično izbrane učne načrte je
bila zgodovina v vseh treh učnih načrtih za gimnazije pomemben družboslovni predmet.
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ZAKLJUČEK IN SKLEPI
Diplomska naloga zajema obdobje socializma v skupni državi Jugoslaviji in prva leta državne
samostojnosti. Prostorsko je naloga omejena na slovensko državo, časovno pa je zajetih
petdeset let, in sicer od leta 1945 do leta 1995. Po časovni spremenljivki gre za dolgo obdobje
z zelo veliko spremembami. V nalogi smo se osredotočili na spremembe v šolstvu, za lažje
razumevanje pa smo poglavjem dodali krajšo predstavitev političnih sprememb. Ideologijo
šole oblikuje državna politična ideologija. Šola je osrednji aparat države, ki preko ideološko
obarvane socializacijske funkcije uči in privzgaja določena znanja in veščine ter s tem
opravlja funkcijo reprodukcije družbeno–političnega sistema države.
V prvem delu naloge ugotavljamo, da je bil vpliv oblasti in njene ideologije na šolstvo,
predvsem pa na osnovne šole in gimnazije, v času jugoslovanske države, zelo opazen. Po
osamosvojitvi Slovenije pa vpliv ni bil več tako opazen, vendar ne moremo reči da ga ni.
Najočitnejše spremembe, poleg spreminjanja šolske zakonodaje, po letu 1945 so bile ločitev
šolstva od cerkve ter izvajanje t. i. ideoloških čistk na različnih družbenih nivojih. Za
odstranitev vsega kar ni sovpadalo z ideologijo oblasti se uveljavi izraz »čistka«.
Če je za čas pred NOB na slovenskem značilen počasen razvoj šolstva predvsem pod vplivom
cerkve, ja za čas med NOB in po njej pomembna politična orientacija takratne novo
nastajajoče skupne države Jugoslavije, ki je v slovenski prostor vnesla šolo po meri bratstva in
enotnosti, napredka in služenja domovini. Gre za čas velikih in hitrih sprememb na vseh
družbenih področjih. Komunistično–socialistična ideologija, ki je že med drugo svetovno
vojno združila balkanske narode v boju proti okupatorju in se je po zmagi globoko
ukoreninila. Tako je verouk, ki je bil v šoli v začetku vseskozi obvezen učni predmet, leta
1945 postal prostovoljni izbirni predmet. Revolucionarna oblast je želela obisk verouka v šoli
najprej v čim večji meri zmanjšati, preden ga je leta 1952 iz vseh šol dokončno izgnala. V
šolstvu se je še izraziteje začelo kazati, da je šolstvo orodje oblasti za vzgojo mladine po
njenih načelih oz. po komunističnih ideoloških načelih. Iz šolskega sistema je bilo torej
potrebno odstraniti oz. kot se za to uveljavi izraz »očistiti«, vse tisto za kar je oblast menila,
da ovira ali preprečuje ideološko čistost šolstva. To se je predvsem v prvih povojnih letih
kazalo tako, da se je iz šole želelo izključiti, poleg učiteljev, ki so se smatrali za neprimerne,
tudi otroke premaganih političnih in idejnih nasprotnikov.
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Tako imenovane »čistke« pa so se izvajale tudi med učitelji ter učnimi predmeti, učno snovjo
in učbeniki ter ostalo literaturo. Bili pa so še drugi načini vpeljevanja ideologije v šolstvo,
eden izmed takih je bila mladinska organizacija Titovih pionirjev, s katero se je določala
pripadnost socializmu kot prevladujoči družbeni usmeritvi. Iz tega lahko sklepamo, da je bilo
potrebno pripadati ustrezni družbeni skupini, drugače je sledila izločitev in stigmatizacija. V
kratkem obdobju po osamosvojitvi Slovenije, ki ga zajema diplomska naloga, je bilo tudi
mogoče opaziti vplive na šolstvo, ki jih je imela predvsem spremenjena oblastna ureditev. Še
vedno je bil cilj in je, vzgojiti primernega državljana, vendar je hkrati v prvih letih
osamosvojitve mogoče zaslediti zavračanje vsega, kar je odsevalo prejšnji politični režim. V
tej novi ideologiji se je v začetku devetdesetih let začel graditi nov šolski sistem.
Vpliv spreminjanja šolske zakonodaje med leti 1945 in 1995 na organizacijo in vzgojnoizobraževalno delo v osnovnih šolah in gimnazijah ni bil zanemarljiv. V prvih korakih
spreminjanja šolskega sistema, so mesto v šolskem sistemu izgubile meščanske šole. V želji
po poenotenju osnovne šole so, Slovenske osnovne šole, leta 1946 najprej doživele
nazadovanje, saj so osemletne osnovne šole bile spremenjene v sedemletne, vendar je bila
sprememba kratkega roka in leta 1950 je bila uvedena enotna osemletna osnovna šola. Do
celovite prenove šolskega sistema pa je prišlo s šolsko reformo leta 1958, ki je uredila vse
ravni šolstva. Reforma je dokončno uzakonila osemletno šolsko obveznost in enotno
osemletno osnovno šolo ter preuredila sekundarno in terciarno stopnjo.
Velik vpliv so imele zakonske spremembe tudi na gimnazije predvsem v šestdesetih in
osemdesetih letih. Posledično so gimnazije začele izgubljati na pomenu. V šestdesetih letih se
je začelo uvajanje strokovnih predmetov v gimnazije in v osemdesetih letih so bile gimnazije,
z zakonom o usmerjenem izobraževanju, celo ukinjene. S tem pa je za nekaj časa bila
ukinjena šola, ki je prinašala širše znanje in omogočala vpis na tretjo stopnjo šolanja. To
funkcijo gimnazije so do neke mere prevzele strokovne srednje šole, katere so tokrat poleg
strokovnih znanj, posredovale tudi nekatere splošno izobraževalne predmete. S tem, ko so se
v socializmu za vse odprla vrata šol, se je zelo zmanjšala nepismenost in sklepamo, da se je
posledično dvignil izobrazbeni standard v državi. Po eni strani so se v socializmu umikale
knjige in učbeniki, ki po mnenju oblasti niso imele prave vsebine, vendar so se po drugi strani
uvajale nove knjige in pisali novi učbeniki. Omogočeno je bilo tudi šolanje vsem
državljanom, vendar je bil poudarek na poklicnem izobraževanju. V devetdesetih letih, v času
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osamosvojitve Slovenije, so gimnazije ponovno postale del šolskega sistema. Politične
spremembe v Sloveniji na začetku devetdesetih let so ravno tako pustile pečat v šolskem
sistemu, saj se je v obdobju zadnjih petih let, ki jih še zajema diploma, prične pripravljati vse
potrebno za reformiranje šolstva v Sloveniji. Zakon o osnovni šoli in zakon o gimnaziji sta
bila nato sprejeta leta 1996.
V drugem delu naloge smo se osredotočili na prikaz vpliva ideologije oblasti v izbranih učnih
načrtih za pouk zgodovine v osnovnih šolah in gimnazijah. Za analizo smo izbrali tipične
učne načrte za osnovne šole in za gimnazije med leti 1945 in 1995. Kriterij izbire so bile večje
prelomnice, naj si bo zakonodajne ali pa politične, na izbor je vplivala tudi prisotnost
elementov oz. indikatorjev analize v učnem načrtu (učni cilji, navodila, predmetnik in izbrana
tematika druga svetovna vojna). S pojmom vpliv vladajoče ideologije oz. oblasti mislimo
predvsem na tak vpliv družbene stvarnosti na učne načrte, kjer se je v učnih načrtih odkrito
odražala vladajoča ideologije. Vpliv vladajoče ideologije oz. oblasti smo v izbranih učnih
načrtih iskali s kvantitativnim opazovanjem fraz (gesla, povedi …) v učnih ciljih in navodilih,
izbrani tematiki druga svetovna vojna, ki so nakazovale vpliv ideologije. Ugotavljali smo
odkrit (direktni propagandni oz. demagoški govor) ali delno prikrit (delno prikrit propagandni
oz. demagoški govor) vpliv. Ugotavljali smo tudi ali je v učnih načrtih šlo za razlago občih
zgodovinskih dejstev izključno na nacionalni zgodovini, itd. (npr. obravnava le tistih
dogodkov druge svetovne vojne, ki so se direktno dotikali Jugoslovanskih narodov, razlaga
snovi le iz ene strani vpletenih in Nemčija npr. ni omenjena, itd). Za vse te fraze smo smatrali,
da odražajo vpliv ideologije.
Za fraze, za katere smo smatrali, da niso vsebovale vpliva ideologije pa smo šteli vse
implicitne oblike fraz, kjer ni bilo direktnega propagandnega govora. Vendar za te fraze ne
moremo zagotovo trditi, da niso vsebovale vpliva vladajoče ideologije (npr. v učnem načrtu
izdanem leta 1946, ko je bil vpliv vladajoče ideologije na vse družbene strukture zelo velik,
ne moremo zagotovo trditi, da fraze, ki smo jih šteli pod NE niso vsebovale vpliva vladajoče
ideologije, čeprav direktnega propagandnega govora ni bilo). V novejših učnih načrtih vedno
bolj vstopa v ospredje vpliv prikritega kurikuluma (nenapisana navodila, usmeritve, vrednote,
ki se jih v šoli upošteva in izvaja), vendar se dejansko prikritega vpliva oblasti ne da meriti in
lahko samo predvidevamo, da obstaja.
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Vpliv oblasti se je v osnovnošolskih učnih načrtih različno kazal. Po vseh tipično izbranih
učnih načrtih za osnovne šole, je bila zgodovina pomemben družboslovni predmet. Učni načrt
iz leta 1946 je na podlagi indikatorjev analize izražal veliko vpliva ideologije oblasti, saj so
učni cilji in navodila direktno izražali vpliv oblasti. Tako je bila naloga učitelja po tem učnem
načrtu predvsem opozoriti učenca na pomen narodnoosvobodilnega boja. Tudi v izbrani
tematiki druga svetovna vojna, se je kazal vpliv oblasti, saj je šlo za obravnavo tematike le z
nacionalnega vidika in nasprotna stran ni bila predstavljena. Vpliv oblasti se je lahko kazal
tudi v tem, da je izbrana tematika obravnavana le iz zgodovine Jugoslavije in ni bilo obče
obravnave tematike. Učnem načrtu iz leta 1960 se je vpliv oblasti kazal že v predmetniku, saj
je vseboval predmet temelj socialistične morale. Uvedba predmeta je najverjetneje sovpadala
z uvedbo morale v osnovne šole, ki je nadomesti verouk. Vpliv oblasti se je kazal tudi v
navodilih, po katerih je učitelj moral seznaniti učence o pridobitvah narodnoosvobodilnega
boja in je mladini moral vzgojiti predanost socialistični domovini. Iz navodil je bilo tudi
razvidno, da je potrebno zgodovino obravnavati na »zgodovini naših narodov«, kar kaže na
vpliv oblasti. Tudi v izbrani tematiki se je kazal vpliv oblasti, saj je šlo za razlago zgodovine
le z nacionalnega vidika. Učni načrt iz leta 1992 je vseboval najmanj vpliva oblasti, saj se
vpliv v taki obliki kot pri starejših dveh učnih načrtih ni kazal ne v navodilih ne v učnih ciljih
ne v izbrani tematiki druga svetovna vojna. Vpliv oblasti se mogoče lahko kaže le v krepitvi
nacionalne zavesti. Predvidevamo, da se veča vloga prikritega kurikuluma.
Tudi v gimnazijskih učnih načrtih se je vpliv oblasti različno kazal, saj je tudi po tipično
izbranih učnih načrtih za gimnazije zgodovina bila pomemben družboslovni predmet.
Predmetnik v učnem načrtu iz leta 1948 je vseboval predmet ustava, kar kaže na velik vpliv
oblasti. Vpliv oblasti se je v učnem načrtu iz 1948 leta med drugim kazal npr. že v tem, da je
moral pouk zgodovine oblikovati mlade v zavestne in požrtvovalne graditelje in branitelje
domovine ter da je moral biti pouk zgrajen na znanstvenih temeljih marksizma–leninizma.
Izbrana

tematika

druga

svetovna

vojna

je

temeljila

predvsem

na

obravnavi

narodnoosvobodilnega boja ter manjši obravnavi Sovjetske zgodovine in lahko sklenemo, da
se je vpliv oblasti kazal tudi pri obravnavi izbrane tematike. Pouk zgodovine je po učnem
načrtu iz leta 1962 moral seznaniti učence z družbeno–političnim razvojem v povezavi z
proizvajalnimi silami. Vpliv oblasti se je kazal tudi v izbrani tematiki druga svetovna vojna,
ki je sicer po učnem načrtu iz leta 1962 bila obravnavana tudi širše na svetovni ravni, vendar
je prevladovala obravnava zgodovine Jugoslavije. V tem, lahko sklenemo, se je kazal vpliv
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oblasti. Učni načrt za gimnazije iz leta 1992 je prav tako kot osnovnošolski učni načrt iz
istega leta vseboval malo vpliva oblasti, šlo je le za krepitev nacionalne zavesti in tudi pri tem
učnem načrtu predvidevamo, da se veča vloga prikritega kurikuluma.
V starejših učnih načrtih tako pri osnovnih šolah kot tudi pri gimnazijah, se opazi veliko več
vpliva oblasti v vseh elementih oz. indikatorjih analize, saj se je npr. v starejših učnih načrtih
vpliv oblasti kazal že v navodilih učitelju, da mora učence seznaniti s pridobitvami
narodnoosvobodilnega boja in z družbeno–političnim razvojem. Razlika v učnih ciljih in
navodilih med starejšimi in novejšimi učnimi načrti je bila velika. Starejši učni načrti so
namreč vsebovali zelo direktna navodila učitelju in zelo direktne učne cilje v smisli poudarka
pomena narodnoosvobodilnega boja in krepitve nacionalne zavesti. V novejših učnih načrtih
tako direktnih poudarkov ni bilo moč zaslediti, še vedno pa so cilji vsebovali krepitev narodne
zavesti, vendar ti niso bili zapisani na tako direkten način, kot je bilo to moč zaslediti pri
starejših učnih načrtih, ampak je bilo npr. zapisano, da se učenec usposablja za sprejemanje in
vrednotenje kulturne dediščine. Nekateri starejši učni načrti so vsebovali učne predmete, ki so
bili izrazito ideološki, saj v novejših učnih načrtih nismo našli učnih predmetov, kot so jih
vsebovali nekateri starejši učni načrti (npr. temelj socialistične morale). Ti učni predmeti so
nadomestili verouk v šolskih klopeh ter so bili namenjeni predvsem moralni vzgoji in krepitvi
narodne zavesti. V novejših učnih načrtih tako obarvanih učnih predmetov ni bilo, se je pa v
osnovni šoli poučevala etika, ki jih je morda nadomestila. V zapisu izbrane učne teme druga
svetovna vojna med starejšimi in novejšimi učnimi načrti so bile razlike. Obravnava izbrane
tematike druga svetovna vojna je v novejših učnih načrtih poleg nacionalne zgodovine v tem
obdobju vsebovala tudi veliko svetovne zgodovine (npr. nastanek blokov in hladna vojna,
OZN, gospodarske in socialne razmere v novonastalih državah ...). Pri starejših učnih načrtih
pa je izbrana tematika druga svetovna vojna bila predstavljena večinoma na uspehih
narodnoosvobodilnega boja, torej večinoma z vidika nacionalne zgodovine (npr. razvoj
osvobodilne borbe v Jugoslaviji, operacije naših enot v vzhodni Bosni in Sandžaku ...). Vpliv
oblasti obstaja tudi po letu 1990, tako smo v novejših učnih načrtih zaznali krepitev narodne
zavesti, vendar se je oblika vplivanja spremenila in je iz direktnih navodil najverjetneje prešla
v prikriti kurikulum, kjer veljajo neka nenapisana pravila, navodila, ki se jih v šoli izvaja.
Pričujoče diplomsko delo prikazuje vpliv oblasti in njene ideologije na organizacijo in
vzgojno–izobraževalno delo v osnovnih šolah in gimnazijah med leti 1945 in 1995, prav tako
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prikazuje vpliv oblasti in njene ideologije na pouk zgodovine ter učne načrte za zgodovino
med leti 1945 in 1995. Ugotovili smo, da vsak politični aparat pušča sledi v družbenem
življenju, torej tudi v šolstvu.
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PRILOGE
Priloga A: Vsi dostopni učni načrti in predmetniki za osnovne šole, ki so izšli med leti 1945
in 1995
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