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Sodobna didaktika pouka zgodovine v teoriji in praksi 

PavIa Karba 

SOOOBNA TEORETICNA IZHOOISCA POUCEVANJA, PREVERJANJA 
IN OCENJEVANJA ZNANJA PRI POUKU ZGOOOVINE (prvi del) 

UVOD 
Globalizacija, ni znacilna Ie za go
spodarske tokove, marvec je nasla 
svojo mesto tudi v vsebinah kurikularne 
prenove solstva v Sioveniji. Na solskem 
polju je bolj prepoznavna pod izrazom 
integracija. Govorimo 0 integraciji ucnih 
ciljev, vsebin, ucnih predmetov na 
horizontalni in vertikalni ravni insti
tucionalnega izobrazevanja. Z inte
gracijo (procesom, ki poteka po 
dolocenih zakonitostih) v vzgojno
izobraZevalnem delu uvajamo nekatera 
nova razmerja med strukturo in arti
kulacijskimi stopnjami pouka slehernega 
predmeta, tudi zgodovine. Integraciji 
so naklonjene sodobne teorije 0 

znanju, poucevanju, ucenju, pre
verjanju in ocenjevanju. Teorije 
poudarjajo nelocljivo povezanost 
izpostavljenih procesov. 

1. POVEZANOST POUCEVANJA, 
PREVERJANJAINOCENJEVANJA 
Ponazoritev primerjave med tradicio
nalnimi in sodobnimi teorijami: 

1.1 TRADICIONALNE TEORIJE 

POUCEVANJE,UCENJE 

STOPNJE 
SPOZNAVNEGA 

PROCESA 

1.2 SODOBNE TEORIJE 

POUCEVANJE~ __ --__ __ UCENJE 

SPOZNAVNIPROCES 
JE 

INTEGRALNI PROCES 

OCENJEVANJE PREVERJANJE 

Temeljno vprasanje sodobnih teorij 
poucevanja je KAKO POUCEVATI. 

Torej nacini poucevanja. Ucna vsebina 
je v funkciji ciljne operacionalizacije 
ucnega procesa. Vsebina in modeli 
poucevanja v sodobnih teorijah 
postajajo vse bolj enakovredni par
tnerji. 

1. 3 Primerjava vlog ucitelja in ucenca v tradicionalnih in 
sodobnih teorijah znanja, poucevanja, ucenja, preverjanja in 
ocenjevanja 

TRADICIONALNE SODOBNE 

UCITELJ UCENEC UCITELJ UCENEC 

Ucitelj izhaja iz ucnega naMa: KAJ PO
SREDOVATI? Poudarek na spoznavanju vse
bine, npr. Kako je nastajala rimska drzava. 

Ucno gradivo in ucila pripravi ucitelj. 

Ucitelj posreduje snov ne glede na predznanje 
uceneev. 

Ucitelj interpretira dejstva 0 nastanku Rima, 
ucenei si jih predvsem zapomnijo. 

Ucenei povzemajo misli ucitelja. 

Ucilelj najpogosteje oeenjuje znanje po ob
ravnavaniucni temi, ustno ali z nalogo objektiv
nega tipa. 

Ucitelj izhaja iz ucnih eiljev predmeta: 
KAKO POSREDOVATI? Poudarek na spo
znavanju raznovrstnih virov in njihove vsebine 0 
nastajanju rimske drzave. 

Ucitelj v sodelovanju z ucenci pripravi ucno 
gradivo. Ucenei iscejo vire 0 temi doma 
(prospekti s potovanj), V knjizniei ... 

Ucitelj z vprasanji preveri, kaj 0 temi ucenci 
ucenci fe vedo. Vsebinsko nadgradnjo nacrtuje 
na podlagi ucencevega predznanja. A hkrati 
poskrbi, da bodo temeljno znanje pridobili vsi 
ucenei. Npr. odloci se za metodo zapisa v obliki 
miselnega vzorea. Glej miselni vzoree. 

Ucitelj uvala ucenee v delo z zgodovinskim 
besedilom po razvojnih fazah:1 . Prebere jim 
besedilo 0 rim ski volkulji (6. razred). Ucno 
sekveneo naveze na obravnavo Ijudske pri
povedke kot literame zvrsti pri slovenskem jeziku. 

2. Uceneem razdeli ucni list Z nalogami: 
a) podcrtaj v besedilu neznane pojme; b) glasno 

preberi pojme, ki 8i jih podcrtal ; e) pojme si 
ucenei med seboj razlagajo; d) oblikujejo 
sporocilo besedila. 

3. Med delom ucenei sprasujejo ucitelja, ucitelj 
jim svetuje . 

4. Skupaj odkrivamo kateri del sporocila v 
pripovedki je plod Ijudske domisljije in po cem 
ga prepoznamo. 

Z nalogami ucitelj uvaja ucence v inerpretacijo 
dejstev, v diskusijo in kriticno presojo. 

Ucenec z halogami preverja razumevanje med 
ucnim delom. Ucitelj ob svetovanju spoznava 
globino razumevanja in miselno strategijo 
uceneev. Z vprasanji ucenci ucitelju spo
rocajo, kaj zmorejo in znajo in cesa ne. Ob 
koneu ucne teme lahko ucenei preverijo znanje 
na razllcne nacine. Npr. nariselo ilustracijo 0 

nastanku Rima in jo opremijo z besedilom, 
odigrajo prizor 0 odnosih v rimski druzini, 0 delu 
senata in podObno. Ucitelj lahko v skladu .z 
ucnimi ciljioeeni verOdostojnost vsebine. 
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MISELNI VZOREC (temeljno znanje) 
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" I KAKO JE NASTAJALA 

R/KAD~A~ 
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 
- KMETIJSTVO 
- OBRT 

MNOGOBOZCI DRUZBA 

/ ~ 
- TRGOVINA PATRIJCI PLEBEJCI 

SLOVARCEK POJMOV, KI SO V RABI SE DANES: 

REPUBLI~ / ~ ~ETO 
KONZUL 

V sodobnem didaktienem pojmovanju 
ucitelj poucuje ucenca, kako naj 
argumentira zgodovinska dejstva, 
kako naj isce zgodovinske vire in kje, 
kako zbira in urejuje zgodovinsko 
gradivo, kako postavlja vprasanja, 
kako diskutira 0 snovi v dvojici, v 
skupini, skratka kako raziskuje 
zgodovino (dejstva, dogodke, pojave, 
odnose med Ijudmi, drzavami, za
konitosti zgodovinskega dogajanja in 
kako jih lahko uporabi v novih situ
acijah). Ucitelj ucenca usposablja za 
samostojno pridobivanje zgodo
vinskih spoznanj. Ueenec si ob tako 
organiziranem pouku zgodovine ne 
pridobiva Ie novih spoznanj, ampak 
tudi spretnosti in sposobnosti za 
samoizobrazevanje ter zivljenje v 
skupnosti. Ali uci se: VEDETI, DELATI, 
BITIIN ZIVETI SKUPAJ. 
Pri tako zastavljenem pouku zgo
dovine se ucenec ob pomoci ucitelja 
uci snov, uci se snov uciti, preverjati 
znanje in ocenjevati svoj napredek. 
Ueitelj med uenim delom spoznava 
ueeneevo vsebinsko kakovost spo
znavanja (nivo usvajanja spoznavnih 
uenih ciljev), stopnjo obvladovanja 
spretnosti ueenja (nivo funkcionalnega 
razvoja) in kakovost socializacije 
(sistem vrednot). Tako organiziran 
spoznavni proces je torej integracija 
poueevanja, ueenja, preverjanja in 
ocen jevan ja. 

SENAT 

2. PREVERJANJE ZNAMJA KfJT 
IICRPNA1 POf1LOBLJENA IN 
SiSTEMATlCNA P()VfMTNA 
/NFORMACIJA 
Cilj sodobne sole je razvijati in spre
mljati razvoj slehernega ueenca v 
skladu z njegovimi individualnimi 
posebnostmi in druzbenimi potrebami. 
S premisljeno naertovanim preverjanjem 
znanja ueitelj sistematieno vpliva na 
pridobivanje raznovrstnih znanj in 
razvijanje sposobnosti in vesein pri 
ueencu. Pri preverjanju znanja -
povratni informaciji ucenca ucitelju 
ucitelj ne spoznava Ie individualnega 
spoznavnega napredka (npr. stopnje 
argumentirane razlage druzbenih 
razmer v rimski drzavi), ampak tudi 
napredek v moralnem, emocio
nalnem in socialnem razvoju (kaksna 
stalisca, odnos in custva vzbuja 
vsebina snovi v ucencu). Povratna 
informacija ueitelju ne sporoea Ie, 
katere vsebine so dobro utrjene, 
ampak predvsem kako ueenec spre
jema snov, kako jo interpretira, kako 
povzema in kritieno presoja, ali v snovi 
zazna aktualnost in uporabnost v 
vsakdanjem zivljenju. Ueitelj spoznava, 
kje so moena in kje sibka podroeja 
ueeneevega razvoja. Na temelju 
taksne povratne informacije lahko 
ucitelj nacrtuje nadaljnje poglobljeno 
delo z ucenci. 

2.1 OP/SNI KlllTEBUl 
PREVERJANJA lNAflJA 
Kriteriji so sestavine, ki jih hoeemo 
meriti in stem spodbujati. Kriteriji 
preverjanja znanja morajo izhajati iz 
ciljev poucevanja zgodovine. 
Sistematieno preverjanje znanja sloni 
na uenih ciljih. Cilji so vodilo za to, k 
eemu naj se usmerjamo, a hkrati opora 
za presojanje, koliko smo dosegli. Izbor 
kriterijev je odvisen od ciljev po
ueevanja doloeene uene vsebine. 
Primer: V ueni temi Razvoj rimske 
drzave, smo si zastavili cilj, da bi ueenci 
dobro razumeli in svoja izvajanja 
podprli s preprieljivimi argumenti. Vtem 
primeru kot kriterij postavimo globino 
razumevanja in preprieljivost argu
mentov. Kriterij je sestavina cilja. Biti 
mora smiselen, jasen in vsem poznan. 
Zelo pomembno je, da ucenci vedo, 
na kaj naj bodo pozorni, od cesa vse 
bo odvisna presoja njihovega do
sezka. Prav je, da vsaj obeasno aktivno 
sodelujejo pri zastavljanju ciljev in 
kriterijev tudi ueenci. 
Ker se tematski sklopi med seboj 
razlikujejo, je smiselno naertovati za 
vsak tematski sklop znaeilne kriterije. 
Doloeajo jih lahko ueitelji individualno 
ali po aktivih v predmetnih studijskih 
skupinah. Vsebina dela studijskih 
skupin v naslednjih dveh letih je 
namenjena prav tej aktivnosti. 
Izhodisea za opredeljevanje opisnih 
kriterijev znanja so torej razliena. Toda 
na kaj se opreti , na osnovi eesa se 
odloeati , katero znanje in veseine pri 
predmetu postaviti v ospredje? 
Izhajanje iz izkusenj v praksi je 
premalo. Treba je poznati sodobne 
teoreticne koncepte znanja. A ti so 
raznovrstni. Skupna tocka je takso
nomija znanja. Vendar poznamo tudi 
vee taksonomij. · 

Predstavljam primer Bloomove takso
nomije ucnih ciljev (ki so hkrati kri
teriji za preverjanje in ocenjevanje 
znanja) za tematski sklop RIMSKA 
SVETOVNA DRZAVA 

A PREPOZNAVANJE 

1.Znanje posameznosti 
a)terminologija, besedni izrazi: 
- ueenec zna s svojimi besedami 

obnoviti besedno razlago za 
republiko, senat, provinco 

b)poznavanje podatkov in dejstev 
- ueenec ob zemljevidu poimenuje 

najveeja plemena na Apeninskem 

l 
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polotoku v predrimskem obdobju 
2. Poznavanje nacinov ravnanja s 

posameznimi dejstvi in podatki 
a)poznavanje dogovorov, pravil, 

konveneij 
- ucenee ve, s katerimi simboli se na 

zemljevidu oznacijo razlicni 
kulturnozgodovinski spomeniki iz 
rimskega obdobja 

b)poznavanje tendene in zaporedij 
(casovnih in drugih) 

- ucenee pokaze na karti vrstni red 
rimskih osvajanj v Sredozemlju 

e)poznavanje klasifikaeij in sirsih 
kategorij 

- ucenee slikovno gradivo 0 rimskih 
kulturnih dosezkih razvrsti v skupine 
glede na vrsto kulturnega podrocja 

c)Poznavanje kriterijev za oeenitev 
- ucenee obrazlozi vzroke za 

propadanje rimskega imperija 
d)Poznavanje metodologije 

raziskovalnih postopkov 
- ucenee razlikuje med informaeijo 

Ijudskega izrocila 0 nastanku Rima 
in ugotovitvami arheoloskega 
raziskovanja 

3. Abstraktno posploseno znanje 
a)poznavanje prineipov, zakonitosti in 

posplositev 
- ucenee pojasni vpliv vojn na 

gospodarske razmere v rimski drzavi 
b)Poznavanje teorij in struktur 
- ucenee pozna strukturo rimske 

republike 

B RAZUMEVANJE 

1. Prevajanje 
- ucenee opise razmere, ki so 

omogocile uvedbo eesarske oblasti 

2.lnterpretaeija 
- ucenee razlozi poslediee propadanja 

rimskih kmetov 

3. Predvidevanje 
- ucenee predvidi poslediee vdora 

germanskih Ijudstev na ozemlje 
rimskega imperija 

C UPORABA 

- ucenee na primeru uporabi sledece 
spoznanje v danasnjem casu: boji za 
oblast slabijo gospodarsko in 
politicno moc drzave 

DANALIZA 

a) elementov 
- ucenee ugotovi, v cem se besedili 0 

gradnji koloseja v Rimu razlikujeta 
b)odnosov 

- ucenee v besedilu oporoke Gaja 
Julija Cezarja ugotovi njegov odnos 
do rimskih mescanov 

e)strukture, organizaeijskih nacel 
- ucenee analizira pogoje, ki so 

pospesili razvoj znanosti, kulture in 
prava v rimski drzavi 

E SINTEZA 

a)izdelovanje originalnega porocila: 
- ucenee na temelju slikovnega 

gradiva napise clanek 0 znacilnostih 
rimske hise in 0 zivljenju v njej 

b)izdelovanje nacrta in predloga za 
akeijo 

- ucenee izdela kronoloski trak razvoja 
rimske drzave 

e) izpeljava sistema abstraktnih 
odnosov 

- ucenee ilustrira dejavnike, ki so 
omogocili razvoj Rima v svetovno 
drzavo 

F VREDNOTENJE - EVALVACIJA 

a)na podlagi notranjih kriterijev 
- ucenee oeeni pomen romanizaeije za 

gospodarski in kulturni razvoj 
juznega, zahodnega in osrednjega 
evropskega prostora. 

b)na podlagi zunanjih kriterijev 
- ucenee na podlagi primerjave pojasni 

razlike med grsko in rimsko 
arhitekturo 

Poznavanje taksonomije je pomembno 
pri poucevanju, preverjanju in oeenje
vanju znanja. Ucitelj mora jasno 
vedeti, preden zastavi vprasanje, 
katere kvalitete bo razvijal in meril, 
kdaj bo pouceval, preverjal in oce
njeval in koga (razvojna stopnja 
ucenea in njegove individualne po
sebnosti). Vprasanja, postavljena na 
temelju taksonomije, ze vsebujejo 
kriterije za oeenjevanje. 

2.2 ALTERMATIVII/ HAC/HI 
PREVERJAIIJA INANJA ALl 
IJVAJANJE PRfJ!JLEMSKEGA 
PRlSTOPA 
Kadar si kot kriterij pri preverjanju 
postavimo presojanje vescin uceneev, 
moramo organizirati preverjanje v cim 
bolj realisticnih situaciji. 
Na primer: namesto da ucenei obnovijo 
zgodbo 0 rimski volkulji, lahko narisejo 
ilustracijo in jo opremijo z besedilom. 
Namesto pripovedovanja 0 odnosih v 
rimski druzini odigrajo prizor iz 

zivljenja druzine. Zanimiv in koristen 
za ucitelja in ucenea je nacin pre
verjanja, da ucenec visjega razreda 
doloceno zgodovinsko snov razlozi 
ucencem nizjega razreda. V teh 
primerih gre za izkustveno ucenje. 
Ucenee se vzivlja v miselni svet osebe 
ali v sporocilo argumenta - vira, na ta 
nacin si ga mora bolj priblizati, kot ce 
bi se ucille dejstva 0 osebi, dogodku 
in podobno. Zelo pomemben dejavnik 
pri teh nacinih preverjanja znanja je 
zavedanje ucitelja in ucenea, da je 
ucenje ucenja dolgotrajen proces, a 
tako dosezeni ucni eilji so trajni in 
kakovostni. To potrjujejo moje izkusnje. 

3. OCENJEVANJE .IE NAJBOl.J 
O!JCUTU1VA SESTAV1IIA 
PElJiUiOSKEGA BELA 
Poucevanje, ucenje, preverjanje in 
oeenjevanje znanja je intelektualno 
delo. Rezultat je znanje v najsirsem 
pomenu besede. Znanje je subjektivna 
pedagoska kategorija. To pomeni, da 
ga posameznik izrazi v odgovorih, v 
vprasanjih, v resevanju problemov, v 
odnosih in staliscih, v prakticnih 
konstrukeijah in rekonstrukeijah in 
podobno. Kakovost in obseg znanja 
merimo, ocenjujmo z dolocenimi 
opisnimi in stevilcnimi kriteriji, ki jih 
predstavljajo ocenjevalne lestvice. V 
sodobni didaktiki je teznja, da se v 
aktivnost oeenjevanja cim bolj vklju
cujeta ucitelj in ucenee. Ucitelj mora 
dobra poznati vrednost ocene, njeno 
strukturo, kriterije in dejavnike 
ocenjevanja. Prav je, da je stem se
znanjen tudi ucenec. 

3.1 VREDjJ(jSr OCENE 

a) motivaeijska vrednost 

Poznamo notranjo in zunanjo moti
vaeijo za ucenje. Pri razlicnih uceneih 
je razlicna. Statisticne posplositve 
kazejo, da je motivaeija ucenea za 
ucenje odvisna predvsem od zivljenj
skih eiljev okolja in osmisljenosti eiljev 
ucenja. Praviloma visji eilji dvigujejo 
motivaeijo za ucenje in ucenee tezi za 
visjo oeeno. To pravilo pa ne velja za 
negativno oeeno. 
Zanjo so podobno obcutljivi ucenei z 
nizkimi in visokimi eilji, ker ta oeena 
izkjucuje ucenea iz ucnega okolja. 
Ucitelj z oeeno med drugim spodbuja 
ucenea k usvajanju znanja. Motiva
cijsko vrednost z oceno dosezemo 

JI'II,I,I,II.I!':MIA"I.I 



Ie, ce dobro poznamo ucencevo 
osebnostno strukturo, da lahko 
predvidimo reakeijo ucenea. Motiva
eijsko vrednost ima oeenjevanje, ki za
dovolji pomembne ucne potrebe 
ueenea, kot so : 
- zelim, da so moji dosezki opazeni, 

upostevani in priznani, Morda to 
dosezemo s kombinaeijo 
numerienega in opisnega 
oeenjevanja (sporoeanja): 

Primer: 
5 ---- Odlicno, Ie tako naprej, 
4 ---- Lahko si zadovoljen/-a, morda 

zelis se vee, 
3 ---- Kar dobro ti gre, 
2 ---- Morda bi svoje znanje lahko 

izboljsal/-a, 
1 ---- lal ni dobro, Svetujem ti, vee se 

pogovarjaj z ucbenikom, 
- lelim se pocutiti kot subjekt. 
- lelim vedeti, kaj od mene prieakujete 

(eilj, kriterij, pot do znanja), 
- Potrebujem dosegljive, realistiene eilje, 

b) informativna vrednost oeene 

Z njo ucitelj uceneu sporoca, do 
katere stopnje je snov usvojil, 
ucenee pa ucitelju sporoca, kaj je pri 
njem dosegel z ucnim proeesom. 
Informativno vrednost ima oeena tudi 
za starse, Veeina starsev dozivlja uspeh 
ali neuspeh otroka kot svoj uspeh ali 
neuspeh, Starsi prek otroka repro
dueirajo svoj druzbeni status, 
P. av poveeana selekeija prehoda iz 
osnovne v sredno solo je povecala 
obeutljivost starsev pri oeenjevanju 
njihovega otroka, 

e) normativna vrednost oeene 

Oeena je norma znanja, Ko je oeena 
zapisana v spricevalu, dobi normativno 
vrednost. Prav s to vrednostjo si mla
dostnik odpira ali zapira vrata v na
daljnje solanje, 

e) empiriena vrednost oeene 

Oeena ima visoko empiricno vrednost 
takrat, kadar je ugotovljena visoka 
korelacija na primer med rezultatom 
testa in zakljucno oeeno iz tega 
predmeta. Raziskave letnega uspeha 
6, razreda so pokazale, da je ueni 
uspeh odvisen od naslednjih kljuenih 
spremenljivk: znanje 32 %, spo
sobnosti 53 % in motivaeija 15 %, 

ka zgodovine v teor i ji in praksi 

3.2 STRUKTURA OCENE 
Vsaka oeena ima pomen za tistega, 
ki jo oblikuje, in za tistega, ki jo 
prejme. Prinasa poslediee, ki so 
ugodne ali neugodne, Oeena mnogo
krat zal ni odraz tistega, kar misli po
sameznik 0 sebi, temvec odraz tistega, 
kar mislijo 0 njem drugi, 
Temeljne razlike med ueitelji pri oeenje
vanju izhajajo predvsem iz 
- kognitivnega stila ucitelja, 
- razlicnega koneepta oeenjevanja. 

a) psiholoska 

Glede na kognitivni stil oeenjevanja 
delimo uCitelje v dve kategoriji, Ueitelji 
prve kategorije oblikujejo oeeno 
global no, z intuieijo; ueitelji druge 
kategorije pa z analitieno-sintetienim 
pristopom, UCitelji, ki oblikujejo oeeno 
ucenea globalno (ne tehtajo, katere 
posameznosti ueenee zna ali ne zna), 
to pocno predvsem na osnovi indi
vidualnih standardov, pridobljenih z 
izkusnjami. Pri njih prevladuje normalna 
distribueija oeen , Drugi pa z ana
liticno-sinteticnim pristopom. Ti 
ucitelji analizirajo znanje uceneev po 
posameznih kriterijih (kaj zna, cesa ne 
zna) , Taksno oeenjevanje je zahtev
nejse, ker je moznost napak vecja, Za 
vecjo objektivnost so potrebni 
standardizirani kriteriji. 

b) didakticna 

Globalno didakticno strukturo doloca 
Pravilnik 0 preverjanju in oeenjevanju 
znanja, 
Vsebina pravilnika je nastala na osnovi 
didaktienega koneepta oeenjevanja, 
Razlicni koneepti spodbujajo oeene, 
ki imajo razlicno notranjo strukturo. 
Pod notranjo strukturo oeene razu
memo razmerje med material no, 
funkeionalno in vzgojno sestavino, 
Glede na notranjo razmerje navedenih 
sestavin locimo: 

• Klasicni pedagoski koneept. Oeeno 
oblikujemo na podlagi ugotovitev, kako 
je ueenee dosegel splosne in ope
rativne vzgojno-izobrazevalne eilje, 
Koneept zdruzuje izobrazevalne in 
vzgojne sestavine, Oeena je selektivna, 
ostro loci, to ucenee zna, tega ne zna, 
eksaktnost (natancnost ocene) je 
nizka, prognostiena vrednost je za
dovoljiva, 

• Didakticni koneept gradi oeene na 
podlagi dejstev, kako je ueenee za-

dostil materialnim, funkcionalnim in 
vzgojnim nalogam oziroma eiljem , 
Prognosticna in eksaktna vrednost tako 
pridobljene oeene sta sorazmeroma 
visoki, selektivnost pa nizja, 
• Soeialno-pedagoski koneept pri 
oblikovanju oeene uposteva: znanje, 
spretnosti, uene navade, motivaeijo, 
vlozeno energijo in socialne razmere. 
Sledijo mu didakticne teznje kurikulame 
prenove osnovnega solstva pri nas, 

3.3 KAKO OBJEKTIVIZIRATI 
OCENJEVANJE 
Teoretiena spoznanja in praktiene 
izkusnje izpostavljajo naslednje de
javnike, ki se nanasajo predvsem na 
ueitelja: 

- Nacelo pozitivne uciteljeve usmerje
nosti, Ueitelj isce znanje in ne 
neznanje, 

- Uposteva individualne posebnosti 
uceneev, tudi njihove razlicne 
kognitivne stile: slusni, vidni, 
analitieni, eelostni, impulzivni , 
razmisljujoci .. , 

- Ucitelj je do uceneev strpen, 
dosleden in spodbuden, 

- Ucencem razlozi cilje oeenjevanja, 
strukturo oeene in nacine 
oeenjevanja, Jasno sporoci 
ueeneem, da do znanja pridemo Ie z 
rednim utrjevanjem, 

- Skrbno nacrtuje aktivnosti uceneev, 
preverjanje in oeenjevanje, kar 
pomeni, da stalno spremlja 
ucencevo dele in napredek ter 
ucenea navaja na samopreverjanje, 

- Ucence seznani z lestvieo kriterijev 
za oblikovanje oeene, 

Splosni primer opisnih kriterijev in 
ocenjevalnih stopenj. Kriteriji zaje
majo razumevanje, razlago, primere, 
argumente, predstavitev in aktivnost 
ucenea. 

5 = samostojna in logicna razlaga, 
rekonstrukcija, interpretacija, raz
sirjenje, uporaba, povezovanje, pri
merjava, integraeija, sistematizaeija 
vsebine in oblikovanje sintez ' " 

4 = oblikovanje odgovorov s svojimi 
besedami, pojasnjevanje, primerjanje , 
logicna razlaga, povezovanje podo
bnega in razlikovanje razlicnega, 
uporaba v novih okoliscinah '" 

3 = pravilno oblikovanje odgovorov, 
iskanje ustreznih izrazov, uporaba 
znanja na primerih ' " 

1 
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Sodobna didaktika pouka zgodov 

2 = pomanjkljivi, nepovezani odgo
vori, navadna obnova, slabo razu
mevanje ." 

preverjanja in ocenjevanja znanja, 
vrednost in strukturo ocen, tem visja bo 
korelacija med cilji pouka zgodovine, 

dejanskim znanjem in poeutjem ueen
ca ter njegovim osebnostnim razvojem. 

1 = ni sposoben povezati preprostih 
dejstev, napaene obnove, molk, neso
delovanje kljub spodbudam ... Literatura 
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Spremljava prenovljenega uenega naerta za zgodovino v 
prvem letniku splosne in strokovne gimnazije je potekala v 
solskem letu 1998/99, ko je pouk zgodovine prvie potekal 
na vseh gimnazijah po prenovljenem uenem naertu. V vzorec 
sol, na katerih je potekala spremljava, je bilo za predmet 
zgodovina, vkljueenih osem splosnih in dve strokovni (ena 
ekonomska in ena tehniska) gimnaziji iz vse Siovenije. Ob 
upostevanju dejstva, da je vseh gimnazij v Sioveniji 103 (od 
tega 70 splosnih in 33 strokovnih), vzorec predstavlja 11 % 
vseh gimnazij. 
Spremljava je potekala v dveh krogih, vsakie pri istem 
profesorju in v istem oddelku prvega letnika na izbrani soli iz 
vzorca. Metodologija spremljave je bila enotna za vse 
predmete po predmetniku gimnazije, upostevajoe tudi 
predmetne posebnosti po predmetniku gimnazije. Pripravili 
sta jo dr. Zora Rutar IIc in mag. Barbara Steh - Kure, za 
predmetne posebnosti pa odgovorni svetovalec ZRSS za 
posamezni predmet. Metodologija spremljave je tako v 
prvem krogu za vsakega profesorja obsegala opazovanje 
obravnave uene snovi po opazovalni shemi, pisanje 
zapisnika 0 opazovani ueni uri, izpolnjevanje ocenjevalne 
lestvice za celosten vtis in intervjuja s profesorjem in dijaki 
po koneani opazovani ueni uri. V prvem krogu so bila 
opazovanja uenih ur izpeljana na sedmih splosnih in eni 
strokovni (ekonomski) gimnaziji. V drugem krogu je 
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spremljava potekala ob opazovanju obravnave po 
opazovalni shemi, pisanju zapisnika 0 opazovani ueni uri, 
izpolnjevanju ocenjevalne lestvice za celosten vtis in 
povzemnih intervjujih s profesorji in dijaki. Edinole ti intervjuji 
so se nanasali na pouk zgodovine v celotnem solskem letu, 
ostali instrumenti spremljave pa Ie na konkretno opazovano 
ueno uro. Opazovanja uenih ur so bila zaradi blizajoeega se 
konca pouka iZ\iedena na sedmih splosnih in eni strokovni 
(ekonomski) gimnaziji, povzemni intervjuji s profesorji in dijaki 
pa na vseh v vzorec vkljueenih solah. Pri predmetu 
zgodovina, je bilo tako opravljeno opazovanje uenih ur pri 
osmih, povzemni intervjuji pa so bili izvedeni z vsemi desetimi 
profesorji in njihovimi dijaki. Analizirani pa so bili tudi pisni 
preizkusi petih ueiteljev iz vzorca sol. 
Ueitelji so izpolnili se vprasalnik 0 uenih naertih po vsaki 
redovalni konferenci, vprasalnik 1 za pridobitev splosne 
ocene 0 prenovljenem uenem naertu, vprasalnik 2 pa je bil 
obravnavan na gimnazijski studijski skupini za zgodovino v 
Ljubljani 20. novembra 1999 na SVSG. 
Glede pridobljenih pedagoskih izkusenj v poueevanju 
zgodovine bi lahko v vzorec vkljueene profesorje razvrstili v 
mlajso (do deset let delovnih izkusenj - 4 profesorji) , srednjo 
(med deset in dvajset let delovnih izkusenj - 2 profesorja) in 
starejso (vee kot dvajset let delovnih izkusenj - 4 profesorji) 
generacijo. 
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2M ANALIZA SPREMUAVE 
UCNEI1A NACRfA 1A 
IGO{JOVINfJ If PRVEM 
Lf fNIKIJ SPLOSNE IN 
SflUJ!U)VNE GIMNA11JE 

1 h Izpostavijanje acnin ciljev 
Opazovanje obravnave ucne snovi je pokazalo, da od osmih 
profesorjev nihee jasno ne napove uenih ciljev, pac pa 
izpostavi samo uene vsebine bodisi na zaeetku ali na koncu 
ucne ure. Eden od profesorjev dijakom podrobneje predstavi 
uene vsebine Ie na zaeetku obravnave vsake nove ucne 
teme. Vendar pa so bili ueni cilji pri vseh osmih profesorjih 
razvidni iz obravnave uene snovi. Trije profesorji pa so 
napovedali Ie po en splosni cilj in enkrat etapni, ki niso zajeli 
vse v ucni uri obravnavane snovi , etapnih ciljev pa se niso 
dotaknili . Oijaki pri oblikovanju ucnih ciljev ne sodelujejo, 
razen ce si v okviru obravnavane uene snovi izberejo referat ; 
lahko tudi vplivajo na odlocitev, kaj se bodo ucili med 
nadomescanji ucnih ur, ena od profesoric pa jih vedno 
vprasa, ali zelijo se kaj zvedeti, in na njihovo pobudo zeleno 
tudi obravnavajo. Opaziti je tudi bilo , da profesorji in dijaki 
istovetijo uene cilje z ucnimi vsebinami. Ova profesorja sta v 
povzemnih intervjujih povedala, da uspeta realizirati vse ucne 
cilje, ki jih zahteva ucni nacrt, ostalih osem profesorjev pa 
ucne cilje realizira Ie del no in sicer v vecji meri splosne in 
nizje kognitivne kot operativne in visje kognitivne. Vzroka za 
to sta po njihovih navedbah preobsezen ucni nacrt in 
pomanjkanje casa, saj je za realizacijo visjih kognitivnih ciljev 
treba vee easa za pripravo in izvedbo, tudi za animacijo 
dijakov in izvedbo. Novih ciljev v ucni naert ne bi dodajal 
nobeden od v vzorec vkljueenih profesorjev, pac pa je ena 
od profesoric zahtevala, da se ze obstojeci obseg ucnih ciljev 
(op. avo ucnih vsebin) skrci, vsi pa so si bili enotni v mnenju , 
da je ucninacrt preobsezen tako glede vsebin kot ciljev. 
Vseh deset profesorjev meni , da je moe z obravnavo 
doloeenih zgodovinskih tem, problemov, aktualiziranjem, 
oblikovanjem in zavzemanjem stalisc do posameznih 
zgodovinskih problemov, z zgodovino kot humanistieno vedo 
pomembno vplivati na bolj poglobljeno razumevanje sveta 
in sebe. Pojavili pa so se tudi zadrzki, da realizacija 
omenjenega vzgojnega cilja ni odvisna samo od profesorjev, 
ampak tudi od dijakov oz. od tega, koliko bodo hoteli in znali 
crpati iz znanja zgodovine, da ne bi vee ponavljali napak iz 
preteklosti, saj so mnenja, da je zgodovina se vedno ueiteljica 
zivljenja. 
Stirje profesorji tudi menijo, da uspejo realizirati tudi 
formativne cilje s spodbujanjem ustvarjalnosti ob pisanju 
referatov, seminarskih in raziskovalnih nalog, z aktivnimi 
oblikami poucevanja in ueenja, z usmerjanjem k iskanju 
izvirnih odgovorov in razlag , ki jih poprej in neposredno ne 
navedejo sami, ampak jih morajo iskati dijaki ; pet profesorjev 
meni, da so lahko ustvarjalni samo tisti , ki so taksni "ze po 
naravi"; eden od profesorjev pa meni, da k ustvarjalnosti ne 
prispeva nie, ker je ueni nacrt preobsezen, v oddelkih pa 
ima prevee dijakov. 
Osem profesorjev je tudi mnenja, da pomagajo oblikovati 
strategije ucenja, saj dijakom povedo , kako se ueiti 

zgodovino, uporabljati ucbenik, kaksna mora biti kakovost 
znanja za doloceno oceno. Ova profesorja men ita, da k 
oblikovanju strategij ueenja ne prispevata veliko, saj dijaki 
iscejo svoje poti in nacine ueenja in so doloeene strategije 
usvojili ze v osnovni soli. 
Osem profesorjev je tudi mnenja, da prispevajo k realizaciji 
se enega vzgojnega cilja, in sicer k oblikovanju bolj strpnega 
odnosa do Ijudi in okolja z obravnavo posameznih tem iz 
zgodovine, vendar pa na strpnost vpliva tudi domaca vzgoja, 
okolje, ideologija, tako da ne morejo presoditi, koliko je ta 
cilj v resnici dosezen. Vzgojnih ciljev tudi ni moe preverjati 
ali celo ocenjevati . 

2. POV81sve 
Statisticni podatki, dobljeni pri opazovanju ucnih ur, nam 
pokazejo, da so povezave med deli ucnih vsebin znotraj 
zgodovine zelo pogosta ucna aktivnost pri poucevanju in 
ucenju zgodovine. 
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Povezave 

_ NakaZejo povezave 

I i i Povezav ne nakazejo 

Graf prikazuje, ko liko uciteljev iz vzorca je nakazovalo povezave. 

Veeino povezav so po spodbujanju profesorjev z reaktivnim 
ravnanjem poiskali dijaki. 
Tudi v povzemnih intervjujih so profesorji in dijaki povedali , 
da so povezave med deli snovi nujne ze zaradi narave 
zgodovinopisja, saj je vedno treba najti vzrok za posamezni 
zgodovinski dogodek, pojav, proces in posledico -
povezovati je treba preteklost s sedanjostjo , s sedanjim 
zivljenjem in dogajanjem okoli nas. Zgodovina postane tako 
tudi bolj zanimiva in privlaena, dijake razbremeni , znanje , 
pridobljeno pri zgodovini, pa je moe koristno uporabiti v 
vsakdanjem zivljenju pri razumevanju korenin dogajanja 
doma in v svetu , ne Ie pri studiju zgodovine in zgodovinskih 
uvodih v studij drugih ved . Iskanje in poznavanje povezav 
naj bi tudi prispevalo k temu , da ne bi vee ponavljali napak 
iz preteklosti . Sedem profesorjev tudi nakazuje povezave z 
drugimi predmeti - slovenski jezik, umetnost, geografija, 
sociologija, ekonomija (ekonomska gimnazija) , filozofija -, 
dve Ie del no, eden pa sploh ne. Povezovanje z drugimi 
predmeti onemogoea casovna neusklajenost med posa
meznimi predmeti po predmetniku gimnazije . 
Ucitelji so tudi povedali , da dijakom tezko dopovedo, da je 
nujno treba iskati tudi medpredmetne povezave, saj bi se 
npr. 0 vlogi in pomenu Marka Pohlina za slovenski narodni 
preporod najraje kar loceno naueili , kar je treba 0 tem znati 
pri slovenskem jeziku s knjizevnostjo in kar je treba znati pri 
zgodovini, namesto da bi se potrudili poiskati povezavo. Tako 
mora povezavo najveckrat nakazati kar ucitelj. 
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Grafikona prikazujeta, kako so bile aktivnosti v prvem in drugem krogu 
spremljave razporejene glede na ucitelja in dijake. Vidimo, da so se dijaki 
najveckrat reaktivno odzvali na pobudo uCitelja, zelo malo v prvem krogu ali 
nic v drugem krogu pa je zaslediti iniciativnosti in individualnega dela dijakov. 

3~ Primeri 
V povzemnem intervjuju so profesorji in dijaki povedali, da 
je dajanje primerov za ilustracijo obravnavane ucne snovi 
vkljuceno skoraj v vsako ucno uro. Dijaki so v intervjujih tudi 
bolj nazorno opredelili vrste primerov, kot so npr. "zgodo ... 
vinske sale", anekdote , zanimivosti z zgodovinskih 
popotovanj profesorjev, duhoviti komentarji, zanimivi podatki, 
ki jih povedo profesorji ali preberejo v zgodovinskih virih in 
besedilih, risbe, ki jih profesor narise na tablo (npr. rimska 
vojaska oprema), profesor odigra odlomek iz kakega 
zgodovinskega dogodka ipd . 

Tudi opazovanje ucnih ur je potrdilo pogosto rabo primerov: 

I tt ! Uporablja primere 

_ Primerov ne uporablja 

Povezave 

Graf prikazuje, kako pogosto so posamezni ucitelji iz vzorca uporabljali 
primere . 

Raba primerov 
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_ Primere reaktivno podajo dijaki Itttttl Primere reaktivno podajo dijaki 

Graf prikazuje pogostost rabe primerov v vsej prvi ali drugi opazovani ucni 
uri v prvem oz. drugem krogu spremljave. Primere so lahko podali profesorji 
ali dijaki z reaktivnim ravnanjem na pobudo profesorjev. 

4. Ne{Jrobiemska/{Jfoblemska obravnava 
sfluvi 
Spremljava prenovljenega ucnega naMa za zgodovino v 
prvem letniku splosne in strokovne gimnazije je pokazala, 
da prevladuje neproblemska obravnava ucne snovi s 
podajanjem gotovega znanja. Za podkrepitev si oglejmo 
statisticne podatke: 

Neproblemska/problemska obravnava - uCitelji 

_ Neproblemska obravnava 

ItttlM Problemska obravnava 

V prvem krogu spremljave sta problemsko obravnavala snov dva 
profesorja, v drugem krogu pa sest profesorjev. 

Obseg neproblemske in problemske obravnave v 1. in 2. krogu 

OOm%r········· .................................................................... , 

00.00% 

Prvi krog Drugi krog 

_ Neproblemska obravnava 

_ Problemska obravnava 

Podatki ponazarjajo v odstotkih izrazeno razmerje med elementi 
neproblemske in problemske razlage v prvi in drugi opazovani ucni uri. 
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ka zgodovine v teoriji in praksi 

Podatki nam pokazejo , da sta ueno snov problemsko 
obravnavali v prvi in drugi opazovani ueni uri samo dve 
profesorici, v drugi ueni uri pa se stirje profesorji. Pri enem 
profesorju pa se v drugi opazovani ueni uri poveea obseg 
elementov problemske razlage glede na prvo opazovano 
ueno uro , vendar se vedno prevladuje neproblemsko 
podajanje gotovega znanja. Med prvinami problemske 
obravnave je prevladovalo odpiranje problemov, ki se je 
velikokrat sprevrglo v neproblemsko obravnavo, ker odziva 
dijakov na pobudo za resevanje problema ni bilo. Zaslediti 
je bilo se iskanje povezav z zivljenjskimi situacijami , 
izpostavljanje bistva s povzemanjem, iskanje uporabne 
vrednosti, resevanje vprasanj za razmislek in vrednotenje. 
Problemsko poueevanje in ueenje se je uporabljalo pri 
individualni, dvojiski in skupinski obliki delaz metodami del a 
z uebenikom (zgodovinska besedila, zemljevidi, sheme, 
slikovno gradivo, vprasanja), analiza dodatnih besedil, virov 
in vprasanj na delovnih listieih, delom z delovnim zvezkom, 
redkeje pa pri frontalni obliki z metodo problemske razlage 
in problemskega pogovora. Pri profesorjih z malo peda
goskimi izkusnjami se je tudi pokazalo, da so se metode 
del a z zgodovinskimi viri, besedili, slikovnim gradivom, 
zemljevidi in resevanjem vprasanj. vse preveekrat iztekle Ie 
v pridobivanje novih informacij ali Ie za ilustracijo , namesto 
v problemsko poueevanje in ueenje. 
V povzemnih intervjujih s profesorji in dijaki se je pokazalo, 
da se pri pouku zgodovine nasploh med prvinami 
problemske obravnave uene snovi najvee uporablja aktua
lizacija (npr. znaeilnosti rimske in danasnje slovenske 
republike, urbar - zemljiska knjiga, pomen rimskega prava 
danes), resevanje problemskih vprasanj (npr. znaeilnosti 
Oioklecijanovih reform glede na vzroke krize rimskega 
imperija v casu principata, s pomoejo ustreznih besedil na 
delovnem listieu, so morali ugotoviti pomen pojma dominat, 
dijaki sami analizirajo vzroke in posledice, presodijo, kateri 
vir je bolj verodostojen, kaj se je v resnici zgodilo) in 
nakazovanje uporabne vrednosti (npr. znanje iz kulturne 
zgodovine se lahko uporabi na potovanjih in izletih, poznajo 
korenine dogajanja danes doma in v svetu). Ce bi imeli 
profesorji vee easa, kot so poudarili, in ee bi poueevali po 
manj obseznem uenem naertu, bi lahko uporabili se vee prvin 
problemske razlage. Na problemsko obravnavo uene snovi 
pa vpliva tudi uena tema in zasnova uene ure. 
Gledano v sklopu celotnega pouka zgodovine se med 
prvinami problemske obravnave najvee uporablja 
aktualizacija, vprasanja za razmislek in nakazovanje 
uporabne vrednosti pri profesorjih srednje in starejse 
generacije, mlajsi si bodo te veseine se pridobili, vsi pa bi 
morali vnasati prvine problemske razlage in pogovora tudi v 
prevladujoeo frontalno obliko dela, ki bi jo bilo treba v veeji 
meri kombinirati z aktivnimi oblikami in metodami poueevanja 
in ueenja. 
Na obseg problemske obravnave snovi po mnenju ueiteljev 
vpliva tudi motivacija dijakov. Ce jih neka tema iz zgodovine 
zanima, jo bodo laze problemsko obravnavali - npr. teme iz 
zgodovine 20. stoletja. 

5$ RaZlimevanje 
Opazovanje obeh uenih ur je pokazalo , da prosenj po 
dodatnem razeiseevanju nerazumevanja ni bilo veliko. V 
prvem krogu spremljave sta morala na prosnjo dijakov Ie 
dva profesorja dvakrat dodatno pojasnjevati snov, v drugem 
krogu pa je ena profesorica prav tako dvakrat dodatno 
pojasnjevala obravnavano snov. V povzemnem intervjuju so 
dijaki za vseh deset profesorjev povedali, da lahko vedno 
vprasajo, ee eesa ne razumejo , ali pa prebirajo dodatno 
literaturo. Profesorji razumevanje preverjajo s postavljanjem 
vprasanj med ueno uro ali na koncu, lahko tudi na zaeetku 
naslednje, ee zmanjka easa, z resevanjem nalog v delovnem 
zvezku, tudi posredno npr. z analizo zgodovinskega 
zemljevida, pri kateri se pokaze tudi poznavanje druge uene 
snovi. Sistematieno pa ne preverja razumevanja in znanja 
nobeden od desetih profesorjev. Navajali so pomanjkanje 
easa, preobsezen ueni naert, preveliko stevilo dijakov po 
oddelkih , tudi nepotrebno trosenje energije, saj se vedno 
kak dijak "izmuzne" oz. ga je nesmiselno "buditi", raje se 
energijo vlozi v doseganje uenih ciljev z dijaki, ki so 
zainteresirani in motivirani. Ova profesorja pa sta povedala, 
da "splosni vtis" 0 sledenju in razumevanju ze imata oz. da 
se "po obrazih vidi" , ee kdo ne sledi pouku . Eden od 
profesorjev naslednjo ueno uro preveri znanje takih dijakov, 
ee pa so med poukom nemirni , jih od uene ure "odstrani ". 

6$ 'tIkl/ucewan/it interes{)~ !lolnul liijakar! 
V povzemnih intervjujih so profesorji povedali, da interese in 
pobude dijakov v celoti upostevajo (3 profesorji) , ena 
profesorica jih uposteva do 1/3, ostali stirje profesorji pa Ie 
del no. Interese in pobude uresnieujejo z izdelavo referatov, 
seminarskih in raziskovalnih nalog , plakatov, pogovorom 0 

aktualnih dogajanjih (npr. balkanska kriza). vprasanjih, ki jih 
dijaki zastavljajo 0 obravnavani snovi, v okviru nadomeseanj 
uenih ur obravnavajo snov na pobudo dijakov (zlasti jih 
zanimajo teme iz vsakdanjega zivljenja) , na pobudo dijakov 
vkljueujejo vee videofilmov, dodatne literature, ena od 
profesoric izrecno zeli, da jo dijaki eim vee sprasujejo 0 

obravnavani snovi , saj tako pokaZejo zanimanje za predmet. 
Ena od profesoric pa dijake vsako solsko leto vprasa, ali so 
zadovoljni z naeinom poueevanja in ueenja, kaj bi si se zeleli 
pri pouku zgodovine, in se nato pobudam dijakov tudi 
prilagodi. Profesorji, ki pobude in interese dijakov Ie del no 
upostevajo, so za vzroke navajali pomanjkanje easa, 
preobsezen ueni naert in prevee dijakov po oddelkih . Vsi pa 
so tudi povedali , da bi si zeleli pobude in interese dijakov 
upostevati v veeji meri, ee ne bi bilo teh ovir Oijaki pa so 
povedali, da jih pri izkazovanju interesov in pobud ovira 
pomanjkanje predznanja (op. avo zaradi napovedanega 
preverjanja in ocenjevanja znanja se ne ueijo sproti), venem 
primeru nemir, tudi lenoba in utrujenost, preobsezna snov, 
ki zavira izrazanje njihovih pobud, so pa tudi prevee zaposleni 
s pisanjem zapiskov. 
Vopazovanih uenih urah izraZanja interesov in pobud dijakov 
ni bilo zaslediti . 
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1s Akiivne oblike deia1 metode~ utna 
. lelmalogija 
UCNE OBLIKE 
V povzemnih intervjujih je vseh deset profesorjev povedalo, 
da najbolj pogosto uporabljajo frontal no ucno obliko, redkeje 
individual no, dvojisko in skupinsko. Skupinsko obliko 
uporabljajo zlasti med nadomescanji ucnih ur in tudi v 
primerih , ce gre za obravnavo lazje teme oz. je le-ta ze 
nekoliko poznana. 

UCNE METOOE 

Najpogosteje uporabljajo metodo razlage in pogovora 
(najveckrat v neproblemski obliki), tudi demonstracijo z 
analiza slikovnega gradiva, videofilmov. Prosojnice upo
rabljajo za prikazovanje opornih tock, slikovnega gradiva in 
zemljevidov. Uporabljajo se delo z ucbenikom, ki omogoca 
uporabo obilice slikovnega grad iva, zemljevidov, shem, 
zgodovinskih besedil in virov, uporabljajo tudi dodatna 
zgodovinska besedila, vire, slikovno gradivo na delovnih 
listicih, zal velikokrat Ie v vlogi pridobivanja informacij in za 
ilustracijo, ne pa tudi za problemsko obravnavo snovi . 
Odlocajo se tudi za delo z delovnim zvezkom. 

UCNA TEHNOLOGIJA 

Uporabljajo grafoskop in televitijo z videorekorderjem, v 
enem primeru tudi racunalnisko multimedijo. 

Vsi profesorji so povedali, da ce jih ne bi ovirali pomanjkanje 
casa, preobsezen ucni nacrt, preveliko stevilo dijakov po 
oddelkih, maturitetne teme in ustrezno opremljene ucilnice, 
bi si zeleli uporabljati metode del a z analiza videofilmov, 
zgodovinskih racunalniskih programov, diapozitivov, zbirk 
virov, slikovnega gradiva, dodatne zgodovinske literature. 

V pogovoru so tudi zaupali, da bi v vecji meri uporabljali 
sodobne aktivne obi ike in metode poucevanja, kot je npr. 
metoda igre vlog in simulacije , ce bi bili ustrezno izobrazeni. 

Opazovanje obeh ucnih ur je tudi pokazalo, da so vsi 
profesorji , razen treh , ki so v drugem krogu uporabili 
skupinsko obliko dela, kljub prevladujoci frontalni obliki dela 
z razlago in pogovorom vedno uporabili tudi individualno in 
dvojisko delo z metodami dela z ucbenikom (analiza 
zgodovinskih besedil, virov, slikovnega gradiva, zemljevidov, 
shem), delovnim zvezkom, delovnimi listici z dodatnimi 
besedili , viri, slikovnim gradivom, a zal v veCini primerov v 
obliki neproblemske obravnave za dodatno pridobivanje 
informacij in za ilustracijo. V prvem krogu so samo trije 
profesorji ob uporabi aktivnih oblik poucevanja in ucenja 
problemsko obravnavali snov, v drugi opazovani uri pa sest 
(op. avo vpliv teme in prvega opazovanja). 

8~ Pojmovanja 
POUCEVANJE 

Profesorji menijo, da je bistvo poucevanja zgodovine, da 
dijaki poznajo in razumejo zgodovinske dogodke, pojave in 
procese iz preteklosti ter jih znajo povezati in uporabiti z 
dogajanji v danasnjem svetu (4 x) , da znajo sami poiskati 
dodatne informacije za nadgradnjo svojega znanja (2 x) , da 

pridobijo samozavest in narodno identiteto (1 x), da se dobro 
razlaga in da dijaki zvedo kaj novega ob poplavi informacij 
iz sodobnih medijev (2 x) , da pridobijo sposobnost 
komunikacije (1 x), upostevanja razlik (1 x), in se naucijo 
samostojno razmisljati 0 dogajanjih okoli sebe (1 x) . 

UCENJE 

Dijaki naj bi se naucili povezovati dogajanja iz preteklosti in 
sedanjosti , ki so v vzrocno-posledicni zvezi (5 x) , da ne bi 
ponavljali napak iz preteklosti, saj naj bi bila zgodovina 
uciteljica zivljenja tudi danes (2 x) , da se nauCijo razmisljati 
(10 x), da dobijo splosno izobrazbo (3 x) . 

ZNANJE 

Da znajo povezovati in uporabiti med seboj dele pri 
dobljenega znanja (5 x), da znajo poiskati dodatne infor
macije po literaturi (2 x) , da obvladajo pojme (1 x), znajo 
umestiti dogodke v prostor in cas (1 x), da imajo pregledno 
znanje 0 neki temi oz. poznajo bistvo dogajanja ali odnosov 
v nekem obdobju (3 x), da pridobijo samozavest (1 x) . 

!l Vodi/a 
Stirim profesorjem je vodilo pri izpeljavi ucne ure realizacija 
ucnih ciljev. Ostali profesorji so navajali, da jim vodilo 
predstavlja casovna realizacija oz. da obravnavajo vso ucno 
snov po ucnem nacrtu (dva profesorja) , da dijakom 
posredujejo dovolj znanja (stirje profesorji) in enemu 
profesorju pomeni vodilo razlaganje ucne snovi na tak nacin, 
da se dijaki ne dolgocasijo. 

1il Prenovijeni utnl naer! in maiUfa 
Samo na stiri profesorje vpliva prenovljeni ucni nacrt, za 
katerega menijo, da je preobsezen, in predlagajo krcenje 
ucnih vsebin, dva profesorja sta v opazovanem solskem letu 
zgodovino sploh prvic poucevala, a tudi men ita, da je ucni 
nacrt preobsezen . Stirje profesorji pa menijo, da prenovljeni 
ucni nacrt ni nic vplival na njihovo delo, saj je enak kot 
prenovljeni gimnazijski ucni nacrt iz leta 1996, ki pa je tudi 
preobsezen. Profesorji so si torej enotni v mnenju, da je ucni 
nacrt preobsezen in jih zato ovira pri uporabi bolj aktivnih 
nacinov poucevanja in ucenja, dodatnih didakticnih gradiv 
in ucne tehnologije , cetudi jo imajo na voljo , ter pri 
upostevanju interesov in pobud dijakov. Eden od profesorjev 
meni, da bi za realizacijo obstojecega ucnega nacrta 
potrebovali 105 ur zgodovine v predmetniku gimnazije za 
prvi letnik. 
Na pouk zgodovine v prvem letniku pri sestih profesorjih 
vpliva tudi matura, saj maturitetne teme iz ucnega naMa za 
prvi letnik obravnavajo bolj poglobljeno, vcasih pa pri 
preverjanju in ocenjevanju uporabljajo tudi vprasanja iz starih 
maturitetnih vprasalnikov. Stirje profesorji so zagotovili, da 
matura na njihovo poucevanje v prvem letniku ne vpliva, saj 
so zahteve mature nekaj drugega kot splosna izobrazba, ki 
naj jo v prvem letniku pri zgodovini pridobijo dijaki gimnazije. 
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11" Prt:varjanje in Deenjevanja znanja 
Pisne oblike preverjanja in ocenjevanja znanja je posredovalo 
pet uciteljev iz vzorca sol. Gre za teste z razlicnimi nalogami 
objektivnega tipa, prevladujejo pa naloge s krajsimi odgovori. 
Naloge so bile analizirane po Bloomovi taksonomiji 
zahtevnostnih ravni. 

za preverjanje in ocenjevanje znanja, so nam navajali Ie 
stevilcne oz. odstotne kriterije. Zato smo jih se dodatno 
povprasali, kaksna mora biti kakovost oz. kaksne so lastnosti 
znanja za posamezno oceno. 

Taksonomska raven testnih vprasanj 
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Zrulnje R aZlim evenje UpOfaba 

Analiza nalog pokaze, da prevladuje pis no preverjanje in 
ocenjevanje na najenostavnejsi zahtevnostni ravni 
preverjanja in ocenjevanja znanja. Sledijo taksonomske ravni, 
ki zahtevajo razumevanje, analizo, uporabo, vrednotenje in 
sintezo. Pregled testov je pokazal, da so nekatere naloge 
povzete iz starih maturitetnih pol, vendar ne presegajo 
zahtevnosti ucnih ciljev prvega letnika. To so potrdili ucitelji 
tudi v intervjuju, saj je pet uciteljev povedalo, da uporabljajo 
tudi naloge iz starih maturitetnih vprasalnikov. 
V intervjujih so ucitelji in dijaki povedali, da preverjanje in 
ocenjevanje znanja poteka pri vseh v ustni in pisni obliki. 
Sest uciteljev preverja in ocenjuje znanje tudi s pomocjo 
referatov, eden pa ocenjuje tudi t. i. vaje oz. resene naloge v 
delovnem zvezku. 
Pri ustnem preverjanju in ocenjevanju znanja prevladujejo 
t. i. akademska vprasanja. Navajamo nekaj primerov: 

• Rimska oblika anticnega suzenjstva? 
• Kdaj je prisel na oblast prvi triumvirat in zakaj? 
• Kaj povzroci krizo rimske republike? 
• Polozaj plebejcev pred pridobitvijo pravic 
• Nastanek Rima 
• Drzavljanska vojna 
• Ljudstva v Italiji pred vzponom Rima 
• Posledice rimske ekspanzije 
• Pomen drzave Aleksandra Makedonskega 

Vsa vprasanja pri ustnem preverjanju in ocenjevanju znanja 
so bila pod ana na taksonomski ravni znanja. 
Vsi ucitelji so v intervjujih povedali, da dijaki kriterije pri 
preverjanju in ocenjevanju znanja poznajo, kar so potrdili 
tudi dijaki. Ko smo ucitelje in dijake povprasali po kriterijih 

0.40% 0,90 % 

Anraliza SirJtez8 Vredn otenje 

Najpogosteje so navajali naslednje kriterije: 

• primerjava (3 dijaki), 
• povezovanje (5 dijakov, 3 ucitelji), 
• samostojno pripovedovati s svojimi besedami (4 dijaki, 2 

ucitelja), 
• prikazati razumevanje (2 dijaka, 6 uciteljev), 
• logicno sklepati (1 dijak, 2 ucitelja), 
• podrobno prikazati znanje posameznih vsebin (6 dijakov, 

3 ucitelji), 
• znati izlusciti bistvo (1 ucitelj), 
• brati in poznati dodatno literaturo, svoje primere in pokazati 
"splosno razgledanost" (2 dijaka, 1 ucitelj), 
• celoletno sodelovanje (1 ucitelj). 

Trije ucitelji so povedali, da na oblikovanje kriterijev vpliva 
matura, stirje pa, da ucni nacrt. Po en ucitelj pa meni, da na 
oblikovanje kriterijev preverjanja in ocenjevanja znanja 
vplivajo zasnova zgodovinske vede, njegove izkusnje oz. 
tezavnost snovi. 
Devet uciteljev dijakom pove oceno, ki so jo prejeli pri ustnem 
preverjanju in ocenjevanju znanja, to so potrdili tudi dijaki. V 
enem primeru je ucitelj povedal, da oceno pove, a so to 
dijaki zanikali. Pet uciteljev znanje tudi na kratko komentira, 
stirje pa Ie, ce so pritozbe na oceno, v enem primeru pa 
ucitelj znanja ne komentira, dijaki pa so povedali, da "imajo 
obcutek", koliko znajo in kaksno oceno zasluzijo. Gre za 
komentarje 0 kakovosti znanja, v katerih ucitelji znanje 
oznacijo bolj povrsinsko, in ne za poglobljene analize 
kakovosti znanja. Na eni od sol iz vzorca pa je aktiv uciteljev 
zgodovine pripravil tudi kriterije preverjanja in ocenjevanja 
znanja v opisni obliki: 



Sodobna didaktika pouka zgodovine v teoriji in praksi 

1. za odlieno morajo dijaki znati pravilno uporabljati zgo
dovinske pOjme , obvladati logieno misljenje , znati 
argumentirati svoja stalisea, probleme aktualizirati , snov 
povezovati z znanjem, pridobljenim pri drugih predmetih, 
in posegati po priporoeeni literaturi , 

2. za prav dobro morajo dobro obvladati snov, jo razumeti 
in ovrednotiti pojave , biti morajo dobra razgledani , 
nekatera dejstva podajo pa pomanjkljivo, 

3. za dobro so odgovori kratki in povzeti Ie po uebeniku ali 
zapiskih brez argumentov, nesistematieni in revni v izrazih, 
razlage pa so nepopolne in neutemeljene, 

4. za zadostno dijak pokaze skromno znanje, se slabo 
orientira na zgodovinski karti , pokaze nerazumevanje 
nekaterih pojmov in zakonitosti , izpusea bistvene vsebine, 
pozna samo najbolj znane primere, opisi so skromni , 
razlage pa pomanjkljive in napaene, 

5. za nezadostno dijak slabo razume preproste pojme, ne 
razume dejstev, pojavov in zakonitosti , zgresi bistvo , 
pokaze veliko netoenost in nepripravljenost. 

3. SKLEP 
Spremljava prenovljenega uenega naerta v prvem letniku je 
pokazala razpetost profesorjev zgodovine iz vzorca osmih 
splosnih in dveh strokovnih (ekonomske in tehniske) gimnazij 
med realizacijo uenih ci/jev, ki jih pogosto zamenjujejo z 
uenimi vsebinami , pomanjkanjem easa, maturitetnimi 
temami in velikim stevilom dijakov po oddelkih . Zato so 
prisiljeni uporab/jati prevladujoeo frontalno obliko poueevanja 
z metodo neproblemske razlage in neproblemskega 
pogovora oz . podajanja gotovega znanja. Vseh deset 
profesorjev je sicer uporabljalo v kombinaciji s frontal no tudi 
individualno in skupinsko, redkeje dvojisko obliko del a z 
metodami dela z uebenikom, delovnim zvezkom in delovnimi 
listiei , ob katerih so prebirali in analizirali zgodovinska 
besedila, vire, slikovno gradivo, zemljevide in sheme. Razen 
dveh izjem v prvem in sestih v drugem krogu spremljave, so 
vse metode poueevanja izzvene/e v neproblemsko podajanje 
gotovega znanja. Zal je veeinoma uporaba metode dela z 
gradivom v uebeniku kot tudi dodatnim gradivom izzvenela 
v pridobivanje informacij in dajanje primerov za ilustracijo, 
namesto v luseenje bistva sporoeila, interpretacijo in analizo, 
ocenjevanje verodostojnosti sporoeila, odnos avtorja do 
besedila . Na to je verjetno vplivala tudi pedagoska 
neizkusenost. saj je treba poueevati kar nekaj let, da se 
doseze ravnovesje med stroko, didaktiko in metodiko, da 
se spozna dijake in njihovo dojemanje sole, znanja, ambicij. 
interesov, predvsem pa ueni naert z vertikalnim in 
horizontalnim spoznavanjem in realiziranjem uenih ciljev in 
vsebin . Spremljava je tudi pokazala, kar so v pogovorih 
potrdili tudi profesorji , da ne poznajo dovolj sodobnih aktivnih 
naeinov poueevanja in ueenja, ki pa si jih ze/ijo spoznati in 
tudi uporabiti v praksi. Ob vee/etnem poueevanju se pridobijo 
tudi izkusnje in znanje, kako loeevati bistveno od nebistve
nega, izpostavljati pomembne prvine uene snovi in jih 
povezovati z zivljenjem. 
Na opazeno in zabelezeno stanje je morda vplival tudi 
koncept zgodovinopisja pri nas z odmevi pozitivistienega 
zgodovinopisja 19. stoletja in marksistienega v 20. stoletju . 
Ce je prvo merilo moznost spoznanja resnice Ie z obsegom 
dokazljivih dejstev, se je drugo usmerilo tudi v t. i. kritieno in 

problemsko razlago dogajanja, odnosov in procesov, a 
vedno s predvidenim razpletom in ni dopusea/o moznosti 
veeih interpretacij . Na zabelezeno stanje gotovo vpliva tudi 
tradicija srednjeevropskega kronolosko-tematskega 
zgodovinopisja, usmerjenega bolj v poznavanje dejstev, 
letnic in oseb in manj ali skoraj nie v problemsko obravnavo, 
ueenje in znanje postavljanja vprasanj 0 neki temi , problemu, 
skratka k samostojnemu, dejavnemu in samozavestnemu 
(t. i. kritienemu) razmisljanju vsakega posameznika, pae v 
sk/adu z njegovimi sposobnostmi . Tradicije , vzgoje in 
posledic vpetosti v posamezne ideolosko-politiene sisteme 
pa se ne da preseei v kratkem easu in se priblizati fleksibilni 
in avtonomni mise/nosti in duhu zahodnoevropskega 
(anglosaskega?) eloveka. Tako lahko razlozimo tudi malo 
ali skoraj nie samoiniciativnih ravnanj dijakov med 
opazovanimi urami, velika veeina uenih aktivnosti je bila 
osredotoeena na profesorje ali pa kot reaktivno ravnanje 
dijakov na pobudo profesorjev. 

Zapisano /ahko ponazorimo s statistienimi podatki : 

Aktivnosti v 1. krogu 
,~ 

D Ucitelj 

Spodbuja dijake 

D Reaktivno dijaki 

D Iniciativno dijaki 

Aktivnosti pri povezavah v 2. krogu 

70 '11> 

60 "' 

50 '11> j-___________ -{ 

40' !----

30 110 !----

20'1----

10'11. !----

0, 1--- -

_ Ucitelj 

D Reaktivno dijaki 

Stevilke prikazujejo aktivnosti profesorja v celi opazovani ucni uri v prvem 
in v drugem krogu spremljave. Odstotki prikazujejo, kolikokrat je profesor 
spodbudil dijake, kolikokrat so se dijaki v obliki reaktivnega ravnanja odzvali 
in kolikokrat so se iniciativno oglasili dijaki . 
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Pet profesorjev je v drugem krogu zmanjsalo obseg ucnih 
aktivnosti, ki so jih izvajali sami , sest (v prvem krogu dva) pa 
je tudi v vecji meri vkljucevalo prvine problemske obravnave 
in tudi aktivnejse oblike poucevanja in ucenja zlasti s 
povecanim obsegom dela z zgodovinskimi viri, besedili in 
slikovnim gradivom, ceprav ne z optimalnim ucinkom. 
Pokazalo se je, da profesorji srednje in starejse generacije v 
vecji meri uporabljajo skupinsko, dvojisko in individualno 
obliko dela ter prvine problemske obravnave , zlasti 

aktualizaeijo, resevanje vprasanj za razmislek in nakazujejo 
uporabnost. Celotni didakticni komplet za zgodovino v prvem 
letniku gimnazije pa bi jim omogocil tudi odpiranje in 
resevanje problemov, cemur bo v prihodnje treba posvetiti 
vec pozornosti. 
Vsi profesorji it vzorea so se strinjali, da je ucni nacrt 
preobsezen, vendar sta Ie dva zahtevali krcenje ucnih eiljev 
oz. vsebin, eden od profesorjev pa je predlagal povecanje 
stevila ur zgodovini v prvem letniku na 105. 

Analiza OtigOVtJfOV na Vprasalnik za s{Jremljanje jJrfJfJtJvljencga 
ucnega naerta Ia ptJsamezn8 redovail18 olJdobia 

Vprasalnike je vrnilo 8 uciteljev. 

1. Ucitelji so za obravnavo teme 
Zgodovina kot veda potrebovali : 

.. 4 ucne ure - 3 ucitelji 

.. 6 ucnih ur - 2 ucitelja 

.. 3 ucne ure - 2 ucitelja 

.. 4 ucne ure - 1 ucitelj 

Povprecna vrednost je 4,25 ure. 

2. Za utrjevanje in preverjanje znanja 
so potrebovali : 

.. 1 ucno uro - 6 uciteljev 

.. 2 ucni uri - 2 ucdelja 

.. 1 je utrjeval in preverjal z ostalo 
snovjo 

Povprecna vrednost je 1,25 ure. 

3. Za ocenjevanje znanja so potre
bovali : 

.. 1 uro - 5 uciteljev 

.. 2 uri - 1 ucitelj 

.. 2 sta to snov oeenjevala pri 
oeenjevanju ostale snovi 

Povprecna vrednost je 1,125 ure. 

4. Vseh 8 uciteljev meni, da so vsebine 
znotraj teme ustrezne glede na eilje. 

5. Vseh 8 uciteljev meni , da ni nobena 
vsebina na strokovno previsoki ravni in 
da ne sodi v splosno izobraZevalni okvir. 

6. Vseh 8 uciteljev meni, da nobena od 
vsebin po ucnem nacrtu ni nepotrebna. 

PYra ffHiolfaina konferenca 
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dovini sorodnih , druzboslovnih ved. 5 
uciteljev pa teh povezav ni upostevalo, 
ker: 

.. gre za obravnavo zgodovine 
kot vede z vsemi speeifikami 
in se ostale sorodne vede Ie 
omeni (3) , 
niso navedene po ucnem 
nacrtu (2). 

8. Najpogosteje uporabljane metode 
poucevanja pri temi Zgodovina kot 
veda so bile : 

.. razlaga: 
3x50% 
1 x 90 % 
1 x 60 % 
1 x 40 % 

.. pogovor: 
3x20% 
1 x 7 % 
1 x 40 % 
1 x 50 % 

.. metoda demonstraeije: 
1 x 3 % 
1 x 10 % 
1 x 15 % 
1 x 20 % 

.. deja z viri in ucbenikom: 
1 x 20 % 
1 x 10 % 
1 x 5 % 

.. metoda pisnih izdelkov: 
1 x 5 % 

9. Ucna gradiva in pripomocki, ki so 
dostopni na trgu: 

7.3 ucitelji so upostevali medpredmetne .. 
povezave pri navajanju ostalih , zgo- .. .. ucbenik 

delovni zvezek 
zgodovinski atlas 

Ni na voljo : 

.. prirocnik, ucbenik in delovni 
zvezek za strokovne gimnazije , pro
sojniee, ucni listi, modeli, skiee, sheme, 
plakati , video , slikovno gradivo, racu
nalniski program, CD-ROM 

Sami izdelajo: 

.. zgodovinski casovni trak 

.. prosojniee 

.. racunalniske prosojniee 

10. Oblike preverjanja in oeenjevanja 
znanja: .. ustno (8) .. pisno (8) .. referat (4) .. porocila, komentarji (2) .. plakat (1) .. vaje (1) .. projektno deja (1) 

11. Dijaki niso dosegli naslednjih 
standardov znanja: 

.. zna analizirati pisni vir, slikovno 
gradivo, avdiovizualni vir (3), ker se 
navedene spretnosti sele uci, ne loci 
med analiza in obnovo ter ima premalo 
znanja za samostojno analizo ; 
.. pozna znacilnosti gospodar
skega in kulturnega razvoja posamez
nih velikih gospodarskih obdobij (1) , ker 
spozna Ie splosni okvir, konkretne 
znacilnosti spoznava pozneje. 

12. 7 uciteljev meni, da prezahtevnih 
eiljev ni bilo, 1 pa ni odgovoril. 
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PODOBE II PRAIGOODVINE 

Vprasalnike je vrnilo 8 uciteljev od 10. 

1. Za predelavo teme Podobe iz 
prazgodovine so potrebovali: 

~ 3 x 4 ure 
~ 2 x 3 ure 
~ 2 x 6 ur 
~ 1 x 11 ur 

Povprecna vrednost je 3,375 ure. 

2. Za utrjevanje in preverjanje znanja 
so potrebovali: 

~ 4 x 1 uro 
~ 2 x 2 uri 
~ 1 x 3 ure 
~ 1 x 20 minut 

Povprecna vrednost je 1,4 ure. 

3 . Za ocenjevanje znanja so po
trebovali: 

~ 5 x 1 uro 
~ 2 x 2 uri 
~ 1 x 20 minut 

Povprecna vrednost je 1,2 ure. 

4. 8 uciteljev meni, da so vsebine 
znotraj teme ustrezne. 

5. 8 uciteljev meni, da nobena vsebina 
ni na strokovno previsoki ravni. Eden 
meni, da je Egipt zasnovan pre
obsezno. 

6. 2 ucitelja men ita, da sta nepotrebni 
dve vsebini, in sicer umetnost, ki jo 
obravnavajo ze pri pouku umetnosti, in 
nastanek cloveka, ki ga obravnavajo pri 

biologiji. 
Ostalih 6 uciteljev meni, da nobena 
druga vsebina ni nepotrebna. 

7.6 uciteljev navaja, da so upostevali 
medpredmetne povezave, vendar ne 
navede kako, Ie omenijo, s katerimi 
predmeti povezave nakazujejo. 2 uci
telja navajata, da povezav ne upo
stevata zaradi casovne neusklajenosti 
ucnih nacrtov oz. z muzealstvom ne 
zato, ker njihov pokrajinski muzej nima 
ustrezne muzejske zbirke. 

8. Najpogostejse metode poucevanja 
pri temi Podobe iz prazgodovine so: 

~ razlaga: 
4 ucitelji - 60 % 
1 ucitelj - 40 % 
1 ucitelj - 90 % 
1 ucitelj - 50 % 

~ pogovor: 
4 ucitelji - 20 % 
1 ucitelj -10 % 
1 ucitelj - 5 % 

~ demonstracija s pomocjo 
diapozitivov, videa, prosojnic: 
3 ucitelji - 20 % 
1 ucitelj - 6 % 
1 ucitelj - 10 % 
1 ucitelj - 50 % 

~ deja z viri, ucbenikom, 
atlasom: 

2 ucitelja - 20 % 
1 ucitelj - 5 % 
1 ucitelj - 1 0 % 

9. Na voljo so naslednja gradiva oz 
pripomocki: 

~ ucbenik 
~ delovni zvezek 
~ strokovne knjige, racunalniski 

programi (Word , PowerPoint, 
Corel), CD-ROM-i, zemljevidi , 
prosojnice, videokasete, 
diapozitivi 

Sami izdelajo: 

~ elektronske prosojnice 
~ ucne liste, plakate 
~ videokasete, 
~ slikovni gradivo 
~ prosojnice 

Ni na voljo : 

~ prirocnik 
~ modeli, skice, sheme 
~ diapozitivi 

10. Najpogostejse oblike preverjanja in 
ocenjevanja znanja so: 

~ ustno (8) 
~ pisno (7) 
~ referati (5) 
~ vaje (2) 
~ porocila, komentarji (1) 

11. Vseh 8 uciteljev je doseglo vse 
standarde povezane s temo Podobe iz 
prazgodovine. 

12. 5 uciteljev meni, da prezahtevnih 
ciljev navedena tema ne obsega, 3 pa 
niso odgovorili. 

PRVE VISOKE CIVllllACIJE 

Vprasalnike je vrnilo 9 uciteljev. 

1. Za obravnavo teme Prve visoke 
civilizacije so v vzorec vkljuceni ucitelji 
potrebovali: 

~ 16 ur - 1 ucitelj 
~ 11 ur - 1 ucitelj 
~ 10 ur - 1 ucitelj 
~ 9 ur - 1 ucitelj 
~ 7 ur - 2 ucitelja 
~ 6 ur - 1 ucitelj 
~ 4 ure - 1 ucitelj 
~ 3 ure - 1 ucitelj 

Povprecna vrednost je 8,1 ure. 

2. Za utrjevanje in preverjanje znanja 
so uCitelji potrebovali: 

~ 4 ure - 1 ucitelj 
~ 2 uri - 4 ucitelji 
~ ura - 4 ucitelji 

Povprecna vrednost je 1,7 ure. 

3. Za ocenjevanje znanja so ucitelji 
potrebovali: 

~ 3 ure - 1 ucitelj 
~ 2 uri - 3 ucitelji 
~ 1 ura - 5 uciteljev 

Povprecna vrednost je 1,5 ure. 

4. Vseh 9 uciteljev meni, da so vsebine 
znotraj teme glede ciljev ustrezne. 

5. Vseh 9 uciteljev je odgovorilo, da ni 
nobena vsebina na strokovno previsoki 
ravni in da ne sodi v splosno izobra
zevalni okvir. Le 1 ucitelj meni, da so 
vsebine preobsirne glede na 70 ur, 
namenjenih zgodovini v predmetniku 
gimnazije. 

6. Vseh 9 uciteljev meni, da so vse 
vsebine nujne. 
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7. 7 ueiteljev je navedlo, da med
predmetne povezave upostevajo, 
vendar so Ie nastevali, s katerimi 
predmeti. 2 ueitelja pa medpredmetnih 
povezav ne upostevata, ker je premalo 
easa, pa tudi ker ne poznata dovolj 
drugih predmetov in njihovih uenih 
naertov. 

8. Pri obravnavi teme Prve visoke 
civilizacije ueitelji najpogosteje upo
rabljajo naslednje metode poueevanja: 

~ razlaga: 

50 % - 4 ueitelji 
60 % - 2 ueitelja 
90 % - 1 ueitelj 
85 % - 1 ueitelj 
70 % - 1 ueitelj 
30 % - 1 ueitelj 

~ delo z besedilom , atlasom, 
slikovnim gradivom: 

25 % - 1 ueitelj 
20 % - 1 ueitelj 
13 % - 1 ueitelj 

Vprasalnike je vrnilo vseh 10 ueiteljev. 

1. Za predel avo teme Stari Grki so 
ueitelji potrebovali: 

~ 24 ur - 1 ueitelj 
~ 22 ur - 1 ueitelj 
~ 20 ur - 1 ueitelj 
~ 19 ur - 1 ueitelj 
~ 17 ur - 1 ueitelj 
~ 16 ur - 1 ueitelj 
~ 15 ur - 4 ueitelji 

Povprecna vrednost je 17,8 ure. 

2. Za preverjanje in ocenjevanje znanja 
so potrebovali : 

~ 6 ur - 2 ueitelja 
~ 5 ur - 1 ueitelj 
~ 4 ure - 2 ueitelja 
~ 3 ure - 1 ueitelj 
~ 2 uri - 3 ueitelji 
~ 1 ura - 1 ueitelj 

Povprecna vrednost je 3,5 ure. 

3 . Za ocenjevanje znanja so po
trebovali: 

10 % -1 ueitelj 
5 % - 1 ueitelj 

~ pogovor: 

20 % - 2 ueitelja 
30 % - 1 uCitelj 
13 % - 1 ueitelj 
10 % - 1 ueitelj 

~ demonstracija z videom: 

20 % - 1 ueitelj 
10 % - 1 ueitelj 

~ pisni izdelki: 

10 % - 1 ueitelj 

9. Uporabljali so naslednje ueno gra
divo in pripomoeke: 

~ uebenik, delovni zvezek, sli
kovno gradivo, strokovne knjige, 
raeunalniske programe (Word , Power 
Point , Corel , Explorer) , CD-ROM-e, 
video, zemljevide, prosojnice, modele, 
skice, sheme, revije 

Sami so izdelali : 

Druga redovalna konferenca 

STARI GRKI 
~ 5 ur - 2 ueitelja 
~ 4 ure - 1 ueitelj 
~ 3 ure - 3 ueitelji 
~ 2 uri - 4 ueitelji 

Povprecna vrednost je 3,1 ure. 

4. Vseh 10 ueiteljev meni , da so vsebine 
znotraj teme ustrezne. 

5. Vseh 10 ueiteljev meni , da so vse 
vsebine nujne, Ie eden je mnenja, da 
se prevee podrobno obravnava hele
nistiena kultura. 

6. 5 ueiteljev meni , da se ponavljajo 
vsebine iz starogrske umetnosti , 
filozofije in literature, ki jih obravnavajo 
ze pri umetnosti, filozofiji in slovenskem 
jeziku s knjizevnostjo, ter da naj se zato 
pri zgodovini opuste, zgodovinarji pa 
tudi niso vsevedi, da bi poueevali tudi 
umetnost, literaturo in filozofijo, prav 
tako zgodovina ni odlagalisee za snov 
drugih predmetov. 1 ueitelj pa meni , da 
se ponovi vsebina 0 socialni krizi 
rimske drzave, ki se ze obravnava pri 
krizi rimski republike. 

~ plakate 

Ni na voljo : 

~ uebenika za strokovne gim
nazije, priroenika, uenih listov, plakatov, 
prospektov. 
10. Najpogosteje uporabljane obi ike 
preverjanja in ocenjevanja znanja so 
bile : 

~ ustno - 9 ueiteljev 
~ pisno - 9 ueiteljev 
~ referati - 7 ueiteljev 
~ vaje - 3 ueitelji 
~ projektno delo - 1 ueitelj 
~ poroeila, komentarji - 1 ueitelj 

11 . Vseh 9 ueiteljev meni, da so dosegli 
vse standarde znanja, povezane s 
temo Prve visoke civilizacije . 

12. 8 ueiteljev meni, da prezahtevnih 
ciljev ni bilo, 1 ueitelj pa meni , da je 
prezahteven Ie en cilj - primerjava 
razvoja posameznih visokih kultur. 

Le 1 ucitelj je zacel obravnavati 
temo Stari Grki ie v 1. redovalni 
konferenci. 

5 ueiteljev pa meni , da so vse vsebine, 
kot jih zahteva ueni naert, nujne. 

7. 8 ueiteljev je navedlo, da upostevajo 
medpredmetne povezave, in sicer da 
so znanje sorodnih predmetov upo
rabili pri izdelavi plakatov (1), z vse
binsko razlago literarnih del (1), z 
nadgradnjo snovi in ponovitvijo (1). 5 
ueiteljev pa Ie omeni , s katerimi 
predmeti se obravnavana snov po
vezuje . 
2 ueitelja medpredmetnih povezav ne 
nakazujeta, ker ni ustreznih vsebin (2) 
oz. ker doloeene vsebine obravnavajo 
Ie pri zgodovini (1) . 

8. Pri obravnavi teme Stari Grki se 
najpogosteje uporabljajo sledeee 
metode poueevanja: 

~ razlaga: 

4 ueitelji - 60 % 
3 ueitelji - 50 % 
1 ueitelj - 90 % 
1 ueitelj - 40 % 
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delo z viri, zemljevidi , 
ucbenikom, delovnim 
zvezkom, slikovnim gradivom, 
videom: 

6 uciteljev - 10 % 
2 ucitelja - 20 % 
1 ucitelj - 50 % 
1 ucitelj - 40 % 

~ pogovor: 

2 ucitelja - 10 % 
1 ucitelj - 30 % 
1 ucitelj - 20 % 
1 ucitelj - 15 % 
1 ucitelj - 8 % 

~ demostraeija z videom, 
slikovnim gradivom, 
prosojnieami : 

2 ucitelja - 15 % 
1 ucitelj - 5 % 

9. Pri obravnavi teme Stari Grki so 
ucitelji iz vzorea uporabljali naslednje 
razpolozljivo ucno gradivo in pri
pomocke: 

Vprasalnike je izpolnilo in vrnilo 8 uciteljev. 

1. Za predelavo teme Rimljani so 
ucitelji potrebovali: 

~ 23 ur - 1 ucitelj 
~ 20 ur - 1 ucitelj 
~ 19 ur - 1 ucitelj 
~ 18 ur - 1 ucitelj 
~ 17 ur - 1 ucitelj 
~ 16 ur - 1 ucitelj 
~ 14 ur - 1 ucitelj 
~ 13 ur - 1 ucitelj 

Povpretna vrednost je 17,5 ure. 

2. Za utrjevanje in preverjanje znanja 
so potrebovali: 

~ 4 ure - 2 ucitelja 
~ 3 ure - 2 ucitelja 
~ 2 uri - 3 ucitelji 
~ 5 ur - 1 ucitelj 

Povpretna vrednost je 2,5 ure. 

3. Za oeenjevanje znanja so potre
bovali: 

~ 2 uri - 3 ucitelji 
~ 4 ure - 2 ucitelja 

ucbenik, delovni zvezek, 
slikovno gradivo, prosojniee , 
strokovne knjige, zemljevide , 
modele, skiee, sheme, CD
ROM-e, racunalniske 
programe (Word, PowerPoint, 
Corel , Explorer) , diapozitive, 
revije 

Sami so izdelali: 

~ prosojniee, elektronske 
prosojniee, video. 

Ni na voljo : 

~ prirocnik, ucni listi 

10. Najpogosteje uporabljane oblike 
preverjanja in oeenjevanja znanja pri 
temi Stari Grki so: 

~ ustno - 10 uciteljev 
~ pisno - 10 uciteljev 
~ referati - 9 uciteljev 
~ vaje - 7 uciteljev 

Tretja reeiOVa/lUi konferenca 

RIMUANI 
~ 5 ur - 1 ucitelj 
~ 3.15 ure - 1 ucitelj 
~ 3 ure - 1 ucitelj 

Povpretna vrednost je 3,1 ure. 

4. Vseh 8 uciteljev meni, da so vsebine 
v okviru teme ustrezne. 

5. 7 uciteljev meni, da ni nobena vse
bina na strokovno prezahtevni ravni , 1 
ucitelj pa meni, da je prezahtevno 
krscanstvo. 

6. 7 uciteljev meni , da so pomembne 
vse vsebine, 1 ucitelj pa predlaga 
krcenje rimske kulture, ker se pojavlja 
tudi pri knjizevnosti in umetnosti . 

7. 6 uciteljev nakazuje medpredmetne 
povezave tako, da so morali dijaki 
ponoviti rimsko literaturo in 0 tem 
porocati oz. pred zemljevidom ponoviti 
znanje 0 Apeninskem polotoku, ki so 
ga pridobili pri geografiji (1) , pri razlagi 
je bilo uporabljeno znanje iz sloven
skega jezika in umetnosti (1) ; 4 ucitelji 
pa Ie nastevajo predmete, pri katerih 
se tudi dotaknejo obravnavane snovi . 

~ porocila, komentarji - 3 ucitelji 
~ seminarske naloge - 1 ucitelj 
~ eseji - 1 ucitelj 
~ projektno delo - 1 ucitelj 

11 . Vseh 10 uciteljev je doseglo vse 
standarde znanja, povezane s temo 
Stari Grki . 

12 . 8 uciteljev meni, da eilji niso 
prezahtevni , 2 pa menita , da so 
prezahtevni sledeci eilji : 

~ ob zemljevidu razlozi potek 
grsko-perzijskih vojn 

~ dijak opise in primerja zivljenje 
razlicnih druzbenih slojev 
(Kreta, Mikene, Troja) 

~ razlozi atensko ustavno 
ureditev in demokraeijo 

Le 2 ucitelja sta v casu druge 
redovalne konference zacela 
predelovati tudi temo Stari Ri
mljani. 

2 ucitelja povezav ne delata, ker jih ni 
(1), zaradi casovne neusklajenosti med 
predmeti (1) , ker imajo premalo casa (1). 

8. Najpogosteje uporabljane metode 
poucevanja pri temi Rimljani : 

~ razlaga: 

90 % - 1 ucitelj 
80 % - 1 ucitelj 
70 % - 1 ucitelj 
60 % - 1 ucitelj 
40 % - 1 ucitelj 
20 % - 1 ucitelj 

~ pogovor: 

20 % - 2 ucitelja 
40 % - 1 ucitelj 
15 % - 1 ucitelj 
7 % - 1 ucitelj 

~ delo z besedilom , 
zemljevidom, ucbenikom, 
delovnim zvezkom : 

10 % - 4 ucitelji 
30 % - 1 ucitelj 
3 % - 1 ucitelj 
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>- demonstracija z videom: 

10 % -1 ucitelj 

9. Ucna gradiva in pripomocki, ki jih 
uporabljajo pri obravnavi Rimljanov: 

>- ucbenik, delovni zvezek, 
slikovni material, prosojnice, 
revije, prospekte, strokovne 
knjige, CD-ROM-e, video, 
diapozitive, zemljevide, 
modele, skice, sheme, 
racunalniske programe 0Nord , 
PowerPoint, Corel, Explorer) 

Sami izdelajo: 

>- prosojnice, ucne liste 

Ni na voljo: 

>- prirocnik 

10. Najpogosteje uporabljane obi ike 
preverjanja in ocenjevanja znanja pri 
temi Rimljani: 

>- ustno - 8 uciteljev 

>- pisno - 8 uciteljev 

>- referati - 5 uCiteljev 

>- vaje - 3 ucitelji 

>- eseji - 2 ucitelja 

>- seminarske naloge - 1 ucitelj 

>- projektno delo - 1 ucitelj 

>- porocila, komentarji - 1 ucitelj 

11. 7 uciteljev meni, da so dosegli vse 
standarde, ki se zahtevajo za temo 
Rimljani. 1 ucitelj pa meni, da mu ni 
uspelo doseci dveh standardov, in sicer: 

>- simbioza in nasprotje svetov in 
>- smisel versko-socialni sporocil 

zgodnjega krscanstva. 
Vzrok je v tem, da nima dovolj casa. 

12.6 uciteljev meni, da ni prezahtevnih 
ciljev, dva pa navajata sledece pre
zahtevne cilje: 

>- razumejo ureditev rimskega 
cesarstva 

>- spoznajo versko-socialna 
sporocila zgodnjega 
krscanstva 

Le dva ucitelja iz vzorca sta uspela 
v obdobju tretje redovalne kon
ference predelati tudi del vsebin 
Zgodnjega srednjega veka (od 
tega en ucitelj iz splosne in en iz 
strokovne gimnazije), in sicer sta 
oba predelala snov do podteme 
Med Siovani v Vzhodnih Alpah. 

ka zgodovine v teoriji in praksi 

l1UflEVNI ClUff 

Ucitelji so oznacili 8 ciljev za prezahtevne, vendar vsakega Ie v enem primeru. 

Ti cilji so: 

>- Razlozijo periodizacijo zgodovine - nastanek koledarja. Cilja ni usvojilo 
20 % dijakov. Glavni vzrok za to je sibko predznanje dijakov. Cilj je povezal 
z nacini stetja let. Pri poucevanju je uporabil metodo razlage, pogovora 
in del a z delovnim zvezkom. Meni, da bi spremenjen nacin poucevanja 
ne vplival na zmanjsanje tezav pri doseganju cilja. 

>- Razlozi vzroke nastanka razlik v premozenju . Cilja ni doseglo 8 % dijakov. 
Vzroka sta sibko predznanje in neustrezno ucno gradivo. Pouceval je z 
metodo analize slikovnega gradiva, zemljevida in videa. Meni , da bi 
sprememba nacina poucevanja "mogoce" vplivala na zmanjsanje tezav 
pri doseganju tega cilja. 

>- Primerja razvoj posameznih visokih kultur. Cilja ni doseglo 20 % dijakov. 
Vzrok je v pomanjkanju casa. Pouceval je z metodo razlage ob slikovnem 
gradivu in samostojnim del om z izdelavo referatov. Meni, da bi 
spremenjen nacin poucevanja ne vplival na zmanjsanje tezav pri 
doseganju tega ucnega cilja. 

>- Ob zemljevidu razlozi potek grsko-perzijskih vojn. Cilja ni doseglo 30 % 

>-

>-

dijakov. Vzroka sta v pomanjkanju casa in sibkem predznanju dijakov. 
Cilj je povezal z vsebino 0 grsko-perzijskih vojnah. Pouceval je z metodo 
razlage ob zemljevidu . Meni, da bi spremenjen nacin poucevanja ne 
vplival na zmanjsanje tezav pri doseganju cilja. 

Dijak opise in primerja zivljenje razlicnih druzbenih slojev (Kreta, Mikene, 
Troja). Vzroki za tezave pri doseganju tega cilja so pomanjkanje casa, 
nejasno zapisan cilj in neustrezno ucno gradivo. Tako je Ie opisal sloje 
druzbe v temnem obdobju brez primerjave. Drugih pojasnil v vprasalnik 
ni zapisal. 

Razlozi atensko ustavno ureditev in demokracijo. Cilja ni doseglo 30 % 
dijakov, vzroka pa sta pomanjkanje casa in sibko predznanje dijakov. 
Cilj je povezal z danasnjo politicno ureditvijo. Uporabil je metodo 
pogovora in meni , da bi spremenjeni nacin poucevanja ne vplival na 
lazjo realizacijo cilja. 

>- Razume ureditev rimskega cesarstva. Cilja ni doseglo 20 % dijakov, vzrok 
je v pomanjkanju casa. Uporabil je metoda dela z viri in razlago. Meni, 
da bi spremenjen nacin poucevanja ne vplival na lazjo realizacijo cilja. 

>- Razume smisel versko-socialnih sporocil zgodnjega krscanstva. Cilja ni 
doseglo 40 % dijakov, vzroki so v pomanjkanju casa, sibkem predznanju 
in neustreznih ucnih pripomockih . Meni, da bi spremenjen nacin 
poucevanja ne vplival na lazjo realizacijo cilja. 

Eden od uciteljev je tudi navedel, da je ucni nacrt po njegovem mnenju prevec 
"socioloski", zeli vec oprijemljivih dejstev, letnic in dogodkov, ces da to popestri 
pouk. Navaja tudi problem naravoslovne usmeritve na strokovnih gimnazijah, 
zaradi cesar zgodovina nima kabinetne ucilnice in so ucitelji prisiljeni vsako uro s 
sabo peljati grafoskop, zemljevide, prosojnice, knjige , skromno pa se poskrbi 
tudi za nakup didakticnega gradiva kot so prosojnice, CD-ROM-i, videokasete, 
zemljevidi in slikovno gradivo. 



Sodobna didaktika pouka 

Analiza otigorlOf'()V oa Vprasainik za prifiolJitelf sp!osne ocene 
(J fJremJvljenem ucnem natrty 1a prvi fetnll< gimnazije 

Izpolnjene vprasalnike je vrnilo sedem ueiteljev iz sedmih 
sol od desetih, vkljueenih v spremljavo. 

1. Ali lahko v odstotkih ocenite, v koliksni meri ste uspeli 
uresnieiti v uenem naertu opredeljene cilje? Ali vas je kaj pri 
tem oviralo? 

Ova ueitelja sta realizirala uene cilje 100 %, trije 90 , po eden 
pa 80 in 70 %. 

Ovire pri realizaciji so: 

> pomanjkanje easa (2) 
> preobsezen ueni naert po kolieini in kakovosti (2) 
> prevee dijakov v razredu (1) 
> pomanjkanje didaktienih pripomoekov (1) in 
> ker ni na voljo posebne namenske ueilnice za pouk 

zgodovine (1) 

2. Ali ste imeli za realizacijo vsebin prvega letnika dovolj 
easa? Ce NE, utemeljite svoj odgovor. 

Ova ueitelja sta imela dovolj easa za realizacijo vsebin prvega 
letnika. Eden od njiju je navedel, da zato, ker je motiviran in 
ima dolgoletno prakso. 
Ostalih pet ueiteljev ni imelo dovolj easa, ker: 

> je ueni naert preobsezen (5) 
> skromna realizacija uenih ur po uenem naertu -

veliko ur je odpadlo (2) 
> zaradi mature, maturitetne teme bolj poglobi, nakar 

zmanjka easa za ostalo snov (1) 

3. Ali menite, da vsebine ustrezajo ciljem predmeta oz. 
izhajajo iz ciljev predmeta? Ce NE, utemeljite svoje mnenje. 

Vseh sedem ueiteljev meni, da vsebine ustrezajo ciljem 
predmeta. 

4. Ali lahko opredelite, kaj so dijaki v primerjavi s prejsnjim 
uenim naertom za prvi letnik pridobili z novim uenim naertom? 

Mnenja ueiteljev so sledeea: 

> vee je vsebin s podroeja kulturne zgodovine in 
vsakdanjega zivljenja, kar omogoei celovit vpogled 
nad zgodovinskim dogajanjem v svetovnem in 
narodnem merilu (4) 

> nekatere nove in bolj poglobljene vsebine 
npr. Hetiti (2) 

> veejo samostojnost in aktivnost dijakov (2) 
> novi ueni naert ni prinesel nie novega (2) 
> ciljno zasnovan pouk (1) 
> v veeji meri omogoea medpredmetne povezave (1 ) 

5. Kritieno ocenite uporabnost specialno-didaktienih 
priporoeil in medpredmetnih povezav, ki so opredeljeni v 
uenih naertih. 

Mnenja ueiteljev so: 

> medpredmetne povezave so ustrezne (4) 
> medpredmetne povezave so ustrezne, a tezko 

izvedljive (1) 
> medpredmetne povezave so easovno neusklajene (1) 

6. Ali ste ob izvajanju pouka kaj pogresali? Ce OA, utemeljite 
svoj odgovor. 

Odgovori ueiteljev kazejo, da Ie dva nista nieesar pogresala. 
Ostalih pet ueiteljev pa je pogresalo: 

> ustrezne prosojnice, zemljevide, videokasete (3) 
> namensko ueilnico za pouk zgodovine (1) 
> vee razpolozljivih uenih ur za utrjevanje snovi in 

pripravo referatov (1) 
> zgodovini bi bilo treba nameniti v druzbi in soli veeji 

pomen, saj je splosno-izobrazevalna veda, ki utrjuje 
tudi narodno zavest (1) 

7. Kaj vam je prinasalo zadovoljstvo pri pouku? 

Odgovori ueiteljev so bili sledeei: 

> aktivno sodelovanje dijakov, ki so tako pokazali 
zanimanje za zgodovino (5) 

> ob novem uebeniku in delovnem zvezku za prvi 
letnik gimnazije so dijake dobro pripravili na 
samostojno delo (2) 

> zaupanje v lastno znanje in sposobnosti (1) 
> dijakom je viii pozitiven odnos do politike, 

pripadnosti narodu in do solskega sistema (1) 
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uka zgodovine v teoriji in praksi 

Odgovori in mnenja pfofesofjeu zgo{}ouine na Vpfasalnik 
la flr/dob/tev spfosne octme 0 fll'ef1ouljenem ucnem naertu 

Vprasalnik za pridobitev splosne ocene 0 prenovljenem 
ucnem nacrtu je bil obravnavan na gimnazijski studijski 
skupini na Srednji vzgojiteljski soli in gimnaziji v Ljubljani 
dne 20. novembra 1999. Navzocih je bilo 29 profesorjev iz 
21 sol od 49 sol , vkljucenih v Ijubljansko gimnazijsko 
studijsko skupino. 
Na prvo vprasanje ''Ali je predmet ustrezno opredeljen tako 
po obsegu kot po vsebini?" je bilo mnenje uciteljev, da so 
formulacije dovolj enoznacne in razumljive in da je predmet 
ustrezno opredeljen in umescen tudi v vzgojno-izobraZevalno 
delo in program gimnazije. Pripomba je bila Ie na zapisano 
pojasnilo na 3. strani v petem odstavku ucnega nacrta, ces 
da "imajo ucitelji pri izboru vprasanj in tem svobodo, da 
tematske sklope izbirajo, se morda pri nekaterih zadrzijo dlje, 
ce se jim zdi potrebno ali ce opazijo, da vlada v razredu 
zanje posebno zanimanje, lahko pa jih tudi zdruzujejo in 
povezujejo med seboj ali celo (seveda v mejah mogocega) 
prestavljajo iz letnika v letnik. Ucni nacrt je potemtakem 
splosni okvir, ki ucitelja obvezuje, da jasno predstavi razvojne 
"niti" , glavne znacilnosti posameznih zgodovinskih obdobij 
ter stalnice in protislovija v zgodovinskem razvoju, hkrati pa 
ga spodbuja k ustreznemu povezovanju obce in narodne 
zgodovine ." Ucitelji so menili , da tako opredeljene svobode 
pri izboru vprasanj in tem pri pouku zgodovine ne morejo 
doseci , ker jih pri tem omejujejo maturitetne teme in do 
potankosti predpisane teme in podteme v prenovljenem 
ucnem nacrtu. Vecjo izbirnost in stem svobodo pri izboru 
vprasanj in tem bi se dalo doseci , ce bi bile maturitetne teme 
za vsakokratno generacijo dijakov izbrane in znane ze ob 
vpisu v prvi letnik in bi veljale za to generacijo dijakov do 
mature. Ce ustrezne resitve, ki bi omogocila vecjo izbirnost 
vprasanj in tem pri pouku zgodovine ne bo, naj se omenjena 
formulacija iz ucnega nacrta crta, ker v taksni obliki solski 
praksi pac ne ustreza, saj je ni mogoce realizirati . 
Na drugo vprasanje ''Ali so cilji (splosni in operativni) ustrezno 
opredeljeni tako po obsegu kot vsebini? " so ucitelji 
odgovorili , da so splosni c ilji po obsegu ustrezni , etapnih 
pa je prevec , pri krcenju pa so ucitelji nemocni , ker jih 
omejuje matura in ucni nacrt kot temeljni dokument, ki 
predpisuje vzgojno-izobrazevalno delo. Maturitetni katalog 
sicer ni ucno-ciljno zasnovan , pac pa vsebinsko-tematsko 
ter posamezne teme iz zgodovine se bolj podrobno cleni v 
podteme kot ucni nacrt, na mnogih solah pa ucitelji nimajo 
zagotovljenih priporocenih 70 dodatnih ur, kar se dodatno 
onemogoca realizacijo. Zato so ucitelji iz teh sol prisiljeni 
vse maturitetne teme (teh je po katalogu za maturo leta 2000 
dvajset) , ker se pac za vsako solsko leto na novo do loci 10 
tem, za katere se pripravlja dijake na maturo za tekoce solsko 
leto , enako poglobljeno obravnavati. Zaradi tega ne morejo 
dosegati etapnosti in procesnosti pri poucevanju. Na velik 
obseg tako splosnih kot etapnih ciljev vpliva tudi vsebinska 
zasnovanost ucnih ciljev, ki izrazajo predvsem vsebine, 
spretnosti in vescine (formativne cilje) pa zasledimo 
zastopane zlasti v standardih znanja. 

Pri tretjem vprasanju "Ali so standardi znanja ustrezno 
opredeljeni tako po obsegu kot vsebini?" so bili ucitelji 
mnenja, da so prevec splosni , premalo zahtevni in da na 
njihovem temelju ni mozno oblikovati maturitetnih izpitnih 
ciljev in kot taksni niso primerna podlaga za oblikovanje 
maturitetnih izpitnih vprasanj . Standardi znanja izrazajo 
splosne formativne cilje . Problem predstavlja tudi neskladje 
med sodobno zahtevo med ucno-ciljno zasnovanim 
poukom, cemur ucni nacrt zadostuje , maturitetni katalog pa 
ne, saj ima navedene Ie teme in podteme, ne pa tudi ucnih 
ciljev razen splosnih , v katerih je opredeljen maturitetni izpit 
iz zgodovine. 
Na cetrto vprasanje ''Ali so specialno-didakticna navodila 
ustrezna tako po obsegu kot po vsebini?" vecjih pripomb ni 
bilo razen na 57. strani , kjer se drugi odstavek dopolni, da 
so zgodovinske ekskurzije po Siovenij i obvezne za vse stiri 
oz. tri letnike gimnazije (splosne, klasicne in strokovne) . 
Profesorji zgodovine naj zgodovinske ekskurzije nacrtujejo 
v letni pripravi za vsak letnik posebej, tako da se snovno 
navezujejo na zgodovinsko tematiko in ucne cilje , ki jih 
obravnavajo oz . zele realizirati v posameznem letniku . 
Zgodovinske ekskurzije naj bodo zasnovane inter
disciplinarno zlasti v povezavi z umetnostno zgodovino , 
geografijo in slovenskim jezikom s knjizevnostjo, pri njihovem 
nacrtovanju pa naj se izhaja tudi iz krajevne zgodovine . 
Na peto ''Ali so obvezni nacini preverjanja in ocenjevanja 
znanja ustrezni?" in na sesto vprasanje ''Ali so standardi 
znanja izvajalcev (kadrovski pogoji) ustrezno opredeljeni?" 
ni bilo pripomb. 
Na sedmo vprasanje ''Ali so izvedbeni standardi in normativi 
ustrezno opredeljeni?" so bili profesorji soglasni, da se jih 
dopolni s sledeco formulacijo : 
Za pouk zgodovine je treba zagotoviti namensko ucilnico 
za pouk zgodovine, ki je opremljena z AV-sredstvi : 
grafoskop, televizijski sprejemnik, videoprojektor, 
diaprojektor, dataskop in racunalnik. 
Navedba zbirk zgodovinskih virov pa se dopolni : 
16 izvodov naslednjih zbirk zgodovinskih virov: 
O. Luthar, Mojstri in muze, Modrijan, 1997; 
Z. Lazarevic, Siovensko gospodarstvo v prvi Jugoslaviji , 
Modrijan, 1997; 
T Ferenc, Okupacijski sistemi v Sioveniji 1941 - 45, Modrijan , 
1997; 
J. Princic, Siovensko gospodarstvo v drugi Jugoslaviji , 
Modrijan, 1997 
D. Necak, Hladna vojna, Modrijan, 1999; 
E. Dolenc, B. Godesa, A. Gabric, Siovenska kultura in politika 
v Jugoslaviji, Modrijan, 1999; 
T Weber, D. Novak, Zbirka 20. stoletje v zgodovinskih virih , 
besedi in slikah, DZS. 
Na osmo vprasanje ''Ali je literatura za dijake in za izvajalce 
ustrezno opredeljena tako po obsegu kot po vsebini?" ni 
bilo pripomb. 
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Povzetek 
V solskem letu 1998/99 je potekala v okviru Zavoda Republike 
Siovenije za solstvo spremljava prenovljenih gimnazijskih ucnih 
naMov za splosne in strokovne gimnazije. Spremljavo smo 
izvajali na vzorcu osmih splosnih in dveh strokovnih gimnazij, 
kar je 11 % vseh slovenskih gimnazij. Za zgodovino je 
spremljava potekala v prvem krogu na sedmih splosnih in eni 
strokovni, v drugem pa na osmih splosnih in dveh strokovnih 
gimnazijah pri istem profesorju in v istem oddelku prvega 
letnika ter po enotni metodologiji za vse predmete, 
upostevajoc predmetne posebnosti. Pri spremljavi smobili 
pozorni zlasti na izpostavljanje ucnih ciljev, povezave znotraj 
predmeta in med predmeti, primere, problemsko obravnavo 
pouka, razumevanje ucne snovi, vkljucevanje interesov in 
pobud dijakov, aktivne oblike in metode dela ter ucno 
tehnologijo, pojmovanja poucevanja, ucenja in znanja, vpliv 
prenovljenega ucnega nacrta in mature, preverjanje in 
ocenjevanje znanja ter aktivnosti ucitelja in ucencev. Analizirali 
smo tudi odgovore uciteljev na Vprasalnik za spremljanje 
prenovljenega ucnega nacrta za posamezna redovalna 
obdobja, kateri so prezahtevni cilji za prvi letnik, na Ijubljanski 
gimnazijski studijski skupini pa smo v obliki diskusije izpeljali 
tudi Vprasalnik za pridobitev splosne ocene 0 prenovljenem 
ucnem nacrtu za prvi letnik gimnazije. Analiza spremljave je 
pokazala, da ucni nacrt za zgodovino v prvem letniku gimnazije 
ni prezahteven glede ucnih ciljev razen enega, ki zahteva 
primerjavo druzbenih slojev v casu kretsko-mikenske 
civilizacije, ki pa se zdi uciteljem iz vzorca tudi povsem odvec. 
Zbrani podatki tudi kaZejo, da je ucni nacrt preobsezen in bi 
ga bilo tezko realizirati tudi v obsegu predpisanih 70 ur, v 
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povprecju pa ucitelji dejansko realizirajo 55 ur na solsko leto. 
Realizacijo ucnih ciljev po ucnem nacrtu otezuje tudi veliko 
stevilo dijakov po oddelkih, skromna opremljenost posebnih 
ucilnic za zgodovino, ce te sploh obstajajo, in tudi vpliv ma
ture, saj si ucitelji ne upajo uporabiti avtonomije v smislu 
zdruzevanja posameznih ucnih tem, za katere menijo, da bi 
lahko postale tudi maturitetne. Poucevanje tako poteka s 
prevladujocima frontalno obliko in metoda razlage s 
podajanjem gotovega znanja brez problemske obravnave 
snovi. Tako prevladujejo tudi aktivnosti ucitelja namesto 
aktivnosti ucencev Dolgorocno gledano se nam tako obeta 
se ena prenova morda s postopnim uvajanjem izbirnosti tem 
in z opredelitvijo tudi visjih kognitivnih ciljev, zlasti pa tudi 
spretnosti in vescin, ki jih dijaki lahko razvijajo z ucenjem 
zgodovine skozi posamezne dejavnosti v procesu poucevanja 
in ucenja. 

l~nillllllllllll:.I.jllll 



zgodovine v teoriji in praks 

Oanije/a Trskan 

OONOS UCE EV DO AKTI DELA 
ODD VINE V SR I SOLI PRJ PO U 

Temelj aktivnega dela so aktivne metode in obi ike dela v soli. Stevilne reforme v slovenskem solstvu so prinesle 
tudi spodbude za nove pristope k poucevanju in ucenju v srednjih solah, zlasti uveljavljanje aktivnega dela. 
Aktivno delo sestavljata aktivno delo ucitelja, to je poucevanje, in aktivno delo ucenca, to je ucenje. 0 aktivnem 
poucevanju govorimo takrat, ko ucitelj uporablja pri svojem delu razlicne ucne oblike, metode in tehnike, s 
katerimi spodbuja ucence k sodelovanju in delu v ucnem procesu, to je k aktivnemu ucenju. 

ANI(ETNA VPRASANJA IN ANALIZA 
OlJGfJVtJRfJV 
Namen ankete je bil ugotoviti, kaj za ucence predstavlja 
aktivno delo pri pouku zgodovine, kako je aktivnost povezana 
z ucnimi oblikami in kako se je njihovo mnenje 0 aktivnem 
delu v srednji soli spreminjalo v obdobju treh let. Anketni 
vprasalnik je izpolnjeval vsa tri leta isti razred na zacetku 
solskega leta. I 

Odgovori na prvo vprasanje "Kdaj si najbolj aktiven pri pouku 
zgodovine?" prikazujejo, da so ucenci najbolj aktivni pri 
pouku zgodovine, ko pozorno poslusajo in si zapisujejo 
uciteljevo razlago. Po dveh oz. treh letih pa se je povecal 
odstotek ucencev (18,5 %) , ki menijo, da so najbolj aktivni 
pri skupinskem in parnem delu. 

Odgovon 1995 1996 1997 

a) ko pozorno poslusam 
in zap isujem ui:iteljevo 26 · 78 ,8 17 68,0 18 66,7 
razlago 

. "':.'. k::':::::i. 

:x::,::,:'::::::,:,::::,,:: 

c) ko skupaj s sosolci 
resimo nalogo, ki jo 1 3 ,0 3 12,0 5 18,5 
doloci uCitelj 

Pri drugem vprasanju ' ~Ii ti frontal no deja omogoca aktivno 
deja pri pouku zgodovine?" SO ucenci mnenja, da frontal no 
delo omogoca aktivno deja ucencev pri pouku. Ze odgovori 
na prvo vprasanje prikazujejo, da SO ucenci najbolj aktivni 
pri metodi razlage, ki je ena glavnih metod frontalne ucne 
oblike. Sele po treh letih se je povecal odstotek ucencev 
(25,9 %), ki menijo, da frontal no delo ne omogoca aktivnega 
dela. 

c) nevem 3 9,1 4 15,4 2 7,4 

Odgovori na tretje vprasanje '~Ii ti individualno deja omogoca 
aktivno delo pri pouku zgodovine?" prikazujejo , da 
samostojno-individualno delo pri ucencih ne omogoca 
vedno aktivnega dela. V treh letih pa se je odstotek ucencev 
(66,7 %), ki menijo, da omogoca aktivno delo, povecal. 

! '~r .• tifll 
CIP"' ,' '!I .', .<,' ., ........ ,' I. '" 
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Individualno deja ucencev: izdelovanje manjsih plakatov. 

Solsko leta 1994/95 Solsko leta 1995/96 Solsko leta 1996/97 

- frontalno deja - frontalno deja - frontal no delo 
- daljse individualno delo - krajse individualno delo - skupinsko delo 
- krajse individualno deja - krajse skupinsko deja - deja v dvojicah 
- krajse skupinsko deja - metoda razlage - krajse individualno deja (domace naloge) 
- metoda razlage - metoda pogovora - metoda slikovne in besedne demonstracije 
- metoda pogovora - metoda dela z besedili - metoda dela z besedili 
- metoda slikovne demonstracije - metoda razlage 

Anketo so ucenci resevali na zacetku solskega leta, ko so bili v 2., 3. in 4. letniku srednje sole. Stevilo ucencev je za isto solsko leto pri posameznih 
vprasanjih razlicno, ker ucenci niso odgovorili na vsa vprasanja. 

1 Zgorn ja razpredelnica prikazuje ucne obi ike in rnetode, ki jih je imel ta razred. ki je izpolnjeval anketni vprasalnik, zelo pogosto. 
2 Odslotki so zaokrozeni ne eno decimalko, zato Ie lahko sestevek odstotkov 99.9 ali 100.1. 
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Sodobna didaktika pouka zgodovi 

Odgovori na cetrto vprasanje ''Ali ti skupinsko deja omogoea 
aktivno deja pri pouku zgodovine?" so presenetljivi . Ueenci 
so mnenja, da skupinsko deja ne omogoca aktivnega del a 
pri pouku po 1. letniku (64,7 %). V treh letih se je njihovo 
mnenje spremenilo, vendar pa je ostal se vedno velik 
odstotek ucencev (37 %), ki menijo, da skupinsko deja ne 
omogoea aktivnega dela. 

c) ne vem 3 8,8 5 . 19,2 2 7,4 

Skupinsko dela ucencev. 

Pri petem vprasanju "Kaj je za tebe 'biti aktiven ' pri pouku 
zgodovine?" so ueenci prosto odgovarjali. 

Peto anketno vprasanje je pokazalo, da je za ueence aktiven 
pouk tisti, pri katerem prevladujeta metoda razlage in metoda 
pogovora, saj zelo radi poslusajo in zapisujejo razlago. 
Ueenci radi odgovarjajo na zastavljena ueiteljeva vprasanja 
in resujejo krajse naloge ter izrazajo svoja mnenja. Zelijo si, 
da bi si lahko eim vee zapomnili pri pouku . V treh letih se je 
odstotek ucencev, ki menijo , da so najbolj aktivni pri 
individualnem in skupinskem delu, sicer poveeal, vendar 
pa je ostal velik odstotek ueencev, ki menijo , da so najbolj 
aktivni, ee poslusajo, izrazajo svoja mnenja in zapisujejo 
ueiteljevo razlago. 

Anketni odgovori so pokazali, da so ueenci najbolj aktivni 
takrat, ko sledijo razlagi, poslusajo, zapisujejo razlago ueitelja 
ali razpravljajo z ueiteljem. Za ueence je aktivnost predvsem 
na spoznavnem nivoju in ne na procesu samem, zato menijo, 
da je miselna aktivnost najveeja pri metodi razlage in metodi 
pogovora. V soli zelijo zanimivo podajanje oz. razlaganje 
uene snovi ueitelja ter moznost sodelovanja pri pouku, to je 
postavljanje vprasanj in izrazanje lastnih mnenj 0 ueni snovi. 

Anketni odgovori so tudi pokazali , da je v slovenskem 
prostoru zelo pogost tradicionalni naein poueevanja, ki se 
kaze tudi pri tem, da ueenci prieakujejo in zelijo pri pouku 
vodstvo ueitelja in so preprieani , da se pri sodelovanju s 
sosolci ali samostojno ne morejo toliko nauciti, kot jih lahko 
nauei ueitelj; da je za ueenje najugodnejsa in najbolj 
zanesljiva pot do znanja ueiteljeva sistematiena obravnava 
vsebin oz. neposredno vodenje in poueevanje ; da imajo 
ueenci radi aktivno poueevanje , Ie ee ueitelj uporablja 
metodo razlage, metodo pogovora in metodo slikovne 
demonstracije ; da ueenci nimajo tako radi skupinskega, 
parnega in individualnega dela, ker ne zaupajo vase in jih je 
strah, da se ne bodo mogli sami nauciti ; da ueenci nimajo 
radi domacih nalog oz. dodatnega dela zunaj sole zaradi 
drugih solskih obveznosti ; da ueenci nimajo radi delovne 
nediscipline pri razlienih aktivnostih, ampak zelijo 
disciplinirano vodeno tradicionalno frontal no ueno obliko. 

Veeletno anketiranje ueencev pa je pokazalo , da se je v treh 
letih po uporabi aktivnih uenih oblik in metod poveeal 
odstotek ueencev, ki menijo, da je aktivnost veeja pri 
skupinski, parni in individualni ueni obliki ter pri aktivnih 
metodah. Ugotovimo lahko, da moramo vee let uvajati 
aktivno poueevanje in ueenje, da dosezemo pozitivno 
mnenje oz. pozitivni odnos pri ucencih . 

Kaj pa menijo 0 aktivnem delu 
didaktiki in drugi pedagogi? France 
Strmenik pravi 0 pouku naslednje: 
"Pouk je sintezni pojem, ki vklju
euje in oznacuje tri enakovredne 
temeljne dejavnosti: poueevanje, 
ueenje in vzgajanje , vezane na 
delovanje poueujocega in uee
eega, ueitelja in ueenca" . (Strmenik, 
1999, 213) 

Aktivno delo vsebuje aktivno po
ueevanje in aktivno ueenje. Kaj naj 
torej prevladuje v srednjih solah? 
France Strmenik je ugotovil na-

I I I 
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slednje. "Ce bi ze hoteli poucevanje in 
ucenje in njune teorije rangirati, je treba 
upostevati vsaj dva kriterija. Glede na 
namembnost obeh je poucevanje 
podrejeno ucenju. V tem smislu po
ucevanja sploh ni brez ucenja. Smisel 
poucevanja je pomagati in spodbujati 
ucence pri njihovem cim bolj samo
stojnem in ustvarjalnem ucenju. / .. ./ Po 
drugi strani pa je tudi solsko ucenje 
bistveno osiromaseno in celo one
mogoceno brez poucevanja. V tem 
smislu poteka poucevanje pred ozi
roma vzporedno z ucenjem, saj je 
poucevanje tisto, od katerega je v veliki 
meri odvisna tudi kvaliteta ucenja". 
(Strmcnik, 1999,215) 

Poucevanje je torej nujno potrebno za 
razlago tezjih prvin ucne snovi in 
spoznanj, za razvijanje kognitivnih, 
emocionalnih in drugih sposobnosti ter 
spretnosti, za usposabljanje ucencev 
za samoizobrazevanje in za poudar
janje dolocenih pomembnih ucnih 
vsebin (Strmcnik, 1999,216-217). 
"Dolznost ucitelja ni, da daje, in ucenca, 
da sprejema znanje; ucitelji pripravljajo, 
zagotavljajo, sprozijo in usmerjajo 
ustvarjalno pridobivanje znanja, naloga 
ucencev pa je, da se v ta proces 
uspesno vkljucijo. Z drugimi besedami, 
ucenci pri pouku prihajajo do znan
stvenih resnic z lastnim miselnim delom 
in ne s pomnenjem koncnih izidov tuje 
spoznavne aktivnosti. Iz tega sledi, da 
moramo odkloniti pasivni in sprejeti 
aktivni pouk, kjer se ucenci ucijo tako, 
da ob uciteljevi pomoci pridobivajo in 
urejajo dolocene izkusnje, razsojajo in 
preverjajo pravilnost svojih pojmov, 
sodb in sklepov." (Tomie, 1997,40-41) 

Aktivno poucevanje je najbolj navzoce 
pri frontalnem pouku oz. pri neklasicnem 
(netradicionalnem) frontalnem pouku, ki 
ne vsebuje samo metode razlage, 
ampak stevilne druge metode in tehnike 
(npr. metodo del a z zemljevidi in 
zgodovinskimi viri; igro vlog in simulacije; 
izdelovanje miselnih vzorcev itd.). S 
taksnim poukom lahko aktiviramo veliko 
ucencev, vendar pa ne vseh. "Toda tak 
pouk je smiseln Ie, ce je po frontalnem 
posredovanju informacij zagotovljeno 
razpravljanje 0 teh informacijah, 0 

njihovih odnosih, problemih, nasprotjih, 
ee lahko ueenci izrazijo svoje stvarne 
in vrednostne poglede nanje. Tega pa 
Ie frontalni pouk vee ne ztnore. Nujno 
ga je treba popestriti z ostalimi uenimi 
oblikami, da bi dosegli individualizirane 

uka zgodovine v teoriji in praksi 

veeplastne, ne samo izobrazevalne, 
temvee tudi vzgojne rezultate." (Strmcnik, 
1987, 215) Od vrste ucne vsebine, 
uenih ciljev (znanje, razumevanje, 
sposobnosti) pa je odvisno, katere uene 
vsebine ueitelj izbere za obravnavanje, 
vadenje, ponavljanje in preverjanje v 
frontalni, skupinski ali parni ueni obliki. 

''Aktivno ueenje je vsaka dejavnost, pri 
kateri ueenci delajo na neki stopnji 
samostojnosti in nadzora nad orga
nizacijo, vodenjem in usmerjenjem." 
(Kyricaou, 1997, 54) France Strmenik 
je razdelil ueenje po kakovosti in 
namenu v stiri ravni: "mehanieno 
ueenje, s skromnim ali nikakrsnim 
razumevanjem reproduciranega; re
produktivno ucenje, s preprostim 
razumevanjem prevzetih informacij, 
katerih reproduciranje je obieajno Ie s 
pomocjo zunanje pomoci; produktivno 
ucenje oznaeuje poglobljeno razume
vanje, aktivno reorganiziranje in lastno 
urejanje naueenega, bogatenje pred
znanja in vrednot, samoiniciativno 
prenasanje (transfer) znanja in vrednot 
na sorodne ali nove uene situacije; 
ustvarjalno ucenje, s sposobnostjo 
globljih uvidov v ueno vsebino in videnja 
novih vprasanj, kriterijev, primerjav in 
vidikov ter resevanja zahtevnejsih 
problemov tudi zunaj neposredne ucne 
vsebine" (Strmcnik, 1999, 219). 

Pri samostojnem delu, to je sku
pinskem, parnem in individualnem delu 
pa stopa v ospredje deja ucencev. 
Tatjana Ferjan poudarja, da pri taksnem 
delu ueenci delajo ustvarjalno, se ueijo 
samostojnega pridobivanja uene snovi, 
zavzemajo neko stalisee do besedila, 
katerega lahko izrazijo v pisni ali ustni 
obliki (Ferjan, 1999,41). Od ueitelja se 

Predstavitev skupinskega dela. 

zahteva, da se njegov osebni naein 
izrazanja spretno prilagaja namenu 
uene situacije; da spodbuja humor, 
fantazijo in domisljijo pri ueencih; da 
spodbuja pozitivno skupinsko dina
miko, kjer je ves razred odgovoren za 
deja in dopusea komunikacijo (Lynn, 
1992,57). 

Pri samostojnem delu so ueenci bolj 
sprosceni in pojavi se tudi delovna 
nedisciplina, ki se je ucitelji bojijo in na 
podlagi ankete ravno tako tudi ueenci. 
Opazovalec uene ure, kjer je vee faz 
aktivnega dela (zlasti skupinsko, 
parno) , lahko dobi vtis, da ucitelj ne 
more vec nadzorovati pouka. Vcasih je 
prevelika vnema in delavnost v razredu 
kriva za nedisciplino, veasih pa se 
zgodi, da je veliko simulantov in dijakov, 
ki jih delo ne zanima. Nekateri se tudi 
izmuznejo nadzoru ucitelja in po
skusajo ustvariti nered in nedelo v 
razredu. Tako mora ucitelj v resnici 
veliko energije vloziti za nadzor v 
razredu. Stanko Gogala pravi takole: 
"Sproseenost ueencev pa nikakor ne 
pomeni vnasanja anarhije in nereda v 
solo, ne pomeni ueenceve samo
voljnosti ali celo njegovega odloeu
joeega polozaja v zivljenju razreda, ne 
pomeni razloga za nediscipliniranost 
ueencev. Ceprav zelimo doseei ucen
eevo sproscenost, ostane vendar 
ucitelj voditelj dela in reda v razredu, 
on naj ima razred trdno v svojih rokah, 
on naj skrbi za disciplino in on naj ima 
v vsem koneno odloeitev. Kljub po
udarku na sproseenosti ueencev ni 
nikakega razloga, da bi bil ueitelj v 
strahu pred ueenci, da bi se bal njihove 
zamere in da bi zato znatno popustil 
od upravicenih zahtev. Njegova avto-
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riteta je ohranjena in je v polni veljavi , 
ker se veze sproscenost tudi s sposto
vanjem ucencev do ucitelja in s sposto
vanjem ucitelja do ucencev. Spros
cenost ucencev pomeni namrec tudi to, 
da se pocuti ucenec v soli kot clovek in 
da dobiva tam tudi spostovanje sam do 
sebe. Na tem medsebojnem odnosu 
spostovanja se gradi ucenceva spro
scenost." (Gogala, 1966, 93-94) Pri 
vecletnem opazovanju aktivnega dela 
v razredu, pa ugotavljam, da aktivne 
obi ike in metode prinesejo sproscenost 
ueencev, to je boljse ozracje v razredu 
in dobre odnose z uciteljem, vendar pa 
fa sproscenost povzroci manjso ne
disciplino ter vtis anarhije v razredu. 
Tako ucitelj lahko izgubi avtoriteto pri 
ucencih. 

(}fJNOS UCENCEV 
DO AKTIVNfGA IJELA 
Kaksen odnos je treba pricakovati od 
ucencev? "Veliko manj samoumevno in 
v praksi upostevano pa je dejstvo, da 
se ucne aktivnosti ne da izsiliti, da ni 
avtomaticno dana ali celo prirojena. 
Pogosto se misli , da ucenec mora 
prihajati v solo, stem pa se a priori 
predpostavlja, da se mora tudi uciti. V 
tem pogledu je sola pod mocnim 
vplivom stare, represivne pedagoske 
doktrine, ko je bila temeljna naloga 
pouka posredovanje ucne vsebine in 
represivno kontroliranje znanja, ne pa 
tudi lajsanje ucenja in odgovornost za 
cim kvalitetnejse vzgojno-izobraZevalne 
rezultate ." (Strmcnik, 1996, 101) 

Ucenci imajo radi neposredno po
ucevanje, to je frontal no ucno obliko, 
ko ucitelji podajajo strokovno znanje 
ucencem , ucenci pa mirno sedijo , 
poslusajo in pisejo ter zelo malo 
govorijo. Ucitelj je v celoti nosilec 
ucnega procesa, ucencem pa je vsec, 
da so v ozadju in da jim ni treba veliko 
delati. Anketa prikazuje, da ucenci zelo 
radi izrazajo svoje mnenje in pripombe 
o ucni snovi in da zelo radi odgovarjajo 
na uciteljeva vprasanja ter stem 
dokazujejo , da je metoda pogovora v 
razredu izredno pomembna. Za ucence 
pomeni aktivno ucenje , ucenje na 
nizjem nivoju , to je ucenje kot kopicenje 
podatkov in pomnenje. Tudi v treh letih 
se njihovo mnenje bistveno ne spre
meni. "Pomembna ugotovitev je tudi , da 
med ucenci prvega in cetrtega letnika 

ni bistvenih razlik, da /se/ torej med 
solanjem na gimnaziji v vecini primerov 
pojmovanj ucenja, znanja in po
ucevanja ne spremenijo bistveno in ne 
naredijo koraka h kakovostnejsemu in 
samostojnejsemu ucenju. Slednje bi 
ucitelji zeleli doseci a jim ne uspeva 
najbolje ."3 

Ucenci pa niso izrekli pozitivnega 
mnenja 0 posrednem poucevanju, 
kamor se uvrsca skupinsko, parno in 
individual no delo ucencev. Za po
sredno poucevanje mora ucitelj izbrati 
in razporediti ucno vsebino tako, da 
lahko sestavi razlicne naloge; izbrati in 
kombinirati ucne metode in oblike dela, 
ucna sredstva in ucila ter dodatno 
literaturo; organizirati ucno delo tako, 
da racionalno izrabi ucni cas. Da bi bilo 
tudi posredno poucevanje us pes no, 
mora ucitelj motivirati in kontrolirati vse 
ucence, saj je rezultat odvisen od vseh . 
To pa je izredno tezko za ucence in tudi 
ucitelje, saj se vseh ucencev nikoli ne 
da prisiliti (tudi z razlicnimi pedagoskimi 
kaznimi) . Nekateri didaktiki priporocajo, 
da je pri taksnih ucencih najbolje, da 
jim ucitelj najprej popusti, saj naj bi ti 
ucenci prisli pod vpliv tistih, ki so 
vkljuceni v delo. Pri nekaterih je to zelo 
hitro, pri drugih pa faza vkljucevanja 
traja dalj casa. "Danasnja sola mora 
upostevati izjemno moteco okolnost, 
namrec, da ucna vsebina in celotni ucni 
proces ne vkljucujeta nujno ucenceve 
ucne pripravljenosti, vedozeljnosti in 
interesov, marvec jih je pri vecini 
ucencev treba nenehno porajati in 
vzdrzevati, ali kakor temu obicajno 
recemo, jih motivirati ." (Strmcnik, 1996, 
101) Motivacija ucencev je nujna za 
samostojno delo, se posebej morajo 
ucenci vedeti , zakaj se dolocena oblika 
in metoda uporablja, kaksen je proces 
pridobivanja znanja, kako ta proces 
pripravlja na ucenje, razumevanje ucne 
snovi in kaksne sposobnosti ter obseg 
znanja bodo ucenci usvojili . "Osnova 
za aktivnost je v ucencevi motivaciji za 
delo (pri uri) , v motivaciji za samostojno 
delo manjsega obsega (referat) in v 
motivaciji za samostojno delo vecjega 
obsega (raziskovalna naloga) . Stem, 
da ucenec vidi, da je v ucni proces na 
ta nacin pritegnjen , je njegovo spre
jemanje pouka, delo v njem sprejeto na 
drugacen, aktiven nacin . Pocuti se 
soorganizatorja ali celo kreatorja 
dolocenih ucnih ur. " (Ferjan, 1993, 312) 

3 Sovplivanje pojmovanja znanja in ucenja pri uCiteljih in ucencih. (Magistrska naloga Barbare 5teh Kure).v: Sodobna pedagogika. 
Ljubljana 1999. 51. 1. str. 274. 

Uvajanje aktivnih oblik in metod dela v 
srednji soli ne zahteva, kot poudarjajo 
didaktiki , samo spremembe v mi
selnosti ucitelja , ampak tudi v mi
selnosti ucencev. Ucitelj je res tisti, ki 
organizira in izvaja pogoje za aktivno 
delo, vendar pa morajo biti tudi ucenci 
pripravljeni na taksno delo. Ucenci 
morajo spoznati , da se morajo tudi 
sami potruditi . Zavedati se morajo, da 
je pri samostojnem aktivnem delu v 
ospredju proces, to je dejavnost, 
dogajanje ali delovanje v razredu. 
"Lastnost, ki je potrebna, da ucenci 
dosezejo cilj, je samodisciplina. Uce
nec jo mora sprejeti in prepoznati kot 
svojo odgovornost. Samodisciplina 
nadomesca zunanjo disciplino." (Bene
dik, 1996, 289) Do tega spoznanja pri 
ucencih pa bo treba se pocakati. 
"Ucenje se ne konca uspesno takrat, 
ko ucenec zna vse, kar mora znati , 
ternvec takrat , ko pomembno na
predujejo v poznavanju, kako se uciti 
tisto, kar hoce znati. " (Benedik, 1996, 
289) 

Na podlagi stevilnih anket 0 ucnih 
oblikah in na podlagi vecletnega 
spremljanja aktivnih ucnih oblik in 
metod lahko poudarim, daje za ucence 
najvecja aktivnost poslusanje in zapi
sovanje uciteljeve razlage celo ucno 
uro. Najboljsi ucitelj je tisti, ki poda 
ucencem veliko strokovnega znanja. Pri 
netradicionalni frontalni ucni obliki imajo 
ucenci zelo radi slikovno, manj besed
no demonstracijo. Pri skupinskem delu 
ucencem hitreje mine cas , lahko se 
pogovarjajo, vendar pa jih je strah 
nerazumevanja ucne snovi , ki jo pred
stavljajo druge skupine. Ucenci se 
najbolj dolgocasijo pri plenarnem 
porocanju drugih ucencev, moti pa jih 
tudi delovna nedisciplina . Delo v 
dvojicah imajo ucenci zelo radi , saj si 
lahko na ta nacin pomagajo in so zelo 
sprosceni, saj pricakujejo boljse 
rezultate, kot pa ce bi morali delati sami. 
Dolgocasijo se Ie pri pregledovanju 
nalog oz. pri porocanju sosolcev. 
Najbolj strah jih je individualnega dela, 
saj spominja na pisanje solskih nalog 
za oceno, veliko ucencev pa tudi ne 
zaupa v lastne sposobnosti . Pri aktivnih 
ucnih oblikah in metodah imajo ucenci 
zelo radi prvi del aktivnega dela 
(resevanje nalog) , manj pa drugi del , 
kjer predstavljajo odgovore in porocila 
ali ko se popravljajo naloge . Zaradi 
drugega dela jim ponavadi v celoti ni 
vsec dolocena ucna oblika. 
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Pri ucencih je tezko doseci, da bi 
spoznali, da se pri aktivnih ucnih 
oblikah in metodah ucijo za samo
izobrazevanje in da so dobri rezultati, 
to je dobro znanje in razumevanje 
odvisni od njihovega dela in priza
devanja. Nasprotno ucencem ni treba 
veliko delati pri ucenju uciteljeve 
razlage. Ker je uciteljeva razlaga 
poenostavljena in prirejena njihovi 
stopnji, je rezultat odvisen Ie od njihove 

PDvzetek 
Sodobni pouk zahteva aktivno delo tudi 
v srednji soli. Glavni namen prispevka 
je pokazati, kaksen je odnos ucencev 
do aktivnega dela pri pouku zgodovine. 
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V solskem letu 1998/99 je v okviru 
razvojnih projektov Zavoda RS za 
solstvo potekal tudi projekt Vloga 
kratkih ekskurzij v neposredno blizino 
sole pri pouku zgodovine. Na projekt 
se je prijavilo sest sol , in sicer pet 
osnovnih in ena gimnazija. 
Osnovni namen projekta je bil izkoristiti 
dane moznosti, ki jih ponuja nepo
sredna okolica sole in realizacija ene 
ali dveh solskih ur na terenu kar v okviru 
rednega pouka. V Sioveniji imamo na 
primer celo vrsto sol, ki so v neposredni 
blizini srednjeveskih mestnih jeder ali 
barocnih cerkva, pa vendar mnogi 
ucitelji ne izkoristijo moznosti , da bi npr. 
temo Zivljenje v srednjeveskem mestu 
razlozili na terenu ob dodajanju zani
mivih elementov lokalne zgodovine, 
pac pa to naredijo v razredu. Mnogi 
ucitelji so verjetno zaskrbljeni, da na 
taksen nacin ne bode dosegli vseh 
zastavljenih ciljev, oziroma se jim zdi 
ura na "terenu" na neki nacin izgub
Ijena, saj bode morali z ucenci vso snov 
se enkrat obravnavati v razredu . Vendar 
pa se tudi tu ponuja resitev v obliki 
pripravljenih ucnih listov, ki jih ucitelj 
razdeli ucencem tik pred uro. 
Kljub podobnim pomislekom sem v 
casu svojega poucevanja v gimnaziji 
sklenil , da vsaj enG uro v solskem letu 
izvedem na terenu, saj se je sola 
nahajala Ie nekaj minut od srednje
veske stare Ljubljane. Tako sem 
obicajno temo 0 nastanku srednje
veskih mest in 0 zivljenju v njih pripravil 
tako, da smo si z razredom ogledali del 
srednjeveskega mesta in na tocno 
izbranih postankih spregovorili 0 

znacilnostih in zivljenju v mestih. Ker je 
v eni solski uri vcasih kar tezko realizirati 
vse zastavljene cilje, smo z ucenci 
najveckrat izkoristili moznost blokure, . 
torej je nasa kratka ekskurzija trajala 
dve solski uri . V dele sem ves cas 
vkljuceval tudi dijake, ki so popestrili uro 
s svojimi opazanji in vprasanji. V 
nekaterih primerih sem izkoristil tudi 
krajse referate, ki so jih pripravili dijaki, 
vendar se to ni najbolje obneslo. Se 
vedno je ucitelj tisti , ki ima pri izvedbi 
taksne ure na terenu najvecjo vlogo . 
Odzivi ucencev na tovrstno obliko dela 

so bili zelo vzpodbudni, saj so ves cas 
sodelovali in pokazali tudi veliko 
zanimanja za lokalno zgodovino. 
Ugotovil sem, da ucenci in dijaki 
razmeroma slabo poznajo svoj domaci 
kraj, in eden od ciljev tako zastavljene 
ucne ure je bil brez dvoma vzbuditi 
zanimanje za zgodovinski oris in 
kulturno podobo domacega mesta. 
Tako sem glede na dobre rezultate pri 
realizaciji zastavljenih ciljev izvedel enG 
kratko ekskurzijo vsako solsko leto v 
vsakem razredu. Seveda zahteva 
tovrstno dele nekaj vec priprave, 
vendar pa to nikakor ni zapravljen cas , 
saj sem na podlagi preverjanja znanja 
ugotovil, da so si ucenci mnogo vec 
zapomnili po taksni uri, kot pa ce sem 
isto snov obravnaval v razredu. 
Zavedam se, da tovrstno obliko dela 
pri pouku zgodovine uporablja kar 
precej uciteljev, vendar sem zelel, da 
bi se se nekoliko bolj dodelala, in zato 
smo v solskem letu 1998/99 razpisali 
omenjeni projekt. Prijavilo se je sest sol, 
in sicer osnovne sole iz Sevnice , 
Bistrice ob Sotli, Sv. Ane in Sv. Trojice v 
Siovenskih goricah pa se iz Izole ter 
gimnazija v Kopru. Obravnavane teme 
so bile Srednjevesko mesto, Srednje
veski grad in Barok na Siovenskem. Ze 
v zacetku solskega leta sem mentorjem 
predstavil simulacijo ucne ure na 
primeru stare Ljubljane in jim razlozil 
pricakovane cilje projekta. Ucitelji so 
potem pripravili vsak svojo ucno uro na 
terenu, ki je zajemala pripravo, reali
zacijo na terenu in porocilo 0 poteku 
ucne ure. Nekaj teh ucnih ur sem si 
ogledal tudi sam in pohvaliti je treba 
prizadevno dele uciteljev kot tudi 
njihovo iznajdljivost. Kljub temu da sem 
predvideval, da se bode ekskurzije 
izvajale pes, so si ucitelji ponekje 
pomagali tudi s solskim avtobusom in 
izkoristili blokuro za izvedbo kratke 
ekskurzije. Taka primera sta bila pri 
Osnovni soli Sv. Ana (Srednjeveski grad 
na primeru gradu Hrastovec) in Osnov
ni soli Bistrica ob Sot Ii (Srednjeveski 
grad - Podsreda) . Druge naloge so se 
realizirale tako, da so ucenci odsli na 
teren pes, saj se njihova sola nahaja 
tik ob srednjeveskem mestnem jedru 

(Sevnica, Koper, IlOla). Zelo zanimiva 
je bila tudi ucna ura Barok na Sioven
skem, ki je bila izvedena v prekrasni 
barocni cerkvi v Sv. Trojici v Siovenskih 
goricah. 
Odzivi ucencev in mentorjev na tako 
izvajanje ucnih ur so bili po prica
kovanju zelo dobri. Taksne ucne ure naj 
bi pomenile kar nekaksno "osvezitev" 
pri pouku zgodovine. Res pa je, da 
vse sole nimajo moznosti izvedbe 
taksne kratke ekskurzije, ker lokacijsko 
niso na prevec ugodnem polozaju in 
bi ze sama pot do npr. srednjeveskega 
jedra vzela ucitelju prevec casa. Prav 
tako je treba biti pazljiv glede izbire 
krajev za postanke, ponekje lahko 
tovrstno ucno uro ovira hrup. 
Zaradi tega so taksne ucne ure se 

zlasti namenjene tistim solam in 
uCiteljem, ki so v neposredni blizini npr. 
srednjeveskega mestnega jedra , 
barocne cerkvice ali srednjeveskega 
gradu. Glede na izredno raznolikost in 
oogastvo slovenskega prostora pa je 
taksnih sol precej . Ostajajo torej odprte 
moznosti za dvig kakovosti pouka in 
preprican sem , da bodo ucitelji 
zgodovine znali v prihodnje se bolje 
izkoristiti lokalne danosti v neposredni 
blizini sol in jih vkljuciti v svoj letni 
delovni nacrt. Rezultati projekta so 
vzpodbudni in kazejo, da si ucenci 
zelijo tovrstnih oblik del a tudi pri 
zgodovini. In tam, kjer imamo moznost, 
je prav, da jim zgodovinarji to tudi 
omogocimo. 
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KOPER 
V SREDNJEM 

VEKU 
V solskem letu 1998/99 sem se tudi sarna prijavila v 
razvojni projekt pod naslovom Vloga kratkih ekskurzij 
v bliznjo okolico pri pouku zgodovine v osnovni in 
srednji soli. ' 
Najprimernejsa tern a se mi je zdela srednjeveska mesta, 
ker je Koper tipicno obmorsko srednjevesko mesto in 
hkrati mesto, ki je dozivelo v casu beneske oblasti velik 
vzpon na vseh podrocjih. 

NAMEN IN CILJI PROJEKTA 
Moj namen sodelovanja v projektu je bil, popestriti 
dijakom po uk zgodovine, tako da jih iz ucilnice 
popeljem v zgodovinsko okolje. Tako laze povdejo 
lokalno zgodovino z obco, njihovo znanje postane z zivo 
sliko trajnejse in ob konkretnih stikih z zgodovinskimi 
objekti tudi laze dojamejo kontinuiteto zgodovinskega 
razvoJa. 
Cilj take ucne ure na terenu je, da dijak spozna lokalno 
zgodovino neposredno, da se stem poveca njegovo 
zanimanje za preteklost mesta, v katerem zivi, se sola, 
in da si na ta nacin ustvari drugacen, bolj spostljiv odnos 
do preteklosti. 

PRIPRAVA PROJEKTA 

Najprej sem se sarna temeljito pripravila. Zbrala in 
preuCila sem naslednje gradivo: 
C. Avgustin, Srednjeveska mesta 
S. Zitko, Monografija Kopra 
Z. Bonin, PAK, Zivljenje v Kopru v casu Beneske 
nadoblasti 

Izbrala sem pot, po kateri sem nameravala popeljati 
dijake, z zacetkom na Presernovem trgu, ki je bil edini 
povezan s kopnim. Pri obnovi trga so v tla vstavili 
Finijevo maketo mesta Koper iz leta 1619. Ob njej born 
dijakom predstavila pot, ki jo bomo opravili. Na trgu 
je tudi Da Pontejev vodnjak, zgrajen v barocnem slogu. 
Pot bomo nadaljevali po ZupanCicevi ulici, kjer stoji 
baroena palaea znanega enciklopedista G. Rinalda 
Carlija in nato po Cevljarski ulici, ki je tipicna 
srednjeveska obrtniska ulica. Prisli bomo na glavni trg, 
tj. Titov trg, kjer stojijo objekti sakralne in posvetne 
oblasti (stolnica z zvonikom, Pretorska palaca, 

Foresterija, Armerija in Loza). 
Nato sem se sarna sprehodila po tej poti s postanki, da 
sem lahko doloCila casovno razporeditev ure. 
Za dijake sem pripravila delovni list z osnovnimi 
zgodovinskimi podatki 0 Kopru, fotografijami glavnih 
mestnih objektov, ob katerih smo se ustavili, ter z 
motivacijskimi vprasanji (glej delovni list). 
Pred izvedbo ure sem dijake 2.letnika, pri katerih sem 
obravnavala temo Srednjeveska mesta, motivirala z 
opozorili na drugacno ucno uro, uro v obliki delovnega 
sprehoda, na katerem bodo morali pazljivo opazovati 
okolico in povezovati svoje zgodovinsko znanje stem, 
kar bodo na tern sprehodu izvedeli. 

IZVEDBA UCNE URE 

Pri izvedbi sem se ddala korakov, prikazanih na 
delovnem listu. Delovni list smo uporabljali tako dijaki 
kot jaz sarna. Ker smo bili casovno omejeni, sem morala 
paziti, da postanki na posameznem mestu niso bili 
predolgi, saj bi to onemogoCilo predvideno izvedbo ure. 

ANALIZA UCNE URE 

Razveselila sem se spoznanja, da so dijaki z veseljem 
in radovednostjo sodelovali. Tak nacin spoznavanja 
mesta jih je pritegnil. Delovni list so vestno do
polnjevali. Se posebej jih je zanimalo, kako so rdevali 
problem pitne vode. 
Pri naslednji uri zgodovine smo usvojeno znanje 
ponovili in povzeli spoznanja z ucne ure na terenu. Nato 
pa sem s kratkim anketnim vprasalnikom vprasala po 
dobrih in slabih straneh take ucne ure. 
Dijaki so opozorili Ie na dye pomanjkljivosti, in sicer, 
da je bila ura prekratka in da je takih ur premalo. 
Sicer pa so si bili odgovori zelo podobni. Dijaki so uro 
pohvalili, saj jim je hitro minila, opozorila jih je na 
dolocene stavbe, mimo katerih hodijo skoraj vsak dan, 
pa nanje do sedaj niso bili pozorni. Sami so ugotavljali, 
da so spoznali Koper tudi kot zanimivo zgodovinsko 
mesto, ne sarno kot mesto trgovinskih izlozb in gostiln. 
Pri ponavljanju ucne snovi, podane na terenu, sem 
ugotovila, da je cilj uresnicen. 

Menim, da je bila ucna ura uspesna, zato mi ni zal 
velikega stevila ur, ki sem jih porabila za pripravo. 
Pozitivne izkusnje so mi potrdile, da dijaki potrebujejo 
tudi drugacen naCin podajanja uene snovi. 
Med samim sprehodom dijaki nisoveliko sprasevali, ker 
tega intenzivno nacrtovan program niti ni dovoljeval. V 
prihodnje bi kazalo vsebino takega poucnega sprehoda 
po Kopru opraviti v dveh solskih urah, tako da bi imeli 
vec cas a za postanek pri doloceni znamenitosti in dijaki 
bi imeli vee moznosti aktivno sodelovati z izrazanjem 
svojih mnenj ali postavljanjem vprasanj. 



Sodobna didaktika pouka zgodovi 

Delovni list -
KOPER V SREDNJEM VEKU 

NA OZEMUU DANASNJEGA KOPRA STA OBSTAJALI DVE 
NASELBINI: AEGIDA IN CAPRIS. 
ARHEOLOSKE NAJDBE KAZEJO, DA JE BIL OTOK NASE
UEN V RIMSKEM OBDOBJU. 
ZARADI UGODNE PROMETNE IN OBRAMBNE LEGE SE 
JE OBLAST NAD MESTOM VECKRAT MENJALA, OD 
BIZANTINSKEGA CESARSTVA, FRANKOVSKEGA KRA
UESTVA, OGLEJSKIH PATRIARHOV IN, OD 1279 NAPREJ, 
500-LETNA BENESKA OBLAST. TEDAJ SE JE V KOPRU 
RAZVILA BENESKA MESTNA UPRA VA. NA CELU MESTNE 
UPRAVE JE BIL PODESTAT IN KAPITAN ZA DOBO 16-TIH 
MESECEY, KI JE IMEL NAJVISJO UPRAVNO, SODNO IN 
VOJASKO OBLAST. OBSTAJALE SO STEVILNE DRUGE 
FUNKCIJE: SODNIKI, VICEDOMI, NOTARJI, ADVOKATI, 
MESTNI KUUCARJI ... 

V 15. STOL. JE KOPER POSTAL SEDEZ BENESKE UPRA VE 
ZA ISTRO IN ZA DAU CASA NAJPOMEMBNEJSE SRE
DISCE V TRGOVINI Z ZALEDJEM (KOROSKA, KRANJSKA, 
STAJERSKA, OGRSKA). 

KONEC 13. STOL. JE BlLO MESTO ZE DOGRAJENO Z 
VSEMI TRGI IN ULICAMI, KI SO SE OHRANILE DO 
DANES. NAJSTAREJSE STAVBE SRECAMO NA OBMOCJU 
CELOTNEGA MESTNEGA JEDRA, KI GA JE OKLEPALO 
NEKDANJE OBZIDJE NA OBODU MESTA Z OSMIMI 
VRATl. OBZIDJE NI IMELO LE OBRAMBNEGA POMENA, 
PAC PA JE TUDI VAROVALO PRED EPIDEMIJAMI, KI SO 
BILE V TISTEM CASU ZELO POGOSTE. 
MESTO JE DOZIVELO NAJVECJI VZPON OD 15. DO 17. 
STOL., OB KONCU 16. STOL. SE JE ZACEL UPAD ZARADI 
VSE VECJE KONKURENCE TRSTA. 

V KOPRU JE BILO ZIVAHNO TUDI KULTURNO ZIVUEN
JE: VITESKE TEKME, REGATE, TURNIRJI, SEJMI, HUMA
NISTICNA SOLA ... 

TA TRG JE BIL EDINI POVEZAN S KOPNIM. GLAVNA 
VRATA (EDINA OHRANJENA) POSNEMAJO ANTICNI 
SLAVOLOK IN KAZEJO NA RENESANCNI IZDELEK. 
SKOZI VRATA JE VODILA POT PREK LEVJEGA GRADU 
DO KOPNEGA. NA VRATA SE VEZE OSTANEK OBZIDJA Z 
MANJSIMI VRATI (PORTA DEI SOCCORSI). 

POSKllSI NASTETI IMENA DANASNTIH VHODNIH TRGOV V 
MESTO! 

2. POSTANEK: DA PONTEJEV VODNJAK 

VODNJAK ZGRAJEN V 17. STOL. V BAROCNEM SLOGU, 
ZELO RAZGIBAN IN KAMNOSESKO BOGAT. SLUZIL JE 
JAVNI UPORABI. 

ZAKAT.TE BILA PITNA VODA TAKRAT TAKO DRAGOCENA? 

3. POSTANEK: PALACA CARLI V ZUPANCICEVI ULICI 

PRIMER BAROCNE PALACE Z NOTRANJIM DVORISCEM 
IN GOTSKIM VODNJAKOM IZ LETA 1418. V NJEJ SE JE 
LETA 1720 RODIL ZNANI ENCIKLOPEDIST G. RINALDO 
CARLI. 

ALI MOGOCE YES, NA KOGAJE VPLIVALKOPRSKI SKOF 
PAVEL VERGERIJ ML. (1498- 1565), GOREC REFOR- 4. POSTANEK: CEVLJARSKA ULiCA 
MATOR? TIPICNA SREDNJEVESKA OBRTNISKA ULICA. TUDI TU 
S PADCEM BENESKE REPUBLIKE (1797 POD AVSTRIJO) SE SOTIPICNE BAROCNESTAVBE (PALACABARBABIANCA). 
JEZAKOPERZACELONOVOOBDOBJE,BENESKEGALEVA ULICA VODI NA GLAVNI TRG. 

JE ZAMENJAL AVSTRIJSKI DVOGLAVI OREL. TAKRATNI GRADITELTI SO OB GRADNTI STA VB UPOSTEVALI 

1. POSTANEK: MAKETA NA PRESERNOVEM TRGU 

URBANISTICNO ZASNOVO OBMORSKlH MEST. ALI SO SE 
TEGA VODILA DRiALI TUDI POVOINI ARHITEKTI IN URBA· 
NISTI? NAVEDI PAR ZNANIH PRIMEROV. 

5. POSTANEK: LA BOCCA DELLA VERITA 

TA PROSTORJEBILNAMENJEN ANONIMNIM PRIJAVAM 
URADNIKOY, 0 KATERIH JE RAZPRA VUAL VELIKI SVET. 

ALI TUDI DANES OBSTATATO PODOBNI NACINI OBTOZEVANIA 
URADNIH OSEB? 

6. POSTANEK: MESTNI TRG OZ. TITOVTRG 

JE OSREDNJIMESTNITRG. VANJSESTEKAJOVSEJAVNE 
ULICE. NA NJEM SO NAJPOMEMBNEJSI OBJEKTI SAK
RALNE IN POSVETNE OBLASTI. TRG JE DOBIL DANAS
NJO PODOBO POD BENESKO OBLASTJO. 
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ka zgodovine v teoriji in praksi 

1. STOLNICA Z ZVONIKOM 

CERKVENI STOLP JE IMEL SPRVA FUNKCIJO MESTNEGA 
STOLPA. STOLNICA JE V 18. STOL. DOBILA V NO
TRANJOSTI BAROCNO PREOBLEKO, OD ROMANSKO -
GOTSKE CERKVE STA OSTALI LE FASADA IN JUZNA 
STENA LADJE. 

2. PRETORSKA PALACA 

SLUZILA JE POLITICNIM, SODNIM IN VOJASKIM FUNK
CIJAM PODESTATOV. OD 15. STOL. NAPREJ SO PROCEUE 
KRASILI S SPOMINSKIMI PLOSCAMI, GRBI TER POPRSJI 
POMEMBNIH PODESTATOV IN KAPITANOV. 

KOMU IE NAMENTENA PRENOVLTENA PRETORSKA PALACA? 

3. FORESTERIJA (ALBERGO NUOVO) 

PRVO NADSTROPJE STAVBE JE BILO NAMENJENO 
UGLEDNIM GOSTOM IN NOVOIZVOLJENIM PODE
STATOM, V PRITLlCJU PA SO BILl MITNISKI IN SOLNI 
URAD I. 
STAVBO KRASI ZANIMIV RENESANCNI PORTAL (PORTA 
DEL CORTE). 

4. ARMERIJA (OROlARNA) 

SKLADISCE OROZJA, POZNEJE ZASTAVLJALNICA ZA 
UBOZNE (MONTE DI PIETA), NATO VICEDOMSKI URADI. 
LETA 1788 STA ARMERIJA IN FORESTERIJA DOBILI 
SKUPNO FASADO. 

5. LOGGIA/LOlA 

JAVNI PROSTOR, KI JE SLUZIL OBJAVAM, DRAZBAM, 
IGRANJU NA KARTE, KOCKANJU ... 
ZGRAJENA JE BILA V 15. STOL. V GOTSKEM SLOGU, V 
17. STOL. SO JO POVISALI ZA ENO NADSTROPJE IN JI 
PRIZIDALI STOPNISCE. 

CEMU SLUZ! LOtA DANES? 
RAZM!SLI, CEMU B! DANES LAHKO SLUZ!LE STA VBE NA 
TITOVEM TRGU, DA B! ZAZIVELE. 

Povzetek 
V okviru razvojnih projektov na Zavodu RS za solstvo smo v 
solskem letu 1998/99 na sestih slovenskih solah izvajali 
projekt kratkih ekskurzij v blizino sole pri pouku zgodovine. 
Osnovni namen projekta je bil izvedba ucne ure na terenu, 
kjer so za to dane moznosti. Predvsem smo se osredotocili 
na tematiko srednjega veka oziroma srednjeveskega mesta, 
ki ga je mozno obdelati na nekoliko drugacen nacin, kot pa 
ce tovrstno ucno uro izpeljemo v razredu. Ucitelji so pri 
pripravi uporabili tudi dodatno literaturo iz lokalne zgodovine, 
pripravlili pa so tudi delovne listice za ucence. Na terenu so 
uporabili stevilne motivacijske tehnike in ucne ure so pri 
otrocih dozivele zelo lep sprejem. Eno od ucnih ur, ki jo 
predstavljamo kot primer, je izvedla prof. Damjana Flego na 
gimnaziji v Kopru. Ucna ura je bila naravnana na temo 
"Srednjevesko mesto" in ucenci so v eni solski uri doziveli 
srednjeveski Koper in srednjeveska mesta na drugacen 
nacin, kot pa ce bi omenjeno problematiko obravnavali v 
razredi. Glede na ugotovitve izvajalke je ura dosegla svoj 
namen tudi zato, ker so dijaki postali pozorni na tiste lokalne 
posebnosti, mimo katerih hodijo vsak dan, vendar ostanejo 
prezrte. Skratka, dijaki so tovrstno ucno uro pohvalili, ker je 
v solsko dele vnesla nekaj dinamike in svezine. Res pa je, 
da tovrstne ure zahtevajo od ucitelja precej predhodnih 
priprav (izdelava delovnih listicev, dolocitev trase, izbor ciljev 
... ). Prav to je razlog, da se za to obliko dela marsikje ucitelji 
zgodovine ne odlocijo, ceprav imajo za to moznosti. Drugi 
razlog je morda dvom, ali se splaca zrtvovati toliko casa za 
izvedbo ene ucne ure. Po mnenju uciteljev, ki so ugotavljali 
trajnost pridobljenega znanja, je odgovor pozitiven. Prav zato 
je omenjeni projekt nastal predvsem kot vzpodbuda 
uciteljem za dele na terenu, ki je v povezavi z lokalno 
zgodovino pomemben clen pri uresnicevanju programov, 
zapisanih v novih ucnih nacrtih za zgodovino. 

Timotej Knific 

Zgodn" srednjeveska 
Kranjska (earniDla) 
in arheoloski viti 

Karniola - po domace Kranjska - je bila v zgodnjem 
srednjem veku (in tudi pozneje) osrednja dezela na ozemlju 
sedanje Siovenije. Obsegala je predvsem rodovitno 
Ljubljansko kotlino in okoliska hribovja. Po recnih dolinah in 
prek gorskih prelazov je bila povezana s Furlanijo, Korosko, 
Stajersko, Hrvasko in Istro. Zaradi lege med barbarskim 
Vzhodom in bogato Italijo je bila izrazito prehodna in je imela 
razlicne politicno-upravne vloge. Na podlagi pisnih virov vidijo 
zgodovinarji Karniolo a) kot enG od vojasko-administrativnih 
enot vzhodnogotskega kraljestva v Italiji, b) kot slovansko 
domovino v Avariji, c) kot plemensko knezevino Kranjcev na 
vzhodu Frankovske drzave in c) kot grofijo Kranjsko v nemski 
drzavi. Zgodovinsko podobo Karniole v tem kratkem 
pregledu primerjamo s podobo, kakrsno odslikavajo 
arheoloski viri. 



A) Najstarejse vesti 0 Karnioli prinasa 
Cosmographia, ki jo je okoli leta 700 
napisal anonimni geograf iz Ravene. 
Ime Karneola je verjetno prislo v rokopis 
sele okoli leta 800, prvotno je bila 
pokrajina oznacena najbrz kot patria 
Carnium. Njen polozaj dolocajo pro
vince , ki so jo obdajale: Venetia et 
Histria nazahodu, Liburnia Tarsaticensis 
na jugu, Media provincia na vzhodu ter 
dezela Karontanov (Carontani) na 
severu. Podatki se nanasajo na ob
dobje vzhodnogotskega kraljestva v 
Italiji, Ie malo pred sredino 6. stoletja. V 
dezeli, po kateri tece reka Corcac 
(Kokra) in obsega obsezno doli no 
(vallis), geograf iz Ravene omenja 25 
naselbin, od katerih je lokalizirana samo 
prvoimenovana - Carnium, Karnij , zdaj 
Kranj. 

Z anonimovim opisom se popolnoma 
skladajo arheoloski podatki. Iz pozno
anticnega obdobja, ki ga je zazna
movalo veliko preseljevanje Ijudstev, je 
najbogatejse arheolosko najdisce 
Kranj, v njegovi okolici in gornjesavski 
dolini pa so bile odkrite stevilne visinske 
naselbine. V mestnem jedru Kranja so 
izkopali del obzidja Karnija, steklarsko 
delavnico in naselbinske plasti s 
stevilnimi drobnimi najdbami , pod 
mestom, na savski terasi, pa grobisce 
s priblizno 750 grobovi. Tu so poko
pavali pokojne poleg Romanov tudi 
Germani, predvsem Zahodni Goti in 
Langobardi. 0 germanskih prebivalcih 
Karnija govorijo grobni pridatki , med 
katerimi prevladujejo nakit, predmeti iz 
osebne oprave ter orozje . Poleg loko
strelcev so vojasko posadko sestavljali 
tudi odlicnejsi vojscaki , oborozeni z 
dolgimi meci in sulicami. 

Visinske naselbine - v zadnjih deset
letjih jih je bilo v Sioveniji odkritih okoli 
trideset - kaZejo dokaj enotno podobo. 
Na vrhu vzpetin, pogosto s prepadnimi 
pobocji, so sezidali varne naselbine iz 
lomljenega kamenja. Taka naselbina je 
bila na primer na Ajdni nad Potoki, 
visoko nad gornjesavsko dolino. Nasel
bine so bile se dodatno zavarovane z 
obzidjem in stolpi , na najvisjem mestu 
so postavili cerkev; najdeni relikviariji 
govore 0 cescenju svetniskih telesnih 
ostankov. Ob cerkvah so postavili 
reprezentancno stanovanjsko stavbo, 
okrog pa preprostejse stanovanjske 
hise ter zbiralnik za kapnico , zunaj 
obzidja - extra muros - je bilo poko
palisce. Taksne visinske naselbine so 
znacilne za alpska predgorja in doline, 
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Risba A: Romanski nakit iz 6. in 7. stoletja: 1- 6, 8- 11 Pristava na Bledu, 7 Kranj (vse risbe Dragica 
Knific Lunder) . 

V Sioveniji so poleg Ajdne najbolje 
raziskane naselbine Tonovcov grad nad 
Kobaridom, Rifnik pri Sentjurju , Ajdovski 
gradec nad Vranjem pri Sevnici in Kucar 
pri Pod-zemlju v Beli krajini. 

V razvalinah naselij so arheologi nasli 
mnogo vsakdanjih predmetov, pred
vsem loncenino in zelezno orodje za 
razlicne obrti , ter odkrili stevilne sledove 
zivinoreje. Med domacimi izdelki se 
pojavljajo tudi tuji predmeti, npr. male 
amfore, ki izvirajo iz vzhodnega Sredo
zemlja, germanska loncenina ter 
vzhodnogotski in langobardski denar. 
Na vecini raziskanih grobisc prevladuje 
nakit, znacilen za romanske staroselce 
(risba A). Na Pristavi pri Bledu je ob 
uhanih s kosarico, okrasnih zaponkah , 
tudi v podobi pava , krscanskega 
simbola vecnega zivljenja , bronastih in 
se pogosteje zeleznih zapestnicah ter 
ogrlicah iz steklenih jagod komaj 
zaznati german ski modni vpliv, ki se 
kaze v preprostem posnetku okrasne 
zaponke, znacilne za noso Gotinj, in v 
osamljeni zaponki v obliki crke S; s 
taksnimi so si spenjale oblacila Lango
bardke v Karniju. 

Taksna naselitvena podoba je v 
Sioveniji arheolosko dokumentirana za 
vse 6. stoletje . Sele po letu 600 je bila 
vecina visinskih naselbin postopoma 
unicena in zapuscena, tedaj se je 
koncalo tudi zivljenje v vecini rimskih 
mest. 

B) Drugo omembo dezele prinasa 
Zgodovina Langobardov (Historia 
Langobardorum) , ki jo je konec 8 . 

stoletja napisal Pavel Diakon. Znameniti 
pisec poroca, da je langobardski 
vojvoda Ratchis vdrl z vojsko v Karni%, 
domovino S/ovanov (in Carmo/am 
Sc/avorum patriam). To naj bi se zgodilo 
okoli leta 738. Ker je Pavel Diakon v 
zvezi z dogodki leta 663 omenil tudi 
Sc/avorum gens in ... Carantanum , 
slovansko pleme v Karantaniji , je jasno, 
da je razlikoval med dvema slovan
skima skupnostima v Vzhodnih Alpah. 
Zagotovo je dobro poznal tudi potek 
dogodkov, saj je bil po rodu iz Furlanije 
in je kar nekaj let prezivel na dvoru 
vojvode Ratchisa. Karniola je oznacena 
kot slovanska domovina, ceprav je iz 
pisnih virov videti, da je bilo to ozemlje 
skoraj do konca 8. stoletja pod obrskim 
nadzorom kot del Avarije. Siovanska 
Karniola se je sirila vzhodno od lango
bardskega ozemlja v Furlaniji , severna 
od bizantinske Istre z mocnimi roman
skimi mesti in urejeno granicarsko 
sluzbo, juzno od samostojne slovanske 
Karantanije in zahodno od panonskega 
jedra avarske drzave. 

Do kaksnih sprememb je torej prislo 
v Karnioli? 

Na podlagi arheoloskih najdb lahko 
sklepamo, da se je na slovenskem 
ozemlju zivljenje ponekod nemoteno 
nadaljevalo, drugod pa so se na bolj 
ali manj opusteli zemlji naselili novi 
prebivalci. Nepretrgano je teklo zivljenje 
zahodno od Karniole, v istrskih obalnih 
mestih , kot sta bilaJustinopo/is (sedanji 
Koper) in Piranon (Pi ran) , pa tudi v 
notranjosti, v Tomaju na Krasu, kjer so 
nasli znacilen bizantinski nakit, ki govori 
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v prid naselitveni kontinuiteti. Na 
Goriskem pa so nad Soco pri Solkanu 
izkopali grob langobardskega voj
scaka, pokopnega sredi 7. stoletja, kot 
je mogoce soditi po mecu in lepo 
okrasenem opasacu. 

Na vzhodu pa so v zadnjem casu 
odkrili zgodnje slovanske sledove pri 
Murski Soboti, v Slivnici in Spodnjih 
Hocah pri Mariboru. Na teh najdiscih so 
izkopali ostanke preprostih bivalisc, 
zemljank, in shrambne jame. V njih so 
nasli crepinje grobo izdelanih loncev, pe
kace, zelezne sekire in kamnite rocne 
mline. Datacija na podlagi meritev 
razpolovne do be radioaktivnega ogljika 
je pokazala, da so v enem od ' taksnih 
selisc ziveli Ijudje v drugi polovici 7. 
stoletja. Med slovansko loncenino 
spadajo tudi odlomki, ki so jih nasli v 
preprostih hisah na obmocju romanske 
visinske naselbine na Tinju nad Loko pri 
Zusmu. 

V Karnioli je bilo drugace. Na gro
biscu pri farni cerki v Kranju so odkrili 
skupino grobov, katerih grobne jame so 
oblozene z vencem iz kamnitih oblic; 
grobovi so bili vkopani v blizini okto
gonalne stavbe, verjetno krstilnice, in 
ob temeljnih zidovih prvotne cerkve iz 
7. stoletja. Grobovi s taksno arhitekturo 
so bili najdeni tudi pri stari smartinski 
cerkvi, ki je stala cez Savo nasproti 
Kranja, in pod staroslovanskimi grobovi 
pri cerkvi v Komendi. V teh grobovih 
skoraj ni pridatkov, izjemni so v Kranju 
najdeni uliti uhani s tremi luknjicami. 
Taksni uhani, ki jih okvirno datirajo v 7. 
in 8. stoletje, so najpogostejsi v Istri, 
precej so jih nasli tudi v Furlaniji in 
drugod, predvsem na bizantinskih 
vplivnih obmocjih. Iz zahodne Siovenije 
so uliti uhani s tremi luknjicami, znani 
iz Kopra, Sol kana in Tomaja, torej z 
najdisc na istrsko-furlanskem ozemlju 
z vecinskim romanskim prebivalstvom, 
iz osrednje in vzhodne Siovenije pa sta 
Ie primerka iz Kranja in z Zbelovske 
gore. 

Omenjene grobove bi lahko pripisali 
staroselskemu krscanskemu pre
bivalstvu 7. stoletja, ki se je ohranilo v 
enklavah. 0 obstoju krscanske cerkve 
med poganskim prebivalstvom - in 
gentibus - okoli leta 680 govorita pismi 
papeza Agatona. Med poganskimi 
Ijudstvi se omenjajo Langobardi, Franki, 
Galci, Goti, Britanci in Siovani, med 
podpisniki pi sma je tudi skof Andrej iz 
Celeje (zdajsnje Celje). Da se je 
poznoanticno zivljenje marsikje na
daljevalo se v 7. stoletju, nakazujejo tudi 

B 

Risba B: Siovanske najdbe iz 7. in 8. stoletja: 1, 5 Brda na Bledu, 2, 4, 6- 11 Pristava na Bledu, 3 Kranj. 

novcne najdbe. Tako so na Blejskem 
gradu, kjer je bila ena od visinskih 
naselbin, nasli novec bizantinskega 
cesarja Herakleja (610-641), v Kranju, 
na Sv. Lambertu pri Pristavi nad Sticno 
ter na Rifniku pri Sentjurju pa tudi 
langobardske srebrnike, ki jih numi
zmatiki datirajo celo v drugo polovico 
7. stoletja. 

Poleg taksnih najdb pa so iz Karniole 
znane tudi nekropole, na katerih 
prevladuje nakit, izdelan iz tenke 
bronaste zice in plocevine (risba B). 
Zaradi odsotnosti zgodnjeslovanskih 
najdb, kakrsne so bile izkopane v 
vzhodni Sioveniji, so ti grobovi pripisani 
prvim slovan skim prebivalcem Zelo 
redko je v grobove prilozeno orozje, kot 
je na primer frankovski dolgi bojni noz 
z Bieda. Med nakitom so posebno 
zanimive okrogle okrasne zaponke z 
nenavadnimi okrasnimi motivi, kot so 
kentaver lokostrelec, ptici ob drevesu 
zivljenja, orel, pletenina, razlicne rozete. 
Okras je odtisnjen v tenko plocevino, 
ki je prevlecena prek zeleznega jedra. 
Tako izdelane in zelo podobno okra
sene zaponke so v zadnjem casu 
pritegnile tudi pozornost nemskih 
arheologov. Na alamanskem grobiscu 
Kirchheim am Ries so jih nasli kar 
dvajset, po tehnicni in motivni piaU tako 
podobnih, da sestavljajo zakljuceno 
skupino. Celovita obdelava taksnih 
zaponk je se dopolnila sliko 0 njihovi 
razsirjenosti v Evropi. Datirane so v 
pozno 7. in v prvo tretjino 8. stoletja; na 
njih so pogosto odtisnjeni krscanski, pa 
tudi poganski motivi. Te okrasne 
zaponke v glavnem pripisujejo roman-

skemu staroselskemu prebivalstvu, ki 
se je v strnjenih otokih ohranilo med 
novonaseljenimi Germani. Pojav tak
snih fibul v Vzhodnih Alpah pa se 
casovno ujema s prvimi zapisi 0 

Siovanih v Karantaniji in Karnioli . 
Glede nastalih sprememb v Karnioli 

je posebno zgovoren Blejski kot, ki je 
najbolj podrobno raziskana mikroregija 
v Sioveniji. Pomembno je skeletno 
grobisce na Pristavi, ki ga sestavljata 
romanska nekropola s 147 grobovi in 
staroslovanska z 233 grobovi. Nekro
poli se razlikujeta po grobnih pridatkih 
in strukturi, ocitne so tudi antropoloske 
razlike. Lezita tesno druga ob drugi, 
vendar tako, da se grobovi nikjer ne 
prekrivajo, ampak so med njimi ozki 
prehodi, v katerih so bili odkriti ostanki 
nasutih poti . Skozi staroselsko grobisce 
je vodila glavna pot proti grajski 
vzpetini, kjer je na naravno zavaro
vanem vrhu stala zidana naselbina (tu 
sta bila najdena srebrnik Justinijana I., 
kovan med letoma 552 in 565, in ze ' 
omenjeni Heraklejev novec iz prve pol. 
7. stoletja). Pot skozi slovansko gro
bisce pa je potekala pravokotno na 
starejso in je vodila do pripadajocega 
selisca s petimi lesenimi hisami na 
bliznjem sedlu, kjer so izkopali stevilne 
drobne najdbe (poleg loncenih posod 
tudi talilni loncek in pekac za kruh: risba 
C: 8, 10). 

Za grobisca s taksnimi najdbami je 
znacilno, da so v ravninskih predelih, 
pokopavanje na njih pa se je nadalje
valo se v mlajsa slovanska obdobja. 
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Risba C: Avarski in slovanski predmeti iz 9. stoletja: 1 Hom nad Medvodami, 2 Dunaj pri Jereki , 
3-6 Gradisce nad Basljem, 7 Brda na Bledu, 8,10 Pristava na Bledu, 9 Zasip. 

C) Kot tretji navajamo zapis V Fran
kovskih drzavnih analih (Anna/es regni 
Francorum) , ki V zvezi z uporom spod
njepanonskega kneza Ljudevita Po
savskega sporoca, da je frankovska 
vojska leta 820 ponovno pokorila 
Karnio/ce, ki zivijo ob Savi. Carnio/a, 
Sc/avorum patria , V kateri so prebivali 
Carnio/enses, je imela analogno z 
drugimi slovanskimi skupnostmi tistega 
casa (Cehi , Moravani , Guduskani , 
Timocani, Obodriti, nekoliko pozneje 
Hrvati) plemensko ureditev. In ker 
spada k pojmoma patria (domovina, 
dezela) in gens (pleme), tudi dux 
(vojvoda) , bi v to sliko plemenske 
knezevine Karniolcev kot njihov dux 
gentis morda sodil Wonomyrus Sc/avus, 
ki se je leta 795 pridruzil frankovskemu 
pohodu iz Furlanije nad Avare v med
recju Tise in Donave. 

Z vojnimi dogodki na frankovski 
jugovzhodni meji konec 8. in v zacetku 
9. stoletja je mogoce povezovati tudi 
vec arheoloskih najdb s slovenskega 
ozemlja. Karolinski vpliv kaZe ze grobna 
najdba bronaste ostroge z jermensko 
opremo iz Gojac v Vipavski dolini, 
datirana v zadnjo tretjino 8. stoletja. Iz 
tega casa so se nekateri drugi pred
meti, ki spadajo k vojaski opravi, npr. 
jermenski jezicki in objemke iz Kopra, 
z Gradisca pri Dunaju nad Krskim in 
Zbelovske Gore. 

Iz osrednje Siovenije je dozdaj najbolj 
znan zaklad iz Sebenj pri Bledu, ki ga 
je leta 820 verjetno zakopal domacin, 
ki je bil v miru kmet, v vojni pa konjenik. 
Najdeni predmeti se delijo na orodja za 

obdelavo zemlje (Iemezi, rovnica) in 
kosnjo (srpa, kosirji), na orodje za 
obdelavo lesa, kovine in usnja (svedra, 
kavljasto rezilo, noz, dleto, silo), na 
vojasko in konjenisko opremo (osti 
kopij, brzda, stremeni), ohranjena pa 
sta tudi rocaja dveh veder. 

Novost pomeni odkritje karolinskih 
sulicnih osti v strugi reke Ljubljanice: 
vecina je bila najdenih na omejenem 
obmocju blizu Ljubljane in so vezane 
na razmeroma kratek cas, saj glavnino 
lahko dati ramo v konec 8. in 9. stoletje. 

Se stevilnejse so najdbe iz 1. i. 
karolinskega horizonta na Gradiscu nad 
Basljem (risba C: 3- 6). Lezale so v 
izraziti zganinski plasti nad razvalinami 
poznoanticne naselbine. Najdeni so bili 
deli vojaske oprave in konjske opreme, 
loncenina ter zoglenela zitna zrna. Z 
Gradisca je znanih 18 ostrog, 5 stremen, 
krizni razdelilci in okovi, ki so bili nekdaj 
pritrjeni na jermenje konjskih oglavij. 
Nekaj je bilo tudi orozja, vec puscicnih 
osti in glavic meca ter trije obesalniki 
za mec. Zelezni vojaski predmeti so 
umetelno skovani in okraseni. Poleg njih 
so bili najdeni tudi redki bronasti in 
pozlaceni kosi, kakrsne so nosili 
pripadniki najvisjega sloja. Vidni so 
frankovski vplivi tako v obliki kot v 
funkcionalnosti izdelkov, predmeti pa so 
najbolj podobni tistim z najdisc na 
ozemlju Moravske, tedaj najpomemb
nejse slovanske drzave. Gradivo spada 
v 9. in v 10. stoletje. Postojanka na 
Gradiscu je morala biti zelo pomembna, 
verjetno je nadzorovala uhojeno pot iz 

pokrajinskega sredisca v Kranju prek 
gorskih sedl na Korosko. 

Iz tega cas a je tudi vojaska oprema v 
slovanskih grobovih vvzhodni Sioveniji, 
na primer na Ptujskem gradu , na Brezju 
nad Zrecami, torej v povezavi z grobisci , 
kjer je v grobove prilozena loncenina. 
Posamezni grobovi z loncenino so bili 
najdeni tudi v Karnioli , v Blejskem kotu. 
Tu so se pojavile tudi znacilne ogrlice s 
steklenimi mozaicnimi in clenastimi 
jagodami. 

Hkrati se pojavljajo tudi posamezni 
elementi iz pozne avarske kulture (risba 
C: 1, 2), predvsem okovi pasov, torej 
vojaska oprema; v Karnioli so bili 
najdeni na Homu nad Medvodami, 
Gradiscu nad Basljem , na Dunaju pri 
Jereki, Sv. Lambertu pri Pristavi nad 
Sticno, proti vzhodu pa na Zbelovski 
gori . 

Ker so karolinske in avarske najdbe 
vecinoma z vzpetin z dobrim strateskim 
polozajem, ne da bi bili zaradi po
manjkanja arheoloskih izkopavanj 
opazeni sledovi daljse obljudenosti, je 
mogoce domnevati, da so bile to 
vojaske postojanke v casu frankov
skega prodora proti vzhodu, okrog leta 
800 , postojanka na Gradiscu nad 
Basljem pa je varovala gorske prehode 
do madzarskih vpadov po letu 900. 

C) Zadnji zapis, ki ga navajamo, je 
darilna listina cesarja Otona II. iz leta 
973, v kateri se omenja Karnio/a, ki se 
po domace imenuje Kranjska marka . 
Listina je pomembna, ker na najboljsi 
mozni nacin odslikava dvojni izvor 
imena Kranjske. Ime Karniola je keltsko
romanskega izvora, Creina pa slovan
skega, saj gre za "krajino", Kranjsko 
torej, ki jo je mogoce tudi geografsko 
natancneje omejiti. V njenih mejah se v 
10. in 11. stoletju pojavljajo stevilna 
slovanska krajevna imena, npr. Bistrica, 
Brezje, Cerknica, Koritno, Mlino, Muzje, 
Poljane, Selca, Suha, Visoce, Zasip , 
Zabnica, zelo redka so imena pred
slovanskega izvora, kot so Bled, Bohinj, 
Kranj. 

Tudi arheoloskih najdisc iz tega casa 
je veliko. Prevladujejo grobisca, edina 
naselbina je bila odkrita na Pristavi pri 
Bledu, raziskani so bili tudi temelji 
cerkve na Blejskem otoku, podobno kot 
v Batujah v Vipavski dolini in na Legnu 
pri Siovenj Gradcu zunaj kranjskih mej. 
Najdbe pripadajo 1. i. ketlaski kulturi, 
prevladuje nakit (risba C), predvsem uliti 
in emajlirani izdelki, npr. obsencniki , 
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stoletje). V zadnjem casu pa se je 
izredno povecalo stevilo najdb iz 9. 
stoletja (sebenjski zaklad, konjeniska in 
konjska oprava z Gradisca nad Basljem), 
pri katerih se kazejo frankovski vplivi, 
predmeti pa so najbolj podobni tistim z 
najdisc na ozemlju Moravske. 

Risba C: Siovanski nakit iz 10. in 11 . stoletja: 1- 4 Blejski grad, 5, 11 , 12 Kranj , 6-10, 13, 15, 
16 Pristava na Bledu, 14 Zasip 

okrasne zaponke, uhani . Pogosta je 
krscanska motivika; taksna sta svin
cena krizna obeska s Pristave na Bledu 
(manjsi je bil najden V hisi, vecji V 

grobu) , krscanski simboli SO tudi na 
okroglih okrasnih zaponkah: po leg kriza 
in svetniskih podob se pojavljajo tudi 
motivi Agnus Dei, Arbor vitae , Fans vi
tae. Taksne okrogle zaponke so bile 
zelo razsirjene, najdene so bile od 
Jadrana do Severnega morja. Za 9. 
stoletje so znacilne zaponke, ki po
snemajo tedanji denar, kakrsna je tudi 
pozlacena bronasta okrasna zaponka 
z Brd na Bledu. V 10. in 11. stoletju so 
dosegle vrhunec ulite bronaste in 
svincene fibule, med njimi tudi preprosti 
primerki s krizem, z izrazito vzhodnim 
pojavljanjem - od kranjskih prek 
karantanskih do Zahodnih Siovanov V 

Nemciji in se severneje. Te najdbe jasno 
kazejo politicno in kulturno vclenjenost 
Kranjske v otonsko nemsko drZavo. Bolj 
vzhodnoalpsko so omejeni polmese
casti uhani iz srebra, brona in celo 
zeleza, razlicne izdelave, od kovanih z 
vrezanim okrasom do ulitih , s celicnim 
ali jamicastim emajlom. 

Med tem gradivom se pojavljajo tudi 
nakitni predmeti iz sosednjih kultur, kot 
je srebrni uhan z jagodo s Pristave na 
Bledu, ki pripada dalmatinsko hrvatski 
kulturi (risba C: 15), se stevilnejsi pa so 
predmeti belobrdske kulturne pripad
nosti (risba C: 16), kar je razumljivo, saj 
je jugozahodna meja te kulture potekala 
nedalec od Kranjske (obmocje Ptuja in 
juzna Stajerska). 

In za konec: Predstavljeni arheoloski 
podatki kot materialni "palimpsesti" 
zivljenjskega vsakdana dopolnjujejo 
skromne pisne vire 0 Karnioli, hkrati pa 
odpirajo nova vprasanja 0 oblikovanju 
etnicnih skupnosti , 0 zacetkih pokristja
njevanja pri Siovanih, 0 militarizaciji 
druzbe in 0 pretoku blaga po evropskih 
dezelah v zgodnjem srednjem veku. 

Powletsk 
Zgodovinske podatke 0 Kranjski, 

sicer malostevilne, vendar zapisane v 
pomembnih delih in dokumentih (pri 
anonimnem geografu iz Ravene, v 
Zgodovini Langobardov, frankovskih 
drzavnih letopisih in cesarski darilni 
listini), avtor primerja z ugoto-
vitvami , ki temeljijo na arheo
loskih virih iz zgodnjega sred
njega veka. To sta predvsem 
dva velika sklopa gradiva, ki 
pripadata poznoanticni (5.,6. 
in deloma se 7. stoletje) in 
staroslovanski dobi (7. do 11 . 
stoletje). 

Leta 1998 so na Gradiscu nad Basljem (873 m), 
na naravno zavarovani vzpetini pod Storzicem, 
raziskovali sodelavei Narodnega muzeja 
Siovenije iz Ljubljane. Odkrili so del obzidja in 
nanj prizidano stavbo iz pozne antike (5. in 6. 
stoletje), nad temi razvalinami pa so nasli v izraziti 
zganinski plasti bogate najdbe iz staroslovanske 
dobe (9. in 10. stoletje). Med njimi prevladujejo 
vojaski predmeti, predvsem kosi konjeniske in 
konjske oprave . Postojanka na Gradiscu je 
verjetno nadzorovala pot s Kranjske prek gorskih 
sed I na Korosko. (Fotografija Joze Hane) 

Za prvi sklop so znacilne 
najdbe iz utrjenih visinskih 
naselbin Romanov, krscan
skih staroselcev, medtem ko 
so germanske najdbe znane 
predvsem iz tedanjega po
krajinskega sredisca Karnija 
(Kranj). Siovansko obdobje 
dokumentirajo najdbe iz sta
rejsega (7. do 9. stoletje) in 
mlajsega obdobja (10. in 11 . 

Na prepadni Ajdni nad Potoki (1048 m) je v poznoanticnem 
obdobju stala utrjena naselbina krscanskih staroseleev -
Romanov. Na njenem vrhu so arheologi izkopali ostanke s 
kamenjem zidane cerkve, stanovanjskih his in zbiralnika za 
kapnico. Pokopalisce se ni bilo odkrito, zanimiva pa je 
Valvasorjeva pripoved v Siavi vojvodine Kranjske, da so nasli 
na bliznji gori Belscici prek tristo ajdovskih grobov in ob njih 
kamnite nagrobnike z napisi iz velikih crk. (Fotografija Joze 
Hane) 



Alenka KaCicnik Gabric 

TASTER SLO 
Izraz kataster izhaja iz latinske besede catastrum oz. starejsega, prav tako latinskega izraza capitastrum, pomeni pa 
temeljni uradni vpisnik, kjer so vpisana vsa zemljisca na dolocenem obmocju glede na obliko, obseg, kakovost, kulturo in 
lastnistvo. Potrebe po vodenju takih evidenc zemljisc so se pojavile zelo zgodaj, predvsem zaradi pobiranja davkov. Takrat 
so na podlagi prijav sestavljali registre imenj (posesti), ki jih imenujemo imenjske knjige. 
Kot glavna oblika davka se je okoli leta 1500 uveljavil davek na imenjsko rento. Najprej je bila imenjska renta merilo vojaske 
obveznosti plemicev, pozneje pa tudi merilo za odmero davka. Pregled 0 davcni osnovi , 1. j. imenjski renti, je imenjska 
knjiga. Vanjo so vpisovali v denarju izrazene dohodke stanovskega davcnega zavezanca po posameznih stanovih (plemici , 
duhovscina, mesta ... ) na podlagi lastnikove samoocenitve pod nadzorom drzave. Iz imenjske knjige je vidna davcna 
naklada za nepodloznisko zemljisko poses1. V imenjsko knjigo so vpisovali posesti plemstva, duhovscine, cerkve, mest in 
drugih svobodnih posestnikov. Za dezelo Kranjsko je prva imenjska knjiga izpricana leta 1536. Stajerska je imela Ie letne 
imenjske knjige, prva ohranjena je iz leta 1516, nato pa z nekajletnim presledkom redno od 1525 do 1785. Koroska 
imenjska knjiga pa naj bi bila po doslej znanih podatkih vpeljana sele leta 1634. 
Za potrebe in pregled obveznosti podloznikov do fevdalca so sluzili urbarji razlicnih vrst, prve pa je zaslediti ze v 12. 
stoletju. V urbarjih ponavadi ni bila vpisana velikost zemljisc. Obseg in visino dajatev po kmetijah so izrazali v dninah, te pa 
so praviloma predstavljale toliko zemlje, kot je je en kmet lahko preoral s plugom in parom volov v enem dnevu. 
Se dandanes je osnova slovenskega katastra franciscejski kataster. Nastanek katastrov na Siovenskem nasploh pa sega 
se nekoliko nazaj v zgodovino. 

Tf Rf l lJJUJSKIK/ffASTER 
Zaradi nenehnega vojskovanja v casu 
vladavine Marije Terezije je cesarica 
morala urediti vojsko, kar je za seboj 
potegnilo redno drzavno financiranje. 
Tega pa ni mogla doseci brez dobrega 
pregleda obveznosti lastnikov zemljisc 
do drzave. Urbar in imenjska knjiga, ki 
sta dotlej sluzila nadzoru vsakoletnih 
zemljiskih dolznosti, novim zahtevam 
zaradi mnogih zlorab, potvarjanj in 
prikrojevanj napovedi nista vee za
dostovala. Poleg tega drzava ni vodila 
enotne davcne politike, posestva so bila 
ponekod bolj, drugod manj davcno 
obremenjena. Na podrocju cesarstva 
so uporabljali vsaj pet razlicnih nacinov 
obdavcitve. 
Za vzor ureditve davcnega sistema je 
Mariji Tereziji sluzillombardski kataster, 
kjer je zaradi izredno neurejenih davcno 
lastninskih razmer ze njen oce Karel VI . 
s posebnim patentom narocil davcno 
ovrednotenje posesti. 
Terezijanski kataster se nima vseh 
znacilnih lastnosti pravega zemljiskega 
katastra. 
Izvedbo izboljsanja davcne ureditve 
(davcne rektifikacije) je Marija Terezija 
napovedala z izdajo patenta 12. 8. 
1747. Oolocanje visine placil in pobi
ranje davkaje po novem izvajala kresija 
oz. kresijski urad. S patentom so bili 
postavljeni temelji ovrednotenja zemljisc, 
t. j. dolocitev lastnika zemljisca, obseg, 
velikost in vrednost ter donos katastr
skih kultur. 

Leta 1754 so v okviru davcne rekti
fikacije izvedli prvo splosno stetje 
prebivalstva in popisali zemljisko 
posest na temelju popisnega sistema 
urbarskih zemljiskih eno1. Posest so 
strogo 10Cili na dominikalno in rustikalno 
zemljo . Oominikalna zemlja je bila 
fevdalna posest, ki jo je fevdalec 
obdeloval sam, rustikalna zemlja pa 
dedna ali zakupna kmetijska posest 
podloznikov. Popise posesti so izdelali 
kresijski uradniki skupaj z grascinskimi 
oskrbniki, pri ocenitvah pa so bili 
navzoci krajevni zupani in predstavniki 
kmetov. Ta 1. i. terezijanski kataster nima 
izmer posesti , velikost zemljisc so 
priblizno ocenili, in sicer njive glede na 
povprecno kolicino posejanega ozim
nega zita, velikost travnikov po pov
precnem donosu sena in otave, ki so 
jih izrazili v enG ali dvovpreznih vozovih, 
velikost gozdnih parcel pa po kolicini 
povprecnega dnevnega dela v gozdu. 
Za popis so uporabili, ce so obstajale , 
skice zemljiske posesti . 
Napovedi donosa zemljisc so vpisovali 
v posebej pripravljene obrazce. Tere
zijanski kataster delimo na tri dele: 
1. dominikalne napovedne tabele 

(obrazci A, B, C, 0) za zemljisca, ki 
jih zemljiski gospod obdeluje v lastni 
reziji, 

2. rustikalne napovedne tabele (obrazci 
E, F, G) za zemljisca, ki jih imajo v 
zakupu kmetje, 

3. obracunske tabele. 
Obrazca E in F za rustikalne napovedi 
se po rubrikah pokrivata z obrazci A in 

o za dominikalna zemljisca. 
Zaradi razlicnih vzrokov so del a pri 
izvedbi nalog za izdelavo katastrskega 
operata zelo pocasi napredovala, tako 
da je bil terezijanski kataster uradno 
dokoncan sele leta 1756. 
Terezijanski kataster je bil izdelan po 
posameznih dezelah , urejen pa je v 
okviru okrozij po lastnikih zemljisc. Za 
Kranjsko se danes njegovo skoraj v 
celoti ohranjeno gradivo hrani v Arhivu 
Republike Siovenije . 

Po smrti Marije Terezije je na prestol 
sedel njen sin Jozef II., ki je leta 1784 
podpisal akt, s katerim je uzakonil 
izmero celotne monarhije, danes znane 
kot jozefinska vojaska merjenja. Re
zultat te izmere je bila tudi izdelava 
novega katastrskega operata, za 
katerega je cesar patent podpisal 20. 
aprila 1785 in ki je prinesel precejsne 
izboljsave. K temu so brez dvoma 
prispevale terezijansko-jozefinske 
reforme in ugotovljene pomanjkljivosti 
pri izvajanju terezijanskega katastr
skega operata. 
Orzava je izvedbo katastrske izmere 
organizirala prek nabornih okrajev 
oziroma prek nabornih gospostev in 
sosesk. Soseske so oblikovali v davcne 
ali katastrske obcine . Te so dobile 
izoblikovan teritorij, ki je z nekaterimi 
popravki pri nekaterih katastrskih 
obcinah ostal ohranjen do danasnjih 
dni. Ko so dolocali meje katastrske 
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obcine, so v njenem okviru popisali 
ledine, manjse zakljucene posestne 
enote, na osnovi le-teh pa oblikovali 
parcele, zemljisca, ki so vezana na 
posameznega lastnika in doloceno 
kulturo, jih popisali, izmerili in napo
vedali donos zemljisca. Popisali so vse 
parcele, od katerih so pricakovali 
donos. 
Izmero so v glavnem opravili kmetje, 
in sicer zupan z izvoljenimi odborniki, 
redko pa je bil pritegnjen inzenir. 
Obvezno je moral biti pri izmeri zem
Ijisca navzoc njen lastnik. Za razliko od 
terezijanskega katastra so zdaj parcele 
bolj ali manj natancno izmerili, njihovo 
velikost pa izrazili v kvadratnih klaftrah 
in oralih . Popis, izmera in ocena 
napovedi zemljisc je bila opravljena 
glede na dane moznosti dokaj na
tancno in sistematicno. 
Obrazci , ki sestavljajo jozefinski 
kataster: 
1. fasija (napoved) 
2. subreparticijski izvlecek (izvlecek 

podrobnejse razdelitve) 
3. posestni list 
Fasija je osnovni sestavni del tega 
katastrskega operata, vsebuje pa 
podatke 0 popisu in velikosti izmerjenih 
zemljisc. Poleg teh glavnih obrazcev so 
izdelali se nekaj pomoznih obrazcev, v 
katere so vpisovali oceno donosa, 
vrednost pridelka ter izracune pov
precne vrednosti donosa na leto . 
Pomozni obrazci za vse katastrske 
obcine niso ohranjeni. 
Donos zemljisc so se vedno napo
vedovali po posameznih kulturah. Za 
njive so izracunali devetletni povprecni 
donos glavnih vrst zita (psenica, rz, 
jecmen, oves) , preracunano v denar, 
za senD in otavo s travnikov so kolicino 
donosa izrazili v centih, za gozdove pa 
kolicino lesa v kubicnih klaftrah, 
posebej za mehki in trdi les. Napoved 
donosa za vrtove in sadovnjake so 
morali dati v smislu napovedi za 
travnike najboljse kakovosti. Za zem
Ijisca, ki so jih kmetje dobili v zakup, 
so morali navesti visino letne zakupnine. 
Jozefinski kataster je bil, kljub temu, da 
je bil popolnejsi od terezijanskega 
katastra , v uporabi Ie od novembra 
1789 do konca aprila 1790, potem pa 
so davke spet dolocali oz. placevali po 
starem. 
Danes hrani ohranjeno izvirno gradivo 
jozefinskega katastra za Kranjsko Arhiv 
Republike Siovenije, potem ko je dolgo 
casa veljalo za izgubljeno in so ga nato 

1.ARS _176, Franciscejski kataster za Kranjsko, 1825, k.o. Novo mesto 

nasli v kleti Narodnega muzeja. Zaradi 
neustreznega skladiscenja pa je precej 
poskodovano. Po pogodbi 0 restituciji 
z Republiko Avstrijo 0 vracanju arhiv
skega gradiva iz leta 1923 je Arhiv 
Republike Siovenije med drugim dobil 
vrnjen tudi jozefinski kataster za 
Stajersko. V manjsi meri so to originali , 
vecji del vrnjenega gradiva pa so iz 
Avstrije pripeljali fotokopije. 
Gradivo je urejeno po katastrskih 
obcinah, te pa so zdruzene glede na 
naborna gospostva. 

FRANCISCEJSKII(ATASTER 
Izdelavo franciscejskega katastra je 
uzakonil avstrijski cesar Franc I. s 
podpisom patenta 0 zemljiskem davku 

23. decembra 1817. Z njim je ukazal 
nadaljevanje t. i. detajlnega ali eko
nomskega katastrskega merjenja v 
kronskih dezelah. Cesarjeva dvorna 
komisija za regulacijo zemljiskega 
davka (ureditev ali uravnava zemljiskega 
davka) je pripravila izvedbo novega 
stabilnega katastra, za katerega se je 
kasneje uveljavilo se danes splosno 
uporabljano ime franciscejski kataster. 
Franciscejski kataster slovenskih dezel 
je bil z izjemo Prekmurja, ki je bilo del 
O~rske, izdelan v letih: 
- Stajerska 1820 - 1825 
- Kranjska 1823 - 1826 
- Goriska z Istro 1818 - 1822 
- Koroska 1826 - 1828 
- Prekmurje 1856 - 1867 
Pri izdelavi novega katastrskega ope-

2.ARS_177, 
Franciscejski kataster 
za Stajersko, 1824, k.o. 
Maribor 
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rata so bili zajeti vsi dosezki tistega 
casa na podrocju zemljemerstva, zato 
predstavlja izvedba nove izmere 
izredno delo. 
Pred zacetkom meritvenih del je bilo 
treba najprej dolociti geodetsko osnovo 
za merjenje. Po dolocitvi koordinatnega 
sistema za vso Avstrijo in po dolocitvi 
koordinatnih tock, ki so bile za slo
vensko ozemlje na hribu Schbckel pri 
Gradcu in na Krimu pri Ljubljani , je bila 
dana podlaga za izvedbo triangulacije 
in za katastrsko izmero. Prekmurje je 
imelo za izhodisce kordinatnega 
sistema vrh hriba Gellert v Budimpesti. 
Izmera zemljisc je potekala v vec fazah. 
Najprej je bilo treba dolociti graficno 
mrezo za merjenje . Stem je bilo 
ozemlje obcine razdeljeno na mapne 
liste. Za vsak mapni list je bila pred
videna povrsina ene kvadratne milje. Po 
opravljeni graficni triangulaciji je bilo 
treba popisati obcinsko mejo, kar je 
opravil za to dolocen geometer leto 
pred zacetkom merjenja terena. Pri 
popisovanju meje katastrske obcine so 
sodelovali se en uradnik okroznega ali 
okrajnega urada, predstojnik obcine ter 

3.Topografski ali konvencialni znaki, 1. list 

4.Topografski ali konvencialni znaki, 2. list 
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po dva izvoljena predstavnika obcine, 
ki sta dobro poznala obcinske meje. 
Navzoc je moral biti tudi predstavnik 
sosednje katastrske obcine. 
Podrobno merjenje je bilo opravljeno z 
merilnimi instrumenti, ki so jih se
stavljali : merilna mizica, vodna tehtnica, 
dioptersko ravnilo, svincnica, 10 col 
dolga merilna veriga in risalni pribor. 
Merjenje na terenu so opravljali od 
spomladi do pozne jeseni, pozimi pa 
so obdelovali izmerjene oz. dobljene 
podatke. Pri tem so dodelali originalne 
katastrske mape, izdelovali indikacijske 
skice, izracunavali izmerjene povrsine, 
izdelovali vse zapisnike (zapisnik 
zemljiskih parcel , zapisnik stavbnih 
parcel). abecedni seznam posestnikov 
in izkaz povrsine zemljisc po katastrskih 
kulturah. Originalne katastrske mape in 
indikacijske skice so bile izdelane v 
merilu 1 : 2880, za merjenje v tezko 
dostopnih krajih se je lahko uporabljalo 
merilo 1 : 5760, za merjenje v mestih 
pa tudi merilo 1 : 1440 ali celo 1 : 720. 
Merilo narisov je za danasnji cas precej 
nenavadno, vendar je vzrok preprost. 
Takrat je bil v uporabi sezenjski merski 

I 
sistem in ne desetiski kot ga imamo 
danes (1 sezenj je 1 avstrijska klaftra, 
ta pa 1,90 cm) . Sezenj se deli na 6 
cevljev, ta pa na 12 palcev. En palec 
na katastrski karti je pomenil40 seznjev 
v naravi. Ko vse faktorje pomnozimo, 
dobimo merilo narisov na kartah .). 
Franciscejski kataster je sestavljen iz 
graficnega in spisovnega dela. 
Spisovni del sestavljajo obrazci, v 
katerih so zajeti vsi podatki za pridobitev 
informacij 0 posameznem posestniku 
ali 0 posameznem zemljiscu : zapisnik 
(protokol) zemljiskih parcel, zapisnik 
(protokol) stavbnih parcel, izkaz 
povrsine zemljisc po katastrskih kul
turah, abecedni seznam zemljiskih 
posestnikov, popis mej katastrske 
obcine, seznam neznanih lastnikov 
zemljisc, zapisnik 0 izracunavanju 
povrsine zemljisc, pismena dokazila 0 

imenovanju . Pri tem je bil pojem 
parcel a opredeljen ze v navodilu : to je 
posebna zemljiska enota, vezana na 
lastnistvo in vrsto katastrske kulture. 
Graficni del katastrskega operata 
sestavljajo originalna katastrska mapa, 
indikacijska skica, mapna kopija in 
rektifikacijska mapa. Originalne katastr
ske mape so bile izdelane na izredno 
kakovostnem papirju rocne izdelave z 
vodnim znakom tvrdke, ki ga je izdelala, 
in grbom. Vsak posamezen list meri 
71,5 x 58 cm in ima predpisan rob 2,5 
cm, ki ga niso smeli uporabiti za 
vnasanje narisa katastrskih povrsin. 
Vsak list katastrske mape je ostevilcen 
s tekoco rimsko stevilko. Listi originalne 
katastrske mape so bili rocno obarvani 
s posebej dolocenimi barvami za 
posamezne katastrske kulture na 
terenu in posebnim konvencionalnim 
znakom. Pri nas so bili najpogostejsi 
za oznacevanje pasnikov crka W, 
skupnih pasnikov GW, gozdov smre
cica in crki MH za iglast gozd srednje 
starosti, drevesce za listnat gozd, crki 
GH za me san gozd in ob kolu navita 
vinska trta za vinograd . Crkovne 
oznake so zacetne erke nemskih 
izrazov za posamezno nemsko kulturo, 
npr. W kot Wiese za travnik. Indikacijska 
skica je bila izdelana na kartonu za 
potrebe komisije pri komisijskem 
ogledu 0 opravljeni izmeri na terenu, 
zato vsebuje se nekatere druge po
trebne podatke . Mapne kopije so 
identicne originalni katastrski mapi, 
izdelane pa so bile za upravne in druge 
potrebe, da bi se originalna katastrska 
mapa cim bolj ohranila. En izvod kopije 



je bil obarvan kot izvirnik, pozneje so 
vanj vrisovali vse spremembe in po
pravke ob spremembah na terenu. 
Druge mapne kopije niso bile obarvane, 
razen stavb, ki so jih obarvali rocno z 
rdeco ali rumeno barvo, kar je pomenilo 
razliko v kakovosti gradnje posameznega 
objekta glede na uporabljeni material. 
Rektifikacijska mapa je bila izdelana v 
zacetku stiridesetih let 19. stoletja, 
priblizno 20 let po nastanku originalne 
mape. Vsebuje popravke in dopolnitve 
v casu po izdelavi originalnega franci
scejskega katastra. Spremembe so v 
nebarvano mapno kopijo vnesene z 
rdecim tusem. Rektifikacijska mapa je 
bila hranjena v posebnem ovoju in je 
skupaj z originalno mapo tvorila osnovo 
za izdelavo poznejsih reambulancnih 
katastrskih operatov. 
Franciscejske katastrske obcine so 
postale osnovne enote davcne in 
politicne uprave, s franciscejskim 
katastrom pa se je dokoncno uveljavilo 
tudi nacelo davcne enakopravnosti 
gosposke in kmetov. Kataster zemljisc 
je postal temelj davcnega sistema, 
zemljiska knjiga in mapa trden ter 
splosno veljaven dokument, zemljisko 
katastrska sluzba pa eden od temeljev 
drzavnega upravnega aparata. Poleg te 
temeljne lastninsko-davcne funkcije so 
se mape novega franciscejskega 
katastra kot enotna kartografska osno
va za ozemlje vse monarhije pokazale 
tudi kot nepogresljivi sestavni del 
prostorskega nacrtovanja v dezeli, 
predvsem za potrebe nacrtovanja 
razvoja mest, gradnje zeleznic in cest, 
regulacije vodotokov ter gospodarjenja 
z gozdovi . 
Franciscejski katastrski operat za 
slovensko ozemlje ni v celoti ohranjen, 
se najbolj je popolno gradivo za bivso 
dezelo Kranjsko. 

Cas po letu 1860 je prinesel spet nova 
dognanja, ki so pripomogla k izvedbi 
se ene, doslej najnatancnejse celovite 
katastrske izmere. Po letu 1862 je 
avstrijski Vojno-geografski institut na 
ozemlju celotne monarhije izdelal in 
dolocil novo natancno mrezo osnovnih 
geodetskih tock. V letih 1869 do 1887 
so na podlagi tega izpeljali novo izmero 
drzave. Po podatkih nove izmere so 
izrisali nov, t. i. reambulancni kataster. 
Vsa navodila so izdelBli do najmanjse 
podrobnosti, postopki merjenja so bili 
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natancno predpisani, prav tako merska 
oprema, instrumenti in drugo. Delo je 
zajelo vse razpolozljive geodete v 
dezeli, tudi vojaske, ter kartografe. Bolj 
ali manj azurirane prerise teh katastr
skih kart uporabljamo se danes. Re
ambulancne mape se hranijo skupaj z 
razlicnimi mapami franciscejskega 
katastra v Arhivu Republike Siovenije. 

Katastrski operati so v Arhivu Republike 
Siovenije postali najbolj iskano arhivsko 
gradivo. Poleg raziskovalcev zgodo
vinarjev preucujejo katastrske operate 
se geografi, etnografi, jezikoslovci, 
pravniki, ekonomisti, urbanisti, agronomi, 
gozdarji, umetnostni zgodovinarji, 
arhitekti in drugi. Iz gradiva katastrskih 
operatov lahko preucujemo social no 
strukturo prebivalstva, delamo razlicne 
statisticne raziskave, rezim uporabe 
zemljisc v razlicnih casovnih obdobjih 
in pridobivamo druge pomembne 
zemljisko tehnicne podatke. Katastrski 
operati so za razlicne raziskovalce 
prava zakladnica podatkov. Uporabljajo 
jih tisti, ki preucujejo npr. krajevna, 
ledinska, domaca hisna in druga 
imena, razne izraze za posamezne 
zemljiske ali kmetijske kulture, do tistih, 
ki jih zanima posestno stanje ali zacetki 
spreminjanja popolnoma agrarne 
podobe nasega ozemlja v prvi polovici 
19. stoletja, nacin obdelave zemlje, 
uporaba orodij ter pojavljanje prvih 
industrijskih obratov. Vsa pestrost 
raziskav pa dokazuje vrednost grad iva 
katastrskih operatov in pomen za 
preucevanje nase preteklosti. 
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Povzetek 
Potrebe pO vodenju razlicnih evidenc 
zemljisc so se pojavile ze zelo zgodaj, 
predvsem zaradi dolocanja ali izra
cunavanja visine davkov. 
Razlicni katastrski operati predstavljajo 
najbolj uporabljano gradivo v Arhivu 
Republike Siovenije, kjer hranijo imenj
sko knjigo kot predhodnika katastra in 
gradivo terezijanskega, jozefinskega, 
franciscejskega in reambulancnega 
katastra. Prvi izmed njih, terezijanski 
kataster se nima vseh lastnosti pravega 
katastra. Njegove pomanjkljivosti je 
skusal dopolniti jozefinski kataster, ki pa 
je bil v veljavi Ie nekaj mesecev. Kljub 
temu so z jozefinskim katastrom vpeljali 
pojem katastrske obcine, njihovi takrat 
oblikovani teritoriji in imena pa so se z 
nekaterimi spremembami obdrzali do 
danes. Se popolnejsi je franciscejski 
katastrski operat, sestavljen iz spisov
nega in graficnega dela. 
Pred zacetkom del so za celotno 
Avstrijo dolocili koordinatni sistem in 
triangulacijske tocke, po katerih so se 
orientirali. Zemljisca so bila prvic 
natancno izmerjena in popisana glede 
na velikost, obseg, kakovost, kulturo in 
lastnistvo, na podlagi podatkov, do
bljenih na terenu, pa so nato v merilu 1 
: 2880 in izpeljankah narisali karte, od 
katerih so originale celo pobarvali. 
V letih 1869 do 1887 so opravili novo 
izmero avstrijske monarhije, po novih 
podatkih pa izdelali reambulancni 
kataster, ki je se danes osnova raz
licnim geodetskim meritvam. 
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Joie Rataj 

POKRAJINSKI 

Muzej je ustanova, namenjena hranjenju, evidentiranju in 
predstavljanju premicne kulturne dediscine. Sam izraz muzej 
izhaja iz grscine, kjer je pomenil hram muz, boginj in varuhinj 
znanosti in umetnosti. V klasicni Grciji niso poznali muzejev 
v obliki kot danes. Bolj znan jim je bil thesauros , kar pomeni 
zaklad, zakladnice pa kraji, kjer so shranjevali predmete. 
Prve zakladnice so dejansko bili ze prazgodovinski grobovi, 
kjer so se ohranile zapuscine predmetov, ki so pokojnikom 
za zivljenja pomenile doloceno vrednoto. Prvi muzej 
zasledimo v Aleksandriji v 3. stol. pro n. 131. To je bila 
znanstvena institucija z instituti, knjiznico, zbirko umetnosti, 
botanicnim vrtom. V rimski dobi se srecamo z zbirkami v 
cesarskih palacah, kjer so obstajale celo posebne dvorane 
za umetnine. Muzejstvo dozivi svoj prvi razcvet v srednjem 
veku pod okriljem cerkve in posameznih rodbin npr. v 
Firencah in Vatikanu. Odlocilen zasuk v zgodovini muzejev 
prinese francoska revolucija, pozneje pride do preobrata v 
Nemciji . 19. stoletje pospesi razvoj muzejev. Arheoloska 
izkopavanja v Grciji in Egiptu ter prebujajoca se narodnostna 
vrenja v Evropi pomenijo potrebo po predstavitvi narodove 
dediscine. 
Na slovenskem ozemlju se z zacetkom muzejske dejavnosti 
srecamo ze v casu Janeza Vajkarda Valvasorja, ki je zbiral 
naravoslovne najdbe, zgodovinske predmete, umetnine in 
novce. Prva poklicna institucija na Siovenskem postane 
Kranjski dezelni muzej, ki so ga ustanovili leta 1821 v 
Ljubljani. V drugih slovenskih mestih pa se desetletja zatem 
poraja potreba po muzejskih institucijah. Tako sledimo 
ustanovitvi muzejskih ustanov drugod po Sioveniji, leta 1882 
~ Celju, 1893 v Kamniku in Ptuju. Leta 1889 je bil ustanovljen 
Solski muzej in muzej v Mariboru leta 1903. 

Celjska Slara grofija 

YSTANfJV!1EV MtJIEJA V CELJIJ 
Ze davnega leta 1487 je Pavel Santonino, kot porocajo viri, 
ostrmel nad bogastvom anticnih ostalin v Celju. Tudi v 
naslednjih stoletjih so stevilni evropski popotniki, ki jih je pot 

privedla v Celje obcudovali mnozico spomenikov, ki so pricali 
o bogati dediscini Celja. V zacetku prejsnjega stoletja se je 
povecalo zanimanje za Celje in njegovo dediscino pri 
stevilnih znanstvenikih takratnega casa. Leta 1812 je nastal 
podroben popis rimskih spomenikov. Stevilne plosce z napisi 
so vzidavali v razne stavbe, ko pa so odkrili 30 zaobljubnih 
oltarjev, so jih prestavili k Opatijski cerkvi, s cimer so bili 
polozeni temelji lapidarija, ki je postal pozneje jedro muzeja. 
Leta 1880 je prislo do ideje 0 predstavitvi zgodovine Celja v 
lokalnem muzeju. Takratna mestna oblast je 3. septembra 
1880 ustanovila petclanski muzejski odbor, katerega naloga 
je bila ustanovitev mestnega muzeja. Omenjeni odbor se je 
z zavzetostjo lotil svojega dela in 1. maja 1882 so v prostorih 
danasnje Glasbene sole odprli Mestni muzej . Muzej, ki so 
mu v zacetku namenili Ie dva prostora, je svoje deja 
predvsem s pomocjo Ijubiteljev uspesno nadaljeval. 
Decembra leta 1882 je bilo ustanovljeno Muzejsko drustvo 
v Celju, ki je leta za tem prevzelo skrb za muzej. 
Glede na to, da so jedro muzeja predstavljale bogate 
arheoloske najdbe iz anticnega obdobja, so zbirke 
dopolnjevali v smeri kompleksne predstavitve celjske 
zgodovine. Leta 1920 se je prvic porodila ideja 0 preselitvi 
muzejskih prostorov na novo lokacijo - v stavbo Stare grofije, 
ki mu je bila dodeljena avgusta 1945. V omenjeni stavbi so 
poleg obnovitvenih del, ki so potekala vse do zacetka 
osemdesetih let. potekale priprave stalnih muzejskih 
postavitev. Leta 1963 je bil v kletnih prostorih grofije odprt 
lapidarij, kateremu so 1969 dodali se lapidarij na prostem 
ter stalno arheolosko zbirko v pritlicju prizidka grofije. 1974 
je bila odprta v prvem nadstropju stalna kulturnozgodovinska 
zbirka, ob stoletnici muzeja 1982 pa se stalna etnoloska 
zbirka, zbirka Alme M. Karlin, zbirka stare savinjske keramike 
in numizmaticna zbirka. 

Arheoloska zbirka predstavlja kulturno in material no 
dediscino vseh arheoloskih obdobij, od starejse kamene 
dobe (50.000 let pro n. st) prek anticnega obdobja do 
preseljevanja Ijudstev in naselitve Siovanov v 6. in 7. stoletju. 
Gradivo iz celotne celjske regije je razstavljeno v pritlicju 
novega prizidka ob Stari grofiji. Iz obdobja starejse kamene 

Zbirka miljnikov v lapidariju na proslem. Lapidarium. 
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dobe so najdbe iz Potocke zijalke na juznem pobocju Olseve. 
V njej so nasli koscena sila in kamnito orodje. Pomembna je 
koscena sivanka, ki je najstarejsi doslej znani tovrstni 
predmet na svetu . Poleg orodja so nasli se ostanke jamskega 
medveda, risa, muskatnega bika in drugih. Za mlajso 
kameno dobo je znacilna raba loncene posode. Nacin 
zivljenja se spreminja, nastajajo preproste hise in udomacijo 
prve zivali. Iz tega cas a so najdbe iz najdisca na Rifniku pri 
Sentjurju. 
V pozni bronasti in starejsi zelezni dobi med 9. in 6. stol. pro 
n. st. naselbina na Rifniku doseze svoj vrhunec. Poleg 
Rifnika je bila se naselbina na Miklavskem hribu nad Celjem, 
ob jantarni poti in plovni Savinji . Razvije se menjalna trgovina, 
zivinoreja, poljedelstvo, obrt. Izstopata loncarstvo in obdelava 
kovin , kar je razvidno iz sirokega spektra nakita in posodja. 
Ohranjeni zarni grobovi nam pricajo 0 nacinu pokopa. Mrtve 
so sezigali , pepel pa shranjevali v loncene zare . V grobove 
so pridajali poleg posodja se orozje moskim ter zenskam 
nakit. Mlajsa zelezna doba nam je poznana po naselitvi 
Keltov med leti 300 do 15 pro n. st. V tem casu naj bi nase 
obmocje poselili keltski Tavriski in Noricani. Zasledimo 
uporabo denarnega gospodarstva in loncarskega vretena, 
uveljavijo se keltska bostva, ki so se ohranila se pozno v 
rimsko dobo. Kot najpomembnejsa v tem casu se pojavi 
Celeja. 0 pomenu naselbine prica kovnica, v kateri so kovali 
noriske srebrnike ze v 1. stol. pro n. st. 

Pogled v arheolosko zbirko Pokrajinskega muzeja Celje. 

Ze v prvi polovici 1. stol. n. st. postane Norik rimska provinca. 
V casu cesarja Klavdija Celeja dobi mestne pravice in 
postane upravno sredisce. Obsega obmocje na jugu do 
Save, na zahodu do Trojan , obmocje do Starega trga pri 
Siovenj Gradcu, na severu do Pohorja ter na vzhodu do 
Siovenske Bistrice, kjer se meja obrne na jug do Save. Celeja 
je imela tlakovane ulice s kamnitimi ploscami ter urejen 
sistem kanalizacije. Prostori stavb so bili kraseni s freskami 
in mozaiki.V mestu sta cveteli trgovina in obrt. Med obrtniki 
so najlepse sledi pustili kamnoseki . Bogastvo njihovih 
izdelkov je danes m"ogoce obcudovati v lapidariju muzeja. 
Poleg njih so pomembni loncarji, livarji, kovaci, izdelovalci 
fibul in bronastih plastik ter steklarji. Sprejemali so tuja bostva, 

kot so Izida, Magna Mater ter soncni bog Mitra. Krscanstvo 
je prodiralo pocasi, uveljavilo pa se je sele konec 4., v 5. in 
6. stol. Odraza se v razkosju krscanske arhitekture, 0 cemer 
pricajo bazilika in krstilnici. Ob zatonu anticnega obdobja je 
Celeja postal a sedez skofije . Od tu naj bi izhajal sveti 
Maksimiljan, kot zadnji skof pa se omenja Joannes. Celeja 
je kot ena zadnjih postojank v Noriku prenehala obstajati, 
ko se je prebivalstvo umikalo prodirajocim Siovanom. 

ARHEOLOSKI PARKI 
Sempeter v Savinjski dolini 
V arheoloskem parku v Sempetru so predstavljene rekon
struirane grobnice, najdene na lokaciji nekdanjega rimskega 
pokopalisca. Tu so stiri ohranjene grobnice, del i grobnic, 
nagrobniki , kapiteli ter drugi arhitektonski cleni. 

Herkulovo svetisce 
Na desnem bregu Savinje v Celju so na terasi Miklavskega 
hriba obnovljeni ostanki Herkulovega svetisca iz 2. stol. 

Rifnik pri Sentjurju 
V arheoloskem parku Rifnik pri Sentjurju so na ogled ob
novljeni ostanki naselja iz poznorimskega obdobja, dveh 
cerkva, cisterne, his in obzidja s strazarnicami. 

CELJSKI STROP 

Celjski strop - slika kale 
perspektivicen pogled na 
stebriscno arhitekturo s 
stolpi. 

Celjski strop sodi med najimenitnejse umetnostne spomenike 
na Siovenskem, saj je prvi vecji ohranjeni primer posvetnega 
slikarstva pri nas. Avtor je neznan. Strop, ki meri po povrsini 
(14,45 x 9,67 m) in je razdeljen na 11 polj, so v Stari grofiji 
odkrili leta 1926. Gre za poslikavo s tempera barvami na 
platno. Osrednje polje nudi perspektivicen pogled na 
stebriscno arhitekturo s stolpi in je zasnovano dokaj sa
mostojno po zgledih bolonjske sole slikanja arhitekturnih 
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perspektiv. Sredi balustrad sta na posebnih podstavkih Ju
piter ter Pozejdon. V vogalnih ploskvah so stirje giganti : Ikar, 
Tantal, Faeton in Iksion, izdelani po Goltziusovih grafikah. 
Ob osrednjem polju so upodobljeni posamezni letni casi: 
pomlad, poletje, jesen in zima. Za poslikavo je avtor uporabil 
kot predlogo dela beneskih slikarjev Bassanov. Nad vhodom 
v dvorano in balko nom grofije sta upodobitvi anticne bitke 
med Latinci in Trojanci, boj in Kamilova smrt. Za omenjeni 
deli je uporabil kot predlogo Tempestove grafike. 

Umetnostna in kulturnozgodovinska zbirka je imela poseben 
pomen ze ob nastanku muzeja. Tako ze v prvem vodniku po 
muzeju leta 1889 zasledimo navedene predmete iz 
srednjega in novega veka. Zanimanje za zbiranje in 
predstavljanje le-te se je povecalo po odkritju Celjskega 
stropa. Zbirka je razstavljena v 12 prostorih, glede na obdobja 
od 13. stoletja do zacetka 20. stoletja. Predmeti - slike, 
plastike, grafike, pohistvo, orozje, steklovina, kovinski in 
keramicni izdelki, ure, svetila in drugo nas opozarjajo na 
medsebojno povezanost znotraj prostora. V glavni dvorani 
s Celjskim stropom je predstavljeno orozje (meca iz 16. 
stoletja ter helebarde iz 17. stoletja). Poleg sedezne garni
ture ter petih alegoricnih slik s figurami in tihozitji , ki 
predstavljajo petero clovekovih cutil - vid, otip, sluh, voh in 
okus, je v prostoru se nenavadna muzealija - jermen iz 
cloveske koze. Srednji vek je predstavljen v prostoru s 
kaminom in freskami , ki posnemajo oblogo sten s 
keramicnimi ploscicami ter zanimivimi primeri srednje
veskega kiparstva. Sobo, kjer je predstavljena renesansa, 
krasi stenska poslikava iz druge polovice 18. stoletja. Sledi 
obdobje baroka, kjer lahko obcudujemo slike, pohistvo, hisni 
oltarcek z relikvijami ipd. Predstavljen je tudi barocni mojster 
Ferdinand Gallo (okoli 1709- 1788) z enG vodilnih delavnic, 
katere oltarji bogatijo stevilne cerkve na nasem obmocju. 
Posamezne plastike opozarjajo na mojstrsko obdelavo, slog, 
ki se odraza zlasti v razgibanosti in slikovitosti figur. Cas 
poznega baroka in rokokoja je predstavljen z stanovanjsko 
opremo. Pri empirju so predstavljeni zacetki "industrijske" 
proizvodnje na Celjskem, oprema in glazutarski lestenec. 
Cas bidermajerja pomeni kulturo mescanstva in razmah 
izdelkov umetne obrti . Predstavljeni so steklovina, pohistvo, 
keramicni izdelki, portreti , ure . Obdobje historizma je 
predstavljeno z izdelki umetne obrti , s slikami, portreti ter 

Bidermajerska soba. 

SchOtzovo keramiko. Pohistvo kaze teznjo po ponarejanju 
stilov, kot so gotika, renesansa, barok in rokoko. 

V osrcju Siovenije se prepletajo tri obmocja: Savinjska dolina, 
Pohorje in Kozjansko z Obsoteljem . Zbirka, ki jo pred
stavljamo v nasem muzeju, je plod raziskovanja omenjenih 
obmocij . Predstavlja materialno in duhovno kulturo Ijudi, ki 
so prebivali v teh krajih . Med gospodarskimi panogami 
izstopata v nizinskem delu poljedelstvo, ki ga v visinskem 
delu dopolnjuje in ponekod izpodrinja zivinoreja, 0 cemer 
pricajo predmeti materialne kulture (plugi , rala) , drobno 
poljedelsko orodje, priprave za predelavo mleka ter 
pripomocki za predelavo lanu in volne. V visjih predelih so 
se uveljavili trgovina z lesom, sirarstvo ter plansarstvo. V 
predelih, bogatih z lesom postanejo secnja in prodaja lesa 
ter oglarstvo pomembne dejavnosti . Tu izstopa splavarstvo 

Del etnoloske stalne razstave - notranja oprema kmecke hise. 

v Zgornji Savinjski in Zadrecki dolini. Poleg omenjenega se 
razvijejo se tkalstvo, izdelava orodja in pletarstvo. V nizinskih 
predelih , bogatih z glino so se razvile stevilne loncarske 
delavnice. Glavni centri loncarstva so bili v okolici Celja, 
Sentjurja , na Pilstanju , Podsredi ter Zadrecki dolini. 
Pokrajinskim vplivom sledijo arhitekturni, saj na severu 
opazamo vpliv z Gorenjske in Koroske, medtem ko je na 
Kozjanskem opaziti vpliv panonske arhitekture. 
Pomemben segment predstavlja Ijudska umetnost. Ta je 
raznolika, kar se zrcali skozi razlicne vplive. Podobe svetnikov 
kot sestavni del notranje opreme in bogkovega kota nad 
mizo so postale tudi del znamenj na prostem . Gre za 
znamenja, od kriza z krizanim Kristusom, do stebrov, slopnih 
znamenj in kapelic . Posebnost predalpskega prostora so 
panjske koncnice, ki so jih poslikavali ze zgodaj . V muzeju 
hranimo najstarejso panjsko koncnico iz leta 1841 . Motivika 
je bila izjemno pestra, izstopajo pa nabozni in posvetni motivi . 
Najbolj so zanimive tiste, ki predstavljajo resnicne dogodke 
iz zivljenja. 

IBIRKA ALMf M. KARLIN 
Zbirko sestavljajo predmeti, semena, kosi lesa, deli koral , 
razni kamni ter druge najdbe, ki jih je Alma Karlin prinesla s 
svojega potovanja. Najzanimivejsi del so zagotovo predmeti 



iz Polinezije, Nove Gvineje in Indonezije, odkoder je prinesla 
nekaj dragocenih primerkov plastike, kosov blaga iz lubja
tape in kamnitih sekir. Alma M. Karlin je poleg zbranih 
predmetov pozornost namenila potopisom, s katerimi je 
zelela Ijudem predstaviti svoje potovanje. Vecina njenih del 
je bila izdana v nemskem jeziku, v zadnjih letih pa so bila 
prevedena v slovenski jezik. 

GROfJf CfLJSKI 
Razstava predstavlja druzino Celjskih, ki so bili od svobodnih 
gospodov Zovneskih v 12. stoletju povzdignjeni v grofe 1341 , 
drzavne kneze 1436, in so bliskovito zatonili leta 1456. 
Razstava je razdeljena v 5 tematskih sklopov: svobodni 
gospodje Zovneski, grofje Celjski, vrh, mesto Celje in knezi 
Celjski. Zovneski se v listinah prvic omenjajo v 12. stoletju. 
Svoj sedez so imeli na gradu Zovnek v Savinjski dolini. Ze v 
tem casu napovedujejo njihove porocne povezave z 
ministerialnimi druzinami zacetek strmega vzpona. Koristi 
so Ulriku Zovneskemu narekovale, da je svojo alodial no 
posest leta 1308 predal stajerskemu vojvodi Frideriku 
Lepemu in jo prejel nazaj v fevd. Tako so Zovneski postali 
vazali Habsburzanov. Leta 1341 je cesar Ludvik Bavarski 
podelil Frideriku I. grofovski naziv in stem se zacenja bliskovit 
vzpon. Osrednji del njihove posesti je v porecju srednje 
Savinje s Celjem, pozneje pa se posest utrdi na juznem 
Stajerskem in Kranjskem . Pridobljena je bila predvsem z 
nakupi in zastavami. Glavni vir dohodkov druzine je bilo v 
tem casu vojasko najemnistvo. Na bojnem polju zaslovita 
predvsem Ulrik I. Celjski in njegov sin Viljem. Sorodstveno 
se druzina povezuje z Ortenburzani, goriskimi grofi, 
bosanskimi Kotromani6i in kraljevo hiso na Poljskem. V 15. 
stoletju se s porokami povezejo s Frankopani ter v zadnjem 
obdobju Brankovi6i v Srbiji. Na vrhu moci, v casu Hermana 
II., se druzina poveze s Sigismundom Luksemburskim, po 
poroki z Barbaro Celjsko. Bil je ogrski, ceski in nemski kralj 
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ter pozneje rimsko nemski cesar. V tem casu se Celjski 
politicno in posestno zasidrajo na Hrvaskem in Ogrskem. 
Izumrtje Ortenburzanov prinese Celjskim obsezne posesti 
na Kranjskem in Koroskem. Ko pa se Ernest Zelezni odpove 
fevdni oblasti na Celjskimi, postanejo resni tekmeci 
Habsburzanov. Leta 1436 cesar Sigismund Luksemburski 
povisa Friderika II. in Ulrika II. v drzavna kneza. Dobijo pravico 
kovanja lastnega denarja, pravico do ograjnega sodisca, 
rudniski regal. Stem so bili polozeni temelji za razvoj posebne 
celjske dezele. To povzroci vojno s Habsburzani, ki se je 
koncala leta 1443. Istega leta so Celjski sklenili s Habsburzani 
za Celjske usodno dedno pogodbo za notranjeavstrijska 
gospostva. Ulrik II. je usmerjal svoja prizadevanja v dezele 
krone svetega Stefana. Varustvo nad ogrskim kraljem 
Ladislavom Posmrtnim mu prinese polozaj kraljevega 
namestnika na Ogrskem. Ta politicni met je bil za Ulrika II . 
zadnji, saj gaje9. 11. 1456v Beogradu ubil Ladislav Hunyadi. 
Z njegovo smrtjo je bilo konec druzine in na podlagi dedne 
pogodbe dediscina Celjskih pripade Habsburzanom. 
Na razstavi je poleg listin, arheoloskih najdb predstavljen 
odnos Celjskih do cerkvenih ustanov, s katerimi so bili Celjski 
povezani. Izstopajo kartuzija Pleterje, pavlinski samostan 
Lepoglava in benediktinski samostan v Novem Klostru pri 
Polzeli ter franciskanski samostan v Enzersdorfu v Avstriji . 
Vse omenjene ustanove so ustanovili Celjski . Posebno 
pozornost zagotovo zasluzi tudi 18 lobanj clanov druzine 
Celjskih, ki so se ohranile v rodbinski grobnici v Marijini cerkvi 
v Celju. Predstavljeno je tudi Celje, po letu 1451 mesto, kot 
sedez oblasti celjskih grofov in na ta nacin edino sticisce 
takratnih evropskih kulturnih in umetnostnih tokov na nasih 
tleh. Izmed stavb takratnega Celja zagotovo izstopa knezji 
dvorec, razkosna palaca, ki so jo Celjski pozidali v drugi 
polovici 14. stoletja. 
Razstava, odprta 12. aprila lani, ki si jo je doslej ogledalo ze 
vec kot 15000 obiskovalcev, bo na ogled do 28. maja letos. 

Pedagoske dejavnosti, ki jih izvajamo v Pokrajinskem muzeju 
Celje, zajemajo: 

1. strokovna vodstva po zbirkah muzeja 
2. vodenje z delovnimi listi kot pripomockom 
3. muzejske delavnice 
4. ucne ure 

1 . Strokovna vodstva po zbirkah muzeja izvajamo za sku pine 
po poprejsnji najavi. Kustos sprejme skupino in jo z razlago, 
prilagojeno starosti, vodi skozi prestavljeno zbirko. Tako 
vodstvo izzveni kot ucna ura skozi obravnavano podrocje . 
Ob vodstvu se skupina seznani s dolocenim podrocjem npr. 
etnologogijo, umetnostno zgodovino, arheologijo. Gre za 
kompleksno predstavitev podrocja in zbirke, iz katere 
izpostavimo predmete, ki imajo za nase obmocje ali zbirko 
se poseben pomen. Vodstvo kustosa po posamezni zbirki 
traja priblizno 45 minut (eno solsko uro). 

2. Kot dodatek, namenjen predvsem mlajsim obiskovalcem 
(osnovnosolcem) smo v muzeju izdelali delovne liste, ki nam 
sluzijo kot pedagoski pripomocek. Gre za dobrodoslo 
pomoc, saj stem, da ucenci sproti ali po koncanem ogledu 
resijo se delovni list, povecamo njihovo zanimanje in 
poznavanje dolocene zbirke . Stem povecamo pozornost 



ter njihovo aktivnost in sodelovanje pri ogledu. Delovne liste 
smo izdelali za: arheolosko zbirko, kulturnozgodovinsko 
zbirko ter Celjske grofe. 
Delovni list za arheologijo smo izdelali enoten za celotno 
osnovnosolsko populacijo. Pri ogledu kustos ali vodnik po 
razstavi najprej predstavi zbirko, ucence seznani z delom 
arheologa in pomenom arheoloskih izkopavanj ter najdb. 
Nadalje ob pregledu razstavnega gradiva predstavi 
posamezna obdobja, kot so starejsa in mlajsa kamena doba, 
kovinske dobe, obdobje antike, preseljevanja Ijudstev do 
naselitve Siovanov. Ucence seznani z nacinom zivljenja, 
razvojem obrti, kulturo, verovanji. Glede na sirok spekter 
ohranjenih najdb si ucenec ustvari podobo 0 casu in 
prostoru, v katerem so se naselile posamezne civilizacije na 
nasih tleh. 
Za kulturnozgovinsko zbirko pa smo delovne liste razdelili v 
dva sklopa, za nizjo in visjo stopnjo. Za ta pristop smo se 
odlocili iz vec razlogov. Ucenci do 5. razreda se seznanijo s 
splosnim pregledom , usmerjenim na nacin zivljenja in 
posamezne dogodke, vezane na ta obdobja. Ucenci visje 
stopnje se ze pri pouku poblize seznanijo z zgodovinskimi 
obdobji in zgodovino umetnosti. Posebno mesto ima v tem 
sklopu vedenje 0 Celjskem stropu. Tu gre za prepoznavanje 
nacina poslikave, predloge, na podlagi katerih je bil strop 
naslikan itd. Pray tako smo za visjo stopnjo prilagodili 
poznavanje posameznih obdobij v zgodovini umetnosti od 
gotike do historizma. 
S posebnim poudarkom na lokalni zgodovini smo delovne 
liste pripravili se za zgodovino najpomembnejse fevdalne 
rodbine na nasih tleh, druzine grofov Celjskih . Omenjena 
druzina je tesno povezana z zgodovino Celja in osrednjega 
dela danasnje Siovenije od 13. stol. do leta 1456, ko druzina 
po smrti zadnjega grofa Ulrika II. izumre. Ucence seznamimo 
z najpomembnejsimi prelomnicami v zgodovini druzine, 
nacini utrjevanja politicne in ekonomske moci, vzroki za 
bliskovit propad in usodo njihove dediscine. 

3. V casu od junija 1998 do poletja 1999 smo s pomocjo 
pedagoginje v sklopu programa javnih del zaceli z izvajanjem 
posameznih muzejskih delavnic. Teme, na katere so delovale 
delavnice, smo povezali z obiskom posamezne zbirke ali 
obcasne razstave. Delavnice so bile namenjene predsolskim 
otrokom in ucencem do 5. razreda osnovne sole. Tako smo 
pripravili delavnico na temo razstave Na grmado z vescami. 
V preteklem letu smo z omenjenimi delavnicami nadaljevali. 
Teme so bile vezane na dolocene obicaje (pust, valentinovo), 
delavnice v casu solskih pocitnic. Otroci so v delavnicah 
ustvarjali posamezne izdelke, slikali na majice, izdelali pustno 
masko, se maskirali itd. V sodelovanju s sponzorjem 
Telekom, d. d. smo pripravili delavnico na temo Svoboden 
kot ptica. V aprilu, po odprtju razstave Grofje Celjski smo 
delavnice prilagodili temam, vezanim na razstavo. Tako so 
udelezenci po ogledu razstave ustvarjali v delavnici na teme, 
kot so izdelava pecatov, izdelava glinenih posod, glinenih 
pecnic, barvanje posod in drugo. 

4. Za ta pristop smo se odlocili z namenom, da muzejsko 
zbirko ali muzej kot celoto priblizamo sirsi solski populaciji. 
Vendar ugotavljamo, da tovrsten pristop se ni zaZivel. Ucenci 
se vedno muzej dozivljajo kot nekaj "sterilnega". Ze pred 
leti smo solam ponudili moznost predstavitve muzeja in 
posameznih zbirk skozi predstavitvene ucne ure na soli. 
Prepricani smo, da ravno na tej podlagi lahko dosti vec 

prispevamo k popularizaciji ne samo muzeja, ampak 
dediscine, ki jo hranimo v muzejih. Tako lahko med ogledom 
npr. arheoloske zbirke ucenci spoznajo Ie doloceno ucno 
temo (npr. naselitev Rimljanov, nastanek in razvoj mest v 
rimskem obdobju, itd.) . Podobno je mozno izvesti ucno uro 
v sklopu predstavitve kulturnozgodovinske zbirke (razvoj 
mescanstva, manufakture in nastanek industrije). Za pod
rocje likovne umetnosti se lahko ucenci v prostorih grofije 
seznanijo z dolocenim odbobjem, kot sta renesansa, barok 
itd . Tovrstne programe je mozno sicer izvesti po poprejsnjem 
dogovoru z uciteljem. Zagotovo pa je to ena od pedagoskih 
dejavnosti, ki je doslej ostala domala neizkoriscena. 

Povzetek 
Pokrajinski muzej Celje je eden najstarejsih muzejev v 
Sioveniji, ustanovljen leta 1882. Po drugi svetovni vojni je za 
zbirke pridobil Staro grofijo, renesancno stavbo, ki so jo 
zgradili v zadnjih desetletjih 16. stoletja. Tu so leta 1926 odkrili 
znameniti Celjski strop. Leta 1963 so odprli lapidarij v kletnih 
prostorih grofije, 1969 arheolosko zbirko, 1974 kulturno
zgodovinsko zbirko, ob stoletnici muzeja pa se etnolosko 
zbirko, zbirko Alme M. Karlin , zbirko industrijske keramike 
ter numizmaticno zbirko. 
Arheoloska zbirka ponazarja zivljenje od prazgodovine do 
naselitve Siovanov na nasem prostoru . Dopolnjujejo jo 
lapidarij v kletnih prostorih in v parku ob grofiji ter arheoloski 
parki Herkulovo svetisce nad Celjem, rimska nekropola v 
Sempetru v Savinjski dolini in Rifnik pri Sentjurju. 
Kulturnozgodovinska zbirka v dvanajstih so bah predstavlja 
obdobja od gotike do historizma. Etnoloska zbirka pa nam 
predstavi nacin zivljenja ter Ijudsko umetnost v Savinjski 
dolini, delu Pohorja in Kozjanskem z Obsoteljem. Posebno 
mesto pripada druzini grofov Celjskih , katerim je posvecena 
posebna soba na stalni postavitvi ter trenutna tematska 
razstava, ki je na ogled do 28. maja letos. 
V muzeju namenjamo posebno pozornost obiskovalcem 
skozi strokovna vodstva, vodstva z delovnimi listi, ucne ure 
in muzejske delavnice. Vse te obi ike so namenjene sirsi 
popularizaciji poslanstva muzeja. 
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V tem solskem letu je Izobrazevalno 
zaloznistvo DZS izdalo Zgodovinski at
las za osnovno solo. Atlas sodi v zbirko 
ucnih pripomockov, t. j. ucbenikov, 
delovnih zvezkov, prirocnikov za pouk 
zgodovine v osnovni soli , ki so ga na 
urednistvu poimenovali Koraki v casu . 
Nastaja torej komplet, ki je trenutno 
pokril potrebe po tovrstnem gradivu v 
osmem razredu osemletke in je pri
pravljen tudi za prihodnji deveti razred 
devetletke. Tako je torej ena od pred
nosti tega Atlasa ze v tem , da je 
naravnan na zahteve dolocenih ucbe
nikov, delovnih zvezkov in usklajen z 
ucnim nacrtom osem- oz. devetletke. 
Tako lahko ucitelj in ucenci pricakujejo 
ustrezne odgovore na posameznih 
straneh Atlasa. 

Nekaj temeljnih znacilnosti Atlasa. Z 
razlicno barvanimi stranmi je pregledno 
razdeljen na posamezna obdobja: 
prazgodovina in stari vek sta na temno 
zeleni podlagi, srednji vek na svetlo 
zeleni, novi vek na se svetlejsi. Sledijo 
prva svetovna vojna, svet med obema 
vojnama in druga svetovna vojna na 
rjavi podlagi razlicne inetenzitete ter 
svet po drugi vojni na rumeni podlagi. 
Stem je uporabniku (ucencu in ucitelju) 
omogoceno hitro iskanje problematike 
v dolocenem casovnem obdobju. 

Kazalo vsebin pregledno prikazuje 
zemljevide posameznih obdobij, abe
cedni seznam krajevnih imen omogoca 
hitro iskanje po straneh, na koncu pa 
je se spisek virov, literature in slikov
nega grad iva. 

V Atlasu je 119 zemljevidov, ki so 
postavljeni v sku pine za posamezno 
obdobje: 15 kart s tematiko pra
zgodovine in starega veka, 21 kart s 
tematiko srednjega veka in 27 s 
tematiko novega veka. Samo dvajseto 
stoletje pa zacne s 7 kartami 1. 
svetovne vojne, 14 kart prikazuje svet 
med vojnama, drugo svetovno vojno 
obravnava 12 kart in svet po njej 23 kart. 
Iz navedenega sledi, da so starejsa 
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obdobja predstavljena manj podrobno, 
novejsa bolj . 

Zemljevidi so razbremenjeni pretiranih 
podrobnosti (npr. mnozice imen krajev 
ipd.), prikazovanja podrobnih spre
memb (npr. podrobnih sirjenj drzave) 
ali mnozice simbolov (gospodarske 
karte). So torej pregledni in uporabni s 
stalisca ucencev, ki se sele ucijo osnov 
dela z zgodovinskim zemljevidom . 

Jasne, prijetne barve omogocajo 
ucencem razlikovanje posameznih 
podrocij oz. dogajanj, ki jih prikazujejo 
barve. 

Crke na kartah so ustrezne, kar se tice 
naslovov posameznih zemljevidov ter 
napisov na zemljevidih . Napisi v 
legendah kot tudi imena krajev in 
podrocij pa so za otroke s slabsim 
vidom nekoliko majhni - kar gre na 
racun boljse izrabe prostora. 

Pohvalno je tudi stalisce urednice in 
avtorjev atlasa, da tovrstni pedagoski 
pripomocek ni mesanica ucbenika, 
atlasa in se cesa, temvec je Ie zbirka 
kart. Tako so opuscene razlage ob 
robu, mnozice miniaturnih slicic , ki so 
se obvezno pojavljale v prejsnjem 
atlasu in ovirale preglednost bistva 
tovrstnega pripomocka. Pri vecini 
dosedanjih atlasov se ne morem 
znebiti vtisa, da hocejo avtorji "toplo 
poloziti na srce" cim vec tekstovno
slikovnega prikazovanja zgodovine in 
zemljevidi postanejo nekaksen ilu
strativni okrasek. Ta atlas se je tej 
skusnjavi uspesno izognil. Avtorji so 
sicer na prvih straneh objavili nekaj 
slikovnega gradiva (str. 3- 6) in ga 
razumem kot uvodno motivacijo otro
kom, ki se prvic srecujejo z zgodovino 
kot stroko. Ta vrinek ni prevec motec, 
predvsem ker se prilega kot ilustracija 
k zemljevidom - npr. drzave starega 
Vzhoda in sedem slik, ki prikazujejo 
arhitekturne , kiparske in slikarske 
dosezke teh drzav. 

Tudi velikost posameznih kart - pri
blizno pol strani posamezni zemljevid 
- omogoca preglednost in uporabnost 
zemljevida. 

Zgodovina postane za ucence za
nimiva, ko se jih "dotakne". Zato jim 
mora ucitelj omogociti aktivno ucenje. 
Navajati jih mora na kriticno raz
misljanje in razvijanje sposobnosti za 

delo z viri. Fotografije, grafi, tabele , 
zemljevidi so tista sredstva, ki omogo
cajo izpolnjevanje teh zahtev. 

Tudi ucni nacrt za zgodovino (sprejet 
29. 10. 1998) med splosnimi cilji 
predmeta nasteva: " ... seznanjenost z 
zivljenjem , delom in miselnostjo Ijudi v 
posameznih zgodovinskih obdobjih in 
vzrokih za njihovo spreminjanje, raz
vijanje zgodovinskega misljenja kot 
sredstva za razumevanje sodobnega 
sveta, seznanjanje z vlogo virov in 
literature pri pojasnjevanju preteklosti 
ter razvijanju sposobnosti za uporabo 
preprostih metod zgodovinskega 
preucevanja, razvijanje kriticne presoje 
zgodovinskih dogajanj in aktualnih 
dogodkov, dojemljivost za vrednote, 
kot so: strpnost, odprtost, miroljubnost, 
argumentiranje svojega mnenja, po
slusanje tujega mnenja". 

Atlas je torej dopolnilo ucbeniku in 
delovnemu zvezku vsakic, ko se bo 
ucitelj odlocil, da bo ucencem omo
gocil sodelovalno ucenje, problemski 
pristop k posamezni snovi. 

Koristno pa je, ce ucitelj poleg t. i. 
pedagoskega obcutka in prakse pri 
svojem delu uposteva tudi izsledke 
pedagoske teorije. Navajam osnovne 
znacilnosti Bloomove klasifikacije ucnih 
ciljev za spoznavno podrocje: 

a - (pre)poznavanje dejstev (izrazanje 
ze znanega ali navajanje osnovnih 
dejstev iz nove teme), 

b - razumevanje (razlaga odonosov, 
predvidevanje posledic), 

c - uporaba (uporaba znanega na 
novih primerih), 

c - analiza (iskanje bistvenega v 
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sporocilu, razbiranje odnosov med 
elementi, razclemba zgradbe 
besedila, sporocila), 

d - sinteza (samostojno izrazanje 
trditev, izkusenj, obcutkov, izdelava 
predloga za resitev problema, 
samostojna razlaga problema), 

e - vrednotenje (ugotavljanje 
resnicnosti besedila, sporocila, 
primerjava dveh virov, dveh idej 
med seboj). 

Ta klasifikacija sluzi ucitelju kot temelj 
za ugotavljanje sposobnosti ucen
cevega razumevanja problematike in je 
lahko pripomocek za ocenjevanje 
ucencevih odgovorov. Zgodovinski at
las za osnovno solo lahko s pridom 
uporabljamo na vseh nastetih nivojih. 

Oosedanje deja stem atlasom v 
razredu potrjuje prej navedeno raz
misljanje. Ucenci se hitro znajdejo 
bodisi pri iskanju ustrezne karte ali pri 
branju le-te. Podatkov je, kot se temu 
rece, ravno prav. So pregledni v vseh 
svojih prvinah. 

Eden od poudarjenih ciljev novega 
ucnega nacrta je tudi ucenje orientacije 
v prostoru in casu. Iz doslej po
vedanega bo atlas temu namenu 
odlicno sluzil. Zemljevidi namrec s 
svojo kronolosko postavitvijo v atlasu 
omogocajo vpogled v stanje (politicno, 
gospodarsko, kulturno) konkretnega 
prostora v konkretnem casu. Stem je 
omogocen analiticen pristop ucenca k 
problemu. Kronoloska postavitev pa 
omogoca tudi spremljanje politicnega, 
kulturnega, gospodarskega dogajanja 
na nekem prostoru prek obdobij, 
ugotavljanje razvoja, padcev ali spre
memb - ucenci se tako ucijo sin
teticnega pogleda na neki problem. 

Zemljevidi nudijo pregled splosnih 
obrisov politicnega in gospodarskega 
razvoja posameznih delov Evrope, 
delno sveta in jih zato uporabljam pri 
analizah oz. sintezah, ko obravnavamo 
doloceno problematiko. 

Predvsem pa ucenci radi sami jemljejo 
atlas v roke, ga pregledujejo in iscejo 
podatke. Menim, da je to enG naj
pomembnejsih meril, ali je neki ucni 
pripomocek ustrezen ali pa ima zgolj 
ustrezne ocene Ijudi, ki pa z njim 
neposredno ne delajo. Zato ga pri
porocam ucencem in kolegom. 

Stane Granda 

"Slovenija 1848-1998: iskanje 
lastne potiH in "Mnozitne smrti 
na Slovenskem" .- dva nova temeljna 
prirocnika l3 samoilobrazevanje 
in pouk 19odovine 
Za slovensko zgodovinsko srenjo je v 
zadnjih letih znacilno izjemno po
vecanje stevila in kakovosti zgo
dovinarjev raziskovalcev. Poleg "starih" 
ustanov, kot so Oddelek za zgodovino 
Filozofske fakultete v Ljubljani, Institut 
za novejso zgodovino (INZ), ki je bivsi 
Institut za zgodovino delavskega 
gibanja, Institut za narodnostna vpra
sanja, ki pa je zgodovinske dimenzije 
svojih raziskav prevec zanemaril, ter 
akademski institut Milka Kosa (ZRC 
SAZU), se je pojavila vrsta novih 
kakovostnih raziskovalnih skupin v 
Mariboru na Pedagoski fakulteti, 
Institutu za slovensko izseljenstvo ZRC 
SAZU, v Znanstvenoraziskovalnem 
srediscu v Kopru (ZRS), Celju (arhiv, 
knjiznica, muzej). Zelo dobro delajo 
tudi v nekaterih arhivih in muzejih in tudi 
v posameznih solah. Mlajsi in mladi, ki 
so zamenjali starejse kolege, so prinesli 
s seboj mogoce nekaj manj znanja, ki 
smo ga bili starejsi delezni od nasih 
profesorjev, so pa to nadomestili z 
drugim, predvsem pa so neizmerno 
delavni in ambiciozni. Mednarodni stiki 
so razmeroma bogati. Kar nekaj nasih 
mlajsih kolegov se na podiplomskih 
studijih izpopolnuje v tujini. V casovnem 
pogledu smo prica neverjetnemu 
porastu srednjeveskih studij, kjer po 
stevilu razskovalcev nismo se nikoli 
imeli toliko kakovostnih posameznikov. 
Lepo se uveljavlja tudi pluralnost, 
ceprav je pri posameznikih opaziti tudi 
povecano nestrpnost tako glede izbora 
tem kot interpretacij. Kljub raznim 
neprijetnostim in medosebnim pras
kam, te bi morale biti stvarne , ne 
osebne, je splosna smer razvoja dobra 
in je treba obema pedagosko-znan
stvenima institucijama izraziti iskreno 
hvaleznost. Ce upostevamo, da smo v 
zadnjih letih izgubili tako velike znan
stvenike, kot so bili nasi profesorji 
Zwitter, Grafenauer, Vilfan in Gestrin, 

moramo ugotoviti, kljub njihovi ne
nadomestljivosti, da pricakovanega 
padca kakovosti raziskav pravzaprav 
ni. 
V takih novih razmerah, ko so stevilni 
mlajsi kolegi odprli nova raziskovalna 
podrocja, je mogoce organizirati tudi 
zgodovinska posvetovanja na nov 
nacin. Problem, ki se pojavlja, je izbor 
referentov. V nasprotju z nekdanjo 
prakso, kjer je bolj prevladovala "revija" 
znanstvenikov, skusamo v zadnjih letih 
bolj poudariti revijo znanja in pogledov 
o posameznih kljucnih vprasanjih 
slovenske zgodovine. Tako je prislo leta 
1998 do dveh zborovanj oziroma v 
naslednjem letu zbornikov, ki sta v 
bistvu monografsko uglasena. Prvi 
obravnava idejo in poizkuse realizacije 
Zdruzene Siovenije, drugi pa mnozicne 
smrti. 
Nikakor ne gre skrivati dejstva, da je 
velik del Siovencev nad lastno drzavo 
razocaran. Slednje je na prvem mestu 
povezano z naso neizkusenostjo 
zivljenja v pluralni demokraticni druzbi. 
Moti nas prepiranje v parlamentu, 
ceprav je to njegova temeljna naloga, 
javno pranje umazanega politicnega 
perila, vedno novi Ijudje v politicnih 
vrhovih. Vse to je se toliko bolj bolece, 
ker smo prepricani, da bi lahko ob 
sposobnejsih politikih ziveli bistveno 
bolje. Pozabljamo, da smo izvolili tako 
oblast, kot jo imamo. Nihce nam je ni 
vsilil. Spregledujemo napredek, ki je 
dejstvo. Poglejmo samo nase place (v 
OEM) iz casov osamosvojitve in danes. 
Ne zelimo si vec nekdanjih povisanj 
plac, ko so znesla na mesec tudi nekaj 
deset odstotkov, kajti to je bila velika 
samoprevara. Oejansko smo namrec 
bili revnejsi. Zaradi vseh teh sub
jektivnih in objektivnih okoliscin pri 
stevilnih Siovencih ni srecati tistega 
zadovoljstva, ki bi ga morala prinesti 
samostojna slovenska drzava. Zato 
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imajo veliko "zaslugo" tudi tisti, ki so 
bili dolgo proti njej in ki si ob njenem 
nastajanju niso mogli nabrati pri
vilegijev, ki bi jim obranili prejsnje 
druzbene polozaje, K temu prav nic ne 
prispeva dejstvo, da so bili stevilni, ki 
so ob osamosvojitvi sejali malodusje 
in paniko ali pa celo drzavo zapustili, 
nagrajeni z mesti v diplomaciji, vladi, 
raznih drugih predstavnistvih, da 0 

parlamentu niti ne govorimo, Tem 
Ijudem nikakor ne ustreza poudarjanje 
pomena in velicine lastne slovenske 
drzave, saj se takoj sproza vprasanje, 
kje so bili v kljucnih dneh in kaj so zanjo 
naredili. Se malo, pa bodo nas, ude
lezence vojne za Siovenijo, postavili 
pred sodisce, 
Vse te silne stiske in zadrege je bilo 
cutiti ob naporih za primerno obelezitev 
150, obletnice ideje Zdruzene Slo
venije, Veliki napori so bili potrebni in 
predvsem mariborski univerzi in njeni 
Pedagoski fakulteti se lahko zahvalimo, 
da nam je nekaj vendar uspelo narediti, 
Zbornik Siovenija 1848-1998: is
kanje lastne poti je skusal zajeti vse 
dosedanje znanje 0 nastanku in razvoju 
ideje Zdruzene Siovenije, poskusih, da 
bi se ji priblizali, in poteh k uresnicitvi, 
Zato so obravnavani na eni strani veliki 
dogodki, kot so leto 1848/49, taborsko 
gibanje, dogodki 1908, leta, de
klaracijsko gibanje, nastanek Drzave 
SHS, obe Jugoslaviji, gospodarska 
problematika, Cerkev in stranke, vloga 
intelektualcev, ki je bila doslej pod
cenjevana, skratka vecina gibanj in 
silnic, ki so, zavedno ali ne, peljale k 
lastni drzavi. Kot velik uspeh moramo 
steti, da je bilo tokrat Prekmurje 
zastopano kar z dvema domacima 
referentoma, kar se je zgodilo prvic, da 
je zajet ves slovenski etnicni prostor in 
izseljenci, da so zastopani zgodovinarji 
tako iz Siovenije kot Avstrije in Italije, 
Prevec prostora bi zavzelo nastevanje 
vseh naslovov, zato se zadovoljimo Ie 
z avtorji: Vasilij Melik, Bruno Hartman, 
Avgustin Malle, Tibor FOle, Metka Fujs, 
Janez Cvirn, Boris M, Gombac, Branko 
Marusic, Irena Gantar Godina, Branko 
Goropevsek, Peter Vodopivec, Feliks J, 
Bister, Andrej Vovko, Zvonko Bergant; 
Ales Gabric, Janko Prunk, Darko Fris; 
Janez Juhant, France M, Dolinar, 
Vincenc Rajsp, Bogdan Kolar, Jure 
Perovsek, Vlasta Stavbar, Ervin Dolenc, 
Andreas Moritsch, Zarko Lazarevic, 
Jera Vodusek Staric, Bojan Godesa, 
Mateja Rezek, Nekateri ugledni zgo-
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dovinarji niso nastopili, ker jih njihove 
institucije niso predlagale in je bilo zato 
malo zamer, kljub temu pa nasteta 
imena nedvomno potrjujejo, da so bili 
zastopani zgodovinarji vseh generacij 
in pogledov, Poglavitni prelom s 
prejsnjimi pogledi na nase slovensko 
osamozavescanje vidim v tem, da 
avtorji ne kazejo vec ves cas predvsem 
na nase "hudobne" sosede in ne
slovenske sodrzavljane, ampak se 
sprasujejo, kaj smo sami Siovenci storili 
za lastno sreco. Maricesa, za kar smo 
v preteklosti krivili druge, smobili krivi 
sami. Dopuscam moznost, da se 
motim, todaslovensko "osamosvojeno" 
zgodovinopisje vidim dejansko v novi 
luci: Zeli biti bolj strpno, manj ideolosko 
in nacionalisticno, predvsem pa osvo
bojeno paranoje 0 stalnih sovraznikih 
in domacih izdajalcih (od Karla Dez
mana naprej). Kljub velikemu stevilu 
avtorjev in nekaterim pomanjkljivostim 
deluje knjiga kot celota in je izraz 
napredka v slovenskem zgodovino
pisju, Na eni strani predstavlja nujno 
potrebno znanje za pouk v soli, na 
drugi strani pa nujno potrebni minimum 
za vsakega osvescenega odraslega 
drzavljana. Njegova znanstvenost ni 
toliko v novih odkritjih kot v bilanci 
dosedanjega znanja in njegove kon
centracije v eni knjigi ter zlasti v 
najsodobnejsih pogledih, Z njim smo 
dobili nujen strokovni prirocnik, ki bi ga 
moral poznati in obvladati vsak ucitelj 
zgodovine. Prvenstveno je namenjen 
njim, ne raziskovalcem. Izraza zeljo, da 
bi slovenska zgodovina v slovenski soli 
dobila tisto in taksno mesto, ki ga 
zasluzi, Ce mi he bomo znali lastne 
zgodovine, ja kdo jo pa bo? Upati je, 
da se bo nova stvarnost, v kateri zivimo, 
pocasi prenesla tudi v ucne nacrte, kajti 
v njih je srz problema, ne ucbenikih in 
uciteljih. Bolj kot novejsa obdobja imam 
v mislih naso starejso zgodovino. 
Siovencem so mnogi tujci, ki so jih v 
zgodovini spoznali, ocitali samo
podcenjevanje, ki je vcasih mejilo celo 
na samoponizevanje, To je se posebno 
cutiti ob nastanku samostojne sloven
ske drzave, ko mnogi preprosto ne 
vedo, kaj bi z njo. Bojijo se, dajim bodo 
njeni nasprotniki ocitali nacionalni 
egoizem, ki nima nic skupnega s 
sodobno Evropo. Pred njo se cutijo 
krive, ker so "zapustili" svoje juzne 
brate, Nenazadnje je Jugoslavija trajala 
70 let, zakaj pa nimajo takih obcutkov 
po ranjki Avstriji, drzavnem okviru, v 

katerem smobili nekaj stoletij in ni bil 
nic manj nas kot prva ali druga Jugo
slavija, Da bi pomagali odvrniti te 
nerazumljive pomisleke med sicer 
redkimi, toda vplivnimi posamezniki v 
slovenski druzbi, vanjo sodijo tudi 
zgodovinarji, je Zveza zgodovinskih 
drustev skusala storiti, kar je v njeni 
moci, Naj se slisi se tako pateticno, to 
je del nasega prispevka k evropskim 
integracijam, kamor moramo iti samo
zavestni, z jasno identiteto, ne pa kot 
hlapci, Nihce nam v njej nima namena 
skoditi, Tako kot se noben evropski 
narod ni pripravljen v imenu nekih visjih 
ciljev odpovedati lastni identiteti, se tudi 
nam ni treba, Ne bodimo sami sebi 
najvecja nevarnost, kot je bilo velikokrat 
v preteklih stopetdesetih letih, Z 
zbornikom Siovenija 1848-1998: iskanje 
lastne poti smo v okviru sposobnosti 
in moznosti skusali utreti pot v pri
hodnost. Cas bo pokazal, ali smobili 
uspesni, nihce pa ne bo mogel ocitati, 
da nismo nic poizkusali, 
Zbornik Mnozicne smrti na Slo
venskem ima nekoliko temacen na
slov, Mnogi so v izboru nenavadne 
teme za 29, zborovanje zgodovinarjev 
v Izoli videli sprva zgolj neko politicno 
ozadje, namenjeno "prestevanju kosti", 
Ceprav je tudi dogajanje ob koncu 
druge svetovne vojne povsem legi
timna in zelo potrebna vsebina nasih 
strokovnih srecanj, saj nikoli v tako 
kratkem casu niso Siovenci pobili toliko 
Siovencev, je bil koncept bistveno sirsi 
in je hotel predvsem povelicevati 
zivljenje na tem prostoru, Resnicni 
povod za izbor naslova je bila obletnica 
rusilnega potresa 1348, leta, ki je 
strahotno prizadel precejsen del 
slovenskega ozemlja, najbolj tragicno 
pa slovenske vasi ob Zilji pod Do
bracem. Tistega leta je divjala tudi ena 
najhujsih kuznih epidemij, Organizatorji 
smo zeleli opozoriti na glavne naravne 
in druzbene katastrofe, ki so prizadele 
tukajsnje prebivalstvo od najstarejsih 
casov do danes, ko so Ijudje strasno 
trpeli, izgubljali svoje najblizje, pa 
vendar vselej nasli moc za vztrajanje, 
"Kuge, lakote in vojske" kot sinonim za 
tragicno dozivljanje vsakdanjika se 
nasemu prostoru niso nikoli izognile, 
Rajko Bratoz je tako navedel primere 
iz antike in predstavil tako se drugo plat 
rimske kulture. Peter Stih je opozoril na 
novo gledanje na razmere ob prihodu 
nasih prednikov, ko vsi staroselci se 
zdavnaj niso bili pokoncani, Zato tudi 
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etnogeneza Siovencev ni taka, kot smo 
se Siovenci desetletja ueili, in na 
doloeen naein smo nekaj samo
svojega, kot vsak drug narod, ne pa 
zgolj majhen elen velike slovanske 
druzine. Vasko Simoniti je pokazal na 
posledice turskih vpadov, Marko 
Waltritsch je opozoril na nasilne smrti v 
Gorici v 17. stoletju, vojne s Francozi 
so zaradi odpovedi referenta izpadle, 
Branko Marusie govori 0 vojnah v Italiji 
sredi 19. stoletja, ki so skoraj po
polnoma izginile iz slovenske zavesti, 
eeprav naj bi se Siovenci sele v njih 
navadili preklinjati, Petra Svoljsak je kot 
prva med slovenskimi zgodovinarji dala 
oceno nasih izgub v prvi svetovni vojni. 
Druge svetovne vojne so se kom
pleksno, predvsem pa spostljivo 
dotaknili Joze Dezman, Marjan Zni
darie, Nevenka Troha, Mojca Sorn in 
Tadeja Tominsek Rihtar. Duska Zitko 
opozarja na pomorske nesreee, Darko 
Fris pa na posebno tragieen vidik 

, 

izseljenstva, saj so nasi nekvalificirani 
delavci mnozieno ostajali zasuti v 
ameriskih rudnikih. Milan Orozen 
Adamie se loteva naravnih nesree v 
preteklosti, Zvonka Zupanie - Siavec 
epidemij. Te je izvrstno zaobjela od 
najstarejsih easov, ko dokaj nena
taneno govorimo predvsem 0 kugah, 
do danes, ko nam grozi erni scenarij 
zaradi premajhnega stevila rojstev. 
Poseben pristop k tematiki sta po
kazala Marta Verginelia s prispevkom 
Sprememba obeutja smrti na Slo
venskem v 19. in na zaeetku 20. stoletja 
in Peter Svetina, ki je obdelal zloein in 
kazen v slovenskih kriminalkah do 
druge svetovne vojne. 0 posebnih 
razmerah skozi stoletja v Istri, ki je iz 
simbola bogastva postal a simbol 
revseine, je poroeal Darko Darovec. Iz 
knjige zvemo, da Ijudem na nasih tleh 
ni bilo nikoli postlano z rozicami, da je 
bilo tukajsnje zivljenje tako zaradi 
geostrateskih razlogov (postonjska 

produkcija in zalozba 
izobrazevalnih videoprogramov 

;11()//()/ ZGODOVINA ZDA 

NA TREH VIDEOKASETAH: 

• KOLONIJE POSTANEJO NEODVISNE 

• OSVAJANJE DIVJEGA ZAHODA 
IN SECESIJSKA VOJNA 

• VSTOP V SVETOVNO POLITIKO 

NA ZALOGI so SE: 
HITLERJEV NAPAD NA EVROPO, 
INDU5TRIJ5KA REVOLUCIJA V ANGLlJI, 
V DEZELI INKOV, 
AB50LUTIZEM LUDVIKA XIV 

4273 Blejska Dobrava 
tel.: (04) 581 - 4000 
e-mail: videofon@guest.arnes.si 
www.videofon.si 

vrata) kot tudi tal (veliki potresi 1348, 
1511, cikliene poplave na Stajerskem 
... ) in prehodnosti ozemlja (premiki 
vojska in njihovih spremljevalk bolezni) 
vedno dokaj dramatieno, obeasno tudi 
malo vredno, in da je vse skupaj pustilo 
v nas globoke posledice (etnogeneza 
in ostalo). Kot pose ben uspeh si 
organizatorji stejejo interdisciplinaren 
pristop, saj v knjigi sodelujejo tudi 
zdravnica, geograf, literarni in umet
nostni zgodovinar. Ceprav tematika se 
zdalee ni izerpana, je vendar bil temeljni 
cilj dosezen. Poglavitno sporoeilo: "Tu 
se kljub tragienosti zivljenja skozi vso 
elovesko prisotnost na tem koseku 
zemlje, splaea vztrajati," je s knjigo 
Mnoziene smrti na Siovenskem ma
terializirano. Glede na dejstvo, da nas 
politiena zgodovina zanima vedno 
manj in da vse veeje zanimanje pri
teguje kakovost vsakdanjega zivljenja, 
so ueitelji zgodovine in druga slo
venska javnost prvie v nasi zgodovini 
dobili dober priroenik, ki lahko prispeva 
h kakovosti in antropoloski osmislje
nosti pouka zgodovine. 
Zbornika Siovenija 1848- 1998: iskanje 
lastne poti in Mnoziena smrt na Slo
venskem, ki ju je izadala Zveza zgo
dovinskih drustev, uredila pa Barbara 
Satej in podpisani, sta visoko strokovni 
znanstveni deli, hkrati pa tudi izjemno 
sporoeilna. Zelita sejati optimizem na 
stvarni podlagi, ki ga vselej, posebno 
pa se v zadnjih letih, prevee pri
manjkuje. Zgodovina je znanost in 
mora sluziti najprej svojim temeljnim 
naeelom, hkrati pa mora obdrzati tisto 
humano noto, zaradi katere je v vsej 
eloveski preteklosti uzivala najsirso 
priljubljenost. 
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strokovna mnen a 

Vilma 8rodnik 

Kaj bereta s/ovenski uciteij in ucenecw 
Pedagoiki in m nski listi 
na S/olfenskem v 20~ st(Jletju~ 
Razstavni katalog - 69, Siovenski solski muzej, Ljubljana 1999, 111 strani, 36 slik 

Knjizica z naslovom Kaj bereta slovenski 
ucitelj in ucenec ter podnaslovom 
Pedagoski listi na Siovenskem v 20. 
stoletju, je izsla ob istoimenski razstavi 
v Solskem muzeju v preteklem letu . Na 
razstavi je bil prikazan razvoj pe
dagoskih in mladinskih listov od srede 
19. stoletja in v 20. stoletju zasnovala 
pa jo je bibliotekarska svetovalka 
Tatjana Hojan. Razstavo so spremljale 
se predstavitve revij, okrogle mize, 
seminarji in delavnice. 
Knjizica Kaj bereta slovenski ucitelj in 
ucenec nas tako poduci, da je clanke 
s solsko tematiko objavljal ze dr. Janez 
Bleiweis v svojih Kmetijskih in roko
delskih novicah v rubriki SOlske reci 
zlasti z zahtevami po ustanovitvi 
slovenske univerze, pouku v slo
venskem jeziku in pisanju slovenskih 
ucbenikov. Prav tako je 0 potrebi po 
slovenskih ucbenikih in pouku v slo
venskem jeziku pisal tudi politicni list 
Siovenija v letu 1848. Vse glasnejse so 
bile zahteve po izdajanju posebnega 
solskega lista, zlasti na uciteljskih 
shodih v istem casu. V letih 1848-1850 
so clanke s solsko tematiko objavljale 
se katoliska Zgodnja Danica, liberalne 
Celjske novine, ki so se preimenovale 
v Siovenske novine, v Trstu pa Slav
janski rodoljub, ki ga je nasledil 
Jadranski Slavjan. Prvi pedagoski 
casopis je zacel izhajati leta 1861 pod 
naslovom Uciteljski tovaris, zavzemal 
pa se je za vzgojo v katoliskem duhu 
in za nadzor Cerkve nad solo, ko ji je 
bil ta leta 1869 odvzet. Na prelomu 19. 
v 20. stoletje je postal casopis glasilo 
Zveze slovenskih uciteljskih drustev z 
liberalno preobleko. Ko se je leta 1926 
z Deklaracijo slovensko uciteljstvo 
zdruzilo, se je tudi Uciteljski tovaris 
depolitiziral. Med drugo svetovno vojno 
ni izhajal, po vojni pa je njegovo 
tradicijo nadaljeval Prosvetni delavec, 
ki se je leta 1992 preimenoval v Solske 
razglede. Casopis objavlja informacije 
o solski politiki, namenjen pa je 
uciteljem vseh strok i~ stopenj. Stro-
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kovna revija Sodobna pedagogika, 
glasilo Zveze pedagoskih drustev 
Siovenije, izhaja od leta 1949, razvila 
pa se je iz Popotnika, ki je zacel izhajati 
leta 1880 v Celju. Leta 1898 je to glasilo 
prevzela Zveza slovenskih uciteljskih 
drustev in ga oblikovala v strokovno 
revijo, kar je ostala do danes. Sodobna 
pedagogika objavlja prakticne pe
dagoske clanke, metodicne clanke 0 

pouku posameznih predmetov pa tudi 
clanke s podrocja pedagoske teorije. 
Po zgledu nemskega mladinskega 
casopisa Kinderfreund je leta 1888 v 
Ljubljani Katolisko drustvo detoljubov 
zacelo izdajati casopis Krscanski 
detoljub, namenjenem razsirjanju idej 
o krscanski vzgoji mladine. Casopis 
slovenskih krscanskih uciteljev, po
vezanih v Siomskovo zvezo, Siovenski 
ucitelj je zacel izhajati 1899 s ciljem 
izobrazevati ucitelje, spremljati so
dobne pedagoske probleme, se zav
zemati za nove solske reforme, ob
javljeni so bili tudi C1anki, posveceni 
Antonu Martinu Siomsku in zgodovini 
solstva doma in v svetu. 
Na zacetku 20. stoletja je zacel izhajati 
tudi zanimiv casopis Domace ognjisce, 
ki je s clanki zelel prikazati povezanost 
med domom in solo. Ker pa je v 
posameznih clankih zapisal, da vera ni 
nujno navzoca pri vzgoji, je dozivljal 
napade katoliskih krogov. 
Po prikljucitvi Primorske k Italiji po prvi 
svetovni vojni je Zveza slovenskih 
uciteljskih drustev v Trstu zacela v 
dvajsetih letih izdajati casopis Uciteljski 
list, dokler ga niso fasisticne oblasti leta 
1926 prepovedale. Zanimiv je zato, ker 
je veliko pisal 0 soli Montessori. 
Prikazovanju dela uciteljev zunaj sole 
so bili namenjeni prispevki v Prosveti, 
ki je zacela izhajati leta 1924 kot priloga 
v Uciteljskem tovarisu. Kot nam pove 
njen podnaslov, je bila glasilo po
verjenistva Udruzenja jugoslovanskega 
uciteljstva 0 kulturnem in prosvetnem 
gibanju uciteljstva. Po letu 1930 je zacel 
izhajati samostojno, v clankih pa so 

uciteljem priporocali, naj sodelujejo v 
zadrugah in drugih gospodarskih 
institucijah, pisali so 0 kmetijskih in 
gospodinjskih nadaljevalnih solah, 
prikazovali stanje na slovenskem 
podezelju in 0 gospodarskem ter 
socialnem stanju podezelskega otroka. 
Leta 1921 ustanovljena Zveza uciteljev 
in uciteljic mescanskih sol v Kraljevini 
Jugoslaviji pa je izdajala svoj casopis 
Mescanska sola s prispevki, namenje
nimi zivljenju in delu mescanskih sol. 
Po deklaraciji 0 depolitizaciji uciteljstva 
leta 1926 se je delliberalno mislecega 
uciteljstva povezal v svojo organizacijo 
Edinstvo, ki je izdajala istoimenski 
casopis, a Ie dve leti, dokler se ni 
prikljuCila ostalemu uciteljstvu. 
Stars em je bil namenjen casopis 
Roditeljski list, ki je zacel izhajati leta 
1937 v Mariboru, v clankih pa so avtorji 
razglabljali 0 vprasanjih in problemih 
domace vzgoje in skusali uveljavljati 
sodobnejse poglede na vzgojo otrok 
doma. V samozalozbi pa je zacel leta 
1938 ucitelj iz Sv. Marka pri Ptuju 
izdajati casopis Kritika sodobne sole, 
ki je nasprotoval novim pedagoskim 
pogledom, kot je bila t. i. delovna sola, 
metodam poucevanja, ki so sprozale 
samoiniciativnost ucencev, ces da ni 
prav, ker razvijajo svobodo, dusevno 
moc in samozavest, ki da prerascajo 
kar v agresivnost, ki se kaze tako, da 
ucenci kar oklofutajo ucitelja, ce jim kaj 
ni prav. 
Med drugo svetovno vojno so izhajali 
na osvobojenem ozemlju pod okriljem 
OF trije pedagoski listi, ki so se 
imenovali Uciteljski list, Prosveta, list za 
solska in uciteljska vprasanja in 
Uciteljski svetovalec. Namenjeni so bili 
vprasanjem 0 vlogi sole v casu na
rodnoosvobodilnega boja, nacelih 
nove sole, metodicnim in didakticnim 
vprasanjem ipd. 
Leta 1952 je zacela izhajati poljudno

pedagoska revija Mladi svet, na
menjena starsem in vzgojiteljem, ki se 
je leta 1959 preimenovala v Otrok in 
druzina. Izdajajo jo Zveza prijateljev 
mladine Siovenije, Zveza pedagoskih 
drustev Siovenije in Drustvo socialnih 
delavcev. Clanki so namenjeni ob
ravnavi vzgojne problematike, socialnih 
problemov, posvojitvam, neprilagojeni 
mladini, medsebojnim odnosom v 
druzini, soli in okolju ter podobno. 
Pomembna pedagoska revija je tudi 
Vzgoja in izobrazevanje, ki jo od leta 
1970 izdaja Zavod Republike Siovenije 



Tekmovanja z znan a 

za solstvo. SpNa je objavljala clanke 0 

pedagoski svetovalni sluzbi, teoreticne 
pedagoske clanke, clanke z izkusnjami 
iz solske prakse in pa 0 novostih na 
podrocju vzgoje in izobrazevanja pri 
nas in po svetu. Po letu 1990 so zacele 
za posamezne predmete v okviru ZRSS 
izhajati posebne revije, tako je npr. 
Zgodovina v soli zacela izhajati leta 
1992, Vzgoja in izobrazevanje pa je 
postala revija, namenja vodstvom sol. 
Novo spremembo je dozivela leta 1999 
z novim uredniskim odborom, ki 
posamezne stevilke posveti tudi aktu
alnim temam na podrocju vzgoje in 
izobrazevanja ter so tako tematsko 
obaNane. 
Med sodobnimi pedagoskimi revijami 
so znane se Pedagoska obzorja, ki jih 
izdaja Drustvo pedagoskih delavcev 
Dolenjske, Katarina, ki spodbuja 
kreativno poucevanje in ucenje, Di
dakta, ki jo izdaja zalozba Didakta iz 
Radovljice, podjetje Melior iz Nove 
Gorice izdaja Educco, Drustvo ka
toliskih pedagogov Siovenije pa Vzgojo. 
Obsirni predstavitvi pedagoskih revij, 
namenjenih uCiteljem, sledi se pregled 
casopisov in revij, ki so namenjene 
solski mladini. PNi slovenski mladinski 
casopis Vedez je izhajal v Ljubljani v 
letih 1848- 1850. Ker se ni bilo dovolj 
slovenskih ucbenikov, so ga v solah 
uporabljali kot berilo. V drugi polovici 
19. stoletja so izhajali se katoliska Vrtec, 
v katerega je 0 jezikovnih vprasanjih 
pisal tudi Fran Levstik, in Angeljcek, ki 
je objavljal pesmi, uganke in zivljenje
pise svetnikov ter liberalni Zvoncek, s 
katerim so pripravljali mladino na 
"odrasli " Zvon. Objavljal je pesmi , 

Metka Znidar 

uganke, zanimivosti doma in po svetu 
in tudi povesti v nadaljevanjih kot sta 
bila npr. Vandotova Kekec na hudi poti 
in Kekec na volcji stezi. Izhajal je do 
leta 1939. V obdobju med obema 
vojnama so izhajali se Solski list in Nas 
list, ki ga je izdajalo Ministrstvo za 
prosveto v Beogradu s ciljem krepiti 
enotnost, bratstvo in Ijubezen med 
jugoslovanskimi narodi. Zamejski 
Siovenci so v Velikovcu izdajali Mlado 
Jugoslavijo, v Trstu Novi rod in v Dolnji 
Lendavi Siovensko Krajino . Med drugo 
svetovno vojno je bil najbolj znan 
Siovenski pionir, ki se je po koncani 
vojni preimenoval v Pionir, od 1990 pa 
se imenuje Gea. Objavlja poljudno
znanstvene clanke. Od leta 1948 je 
izhajal tudi Pionirski list, ki se od 1990 
imenuje PIL, solski mladini je namenjen 
tudi Ciciban, predsolski pa Cicido. 
Mladinski reviji z versko vsebino pa sta 
Ognjisce in Mavrica. 
Katalog razstave Kaj bereta slovenski 
ucitelj in ucenec koncujejo odlomki iz 
pedagoskih in mladinskih listov ter 
reklamna priloga z navedbo sodobnih 
slovenskih pedagoskih in mladinskih 
revij. 
Katalog razstave tako bralcu omogoca 
celovit pregled skozi zgodovino izha
janja posameznih pedagoskih in 
mladinskih casopisov na Siovenskem, 
od katerih jih je vecina izhajala Ie kratek 
cas, nakazuje pa tudi posamezne 
raziskovalne probleme, ki bi jih kazalo 
v prihodnje v posebnih raziskavah se 
podrobneje obdelati kot npr. primerjava 
vsebinske zasnove posameznih revij v 
posameznih obdobjih , odmev tujih 
pedagoskih pogledov pri nas in odnos 

NA NATECAJU 
Nace A tiirka in moderns Turt ija 

Presenecenje 
Tursko ministrstvo za solstvo je decem bra 
leta 1988 razpisalo mednarodni na
gradni natecaj Nacela AtatUrka in 
moderna Turcija. Dijaki srednjih sol 
vsega sveta naj bi pisali predvsem 0 

vlogi njenega karizmaticnega voditelja 
Mustafa Kemala - AtatUrka. Stem naj 
bi obelezili 75. obletnico ustanovitve 

republike Turcije oziroma se spomnili 
njenega priljubljenega ustanovitelja 
Mustafa Kemala - AtatOrka. 

Tursko veleposlanistvo v Ljubljani je 
razpis razposlalo po slovenskih srednjih 
solah. 
Tako smo ga dobili tudi na Srednjo solo 
Jesenice. Nisem pricakovala velikega 
navdusenja nad temo , vendar sem 

do njih ter razvoj domacih, pregled 
metodicno-prakticnih clankov po 
posameznih predmetih, vpliv dnevne 
politike na poglede 0 vzgoji in izo
brazevanju itd. 
Sklenimo z odlomkom iz clanka Matije 
Senkovica 0 glavnih ciljih nove peda
gogike in sredstev v njih dosego, ki je 
izsel v Popotniku 1930/31, str. 1-3: 
"Mi hocemo dati otrokom bogatejso, 
trdnejso, bolj zaokrozeno in poglob
Ijeno intelektualno izobrazbo ... 
Zato nocemo vec otrok v prvi vrsti 
preobkladati s snovjo, temvec jim 
hocemo dati pobude, da bodo sami 
iskali, zastavljali in resevali probleme. 
Razen tega jih hocemo seznanjati s 
takimi delovnimi metodami, da si bodo 
lahko dobersen del ucne snovi in 
potrebnega znanja pridobivali z last
nimi mocmi . Skrbeti pa hocemo tudi za 
to, da si bodo potom primernih vaj 
pridobivali tudi dovolj pozitivnega in 
eksaktnega znanja, ker vemo, da so 
visje dusevne funkcije mogoce Ie na 
podlagi sigurnih elementov ... 
Poleg vsega tega hocemo sprejeti v 
pouk nekaj deloma novih metodicnih 
ukrepov, in sicer: 1. pouk na prostem, 
2. priloznostni pouk, 3. strnjeni pouk 
vsaj na nizji stopnji, 4. rocno delo, 5. 
otrosko vprasevanje, 6. prosti razredni 
razgovor in otrosko iniciativo, 7. 
samovlado ucencev, vse to pa v 
organski rasti , ne da bi katerikoli teh 
ukrepov hotel nastopati ekstremno kot 
absoluten gospodar ... " 

Se vedno aktualne misli tudi ob zadnji 
prenovi ucnih nacrtov in solskega 
sistema ... 

vseeno v razredih predstavila pogoje 
za natecaj. 

Nekaj dijakov se je lotilo del a, vendar 
je dokoncala nalogo Ie dijakinja ce
trtega letnika poslovne usmeritve Elvira 
Sejdovic. Kot mentorica sem ji po
magala pri zbiranju virov, pri koncni 
obdelavi naloge in korekturi angleskih 
napak. Naloga naj bi obsegala tri 
tipkane strani v angleskem jeziku . 
Nekaj podatkov je nasel tudi Elvirin 
sosolec na internetu. Dijakinja se je 
lotila naloge z velikim veseljem in 
zanimanjem, kar je tudi prispevalo k 
zmagi. 

Nekega avgustovskega dne je doma 
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I Tekmovanja iz znan a zgodov ne 

Elvira prejema priznanje in medaljo iz rok 
turskega ministra za solstvo 

zazvonil telefon . S turskega vele
poslanistva v Ljubljani so sporocili 
veselo novico, da je med mnogimi 
nalogami iz Siovenije izbrana v Ankari 
naloga Elvire Sejdovic in njene men
torice prof. Metke Znidar. Presenecenje 
in veselje je bilo popolno. Tudi nagrada 
- enotedensko potovanje po Turciji ni 
bila kar tako. 

Nagrajenci iz 28 drzav 

Gostji turske v/ade 
Konec oktobra sta naju je na letaliscu 
Brnik cakali letalski karti za Istanbul. 
Malo po polnoci je letalo pristalo . Na 
sreco je taksist razumel dve besedi, to 
je Teacher's house. Tako sva prispeli 
na pravi naslov. Zvedela sem, da imajo 
v Turciji v vsakem vecjem mestu 
domove za ucitelje. Tu se zbirajo, hodijo 

50 

na kosilo lokalni ucitelji . Ostali pa lahko 
tudi prespijo in jedo za tretjino cene, 
kot jo morajo placati obicajni gostje. 

Zjutraj nas je pricakal predstavnik 
vlade, gospod Nuri Demirci. Povedal 
nam je, da je prihod v Istanbul potrdilo 
28 dijakov in 25 profesorjev iz drzav 
vsega sveta. 

Prve tri dni smo preziveli v Istanbulu , 
kjer smo se popeljali ob Bosporski 
ozini, si ogledali mesto, kjer zivi danes 
dvanajst milijonov Ijudi . Obiskali smo 
velicastne umetnostnozgodovinske 
znamenitosti, kot so Hagia Sofia, 
Sultanahmetova moseja in palaci 
sultanov Topkapi in Beylerbey. 

Vesela druscina dijakov in profesorjev 
je z letalom nadaljevala pot v glavno 
mesto Turcije Ankaro . Po nekaj de
zevnih dneh smo s seboj prinesli 
sonce. Vecer smo preziveli na plesu v 
druzbi dijakov in profesorjev na srednji 
soli za umetnost. Spoznali smo, da 
Turki poslusajo podobno glasbo in se 
zabavajo kot mi. 

29. oktobra 1999 smobili castn i gostje 
na tribuni ob praznovanju 75-letnice 
Republike Turcije. V velicastnem 
triurnem mimohodu so turski organi-

(1938) umrlega "Oceta Turcije". Zvecer 
smo si ogledali kot gostje turskega 
predsednika Sulejmana Demirela in 
njegove soproge baletno predstavo. 

Naslednji dan nas je prijazno sprejel 
turski minister za solstvo Hikmet 
Ulugbay in nam podelil medalje in 
priznanja . Vsakomur je stisnil roko , 
spregovoril nekaj besed in se foto
grafiral z nami za spomin . Ob tej 
priloznosti so dijaki iz mnogih drzav 
ministru izrocili darila, tipicna za njihovo 
dezelo, in ta bodo razstavljena v 
muzeju na univerzi . Zal s seboj nisva 
imeli nobenega tipicnega slovenskega 
darila , Ie sop prospektov Bieda. 
Popoldne smo obiskali moderno 
privatno univerzo Bilkent, ki je zaradi 
urejenosti vredna ogleda. Zvecer smo 
bili gostje turske TV, kjer smo povedali 
mnenje 0 Mustafu Kemalu - Ataturku 
in nasih vtisih 0 bivanju v Turciji . Turska 
televizija je bila celo tako prijazna, da 
nam je poslala domov videoposnetek 
te oddaje . 

Zadnji dan smo obiskali neverjetno 
dezelo Kapadokijo. Kamnite gmote je 
oblikovala tisocletna erozija. Mehko 
vulkansko kamnino so potem izdolbli 
in oblikovali se Ijudje in nekateri se 

Z izleta po Kapadokiji , nekateri domacini se vedno zivijo v kamnitih bivaliscih 

zatorji prikazali razvoj sodobne Turcije, 
vojasko tehniko, turske plese in nade
budno mladino. V paradi so se zvrstili 
Ijudje razlicnih poklicev, na celu pa so 
sli ucitelji . Ataturk je dal velik po men 
solstvu, solo je locil od religije ter 
poudarjal znanje kot najvecjo vrednoto. 
Po paradi smo obiskali se AtatOrkov 
mavzolej, kjer lahko tudi vidimo raz
stavljene predmete npr. avto tega leta 

vedno zivijo v teh starodavnih bivaliscih. 

In se dokaz, da je svet res majhen : na 
letaliscu v Istanbulu sva srecali skupino 
slovenskih profesorjev zgodovine in 
zemljepisa ter ravnateljev, ki so se 
vracali s potovanja po Turciji , ki ga je 
organiziralo nase ministrstvo za solstvo. 
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Dom uciteljev v Ankari 

Dom uciteljev v Istanbulu 

Spomini 
Ceprav je od nagradnega potovanja 
minilo ze nekaj easa, so spomini se 
vedno zivi. Z nostalgijo se spominjam 
dni, prezivetih v Tureiji. Turki so bili zares 
dobri gostitelji in ueitelji smo se lepo 
poeutili in bili delezni spostovanja. Prav 

Aktualne nformac e 

Velicastna parada je trajala tri ure, na balonu nad prizoriscem je fotografija 
AtatOrka 

tako so bili zadovoljni dijaki, ki ob 
slovesu niso mogli skriti solz. Tudi nekaj 
simpatij je vzklilo med njimi. 
Nekaterih kolegov se bom vedno 
spominjala. Denimo zivahne albanske 
profesorice, ki je predlagala, naj se 
ueitelji klieemo med seboj kar pO 
imenih drzav, ker so izgovarjave imen 
pretezke . Tako smo se klicali Miss 
Siovenija pa Miss Koreja, Mister Irska, 
Mister Italija ... 
V spominu mi je ostala Ijubka in nadvse 
vljudna Miss Koreja, pa ernooka miss 
Filipini , simpatieni plesalec Mister 
Italija, kateremu tuji jeziki niso sli, 
povedal paje vse z rokami . In zejni Irec, 
ki je nenehno spraseval po pivu, saj ni 
bil prav nie navdusen nad vodo, ki so 
mu jo postregli pri veeerji. Prijazni 
gospod Nuri s turskega ministrstva za 
solstvo ni zdrzal niti pet minut brez 
cigarete, res je kadil kot Turek. Zanimiv 
je bil tudi sivi kanadski profesor, ki je 
razoearan ugotovil, da so ueitelji v Tureiji 
mnogo bolj cenjeni kot v Kanadi ... 

Na turskem ministrstvu za solstvo so 
obljubili, da bodo s podobnimi razpisi 
nadaljevali tudi v prihodnosti. Upam, da 

bodo to obljubo izpolnili. Kajti stem 
bodo proslavili svojo drzavo in pri
spevali k zblizevanju dobro misleeih 
vsega sveta . Tudi aprila ob dnevu 
otroka si zelijo, da bi njihovo drzavo 
obiskalo eim vee otrok vsega sveta, tudi 
iz Siovenije . 

Jubilejno XXX. zborovanje slovenskih zgodovinarjev. 
Rogla, 28.-30. september 2000 

Ob izpetju drugega tisoeletja se bomo zgodovinarji na nasem jubilejnem XXX. zborovanju slovenskih zgodovinarjev na 
Rogli koncem septembra spomnili velikih prelomnic v nasi preteklosti , vse od prazgodovine do danes. Spregovorili bomo 
tudi 0 polozaju zgodovine v osnovni in srednji soli ter 0 desetleju izkusenj ob novi maturi. Organizirali bomo pogovore s 
pisci zgodovinskih uebenikov. Upostevajte te tri dni pri naertovanju svojega jesenskega dela. 
Drage kolegice, spostovani kolegi! Ne bodimo enotni, bodimo Ie strpni in slozni. Ne podlegajmo idejnemu in politienemu 
klanovstvu. Negujmo "Corpsgeist", kot bi rekel pokojni akademik Zwitter. To pomeni, da se velja zaradi strokovnih vprasanj 
tudi spreti, ne pa medsebojno unieiti. Posljite predloge, sodelujte v razpravi. Ni neumnih vprasanj, taki so lahko Ie odgovori. 
Le z odkrito in jasno besedo bo nase zgodovinopisje ohranilo in utrdilo svoj polozaj v nasi druzbi tudi v tretjem tisoeletju. 
Zveza zgodovinskih drustev Siovenije 
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vtorjem n avtor cam 

Navodila avtorjem in avtoricam clankov in prispevkov 
V zelji, da bi dosegli enotno obliko elankov in prispevkov ter poenostavili redakcjski postopek, avtorje in avtorice elankov in 
prispevkov prosimo, da v eim veeji meri upostevajo naslednja navodila za pisanje: 

1. obseg elankov in prispevkov naj bo v obsegu do ene avtorske pole , to je 16 strani oz. 30.000 znakov; 
2. prispevki naj bodo pisani v raeunalniskem programu Word for Windows z vnesenimi naslovi , 

podnaslovi in krepko natisnjenimi deli besedila; 
3. prispevke opremite tudi s povzetkom vsebine v obsegu do 1200 znakov in z avtorskim izvleekom, sinopsisom v obsegu 

do 200 znakov; 
4. vasi prispevki naj bodo tudi ustrezno citirani v skladu s Siovenskim pravopisom (1994, str. 222) npr.: 

literatura: 
Simoniti , V. 1990: Turki so v dezeli ze. Mohorjeva druzba. Celje. 
Dular, A. 1998: Obrtni dom v Metliki. V: Zgodovinski easopis . Ljubljana. 8t. 3. 

\liri: 

Zgodovinski arhiv Ljubljana, LJU, Rokopisne knjige 117, Cod . 111/72 in Cod. 111/73. 
Zgodovinski arhiv Ljubljana, LJU, Reg. 1,2211, fascikel2060, 64 Vojna. 

Navajanje opomb: 
Opombe lahko navajate med besedilom npr.: 

Nevarnost vnovienega vpada pa v tem letu se ni minila. 8. maja je Ferdinand pisal v Ljubljano, da je vnovie prislo vee 
obvestil , ki govorijo 0 moznem velikem turskem vpadu, razdeljenem v vee krakov, v Istro in Kras, na Kranjsko in 8tajersko. 
(Simoniti, str. 119). Na koncu elanka pa navedete vso uporabljeno literaturo po zgornjem zgledu. 

ali pod erto : 

cianck: 
1. E. Dolenc, Siovenska kulturna politika v prvi Jugoslaviji, v: Zgodovina v soli , Ljubljana 1998, st. 1, str. 17-20. 

knjiga: 
E. Garin, Spisi 0 humanizmu in renesansi, Ljubljana 1993. 

vir: 
Zapisnik revizijske komisije, pisan 9. oktobra 1904. BMM, Arhiv obrtnikov 1904. 

5.elanke in prispevke lahko opremite tudi s shemami, zemljevidi , barvnimi in erno-belimi fotografijami, diapozitivi ipd ., 
slikovno gradivo ustrezno ostevileite, med besedilom prispevka pa ustrezno oznaeite, kje naj se natisne, dopisite pa tudi 
besedilo, ki naj se natisne k slikovnemu gradivu; dodatno gradivo je lahko v obsegu do tri enote na prispevek; 

6.za lektoriranje prispevkov bo poskrbelo urednistvo; 
7. kratice, ki jih navajate v prispevku, pri prvi omembi ustrezno pojasnite, lahko v oklepaju poleg kratice ali pa v ustrezni opombi ; 
8. pri poroeilih in ocenah razliene literature in didaktienih gradiv s podroeja solstva v naslovu navedite ime in priimek avtorja 

obravnavane publikacije oz. didaktienega gradiva, toeen naslov publikacije oz. didaktieega gradiva, zalozbo, 
kraj in leto izdaje, stevilo vseh strani obravnavane publikacije, stevilo slik (barvnih in erno-belih), shem, zemljevidov ipd., pri 
didaktienih gradivih pa glavne znaeilnosti , npr. pri CD-ROM-ih stevilo gesel, avtorja, zaloznika in kraj ter leto izdaje ; 

9.vse prispele elanke recenzirajo ciani uredniskega odbora, odgovorni urednik pa je zadolzen , da avtorje obvesti, ali so 
prispevki ustrezni za objavo ali zavrnjeni; 

10. elankov, prispevkov in nenaroeenega grad iva ne vraeamo; 
11. prispevke posljite na disketi z oznaeenim naslovom datoteke, datumom, imenom in priimkom avtorja ter v izpisu; 
12. besedilo na disketi in izpisu na zaeetku opremite z vasim imenom in priimkom, akademskim oz. strokovnim nazivom, 

imenom in naslovom ustanove, kjer ste zaposleni, z vasim domaeim naslovom, posto s post no stevilko, EM80-m, 
stevilko ziro raeuna, toenim naslovom banke, kjer imate odprt ziro raeun, daveno stevilko in stevilko telefona, na kateri 
ste dosegljivi; 

13. dodatno gradivo in diskete prilozite v posebno kuverto ; 
14. za pravilnost navedb v prispevkih odgovorajajo avtorji sami . 
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Pavia Karba, profesor zgodovine in geografije, uCitelj 
svetovalec, OS Ivana Cankarja, Cankarjeva 5, Maribor 

SODOBNA TEORETICNA IZHODISCA 
POUCEVANJA,PREVERJANJAIN 

OCENJEVANJA ZNANJA PRI POUKU 
ZGODOVINE 

(prvi del) 

V specialnodidakticni literaturi pouka zgodovine ni 
zaslediti veliko clankov na navedeno temo. 0 njej pise dr. 
Stefan Trojar v dveh C1ankih v reviji Zgodovina v soli 
(citirano v literaturi). V clankih predstavljam, na osnovi 
novejse didakticne literature, primerjavo med tradicio
nalnimi in sodobnimi znaCilnostmi poucevanja, preverjanja 
in ocenjevanja znanja pri pouku zgodovine. Prikazujem 
merila preverjanja in ocenjevanja znanja, alternativne 
naCine preverjanja in ocenjevanja ter problematiko -
obcutljivost ocenjevanja (vrednosti ocene in strukturo 
ocene) pri pouku zgodovine. 

Vilma Brodnik, profesor zgodovine in diplomirani etno
log, samostojna svetovalka za zgodovino, ZRSS - OE 
Ljubljana, Parmova 33, Ljubljana 

ANALIZA SPREMLJAVE UCNEGA 
NACRTA ZA ZGODOVINO V 

PRVEM LETNIKU SPLOSNE IN 
STROKOVNE GIMNAZIJE 

Spremljava gimnazijskih ucnih nacrtov iz zgodovine v 
prvem letniku splosne in strokovne gimnazije je pokazala, 
da so ucni nacrti se vedno preobseZni, nakazala je vzroke, 

. jih ni moe realizirati, in tudi poti, kako obstojece 
e izboljsati. 

Danijela Trskan, magistra, profesor zgodovine in 
francoskega jezika, Gimnazija Bezigrad, Periceva 4, 
Ljubljana 

Alenka Kacicnik Gabric, profesor zgodovine, 
visji strokovni sodelavec - arhivist za arhivsko gradivo, 
Arhiv Republike Siovenije, Zvezdarska 1, Ljubljana 

ODNOS UCENCEV DO AKTIVNEGA : KATASTER NA SLOVENSKEM 
DELA V SREDNJI SOLI PRJ 

POUKU ZGODOVINE 

V prispevku avtorica predstavlja odnos ucencev v srednji 
soli do aktivnega dela pri pouku zgodovine. Odnos ucencev 
je najprej predstavljen na podlagi anketnih odgovorov 
ucencev, potem pa tudi z didakticno-teoreticnega stalisca. 
Na koncu avtorica razpravlja 0 razlogih za pozitivni odnos 
ucencev do posrednega poucevanja in 0 razlogih za 
negativni odnos do aktivnega ucenja ter podaja navodila 
za izvajanje aktivnega dela v srednji soli. 

Vojko Kunaver, profesor zgodovine in diplomirani 
etnolog, viSji svetovalec, ZRSS - OE Ljubljana, 

. Parmova 33, Ljubljana 
Damjana Flego, profesor zgodovine in sociologije, 
uCitelj mentor, Gimnazija Koper, Cankarjeva 2, Koper 

KRATKE EKSKURZIJE V BLIZINO 
SOLE PRJ POUKU ZGODOVINE 

Razvojni projekt Zavoda RS za solstvo "Kratke ekskurzije 
v blizino sole pri pouku zgodovine", ki se je izvajal v 
solskem letu 1998/99 na petih osnovnih in eni srednji soli 
v Sloveniji, je nakazal nekatere nove moznosti pri 
vkljucevanju lokalne zgodovine v pouk. S pomocjo dela na 
terenu so uCitelji obravnavali posamezne vsebine predvsem 
iz srednjeveske zgodovine (srednjeveSko mesto, srednje
veski grad) in stem prenesli del pouka zgodovine v "pravo" 
zgodovinsko okolje. Rezultati kazejo, da je tovrstno delo 
med ucenci okrepilo zanimanje za lokalno zgodovino in 
povecalo trajnost pridobljenega znanja. Zato tovrstno 
obliko dela priporocamo vsem uCiteljem, ki imajo zanjo 
moznosti (blizina starega mestnega jedra, cerkve, gradu .. . ). 

• V Clanku so opisani katastrski operati, ki so se nekdaj 
• uporabljali na slovenskem ozemlju za izracunavanje vi sine 

davkov od donosa zemljisc. Danes gradivo katastrov 
predstavlja pomemben vir za preucevanje razlicnih podroCij 
zivljenja ljudi v drugi polovici 19. stoletja. 

Joze Rataj, univerzitetni diplomirani zgodovinar, viSji 
kustos, Pokrajinski muzej Celje, Muzejski trg 1, .Celje 

POKRAJINSKI MUZEJ CELJE 

Dediscina rodov pred nami je iztrgana pozabi in taksno 
zelimo predati naslednjim generacijam, skozi predstavitve 
pa se bolj priblizati obiskovalcem. Spoznamo lahko naCine 
zivljenja ter kulturo od prazgodovine naprej. To je muzej .. . 
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1'Jovo za ucitelje 

Priporocamo vam dve novosti iz zalozbe 

• 

Zavod RS za solstvo 

PK P 
ZGODOVINA v soli 
2000 
930:371.3 

11111 I 11111 til 1111111111 
2000525 

Evropsko gospodarstvo v 18. stoletju in zacetki moderne mausmallZUCIJf:-V .1"1"0''.1' -

Uporaba aktivnih uenih oblik in metod 

• Primeri testnih nalog za prvi letnik gimnazij - Zgodovina 

COBISS 0 

Obe deli sta namenjeni predvsem srednjesolskim uciteljem zgodovine, pray gotovo pa ju bodo kot 
koristen pripomocek pri pripravi na delo uporabljali tudi uCitelji zgodovine v osnovnih solah. 

V publikaciji Evropsko gospodarstvo v 18. stoletju in zacetki modeme industrializacije v Angliji - Uporaba 
aktivnih ucnih oblik in metod avtorji Danijela Trskan, Violeta Gerden in Vojko Kunaver na primeru 
izbrane ucne teme predstavljajo razlicne ucne oblike in metode z didakticnimi elementi. Posebno 
pozornost so posvetili organizaciji pouka. Metodicni prirocnik prinasa natancno razdeljen model 
poucevanja zgodovine, primere ucnih oblik in metod lahko uCitelj poljubno prenasa na druge teme, 
zamisel pa mu lahko sluzi kot temelj za snovanje drugih ucnih ur in vsebin. 

Prirocnik ima 246 strani , cena izvoda je 4.600 SIT. 

Publikacija Primeri testnih nalog za prvi letnik gimnazij - Zgodovina je plod strokovnega dela v okviru 
projektne naloge Diagnosticni testi znanja in prinasa za izbrane tematske sklope ucne cilje, testne 
naloge, analizo nalog (indekse tezavnosti, primerjavo rezultatov glede na uresniCitev ucnih ciljev, 
primerjavo rezultatov po razlicnih tipih gimnazij), naloge, tockovnike in resitve nalog. 

Obseg: 83 strani velikega formata, cena: 3.500 SIT 

Publikaciji lahko narocite pisno, po telefonu ali faksu na nas naslov: 
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SOLSTVO, 
Poljanska 28, 
1000 Ljubljana, 

tel. 061/30 05 100, fax: 30 05 199, 
e-posta: Maja.Hribar@guest.arnes.si 

ZGOOOVINA V 
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