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Spostovane braike in spostovani braici 19odovine v soli!
Tokratna stevilka prinasa niz clankov s podatki 0 paleti dejavnosti s podrocja zgodovine v soli. V dveh clankih
nadaljujemo s predstavljanjem bogastva, ki ga v zlasti v osnovnosolsko dele vnasa projektno delo. Dolgotrajne
in skrbne uciteljeve priprave se pri tovrstnem delu bogato obrestujejo v obravnavi izbranih zgodovinskih tem
ob sodobnejsih aktivnejsih metodah, s pomoejo katerih ueenci razvijajo tudi vescine sodelovalnega timskega
dela in ueenja, dela z najrazlienejsimi zgodovinskimi viri, razliene vrste in oblike komunikacije ter posamezne
zahtevnostno razliene vidike in ravni miselnih procesov. Kakovost ali nekakovost znanja tako ne ostaja Ie na
ravni splosnih in povrsno nakopieenih informacij 0 posameznih zgodovinskih dogodkih in pojavih, ki jih
ueenci hitro pozabijo ali celo pomesajo med seboj , ne znajo opredeliti splosnih znaCilnosti obdobij , kaj sele
konkretnih, balj pomembnih ad manj pomembnih informacij, ne znajo pravilno razvrstiti in opredeliti znaeilnosti
posameznih obdobij, da 0 globljem razumevanju le-teh sploh ne govorimo. Tako predstavljajo projektno
delo v osnovnih solah in morda raziskovalni tabori v gimnazijah obliki poucevanja in ueenja zgodovine, ob
katerih se znanje ne Ie siri , temvee tudi poglablja ter tako stke v resnieno novo dobro kakovost. Taksnega
znanja pa se ne da vee preverjati Ie s stevilenimi kriteriji, ki so najbolj uveljavljeni v dosedanji praksi in s
katerimi se lahko meri in ocenjuje najosnovnejse ravni znanja na ravni poznavanja podatkov, ampak predvsem
z opisnimi kriteriji, 0 katerih prinasa temeljno informacijo eden od Ciankov v tokratni reviji, namenili pa jim
bomo prostor se v kakem prihodnjem prispevku. Taksonomska analiza vprasanj (bodisi po Bloomovi bodisi
po Marzanovi taksonomiji znanja in ciljev) pri ustnem in pisnem preverjanju in ocenjevanju znanja je namrec
najboljsi pokazatelj modelov poueevanja in ueenja. Ce le-ta pokaie, da prevladujejo vprasanja, ki zahtevajo
Ie poznavanje in deloma razumevanje ucnih vsebin, to pomeni , da pri pouku prevladuje transmisijski model
poucevanja s prenasanjem gotovega znanja na prevladujoee pasivne ucence. Aktivnejse sodobne met ode
in oblike poucevanja pa zahtevajo aktivnejse ucence, ki ob vkljucevanju najrazlienejsih zgodovinskih virov,
multimedije ipd. v pouk zgodovine resujejo razlicne naloge, ob katerih ne gradijo Ie novega vsebinskega
znanja, ampak predvsem razvijajo tudi veseine, ki v prvi vrsti omogoeajo globlje razumevanje zgodovinskega
dogajanja, znanje je bolj kakovostno, ueenci pa bolj motivirani za pouk, saj zgodovina ni vee Ie »piflarski«
predmet.
Na koncu naj vas opozorimo se na novo rubriko, ki jo vpeljujemo na vasa pobudo, to je Nas pogovor, ki
prinasa intervju pobudnice te rubrike z dr. Bojanom Djuricem 0 tem, ali so arheoloski viri1udi zgodovinski viri.
Vilma Brodnik
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V prejsnji stevilki je pri clanku Projekt Rimski zid (claustra Alpium luliarum) pn slikovnem gradivu izpadla navedba literature. Prva sllka je povzela iz
zglbanke z naslovom Pes pot ob rimskih zapornih zidovih po brezoviski obCini, ki je nastala leta 2000 v okviru projekta ZID, ki poteka na
Preserje in
Primoza Trubarja v Velikih Lascah pod okriljem Zavada RS za solstvQ, in drugi dye jz zgibanke z naslovom Claustra Alpium (uliarum, Rimski zid v
Sioven ij i, Sektor: Verd-laplana nad Vrhniko avtorja dr. Marka Freliha iz leta 2000.
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Sodobna didaktika pouka zgodovlne v teorlll In praksl
Oanijela Trskan

Preverjanje in ocenjevanje fer kriferiji pri zgodovini
v mednarodni soli za fujce v Ljub/jani
»IS MIDDLE YEARS PROGRAMME,,' je petletni program, ki se izvaja v Mednarodni soli za tujce v Ljubljani za ucence
od 12. do 17. leta starosti. V tem programu spada zgodovina med humanistiene predmete. V Mednarodni soli sta samo
dva humani sticna predmeta (zgodovina in geografija), ki se lahko poucujeta integrirano ali loeeno.'

Program za zgodovino 3
Glavni ucni ci lji predmeta zgodovine so , da bi skozi
kljuene pojme easa, vzroka in posledice, kontinuitete in
sprememb, podobnosti in razlik spodbudili pri ucencih
zanimanje in veselje do preteklosti , prispevali znanje in
razumevanje preteklosti , razvili sposobnosti, potrebne za
uspesen studij zgodovine, razvijali kritieno misljenje in
zgodovinsko predstavo, prispevali k zavedanju, da
obstajajo razliene interpretacije zgodovine, in razvijali
zavedanje , da obstajajo povezave med zgodovino in
geografijo .'
Ta program nima zunanjega preverjanja in ocenjevanja.
Preverjanje in ocenjevanje ucencev oz. uceneevih izdelkov
poteka na podlagi ocenjevalnih kriterijev. Specificni cilji
zgodovine so v neposredni povezavi s stirimi ocenjevalnimi
kriteriji. Prvi ocenjevalni kriterij je za znanje in razumevanje
pri zgodovini. Na koncu programa bi morali ueenci poznatl
in uporabljati zgodovinsko terminologijo, prikazati
faktografsko znanje, razumeti kronologijo in opisati
zgodovinske dogodke. Drugi ocenjevalni kriterij je za
razumevanje in uporabo konceptov pri zgodovini. Na koncu
programa bi morali ucenci znati povezati sedanje in pretekle
dogodke, razumeti dogodke in probleme v povezavi z
obdobjem, prepoznati podobnosti in razlike, ugotoviti vzroke
in posledice ler razumeli kontinuiteto in spremembe. Tretji
ocenjevalni kriterij je za uporabo spretnosti pri zgodovini.
Na koncu programa bi morali biti ucenci sposobni odkriti
razliene obi ike pristranskosti pri vizualnih, graficnih,
statisticnih in pisn ih virih; upostevati avlentienost in
zanesljivost zgodovinskih virov; interpretirati ter vrednotiti
vee zgodovinskih virov in dokazov. Pri zgodovinski analizi
pa bi morali biti sposobni analizirati ter interpretirati podatke
in informacije; izdelati uravnotezene ocene 0 vprasanjih in
problemih ter oblikovati utemeljene zakljucke; ugotoviti
kljuena vprasanja in probleme; predstaviti jasne in razumne
argumente , ki bi temeljili na zgodovinskih konceptih z
uporabo ustreznih primerov. Cetrti ocenjevalni kriterij je za
predstavitev in ureditev podatkov. Na koncu programa bl
morali biti sposobni izbrati gradivo, ki ustreza temam; uredltl
podatke v log icnem zaporednem redu ; jasno podati
informacije in ideje ; dokumentirati uporabljene vi re in
informacije ter uporabiti razlicna sredstva za predstavitev
informacij .'
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Ucna vsebina je dolocena v programu za zgodovino,
vendar pa imajo ueitelji moznost , da sami izberejo in
oblikujejo individualni ucni program glede na razpolozljivost
grad iva, lokalnih zahtev in potreb ucencev. Upostevati
morajo Ie glavni namen tega programa, to je mednarodni
prislop , saj je treba izbrati razlicne drzave v razlicnih
obdobjih in jih povezati s sedanjim easom . Poleg razvijanja
spretnosti , pridobivanja potrebnega znanja za razumevanje
zgodovine pa program zahteva, da ucenci pridobijo vecji
obeutek za osebno idenliteto in da se zavedajo kulturnih
razlik, spostujejo druge vrednote ter pridobijo odgovornost
za zivljenje v druzbi in okolju . Petletni program predlaga
naslednje teme, ki ueiteljem pomagajo izbrati ustrezne teme
za svoj prograrn. Za prvo leto program predlaga teme, ki
so v povezavi z zacetki civilizacij : Uvod v zgodovino (Narava
zgodovine , Pomen razvijanja zgodovinskega znanja,
Ugotavljanje zgodovinskih dokazov) ; Prazgodovina in razvoj
zgodnjih civilizacij in Antiene civilizacije . Za drugo leto program predlaga primere iz razlienih regij: Cherokee, Kelti,
Vikingi , Mongoli, Busmani , PolineziJci ; Antropoloske studije
(Maori , Aborigeni, Zulu , A'inu) ter Druzbe v razvoju (Srednjeveska Evropa, Vzpon islama, Japonski fevdalizem , Dinastija Tang , Inki, Azteki , Maji). Za tretjo leto program predlaga
naslednje teme: Odkritja; Trgovina; Kolonializem; Vzpon
merkantilizma; Religije; Renesansa; Reformacija; Znanstvena revolucija. Za cetrto in peto leto pa program predlaga
teme iz 19. in 20. stoletja iz razlienih geografskih obmocij :
Ameriska revolucija ; Francoska revolucija; Mehiska revolucija; Ruska revoluciJa; Kitajska revolucija, Industrijska revolucija,
Znanstveni in tehnoloski razvo), Primerjava politicnih
ideologij; Dinastija Mejdzi; Razvoj nacionalizma; Imperializem
in dekolonizacija ; Vloga zenske v druzbi ; Gibanja za clovekove pravice; Hladna vojna in popuscanje; Mednarodne
organizacije; Gospodarski razvoj v 20. stoletju; Konflikti in
poskusi miru v 20. stoletju'

Ocenjevalni kriterijP
Formativno ali sprotno ocenjevanje poteka vse solsko leto
z upostevanjem stirih ocenjevalnih kriterijev. Koneno ali
sumativno ocenjevanje pa je ocenjevanje ucenca oz.
ueencevih dosezkov po teh stirih kriterijih na koncu solskega
leta.
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Sodobna didaktika

pouka

zgodovine

Ucitelj ocenjuje razlicne vrste izdelkov kot npr. krajse
projekte, miselne vzorce, plakate, krajse in daljse eseje ,
porocila z ekskurzij, ustne rn tervjuje , igre vlog itd.
Ocenjevalni kriteriji se uporabljajo za vsako nalogo, ki jo
uCitelj oceni. Posameznim nalogam ustrezajo doloceni
kriteriji , ki so predstavljeni v nadaljevanju.

Raven
uspesnosti

v leoriji

in

praksi

Pri kriteriju A se ocenjuje znanje in razumevanje. Kriterij
se lahko uporablja za teste, izpite, pisne naloge, ustne
intervjuje in predstavitve , razsirjene pisne izdelke, projekte,
razstave ipd.

I 0 pIS.

o

Ucenec ni dosegel standarda, opisanega pri spodnjih ravneh.
Ucenec pokaze zelo malo znanja in razumevanja, uporablja nepovezane, nepomembne in nepotrjene
podatke pri sporocanju . Uporaba terminologije je napacna ali nedosledna. Malo je dokazov, da ucenec
razume procese, ideje, probleme, dogodke in odnose . Kjer se zahtevajo primeri, so ti osnovni in
nebistveni. Razlage in zakljucki so nenatancni ali pa jih ni.

1-2

3-4

Ucenec pokale omejeno znanje in razumevanje, uporablja ustrezne in povezane podatke pri sporocanju.
Uporaba terminologije je zadostna in nekaj dokazov je, da ucenec razume procese, ideje, probleme,
dogodke in odnose. Kjer se zahtevajo primeri , so ti ustrezni, a niso podrobni. Razlage in zakljucki so
preprosti, a niso dovolj potrjeni.

5-6

Ucenec pokaze zadostno znanje in razumevanje, uporablja ustrezne in povezane podatke pri sporocanju . Uporaba terminologije je tocna in ucenec dokazuje, da razume procese, ideje, probleme,
dogodke in odnose . Kjer se zahtevajo primeri, so ti ustrezni in vsebujejo ustrezne podrobnosti. Razlage
in zakljucki so zadovoljivi in potrjeni.

7- 8

Ucenec pokale dobro znanje in razumevanje, uporablja ustrezne in povezane podatke pri sporocanju.
Ucenec kale zelo dobro obvladanje uporabe terminologije in zelo natancno razumevanje procesov,
idej, problemov, dogodkov in odnosov. Kjer se zahtevajo primeri, so ti ustrezni in podrobni, lahko so
samostojno dodani ter zelo dobro potrjujejo razlago in zakljucke.

9-10

Ucenec pokale odlicno znanje in razumevanje, uporablja velik obseg ustreznih in pomembnih podatkov
pri sporocanju . Kale zelo dobro obvladanje uporabe terminologije in termine uporablja zelo natancno
za prikaz temeljitega razumevanja procesov, idej, problemov, dogodkov in odnosov. Kjer se zahtevajo
primeri, so ti ustrezni in podrobni, lahko so samostojno dodani ter zelo dobro potrjujejo razlago in zakljucke.

Pri kriteriju B se ocenjuje razumevanje in uporaba konceptov. Ti koncepti so cas, vzrok in posledica, kontinuiteta
in sprememba, podobnost in razlicnost. Seveda pa se ne
-_¥nO r
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Raven_ .' .. '0 pIS
.
uspesnostl

o
1- 2

more ocenjevati vseh teh konceptov samo v eni nalogi.
Kriterij se lahko uporablja za eseje, razsirjene sestavke,
ustne predstavitve, raziskovalne projekte ipd.

r7

.

Ucenec ni dosegel standarda, opisanega pri spodnjih ravneh .
Ucenec slabo razume koncepte . Pokaze zelo malo zavedanja, kako so lahko uporabljeni na ustrezen
in pomemben nacin .

3-4

Ucenec omejeno razume koncepte . Pokaze nekaj zavedanja 0 zgodovinskem kontekstu, vendar pa
ga ne uporablja dosledno.

5-6

Ucenec pokaze zadostno zavedanje konceptov. Kaze sposobnost uporabe le-teh v ustreznem
zgodovinskem kontekstu .

7- 8

Ucenec pokaze dobro zavedanje konceptov in idej. Kaze sposobnost uporabe le-teh v razlicnih
zgodovinskih kontekstih in prepoznava njihove omejitve.

9- 10

Ucenec pokaze odlicno zavedanje konceptov. Kaze sposobnost uporabe le-teh v kateremkoli
zgodovinskem kontekstu in kaze visok nivo kriticnega zavedanja 0 njihovi pomembnosti in omejitvah.

Pri kriteriju C se ocenjuje uporaba spretnosti. Pri zgodovini
so najpogostejse spretnosti: kriticno misljenje, zgodovinska
analiza in vrednotenje dokumentov. Seveda pa ena naloga
ali en test ne more preverjati vseh spretnosti. Kriterij se lahko
uporablja za naslednje naloge: terensko delo, vrednotenje

zgodovinskrh virov, simulacijo, raziskovalno delo, razsirjeno
raziskovalno delo ter analizo statisticnih podatkov, grafov
in zemljevidov.

Sodobna didaklika

pouka
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Ucenee ni dosegel standarda, opisanega pri spodnjih ravneh .

1- 2

Ucenee pokaze malo sposobnosti pri uporabi spretnosti . Lahko zbere podatke, vendar pa so brez
podrobnosti ali pa ne ustrezajo vedno tematiki . Izdelek je veCinoma opisen ali pripoveden . Primanjkuje
analiz, tehtnih zakljuckov in oeen .

3- 4

Ucenee pokaze omejeno sposobnost uporabe spretnosti . Lahko zbere in uredi podatke , ki so brez
podrobnosti, vendar pa v glavnem ustrezajo temi . Izdelek je v glavnem pripoveden in nima natancne
analize. Ucenee pokaze sposobnost , da lahko pride do preprostih zakljuckov in oeen .

5-6

Ucenee pokaZe zadovoljivo sposobnost uporabe spretnosti. Sposoben je zbrati in urediti podrobne in
ustrezne podatke. Analiza je vkljucena. Ucenee pokaZe sposobnost oblikovanja zakljuckov in oeen ,
ceprav niso vedno potrjeni.

7- 8

Ucenee uporablja spretnosti na jasen in dosleden nacin . Sposoben je urediti in zbrati zelo podrobne
in ustrezne podatke . Primerna analiticna spretnost je dobro vkljucena s preeejsno stopnjo kriticnega
zavedanja, ki kaze na sposobnost oblikovanja veljavnih in dobro potrjenih zakljuckov in oeen .

9- 10

Ucenee odlicno uporablja spretnosti . Sposoben je urediti in zbrati zelo podrobne podatke. Primerne
analiticne spretnosti so ucinkovito uporabljene z visjo stopnjo kriticnega zavedanja, ki kaZejo na
sposobnost oblikovanja veljavnih ter zelo potrjenih zakljuckov in oeen .

Pri kriteriju D se oeenjuje predstavitev in ureditev podatkov.
Kriterij naj bi se uporabljal za razsirjeno delo , raziskovalno

deja ali projekte, kjer se lahko uporabljajo razlicna ucila in
ucna sredstva.

Raven
' 0 .
uspesnosti : pIS

o
1- 2

Ucenee ni dosegel standarda, opisanega pri spodnjih ravneh .
Individualni projekt ucenea kaZe pomanjkanje jasne strukture in organiziranosti. Nekateri izbrani viri
ne ustrezajo temi. Malo je referene 0 uporabi virov. Celotna predstavitev je revna. Ce so dodani
zemljevidi , skiee ali grafi, so ti slabo prikazani.

3- 4

Ucenee je naredil strukturiran projekt, ki vkljucuje uvod , glavni del in zakljucek. Izbrani viri ponavadi
ustrezajo temi in so na splosno dobro predstavljeni . Nekateri dokazi so 0 uporabi referene za
uporabljene vire oCe so dodani zemljevidi, skiee ali grafi, so ti ucinkovito in ustrezno uporabljeni.

5-6

Ucenee je naredil strukturiran in jasen projekt, ki vkljucuje uvod , glavni del in zakljucek. Izbrani viri
vedno ustrezajo temi . Projekt je jasno napisan in predstavljen. Kjer so uporabljeni eitati ali reference,
so ti jasno dokumentirani v obliki opomb ali bibliografije . Ce so dodani zemljevidi , skiee ali grafi , so ti
prikazani na visjem nivoju in z lastno pobudo .

Sumativno ali koncno ocenjevanje
Koncna oeena je sestevek tock pri teh stirih oeenjevalnih
kriterijih. Kriteriji A, Bin C imajo najvec 10 tock, kriterij D pa

8

najvec 6 tock . Doloceno stevilo tock pa prinese koncno
oeeno na podlagi tockovnika, ki ga predvideva ta program .
Oeenjevalna lestviea je od 1 do 7 v Mednarodni soli.

Oeena
1 (zelo slabo)
2 (slabo)

Opis oeen'

3 (povprecno)

Omejen dosezek glede na ucne eilje . Ucenee ima tezave pri dolocenih podrocjih ter kaZe omejeno
razumevanje zahtevanega znanja in uporablja spretnosti v normalnih situaeijah, vendar s pomocjo.

4 (zadovoljivo)

Dobro splosno razumevanje zahtevanega znanja. Spretnosti uporablja Ie v normal nih situaeijah .
Obcasno dokazuje sposobnost analize, sinteze in vrednotenja.

5 (dobro)

Dosledno in natancno razumevanje zahtevanega znanja. Spretnosti uporablja v razlicnih situaeijah.
Ucenee ponavadi dokaze, da zna analizirati , sintetizirati in vrednotiti, kjer je to ustrezno in vcasih
pokaze izvirnost in razumevanje .

Minimalni dosezek glede na ucne eilje in podrocja.
Zelo omejen dosezek glede na ucne eilje. Ucenee ima tezave pri razumevanju zahtevanega znanja.
Je nesposoben uporabljati spretnosti v normalnih situaeijah in tudi v primeru pomoCi .

Prevocf IB Middle Yea rs Prog ramme Humamties. Book orte. InternaliOOal Baccalau reate Organisation , Gerte'<3 1998. str
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6 (zelo dobro)

Dosledno in natancno razumevanje zahtevanega znanja. Spretnosti uporablja v stevilnih situaeijah .
Trdni dokazi so, da zna uporabljati analizo, sintezo in vrednotenje, kjer je to primerno. Ucenee
ponavadi pokaze izvirnost in razumevanje .

7 (odlicno)

Dosledno in natancno razumevanje zahtevanega znanja. Spretnosti uporablja brez napak v stevilnih
situaeijah . Trdni dokazi so, da zna uporabljati analiza, sintezo in vrednotenje, kjer je to primerno.
Vedno pokal'e izvirnost in razumevanje ter vedno izdela nalogo na visokem nivoju.

Ce ucenee na koneu solskega leta zbere 0-6 tock, pridobi
oeeno 1, 7-10 tock oeeno 2,11-15 tock oeeno 3,16-20
tock oeeno 4, 21-25 tock oeeno 5, 26- 30 tock oeeno 6 in
31-36 lock oeeno 7 ' Program predlaga, da bi koncna
oeena lemeljila na uciteljevi presoji, kaleri nivo dolocenega
kriterija je ucenee dosegel. Povprecje stevila tock ni najboljsi
naCin za koncno oeeno, saj je Ireba oeenili napredovanje
uceneev na koneu solskega leta. Zalo je boljsa varianla, da
ucitelj uposleva oeenjene naloge in dele uceneev v drugi
poloviei leta ali proti koneu solskega lela. 10

I
Ocena

I'

Tocke

Odstotki

Formativno ali sprotno ocenjevanje
Spodnja pregledniea prikazuje primerjavo slevila tock pri
krilerijih A, B, C in 0 z oeenjevalno shemo od 1 do 7, ki bi
se lahko uporabljala za povralno informaeijo uceneev pri
formalivnem oeenjevanju, lako da bi vedeli, kateri nivo
dolocenega kriterija so dosegli in h kaleri koncni oeeni se
priblizujejo med solskim lelom . Tocke ali odslolke, ki jih za
doloceno nalogo dobijo (slevilcno oeenjevanje je se vedno
tislo , ki najbolj zanima ucenee), lahko spremenimo v nivo
dolocenega kriterija. Kriteriji A. B in C imajo sesl nivojev,
krilerij 0 pa stiri nivoje.

Po odstotkih
razdeljene tocke
(kriteriji A, B in C)

Po odstotkih
razdeljene tocke
(kriteriji 0)

1. nivo : 0 tock

1. nivo : o lock

0- 6

0-18 %

7-10

19-30 %

2. nivo: 2 tocki

3

11 - 15

31-43 %

3. nivo: 3-4 locke

2. nivo: 2 tocki

4

16-20

44-57 %

4. nivo : 5tock

3. nivo : 3 locke

IB MYP CoordnaIor's Har>dbook ~llItnllllOMl Baccalau·
reate ClrgarIISallOO. Geneva 1999 sit 6
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2. nivo : 1 locka
2

2. nivo : 1 tocka

5

21-25

58-71 %

4. nivo : 6 lock

3. nivo: 4 locke

6
7

26-30
31-36

72-85 %

5. nivo: 7-8tock

4. nivo: 5 tock

86-100%

6. nivo: 9- 10 lock

4. nivo : 6 lock

Obi ike oeenjevanja so lako razlicne: stevilcne (1 - 7),
lockovne vrednosti (0-36), odslolne vrednosti (0-100) ali
opisne (nivoji od 1 do 6) .
V Mednarodni soli za lujee na Gimnazili Bezigrad
poucujem zgodovino ze 7 let. Novi oeenjevalni krileriji so
bili vpeljani v solskem letu 1998/99, ko je bil izdan ludi nov
program za druzboslovne predmele. Spodnja pregledniea
prikazuje moznosl zapisovanja ucencevih izdelkov z

Vrste
nalog

, I

Znan).

Raz:umevanJe yzrokl
In posledlce

razlicnimi oblikami oeenjevanja (najprej s lockovnimi
vrednostmi , ki se na koneu solskega leta ali ob koneu
oeenjevalnih obdobij spremenijo v odslolne vrednosli in v
nivoje) pri slirih oeenjevalnih kriterijih, ki so se podrobneje
razdeljeni. Ravno tako pa je formular za sprotno belezenje
ucencevih rezullalov uCitelju v pomoc za preverjanje in
oeenjevanje, saj lahko sestavi naloge za izboljsanje
dolocenih sposobnosli pri dolocenih kriterijih.

Kontlnuhete
Podobnostl
In spremembe In ru.llke

Poveu....

Evely.ella

m.d
pretHlolltjO

dokumentoY
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Skupno
stevilo
tock
Doseieni
odstotki
Doseien
nivo

361

101

101

Program spodbuja opisno ocenjevanje izdelkov oz. nalog
ucencev. Tako lahko ucitelj za vsak izdelek ucenca oz. za
vsako nalogo izdela kriteri je za ocenjevanje. Npr. za ustno

Utst~at
pred I
aVI ev na l oge

5

zelo uspesno

61

101

I

predstavitev naloge lahko ucitelj uporab i stiri kriterile:
vsebino naloge , ureditev vsebine, podajanje vsebine in
avdio-vizualno predstavitev. 11

uspesno

I

neuspesno

Vsebina naloge

Popolna predstavitev. Podatki
so natancno in dobro potrjeni.
Jasni zakljucki, viri so navedeni oJezik je jasen in vedno
ustrezen.

Dobra predstavitev. Podatki
so ponavad i dobro potrjeni s
primeri. Nekaj zakljuckov, viri
so navedeni, jezik je ustrezen .

Predstavitev nima vseh primerov in zakljuckov. Viri manjkajo, jezik ni vedno natancen
in ustrezen.

Ureditev vsebine

Jasna struktura. Zanimiv uvod
in zakljucek. Gladek pre hod
med idejami . Jasen poudarek
na temi.

Struktura je na splosno jasna.
Ustrezen uvod in zakljucek.
Nekaj prehodov med idejami.
Poudarek je na temi.

Predstavitev nima ustrezne
strukture za temo. Nepricakovan uvod in zakljucek. Nespretni prehodi med idejami.
Ni vedno poudarka za temo.

Podajanje
vsebine

Jasno in zivahno ustno podajanje . Ustrezen tempo in
ustrezna glasnost. Pozornost
je usmerjena na poslusalce.

Na splosno Jasno in zivahno
podajanje. Dober tempo in
vcasih preglasno ali prevec
potiho podajanje. Pozomost
je usmerjena na poslusalce.

Monotono in nejasno podajanje. Prehitro ali prepocasno
govorjenje ter neustrezna
glasnost. Redka usmerjenost
na poslusalce.

Avdiovizualna
predstavitev

Ucinkovita raba graficnih ali
avdio-vizualnih sredstev. Izredna predstavitev informacij .

Dobra raba graficnih ali avdiovizalnih sredstev. Jasna predstavitev informacij .

Revna uporaba ali pa ni uporabe graficnih ali avdio-vizualnih sredstev. Neustrezna
predstavitev informacij .

V ocenjevanje so vkljuceni tudi ucenci, saj moraJo poznati
vse ocenjevalne kriterije za dolocene naloge , ki jih ucitelj
ocenju je. Tako lahko ucenci ugotovijo , kateri nivo znanja
dolocenega ocenjevalnega kriterija so dosegli, in tako sami
skrbijo za izbol jsanje dolocenih podrocij. 12

Vcasih so tudi ucenci vkljuceni v ocenjevanje svojih
izdelkov. V nadal jevanju so predstavljeni nekateri primeri
samoocenJevanja.13

USTNO PREVERJANJE
Ime, priimek : _ _ _ _ _ _ _ _ __

~ma: ======================~

Vprasanja za ucence

1. Kako si odgovoril na vprasanja?
2. Kako si uporabil zgodovinske podatke
(cas, kraj, dogodke, osebe ...) v odgovoru?
3. Kako si se izrazal (l,lnnii'nn
11 Povzeto po; 18 M,(j(fe Year. Prog ramme Humanit!Os. Book two_ Intemat<onal Baccalaureate Orgar.sanon, Ger\eva 1999, S1r. H4.3
12 IB Midd le Years Programme Hurna1ll1ies Book one Intemational Bacca~ureale Organ isation. Geneva 1999, sI r. 48--49
13 Sa!TlOOCC!1jevaine obrazce za .xence sem s9stavi la skLJP<lj s prof. Katjo Bnce lj, ki poutuje Zgod<JviflO ria OSr\OV!li ~oIi Dan"... Kumar

Razred : _ _ _

Sodobna

didakllka

pouka

zgodovine

v leorijl in praksi

4. Kako si podal svoje mnenje 0 temi?
5. Kako si nasel povezave med preteklostjo
in sedanjostjo?
6. Kako si razlozil dolocene elemente
vprasanja?
7. Kako si opravil ustni zagovor?
Datum:

-------

Popdis:

MINI PROJEKT14
Ime, prllmek: _ _ _ _ _ _ _ _ __
Tema: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Vprasanja za ucence

Razred: _ __

-----~~

1. Kako si uposteval temo oz. dana
nalogo?

2. Kako si uporabil podatke 0 tej temi?
3. Kako si razlozil vzroke in posledice?
4. Kako si uporabil kronoloski vrstni red?
5. Kako bi ocenil svojo vizualno predstavitev?
6. Kako bi ocenil svojo ustno
predstavitev?
7. Kako bi ocenil svoj projekt?
Datum:

-------

Popdis

NSKO POGLAVJE: -~~~=-:c=====-:-=
Ime, priimek:
Razred:
Dalum.
Moje znanje 0 poglavju (podatki, dogodki,
terminologija ... )
Moje razumevanje dogodkov, problemov
in povezav v zgodovini
Moje poznavanje in razumevanje
zgodovinskih konceptov :
a) vzrokov in posledic
b) kontinuitet in sprememb
c) podobnosti in razlik
c) povezav med preteklostjo in sedanjostjo
Moje sposobnosti za analizo, sintezo,
interprelacijo in evalvacijo zgodovinskih
virov:
a) slikovnih
b) pisnih

a.

14 PI, prO\llklitl moraro utenci CIdgmorl1,IUO ...a vplall.anja, kt zadevalO proces oeta. np .. KjOl $1 ndel poc\D.tke ZlI S'o'Ojo projeklno r>aIogo?, Kdo to;e pom~ poo$kall podatlua. Ali SI prepLSaI pooatke 5i jill ozbralll povzel S SYOj"TlI besedarn?
(Nekal&r' ~er.cl!'le maIO dobro angldkcgo je2lka, zato morajo pnm&tI, cia so preprsali podatke). Ko6ko taosa SI porabilla ,skDn,a podatkov?, Kollko tasa 51 pofOOoI za ,zdelavo svorega prOjCkta?; Kak~oe tela....,. $' imel prt svoJElm cIciu?
Kai I, ,a btlo nojbolt v~et pi' oolu? Ipd
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Moje sposobnosti za kriticno uporabo in
evalvacijo zgodovinskih virov:
a) ugotavljanje pristranskosti oz.
osebnega mnenja
b) primerjava in razlikovanje virov
c) evalvacija zanesljivosti
c) razlikovanje med primarnim in
sekundarnim vi rom
Moja predstavitev zgodovinskih
informacij in idej (npr. domace naloge,
mini projekti, miselni vzorci, kratki eseji,
porocila ... )
Moje sodelovanje v diskusijah in
debatah
Komunikacija s starsi je najmanj trikrat let no, ko ucenci
dobijo pisna porocila (dve medletni in eno koncno porocilo,
ki je sumativni zapis 0 vseh dosezkih ucenca). Med solskim
letom pa imajo starsi moznost ustnih pogovorov z ucitelji
enkrat tedensko v dopoldanskem casu ali enkrat mesecno
v popoldanskem casu. Poleg tega sta med solskih letom
se dye srecanji ucencev, starsev in uciteljev, na katerih lahko
ucenci predstavijo svoje izdelke, starsi pa imajo moznost
pogovora z vsemi ueitelji.
Prvo pisno porocilo ob koncu ocenjevalnega obdobja
vsebuje uciteljev zapis, kateri nivo je ucenec dosegel pri
kriterijih A, B, C in D, kje ima morebitne tezave in kje je
napredoval ter tudi kaksen je bil njegov odnos do predmeta,
pristop k nalogam in sodelovanje v razredu.
Drugo pisno porocilo je sestavljeno iz dveh delov. Prvi
del je samoocenjevanje ucenca, kjer mora ucenec sam
oceniti svoj trud , pristop k ucenju in zapisati , kje je imel
tezave, kje je napredoval, kje potrebuje pomoc, kje je bil
najboljsi in ali je zadovoljen s svojimi dosezki. Drugi del pa
je uciteljev komentar na ucencevo samoocenjevanje .
Tretje pisno porocilo je sinteticni zapis ob koncu solskega
leta in vsebuje krajsi zapis obravnavane uene snovi, uCiteljev
komentar 0 celoletnem ucencevem delu, stevilo toek za
ocenjevalne kriterije A (znanje in razumevanje). B
(razumevanje in uporaba zgodovinskih konceptov), C
(zgodovinske spretnosti) in D (predstavitev in ureditev
informacij) ter koncno stevilo toek. Posebej je navedena
konena ocena od 1 do 7.
Vsa pisna porocila pa vsebujejo tudi posebej ocenjen trud
ueencev (ocene so: odlieen, zelo dober, dober, povprecen ,
nezadovoljiv) in posebej ocenjen pristop do ucenja (ocene
so: potrebuje izboljsanje, zadovoljivo, dobro in odlicno) . Pri
pristopu do ueenja se ocenjuje ucenceva pripravljenost za
delo, toenost, samostojnost, sodelovanje in koncentracija
pri predmetu .

kot tudi njihovih interpretacij. Ueenci naj bi v tem programu
spoznali pomen ucenja in vrednotenja preteklosti tudi zaradi
same zgodovine. 15 Celoten program spodbuja ucitelje in
ueence k skupnemu naertovanju ucne vsebine ter k
skupnemu ocenjevanju znanja, razumevanja in spretnosti,
ucence pa spodbuja k sodelovanju , vztrajnosti , pozitivnemu
odnosu do ueenja in do sosolcev.

Mednarodni srednjesolski program (IB MYP) je za
ueence od 12. do 17. leta starosti in se izvaja na Osnovni
soli Danile Kumar in na Gimnaziji Bezigrad v Ljubljani .
Ker program nima zunanjega preverjanja in ocenjevanja
znanja, poteka sprotno in koncno preverjanje ter
ocenjevanje na podlagi stirih ocenjevalnih kriterijev, ki se
uporabljajo za ocenjevanje razlienih izdelkov in nalog
ucencev. Ti kriteriji preverjajo pri ueencih znanje in
razumevanje, razumevanje in uporabo zgodovinskih
konceptov, zgodovinske spretnosti ter predstavitev in
ureditev informacij . Program predlaga tudi nacin
oblikovanja koncne ocene (od 1 do 7) in spodbuja k
ocenjevanju tudi ucence, da lahko vrednotijo lastne
dosezke . Obe soli sta sestavili tudi formularje za pisna
poroeila 0 dosezkih ueencev. Dve pisni poroeili dobijo
ucenci ob koncu ocenjevalnih obdobij, eno porocilo pa
ob koncu solskega leta. Pisna poroeila vsebujejo zapise
o ueeneevih morebitnih tezavah in napredku, njihov
odnos do predmeta, pristop k nalogam in ucenju ter
sodelovanje v razredu. Samo zadnje porocilo vsebuje
koneno stevilcno oceno , ki se oblikuje na podlagi
tockovanja pri stirih ocenjevalnih kriterijih . Mednarodni
program preverja kognitivne in tudi nekognitivne
sestavine, zato zahteva aktivno vlogo ucenca in izvajanje
razlicnih aktivnosti, ki spodbujajo aktivno ucenje .

Sklep
Mednarodni program zgodovine ocenjuje poleg znanja
in razumevanja tudi uporabo zgodovinskih konceptov in
uporabo razlicnih predmetnih spretnosti. Ueenci imajo
stevilne naloge, ki aktivirajo kognitivne in nekognitivne
sposobnosti in spretnosti ter zahtevajo analiza razlienih
zgodovinskih virov, raziskovanje tako pretekl ih dogodkov

Literatura
Humanities, 1997. Book one . First draft, International Baccalaureate
Organisation. Geneva.
18 Middle Years Programme Humanities. 1998. Book one. International Baccalaureate Organisation. Geneva,
18 Middle Years Programme Humanities. 1999 Book two International Baccalaureate Organisation. Geneva.
18 MYP Coordinator's Handbook. 1999, International Baccalaureate
Organisation. Geneva.
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Dusica ZupanCic

Obravnava feme Od zgodbe k zgodovini vpoklicnih solah
Uvod
Naslov nOd zgodbe k zgodovini« je
meni vedno sprozal vrsto pravljicnih
podob, V domisljiji so zazivele kraljicne,
princi, zmaji in druga pravljicna bitja,
ki so blizu ze majhnemu otroku, ki z
njimi pogosto zgodovino tudi povezuje.

V

Na nizli poklicni soli, kjer sem poucevala, sem imela obcutek, da je treba
zaceti z zgodovino nekoli ko drugace,
na nacin , ki je dijakom , skoraj se otrokom, blizu , ki bo omogotil razvijanje
njihove domisljije in ustvarjalnosti na
sproscen natin, pa ceprav se bo za
sproscenim ozracjem skrivalo resno
delo. Dijake na nizji poklicni soli je treba
pritegniti k sodelovanju na tim bolj
razlicne, nove in nenavadne nacine.
Tako sem se tudi teme nOd zgodbe
ko zgodovini« lotila tako, da bi jo
dljakom tim bolj priblizala. Predznanje
dijakov na nizji poklicni soli je pogosto
zelo sibko. Siabo poznajo zgodovino
svojega krala, Ie malokdo pozna kako
zgodovinsko zgodbo ali legendo.
Ustno izrocilo Je Ie se redko navzoce.
Prehajanje tega dragocenega narodneg a bogastva so izrinili razlicni mediji,
kot so radio, televizija, casopisi , zal pa
tud i pomanjkanje socialnih stikov med
starejso in mlaJso generacijo.
Skoraj ni pripovedke, ki ne bi vseboval a tudi vsaj kancka zgodovinske resnice, ceprav JO vcasih tezko najdemo.
DomislJiJa je v dolgih stoletjih, ko so se
zgodbe prenasale Ie z ustnim izrocilom, prvotno besedilo pogosto spremenila.
Spoznavanje narodnega bogastva v
ohranjenlh pripovedkah in legendah
pomeni vsaj majhen prispevek k vecji
samozavesti 0 kulturni dediSCini Slovencev, ki se je stoletja ohranjala med
nasimi Ijudmi, sedaj pa zal prehitro
izginja.

Potek ucne ure
Eno od uvodnih ur zgodovine sem zacela zato tako, da navezem stik z dijaki,
tudi s tistimi, ki nikakor ne morejo sedeti
pri miru, da venarle prisluhnejo. Prisluhnejo temu, cemur so v zivljenju Ie redkokdaj lahko - prisluhnejo pripovedki,

Cerkev svete Marjete v Ziebeh z meinarijo

tocneje legendi. Za hip se lahko vrnejo
v cas otrostva, ki ga marsikdo od njih
ni uzil v polnosti , saj so starsi prav za
te otroke imeli vedno premalo casa.
Svet pravlj ice s pravljicnimi bitJi, ki pa
je vendar trdno povezan z zgodovino,
jih popelje od zgodbe k zgodovini in k
ugotovitvi , da je v vsaki pripovedki tudi
zrno resnice.
Najbolj mi je pri srcu zgodba 0
cerkvici v blizini moje domace vasi,
kamor smo otroci hod iii radi na izlet s
svojimi stars;' Ker je ta cerkvica tudi
blizu nase sole , je ponavadi vedno kak
dijak doma v blizini in kraj pozna.
Zgodbo sem poi skala v knjigi Rada
Radescka, Siovenske legende, saJ jo
tudi pri nas v ustnem izroCilu Ie se redki
poznajo.
Ucno uro po kratki napovedi, naj
dijaki pazljivo poslusajo, da bode
pozneje zgodbo lahko ponovill in
zapisali, zacnem s pripovedko 0 zmaju.

Kmetic prevara zmaja
Cerkev svete Marjete v Ziebeh je
zgrajena precej nenavadno. Gotski
zvomk stoji namree loeeno od svelisea
in ga s cerkvijo spaja Ie lesena streha.
Po Iludskem izroCilu je na sedanjem
prostoru med cerkvijo in zvonikom zijalo
globoko brezno. V jami je prebival
grozoten zmaj, ki je vsak dan zahteval
od vaseanov pitanega vola In sod vina

se

ee

zraven . Gor/8,
mu vaseani ne bi
ustregli. S silovitim udarcem svojega
luskinastega repa bi razdejal vse
okoliske zaselke in poir!, kar bi sreeal
iivega. Pa so se vaseani domislili, da bi
vsak od njih en dan hranil strasnega
zmaja.
Nanes/o je, da je najrevejsemu
vaseanu, na katerega je listi dan prisla
vrsta, poginil vol, ki ga je pital za zmaja.
Imel pa je lepo heerko. Pa se je zmaj
spomnil in zahteval od zmaja hCerko
edinko,
mu ne popelle vola. Kal je
hotel ubogi mot? Ce ne bo daroval
otroka, bo zver unibla vas in vse, kar je
tivega. Prav takrat pa je prisel v liste
kraje neznanec. Svetoval je oeetu, naj
vola odere in ga nabase z tivim apnom.
In tako Ie kmet tudi storil.

ee

Napotil se je k breznu, ki je zevalo
med skoraj dograleno Marjelino cerkvijo in stolpom. Po svetopisemskem
izroeilu sta sv. Marjeta in sv. Jurij
unieevalca zmajev in cerkev so gradili,
da bi svetnica unibla posast, ki je
strahovala okolico. A zidava
ni imela
moei, saj
ni bila dograjena in
posveeena.

se

se

Kmeti6 se je bal, da bo zmaj odkril
prevaro. Demonsko bitle pa je bilo
prevee laeno, da bi kaj opazilo, in je z
iivlfrl apnom napolnjenega vola poirlo.
Kmalu je za6elo posast hudo iejali.
SVOI sod vina. Tedaj
Zato je zahtevala

se

Sodobna didaktika pouka zgodovine
se je zgodilo. Zivo apno v zmajevem
trebuhu je zaradi obilice vina zavrelo in
iz njegovega irela se je zacelo kaditi.
Lahko si mislimo, kakSne boleeine je
trpela posast, preden je poginila. Pa je
imela se toliko moi5i, da je v smrtnih
kri5ih strahovito udarila z repom. In
zamajala se je zemlja, zabobnelo je
globoko v osreju hriba. Skoraj dograjena Marjetina cerkev se je podrla in
skupaj z njo se nekaj bliinjih his.

Kakor navaja pripovedka, so jamo
pozneje pokrili z veliko kamnito ploseo
in se vse skupaj zazidali in zasuli. 1
Dijakom je ob tej pripovedi zastajal
dih, v razredu je bilo napeto ozracje pricakovanja. Zdelo se jim Je nenavadno,
da bi v srednji soli pripovedovali
pravljice, in prav zato so bili vsi tako
preseneceni.

Pogovor pO zgodbi
Pogovorili smo se, kaj bi lahko bilo v
zgodbi resnicno. Po razlicnih odgovorih
dijakov smo prisli do moznosti , da je
bil v resnici namesto zmaja strahovit
potres, ki je porusil cerkev in vas. In
res je billeta 1511 na nasih tleh strahovit potres, ki je razrus il veCino slovenskih gradov in veliko mest, med
drugim tudi mesto, v katerem stoji nasa
sola. V omenjeni cerkvi svete Marjete
pa najdemo letnico 1526, ko je bila
cerkev dograjena, kar je naso domnevo
tudi potrdilo. Ta letnica dokazuje, da je
bila cerkev zgrajena Ie nekaj let po
potresu.
Dijaki so uvideli, v cem je zrno zgodovinske resnice v prebrani zgodbi.
Ljudje so z leti v svoji domisljiji potres ,
ki jim je unicil domove in cerkev, spremen iii v strahovitega zmaja.

Oelo dijakov
Dijaki so po pogovoru napisali obnovo zgodbe. Nekateri od njih so
zapisano zgodbo glasno prebrali in
preseneceni so bili nad tem, kako so
se njihove zgodbe med sabo razlikovale, ceprav so skrbno poslusali. Od
kratkih, skromnih zapisov zgodbe do
opisov, v katerih so dijaki dodali zmaju
in pogumnemu kmetu se ime. Nekateri
so zgodbo s podezelja prestavili v
mesto. Ugotovili smo, kako so lahko
ustni viri nezanesljivi in kako se ustno
izrocilo z leti lahko spreminja, saj si
1

v teorlji in praksl

vsak od nas zapomni isto zgodbo malo
drug ace. Toda se vedno v vsaki zgodbi
ostane nekaj zgodovinske resnice in
zato zgodovinar vedno razlsce tudi
ustno izrocilo.
Takole sta dva od dijakov obnovila
zgodbo:

ZGODBA 0 ZMAJU
Nekoe je iivel grozen zmaj. Vsak dan
je prihajal v mesto in podiral hise. Ce
je koga videl iivega, ga je kar pojede/.
Zato so nagai5i1i vola z apnom, da ga
je pojedel in ga je zace/o pel5i. Iskal je
vodo, da bi jo popil, pa je ni nasel, zato
je z repom podiral hise.

ZGODBA 0 ZMAJU
Nekoc je iivel zmaj Rudolf, ki so ga
mescani morali hraniti. Vsak je moral
dati pitanega vola in sod vina. Ce tega
ne bi naredili, bi zmaj poir! vsa iiva bitja.
Nato so se mescani zmenili, da bi vsak
od njih dal vola in sod vina.
Ko pa je prisel na vrsto mescan Lojze,
mu je poginil vol. Toda zmaj je slisal,
da mu je vol poginil, zato mu je reke/.·
»Ce mi ne prineses novega vola, ti bom
poir! hcerko!« Ko je Lojze sel domov,
je sreeal neznanega popotnika, ki mu
je povedal za svoje teiave. Ta mu je
reke!, naj vola razreie na pol in ga
nagai5i z iivim apnom. Ko je to naredil,
ga je zasil nazaj. Vola in sod vina je
odnesel zmaju. Ta ga je z veseljem
pohrustal. Ko je zaeutil bolei5ine v
trebuhu, Ie popil se sod vina in zato ga
je razneslo. Tako so vsi slavili Lojzetovo
zmago nad zmajem.
Zgodbo so nato dijaki ilustrirali. V
vsakem od nas se namrec skriva veselje do lepega in potem ko so dijaki
pregnali zacetni strah,
ali bodo njihove risbe
dovolj lepe, so zelo uzivali pri risanju. Barvice
so imeli s seboj, ker
smo se tako dogovorili
ze pri prejsnji uri, pa tudi
sicer pogosto risejo dijaki na nizji poklieni soli
tudi pri drugih predmetih zaradi vecje nazornosti pouka. Svoji domisljiji so dali duska in
nastale so imenitne slike
o dogodku. Kar nekaj
se jih je osredotocilo

RacleUek. R 1983 Siovenske lagenda, Cankarj€!va Zalotba, Ljubllana, str 24

samo na zmaja, drugi pa so natancno
naris ali se eerkev in bliznje hise.

Sklep
Po resnicno sproscujocem delu z
risanjem ilustraeij 0 zgodbi smo si slike
se ogledali , nato pa so dijaki dobili
domaco nalogo, da tudi sami poiseejo
se kako ohranjeno legendo iz domacega kraja, jo zapisejo in nam jo naslednjic povedo v soli. Tako tudi sami
pomagajo ohranjati slovensko Ijudsko
izroCilo
Pri ucni uri 0 zivljenju Siovencev po
drugi svetovni vojni so bili dijaki nizje
pokliene sole zelo uspesni pri zbiranju
predmetov iz petdesetih in sestdesetih
let dvajse-tega stoletja - v solo so
prinesli knjige, revije, cajnik, denar in
znamke iz tistega casa. Glede na dobre
izkusnje z zbiranjem predmetov iz
polpretekle dobe sem bila prepricana,
da bode diJaki uspesno zbrali in zap isali tudi nekaj ohranjen ih zgodb iz
ustnega izrocila. Toda bila sem razocarana, saj se je pri zbiranju Ijudskega
izrocila zataknilo. Dijaki so sieer doma
sprasevali starse, vendar niso uspeli
zapisati nobene izvirne zgodbe. Tezava
je bila v tem, da ti dijaki neradi pisejo
in si tudi teze zapomnijo. V zahtevnejsem - stiriletnem programu tehnicne sole zberemo ponavadi veliko
ustnega izrocila in zgodbe nato tudi
objavimo v solskem glasilu, kar je
dokaz, da Ijudsko izrocilo se vedno zivi
med IJudmi.
Medtem ko je slo pri podobni ucni
uri na nivoju srednje tehnicne sole za
bolj znanstven pristop do dela, Je bil
namen take ure na nizji poklicni soli
poleg vsebinskih ciljev tudi to, da ucitelj

I
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Oijaki pri risanju ilustracij
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Sodobna

didakt i ka

lahko naveze z dijaki bolj sproscen in
poglobljen odnos . Vsaka zgodba, ki jo
je dijak po spominu napisal, je bila
ustrezna, saj nam je dokazala, kako se
ustno izrocilo spreminja, in tako je imel
vsak od dijakov moznost za uspeh, kar
se je v osnovni soli pray tem ucencem
bolj redko dogajalo . Trenutki ob ilustriranju risbe pa so pomenili moznost za
izrazanje svojih obcutkov in zato tudi
sprostitev.
Nekoliko drugacen pristop k delu v
eni od zacetnih ur na nizji poklicni soli
pomeni za uCitelja vecjo moznost spoznavanja dijakov. Pray to pa omogoci
pristnejsi in bolj oseben odnos, ki je
na tej stopnji izobrazevanja zelo pomemben, saj si mora ucitelj pridobiti
dijakovo zaupnje, da ga lahko tudi
pridobi za dele v razredu.

pouka

zgodov i ne v t eo riji

in

pr a k s i

Ena od uvodnih ur zgodovine nosi
zanimiv naslov Od zgodbe k zgodovini. V tej ucni uri dijaki spoznajo
delcek bogatega slovenskega Ijudskega izrocila, ugotovijo, kaj je v
legendi resnicnega, zgodbo zapisejo in ilustrirajo in ob tem spoznajo,
kako se je ustno izrocilo stoletjih
spreminjalo.
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Risbe dijakov
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Biljana Frece

Utrip Laskega V srednjem veku
Uvod
Zamisel za izvedbo inovacijskega
projekta Utrip Laskega v srednjem veku
je nastala kot posledica lastnega razmisljanja, kako znanje iz zgodovine
razsiriti in omogoeiti aktivno ucenje
ucencev, spoznati krajevno zgodovino,
spodbujati radovednost pri odkrivanju
sedanjosti - kajti razumeti sedanjost,
pomeni poznati preteklost.
V projektu je aktivno sodelovalo petindvajset mentorjev razlicnih predmet nih podrocij. Kot izhodiscno znanje
je sluzila snov zgodovine 6. razreda,
srednji vek. Ta je bila rdeca nit tudi drugim predmetom in dejavnostim na soli.
Zgodovina je, kot pravijo, »obdobje
brez sivov«, ceprav jo zgodovinarji
delimo na o bdobja. Pray oznaka
srednjega veka kot temnega veka je
Ijudem in obdobju sam emu storila
veliko krivico, kajti to je cas, ko so
nastale nove drzave, jezi ki, ko se je
razsi rilo krscanstvo in ko so vzniknili
novi umetnostni slogi. Na Siovenskem
je to cas zacetkov slovenske knjizevnosti.

Kaksen pecat je srednji vek pustil v
Laskem, imenovanem TOffer?
Na to vprasanje smo iskali odgovore
in si zastavili naslednje cilje:
• spoznati krajevno zgodovino Laskega
v srednjem veku;
• opredeliti pomen srednjega veka za
razvoj gospodarstva, solstva, kulture,
zd ravstva, sodstva;
• izdelati izdelke (grafike, noyce,
orodje, orozje, sveenike, igrala ,
oblacila, stare zapise itd.);
• izdelati karte s skicami pomembnih
stavb in opis poti po srednjeveskem
Laskem;
• sodelovanje uciteljev in ucencev pri
razvijanju pozitivne samopodobe;
• promocija sole v kraju in zunaj njega.

Potek
Projekt je potekal vse solsko leto
2000/200 1 in je bil vsem sodelujocim
velik izziv. Kot vodja projekta sem bila
odgovorna za izvedbo, pri organizaciji
mi je bila v veliko pomoe ravnateljica
Siavica Smerc. Ze na prvem srecanju
vseh sodelujocih mentorjev sem pripravila predavanje, v katerem sem pred-
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stavila kratek oris Laskega vsrednjem veku.
Posredovala sem jim
tudi literaturo in jih napotila k raziskovanju posameznih tem. Oelo je
potekalo med poukom , pri interesnih
dejavnostih, dodatnem pouku pa tudi
povsem zunaj sole.
Sola se je povezala tudi s krajem;
sodelovali smo s Turisticnim dru stvom ,
Obeinsko maticno knjiznico, Oomoznanskim muzejem, z raznimi obrtniki
pa se starsi so nam priskocili na pomoc.
Za 6. in 8. razred sem organizirala
tudi kulturna dneva na temo projekta.
Pripravljenih je bilo deset ozi roma
dvanajst delavnic, na katerih so ucenci
pod vodstvom mentorjev izdelovali
izdelke za srednjevesko trznico. Ze
med letom smo sodelovali na dveh
sejmih. Na sejmu Alpe - Adria smo
predstavili obiskovalcem nekaj nasih
izdelkov in jim zaigrali burko Ceber ter
jih povabili na naso prireditev. Vel iko
veeji zalogaj je bilo sodelovanje v Celju
na Festivalu vzgoje in izobrazevanja,
kjer smo imeli na razstavnem prostoru
poleg razstave vse dni tudi delavnice
za obiskovalce.

Sodobna didaktika pouka zgodovine v teoriJi in praksi
Prireditev srno sklenili z obcutkom
zadovoljstva, ki so ga potrjevali tudi
vpisi obiskovalcev v Spominske bukve
na srednjeveski trznici.

Sklep

Nasa stojnica na sejmu v Celju. Izdelovali sma vrce, novce, prasicke iz gline

Zaeeli smo se priblizevati finalu. To
je bilo 8. junija 2001, dan sole, ki ga
praznujemo na rojstni dan Primoza
Trubarja. Pripravljenih je bilo pet
prizorise, ki so si jih po prej doloeenem
razporedu ogledovali ueenci nase sole,
sto gostov iz Velikih Lase in Bazovice
ter drugi obiskovalci. Vsi sodelujoei so
bili obleeeni v srednjeveska oblaCila,
ki so nastajala pod vodstvom mentorice Mojce Povse. Izurjeni »srednjeveski vodniki so popeljali obiskovalce
skozi posamezna prizorisea, spremljali
posamezne skupine in razlagali zgodovino Laskega.
V avli sole je bila pripravljena razstava. Pred maticno knjiznico so ustvarjali
rokopise pisaqi, v knjiznici in muzeju
pa so bili na ogled eksponati. Preteklost
srednjeveskih obrtnih delavnic - cehov
je bila na ogled na Valvasorjevem trgu.
Na gradu so navzoce razveseljevali z
burkama Ceber in Student na poti v
paradiz ter z lokostrelskim turnirjem.

Osrednje prizorisce je bila srednjeveska trznica na grascinskem dvoriscu.
Fanfare so oznanile zacetek pobiranja
dajatev ter prihod Leopolda Plemenitega In njegove gospe. Plesalke so
odplesale srednjeveski pies.
Ta dan se je trgovalo z glinastimi
noveici, ki so jih obiskovalci spravljali v
mosnjicke. Z nenavadnimi rnesanicarni
so navdusevali alkirnisti, kuznih bolnikov pa so se vsi izogibali.

Prizor iz burke Ceber

Srednjeveski zdravniki na delu

Stojnice so bile bogato oblozene z
izdelki: od sveck, pup, grafik z motivi
Laskega, podobic iz voska, glinastih
lonckov, povezanih z zico, pletenih kosar,
obeskov iz gline, orodja, orozja, zdravilnih
zelise, suhega sadja do Laskih bukev, ki
so porocale 0 vseh dejavnostih. Vsi
ueenci, rnentorji in tudi obiskovalci so bili
delezni srednjeveske malice: pecenega
piscanca, s hlebckorn crnega kruha na
leseni deski, za zejo pa so dobili jabolcni
sok iz lesenega soda.

Projekt je bil izveden interdisciplinarno, tako da so sodelavci za svoje
podprojekte dolocili lastne cilje. Aktivnost ucencev kot eden izmed ciljev je
bila velika, prav tako medsebojno
povezovanje medpredmetnih podrocij,
razredne in predmetne stopnje. Pouk
zgodovine je postal bolj zanimiv in
privlacen. Pri delu sta se krepila pozitivna samopodoba in lastna potrditev
vseh sodelujoCih mentoqev in ucencev.
Veliko zastavljenega smo dosegli,
ceprav smo ob analizi ugotovili tudi pomanjkljivosti. Zaradi objektivnih razlogov (bolniske in porodniske) je izpadlo
preucevanje zdravstva, zdravilnih zelise in glasbe. Premalo pozornosti smo
posvetili tudi solstvu v tistem casu in
earovnistvu. Te pomanjkljivosti bomo
skusali odpraviti v nadaljevanju projekta v letosnjem solskem letu.

Ljudje radi hlastamo za vedno
novimi dosezki, predvsem tehnicne
narave, po drugi strani pa zivimo
sredi zgodovinskih ostankov, ki
aktivno posegajo v nase zivljenje.
Prav ostanke preteklosti, zivljenje
Ijudi v srednjem veku, kulturno in
lokalno zgodovino smo zeleli prikazati na bolj zanimiv, drugaeen na-
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cin . Projekt Utrip Laskega v srednjem veku je potekal
v okviru Inovacijskih projektov Zavoda RS za solstvo in
Ministrstva za solstvo, znanost in sport.
Konzulent nam je bil prof. Vojko Kunaver.
Projekt je potekal vse solsko leto pri pouku, interesnih
dejavnostih, dodatnem pouk in tudi zunaj sole. Dejavnosti
in vse med letom nastale izdelke smo predstavili v obliki
krajevne turisticne prireditve kot srednjeveski dan v
Laskem. Od podobnih prireditev po Sioveniji smo se loci Ii
po pestrosti lastnorocnih izdel kov ucencev.
Doslej najvecji projekt na nasi soli je bil hkrati tudi
priloznost za timsko in interdisciplinarn o delo. Vsak je
hotel svoje delo opraviti po svojih najboljsih moceh, tako
ucenci kot uCitelji, in je bil velik izziv za vse.
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Marica

Cerie

Projektno skupinsko
delo iivljenje Evropejcev
V srednjem veku
Urad
Projektno skupinsko delo je pri pouku zgodovine ze
ustaljena oblika dela. V okviru poglavja Srednji vek v 6.
razredu osnovne sole so zanimive teme 0 vsakdanjem
zivljenju Evropejcev. Raznolikosti zivljenjskega utripa med
posameznimi sloji srednjeveske druzbe so za ucence zelo
privlacne, zato se z veseljem lotijo raziskovalnega dela z
dodatno literaturo. Pri projektnern skupinskem delu lahko
ucenci pokaZejo svoje razlicne sposobnosti, s katerimi se
dodatno obogatijo predstavljeno temo.
V osnovni soli Kungota navedeno temo izvajam v obliki
projektnega dela ze od sol. leta 1996(97 Vsebinsko je ostal
projekt nespremenjen. Uspesnost njegove izvedbe je odvisna od generacije. Njej prilagajam tudi zahteve in kriterije.
Ucenci Iste vsebine predstavljajo na razlicne nacine. Prav v
tem je car projektnega dela, saj vzpodbuja ustvarjalnost otrok.
Projektno delo je tudi timsko delo. Pri tej obliki dela so
elementi sodelovalnega ucenja. Da bi dosegli cim boljse
razumevanje in cim vecjo zapomnitev vsebin, uporabljamo
tehniko reciprocnega ucenja.

Matiracija, predstariter tern prajeidnega de/a in
kriteriji
Projektno skupinsko delo Zivljenje Evropejcev v srednjem
veku pri pouku zgodovine izvajarn sest solskih ur. Dolocene
naloge in dela ucenci opravijo v solski citalnici in doma.
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Najpomembnejsa pri izvajanju projektnega del a je ucinkovita motivacija ucencev. Ker ucenci obliko dela ze poznajo
(na podoben naCin spoznajo zivljenje Grkov in Rimljanov),
jih pri prvi uri projektnega dela navdusim nad vsebinami, ki
jih lahko izbirajo glede na interes. Za motivacijo ucence
razdelim v stiri skupine . Vsaka skupina dobi fotografijo: 1.
skupina fotografijo sodobnega velemesta; 2. skupina fotografijo kmetije, ki se intenzivno ukvarja z vinogradnistvom;
3. skupina fotografijo sodobne krnecke hise; 4. skupina
fotografijo sodobne vile v bogatem predmestju. Preden
skupinam razdelim fotografije , jim naroCim: "V treh minutah
zapisite asociacije, ki se vam porodijo ob pogledu na
fotogralijol" Po treh minutah skupine preberejo svoje
asociacije, s katerimi oznacijo znaCilnosti zivljenja sodobnih
Evropejcev. Ob izbranih slikah srednjeveske kmecke hise,
srednjeveskega gradu , srednjeveskega mesta ucenci z
lahkoto ugotovijo, da je bilo zivljenje v srednjem veku precej
drugacno, kot danes. Ko jih vprasam, ali bi radi zivell v
srednjem veku, se vecina odloci za zivljenje v gradu, nekateri
bi raje ziveli v mestu . Zastavim nekaj vprasanj in vzbudim
dvom. Ali je bilo res zivljenje v srednjeveskem gradu prijazno
in udobno? Kako so sploh gradili in cemu so sluzili prvotni
gradovi? Kaj pomeni vitesko obnasanje? S katerimi tezavami
so se srecevali srednjeveski mescani? Ali ima sodoben kmet
res manj tezav kot kmet v srednjem veku?
Ob prosojnici ucencem predstavim teme s temeljnimi
vprasanji , na katera sku pine iscejo odgovore .
1. tema: GRADNJA, VLOGA IN IZGLED
SREDNJEVESKIH GRADOV
Kje so grad iii srednjeveske gradove?
Kdo je gradil te gradove in kako?
Zakaj so bili gradovi pomembni?
Izdelajte rekonstrukcije izbranega gradu iz lepenke, lesa,
siporeksa ali drugega materiala!
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2. lema: ZIVLJENJE NA SREDNJEVESKEM GRADU
Kdo je zivel na gradu?
Kateri so bili pomembni grajski prostori in kaj se je v njih
dogajalo?
Kaksna je bila oprema gradu?
Kako so se plemiCi zabavali in kako so praznovali na gradu?
Izdelajte rekonstrukcijo razporeditve prostorov in opremo v
gradu l Uporabite lahko skatlo iz lepenke l
3. lema: VITEZI IN VITESKA VZGOJA
Kdo je lahko postal vitez?
Kako so bili vitezi opremljeni in katere so bile njihove
obveznosti?
Zakaj so bili vilezi zelo spostovani?
Izdelajte rekonstrukcijo viteza v popolni opremi. Uporabite
lahko lepenko.
4. lema: KMECKO GOSPODARSTVO V SREDNJEM VEKU
Kako so kmetje obdelovali zemljo?
Kaj je znacilno za triletno kolobarjenje?
Katera orodja so kmetje uporabljali?
Kako so kmetje naseljevali nova ozemlja?
Kaj je bilo znaCilno za domaco obrt in kmecko trgovino?
Katere obveznosti so imeli kmetje do zemljiskega gospoda?
Izdelajte rekonstrukcijo rala in kasneje izdelanega pluga!
5. lema: KMECKO ZIVLJENJE V SREDNJEM VEKU
Kaksna je bila srednjeveska kmecka hisa?
Kako so se kmetje oblacili?
Kaj so kmetje najpogosteje jedli?
Kaj vse so kmetje znali?
Izdelajte rekonstrukc ijo srednjeveske kmecke hise.
Uporabite lahko les, slamo, tlovico .
6. lema: NASTANEK IN RAZVOJ SREDNJEVESKIH MEST
Kje so nastala srednjeveska mesta?
Zakaj so nastala srednjeveska mesta?
Kdo so bili prebivalci mesta in katere posebne pravice so imeli?
Kako je izgledalo srednjevesko mesto?
Katera slovenska mesta imajo lepo ohranjene srednjeveske
dele mesta?
Izdelajte maketo dela starega Lenta v Mariboru l Lahko del
obzidja s stolpi. Uporabite lepenko l
7. lema: ZIVLJENJE V SREDNJEVESKEM MESTU
Kateri so bili veliki problemi srednjeveskih mest in kako so
jih resevali?
Kaksno je bilo druzinsko zivljenje?
Katere obrti so bile v srednjeveskih mestih najbolj zastopane?
Zakaj so bili pomembnl cehi?
Izdelajte rekonstrukcijo poljubnega cehovskega znaka!
Uporabite lahko glinomol , linolej, zico!
Po predstavitvi tem ponavadi med ucenci kar zavrsi.
Dogovarjajo se, katero temo si bode izbrali , kdo bo v isti
skupini ... Glede na interes ucenci oblikujejo skupine In si
izbirajo teme. Ce zeli vee skupin izbrati isto temo, poskusam
interes ucencev preusmeriti , tako da so razdeljene vse teme.
Nato ucencem predstavim, kje so v ucbeniku zapisane
leme, ki jih bode spoznavali. Predstavim dodatno literaturo,
ki jo bode uporabljali , in razdelim slikovno in besedilno
gradivo. Ko so sku pine ze oblikovane in imajo ucenci vse
gradlvo pred seboj, skupaj doloeimo vodjo sku pine, ki je
odgovoren, da bo dele znotraj skupine opravljeno. Sku pine
imajo pet do desel minut easa, da si razdelijo delo v dvojice.
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Vsaka dvojica mora pripraviti dolocen del raziskovane teme.
Pogovorijo se , kdo bo delal z besedili in slikovnim gradivom
v ucbeniku in kdo raziskoval doloceno temo s pomocjo
dodatne literature. Pri tej razdelitvi del ucence opozorim ,
da si dele razdelijo glede na interes , ki ga morajo znotraj
skupine znati uskladiti . V lem delu projektnega dela je zelo
pomembno, da so sku pine oblikovane tako, kot si ucenci
zelijo. Znotraj skupine mora vladati homogeno ozracje.
Skupina mora delovati kot dober lim. V projektnem delu
so vsekakor pomembni elementi timskega dela, pri katerem
je nujno treba usklajevati interese in se podrejati skupni m
ciljem skupine. Vsekakor pa mora biti vsak clan skupine
prepoznaven in mora znotraj skupine, v dvojici , opraviti svoj
del skupnega raziskovanja. V primeru da je v skupini mocan
individualist, dopustim moznost, da dela samostojno znotraj
skupine.
Ko je dele v skupini razdeljeno, ucencem povem, kaj bode
delali pri naslednjih urah zgodovine. Druga ura: spoznavali
boste izbrano temo z besedili in s slikovnim gradivom s
tehniko reciprocnega ucenja, v dvoj icah boste oblikovali
miselne vzorce in znotraj skupine drug drugemu predstavili
svoje znanje (zahteva reciproenega in sodelovalnega
ucenja). Tretja ura: ucenci iste skul?ine, ki raziskujete skupno
temo , boste obl ikovali plakat . Cetrto in peto uro boste
predstavljali svoje zanimivosti. Sesto uro bomo preverili vase
znanje in ga ovrednotili .
Ucence spomnim , da lahko dolocene dele vsebine, ki jo
bode spoznali , pripravijo tudi v obliki dialoga ali s simultano
igro vlog . Tudi ti dve metod i ucenci ze poznajo In ju z
veseljem uporabljajo. Pokazem jim nekaj izdelkov, rekonstrukcij gradov, kmeckih his in njihovih tlorisov, ki so jih
izdelali ucenci prejsnjih generacij.
Pomembna je tudi predslavilev krilerijev, na temelju
katerih ocenim delo skupine in posameznega ucenca.
Vsaka skupina mora izdelati sku pen plakat. Plakat mora
imeti miseln i vzorec izbrane teme. Vsak clan skupine
sodeluje pri oblikovanju celotnega miselnega vzorca. Miselni
vzorec mora biti dopolnjen z risbami in s slikovnim gradivom .
(Vsem clanom iste skupine enotno ovrednotim plakat.) Vsak
clan sku pine mora predelati dolocen del teme in ga predstaviti s pomocjo miselnega vzorca (plakata) svojim sosolcem.
Skupina pripravi krizanko ali rebus ali kako drugo zanimivo
nalogo s pomocjo katere bomo preverili znanje . Rekonstrukcije izdelajo ucenci , ki so si izbrali to delo, doma. (Vsi ,
kl skupaj izdelujejo doloceno rekonstrukcijo, so enotno
ovrednotenL)
Vrednotim: prizadevnost ucenca pri delu , vsebinsko in
logicno, smiselno sestavo miselnega vzorca, estetsko obliko
plakata , samostojnost in sposobnost pripovedovanja s
pomocjo miselnega vzorca, sodelovan je ucencev pri
preverjanju znanja po predstavljeni doloceni temi in znanje,
ki ga ucenec pokaze pri zadnji uri projektnega dela, ki je
namenjena ponovitvi in preverjanju celotnega znanja 0
zivljenju Evropejcev v srednjem veku.

Oe/o pO skupinah in predstavitev de/a
Druga in tretja ura projektnega dela potekata po skupinah .
Imamo sedem tem, sed em skupin. Vsaka skupina ima stiri
ali tri ucence. Skupina se razdeli na dva dela. Vsaka dvojica
opravi dolocen del raziskovanja. Ucenci, ki berejo pocasneje
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in teze razumejo snov, obravnavajo izbrano temo s pomocjo
besedil v ucbeniku. Sposobnejsi ucenci delajo z besedili iz
dodatne literature. Ucenci delajo z besedilom po korakih
reciprocnega ucenja:
- napoved vsebine ob preletu besedila in slikovnem
gradivu, kaj ze vem 0 tej temi,
branje besedila po posameznih odstavkih, izpisovanje
neznanih besed, iskanje njihove razlage,
zastavljanje vprasanj in iskanje odgovorov na temelju
prebranega besedila,
dolocanje kljucn ih be sed iz posameznega odstavka,
oblikovanje miselnega vzorca,
samostojna predstavitev vsebine s pomocjo miselnega
vzorca.
Znotraj skupine je vsaka dvojica ali posameznik opravil
del dela. Zato sledi pomemben del timskega dela, ko mora
vsak svoje delo predstaviti drugim clanom tima. Po
predstavitvi sledi se zastavljanje vprasanj in koncno lahko
skupina zacne pisati skupen miselni vzorec, ki ga morajo
razumeti vsi ciani tima. Dve solski uri sta ponavadi premalo,
da bi lahko skupine dokoncale miselni vzorec in plakat, zato
stem delom nadaljujejo v casu prostih solskih ur v solski
citalnici ali doma.
Ves cas, ko ucenci delajo v dvojicah in po skupinah,
spremljam njihovo delo, jim svetujem, pomagam, dopolnjujem in usmerjam, ce je to potrebno. Nekateri ucenci so
zelo samostojni in domiselni, s svojimi idejami znajo
presenetiti in navdusiti.
Sku pine, ki se odlocijo, da bode del svoje teme predstavile
s simultano igro vlog , zapisejo dialog in ga poprej pokaZejo,
tako da jim lahko dodatno svetujem pri vsebinskem delu.
Samo izvajanje igre vlog, sceno rezijo in kostume, prepustim
njihovi domisljiji. Ko smo pred sestimi leti prvic izvajali projekt
o zivljenju Evropejcev v srednjem veku, so se Tatjana Vdovic,
Nina Mesko in Valerija Matjasoc odlocile, da si izposodijo
oblacila v SNG MariboL Za predstavitev so se oblekle kot
oproda, grajska gospa in grajska gospodicna. Predstavljale
so zivljenje na gradu. Da bi si znali bolje predstavljati
razporeditev grajskih prostorov, so v skatlo od cevljev
oblikovale tlorise posameznih nadstropij grajskega stolpa.
Vsako nadstropje so opremile z znacilnimi kosi poh istva, ki
so jih pray tako izdelale iz lepenke. Isto temo, Zivljenje na
srednjeveskem gradu , so v solskem letu 1998/99 ucenke
Janja Majhenic, Jana Gamser, Maja Klinar in Anja Tacer
predstavile z lutkami. Doma so izdelale lutke iz papirja in jih
nalepile na palicke. V ucilnici so postavile lutkovni oder, ki
so si ga sposodile pri lutkovnem krozku, in odigrale dialog
med grajsko gospo, grascakom, grajsko gospodicno in
duhovnikom. Nastopil je tudi grajski norcek. V dialogu so
predstavile vse znacilnosti grajskega zivljenla. Besedilo za
dialoge so oblikovale na temelju besedila iz knjige V zavetju
srednjeveskih gradov. Svojo predstavo so obogatile z
renesancno glasbo , ki so si jo pridobile pri uCiteljici za
glasbeno vzgojo. Verjetno ni treba poudarjati , da so bili
sosolci nad predstavitvijo zelo navduseni. Ucenci so z vecjim
zanimanjem poslusali in tudi vec so si zapomnili kakor pri
drugih predstavitvah, kjer so pripovedovali Ie ob plakatu.
Pri projektni obliki dela imajo ucenci moznost, da pokaZejo
in razvijajo razlicne sposobnosti in spretnosti. Ob zanimivih
in lepo izdelanih plakatih ucenci izdelajo tudi razlicne
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rekonstrukcije. Na soli imamo ze nekaj gradov, ki so izdelani
iz razlicnih materialov. Miha Jan, ki je obiskoval sesti razred
pred sestimi leti, je z ocetovo pomocjo iz lepenke izdelal
Svecinski grad . Pri tem delu je bilo gotovo potrebno veliko
volje in obcutka za natancnost. Jure Raner je v solskem
letu 1998/99 z bratovo pomocjo grad izoblikoval iz kosa
siporeksa. Berta Podgorelec je izdelala srednjevesko kmecko
hiso iz lepenke, stene je premazala z ilovico in streho prekrila
s slamo. Jasmina Pusnik in Klavdija Majhenic sta z ocetovo
pomocjo izdelali kmecko hiso iz palicic, tako da je izgledala
kot brunarica. Uros Rozman, Tadej in Matej Stajan so se
tako navdusili nad vitezi, da so iz vezane plosce izrezali
svoje viteske sCite, ki so jih pobarvali kot svoje grbe. Uros
je razlozil , zakaj ima njegov grb rdeco osnovno polje, ki je
po sredini razdeljeno z belim krizem , in zakaj ima Tadejev
grb modro osnovno plosco z rumeno navpicno crto. Izdelali
so si tudi lesene sablje, ki smo jih po predstavitvi , zaradi
varnosti, shranili v kabinetu. Daniel Nikolov je izdelal
preprosto maketo Drave s splavarjem in z Vodnim in Sodnim
stolpom na Lentu . Natalija Dimnik je izdelala lastno knjigo
o kmeckem gospodarstvu v srednjem veku . Na temelju
prebranih besedil je zapisala svoje povzetke in jih opremila
z lastnimi ilustracijami. Pray generacija ucencev sestih
razredov v solskem letu 1998/99 se je pri predstavitvah
projektnega dela zelo potrudila. Ves material (plakati in
izdelki) je bil tako bogat, da smo za njegovo postavitev imeli
premalo prostora v ucilnici in smo razstavo postavili na
hodnik pred ucilnico. Zanimivo je bilo opazovati ucence
sedmih in osmih razredov, ki so opazovali , komentirali in
primerjali njihove izdelke s tistimi, ko so jih oblikovali sami,
ko so bili sestosolci. Pri izdelavi rekonstrukcij se zmeraj
izkazejo ucenci , ki jim sicer zgodovina ni najzanimivejsi
predmet. Vsaka generacija pa ne kaze enakega navdusenja
nad tovrstnim ustvarjanjem.
Predstavitve so zmeraj rezultat vlozenega dela in odsev
sposobnosti dolocenega ucenca. Sposobnejsi ucenci
nastopajo povsem suvereno in sprosceno. Nekateri se
vsebino poskusajo nauciti na pamet in imajo ob predstavitvi
tezave. Spet tretji imajo tremo in ne vedo, kako bi strnili
svoje misli. Vsak clan skupine mora odigrati svojo vlogo v
skupini, nihce ne more namesto njega opraviti dela ali ga
predstaviti. Zgodilo se je ze, da kdo izmed ucencev ni opravil
dela. Manjkajoci del vsebine sem ucencem razlozila, ko je
skupina koncala s svojo predstavitvijo . Po koncani
predstavitvi so ucenci nagrajeni z aplavzom sosolcev, kar
jim je v veliko veselje , saj je bil njihov trud poplacan s
priznanjem in tudi ocena ne more biti slaba. Po vsaki
predstavitvi ucencem povem, kaj je bilo zelo dobro, kaj bode
v prihodnje ob predstavitvah morali spremeniti. Njihovo delo
ovrednotim na podlagi kriterijev, ki jih predstavim prvo uro
projektnega dela. Sledi voden pogovor 0 predstavljeni temi.
Morebitno nerazumevanje pomembnih delov vsebine, ki so
zastavljeni kot ucni cilji v ucnem nacrtu , dodatno razlozim.
Po predstavitvi vsake teme je preverjanje nujno, sicer
vsebina zbledi in ucenci ne vedo, kaj je pomembno in kaj
morajo dob ro znati, da bode lahko nadalje razume li
predstavljene vsebine.
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Jasmina in Tatjana v koslumih izposojenih v SNG Maribor predstavljata ,
L ivljenje na srednjeves kem gradu,
Kungota, 1996.
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Primeri izdelanih rekonstrukcij srednjeveskih gradov in kmeckih his, OS
Kungota, 1997.

Preverjanje in utrjevanje znanja
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Primer predstavitve zivljenja na srednjeveskem gradu na plakatu, OS
Kungota, 1998.

Sesta ura projektnega del a Zivljenje Evropejcev v srednjem
veku je v celoti namenjena preverjanju in utrjevanju. Ucenci
delajo po skupinah, ki niso enako sestavljene, kot so bile pri
pripravi in predstavitvi projektnega dela. Sku pine so
sestavljene tako, da so v vsaki skupini ciani iz skupin , ki so
obravnavale razlicne teme. Stem dosezemo pomemben element sodelovalnega ucenja. Oblikovali smo skupine za
preverjanje. Skupine resujejo naloge, ki so jih ucenci pripravili
za preverjanje dolocene teme.
V vsaki skupini je nekdo, ki je sodeloval pri pripravi nalog
iz dolocene teme. Ta clan sku pine nadzoruje dela ostalih
clanov in pomaga pri resevanju tistih nalog, ki jih ucenci ne
znajo resiti.
Po skupinskem delu izvedemo kratek kviz z najpomembnejsimi vprasanji iz obravnavane teme. Sledi ovrednotenje
celotnega projektnega dela in zapis ocen.
Prime ri nalog, ki so jih izdelali ucenci za p reverjanje znanja

1.KAJ SO VITEZI UPORABLJALI
ZA PLEZANJE PREKO ZIDU?
2.KAJ JE VITEZ UPORABLJAL V OBRAMBI ?
3.KAKO SE IMENUJE
TEK MOVAN JE VITEZOV?
4.KAKO SE IMENUJE
SREDNJEVESKI BOJ EVN IK?
5. KAT ERA DRAGA KOVI NA JE BILA
GESLO ZAPISI NA CRTO:
RESITVE:
1 . VRV

4. VITEZ

2.SCIT

5.ZLATO

3.TURNI R
Krizanka VITEZ, Sin isa Knezevic , 6. a, 1998.
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4. getih

1

5. obzidjem

5. s ':i", So bila obdana mesta

Miselni vzorec in krizanka NASTANEK IN RAZVOJ SREDNJEVESKIH MEST,

Rebusa RALO, KOLONIZACIJA, Andreja Golob, 6. b, 1998.

Ales Valel, 6. b, 1998
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Sodobna didaktika pouka zgodovine v teoriii

Ucenci 0 projektnem de/u
Ueenci radi spoznavajo zgodovino tudi drugaee. Klasiene
frontalne ure zgodovine se vse bolJ umikajo novim, pestrim,
bolj zanimivim, za ueitelja in za ucence zahtevnejsim oblikam
dela. Pray vsi ueenci , se zlasti tisti, ki radi poslusajo zanimive
razlage uciteljev (ob tem so lahko Ie pasivni poslusalci) ,
niso najbolj navduseni nad projektnim delom , ki od njih
samih zahteva vee miselne aktivnosti. Zato so mnenja
ucencev 0 proJektnem delu razliena:
- vsee mi je, ker se tako veliko nauCim,
- vsec mi je , ker se sam ucim s pomocjo razlienih zanimivih
knjig ,
- ni mi vsee, ker moramo delati sami ,
- raje poslusam razlago ueiteljice,
- zelo rad izdelujem makete,
- zanimivo je pisanje in resevan je rebusov,
- sestava dialoga je zahtevna, predstavitev je zanimiva,
- zapisi v obliki miselnih vzorcev so zahtevni .
Pozitivne izkusnje so me preprieale, da je obravnava teme
Zivljenje Evropejcev v srednjem veku s projektno obliko dela
dobra, zato bom z njo nadaljevala.

Ekskurzija pO najstarejsem de/u mesta Maribor
Na projektno deja navezem tudi ekskurzijo po srednjeveskem
MariboruV okviru dneva dejavnosti (kulturnega, naravoslovnega) so ueenci sestih razredov na ekskurziji po starem
delu mesta Maribor. Vodstvo po mestu skupaj z mano
pripravi jo in vodijo nekateri Ciani zgodovinskega krozka.
Vodstvo traja dYe solski uri. Ucenci dobijo uene liste z
nalogami, ki jih po razlagi na doloeenem opazovanem mestu
sproti . resuJemo. Na Florjanovem trgu ueenci poslusajo
pripoved 0 nastanku mesta in njegovi legi ter 0 pomenu
obrambnega jarka ter obzidja. Po VetrinJski ulici se sprehodirno do Zidovskega trga, kjer spoznajo, od kod ime
Zidovskemu trgu, zakaj je se danes pomembna sinagoga
v Mariboru. Na Lentu se pogovafJamo 0 nekdanjem prometu
na Dravi. Ueenci iscejo imena ulic in razlagajo izvor njihovih
imen. Opisejo znaCilnosti srednjeveskega mesta in ocenijo
danasnji pomen Lenta za Maribor. Mimo Minoritskega
samostana se sprehodimo do Koroske ulice, kjer je lepo
viden izhod iz nekdanjega srednjeveskega mesta skozi
Koroska vrata (ena izmed petih vrat, ki so vodila v mesto).
Na Koroski cesti opisejo hiso, kjer je bila prvotna mestna
hisa v Mariboru, in prisluhnejo zgodbi 0 prebrisani pekarici ,
ki se ni okuzila s kugo, kljub temu da je mescane redno
oskrbovala s kruhom. Nazadnje se ustavimo ob Kuznem
znamenju , kjer se pogovafJamo 0 nevarnostih v srednje-
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veskem mestu: 0 kugi in 0 pozarih. Ueenci opisejo spomenik
Kuzno znamenJe in znajo povedati, da je original shranjen
v Zavodu za varstvo naravne in kulturne dediseine .
Pn naslednji zgodovinski uri preverimo pravilnost resenih
nalog in dopolnimo manjkaJoee dele vsebine.

so mi pokazale, da so ueenci pri projektnem
skupinskem delu yes cas aktivni. Njihova aktivnost ni zgolj
navidezna, (branje besedila in izpisovanje pomembnih
stavkov). Izbrane metode in tehnike dela od ucenca
zahtevajo stalno miselno aktivnost. Ucenci berejo
besedila, se pogovarjajo 0 vsebini in besedila analizirajo,
s kljuenimi besedami oblikujejo miselni vzorec in nakaiejo
vzrocno posledicne odnose . Ob taksnem nacinu dela se
ucenci urijo ueenje z razumevanjem . Urijo se v iskanju
bistva.
Za ucenca so pomembne tudi izkusnje, ki si jih pridobi
ob predstavitvi svojega dela. Spozna, da je pomemben
in nepogresljiv clan sku pine - tima. Pridobiva sposobnosti
dogovarjanja znotraj skupine, ki se ji mora podrejati. Delo
vsakega posameznika znotraj tima mora biti prepoznavno. Ucenec se mora zavedati, kako pomemben del
naloge je opravi!. Na svoje deja mora biti ponosen in za
svoje opravljeno deja mora dobiti priznanje, ki gre njemu
in vsem clanom skupine. Pray s to obliko dela ucenci
pridobivajo zdrave odnose skupinskega - timskega dela,
kjer si vodja tima ne prilasea zaslug ostalih clanov. Vodja
skupine je Ie koordinator enakovrednih Cianov tima.
Projektno delo pri ucencih vzbuja domisljijo in ustvarjalnost. Pri zgodovinskem projektnem delu ucenci laze
povezujejo znanje , ki ga pridobijo pri drugih predmetih,
kot so glasbena in likovna vzgoja ter slovenski jezik. Tako
se tudi vse bolj zavedajo pomena razlienega znanja, ki
ga pridobivajo v soli in zunaj nje.

Izbrana IIteratura za ucence:
Steele, Philip (1996): Najlepsa knjiga a gradovih, UCILA, Trzic.
V zavelju srednjeveskih gradov, zb irka Kako so ziveli (1 990) , Mladinska
knjiga, Ljubljana .
Dr. Millard, Anne (1989): Zivljenje skozi stoletja, DOMUS, Ljubljana.
Gombrich, Ernest H. (1 991 ): Kratka svetovna zgodoYina za mlade

bralce, OZ8, Ljubljana.
Dr. Miheli6, Darja (1996) : Mescan sem, Iz zivljenja srednjeveskih mes\,
Ljubljana.
Maribor skozi stoletja (1 991 ), razprave I, Zaloz.ba Obzorja , Maribor.
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Vodstvo pO mestu Maribor
Uvod

o pomenu solskih ekskurzij se vse vee govori in pise in
verjetno smo ze vsi dOleli, kako pomembno je, da je ekskurzija za ueence dobro pripravljena in da poteka brez zapletov s kar najbolj neposredno aktivnostjo ueencev.
Prizadevamo si, da bi bili na terenu, ob opazovanju vsi ueenci maksimalno angazirani, da bi jim vzbudili zanimanje za
predstavljene vseblne, da bi sami raziskovali in odkrivali ter
dopolnjevali pridobljena spoznanja se pozneje v zivljenju,
ko bi se srecali s podobnimi zanimivostmi. Se vecjo aktivnosl
dosezemo pri tistih ueencih, ki se pripravljajo za vodstvo
ekskurzije ali kratke uene poti.
Ekskurzijo ali vodstvo po ueni poti lahko pripravijo tudi
ueenci. Izvajajo lahko tudi neposredno vodenje, seveda pod
mentorstvom ueitelja.

Kako smo se odJociJi za vodstvo po mestu Maribor
Septembra 1998 je bil v mestu Maribor tudi festival Mesto
odprtih vral. S ciani zgodovinskega krozka smo se z
veseljem udelezili vodstva po srednjeveskem Mariboru. K
petim vratom srednjeveskega mesta so nas popeljala
dekleta turistiene sole iz Maribora in nas seznanila z
zanimivostmi zivljenja v srednjem veku ter opozorila na
ostaline iz lakratnega casa. Stavbe, ulice, prehodi, obzidja
so za nas dobili novo vsebino. Mnogokrat jih vidimo, morda
tudi opazujemo, vendar se zmeraj ne zavedamo njihove
vsebine, pomena v preteklosti in sedanjosti.
Navduseni nad zanimivostmi Maribora smo se odloeili,
da bomo tudi mi, ciani zgodovinskega krozka OS Kungota,
raziskali zanimivosti mesta in jih predstavili tistim, ki jih bo
zanimalo nase vodstvo.

Kako smo se pripravJjaJi za vodstvo
pO mestu Maribor
S ciani zgodovi nskega krozka smo se odloeili, da bomo
pripravili ponudbo zanimivosti mesta Maribor tako, kot so
nas zanimale. Oelo je potekalo timsko. Vsi ciani zgodovinskega krozka so si izbrali teme ali zanimivosti, ki so nas
posebej zanimale:
Kje se mladi zabavajo v Mariboru in kako,
Kje se mladi solajo v Mariboru in kako,
Moznosti za sport in rekreacijo,
Parki in sprehajalne poti ,
Kulturno zivljenje v Mariboru ,
Srednjevesko jedro mesta Maribor.
Sledilo je zbiranje vsebinskega gradiva. Podatke so ucenci
zbrali s pomoejo literature iz solske knjiznice, easopisa Vecer
in s spletnih stran. Izluseiti so morali bistvene podatke in
zanimivosti. To delo je bilo za njih najbolj zahtevno, potrebno
je bilo precej vztrajnosti in koncentracije. Motivacija za delo
je marsikdaj popustila. Vendar so ucenci sestega in
sedmega razreda z malo vzpodbude zmogli tudi to.
Sledilo je izdelovanje prospekta, s katerim so ucenci na
eim bolj izviren nacin predstavili svojo temo. Cilj izdelave
teh prospektov je bil , da z njimi pritegnejo eim vee ueencev
fli l l l l llill~I!.'.', 111

20

in

praksi

in drugih Ijudi, ki prihajajo na solo, da bi se zanimali za
zanimivosti Maribora. Izredno domiselne in raznolike
prospekte smo razstavili na oglasni deski v soli in povabili
ueence, da se odzovejo na naso ponudbo vodstva po
nasem mestu.

Metode in ci/ji priprave in izvedbe vodstva po
mestu Maribor
Oa bi dosegla veeje zanimanje ueencev za nase mesto,
da bi spoznali njegove pomembne kulturnozgodovinske
znamenitosti, da bi jih navdusila nad njegovim bogastvom
in lepotami, sem se odloeila, da spoznajo svoje mesto z
metodami, ki ueenca najbolj aktivirajo : raziskovanje in
fotografiranje kulturnozgodovinskih znamenitosti na terenu ,
raziskovanje z literaturo , easopisi in spletnimi stranm i,
viharjenje idej, graficno oblikovanje, igra vlog. Ob teh smo
uporabili vee ali manj klasiene uene metode: opazovanje,
pripovedovanje, pogovor, razlaga, primerjava, pisanje.
Ueenci so bili v prvi fazi pasivni poslusalci in opazovalci
kulturnozgodovinskih znamenitosti mesta Maribor. Se prej
so bili opozorjeni, naj bodo ob vodenem sprehodu po mestu
zelo pazljivi , kajti eez nekaj mesecev bodo oni tisti, ki bodo
Ijudem predstavljali, opisovali in pripovedovali 0 znamenitostih Maribora.
Sledilo je timsko delo, v katerem so vsi ciani zgodovinskega krozka postali neposredno aktivni. Izbrali so si
temo, ki so jo sami ali v dvojici ali trojici raziskali. Sledilo je
neposredno delo z literaturo, brskanje po spletnih straneh .
Ucenci so brali, si oblikovali zapiske in jih pripravili v besedilo, ki so ga zeleli povedati ob vodstvu po mestu. Besedilo
so se naueili tako, da so ga prosto pripovedovali. Sledilo je
ustvarjanje izvirne ideje za prospekt, na katerem so prikazali
zanimivosti izbrane teme.
Oblikovane prospekte smo razstavili in jih primerjali po
izvirnosti, domiselnosti in pestrosti.
Ueenci so z zanimanjem opazovali in brali prospekte 0
Mariboru. Bili so jim vsee zlasti zaradi njihove izvirne oblike.
Prospekti , ki so jih izdelali ciani zgodovinskega krozka, niso
imeli klasiene oblike turistienega prospekta. Temo Kje se
mladi zabavajo v Mariboru in kako je Polona predstavila s
sestavljanko razlienih erk po velikosti in obliki. Sestavljeno
besedilo je nalepila na kose usnja, ki ga je nato sesila v
celoto, ki bi naj predstavljala tloris mesta. Temo Kje se mladi
solajo v Mariboru in kako je Andreja predstavila na
prospektu, katerega osnova je bil velik grb mesta Maribor.
Moznosti za sport in rekreacijo sta Nino in Alen predstavila
na prospektu , ki je ponazarjal reko Oravo, saj sta ob
predstavitvi dala poudarek rekreaciji na reki Oravi , ki je bila
pred sto leti bolj znana po splavarjenju . Srednjevesko jedro
mesta Maribor so Katja, Maja in Janja predstavile s simbolom
mesta Maribor, s staro trto na Lentu. Na vejo vinske trte so
z rafijo privezale liste vinske trte, na katere so prilepile
fotografije s kratkimi besedili 0 najpomembnejsih znamenitostih mesta Maribor. Kratko zgodovinsko oznako mesta,
razlago imena Maribor je Andreja zapisala na izrezan tloris
mesta iz 19. stoletja, ki ga je opremila s pomembnimi vedutami mesta. Prospekt smo dali prevesti tudi v nemseino (pri
fakultativnem pouku nemscine) in anglescino.

Sodobna d daklika pouka zgodov ne v leorlj

Koga smo vodili pomestu Maribor
Prvo vodstvo so ciani krozka izved li pred prvomajskimi
prazniki za svoje starse. Vedeli smo, da nam bodo starsi
nase zacetne spodrsljaje najlaze spregledali. In res je bilo
tako. Hkrati so otroci lahko svojim starsem pokazali svoje
znanje, starsi pa so jih za nagrado povabili na sladico .
Vodstvo je potekalo z Grajskega trga po Vetrinjski ulici na
Zidovski trg, od tam na Lent do Sodnega stolpa in na
VOjasniski trg, nato na Korosko cesto do Kuznega znamenja
ter po Gosposki in Tyrsevi ulici do mestnega parka. Kl jub
dezevnemu vremenu smobili vsi zadovoljni .
Naslednje vodstvo je bilo za ucence osmih razredov in
njihove prijatelje iz Gamlitza, ki so bili en teden gostje nase
sole. Vodena pot je bila ista kot za starse , Ie da je od
Glavnega trga zavila na Siomskov trg in v Univerzitetno
knjiznico, kjer smo si ogledali ureditev knjiznice . Avstrijskim
prijateljem smo razdelili prospekt mesta Maribor, ki smo ga
prevedli v nemsCino.
Kasneje smo po Mariboru vOc,lili se ucence sestih razredov,
cetrtega in tretjega razreda OS Kungota. Njihovo vodstvo
je bilo omejeno Ie na stari del mesta, seznanjali smo jih z
ostanki srednjeveskega mesta in zivljenjem Ijudi v njem.
Vodstvo teh ucencev je bilo pocasnejse, saj so morali na
temelju nasega pripovedovanja, neposrednega opazovanja
in raziskovanja , ki ga je omogocal neposredni ogled,
izpolnjevati ucne liste, ki sem jih kot mentorica poprej
pripravila posebej za ucence sestih in posebej za u6ence
tretjih in cetrtih razredov. Pri tem vodstvu je bilo moje
vkljucevanje kot uciteljice zgodovine najbolj pomembno.
Ciani zgodovinskega krozka so bili najbolj veseli, da so
lahko po nasem mestu vodili ucitelje, ki so bili pri nas na
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zakljucnem SreCanjU stiriletnega sodelovanja v projektu
Comenius. Po nasi ustaljeni poti od Grajskega trga prek
Zidovskega trga na Lent in na Korosko cesto do Kuznega
znamenja na Glavnem trgu so popeljali uCitelje iz Norveske,
Avstrije in ucitelje nase sole . Ker ucenci niso vesCi tekoce
anglescine , je bilo poskrbljeno za prevajalca. Ucenci so
goste povabili , da se kdaj udelezijo nasega mednarodnega
festivala Lent. Razdelili smo jim tudi prospekte Maribora, ki
smo jih izdelali posebej zanje v angleskem in nemskem
jeziku.

Sklep
Temeljni cilj, da ucencem priblizam poznavanje nasega
mesta, je bil s pripravo in izvedbo vodstva po mestu Maribor
dosezen . Ucenci so bili nad idejo zelo navduseni. Spoznal i
so, da malo vedo 0 mestu , kjer se pogosto sprehajajo.
Zavedati so se zaceli, da ima vsaka hisa svojo zgodbo, in
ce jo poznas, je sprehod po mestu bolj zanimiv.
Priprava na vodstvo po mestu pa sploh ni bila tako
preprosta. Oelo z literaturo in brskanje po spletn ih straneh
je bilo za ucence zahtevno. Za vztrajno branje in aktivno
delo z besedili so porabili veliko casa. LaZe je bilo na ogledu
mesta, kjer so ucenci Ie opazovali , fotografira li in poslusali
razlago vodick. Pri nekaterih ucencih je zacetno navdusenje
upadlo , zato sem morala z vztrajnim prigovarjanjem doseCi
koncen rezultat. Ko je bilo besedilo za vodstvo po mestu
pripravljeno, ko so bili izdelani prospekti , so bili vsi ucenci
zadovoljni. Spoznali so tud i, da vloga turisticnega vodica
sploh ni tako lahka. "Vodici morajo veliko vedeti in zanimivo
pripovedovati ; morajo biti zelo komunikativni; vodici morajo
biti iznajdljivi, znati morajo odgovarjati na zastavljena
vprasanja,« so ugotavljali.

SPREHOD PO SREDNJEVESKEM MARIBORU
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Matjai Ternovec

Uporaba programa
PowerPoint pri
pouku zgodovine
Uvod
Zgodovino poueujem na Srednjesolskem centru za posto, ekonomijo in
telekomunikacijo . Zgodovina se poueuje v PNih dveh letnikih (140 ur) in
velja za »eksotieen" predmet , saj je
poudarek na strokovnih predmetih .
Zgodovinskega uebenika ne dopolnjujejo ustrezna avdiovizualna sredstva,
a na sreeo sodobna racuna lniska
tehnologija omogoca, da se ta vrzel
zapolni. Tako kot ni vsaka zgodovinska
knjiga uporabna pri pouku, tako tudi ni
primerna vsaka slika in zgoseenka.
Poudariti je treba, da raeunalnik postane ueinkovit sele takrat, ko profesor
sam naredi selekcijo grad iva in ga
uporabi za eim bolj plastieen prikaz.

Moj nacin poucevanja
Poueevanje zgodovine temelji na
stirih temeljih , in sicer:

1. Ucbenik Staneta Berzelaka,' ki je
izredno dober. Ima veliko slikovnega grad iva , besedilo ni prezahtevno in ima veliko citatov iz
vsakdanjega zivljenJa. Predstavlja
temelj ucencevega dela. S pomoejo
uebenika ueenec spremlja pouk in
skusa razumeti vzroke in posledice
nekega zgodovinskega dogajanja.
2. Miselni vzorc~ ki nastajajo pred
oemi dijakov. S kombinacijo kljuenih
besed in simbolov razbijemo monotonost. Grafieni simboli , ki nadomesti jo kljuene besede prepreeijo
avtomatsko prepisovanje besed .
Oijaki so prisiljeni, da ugotovijo, kaj
simbol pomeni, in stem so nezavedno miselno aktivni. Pomnjenje
ucne snovi je veeje. Miselni vzorci
omogocajo stevilne moznosti demonstriranja, preverjanja in razumevanja obravnavane uene snovi.
Zelo pogosto se na podlagi miselnega vzorca razvije razprava. Oijaki
so s tehniko miselnega vzorca seZgOlkMoa \

acuna l nis k a de l a v nica

znanjeni. Ponujena jim je kot ena
izmed moznosti ueenja . Vedo, da
je miselni vzorec uCinkovit, ee ga
izdelajo sami.

mora ujemati s snovjo. Slika mora
vsebovati naeelo troedinosti (svetlo,
srednje svetlo , temno) in naeelo
kontrasta.

3. Poznavanje zakonitosti drui be.
Oolgo cas a sem iskal rdeeo nit, ki
se vleee skozi vso ucno snov. Razlozil bi tako: 5e vedno smo ujetniki
preteklih druzbenih dogajanj, ki
dolocajo nase zivljenje se danes. S
pomoejo poznavanja osnov delovanja neke druzbe lahko bo lje
razumemo njeno preteklost. Razlago nekega zgodovinskega obdobja zmeraj zaenem pri proizvodnji materialnih dobrin , ki je sestavIjena iz naravnih danosti , orodij in
tehnologije. Gospodarstvo v veliki
veeini primerov postavi temelje
politieni ureditvi in dolaca polozaj,
vlogo in moe slojev. Vpliva na
duhovno kulturo (religijo, znanost in
umetnost) in na kulturo bivanja
(bivalisca, opremo, hrano, obleko in
higieno). Oruzba je izredno kompleksna, vsi ti elementi se medsebajno prepletajo, vplivajo drug na
drugega. Oijake tako nauCim vzroeno-posledicnega razmisljanja in
povezav. Oruzba je ziv organizem ,
ki se stalno spreminja. To razlozim
pri prehodu v novo obdobje (kat ere
spremembe so bile tako moene, da
smo prisli v novo zgodovinsko
obdabje).

S primeri bom pokazal, na kaksen
naein uporabljam PowerPoint pri urah
zgodovine. Primeri so vzeti iz razlienih
priprav in razlienih zgodovinskih
obdobij. Moj namen je pokazati, na
kaksen naein se v tem programu izdela
miselne vzorce, kaligrafijo, slikovno
gradivo, tabele, zvok in sliko, glasbo
ter filme.

4. PowerPoint omogoCi, da vse zgoraj nastete elemente spremenim v
ueno-didaktieni pripomoeek, ki omogoea boljso predstavljivost in lazjo
razumljivost ucne snovi , veejo motivacijo in boljse pomnjenje.

• Miselni vzorec:
Primer ponovitve snovi ob koncu obravnave spartanske polis (slika 1).
Ozadje je v sivo erni kombinaciji , ki
nakazuje spartanski naein zivljenja.
Oijaki sami razlagajo prihajajoce slike,
saj so jih ze spoznali. PNa slika prikaZe
geografski prostor.' Oznacijo njegav
pomen za delovanje polis . Oruga slika
se postopno pojavlja in zgradi spartanske sloje. Oijaki vsak sloj posebej
opisejo. Tretja slika se pajavi levo
spodaj (prekine monotonost) , je polna
simbolav in predstavlja politicno ureditev. Oijaki povezejo sloje s politieno
ureditvijo. Pri eetrti sliki dijaki zaeneja
takoj opisovati naein zivljenja Spartancev. Peta slika prikaze ozemlje , ki
so ga Spartanci nadzorovali.3 Oijaki s
primerjavo pNe slike ugotovijo moe in
slabasti spartanske polis . Ob celotnem miselnem vzorcu razresimo se
doloeene nejasnosti.

Uporaba programa PowerPoint
Microsoftov program PowerPoint je
namenjen vsem vrstam predstavitev.
Omogoea uporabo in animacijo besedila, slike, zvoka in filmskih odlomkov.
Vse te moznosti pridejo do izraza Ie ,
ee je v ueilnici ustrezna oprema: dovolj
zmogljiv racunalnik, LCO-projektor in
posebno projekcijsko platno, ki omogaca cisto sliko. Pri pripravi grad iva je
treba upostevati osnavne zakonitosti
oblikovanja. Izbira barv ne sme biti
prepuseena nakljueju. Pomembne so
komplementarne baNe, ki se med seboj poudarjajo, ter njihovi fizio loski in
psiholoski uCinki. BaNni simbolizem se
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Slika 1: Spartanska polis

• Kaligrafija:
Grski pisci tragedij (slika 2). Grski
amfiteater' kot ozadje napoveduje
ueno enoto in dopolni besedilo. Prva
be sed a je tragedija. Oijaki razlozijo njene znacilnosti (povezava s predmetom
slovenski jezik in knjizevnost). Iz erke
a (ki je drugaene oblike in baNe) nastane Ajshil. Iz crke s Sofokles in iz erke e
Evripid . Orugacno oblikavanost in po-

Zgodov
stavljanje erk poveca zanimanje in
pomnjenje dijakov, saj se trudijo prebrati napisano in na ta naein si z
lahkoto zapomnijo glavne pisce

ns k a

racuna l n ska

delavnica

2. Satelitska slika Nllove delte in
Sueskl prekop:' Ta primer predstavi, kak o lahko satelitska sli ka
(posnetek je iz Apolla 9; slika 4)
omogoei prostorsko predstavljivost.
Dijaki vidijo , kje poteka prekop.
Rumeno ozadje se bolj poudari sliko.

Stika 2: Grska hagedija
Sl ika 6: Tirolsko bojisce

• Slikovno gradivo:
Slika pove vee kot tisoe besed. S
pomoejo le-te lahko razvijem razpravo.
Predstavljivost in razumljivost prikazane snovi sta veeji. Stikovno gradivo pridobivam s pomocjo ucbenikov, knjig ,
revij (Kronika, Zgodovina v soli, National Geographic, Delo), CD-ROM-ov,
interneta in v zadnjem casu s pornocjo
digitalnega fotoaparata. Slike nato
skeniram. Stevilo slikovnega grad iva se
razlikuje glede na zgodovinsko obdobje in kraj. Bolj ko se priblizujemo sedanjosti , vee je fotografij. Tezje je pridobiti fotog rafije za azijske in afriske
dezele ter za zgodnja obdobja sloveske zgodovine. Nekaj primerov:

Slika 4: Satelitska slika Nilove delle

• Slikovna popestritev tabel

3. Sueski prekop7 (dopolni sliko 4):
Prikaz pomena izgradnje Sueskega
prekopa (sl ika 5). Dijakom je sedaj
jasno, zakaj so se odloeili za izgradnjo Sueskega prekopa. Razvije se
razprava 0 njegovem ekonomskem
pomenu.

S pomocjo slik lahko popestrimo tudi
tabele , ki so v uebeniku' (slika 7) .
Primer je popestritev zapisa 0 pisalnem
stroju s slikama 0 enem izmed prvih
pisalnih strojev Petra Mitterhoferja
(1864) 10 (stika 8) in reklamnim letakom
o zgodnjih pisalnih strojih" (slika 9).
Vprasanja dijakov, kako je Mitterhoferjev stroj pravzaprav deloval, kar
dezujejo. Poleg tega lahko razumejo
razvoj v izdelavi pisalnega stroja od
leta 1864 do leta 1893.
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1. Neolitsko orodje: Ob pogledu na
neolitske motike' (slika 3) lahko razlozimo, zakaj nastane rod , zakaj je
bilo potrebno tako veliko delavne sile
ter njihovo gospodarsko razvitost.

MlClosolt Enearta 96 Ency<;lopedla World Eng'lSh Ed,IOOll. [CD ROM). Velika 6r'1I1r'11)i11996, Iteslo neoItthK:
Deve!MISlo Sloiel)6 Za6eJeI\ dvaJSelega Sloie1)<1 LJubllana Mtadnska knJlOa 1999 (lbIrka Clovel"... ta.;)
GIst opombo 6
Piel<al1oewoc::z Janusz Prva svetcM\8 YClJ118 lJUbljill'lil DZS. 1996
Berzolak Slane (2000) ZgodcM'la 2 za le~ ,n druge strok<:M1e.wle 3 ,zd l.fJblf8OiI Modllfil" SU 8
VeI,1.:! splOOnl Jeksikoo v 0SrTI1Il knjooah. $eSla kIIjoga PoRt 1997 4JblfiIIlB OZS 51' 3220
Mocrosott Encarta 96 Encyclopedia
EngI'SIl EdoIlOfl. [CO ROM). Vehka 8"18 .... 18 1996. geslo typewnter
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Stika 5: Sueski prekop
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Slika 7: Dosezki v znanosti in tehniki

Slika 8: Pisalni stroj
5
6
7
8
9
10
11
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4. Prva svetovna vojna: Fotografija,'
posneta na tirolskih bOJiscih , nam
lahko posreduje vtis , kako naporna
je visokogorska vojna . Italijanski
vojaki dvigujejo top na polozaj. Janusz Piekalkiewic ima v svoji knjigi
Prva svetovna vojna ogromno slikovnega grad iva. S pomocjo skenerja
sem te slike prenesel v PowerPoint
in stem olajsal razumevanje "norlJe"
prve svetovne vojne, nerazumljivost
taktik utrjenih jarkov in uporabe strupenih plinov.

SJika 3: Neolitske motike
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ustrezno izbran. Dijaki imajo to kombinacijo zelo radi in pogosto zelijo, da
se animacija ponovi. Pri utrjevanju snovi jim sama ponovitev zvoka osvezi
spomin.
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Slika 9: Reklamni letak

• Prikaz tabel
PowerPoint omogoca prikaz vseh vrst
tabel. Tabele lahko animiras, da izberes
postopno prikazovanje podatkov na
ekran (pO serijah ali po kategorijah) .
Razni statisticni podatki postanejo latje
»prebavljivi" in tudi bolj nazorni. OmogoCi se pogovor in lazja razumljivost
snovi. Industrializacijo prikazemo s
pomocjo tabel, ki kazejo gibanja svetovnega pridobivanja jekla in zeleza.
Podatki so pobrani iz tabele v ucbeniku
Zgodovina 2" in spremenjeni v stolpicni graf. Prikaz je narejen tako, da
se najprej prikazejo stolpici svetovne
proizvodnje zeleza od leta 1865 do leta
1910 in potem se stolpici svetovnega
pridobivanja jekla v istem casovnem
obdobju (slika 10).
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Prikaz razslojenosti druzbe v starem
Egiptu (slika 11) sem pripravil tako, da
je vsaka slika opremljena z zvocnim
uCinkom. Sl iko Tutankamona spremlja
glas trobent, vojakov zvok boja in
izstrelitev pusCic, svecenikov molitev
duhovnikov, sliko uradnikov zvok
pisala, trgovcev zvok trznice, obrtnikov
zvok kladiva ob nakovalo, kmetov zvok
hleva, slika suznjev pa je brez vsake
glasbene pod pore zaradi njihovega
brezpravnega polozaja . Dijaki takoj
vprasajo, zakaj so suznji »tiho" in razvije
se pogovor 0 njihovem polozaju ter
vlogi v druzbi.

ca

• Slika in glasba
Zgodovinski razvoj g lasbe lahko
oplemenitis tudi z glasbenimi odlomki.
Glasbo uporabis za ozadje pri razlagi ,
saj ima vsako zgodovinsko obdobje
doloceno zvrst glasbe ; za kameno dobo uporabljam afriske bobne, za zgodnji srednji vek gregorijanske korale, za
pozni srednji vek Carmino Burano itd .
Primer zdruzitve slike in glasbe je karikatura, ki predstavlja skupino goreCih
obozevalcev Wagnerjeve glasbe (najprej so v ekstazi ob izvajanju tako obrekovane »neskoncne melodije" in nato
onemogli od pretresenosti in naporov
ob poslusanju " ). Poleg karikature je
narisan zvocnik (slika 13) , ki vam zaigra
posnetek Wagnerjeve opere Valkira. "

Sli ka 13: Oboievalci Wagnerjeve glasbe

Stika 11 : Druiba starega Egipta

Na drugacen nacin sem razlozil Solonove reforme. Hkrati s pojavom Solona
(slika 12) zacne le-ta govoriti. Govor
sem vzel iz Zgodovinskega casovnega
traka " Dijaki iz govo ra ugotovijo
znacilnosti njegove reforme. Podobne
prikaze lahko ustvarite s pomocjo dijakov, ki posnamejo dolocena besedila,
in ji h se slikovno obdelate. Zanimiv
primer take zvocne obdelave je s pomocjo ucencev za drugo svetovno
vojno izdelal Milan Burkeljca. "

• Filmski odlomki
Filmske odlomke uporabim na zacetku ali na koncu neke ucne snovi. Pridobivam jih s pomocjo CD-ROM-ov in
interneta. Stevilne filmske odlomke mi
priskrbijo tudi dijaki iz razlicnih racunalniskih igric (Age of Empires I: risanka
o rimski vojski; Age of Empires II : prikaz
srednjeveskega osvajanja gradu ...).
Slika 14 prikazuje films ki odlomek 0 prvi
svetovni vojni."

""

Stika 10: Pridobivanje ieleza in jekla (1865-1910)

• Zdruiitev slike in zvoka
Poseben ucinek dosezemo s predstavitvijo, ko se hkrati s sliko, ki je animirana, pojavi se zvok. Poseben problem predstavlja ustrezna izbira zvocnega ucinka. Zgodi se, da sele prakticen prikaz pokaze, ali je bil zvok
Stika 12: Solon
12
13
14
15
16
17

Slika 14: Prva svelovna vojna , filmski odlomek
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Sklep
S pomocjo programa PowerPoint
lahko pripovedujes zgodovino kot
cudovito zgodbo, oplemeniteno s sliko,
zvokom, filmi in glasbo. Ustvaris neke
vrste casovni stroj, ki dijakom omogoci
poznavanje preteklosti, glavne zakonitosti cloveskega razvoja in razumevanje sedanjosti. Pouk je zanimiv,
zivahen in poln razprav. Motiviranost in
zanimanje sta velika, njihova udelezba
s pomocjo prinasanja slik in uporabe
interneta jim da obcutek, da soustvarjajo
uro. Pri vsem tem je treba biti pozoren ,
da se dijaki ne prenasitijo, saj potem
demonstracija izgubi svoj ucinek. Z
ustreznim "doziranjem«, osebnim
stilom poucevanja ter s sodelovanjem
dijakov dosezes "zmagovito« kombinacijo znanja, razumevanja, pomnjenja
in zabave.

Namen clankaje opisati moznosti,
ki jih nudi program PowerPoint pri
pouku zgodovine. Racunalniski program je Ie sredstvo za uresnicitev
lastnega sloga poucevanja; v kombinaciji z izkusnjami in teoreticnim
poznavanjem pedagoskega dela ter
ostalimi pedagoskimi metod ami
omogoci nov zanimiv pristop k poucevanju . In nenazadnje dijaki cenijo
uciteljevo dobro poznavanje racunalniske tehnologije .
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Dusan Ne6ak

Odloka predsedstva AVNOJ-a. Benesevi dekreti.
Potsdamski sporazum - »duh casa«
Usodo nemske narodne manjsine v
Jugoslaviji in "Nemcev« v Sioveniji sta
V mnogocem dolocila nacizem in druga
svetovna vojna. Ze v casu med obema
vojnama ne ravno neproblematicni
odnosi med nemsko narodno manjsino
V Jugoslaviji/.. Nemci .. na Siovenskem
in jugoslovanskimi/slovenskimi oblastmi pa tudi prebivalstvom so se zaradi
nespregledljive nacificiranosti manjsine
(1933/34- 1941) in genocidne nacisticne okupacijske politike ter sodelovanja slovenskih "Nemcev.. v njej po
vojni bistveno poslabsali oz. dosegli
ledisce.
Raziskovalci te tematike so ugotovili,
da se je nemska narodnostna skupnost na Siovenskem zacela nacificirati
ze zelo zgodaj. Vendar pa ni mogoce
pritrditi tistim, ki to dejstvo absolutizirajo
in zatrjujejo, da je nacisticna miselnost
zajela vse socialne sloje. Med nemsko
aristokracijo npr. nacizma ni zaznati,
selektivno pa je treba ocenjevati tudi
ideolosko usmerjenost vrhov nemskega industrialskega sloja (npr. primer
lastnika tekstilne tovarne v Mariboru ,
Huttra) . To tudi ne pomeni, da so vsi

postali ciani NSDAP Ocene 0 nacificiranosti nemske narodnostne skupnosti v Sioveniji pa se niso razsirile samo
na slovenski/jugoslovanski strani in ne
samo po drugi svetovni vojni. Jasno
so prisle do izraza tudi na avstrijski strani, in to V casu, ko je nacizem v Nemciji
sele zacenjal svoj pohod.
Ze na pomlad 1933 so se na hisah v
Kocevju in na Kocevskem zaceli pojavljati kljukasti krizi , kocevski Nemci pa
so skupinsko v zasebnih stanovanjih
redno poslusali nemska radijska porocila in Hitlerjeve govore. Mnogi Nemci
V Celju in drugih spodnjestajerskih
mestih so se zaceli pozdravljati sHeil
Hitler in pod zavihkom nositi znacke s
kljukastim krizem. Celjski Deutsche
Zeitung je ze 9. 3. 1933 jasno izrazil
simpatijo za Hitlerja in nacisticno
gibanje: ..vsi Nemci sveta se radostn i
in globoko pretreseni zahvaljujemo
Bogu, da je nemskemu narodu /. ../ v
najstrasnejsih urah poslal pravega moza ... Nacifikacija nemske manjsine v
Sioveniji, ki je privedla do stevilnih proti
nemskih izgred ov in bojkota nemskih
trgovcev, je postajala vse mocnejsa.

Tudi avstrijski generaln i konzul v
Ljubljani dr. Orsini-Rosenberg je V
porocilu kanclerju Dolfussu 21 . 12.
1933 porocal 0 narascajoci nacisticni
propagandi v Dravski banovini, ki da
jo jugoslovanske oblasti tolerirajo. Po
porocilu varnostnega direktorja za
Korosko avstrijskemu drzavnemu policijskemu uradu s konca marca 1934
naj bi poleg malih celic v razlicnih jezikovnih otokih delovale pomembne nacisticne organi zacije, zlasti v Mariboru,
Ptuju, Celju in v Ljubljani. Tudi evangelicanski zupniki v Mariboru, Celju in Ljubljani naj bi razsirjali nacisticno propagando. Bolj radikalna kot v Ljubljani naj
bi bila nacisticna organizacija v Celju
in se bolj organizaciji v Mariboru jn na
Ptuju.
Isti avstrijski konzul je 23. 5. 1934 v
porocilu kanclerju Dolfussu zapisal, da
postaja Svabsko-nemski Kulturbund v
Sioveniji vse bolj orodje nacisticne propagande, dan kasneje pa je varnostni
direktor za Korosko v porocilu ugotavljal, da narasca tudi nacisticna propaganda v Meziski dolini (v Mezi, Prevaljah,
Gustanju in Dravogradu so odkrili nacisticne letake). Avstrijski konzul je po
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informativnem potovanju po severnih
predelih Siovenije v porocilu z dne 18.
junija 1934 spet ugotavljal narascanje
nacisticne propagande v Sioveniji. Po
njegovem mnenju naj bi bila glavna
sredisca nacisticne propagande krajevne sku pine Kulturbunda v Mariboru,
Ptuju, Celju, Ljubljani in v Kocevju.
Nacelnik mariborske krajevne sku pine
dr. MOh leisen in njegov namestn ik senior Baron naj bi bila izrazito nacisticno
usmerjena, izredno dejavni pa naj bi
bili tudi veleposestnik na Pragerskem
D. Glantschnigg, lastnik mariborske
pivovarne Josef Tscheligi, trgovec Gustav Stiger, pastor May in odvetnik dr.
Fritz Zangger iz Celja. Zelo aktivno
celjsko krajevno sku pi no Kulturbunda,
ki da je »duhovno sredisce nacionalsocialisticnega gibanja v Dravski banovini« , naj bi financi rali industrialec Westen, veletrgovec z zeleznino Rakusch
in lastnik sostanjske tovarne usnja
Woschnagg. Westen naj bi financiral
tudi v Celju izhajajoci list Deutsche
Zeitung, katerega urednik Petschauer
je studiral v Leipzigu in je imel odlicne
zveze pri nemskem poslaniku v Beogradu. Tudi v Ljubljani in v Kocevju naj
bl bili krajevni organizacili Kulturbunda
nacisticno usmerjeni , nacisticna aktivnost pa je - po zaslugi industrialca
Westna, ki je bil vecinski las tnik
Kranjske industrijske druzbe - opazna
tudi na Jesenicah. Po mnenju avstrijskega konzula naj bi bilo predvsem
slovensko kmecko prebivalstvo odlocno
proti nacizmu, vendar ostaja vprasanje,
ali jugoslovanske oblasti ne izrabljajo
nemske manjslne, cetudi je nacisticno
usmerjena, kot bojno sredstvo proti
Avstriji.
Nacisticni puc v Avstriji 25. julija 1934
je se bolj razvnel duhove , zlasti na
Spodnjem Stajerskem. Avstrijski konzul
v Ljubljani je na zacetku septembra
1934 zunanjemu ministru Egonu Bergerju-Waldeneggu porocal, da nacisticnih celic ni najti Ie v Mariboru , Ptuju
in Celju, temvec tudi v manjsih spodnjestajerskih krajih , celo na podezelju.
Najvidnejsi predstavniki »Nemcev«
na Siovenskem so sicer takoj po vojni
ponujali tudi drugacno sliko, toda tej
ocitno niso verjeli ne zavezniki in ne
oblasti prizadetih drzav. Ne zdrzijo pa
tudi temelJitejse znanstvene kritike .
Znani mariborski evangelicanski senior Johann Baron je tako npr. v
»Geschichte, Wesen und Sch icksal der
deutschsprachigen FIOchtlinge aus
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Siowenien« , ekspozeju , ki ga je za
stajersko dezelno vlado napisal v
Gradcu 18. 8. 1945 , predstavil sebe in
vso nemsko narodnostno skupnost v
Sioveniji kot zrtev nacizma. Pravzaprav
naj bi bila organizacija Svabsko-nemski
Kulturbund, ki jo je vodil, resitev za
»Nemce« na Siovenskem, saj da ni bila
nacisticno orientirana, temvec se je
zavzemala za »krscansko, social no in
nacionalno politiko«, ki pa ni bila politika
krscanskosocialne, socialdemokratske
in nacionalsocialsiticne stranke. Kot
»smesen« je zavrnil oCitek, ces da so
bili »Nemci« na Siovenskem »peta
kolona« , organizac ijo stajerskega
Heimatbunda, v katero se je vkljucil
tudi Kulturbund na Siovenskem , pa je
oznacil za organizacijo politicne prisile.
S preganjanji Siovencev na Stajerskem
in nacisticno genocidno politiko naj bi
ciani nemske narodnostne skupine ne
imeli niti najmanjse zveze , nacisticne
manifestacije v Apaski kotlini tik pred
vojno pa naj bi bile Ie iZjema in rezultat
del a nekaterih pregretih glav. Do
povsem drugacnih rezultatov pa je pri
svojem delu prisel npr. dr. Marjan
Znidaric, ki je ugotovil, da so bili med
tistimi, ki so imeli glavno vlogo pri
germanizaciji in fasizaciji t. i. vindisarjev
oz. »domu zvestih Stajercev« , kot so
med vojno nacisti imenovali Siovence,
skoraj vsi bivsi funkcionarji Svabskonemske kulturne zveze. Res pa med
njimi ni bilo Johanna Barona, ceprav
je okupacijo pozdravil kot »osvoboditev izpod srbskega jarma«.
Zato tudi ni cudno, da je v casu vojne
po nekaterih podatkih kar 80 odstotkov
spodnjestajerskih Nemcev sodelovalo
v nemskem zasedbenem aparatu in
da je bilo med njimi (priblizno 12000)
Ie 278 odkritih nasprotnikov nacizma,
507 nevtralnih Ie 32 udelezencev
osvobodilnega boja . Se posebe j
Stajerska domovinska zveza, v katero
se je »prelil« Svabsko-nemski Kulturbund, je bila tista, ki je imela glavno
vlogo pri protislovenski okupacijski
politiki. Leta 1941 je sef civilne uprave
za Spodnjo Stajersko predstavnikom te
zveze dejal: »Izrocam vam iz globine
svojega srca firerjevo zahvalo za vase
delo. Vem, da je mnogo Ijudi vso dolgo
dobo pnnasalo mnoge tihe zrtve ... Vi ,
ciani Svabsko-nemske kulturne zveze,
boste zdaj kot prednja straza, kot
kristalizacijsko jedro Stajarske domovinske zveze zasedli pomembna vodilna mesta .« Najti pa je bilo seveda

tudi nekaj takih »Nemcev« na Siovenskem , ki v casu vojne niso odobravali
grobe, genocidne , nacisticne okupacijske politike. Njihovi protesti so bili
zaman.
Prepricanje 0 kolektivni nemski krivdi
za preganjanje Siovencev se med
drugo svetovno vojno na Siovenskem
ni oblikovalo samo v komunisticnem
taboru oz. taboru Osvobodilne fronte,
temvec tudi v njej nasprotnem pol iticnem taboru ter v vodstvu jugoslovanskega odporniskega gibanja. V casu
vojne je tako nemska narodnostna
skupnost v Sioveniji pri obeh taborih
se utrdila vlogo narodnega sovraznika,
ki jo je, zaradi historicnih razlogov,
prinesla ze v prvo jug os lovansko
drzavo. Ze v casu vojne sta se zato
politi en a tabora na Siovenskem jasno
zavzela za povojni obracun tudi z
domacimi »Nemci«, vendar ne zato, ker
so bili Nemci, temvec zato, ker so bili
prepricani, da morajo placati za storjene nacisticne zlocine, pac v skladu z
dotedanjo zaveznisko politiko do nacisticnega rajha.
Na protipartlzanski strani je npr. krog
razumnikov okoli dr. Janka Mackovska
v elaboratu »Koliksna je zivljenjska moe
in koliksne so latentne in strokovne
rezerve Siovencev radi prevzema posestev in poslov, ki jih imajo tujerodci
na slovenskem ozemlju« ze leta 1941
zapisal ... »na nasem slovenskem
podrocju ne more oslali nikak lujerodec«. V elaboratu iz leta 1942 »Vojna
skoda in nje poravnava iz zaplenjene
tuje imovine« pa: »Okupalorji so nam
pokazali s svoj im barbarskih poslopanjem pola in sredslva, s kalerimi
jim moramo povrnili milo za drago,
in 10 v laki meri , da si bode za vedno
zapomni li naso osvelo ... Zalo je
neobhodno pol rebno jih razlaslili in
nalo izgnali brez vsega. Z zaplembo
vse luje imovine lahko vzposlavimo
lond za poravnavo realno povzrocenih skod .« Do konca vojne jih je bilo
se nekaj.
Podobno je bilo tudi na sloven ski
partizanski strani se pred sprejemom
odlokov Predsedstva AVNOJ-a. Zato ni
prav nic nenavadno, da je tudi najvisji
jugoslovanski medvojni organ, Predsedstvo AVNOJ -a, 21. 11. 1944 sprejel
dva odloka, na katerih sta bili zgrajeni
povojna politika in zakonodaja do
»Nemcev«. Oba sta bila sestavni del
jugoslovanske zakonodaje , ki pred-
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stavlja tudi danasnjo slovensko drzavno kontinui teto.

sod isea in inslilucije za svoje
osebno pravno varstvo.«

Prvi predpis nosi ime »Odlok 0 prehodu sovraZnega imetja v drZavno svojino , 0 drzavnem upravljanju imetja
odsotnih oseb in 0 zasegi imetja, ki so
ga okupatorske oblasti prisilno odtuji le« in ima 12 clenov. Za nase potrebe
je najpomembnejsi njegov 1. clen s
tremi tockami, ki se glasi:

Mnogi jemljejo pray ta odlok za
najbolj ostrega, prizadeti pa eelo za
genoeidnega. Nekateri avstrijski raziskovalei tega vprasanja menijo, da
naj bi "Odlok iz Jajea« napisal Mosa
Pijade. Oomnevajo, da naj bi Pijade v
okviru oblikovanja nove jugoslovanske
zakonodaje dobil nalogo ustvariti
nekaj, s cimer bi pripadnlki nemske
manjsine izgubili jugoslovansko drzavIjanstvo. Na ta nacin naj bi ti v casu
sklepanja mirovne pogodbe bili nemski drzavljani in bi mogla Jugoslavija
legal no zahtevati njihovo premozenje
kot »nemsko premozenje v tujini«.
Odlok naj bi ne bil objavljen zaradi
tega, ker naj bi ga natisnili na letak, ki
naj bi ga dobili v roke bezeCi jugoslovanski Nemei in je tako mogel priti v
obtok.

»Z dnevom, ko slopi la odlok v
veljavo, preide v drzavno svojino:
1. vse imelj e nemskega rajha in
njegovih drzavljanov, ki se nahaja
na ozemlju Jugoslavije;
2. vse imelje oseb nemske narodnosli z izjemo onih Nemcev, ki
so se borili v vrslah Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije ali ki so
drzavljani nevtralnih drzav in se
med okupacijo niso vedli sovraZno;
3. vse imelje vojnih zloci ncev in njih
pomagacev ne oz i raje se na
njihovo drzavljanstvo in ne oziraje
se na drzavljanslvo , imelje vsake
osebe, ki je bila s sodbo drzavljanskih ali vojaskih sodisc obsojena
na izgubo imelja v korisl drzave.
Odredbe l ega od loka veljajo v lem
primeru za imelje jugoslovanskih
drzavljanov ne oziraje se na 10, ali se
nahajajo one v zemlji ali vzamejstvu .«
Odlok sodi med najpomembnejse
predpise , ki zadevajo vprasanja (vracanja) imovine »Nemeev« na Siovenskem.
Nemski viri in prizadeti pricajo se 0
obstoju drugega odloka, ki naj bi bil
sprejel nekoliko prej istega dne, t.j. 21.
11. 1944. Popu larno naj bi nosil ime
»Odlok iz Jajea« ali tudi »Mali odlok iz
Jajea«, uradno pa naj bi to bil »Odlok
AVNOJ-a 0 odvzemu drzavljanskih
pravie.« Vendar ta odlok ni bil objavljen
v Uradnem listu in zato nimamo avtenticnega besedila ter neposrednega
dokaza, da je res obstajal. Prevod iz
nemskega prevoda »Odloka« se glasi :
»1. Vse v Jugoslaviji zivece osebe
nemskega izvora samodejno
izgubijo jugoslovansko drzavljanslvo in vse drzavljanske pravice;
2. celolno premicno in nepremicno
premozenje oseb nemskega izvora velja za zaplenjeno in samodejno preide v drzavno lasl;
3. osebe nemskega izvora ne smejo
zahlevali oziroma izvajali nobenih
pravic nil i se ne smejo obracali na

Na drugi strani pa uradni nemski viri
dokazujejo obstoj tega odloka z
njegovo posredno omembo v »Tolmacenju 2. tocke v 1. clenu odloka predsedstva Antifasisticnega sveta narodne
osvoboditve Jugoslavije z dne 21. 11.
1944«.
Prvi stavek tega kratkega »Tolmacenja« se namrec glasi: »Ker lokalna
oblastva p ri izvajanju poslopka 0
odvzemu drzav ljansk ih prav ic
osebam nemske narodnosli (pocrtal
avtor) v vee krajih , zlasti v Vojvodini in
Siavoniji ne ravnajo vedno po odredbah odloka Antifasisticnega sveta
narodne osvoboditve Jugoslavije z dne
21. 11 .... « Podcrtani del stavka, v katerem se omenja odvzem drzavljanskih
pravie, naj bi dokazoval obstoj »Odloka
iz Jajea«, s kate rim je bilo »Nemeem«
v prvi vrsti odvzeto drzavljanstvo.
Ne glede na to sodi vsebina tega
"Odloka« med najpomembnejse pri
problematiki (vracanja) imovine doma6ih »Nemeev«. Skupaj z vsebino prvega odloka namrec tvori temelj Zakona
o konfiskaeiji imovine in 0 izvrsitvi
konfiskaeije 9. junija 1945, Zakona 0
agrarni reformi z dne 23. avgusta 1945
in Zakona 0 prenosu sovraznikovega
premozenja v drzavno lastnino, 0
sekvestraeiji premozenja odsotnih oseb
z dne 6. avgusta 1946, ki pomenijo
srt zaplembne zakonodaje za premozenje Nemeev v Jugoslaviji v casu do
podpisa Pogodbe 0 Avstriji. Se posebej
pomemben pri tem je zadnje omenjeni zakon , ker je uvedel pomembno

I
novost - podrzavil je namrec vse
premozenje oseb nemske narodnosti
ne glede na njihovo drzavljanstvo. To
je bil tudi zadnji pomembnejsi predpis
o problematiki imovine oseb nemske
narodnosti do podpisa »Pogodbe 0
vzpostavitvi neodvisne in demokraticne
Avstrije« z dne 15. maja 1955. Vse
dotlej namrec v Jugoslaviji pa tudi med
zavezniki niso locevali »nemskega« od
»avstrijskega premozenja«. Nagliea pri
pravnem urejanju vprasanj zaplembe
nemskega premozenja pa tudi intenzivnost in doslednost pri njihovem
izvajanju je imela poleg obracuna z
»narodnim in razrednim sovraZnikom«
tudi gospodarske razloge. Z zaplembo
nemskega premozenja je bila namrec
vsaj deloma nadomescena skoda, ki
so jo nemske okupaeijske oblasti in
vojaske enote posredno ali neposredno povzrocile na slovenskem
ozemlju v casu vojne. Tako je nova oblast najhitreje prisla do nujnih sredstev
za obnovo in ozivitev gospodarskega
zivljenja, v najvecji meri se preden so
se na mednarodni ravni zacele resne
razprave 0 vojni odskodnini .
V podobnih zgodovinskih okoliSCinah
so podobne odlocitve 0 Nemeih, kot
jih je sprejelo predsedstvo AVNOJ-a, v
priblizno istem casu sprejeli tudi na
Ceskoslovaskem . Kratko so jih po
ceskoslovaskem predsedniku poimenovali »Benesevi dekretk
Prvi je tisti iz leta 1944 in je znan kot
»Benesev nacrt desetih tock«, v katerem so bila podana navodila za izselitev nemskega prebivalstva iz obnovIjene Ceskoslovaske. Ozrimo se samo
na nalPomembnejse. V prvi tocki ugotavlja, da so glede na zakonodajo nemskega rajha vsi Nemei v CSR nemski
drzavljani . Zato si ceskoslovaska vi ada
pridrzuje pravieo , da doloci , kateri
Nemei bodo dobili ceskoslovasko
drzavljanstvo in kateri ne. Oruga tocka
govori oodvzemu premozenja. 001061i
so, da morajo Nemei. za katere bo tako
sklenjeno, v petih letih zapustiti ceskoslovasko ozemlje. Oolocili jim bodo
tudi, kaj lahko vzamejo s seboj. Za vse
drugo premozenje pa bodo dobili Ie
potrdilo ceskoslovaske vlade, saj bo
njihovo premozenje uporabljeno v
reparaeilske namene za povrnitev
skode, ki jo je CSR povzrocila Nemcija.
Nemcijo nadalje dolocbe te tocke
zavezujejo , naj tem bivsim ceskoslovaskim drzavljanom povrne tozadevno
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skodo. Tretja tocka je med drugim do- Madzarov, kakor tudi izdajaleev in skega sporazuma ali zaradi »duha
locala, da ne sme biti v CSR nobene sovraznikov ceskega in slovaskega casa« zadel velik del »jolksdojcerjev«
obcine, v kateri ne bi bilo najmanj 67 % naroda«.
iz vzhodnih in jugovzhodnoevropskih
prebivalstva ceske, slovaske ali ukraS takojsnjo ve ljavnostjo in b rez drzav. Vee kot 12 milijonov pripadnikov
jinske narodnosti. Cetrta tocka doloca, odskodnine je dekret predvideval od- nemske etnicne skupnosti je bilo
da je CSR naeionalna drzava, v kateri vzem kmetijskega premozenja »vsem pregnanih iz Poljske, Ceskoslovaske,
pripadnikom manjsin sieer pristojijo vse osebam nemske in madzarske na- Madzarske , Jugoslavije , Romunije,
individualne demokraticne drzavljan- rodnosti ne oziraje se na drzavljanstvo. Boigarije, Sovjetske zveze in baltskih
ske praviee, vendar jih ne obravnavajo Razen tistim, ki so se aktivno borile za drzav.
kot naeionalni in politicni kolektiv.
ohranitev integritete in osvoboditev
Za »folksdojcerje« iz Poljske, CeskoDrugi od dekretov, ki zadevajo Nemee CSR. «
slovaske in Madzarske so bi la usodna
v CSR, je bil sprejet na seji eeskosloUstavni dekret predsednika republike dolocila clena XI II. Potsdamskega
vaske vlade 5. aprila 1945. Imenujejo z dne 2. avgusta 1945 pa ureja vprasanje sporazuma z dne 2. avgusta 1945, s
ga »Kosiski program« (Kosiee).
eeskoslovaskega drzavl janstva za katerim so se Stalin , Truman in Attlee
V VIII. razde lku vladni program osebe nemske in madzarske narod- dogovorili 0 usodi povojne Evrope in
namrec poudarja grozljive izkusnje, ki nosti. V prvih tockah prvega elena je Nemcije ter med drugim v eitiranem
so jih imeli Cehi in Siovaki s pripadniki bil dekret preprost, jasen in dokoncen: elenu tudi zapisali : »Izvedena mora biti
nemske in madzarske manjsine. Ugo- »1. Ceskoslovaski drzavljani nemske preselitev nemskega prebivalstva ali
tavlja, da so postali ubogljivo orodje pri
ali madzarske narodnosti , ki so po delov nemskega prebivalstva, ki je
naeisticni unicevalni politiki, usmerjeni
predpisih tuje okupacijske sile, ostalo na Poljskem , na Ceskoslovazoper ceski in slovaski narod. Zato je
pridobili nemsko ali madzarsko skem in na Madzarskem, v Nemcijo.
vlada prisiljena sprejeti globoke in
drZavljanstvo, so tistega dne izgu- So enotnega mnenja, da mora biti
trajne ukrepe, ki bode zagotovili mir in
bili ceskoslovasko.
preselitev izvedena na cl oveski navarnost prihod njim rodovom. Take 2. Ostali ceskoslovaski drzavljan i cin.« Ze v potsdamskem dokumentu
ukrepe zahteva tako vest nasih narodov
nemske ali madzarske narodnosti so se tri velesile zavedale, da gre za
kot tudi spomin na nestete mueenike,
izgubijo ceskoslovasko drzavljan- akeijo velikih razseznosti, v kateri bo slo
so zapisali v program. Ukrepi pa so
stvo z dnem, ko stopi v veljavo ta za preseljevanje velikega stevila Ijudi,
predvideli dodelitev ceskoslovaskega
in so zato pooblastili svoje predstavdekret.
drzavljanstva in morebitno vrnitev v 3. Ta dekret ne zajema tistih Nemcev nike v Zavezniskem kontrolnem svetu
CSR Ie dolocenim osebam nemske in
in Madzarov, ki so se v casu, ko je za Nemcijo, da pripravijo vse potrebno
madzarske narodnosti . Tistim , ki so
bila republika ogrozena ... urad no za sprejem in porazdelitev teh Ijudi po
imeli se pred munehenskim sporazuvseh okupacijskih eonah skladno z razopredelili kot Cehi ali Siovaki.«
merami v posameznih delih Nemcije.
mom leta 1938 ceskoslovasko drzavV letu 1946 so v CSR sprejeli se sklep
Obenem so 0 tem obvestili tudi ceskoIjanstvo, so bil i antinaeisti in antifasisti,
vlade z dne 15. 2., s katerim so iz slovasko vlado, provizoricno vlado
so se bili ze pred Munehnom bojevali
splosne izselitve Nemeev izvzeli tiste , Poljske in kontrolni svet za Madzarsko.
zoper Henleina in zoper madzarske
ki so jih steli za antifasiste; te problema- Zeleli so, da bi preseljevanje potekalo
iredentisticne stranke in so jih nemske
ali madzarske drzavne oblasti zato tike pa se je posredno dolaknila tudi ski ad no in ob pomoci oblasti drzav, iz
prva ceskoslovaska komunisticna usta- katerih so »folksdojcerji« prihajali.
bodisi obsodile na zapor ali koneentrava 9. maja 1948.
eijsko taborisce ali so morali pred nemToda potsdamski sklepi niso bili Ie
Navedena doloeila so nedvoumno
skim ali madzarskim nasiljem bezati
rezultat
povojnega razmisljanja 0 usodi
prek meje in so se vkljucili v boj za vsebinsko primerlliva z odloki predsed- »folksdojcerjev« in sklepi predsedstva
ponovno vzpostavitev Ceskoslovaske. stva AVNOJ-a, ki torej niso nic izjem- AVNOJ-a ter Benesevi dekreti niso v
Vsi drugi Nemei in Madzari so ostali nega. Tako kot iz avnojskih odlokov tudi nicemer odstopali od zavezniskih
brez drzavljanstva in so imeli moznost iz Benesevih veje duh zahteve po medvojnih predstav 0 odnosu do nemponovno optirati za ceskoslovasko plaCilu domaCih Nemeev zaradi izdaje skih manjsin v vzhodni in jugovzhodni
drZavljanstvo. VI ada pa si je pridrzala domovine (ocitek petokolonastva) in po Evropi. Ze vsaj od aprila 1943 sta ZOA
pravieo, da posebej odloca 0 vsaki naeistih storjenega zla, ki naj zadene in Velika Britanija soglasali , da je treba
morebitni taki zahtevi. Tisti Nemei in malodane vse Nemee brez razli ke. vse nemske manjsine v vzho dnoMadzari, ki so prisli v CSR po letu 1938, Narekovala sta jih slaba izkusnja in duh evropskih drzavah preseliti v NemCijo .
so morali po dolocilih tega programa casa. Ena od pomembnih razlik pa Ie Sredi leta 1944 (26. lunija) pa je
takoj zapustiti drzavo. Orzavo so morali v tem, da sta obe prizadeti drzavi , britansko zunanje ministrstvo »vojnemu
za vedno zapustiti tudi tisti, ki so bili Nemcija in Ceska , to problematiko kabinetu« predlozilo obsezen elaborat
obsojeni pred sodiscem za zlocine prepustili zgodovini in se z deklaraeijo z naslovom »Transfer of German Popuproti republiki in ceskemu ter slovaske- iz leta 1996 obrnili v prihodnost.
lations«. V njem je bil do podrobnosti
mu narodu, razen ce so bi li obsojeni
Ne Jugoslavija in ne Ceskoslovaska obdelan nacrt 0 izgonu vseh »folksdojna smrt.
(oz. njun odnos do nemskogovorecega cerjev« iz vseh drzav vzhodne Evrope.
Tretji tovrstni dekret je dekret pred- - manjsinskega - prebivalstva) pa nista Z izgonom so zeleli doseCi: homogenisednika republike z dne 21. junija 1945 bili v takratni Evropi nobena izjema. zaeijo vzhodnoevropskih drzav in
in govori 0 »konfiskaeiji in pospeseni Njihov pregon je bil takoj po vojni zmanjsanje deleza narodnostnih manjsin
delitvi kmetijskega premozenja Nemeev, sankcioniran in je po crki medzavezni- v njih , povecano notranjo stabilnost v

Z go doy
teh drzavah in multilateralno varnost ter
Nemeiji enkrat za vselej prepreeiti
moznost, da bi nemske manjsine v teh
drzavah mogla izkoriseati kot ekspanzijski eilj in jih uporabljati kot »peto
kolono«. Nekaj prej (8. marea 1944) je
isto ministrstvo predlozilo tudi memorandum z naslovom »Minority transfers
in South Eastern Europe« . Tudi v njem
prevladuje misel, da bi s preseljevanjem rnanjsin in etnicno homogenizacijo drzav dosegli veeJo varnost na tem
obmoeju . Avtor te studije je bil znameniti zgodovinar Arnold Joseph Toynbee.
V njej pa je med drugim predvidel
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zamenjavo Sioveneev v Avstriji za
Nemee v Jugoslaviji . Tudi na zavezniski
ravni je podobnih dokumentov se vee.
Tako se je kot poslediea nekega
historicnega dogajanja, pol itike naeisticne genoeidne ideologije, paranoje
pred njeno ponovitvijo in evforije zaradi
zmage nad njo zacel »Leidenweg« Nemeev iz vzhodne in jugovzhodne Evrope.
Podobna usoda je doletela tudi tiste iz
vrst drugih narodov vzhodne in jugovzhodne Evrope, ki so z naeisti simpatizirali oz. so jim z orozjem v roki pomagali
vzpostavljati »novi red«. Ne glede na
razloge za tako njihovo opredelitev.

•

Danes, ko je sieer v modi prevrednotenje in reinterpretaeija sodobne
zgodovine, vendarle ne bi smelo biti
sporno, da Siovenei nismo ne nacrtovali , ne zaceli in, agresivno do
drugih narodov, sodelovali v drugi
svetovni vojni, iz katere izhaja tragicna usoda slovenskih "Nemeev« .
Vojna pa je sama na sebi najhujse
krsenje clovekovih pravie. Zato vsaj
zgodovinarji ne bi smeli zamenjevati
vzrokov in posledie ter presojati historicnih dogodkov zunaj kraja in
casa nastanka .

Nevenka Troha

Siovensko/jugosiovansko-italijanska meja
Primorska, ce stem pojmom razumemo obmocje med rapalsko in zahodno slovensko etnicno mejo, lezi na
stieiseu stirih narodov in treh velikih
svetov - slovanskega, germanskega in
romanskega. Tudi zato je bila prizorisce
stevilnih premikov mejnih crt. Samo v
dvajsetem stoletju so tam zarisali devetnajst mej in mejnih predlogov med
Italijo in njeno sosedo na vzhodu (AvstroOgrsko , Jugoslavijo, Siovenijo). Primorska je bila tako v preteklosti vcasih
vkljucena v eno, se veckrat pa razdeIjena med vee drzav, ki so bile Ie
redkokdaj strpne do tamkajsnjih razlicnosti. Te delitve so obcutili Nemei
(Avstrijei) in Italijani, se bolj pa Hrvati in
Siovenei.
Z izjemo Beneskih Sioveneev,' ki so
bili prikljueeni Kraljevini Ital iji ze leta
1866, so primorski Siovenei do izbruha
prve svetovne vojne ziveli v okvi ru
avstrijskega dela habsburske monarhije . Skupaj z ostalimi sorojaki so se
mnozieno izrekali za "majnisko deklaraeijo« in sredi leta 19 18 ustanovili
narodne svete in narodne straze, ki so
ob razpadu Avstro-Ogrske prevzeli
oblast. 29. oktobra 1918 nas tala
Drzava Sioveneev, Hrvatov in Srbov
(SHS), samostojna drzavna skupnost
tistih juznih Siovanov, ki so bili do leta
1918 vpeti v avstro-ogrski drzavni okvir,
si je lastila pravieo do vsega s Siovenei
in Hrvati poseljenega ozemlja.

Vzhodna obala Jadrana, Podonavje
in eeloten balkanski prostor so bili vse
od njene zdruzitve interesni prostor
Italije, ki je pri sirjenju svojega vpliva
na jugovzhod spretno uporabljala in
izrab lj ala tezn je po t. i. odresitvi
(redenzione) sorojakov, ki so ziveli v
mejah Avstro-Ogrske na t. i. neodresenih ozemljih (terre irredente) na
Tridentinskem , Trzaskem , Goriskem , v
Islri in Dalmaeiji . Antantne sile so 26 .
aprila 1915 tudi z obljubo po prikljucitvi
obsirnih slovenskih in hrvaskih obmoCij
v tajnem londonskem paktu kupi le
pre hod Italije v njihov tabor. V skladu z
doloeili premi rja med avstro-ogrsko in
antantno vojsko 3. novembra 1918 je
zmagovita italijanska vojska postopoma zasedla ozemlje do demarkaeijske erte, ki je ponekje segla prek
sieer ne povsem doloeene erte tajnega
pakta. Akeijo vrhovnega oblastnega
organa v Drzavi SHS Narodnega vijeca
in slovenskih primorskih politikov, da bi
obmocje Primorske zasedle tudi druge
zavezniske sile, je Italija uspesno
odbila in obenem nasprotovala jugoslovanski zdruzitvi. Zelela je ohranitev
oslabljene Avstro-Ogrske, zmanjsane
za ozemlje , ki bi ga le-ta odstopila
zmagovaleem, in vrsto majhnih balkanskih drzav, ki bi jih zlahka obvladovala.
Zato je odklanjala mednarodno pri znanje najp rej Drzave SHS in nato
Kraljevine Srbov, Hrvatov in Sioveneev

1 V razpra", uporabijalT11ermlr(llog.,::> Pavia Suan,a ~ prebiva!s1VO f!.l'laroJ&J!J.1$ke krallne v druJtlel'llfl zgodOYonskj perspekIM, Sian Trst 1999). kI
• POfnOm Bene~k.a S/oven'1II oznal:u!8 NalMke dokne In RenjO medtem ko nekat9l' 8\ll0I'~ uporalJj)a1O ta lerm1t1le 1a Naddke dolone

(SHS) , ustanovitev katere 1. deeembra
1918 je izkoristila tudi za prodor eez
demarkaeijsko crto, ki paje bil ustavljen.
Meje nove jugoslovanske drzave naj
bi dolocila mirovna konferenea, ki se
je zacela 18. januarja 1919 v Parizu in
na kateri je glavne odlocitve sprejemal
svet eetveriee, med katerimi je bil tudi
predsednik italijanske vlade Leoluca
Orlando. Italija je na konferenci vzlrajno
zahtevala ne Ie izpoln itev londonskega
pakta, ampak mejo na razvodju med
Jadranskim in Crnim morjem in mesto
Reko. Hkrati je na vse nacine ovirala
Kraljevino SHS pri njenih me j nih
zahtevah do drugih sosednjih drzav.
Italijanskim zahtevam je nasprotoval
zlasH predsednik ZDA Woodrow Wilson
(ZDA niso bile podpisnice londonskega
pakta), ki je temelje prihodnjega sveta
videl v meseanski demokracij i in
samoodloebi narodov. Glede razmejitve med Italijo in Kraljevino SHS je 14.
aprila 1919 predlagal erto, ki je bila
kompromis med zahtevami Italije in
etnieno mejo in je od meje z Avstrijo
na severu do Nanosa tekla po razvodju ,
nato mimo Senozee na Ucko in do
izliva reke Rase v morje. Za Reko je
Wilson pozneje predlagal samostojno
drzavo, Italiji pa je prisodil se labinski
okraj , losinjske otoke, Vis in Palagruzo
Italija je predlog odklonila. Kot bomo
videli kasneje , pa je na mirovnih
pogajanjih po drugi svetovni vojni
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Italija, a tedaj kot poraZenka, prav Wilsonovo erto z nekaterimi popravki predlagala za novo mejo z Jugoslavijo.
Pariska mirovna konferenca vprasanja italijansko- jugoslovanske meje ni uspela razresiti in ga je prepustila obema
drZavama. Je pa v skladu s senzermensko pogodbo z Avstrijo, pod pisano 10. septembra 1919, Italija prikljueila Kanal sko dolino. Neenakopravna pogajanja med Kraljevino Italijo
in Kraljevino SHS, v kateri je vodilna Srbija svojo interesno
cono videla predvsem na jugu, so se koncala s podpisom
pogodbe v Rapallu 12. novembra 1920. Z njo je Italija
prikljueila tudi povsem slovenska obmocja , v celoti pa po
stetju iz leta 1910421.000 oseb z italijanskim in 480.000 s
slovenskim ali hrvaskim pogovornim jezikom. Med njimi je
bilo 320.000 Siovencev, ki so skupaj s 34.000 Beneskimi
Siovenci v Videmski pokrajini tvorili dobro eetrtino slovenskega naroda, medtem ko je z njimi naseljeno ozemlje predstavljalo tretjino vsega slovenskega etnicnega ozemlja. Tajni
popis t. i. allogenov ali d rugorodnih prebivalcev (=
slovenske in hrvaske manjsine v Italiji) je kljub raznarodovanju in z njim povezan im izseljevanjem se leta 1936
zabelezil (brez Videmske pokrajine) 251.762 Siovencev'
Za Siovence je bila rapalska meja se slabsa kot erta
londonskega pakta, saj je segla cez razvodnico med
Jadranskim in Crnim morjem, medtem ko italijanske zahteve
niso bile povsem uresnicene v Dalmaciji, Reka pa Ie do
rimske pogodbe 27. januarja 1924 ostala samostojna
drzava. Polozaj slovenskega naroda v casu po Rapallu je v

svojem govoru na londonski konferenci sveta zunanjih
ministrov 18. septembra 1945, v katerem je razlozil stalisce
jugoslovanske vlade glede mejnih zahtev do Italije, vodja
jugoslovanske delegacije Edvard Kardelj povzel takole: "Vee
kot ena tretjina Slovencev iivi v Avstriji ali Italiji, zato za
slovenski narod vprasanje Julijske krajine ni vprasanje
sentimentainosti niti sebicne teinje za spremembo mej,
ampak vprasanje iivljenja, normalnega razvoja in njegovega
obstoja.«3
Italija je v Rapallu dobila kopensko mejo, ki je bila, kot je
v povsern spremenjenih okoliscinah po koncu druge svetovne vOjne izjavil italijanski pogajalec iz Rapalla Carlo
Sforza, "bolj popolna kot pod rimskim imperijem«4 Kljub
temu je "neodresena« Dalmacija (in do Rimske pogodbe
mesto Reka) postala temelj, na katerem je ze demokraticna
in zlasti nato fasisticna Italija gradila mit 0 pohabljeni zrnagi
(vittoria mutilata) in z njo zahtevo po reviziji povojnih pogodb.
Pohabljena zmaga, slavokomunizem 5 in obmejni fasizem
(fascisrno di confine)' so bili zdruzevalni element vseh
italijanskih desnicarskih sil , tako liberalne desnice kot
nacionalistov in fasistov. To se je odrazilo tudi v politiki fasisticnih
oblasti do slovenske in hrvaske manjsine na Primorskem in v
Istri, ki jo ugledni trzaski zgodovinar Elio Apih imenuje kulturni
genocid.
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V dobrih dvajsetih letih svojega obstoja je fasisticna italijanska vlada prav na Podonavje in Balkan z njegovimi
rudnimi bogastvi najbolj razsirila svojo ekspanzijo. Pri tem
se je soocala z interesi Francije in tudi Velike Britanije, od
Hitlerjevega prihoda na oblast pa zlasti z zanjo premocno
Nemcijo. Na Balkanu je bila glavna ovira italijanski ekspanziji
jugoslovanska drzava, zato jo je Mussolini sku sal obkroziti ,
mednarodno osamiti, jo s pomoejo separatistienih gibanj
notranje destabilizirati, razstaviti in na koncu unieiti z neposredno vojasko akcijo . V ta namen je sklenil vrsto pogodb s
sosedami Jugoslavije, od Avstrije do Albanije, katero je leta
1939 tudi vojasko zasedel. Za Jugoslavijo pa je bila najbolj
usodna podpora, ki jo je italijanska vlada dajala hrvaskim
separatistom , zlasti ustaskemu gibanju Anteja Pavelica, ki
je koneno privedla do ustanovitve Neodvisne drzave
Hrvaske 10. aprila 1941 .7
2

3
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Italijanska okupacija Ljubljanske pokrajine april a 1941 je
skupaj z nemsko in madzarsko napovedala slovenskemu
narodu izumrtje. Vendar pa je italijanski napad na Jugoslavijo , s katerim je Italija krsila ozemeljsko integriteto
mednarodno priznane drzave , obenem odprl moznost
spremembe rapalske meje v korist Siovencev in Hrvatov
oziroma Jugoslavije, spremembo , ki so jo zahtevale vse
politicne sile v domovini in emigraciji. Jugoslovanska vlada
(ad aprila 1941 v emigraciji) se je pri mejnih zahtevah
skusala nasloniti predvsem na Velika Britanijo, ki ji je dala
tudi nekatera bolj ali manj jasna zagotovila, prvo ze marca
1941, ko je skusala odtegniti Jugoslavijo ad podpisa
trojnega pakta. Ta pogoj naj bi bil s Simovi6evim drzavnim
udarom tudi uresnicen. 0 teh in nekaterih drugih zagotovilih
ali bolje obljubah je pisal zlasti Ousan Biber. To tematiko
obravnava tudi doktorska disertacija Sama Kristena' Te
obljube so postale aktualne na mirovnih pogajanjih in po
njih v okviru polemik , ali je Jugoslavija zaradi svojega
komunizma izgubila Trst. Oruga velika sila - ZOA je yes cas
ostajala bolj zadrzana, v veliki meri tudi zaradi vpliva
tamkajsnjih emigrantskih italijanskih krogov.
Siovenska politicna emigracija je ze 1. maja 1941 izdala
spomenico a slovenskih ozemeljskih zahtevah v casu
vzpostavitve novih meja jugoslovanske drzave. Zahteve po
Zedinjeni Sioveniji je vse ad leta 1941 postavljalo tudi
slovensko osvobodilno gibanje. Takoj po kapitulaciji Italije,
11 . septembra 1943, je Narodnoosvobodilni svet za Siovensko primorje kat najvisji predstavnik Ijudske oblasti objavil,
da v Siovenskem primorju prevzema vso oblast. Pet dni
zatem je Vrhovni plenum OF razglasil Siovensko primorje
za del svobodne Siovenije in Jugoslavije , italijanski narodni
manjsini pa je zagotovil avtonomijo. Odloke a prikljucitvi , ki
pa so ostajali na nacelni ravni in niso vsebovali konkretnih
ozemeljskih opredelitev, je nato potrdil Avnoj na svojem 2.
zasedanju novembra 1943. Te zahteve so enotno podprli
primorski Siovenci , ki so osvoboditev razumeli kat izgon
okupatorja - Nemcev in obenem kat izgon drzave Italije.
Jeseni 1944, ko se je vojna prevesila v zakljucno fazo in
se je utrdil tudi polozaj nove Jugoslavije, je Nacionalni komite
osvoboditve Jugoslavije (NKOJ) javno postavil konkretne
zahteve po novih mejah, ki so se uJemale s slovensko
etnicno mejo' Posamezne zahteve za spremembo meje,
ki pa niso nikoli postale »uradne", so segle sirse, nekatere
iz prvih mesecev leta 1945 vse do Vidma ali Tilmenta.
Jugoslovanska begunska vlada pa je februarja 1945 izdala
spomenico, v kateri je pravicno mejo z Italijo postavila na
spodnji tok Soce, medtem ko bi Trst in Reka v okviru
Jugoslavije imela neke vrste avtonomijo. Te njene zahteve
so bile dejansko enake kat zahteve NKOJ-a.
Obenem z objavo konkretnih mejnih zahtev so vodilni
organi slovenskega osvobodilnega gibanja konec avgusta
1944 sprejeli glavne usmeritve za delovanje ob koncu vojne,
med njimi tudi sklep, da mora jugoslovanska osvobodilna
vojska prva zasesti Primorsko vse do slovenske etnicne
meje Na temelju preteklih izkusenj so namrec sklepali, da
bo imel tisti, ki bo zasedel obmocje, tudi prednost na
mirovnih pogajanjih. Vokvir priprav na prevzem oblasti sodi
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tudi ustanovitev Pokrajinskega narodnoosvobodilnega
ad bora za Siovensko primorje (PNOO) kat vrhovnega
oblastnega organa na Primorskem 15. septembra 1944.
Med pripravami na osvoboditev je bila osrednja pozornost
namenjena Trstu, ki je bil za Siovenijo in celo Jugoslavijo
pomemben tudi kat eno ad gospodarskih sredisc, obenem
pa bi njegovo delavstvo, ki je v okviru politike slovenskoitalijanskega bratstva ze med vojno vecinoma podpiralo
prikljucitev k Jugoslaviji, okrepilo sicer dokaj malostevilno
delavstvo v Jugoslaviji.
Sredi poletja 1944 so nacrti a prihodnosti Julijske krajine 10
tudi pri zahodnih zaveznikih presli k neposrednim pripravam
na njeno zasedbo. V casu priprav na konec vojne, pridobivanja pozicij ter delitve interesnih sfer je dobilo to vprasanje
poleg narodne, to je vprasanja meje med dvema drzavama
in tremi narodi , tudi ideolosko razseznost, zlasti ad jeseni
1944, ko je postalo jasno, da bo v Jugoslaviji prevladal vpliv
Sovjetske zveze. Ob tem so tudi nove jugoslovanske oblasti
vprasanje prikljucitve Primorske (in Istre) ob koncu vojne
vse bolj razumele ne Ie kat resevanje slovenskega (in hrvaskega) narodnega vprasanja, ampak tudi kat vprasanje boja
proti t. i. demokraticnim nacelom nove Jugoslavije in Sovjetske zveze, torej proti socializmu in Ijudski oblasti.
Italija je kljub prizadevanjem, da bi dobila status zaveznice,
pridobila Ie status sobojevnice in je bila ob koncu vojne
tudi premagana drzava, s katero so zmagovalke sklepale
mirovno pogodbo. Njena rimska vlada je zahtevala zahodno
zaveznisko upravo nad celotno Julijsko krajino. Vprasanje
italijanske vzhodne meje je povezala tudi z vprasanjem
revolucije, ki naj bi jo Jugoslavija = Sovjetska zveza prek
Trsta sirila med italijanskim delavstvom. Ze pred koncem
vojne je skusala priti do dogovora v neposrednih pogajanjih ,
sprva z jugoslovansko begunsko vlado, nato z NKOJ-em.
Poleg vlade sta se na italijanski strani v pogajanja vkljucevala
Narodnoosvobodilni odbor za severna Italijo (Comitato di
liberazione nazionale Alta Italia, CLN AI) , ki je imel na
zasedenem obmocju pooblastila vlade, in Narodnoosvobodilni odbor za Julijsko krajino (Comitato di liberazione
Giuliano, CLNG), ki pa se kljub svoji protifasisticni usmeritvi
ni povsem otresel predsodkov do Siovencev in Hrvatov in
je obenem vztrajal na zahtevi po ohranitvi rapalske mele.
Nasprotja med njim in OF so se se okrepila jeseni 1944, ko
je lokalna Komunisticna partiJa Italije (KPI) izstopila iz odbora
in v imenu proletarskega interanacionalizma podprla
prikljucitev Trsta k Jugoslaviji.
Zahodni zavezniki in jugoslovansko osvobodilno gibanje
se pred koncem vojne niso uspeli dogovoriti a mejni crti
zasedbe. V skladu z ze prej sprejetimi sklepi je osvoboditev
in zasedba Trsta ter slovenske etnicne meje v zakljucnih
vojnih operacijah postala najpomembejsa naloga jug oslovanskega osvobodilnega gibanja. Enote IX. korpusa in 4.
armade so jo izpolnile 1. maja 1945, ko so osvobodile in
zasedle obmocje do Soce ter tam vzpostavile jugoslovansko
vojasko zasedbeno oblast. Ze 2. maja so na del spornega
obmocja (v Trst, Gorico, Trzic) prisle tudi en ate 8. britanske
armade. Vrhovni zavezniski poveljnik za Sredozemlje
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Etroio!na me)3 tome!; na 1z/-o:Mtu, da meslO pnpada zalednju ,n JC lorlll o!rtll mad narOOnoStllO Slrrt)eroma obrnotjIII'TIII, rill rlOOem zahodu med sloYeroski m ~ ,talljanskm ZnoIra) Ie meje so pred prlld,...otVlJO k Itail, trYeIi ~all~ni~ roekate;""
mes!th, V ISln pa ludi ~ 1'1<1 podeleiju
10 ..IJIijska kraiol'\a koI SlO\I8fICI pi'lI'\Iitjilmo Ilalil8Osl<J llfal Venezia Giuha (dobesedno JuIi,ska Beroeoja),e obseQ8ia ilal'liInske pokra,ne Trsl. Gonea, Puli WI Reka. To je btl v skladu $ Spofazumorn v Dew'Iu. podpsanom 20 jun'jIl 1945, Iud,
"001'11 iva: UI otrnoere mad avstr'jSko-,tal,tansl<o 1llI!jO!2 lela 1915 1n fapatsko mep. '" je bolo razdeljeno na dve con, poxIupravo angIo-amer~ Zavem~ke vo~ke uprave s sede.2em v TrSlu'" Vo(le uprave JugosIovanske armaoe s
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feldmarsal Harold Alexander je od Tita zahteval, naj enote
Jugoslovanske armade (JA) Trst zapustijo, kar je slednji
odklonil.
Zasedba Julijske krajine in Koroske je bila, poleg Grcije,
edini primer dvojne zasedbe v Evropi. Obenem sta se samo
tam ob osvobajanju Evrope srecali armadi, ki se nista
razlikovali Ie v ideoloski usmeritvi svojih drzav, ampak tudi v
tem , da je ena od drzav to obmocje zahtevala zase.
Jugoslovanska armada je prisla v Julijsko krajino, v Benesko
Siovenijo in na Korosko kot vojaska sila, kot armada
komunisticne drzave, a predvsem, da bi osvobodila svoje
sorojake. Tito je 9. maja 1945 zapisal, »da smo te kraje
osvobodili , ker etnicno pripadajo nasi domovini,«ll

Siovenci na Irgu Unita ' v Trstu , 2. maj 1945, arhlv NSK Trst

Med stiridesetdnevno dvojno zasedbo so upravo v celotni
Julijski krajini izvajale Ie jugoslovanske oblasti Trzaski
zgodovinar Giampaolo Valdevit ocenjuje, da so skusale
odstraniti vse, kar je spominjalo na italijansko institucionalno
navzocnost. Sem sodijo prevzem arhivov, denarnih sredstev
v bankah itd. pa tudi aretacije, deportacije in usmrtitve (to
dogajanje je bilo v naslednjih letih poistoveteno s pojrnom
fojbe) , ki pa so bile v veliki meri, po moji oceni , tudi kaznovanje za zlocine fasizma in vojne. To ravnanje jugoslovanskih
oblasti je med mirovnimi pogajanji v letih 1945- 1947, pa
tudi pozneje, italijanska vlada skusala prikazati kot eno
najvecjih tragedij te vojne. 12
Britanci in Americani so se zavedali, da bi vsako zavlacevanje jugoslovanske zasedbe povecalo moznost, da bi
se zacasna zasedba spremenila v trajno, zato so tudi z
groznjo 0 uporabi oborozene sile zahtevali jugoslovanski
umik iz Trsta ter Beneske Siovenije, ki po njihovem ni bila
del sporn ega obrnocja in od koder se je JA umaknila ze
sredi maja 1945. Medtern ko so Britanci zagovarjali dogovor
z Jugoslavijo, so ZOA ostale zadrzane in deloma sovrazne,
se bolj potem, ko je po smrti predsednika Franklina O.
Roosevelta politiko dogovarjanja zamenjala politika
konfrontacije njegovega naslednika Harryja S. Trurnana. Tudi
11 Astw Rcpubloka SIover1'je (AS) fond EtMlrd Kardell. tk 35116. depeb Josopa Broza lila 4 armOOo.9 1TIa1194S
12 0 "P"a~1U t , !~ podrobnejev Neveo1k8 110ha KomJ lrst SIoYeOCII11ta11tano rfl8d dYema Clrfavama MOOfOjaJ1,
L,.,tllJaM 1999 (oplte Troha Ko<n.J Trsl). St! 43-72
13 erta III doblla lme po generalu Wilililmu 0 Morganu , ~tabnemu ~OIku komandanta Zdru~en1h UlVelnl ~k.t1 sil v
Sredozem llV IcIdmar~la HaroldaAJexand ra, kl sa IE! med SVOjO ms.,o v Beogta(lu od 8 maja 1945 ~krat seslai

z mar§.alom TJIOm
14 Dokumenll 0 Spoilnot poI~lCI, nav d SporalUm 0 MISki
I dru2enomo drtavarn AmelLke na drug! 'trani, Beograo. 9

kra,nr med .)Jgos.ta"p na eno 01 Vellko B<1\anolO Ie!

ion']

1945, SIr 81-82 Sporazum me(! Z-U\l~
..mom,m komardanIorn l1l Sredo.zomlJ8 on vrhOYnlm komandan1om JA Nola 0 cMIrII upr.M 0JIl8 J~e krlljlOE!
kI bel pn!la pod ZVU Dewl.2O Il"lIJ 1945 SII 96.99 105
15 Konterenca kill' poIekaia oct 17 ,..Iota do 2 avgusla 1945, Jl' bola UI(Injl seslanek ve/,ki/l treh, Stallna. CI'I.<'dl,1Ia ,n
Trunana (1<0 II!! nocJOmes~ 1 urrriega RoooeYeIla). Os,edni tOCi<J ralp'1W S!B 1JoI, ~ "P'~ on mflM'E! pogodbe
z b;~ ml n8fl"Sklmo zaveznicamo I\al'~ so Z3'edI nil!f1e\l8 socIekN3n,a v
p<0I' Nemt'~ IX> septemt:l< u 1943
pnmali iz)/lffiOO pcMoial ln re mela skle rllle<i m ,O\In9 pogodbe z Italop predrlost
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vprasanje Julijske krajine SO ZOA razurnele globalno in so
se 0 njem skusali dogovoriti s Sovjetsko zvezo.
12. junija 1945, tri dni po podpisu sporazuma v Beogradu ,
so se jugoslovanske enote umaknile na obmocje vzhodno
od 1. i. Morganove crte, ki je tekla od Oebelega rtica cez
Kras , Vipavsko dolino, Banjsko in Trnovsko planoto ter
vzhodno od Kobarida in Bovca.13 Posamezna odprta vprasanja zavezniske uprave je razresil sporazum v Oevinu 20.
junija 1945, ki je tudi dolocal razdelitev Julijske krajine v
dve coni.14 V coni A, ki je obsegala obmocje med Morganovo erto in italijansko-avstroogrsko mejo iz leta 1915 (brez
Kanalske doline) ter PulL je bila vzpostavljena angloameriska Zavezniska vojaska uprava (ZVU), v coni B med
Morganovo crto in rapalsko mejo pa Vojaska uprava Jugoslovanske armade za Siovensko primorje, Istro in Reko
(VUJA). Prva je vzpostavila sistern uprave, kakrsnega je
vpeljala na drugih zasedenih obmocjih, v okviru zahodne
dernokracije , a obenem z vse bolj izraZenim protikomunizmom, VUJA pa je del pristojnosti prenesla na novo Ijudsko
oblast, a obenem zaradi mednarodnih omejitev ni uveljavila
vseh ukrepov, ki so jih nove oblasti sprejele v Jugoslaviji.
Taksna ozemeljska razdelitev je ostala do uveljavitve
sklepov mirovne pogodbe med Italijo in zavezniskimi ter
pridruzenimi silami , podpisane 10. februarja 1947. V
vmesnem obdobju so potekala mirovna pogajanja, za katera
so glavne usmeritve sprejeli na potsdamski konferenci
avgusta 1945. 15 Pri sklenitvi mirovne pogodbe z Italijo je
bilo ob vprasanju kolonij in reparacij najtezje resljivo prav
vprasanje njene vzhodne meje, za katero so si bile velike
sile enotne, da jo je potrebno popraviti v korist Jugoslavije.
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Ostajalo pa je veliko vprasanje, kje in kako. T. i. trzasko
vprasanje je zato postajalo enD osrednjih, ceprav ne najvecjih
vprasanj povojne Evrope .16 Tako Italija kot Jugoslavija sta
bili sicer izkljuceni iz neposrednih dogovorov 0 prihodnji
meji in sta ostali vezani na aktivnosti na mirovnih pogajanjih.
Vendar je Jugoslavija tam nastopila kot del zavezniske
koalicije, v kateri je sicer ze bila izvrsena delitev na dva bloka,
a medvojno dogajanje se ni bilo povsem pozabljeno ,
medtem ko je bila Italija sobojevnica, a obenem premagana
drzava. Po mnenju trzaskega zgodovinarja Raula Pupa je
bila mirovna pogodba zadnje dejanje med zavezniki in Italijo
kot fasisticno drzavo in zunaj kasnejsega konteksta Italije
kot drzave zahodnega bloka in Jugoslavi je kot drzave
vzhodnega bloka. Osvobodilni boj jugoslovanskih narodov
je na mirovnih pogajanjih se imel svojo tezo in zato Jugoslovanske zahteve niso bile povsem prezrte .17
Jugoslavija je vse od prvega zasedanja sveta zunanjih
ministrov, ki se je zacelo avgusta 1945 v Londonu, svoje
zahteve utemeljevala z osvobodilnim bojem Siovencev in
Hrvatov, s plebiscitom, ki je bil izglasovan s krvjo. Obenem
se je v zahtevi po prikljucitvi veCinsko itali janskega Trsta
naslon ila tudi na podporo tamkajsnjega italijanskega
delavstva, ki se je za Jugoslavijo opredelilo zaradi njene
socialisticne Ijudske oblasti in povezanosti s Sovjetsko
zvezo, ki jim je bila ideal. Med velikimi silami je Jugoslavija
zmotno racunala na popolno podporo Sovjetske zveze,
medtem ko je nastajajoca voditeljica enega od blokov pazila
predvsem na lastne globalne interese.
Vlada Demokraticne federativne Jugoslavije (DFJ) je 15.
septembra 1945 predlozila memorandum glede Julijske
krajine in Trsta z obsirno zemljepisno, zgodovinsko,
etnografsko in gospodarsko argumentacijo. Vodja
delegacije Edvard Kardelj je nato v govoru 18. septembra
zahteval bivso avstro-ogrsko-italijansko mejo z nekaterimi
popravki in za mesto Trst predlagal status ene od federalnih
enot oz. poznejsih republik, svobodni statut za njegovo
pristanisce in olajsave v zelezniskem tranzitu. JugoslaviJa
je vzporedno s pogajanji vodila siroko propagandno akcijo,
v katero so se vkljucili njeni driavljani , zlasti pa primorski
Siovenci in istrski Hrvati in tudi tisti Italijani, ki so podpirali
prikljuCitev Julijske krajine k Jugoslaviji. Tako so v JulilSki
krajini zbirali podpise za prikljucitev k Jugoslaviji, pripravili
stevilne manifestacije in demonstracije , obenem pa so
jugoslovanske oblasti v svoji zasedbeni coni onemogocale
manifestacije tamkajsnjih Jugoslaviji nasprotnih Italijanov.
Italija je ze v zadnjem obdobju vojne vodila politiko navezovanja na Zahod, ki je po vojni postal a se izrazitejsa in je
bila tudi posledica dejstva , da je bila pravzaprav pod
njegovo upravo. Ta politika se je vse bolj povezovala tudi z
njeno notranjepoliticno podobo, ki je iz mocne leve opcije
prehajala na desno. Poleti 1945 so organizirali kampanjo
proti Jugoslaviji , med katero so organizirali tudi manifestacije
za italijanski Trst in Istro ter pri tem izrabljali dogajanje maja
1945. Obenem pa se je vse bolj zavedala, da bodo potrebne
mejne koncesije. Sprva je se vztrajala na rapalski meji, a ze
na londonski konferenci je takratni predsednik italijanske
vlade in vodja njene delegacije Alcide De Gasperi v skladu
s sklepi svoje vlade v govoru 18. septembra 1945 predlagal
nekoliko spremenjeno Wilsonovo crto iz leta 1919. Utemeljeval jo je kot etnicno crto, ceprav je bila dejansko kompromis
med etnicno crto in zahtevami Italije v Londonskem paktu

n

malura

iz leta 1915. Obenem je tudi Italija v coni A organizirala
manifestacije in demonstracije. Vrhunec so napetosti dosegle med obiskom komisije ekspertov stirih velikih sil , ki
so v skladu s sklepi londonskega zasednja sveta zunanjih
ministrov marca in prve dni aprila 1946 na terenu preucevali
narodnostna razmerja. Takrat je prislo med zagovorniki
prikljucitve k eni ali drugi drzavi do ostrih spopadov, v katere
je tudi v podporo italijanski strani posegla zavezniska policija.

Manifestacije za prikljucitev Tdiea kJugoslaviji, objavljeno v N. Troha , Komu
Trst , Modrijan 1999, sIr. 231

Rezultat dela razrnejitvene kornisije SO bili stifle predlogi ,
od katerih je billtaliji najbolj naklonjen ameriski, najmanj pa
sovjetski . Kot meja je bila, razen v delu , ki je pripadel
Svobodnemu trzaskemu ozemlju (STO) , sprejeta francoska
trta, ki je tekla zahodno od Morganove. Predlog 0
kompromisu glede Trsta, ki z ustanovitvijo Svobodnega
trzaskega ozemlja ni pripadel ne Italiji ne Jugoslaviji, je svet
zunanjih rninistrov sprejel 2. julija 1946. Mirovna konferenca,
ki je potekala med 29. julijem in 15. oktobrom 1946 v Parizu,
je te predloge potrdila. Med konferenco sta Italija in
Jugoslavija neuspesno skusali doseCi
medsebojni dogovor.
Italija je zavrnila tudi
predlog , ki sta ga v
zacetku novembra
1946 dala generalni
sekretar KPI in takrat se clan italijanske vlade Palmiro
Togliatti in Tito in po
katerem bi Italija
dobila Trst, kateremu bi jamcila dernokraticni statut, Jugoslavija pa bi dobila
Gorico , ki je po tedanjem predlogu
sporazuma pripadla
Italiji, medtem ko Tukaj je slovenska zemlja, arhiv Gorgki muzej
STO ne bi ustanovili. Nova Gorica
16 Z1aSb cIopiorTI(lLSko Slran problema ObavnlMllO Janko ,len Tr~ vprabnjll po chIgI sveloYI'II \l0II1I. LJUbljaIlII
1961 (ClaIre .JerI, Trta!ko vpra1lanJill. DIego De Casita La queslHJne do Tncste L'az,one pOIvca e Olplomooca
IIaiana daI 1943 all954 Tnes.te 1981. Jean Bapc,sle Duroselle le IXlIlIId (Ie Tlleste 1943~195<1 BruxeIIes 1966,
Bogoan C NoYak Tllllste . 1941-1945 The ElMO(:. PoIIIIcaI and Ide!*lgIcaI Struggle. Chocago·London 1972 IV
rta~",nlo¢o", Tfl8Sle 1945-1954 La Iona poktoca. etrca e deoIogoca M,ano 1973 vet ponat,~ zad'I~ M.tmo
1996). Giampaolo lI;ddev1t La quest,O!1e 01 Tneste 1941-1 954 PoI11<C8 f1temanona1e e contesl0 Iocaje MIlano
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leta 1947
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Hrvati

Italijani

Popis leta 1910,
kombiniran s
kasnejsimi
podatkl za Reko
inZadar

175402

127787

Popis leta 1921
(kombiniran
s kasnejsimi
podatki za Reko
in Zadar)

124967

172951

Popis leta 1945

203224

C. Shiff,e"~
ocena'"

92782

122052

137647

24000

!

Siovenei

Italijani
I

I

Popis leta 1910
Popis leta 1921

182474
171247

C. Schiffrer, ocena

166887

Skupaj vlozene opeije na
obmocju LR SLovenije

222
4138
3863

I

Odrasli

22359
16389
5970
21332

Otroci
Odobrene opci je
Odklonjene opcije

Popis leta 1910

Neopre.
deljeni

I

Obmocje,
prikljuceno leta
1947 LR Sioveniji

Popis leta 1921
C. Schiffer,
ocena

na

1027

22345
15237
21477
(19369)

60826
48818

33890

112287

Statisti ka prebivalstva leta 1947

18 Mejomed IMjo In JLJgOsl""JO doIO<!ala tlena:> in 11 . med Italijo in STOt len 4. med Jugoslnvijo 111 STO pa tiel, 22
PantkalTll rovropogodba. Integmlno pmvodno besedllo M;rtMlepogodbez Italija, pOOpsanev Panzu 10 lebruarp
1947, M'nlsl rsMH.a ZUrJallje zaae...e RS , Ljubljana 1997 Idalte Pafl~ka mlrovna pOgodba), sir 5-7,9, 14, 15
19 UstarlOVllev in ureditev STO u,eja tlen 21 Ie, pnlogi VI (Stain. slalul) in VII (Instrument za la¢asni re±lm) muovrte
pogodbe z Ilall)O, Par,SI\a ITlJrovna pogodba, nav d SIr 13. 14,63·75 Clen J stalnega slatuta dolol:a. da je STO
dernll ltariZlraoo. nev\ralno, da na flJem OISO dovol)ene nobene oborMene " lie. razen po nalogu Vrunostmega
sveta OZN, da nlso Oovoljene r\Obene para\lOias~e forrmlclje in da njegova l'1ada oe &me 5~leoali oobenih voJa~ki h
dogovorov ali 58 0 tem pogalJti, """ d 5tr. 63
20 Obja\lljellO" Carlo Sch iffrer La V8nez,a G,uI,a SaggKJ d i ur.a enola de, Im!i nazoonal, ,talo·jugoslav,. Roma 1946
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Mirovna pogodba z Italijo, ki je skusala dosed 1. i. etnicno
ravnotezje, ki pa je bilo razumljeno kot ravnotezje med
drzavama in ne med narodi , je Jugoslaviji prisojala velik del
zahtevanega ozemlja, razen Kanalske doline, Benecije in
dela Goriske z Gorico. Hrvaska je leta 1947 z izjemo BujsCine
prikljucila celotno etnicno ozemlje , Siovenija pa obsezna
povsem slovenska obmocja v Posocju, na Krasu in Notranjskem. Italija ni izgubila Ie strateske rapalske meje, ampak
tudi velik del obmocja, ki ga je zahtevala v popravljenem
predlogu v okviru Wilsonove crte. Ziastl boleca je bila zanjo
izguba Istre."
Usoda Trsta je ostajala nedorecena . Zaradi vse bolj
zaostrenih odnosov med Vzhodom in Zahodom je bilo STO,
ki bi bilo organizirano v skladu s stalnim statutom,19 ze v
casu uveljavitve mirovne pogodbe septembra 1947 za
zahodni si li nespre)emljivo. Iz cone A bi morali umakniti svoje
vojaske enote. Obenem so bile stranke in gibanja, ki so
podpirale Jugoslavijo, takrat se pomembno drzavo vzhodnega bloka, tako mocne , da bi lahko na volitvah v celotnem
STO skupaj s 1. i. indipendentisticnimi gibanji, ki so se
zavzemala za samostojno drzavo, zmagale. Oboje pa bi po
mnenju zahodnih sil odprlo prosto pot za prodor sovjetskega
vpliva v Italijo in tudi naprej v Franci jo. Na STO se je tako
ohranjal zacasni rezim z razdelitvijo na dve coni pod
britansko-amerisko in jugoslovansko vojasko upravo.
Vrhunec napetosti je pomenila ob)ava t. i. tristranske note
marca 1948, s katero so zahodne sile Velika Britan ija , ZOA
in Franci)a celotno STO prisodi le Italiji. Ker so za njeno
uresnicitev potrebovali soglasje Sovjetske zveze, je bila nota
brezpredmetna in so )0 dejansko spreje li kot podporo
Krscansko demokratski stranki na odloc ilnih italijanskih
volitvah 18. aprila 1948.
V trzasko vprasanje je kl)ucni preobrat prinesla resolucija
Informbiroja, objavljena konec junija 1948. Po sporu z
Informbirojem se je Jugoslavija iz nasprotnika postopoma
spreminjala v partnerja zahodnih sil. Obenem pa je v coni
A velika vecina italijanskega trzaskega delavstva in tudi
Siovencev na levici ostala zvestih Sovjetski zvezi in je
resolucijo podprla. Jugoslavija je zato v coni A skoraj
povsem izgubila svoj dotedaj velik vpliv in je ZVU, ki je v
strahu pred prevelikim uspehom projugoslovanskih organizaci) prej odlasala z upravnimi volitvami, junija 1949 le-te
izvedla. Na njih so prepricljivo zmagale stranke, ki so zahtevale vrnitev Italije.
Zaradi otoplitve odnosov z Jugoslavijo ZOA in Velika
Britanija v Trstu nista vec potrebovali svojih vo)askih enot in
sta bili obenem zainteresirani za normalizacijo odnosov med
Italijo in Jugoslavijo, ki brez resitve trzaskega vprasanja ni
bila mogoca. Trzasko vprasanje sta skusali razresiti tud i
zaradi tega, ker ga je Sovjetska zveza od maja 1950 zacela
povezovati z avstrijskim. Veliki sili sta zato od konca leta
1949 price Ii pritiskati na Italijo in Jugoslavijo, naj sprejmeta
dogovor, ki bi ga bilo po njunem najlaze dosed na temelju
dejanskega stanja, tako da bi ob dolocenih popravkih meje
cona A pripadla Italiji, con a B pa Jugoslaviji.
Italiji ni uspelo, da bi svoj pristop k zvezi NATO marca
1949 vezala na obvezo Zahoda, da bo uveljavl jena
tristranska nota. Ko je spoznala, da so pogajanja 0 usodi
STO neizbezna, je ves cas vodila dvojno akcijo. Skusala je
vp livati na zahodne sile, da bi prisilile Jugoslavijo , na)
sprejeme njene pogoje ali da bi jih vsaj one vzele kot
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izhodisee za pogalanla. To ji je nekajkrat uspelo. Obenem
pa je sprozila moeno propagandno akeijo proti Jugoslaviji in
njenim ukrepom v coni B. S to akeijo pa je italijanska vlada
sieer preprieala svojo javnost, ne pa tudi zahodnih sil.
Sprejem ene od kompromisnih resitev trzaskega vprasanja je otezevalo dejstvo, da je bilo STO v obeh prizadetih
drzavah moeno propagandno izrabljeno. Italijanska javnost
je se toliko bolj nasprotovala vsaki drugi resitvi , ki ne bi eelotnega STO prisojala Jtaliji, ker je italijanska vlada tristransko
noto javnosti predstavila kot svojo veliko zmago. Obenem
je italijanska vi ada javno mnenje v svoji drzavi uporabljala
kot obliko pritiska na zahodne sile, ki so se mu veekrat uklonile. Edvard Kardelj je zato jugoslovanskim diplomatom naroeal , naj ZOA obvestijo, da bi resevanje STO v jugoslovansko skodo zelo razburkalo jugoslovansko javnost , ki bi
menila, da se vlada odreka glavnim naeionalnim interesom.
Ne jugoslovanska ne italijanska vlada se tako nista mogli
odreei obmoeju , ki so ga Ijudje v vsaki od njiju imeli za svole,
zato je bilo nujno spreleti neko obliko zaeasne resitve, ki bi
z leti presla v dokoneno. Ali kot je dejal Tito britanskemu
veleposlaniku v Beogradu siru Charlesu Peaku avgusta
1951 : »lta/ijani ne bodo dali izjave, da se odrekajo nada/jnjim
ozemeljskim zahtevam, mi pa se ne bomo niko/i odrek/i Trstu.
Le sedaj, ker ne moremo drugace, da ne bi dali Sovjetski
zvezi moinost, da izkoristi p%iaj, dajemo Trst lta/iji.,,21
Jugoslovanska vlada, ki Ie od leta 1950 dala vee predlogov
za resitev trzaskega vprasanja, je v pogovorih z zahodnimi
diplomati skoraj yes cas poudarjala pomen ohranitve STO.
Oejansko pa je bila tudi zanjo njegova ustanovitev v skladu
z mirovno pogodbo nesprejemljiva, saj je pomenila umik
jugoslovanske vojaske uprave iz cone B, ki jo je vse bolj
vkljueevala v svoj sistem. Tam ji je namree nasprotoval velik
del italijanskega prebivalstva, po objavi resolueije
Informbiroja pa je izgubila tudi skoraj yes vpliv v coni A,
tako da bi projugoslovanske stranke gotovo izgubile volitve
na eelotnem STO.
Med jugoslovanskimi predlogi naj navedem Ie dva. Po
prvem, pre~lozenem decem bra 1951 , bi Jugoslaviji pripadlo
obmoeje Skednja (vzhodni del Trsta), Zavelj in miljski
polotok, Italiji pa poleg Trsta, Koper in Izola z neposredno
okolieo. To zamenjavo so utemeljevali z etnienim naeelom,
saj je bilo zahtevano obmoeje v coni A veeinoma slovensko,
medtem ko sta bila Koper in lzola veeinoma italijanska, pa
tudi z gospodarskimi , saj bi Sioveniji nadomestila izgubo
obalnega pasu in Trsta in ji zagotovila izhod na morje. Drug
je bil predlog kondominija Ital ije in Jugoslavije na STO.
Taksno resitev je bila jugoslovanskim oblastem blizja, saj bi
jo lazje zagovarjale pred domaeo javnostjo in Siovenei na
Trzaskem, podprli pa bi jo tudi Trzaeani, naklonjeni
samostojni drzavi. Obenem pa so z vedno novimi predlogi
skusale zavlaeevati pogajanja, saj so raeunale , da bodo
poveeale svoj vpliv v coni A, pa tudi v svetu in tako okrepile
pogajalske pozieije Jugoslavije. ZOA so predlog kondominija zavrnile, pray tako Jtalija, ki je marea 1952 predlagala
plebiseit. Le-tega je Jugoslavija v naeelu sieer sprejela, a Ie
pod pogolem , da bi pred tem na STO deset let delovala
mesana italijansko-jugoslovanska uprava.
Med 3. aprilom in 9. majem 1952 je v Londonu potekala
konferenea med zahodnimi silami in Italijo, katere sklepi so
dajali Jtaliji velika pooblastila v coni A, a se obenem niso
21 AS.jOOdEcm.rdKardelJ,~31fl,zabe~!kar(llgo::M:famedTrtom,I'\C Peakom, 12 8 \95 1
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vee sklieevali na tristransko noto in niso posegali v eono B
ter so dejansko vodili v razdelitev con po dotedanji demarkaeijski erti. Ceprav je Jugoslavija ob konferenei protestirala ,
so Ii njene odloeitve vsaj deloma ustrezale, saj je dobila
proste roke v coni B, kjer je sprejela vrsto ukrepov, ki so to
eono se bolj vkljueevali v jugoslovanski sistem.
Po Stalinovi smrti marea 1953 je Jugoslavija dobila vee
manevrskega prostora tudi glede trzaskega vprasanja, saj
se je zavedala, da jo bodo zahodne drzave sku sale obdrzati
zunaj sovjetskega vpliva. Temelj jugoslovanskih zahtev sta
ostajala kondominij ali razdelitev po etnienem naeelu. Odnosi med Jugoslavijo in Italijo so se ponovno zaostrili jeseni
1953, ko je Tito na zborovanju na Okrogliei 6. septembra
1953 zahteval, da Trst postane internaeionalno mesto, vsa
njegova okoliea pa se prtkljuei Jugoslaviji. Titu je eez nekaj
dni odgovoril predsednik itali janske vlade Giuseppe Pella
in zahteval plebiseit, ki ga je Jugoslavijo z noto 28. septembra
odbila.
Prelomnieo je pomenila odloeitev zahodnih sil 8. oktobra
1953, da bosta umaknili svoje enote iz cone A in jo predali
Italiji, pri eemer pa nista doloeili datuma umika. 0 tem ukrepu
nista obvestili jugoslovanskih oblasti, ki so se ostro odzvale.
Organizirale so mnoziene demonstraeije in v odgovor na
italijanske vojaske okrepitve na meji tja poslale svoje. Ob-
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enem je Tito v govorih v Leskovcu 10. in Skopju 11 . oktobra
1953 nekoliko omilil zahteve z Okroglice.
V Trstu so izbruhnili protesti, ki so po 3. novembru, obletnici
prihoda Italije v Trst leta 1918, prerasli v krvave nemire.
Obenem so se zlasti zaradi odlocne jugoslovanske reakcije
zaceli diplomatski pogovori. Sporazum naj bi bil zasnovan
taka, da se formal no Italija ne bi odrekla coni B in Jugoslavija
coni A, a bi obenem zahodne sile javno izjavile, da po
sporazumu a zacasni razmejitvi med conama ne bodo
podpirale zahtev ne ene ne druge strani. Ob tem sta se
abe vladi zavedali , da bo zacasna resitev z dolgoletnim obstojem postal a dokoncna. Pogajanja so se zakljucila s sprejetjem Spomenice a sog lasju 5. oktobra 1954, ki je z manjsimi popravki v korist Jugoslavije razdelila dotedanji coni
STO med abe drzavi. 22 V cono B se je razsirila jugoslovanska
civilna uprava (vojna obveznost, zakoni, predpisi, organizacije oblasti itd.). Zacasni sporazum so leta 1975 nadgradilt
osimski sporazumi med Italijo in Jugoslavijo.
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vabi na razstavo

Univerza V Ljubljani
in njeni rektorji,
ki bo odprta od decembra 200 I do februatja 2002.
Razstava zeli na eni strani izpostaviti rektorsko funkcijo kat
sinonim za avtonomijo pedagosko-znanstvenega dela Univerze,
na drugi strani pa v obliki portretov z gradivom arbiva Univerze
predstaviti zivljenje, delo in rektorsko dejavnost vseh devetintridesetih rektorjev Univerze v Ljubljani. Moogi so bili dama in
v svetu uveljavljeni znanstveniki, med njimi matematik dr. Josip
Plemelj, pravnik in glasbenik dr. Gregor Krek, filozof in teo log
dr. AleS Usenicnik, slavist in kultumikdr. France Kidric. pravnik
diplomat in politik dr. Leonid Pitamic, filolog dr. Rajko Nahtigal,
elektrotehnik in sahovski velemojster dr. Milan Vidmar, zdravnik
psihiater dr. Alfred Serko. slovenist dr. Fran Ramovs, zgodovinruja dr. Milko Kos in dr. Fran Zwitter ter geograf dr. Anton Melik.
Vsi rektOIji so predstavljeni tudi v spremljajocem razstavnem
katalogu .
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Boris Kraigher, eden kljucnih slovenskih akterjev, je po
objavi spomenice a soglasju med drugim iZjavil: 'vugas/ovanska palitika do vprasanja zahadne meje je dolga leta
temelfila na paroli Zivljenje damo - Trsta ne damo! /. ../ Ce bi
hoteli dos/edno vztrajati na paroli, potem bi morali ie leta
1945 dati iivljenje, ko je nasa vojska mora/a zapustiti Trst.
Takrat se je to vprasanje adlobla. /. ../ Ne sma tram, da je ta
edina resitev za Trst, a v tej situaciji edina moina. Pomagali
bomo dvigniti Koper, a ne kat kankurenco Trstu, ampak kat
center, ki lahko tu zamenja Trst.«23

i4MJ&.
Primorska, ee stem pojmom razumemo obmoeje med
rapalsko in zahodno slovensko etnieno mejo, je bila prizorisce stevilnih premikov mejnih crt in zato veasih
vkljucena vena, se veckrat pa razdeljena med vee drzav,
ki so bile Ie redkokdaj strpne do tamkajsnjih razlicnosti.
V Italiji je najvec Siovencev pravnoformalno zivelo med
novembrom 1920 (rapalska pogodba, s katero je Italija
prikljueila dobra cetrtino slovenskega naroda) , in
februarjem 1947 (mirovna pogodba med zavezniskimi in
pridruzenimi silami in Italijo), dejansko pa med novembrom 1918 (italijanska zasedba do crte londonskega
pakta) oziroma aprilom 1941 (italijanska okupacija 1. i.
Ljubljanske pokrajine) in junijem 1945 (do razdelitve
Julijske krajine na dYe coni pod anglo-amerisko
Zaveznisko vOjasko upravo in pod Vojno upravo Jugoslovanske armade) . Ziasti v casu fasizma, ravnanje fasisticnih oblasti pa se je med vojno se zaostrilo, so bili
Siovenci v Italiji izpostavljeni raznarodovanju .
Upravicene zahteve po spremembi italijanskojugoslovanske meje so bile predmet razprav na mirovnih
pogajanjih , na katerih je Jugoslavija nastopila kat del
zavezniske koalicije, v kateri je sicer ze bila izpeljana
delitev na dva bloka, a medvojno dogajanje se ni bilo
povsem pozabljeno, medtem ko je bila Italija sobojevnica,
a obenem premagana drzava. Jugoslavija je zahtevala
stara avstro-ogrsko-italijansko mejo z nekaterimi
popravki , Italija pa Wilsonovo crto, predlog iz aprila 1919.
Mirovna pogodba z Italijo, podpisana 10. februarja 1947,
uveljavljena pa 15. septembra isto leta, je Jugoslaviji
prisojala velik del zahtevanega ozemlja, razen Kanalske
doline, Benecije in del a Goriske z Gorico . Obenem je
dolocila ustanovitev Svobodnega trzaskega ozemlja, ki
pa je bila zaradi vse bolj zaostrenih odnosov med Vzhodam in Zahodom ze v casu uveljavitve mirovne pogodbe
za zahodni sili nesprejemljiva, saj naj bi odprla prosto
pot sovjetskemu vplivu v Italijo. Na STO se je taka ohranjal
zacasni rezim . Kljucni preobrat je prinesel spar med KPJ
in Informbirojem konec junija 1948, po katerem je
Jugoslavija posta pam a postajala partner zahodnih sil, ki
sta zaceli pritiskati na abe drzavi , da si razdelita STO.
Pogajanja so se z vmesnimi prekinitvami zavlekla do
oktobra 1954, ko sta bili s sprejetjem Spomenice a
soglasju z manjsimi popravki v korist Jugoslavije coni
STO razdeljeni med abe drzavi. Spomenico a soglasju
so nadgradili osimski sporazumi novembra 1975.
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22 SpomenlCa 0 sogiaSIU jO! OOlavl;ena v Janko Jeri Trla5~o vpra~an,e po dlll(l' svetovni 'IOjni . Mv d ., st,. 3SEl-379
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Milos Mohorcjc

Zgodovinski sprehod pO Kastilji
Na osrednjo Kastiljsko planoto sem
prispel , ko so jo greli mocni soncni
zarki zgodnjega poletja. Tu, sredi PireneJskega polotoka stoji ena najvise
lezeCih prestolnic Evrope , Madrid. Po
neuklonljivi volji Filipa II. je tu nastalo
novo glavno mesto, ceprav je imela
lega mesta vee slabosti kot prednosti.
KralJu so se uklonili vsi razen narave.
To sem na lastni kozi spoznal v naslednjih dneh . Moderna predmestja Madrida se v nicerner ne razlikujejo od podobnih, ki sem jih videl drugje po svetu.
Beton, opeka in steklo se izmenjujejo
z zelenimi povrsinami , ki pa v Madridu
niti niso tako redke.
Ko za seboj pustim se zadnja naselja, se znajdem na podezelski cesti,
ki nemirno vijuga med gricevnato pokrajino. Kar malo sem razoearan , saj
pokrajina mocno spominja na nas Kras
v casu najveeje poletne pripeke. Zelenja je malo in vse kaze, da se pomlad
tu konea precej prej kot v nasih krajih.
Vise kot se vzpenjam vee je dreves in
krnalu se znajdem v pravem hrastovem
gozdu . Posamezne granitne skale me
spomnijo, da sem prispel na poboeje
pogorja Sierra de Guadarrama. Ustavim se in se povzpnem na manjsi hrib,
ki moli iz morja dreves. Pogled mi seze
vse do mogoene pogorja, pod katerem
stoji eden najveejih spomenikov, kar si
jih je kdaj postavil kak vladar.
Vee kot dvajset let je Filip II. nestrpno
cakal na istem mestu , kot sem zdaj stal
jaz, da so mu iz trdega gran ita postavili
EI Escorial. Na vee kot stirih hektarjih
povrsine se dvigajo uresnicene sanJe
kralja, ki je fanatieno Ijubil red in
disciplino. To velicastno zlitje palace,
samostana, cerkve in predvsem kraIJevske grobnice je postalo simbol Filipove vlade, blisca in mogoenosti Spanije.
Za pustimi granitnirni zidovi je Fili~ II. zbral
vse , kar mu je bilo pri srcu. Cudovite
slike Boscha, Tiziana in EI Greca ,
starodavne knjige zidovskih in arabskih
modrecev, relikvije svetnikov in posmrtne ostanke svojih kraljevskih prednikov. Razkosje kraljevih prostorov, samostanske cerkve in velike knjiznice je
Ie uvod v podzemni svet Escoriala. Tu,
natancno pod glavnim oltarjem cerkve,
poeivajo kralji, cesarji in kraljice. Predniki in nasledniki Filipa II. Razkosje

materiala in preprostost oblik naredita
name silen vtis. Popolnoma enaki sarkofagi hranijo posebej susene ostanke
vladarjev, ki so morall po smrti kar
dvaJset let eakati, da so se med dolgotrajnim balzamiranjem toliko skrcili , da
so ustrezali velikosti sarkofagov. Ta poseben postopek je v uporabi tudi danes.
Ko se iz sveta mrtvih kraljev vrnem
na svetlo, me caka nenavaden prizor.
Okolico Escoriala je zajela poletna
nevihta, kar tukaj na visoki Kastilijski
planoti niti ni taka redkost. Prijetno
ohlajeno ozraeje me pozivi , tako da se
hitro odpravim naprej, do se enega
grobisea, kjer so se v granitu uresniCile
se ene sanje. V odmaknjeni gorski
dolini , ki danes nosi ime Valle de los
Caidos, je zelel general Franco prekositi Filipa II. Tudi tu je nastal samostan
in podzemna grobnica. Ceprav so
dimenzije se bolJ faraonske kot pri
Escorialu, vse skupaJ vendarle ne
dosega umirjene velicine kraljeve grobnice. Divja lepota gorske pokrajine nekoliko popravi podobo velikanskega
kornpleksa, ki ga krona skoraj 150
metrov visok kriz iz gran ita, simbol
spanske povezanosti s krscanstvorn.
Na drugi strani pogorja Sierra de
Guadarrama se odpoCijem v prijetni
domaci krcmi , kjer mi postrezejo s
tipicnim prsutom , domaCim sirom v
ol ivnem olju in olivami na sto In en
nacin . Svez visokogorski zrak, zivo
zelenilo okoliskih gozdov in nevsiljiva
gospodarjeva zgovornost sta me za
nekaj casa prikovala na mesto, tako da
sem skoraj pozabil na nadaljevanje
poti. In vendar sem moral se naprej,
se vise v gore , kjer je name cakala
sijajna palaea La Granja, poletna rezidenca spanskih kraljev.
Najbrz veCina potnikov dozivi pravi
pretres, ko na nadmorski visini vee kot
1500 metrov uzre mogocen kompleks
palace, ki jo obdaja cUdovito vzdrzevan
park z vee kot sto fontanami. Sredi od
sonca razzarjenega Pirenejskega polotoka sem prisel v pravi raj, kjer se je
prijetni sum vodometov mesal s petjem
ptic. V mislih sem se poklonil ideji Filipa
v., ki je tu , dalee od rodnega Versaillesa
dal zasaditi park, ki v svoji dovrsenosti
mocno prekasa sicer veliko veeji in bolj
slaven park Ludvika XlV. Cas je postal
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brez pomena, ko sem se sprehodil
med starimi drevesi , ki predstavljajo
zaslon pravcatemu morju marmornatih
in bronastih kipov, ki stojijo ob neskoncnih
sprehajalnih poteh. In vendar je voda
tisti element , ki me je popolnoma prevzel. Skozi nestete luknje teee, brizga
in pada v domiselno oblikovane bazeneke in kanale. Stevilne mavrice, ki nastajajo ob lomljenju svetlobe na kapljicah
v zraku , dopolnjujejo preproge cvetja,
ki v nestetih barvnih odtenkih pokriva
razkosno zasnovane parterje, obrobljene z puspanom in tisami. Ob vseh
teh lepotah parka me je notranJost palace s skoraj tisoc dragocenimi tapiserijami pustila precej hladnega. Hitro
sem obsel sobane , polne dragocenega pohistva , porcelana in portretov
spanskih kraljev, ki so jih naslikali Goya,
Loo in Velazquez. Potem pa nazaj v
park, ki mi ni dal miru ves cas, ko sem
bil v palaCi. Tu sem skoraJpognal korenine in na koncu so bili pazniki tisti , ki
so me prijazno opomni li na sedanjost
in dejstvo, da se park zapira. Ves cas
vrnitve v dolino sem bil z mislimi v parku
in tako nisem niti opazil , da sem prispel
v mesto Segovia .
Na nadmorski visini tocno 1000 metrov sem se znasel pred enim najvecjim
cudes anticne arhitekture. Si jajni
akvedukt , ki na elegantnih lokih precka
dolino med dvema hriboma v srediscu
Segovie, so prebivalci uporabljali do
nedavnega. Temno kamenje, iz katerega je akvedukt grajen, ga mocno loci
od vseh ostalih stavb. Skoraj kilometer
meri v dolzino ta anticni vodovod , ki na
svoji poti skozi mesto naredi kar nekaj
ovinkov in premaga visinske razlike od
petlh do skoraj stiridesetih metrov. Ves
prevzet ga spremljam po vsej dolzini ,
gor in dol po Segoviji. Ni kaj, Rimljani
so bili odlicni in zelo prakticni arhitekti.
Poln vtisov sem med svojim zadnjim
vzponom proti srediseu mesta skoraj
prezrl nekaJ zelo lepih palae, ki so jih
bogati plemici okrasili z znacilnim
rustikalnimi fasadami , katerih elementi
me najbolj spominjajo na diamante. Na
koncu poti , tik pred mogocno stolnico,
me kar zanese v privlacno slasCicarno,
kjer se ves ocaran zagledam v gore
cokolade in cokoladnih bonbonov.
Seveda pa nisem samo gledal. Prodajalke so takoj opazile moje zanimanje
in sledili so stevilni poznavalski nasveti.
Upostevajoe te nasvete in tudi mojo
poznavanje razstavljenih dobrot, sem
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Samostan - palaca EI Escorial pri Madridu. Grobnica spanskih kraljev

zapustil slascicarno z zajetno vrecko
cokolade, ki mi je posladkala nadaljnje
odkrivanje Segovije.
Visoki stolpici in kupola katedrale so
vidni ze od dalec. Ves ocaran sem se
podal v notranjost velicastne stavbe,
izgradnja katere je zaznarnovala zlato
dobo mesta. Zaradi svetlega karnna in
visokih oken je stolnica tudi znotraj
polna soncne luci, kar mi je ornogoCilo,
da sem lahko mirno obcudoval odlicno
kamnosesko delo. Prepleteni gotski in
renesancni stavbni elementi ustvarjajo
znacilno ozracje, ki sem ga zaznal ze
v stevilnih spanskih cerkvah. To podobo dopolni visoki oltar retablo, ki je
srjajnt primerek lokalnega rezbarstva in
slikarstva. Pridih srednjega veka me
spremlja tudi, ko pridem do pravljicne
trdnjave Alcazar.
Zelo malo je stavb, ki bi s izbrano
lego in dorniselno razporeditvijo stavbnrh elementov naredile name tak vtis.
Na skalnem pomolu na rabu mesta so
si kastiljski kralji postavili sijajno rezidenco in jo zavarovali z visokim obzidjem in pravim gozdom stolpov in stolpicev. Podoba tega vilinskega gradu se
mocno spremeni v notranjscini, ko se
pomikam skozi sobane, kjer je nekoc
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Park dvorca La Granja pri mestu Segovia. Letna rezidenca spanskih kraljev

bivala kraljica Izabela Katoliska. Sem
je poln upanja prihajal Kristof Kolumb
s svojimi nacrti in cakal na kraljicino
podpora. Prostori so danes nenaseljeni. Vendar pa se ob stevrlnih razstavljenih predmetih ni tezko povrniti v cas,
ko sta katoliska kralja dokoncno odresila Pirenejski polotok pred Mavri.
Pravo darilo za vsakega obiskovalca pa
je razgled na sirno planjavo pod trdnjavo. Kolikor dalec mi je segel pogled,
vse povsod sarna ravnina, posejana z
redkimi drevesi in se redkejsimi hisami.
Misli so mi poletele v daljavo do mest
Burgos, Valladolid, Palencia in Tordesillias, ki stojijo na drugem koncu te sirne Kastiljske planote.
Ves cas vrnitve proti Madridu sern bil
pod vtisorn teh sijajnih spomenikov
spanske preteklosti , ki kar niso hoteli
zapustiti moje zavesti. Ker sern imel v
Madridu se nekaj cas a pred odhodom
vlaka proti jugu, sem zavil v muzej, ki
mi je od vseh prejsnjih obiskov spanske prestolnice ostal najbolj v spominu.
Blizu glavnega trga Plaza Mayor sem
zavil v sloviti Museo de Jamon . Za
vsakega pravega Siovenca, ki pobozno

casti nas prsut, se v tern muzeju odprejo vrata v raj. Stene in strop so oblozeni v vec kot tisocimi prsuti iz vseh
spanskih pokrajin. Ze same vonjave so
bozanske. Povzpel sem se na galerijo
in zadovoljen opazoval vrvez obiskovalcev, ki so me opornnili, da prsut ni
Ie za ogled, pac pa se ga da tudi kupiti
in pojesti. Tako sem ogled muzeja
nadaljeval ob rezinah prsuta iz Extrernadure, ki rni je ostal v spominu kot
posebej dober Obrazi Ijudi v muzeju
so razodevali pravo blazenost, ko so
tudi oni dobili zazelen kos prsuta ali pa
kar celo nogo. Kar nisem se mogel
odlepiti od svojega opazovalnega mesta na galeriji in skoraj bi zamudil vlak.
V veliko uteho mi je bilo edino to, da
sern s seboj na jug odnesel kar nekaj
dobrat iz tega muzeja, saj so cene tudi
za zep slovenskega popotnika zelo
ugodne. Tako sem zap us cal Madrid in
Kasti ljo poln nepozabnih vtisov in z
odlrcno malico v nahrbtniku.
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Ali so arheoloski viri zgodovinski viri?
Pogovor z arheologom dr. Bojanom Djuricem
Bojan Djuri6 je na Filozofski
fakulteti v Ljubljani diplomiral iz
arheologije in umetnostne zgodovine. Od leta 1978 tu predava klasicno arheologijo. Preucuje anticne
mozaike. Doslej odkrite mozaike
na slovenskem ozemlju je opisal
v razpravi Anticni mozaiki na
ozemlju SR Siovenije v Arheoloskem vestniku leta 1976. Doktoriral je na Univerzi v Ljubljani leta
dr. Bojan Djuric
1991 s temo rimske kiparske pro(foto Z. Huzjan)
izvodnje in trgovine z marmornirni
izdelki na obmocju Norika in obeh
Panonij.
Njegovo podrocje raziskovanja je tudi teoreticna arheologija (nova arheologija). Napisal je vecje stevilo izvirnih
znanstvenih clankov, preglednih znanstvenih in strokovnih
clankov ter recenzij in prikazov knjig . Prevedel je tudi dYe
knligi v zbirki Studia humanitatis, in sicer KleJnovo Arheoloski
viri in Biancchi-Bandinellijevo Od he/enizma do srednjega
veka. Pray tako je prevedel Mobergov Uvod varhe%gijo. V
letih 1981-84 je urejal revijo Arheo, glasilo Arheoloskega
drustva Siovenije, v letih 1985-89 pa revijo Arhe%ski
pregled, katere zaloznik je bila Zveza arheoloskih drustev
Jugoslavije.
Za ta pogovor sem imela vec razlogov. Eden od njih je
projekt Rimski zid, 0 katerem je bilo nekaj ze napisano pray
na straneh te revije. Med cilji projekta je bilo tudi sodelovanje
s strokovnimi ustanovami. Oddelek za arheologijo je gotovo
prva strokovna institucija na seznamu, ki smo jo sproti obvescali 0 dogodkih v zvezi s projektom, opravljenih delih in
nalogah itn. Drugi razlog pa je bil knjiga Leva Klejna
Arheoloski viri. Sprva sem nameravala napisati 0 knjigi, ki je
izsla v zbirki Studia humanitatis, Ie oceno. Ker jo je prevedel
dr. Bojan Djuri6, sem se odlocila, za sku pen zapis. In tako
je nastal ta pogovor.
Naslov tega intervjuja je tudi podnaslov en ega izmed
poglavij V knjigi Arheoloski viri Leva S. Klejna. Knjiga,
ki si jo prevedel, je izsla v drugem letniku zbirke Studia
humanitatis leta 1987. Najin pogovor je namenjen ciljni
skupini uciteljev zgodovine v osnovni in srednji soli, zato
upam, da bodo iz njega lahko crpali kar najvec podatkov,
ki jim bodo v pomoc pri njihovem pedagoskem delu .
Zgodovinarji uporabljajo pri raziskovanju preteklosti
predvsem pisne vire, arheologi pa materialne.
Veseli me, da se lahko pogovarjava 0 arheoloskih virih,
ceprav je od prevoda knjige, ki obravnava to temo, preteklo ze
stirinajst let, od njenega izida pa kartriindvajset. Vsekakor dolgo
obdobje, v katerem se je tudi na podrocJu arheologije marsikaj
spremenilo. Vec v svetovni arheologiji in manj v slovenski.
Najprej morda nekaj be sed 0 kontekstu, v katerem je
prevod te knjige nastai. Oserndeseta leta je v slovenski
arheologiji zaznamovala predvsem skupina okoli revije Arheo,

ki je sku sal a najprej zase , hkrati pa seveda tudi za druge,
premisliti tocko, v kateri se je takrat nahajala arheoloska
stroka pri nas, in jo primerjati s stanjem stvari v Evropi in
Zdruzenih drzavah. To je bil v svetu ze nekaj casa (od nekako
konca sestdesetih oz. zgodnjih sedemdesetih let) cas t. i.
nove arheologije (ne brez podobnosti s francosko novo
zgodovino) in zivahnih opredeljevanj za in proti. Pri nas
tovrstnih opredeljevanj ni bilo, moderne teoretske misli pa
ni bilo najti ne v arheoloski ne v zgodovinski znanosti.
Nastanek in uspesen obstoj zbirke Studia humanitatis dobro
kaze, kako zelo so bili pri nas, vsaj med mlajso populacijo,
zazelena aktualna teoretska dela. Tudi v arheologiji. Sicer
pa nastajanje te zbirke in tezave njenega obstoja dobro
pojasnjujejo konzervativno naravnanost slovenskega
druzboslovja in humanistike, ki sta svoj obstoj dolga leta
utemeljevala s konceptom nacionalnih znanosti.
To samozadostnost je bilo mogoce opazovati tudi v
slovenski arheologiji, ceprav skoraj nikoli v eksplicitni obliki.
Zato ni presenetljivo, da so bili odpori proti prevajanju
socasnih teoretskih razmisljanj znotraj arheoloske srenje
marsikdaj povsem jasno izreceni, ceprav razlicno
utemeljevani.
S Klejnom smo slovenske (in jugoslovanske) arheologe
seznanili ze v prvih dveh stevilkah Arhea, kjer smo objavili
prevod njegove odlicne razprave Panorama teoretske
arheologije iz ameriske revije Current Anthropology, tako da
njegovo ime ob izidu knjige pri nas ni bilo neznano.
Arheoloski viri so kot delo nastajali v istem obdobju kot
omenjena razprava in Klejn se je v njih lotil osrednjega pojma
arheologije sploh. Pri tem pa je suvereno obvladoval tako
anglosasko in nemsko kot sovjetsko in njej sorodno arheolosko tradicijo. Tudi zato je bil za nas izredno koristen avtor.
V zvezi z vprasanjem 0 pisnih in materialnih virih , ki s svojo
razlicno naravo dolocajo bistveno razliko med zgodovino
in arheologijo , je treba reci, da sele spoznanje 0 njihovi
razlicni naravi omogoca utemeljeno redefinicijo arheologije
iz pomozne zgodovinske discipline, kakor so jo tudi pri nas
dol go cas a razumeli, v samostojno znanost z lastnim
predmetom preucevanja, last no metodologijo in lastnim
pojmovnim aparatom . To spoznanje je pravzaprav dokaj
novo. V prvi polovici 20. stoletja so moznosti pisnih in
materialnih virov za rekonstrukcijo preteklosti skoraj izenacevali. Posledice so bile razlicne in za arheologijo dokaj
nevarne. V Angliji je arheologija postal a kar zgodovina
pradavnih obdobij, v Sovjetski zvezi je postala zgodovina
materialne kulture, v Zdruzenih drzavah pa del antropologije.
Ko pa so sredi 20 . stoletja arheologi in zgodovinarji zaceli
spoznavati, da so razlicni viri historicnega spoznanja (pisni
in/ali tvarni) v nasprotju z doted an jim prepricanjem pravzaprav zelo zapleteni in v svoji objektivnosti vprasljivi, je
resitev te "krize" omogocila sele teorija informacij, ki se je
razvila predvsem znotraj kibernetike in semiotike. Na
splosno pa je seveda mogoce reci , da se zgodovinarji ukvarjajo predvsem s pisnimi viri, arheologi pa s tvarnimi oz. materialnimi viri.
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Pojem arheoloski viri se je v arheologiji pojavil kot
pre nos pojma zgodovinski viri na arheoloski material ,
kar pomeni, da je bila nekaj casa arheologija obravnavana kot pomozna veda zgodovine . Za taksno stanje
so bili »zasluzni« tudi sami arheolog i. Spomnimo se
samo na angleske teoretike t. i. »skepticne smeri«, ki so
menili, da na temelju »manjvrednih« arheoloskih podatkov ne moremo spoznati najpomembnejsih podrocij
davne preteklosti. Danes je vsem jasno , da arheoloski
viri popol no ma zadost ujejo za rekonstrukcijo najpomembnejsih znaci1nosti preteklosti.
No, seveda. Toda razlicna okolja v razlicnih trenutkih na
razlicnih stopnjah svojega razvoja razlicno sodijo 0 tem , kaj
je najpomembnejse. Tudi v obdobju »globalizaeije« tovrstne
razlike na sreco se vedno obstajajo . Hocem reci, da
arheoloski viri dovoljujejo rekonstrukeijo davne preteklosti
oz. omogocajo rekonstruirati nekatere vidike te preteklosti
tudi v odvisnosti od aktualnih spoznavnih zmoznosti in
preferene. Del slovenskih intelektualeev npr. ze nekaj casa
imputira arheologiji in zgodovini potrebo po etnogenetskih
raziskavah Sioveneev in iskanju njihovih korenin pri Venetih.
Kar je treba razumeli v naeionalislicnem kljucu homogenizaeije naroda v casu osamosvajanja drzave. Kako si ti
inleleklualei predslavljajo moderno drzavo, je kaj hitro
razvidno. Vendar pustimo to, na sreco se navedeni znanosti
kar dobro upirata tovrstnim ideologizaeijam za dnevno rabo.
Pomembnejse je dejstvo, da se zanimanje za preteklost
skozi cas usmerja na razlicne fasete njene realnosti, kar
razlicne in raznolike materialne vire vseskozi spreminja v
enkral bolj drugic manj pomembne arheoloske ali zgodovinske vireo Ob tem je treba takoj pristaviti, da je velik del
arheoloskega raziskovanja virov za predmet raziskovanja
se vedno unicujoc, zaradi cesar se arheolog vseskozi nahaja
v polozaju, v katerem mora predmet svojega preucevanja
- materialne vire na eni strani varovati pred samim seboj (in
drugimi), na drugi pa zagotavljati pri njihovi obdelavi najvisjo
mozno mero strokovnosti.
Sedaj je pomen pisnih in materialnih virov izenacen ,
saj oboji odsevajo preteklo resnicnost in hranijo zgodovinsko informacijo . Toda »Iocitev« arheologije od zgodovine je po Klejnu povzrocila, da se je slednja povsem
odrekla preucevanju davne preteklosti, arheologija pa
je izgubila logil':no celoslnost predmeta svojega preucevanja.

Stanje vseeno ni tako hudo, kot bi se to zdelo na podlagi
Klejnovih oeen. Lahko eelo recem, da je Kletna v tem
pogled u pri njegovih oeenah malo zaneslo. Ce danes
gledamo razlicne preglede npr. zgodovine Evrope (eden
boljsih je pred nekaj leti izsel pri zalozbi Einaudi), tako
znacilne za to, kar se dogaja v projektu njenega pOliticnega
zdruzevanja, lahko ugotovimo, da arheologi uspesno pisejo
zgodovino njenih zacetkov in da zgodovinarji uspesno
vkljucujejo v svoje rekonstrukeije preteklosti najnovejsa
arheoloska dognanJa. V isll sapi pa je treba reci, da se je
tudi zgodovina zacela zanimati za povsem nova podrocja
clovekove preteklosti, nekaj, kar je velika zasluga franeoske
nouvelle histoire , ki je, zanimivo, Klejn nikoli ne omenja .
Izkopani predmeti so arheoloski, ne pa ludi zgodovinski viri zato , ker v njih zgodovinske informacije
preprosto ni. Seveda pa lahko zgodovinar uporabi arheologove sklepe kot zgodovinski vir. Danes pa je arheoloski raziskovalni postopek po zaplelenosti in tezavnosti
nekajkrat presegel analilicni poslopek pisnih virov.
Res je. In stvari se se razvijajo. Ze na zacetku . ki ga Klejn
oznacuje kot mala kritika. lahko ugotovimo v arheologiji
zadnjih desetletij neverjeten razvoj, povezan z novimi
tehnologijami zajemanja podatkov, z naravoslovnimi metodami. ki delujejo na podrocju arheologije. s siritvijo pojma
arheoloski viri na ekofakte (in ne Ie artefakte), s si ritvijo
zanimanja na clovekovo preteklo okolje itn. Arheologija ni
nil': vec veda, ki se ukvarja predvsem s klasifikaeijo , tipologijo
in rekonstrukeijo artefaktov in kultur. da bi se lahko s svojimi
spoznanji uspesno vkljucila v kulturno zgodovino. Vse bolj
se dotika vseh vidikov preteklega zivljenja cloveka in
raznovrstnost virov, ki se jih pri tem loteva. je neprimerno
vecja od raznolikosti pisnih virov.
Toda to velja za arheolosko znanost na splosno. Siovenska
arheologija sledi temu razvoju Ie v nekaterih delih, tako da
jo lahko se vedno oznaCimo predvsem kot tradieionalno
arheologijo z nekaterimi .. deviaeijami« na podrocju zajemanja podatkov, arheografije in arheometrije ter na podrocju
deskriptivne arheologije in , izjemoma, avtorefleksije.
Ko govorimo 0 rekonstrukciji preteklosti na temelju
»arheoloskih virov«, moramo upostevali, da ima pojem
»arheoloski viri« sest sinonimov, da imamo opraviti s
sed mimi pojmi. To so: arheoloski objekti, materialne
starine, arheoloske oslaline, arheoloski spomeniki,
arheoloske najdbe, arheoloski eksponati in arheoloski viri.

Frizni rimski sarkofag s Hajdine prj Ptuju z upodobitvijo pogrebne pojedine pokojnikov (foto B. Ojurie)
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Torej, v resnici gre za sedem faset istega pojava. Klejn
pravi temu sedem obratov, vezanih na posamezna podroeja
aktualne kul ture. Gre preprosto za razliene ravni istega
pojava, za razlicne ravni, na katerih je pojav v rabi. Na
razliene naeine, seveda, in v razlienih funkcijah.
Arheologija preucuje cloveska obdobja od prazgodovine do srednjega veka. Tvoja ozja specialnost je
klasicna arheologija, ki je tudi katedra na oddelku za
arheologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani.
Kadar govorimo 0 razlienih obdobjih arheoloske preteklosti , kakor so se v zgodovini nastajanja Ie znanosti obi ikovala, jih ne moremo mehansko prenesti v akademsko
sfero Poleg tega veljajo obdobja, kakor si jih navedla v
vprasanJu, samo za Evropo, za evropsko preteklost. Azijska,
afriska, mezoameriska, avstralska in vse druge mozne
arheologije so easovno drug ace definirane. To je eden od
slarih problemov arheologije in zgodovine - do kam raziskuje arheologija in od kalere toeke naprej zgodovina.
Odgovorov na to je bilo v preteklosti mnogo in vsi so bili
bolj ali manj napaeni. Sele ko se je uveljavilo spoznanje, da
imamo opraviti z viri, ki jih doloea - po Klejnu - dvojna
prekinitev, prekinltev v tradicijah (tradicije, v kateri bi
prepoznall npr funkcijo nekega predmeta, ni vee) in
prekinitev v objektivaciji (v naCinu zakodiranja informacije),
je postal a kronoloska meja med dvema znanostima nepotrebna.
Klasiena arheologija je v kontekstu evropske arheologije
tisla, ki se naceloma ukvarja z antienim svetom, je arheo10giJa antienega sveta, listega sveta, ki je sirse znan kot
grsko-rimska antika. Svoje korenine Ima globoko v preleklosti, saj zacenja z antikvarstvom renesanse in baroka, skupaj
z zgodovino umetnostl pa si kot zacetnika lasti Johanna
Joachima Winckelmanna. V nasprotju s prazgodovinsko
arheologijo, ki izhaja iz naravoslovnih in domolJubnih
zacetkov romantike, je obremenjena z vso prtljago
evropskega humanizma. Na evropskih univerzah je zalo
marsikje povsem loeena od drugih arheologij. Pri nas jo je
kot univerzitetni studij postavil sele Joze Kastelic po drugi
svetovni vojni, predvsem kot zgodovino antiene umetnosti.
Danes se razvija v tej tradiciji kot del antienih studij.
Tema tvoje doktorske disertacije je bila "Norisko-panonska proizvodnja nagrobnih spomenikov in trgovina z
marmornimi izdelki«. Kaj je kamnosestvo pomenilo za
rimsko gospodarstvo in umetnost v Sioveniji?
Tema, ki sem se je lolil v disertaciji, je bila v slovenski
arheologiji pravzaprav velik desiderat. Vsaj od odkritja in
rekonstrukci je sempetrskih nagrobnih spomenikov v
petdesetih letih naprej. Moja ambicija je bila na zaeetku
izrazito prelirana. Ugotoviti na podlagi celotnega korpusa
rimskih kiparskih spomenikov v Sioveniji in v njej bliznjih
dezelah logiko proizvodnje, kiparska in kamnoseska
sredisca in , seveda, kronoloski razvoj od zaeetkov do konca.
Ko sem se po letu dni prebil skozi gradivo, kalerega stevilo
sega v tisoee, sem skoraj obupal. Vecina mOJih delovnih
hipotez se je pokazala napacnih , gradivo je bilo izredno
raznoliko in raznorodno, obstojeee analize in razprave pa
mi v tem malerialu niso pomagale videti nobene nolranje
strukture. Odloeil sem se zato slediti proizvodni logiki, ki je
v tem gradivu morala obstojati, definirati izvor materiala,

Del marmornega rimskega sarkofaga s Ptuja z upodobitvijo personifikacije
pomladi v obliki mladenica z girlando (foto B. Djuric)

mozna sredisea proizvodnje, najboljse trgovske poti za
tovrslne proizvode in nJihove potencialne Irge. Rezultat je
bil presenetljiv, saj se je gradivo nenadoma zaeelo pravilno
struklurirati in odkrivati svojo notranjo logiko. Najpomembnejse pa je bilo to, da se je prav rimska kiparskaikamnoseska proizvodnJa v pohorskem marmorju pokazala ne Ie
odloeilna za skoraj celotno Panonijo (trgovanje je seglo
vse tja do Djerdapa), temvee tudl kot edini izvirni prispevek
nasega ozemlja rimski umetnosti v celoti. Dejstvo, ki se
vedno ni vkljueeno v noben pregled rimske umetnosti pri
nas. Treba ga bo se napisati.
Glede pomena rimskega kamnosestva se je treba spomniti, da je to povezano s prvo urbano civilizacijo pri nas,
tisto, ki nam je iz Sredozemlja prenesla prva mesta. Vse do
rimske prikljueitve teh krajev njihovi drzavi, urbanih sredise
in urbane kulture lu ni bilo. Kamen kot material in kamnosestvo kot obdelava tega materiala sta tesno povezana prav
Z urbano (mediteransko) kulturo, z visoko ravnijo zivljenja v
mestih in s potrebami, ki so v bistvu povsem urbane oprema his, javnih prostorov, pokopalisc ipd. V soeasnem
ruralnem okolju jih lahko razumemo Ie kot prenos iz urbanega okolja. S koncem rimske drzave pri nas se konea tudi
potreba po kamnoseskih izdelkih. Ta se znova pojavi dokaj
pozno.
Ucitelje zgodovine bo verjetno zelo zanimala vasa
metoda dela na terenu. Torej, kako arheolog ugotovi,
da se na nekem prostoru pod povrsino zemlje nahajajo
arheoloske ostatine?
To vprasanje me je spomnilo na srednjeveskega alkimista v delavnici, ki ga Ijudje neverno in strahoma opazujejo
(in nadzorujejo). Pri arheologih strahu na sreeo ni (slrah
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gradbincev je drugacne vrste), se pa na terenu mnogokrat
srecujejo z nevero in osuplostjo pri Ijudeh, s katerimi prihajajo v stik. Predvsem zato, ker prinasajo v prostor, ki ga
lokalni Ijudje povsem obvladujejo, neko novo, neznano vsebino. Clovekov spomin je kratke sape, ze pradedje so zanj
globoka preteklost. Nekdo, ki govori tisocletja stare zgodbe,
ki so se dogajale na dvoriscih ali poljih nasih vasi, pod
plocniki in cestami nasih mest, se zdi marsikomu fantast in
carovnik hkrati. Pa ni ne eno ne drugo.
V dveh do treh stoletjih obstoja arheologije se je na podrocju diagnosticiranja arheoloskih najdisc zgodilo marsikaj ,
do najvecjega tovrstnega napredka pa je prislo pray v drugi
polovici prejsnjega stoletja. Nove tehnike zajemanja podatkov in nove metode terenskih pregledov so se vedno v
izrazitem porastu.
Arheologi so se pri svojem terenskem delu dolgo casa
opirali na dYe metodi - na intervjuje lokalnega prebivalstva,
ki se je pri vsakodnevnih kmeckih delih srecevalo z materialnimi ostalinami preteklosti in si jih je razlagalo na stevilne
razlicne nacine: zlato tele, pogreznjena cerkev, Atilov grob
ipd., kar je imelo marsikdaj odmev v toponimih najnizje ravni
- v ledinskih imenih. Druga metoda so bili terenski obhodi,
med katerimi so zbirali razlicne materialne ostaline na
zoranih poljih, krtinah in zidovih ob poteh ter v pokrajini
prepoznavali antropogene forme npr. grobnih gomil, obrambnih napisov prazgodovinskih naselij-gradisc ali trase
rimskih cest. Marsikaj je bilo v prostoru prepoznano intuitivno
na podlagi dolgoletnih izkusenj pri opazovanju pokrajine.
Vrh tovrstnega prizadevanja pomeni v Sioveniji leta 1975
izdano kolektivno dele prve povojne generacije arheologov
- Arheo/oska najdisca Siovenije. Nadaljevalo se je potem s
sistematicnimi terenskimi topografijami, tj. z intervjuji in
obhodi , pod vodstvom Instituta za arheologijo pri SAZU.
So pa v drugi polovici 20. stoletja predvsem v Veliki Britaniji
zaceli s preizkusanjem novih nacinov prepoznavanja arheo-

loskih najdisc v pokrajini. Pomembno je postalo zracno fotografiranje in prepoznavanje ostalin pod zemeljsko povrsino
s pomocjo razl icnih sledov na povrsini, npr. razlicna hitrost
zorenja zita nad zidovi ali nad obrambnimi jarki, hitrejse
topljenje snega nad zidanimi strukturami itn. Tovrstna zracna
snemanja so sedaj dopolnjena se s satelitskimi posnetki,
posebej pomembnimi za rekonstrukcijo paleookolja. Na tleh,
da tako recem, se pri pregledovanju pokrajine danes ne
zanasamo vee na obhode posameznikov, temvec izkljucno
na sistematicno pobiranje vsaj 1o-odstotnega vzorca vsega,
kar lezi na povrsini zemlje. To dela naenkrat v "strelcih" vsaj
pet Ijudi. V Srednji Evropi , torej tudi pri nas, je, za razliko od
Sredozemlja, ki je mnogo bogatejse , v tako pobranem
gradivu od 1 do 3 odstotke takega, ki prihaja iz t. i. arheoloskih obdobij. Statisticna obdelava pobranega gradiva in
graficni prikaz rezultatov zelo hitro odkrije navzocnost
arheoloskih ostalin na pregledanem obmocju. Ta hitra in
poceni metoda je pri nas korenito spremenila do zacetka
devetdesetih let splosno razsirjeno mnenje, da v Sioveniji
ni vecjih se neznanih arheoloskih najdisc. Ne samo da so,
se zelo veliko jih je.
Ob tej metodi je vredno omeniti vsaj se razlicne geofizikalne postopke, merjenja elektricne upornosti zemeljskih
plasti, deformacij magnetnega polja ali uporabo georadarja.
Vse te nedestruktivne rnetode omogocajo "gledanje" pod
povrsino brez klasicne arheoloske raziskovalne metode kopanja.
In na koncu naj opozorim na se en~, doslej pri nas slabo
uporabljano analitsko metodo - oblikovanje napovednih
modelov poselitve v arheoloskih obdobjih. V osnovi gre za
statisticno obdelavo in analiza razlicnih okoljskih parametrov
in znanih arheoloskih podatkov. Ugotovljene pravilnosti v
poselitvi nekega prostora omogocajo oblikovanje verjetnega
poselitvenega model a in napoved najverjetnejsih, sicer se
neznanih tock poselitve.
Kot predsednik SAAS (Sku pine za arheologijo na
avtocestah Siovenije) pri Upravi RS za kulturno dediscino
si seznanjen z vsemi najnovejsimi razkritji na obmocju
zascitnih izkopavanj po vsej Sioveniji. Pred kratkim smo
slisali, da bode ta najnovejsa odkritja spremenila vsebino
zgodovinskih ucbenikov.

V romanski timpanon

predelana rimska stela
z Orfejem med zivalmi
v cerkvi sv. Martina v
Smatnem na Pohorju
(Ioto B. Diurio)
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Ni veliko prostora v nasih zgodovinskih ucbenikih namenjenega globoki preteklosti prostora, ki ga trenutno
pokriva drzava Siovenija. Koliko bodo zato zaradi novih
arheoloskih odkritij ti ucbeniki spremenjeni in kdaj, ne vem.
Treba bo vprasati njihove pisce, zgodovinarje. Res pa je,
da je prislo v zadnjih sestih letih ob velikih in za okolje
unicevalnih posegih ob gradnji avtocest do mnogih pomembnih odkritij, ki nas pogled na preteklost slovenskega
prostora spreminjajo. Predvsem odkrivajo, da so bile ravnine
in doline v prazgodovinskem casu dalec gosteje poseljene,
kot smo menili se do nedavno . To velja predvsem za drugo
tisocletje pred n. st., pa tudi za starejsa obdobja. Odkritje
velikega baznega tabora iz konca starejse kamene dobe
(10.000 pred n. sl.) v Vipavski dolini bi bilo veliko odkritje
tudi, ce v njem ne bi nasli primerkov prve kamene umetnosti
pri nas. Odkritja najzgodnejsih slovanskih naselij, ki so jih
iskale cele generacije slovenskih arheologov, pa so za nas
pray gotovo enako pomembna. Bralcem prepuscam sodbo
o tem, ali bodo ta odkritja in njihove implikacije dosegli
solske ucbenike.

Zgodov

na

ucileljica

Bojan Koncan

Leto

Zgodovina na maturi 2001
Matura leta 2001 iz zgodovine je
potekala po shemi, ki jo predvideva
katalog za maturo iz zgodovine in ki je
bila prvic izvedena na maturi leta 2001 .
RPK' za zgodovino je objavila 10
tem , ki so bile izbrane za maturo leta
2001, in iz vseh tem pripravila izpitne
pole. Skupaj je bi lo pripravljenih 6
kompletov. Na podlagi zreba so na
Drzavnem izpitnem eentru dolocili 2
kompleta za junijski rok mature in dva
kompleta za jesenski rok.
Zreb je doloCiI, da so kandidati 9.
junija pisali temo Franeoska revolueija
in Siovenei v prvem desetletju po drugi
svetovni vojni, 11. junija pa Industrializaeijo v 19. stoletju in Siovenei v rimsko-nemskem eesarstvu.
Na jesenskem roku so kandidati 31.
avgusta resevali temo Anticna kulturna
tradieija in Siovenei v prvi poloviei 19.
stoletja, 1. septembra pa Evropa in
svet na prehodu iz srednjega v novi vek
in Siovenei v prvi jugoslovanski drzavi.
V obeh rakih skupaj je opravljalo
maturo 4587 kandidatov. Zgodovina
tako ostaja izbirni predmet, ki ga izbere
najvec kandidatov, njihovo stevilo pa
se je vsako leto tudi povecuje. Seveda
pa to ne pomeni, daje za vse te kandidate zgodovina tudi dejansko predmet, za katerega imajo poseben interes. Veliko dijakov iz ekonomskih sol'
mora zgodovino izbrati obvezno, mnogi pa jo izberejo tudi zato, ker se jim
zdi, da maturitetna snov zaradi omejitve
na 10 tem ni obsezna. To pa po mnenju
RPK za zgodovino tudi preeej vpliva na
rezultate mature. Vsakoletna analiza zal
kaZe , da mnogi dijaki pristopijo k maturi
brez potrebnega znanja.
Po pregledu rezultatov se je pokazalo ,
da je bila dosezena velika enakovrednost izpitnih pol, saj so rezultati edukometricnih analiz dokaj izenaceni. Izenacenost in primerno zahtevnost ter struktura izpitnih pol je potrdil tudi uCitelj
praktik, ki je v casu mature reseval izpitne pole na RIC-u in posredoval pripombe na posamezne pole RPK za
zgodovino. Zanimivo je, da je kot najlazjo oeenil polo , ki so jo kandidati ,
glede na rezultate, najslabse resevali.

I

iivljenja?

Delez vprasanj nizje taksonomske
ravni v izpitnih polah je bil se vedno dokaj velik. Sestavljavei pol so tudi stem
zeleli izboljsati povprecni uspeh kandi datov, saj so analize pol iz preteklih let
kazale, da je delez pravilnih odgovorov
pri vprasanjih visje zahtevnostne ravni
dokaj nizek.
Pri dolocanju oeen je RPK oba mejna
pragova, tako za zadostno kot za odlicno oeeno, dolocila po tem , ko je
pridobila od RIC-a vso statistiko in ko
je pregledala vecje stevllo izpitnih pol
z mejnim stevllom zbranih tock. Glede
na izenacenost kompletov je za oba
roka junijske mature postavila enotne
kriteri j e oeen jevan ja. Spet pa ji ni
uspelo prepricati RIC-a in RMK , da bi
na podoben nacin dolocali tudi pragove za jesenski rak mature .
Pragove za doseganje posarnezne
oeene je tako doloCiI vsebinski pregled
pol. Za pozitivno oeeno je bilo potrebnih 43 % tock, kar je v okviru mej iz preteklih let
Spet se je pokazala velika razlika
med uspehom v junijskem in septembrskem roku, saj so rezultati junijskega roka
vsakokrat preeej visji ad jesenskega roka.
Naloge je popravljalo vee kot 70 zunanjih oeenjevaleev, vsako nalogo sta popravIjala dva oeenjevalea, za kandidate pa
je veljala srednja oeena. Stevilo nalog,
kjer je bilo zaradi velike razlike v tockovni
oeeni obeh oeenjevaleev potrebno tretje
oeenjevanje, je bilo zanemarljivo majhno.
V obeh rokih pa je bilo relativno veliko
stevilo pritozb kandidatov in zahtev po
ponovnem pregledu pol. Ponoven pregled pol pa je najveckrat pokazal, da
so bile naloge vecinoma oeenjene v
skladu s tockovnikom in navodili, Ie
redke so bile pozitivno resene pritozbe.

Povprecna ocena

1995

3,1

1996

2,69

1997

2,56

1998

3,18

1999

3,05

2000

2,94

2001

2,96

Relativno nizko povprecno oeeno oeenjujemo tudi kot sad velikega stevlla
kandidatov, za katere je bila zgodovina
obvezen in ne izbiren predmet Verjetno
pa se pozna tudi dejstvo , da je zgodovina eden od redkih predmetov, ki nima
internega dela oeene.
Sarna razpored itev oeen je v okviru
pricakovanj, podobna je razpored itvam
oeen v preteklih letih, premalo je predvsem odlicnih in prav dobrih oeen.

o

1

2

3

4
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Jesenski rok - rezultati
V jesenskem roku je k maturi iz zgodovine pristopllo 735 kandidatov. Ob
bistveno manjsern stevilu kandidatov
je znaCilnost tega roka tudi to, da velik
delez med njimi predstavljajo kandidati ,
ki so bili junija neuspesni - ali nezadostni ob koneu pouka ali z nezadostno oeeno na maturi. Nekateri pa poskusijo dvigovati junija dosezeno oeeno.
Taksna struktura di jakov seveda vpliva
tudi na povprecno oeeno. Ta ze vsa leta
tako ni primerljlva z junijskimi rezultati
mature.

Junijski rok - rezultati
V junijskem roku je maturo iz zgadovine
prvic opravljalo 3832 kandidatov. Uspeh
pri maturi iz zgodovine leta 2001 je podoben uspehu v preteklih letih. Povpreena
oeena je vsa leta okoli 3, kar je seveda
malo pod pricakovanji.

Odlicne oeene v jesenskem izpitnem
roku tako spet ni dosegel noben kandidat
Za izvedbo mature leta 2002 in 2003
RPK ne predvideva nobenih vsebinskih
in organizaeijskih sprememb , saj sta
kataloga za ti dve leti ze potrjena.

1 RP!< v rlO'Ioi sesta,,; vro prol. dr Duhn Ne(ak. tlarli pa so: Bernaoolta HorvM" Robert AllonzJe(rle~'t Gu<do Krifman , AlIa Kastelic, Bojan K.orCan _ glaVfJiocenjevalec, VladIm~ QvnC, Irena RahoI,na - strokovn ta,-ik in ViktorijaZiata Pasta<
2 Prj maturi leta 2001 ie btIa za dij ake ekonomskih ~~ zgodovma zadn~t obIIezen izbirni predmel
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Bojan Balkovec

Nacionalno preverjanje in ocenjevanje
znanja v devetletni osnovni soli
Devetletna osnovna sola prinasa s
seboj veliko novosti, na katere se
postopoma privajamo ze nekaj let.
Vpeljevanje nekaterih novosti je povezano s easom, ki je minil od prehoda
prvih sol na devetletni program. Ena od
taksnih novosti je nacionalno preverjanje in ocen jevanje. Nac ionalna
preverjanja in ocenjevanja so predvidena po koncu vsakega od treh triletij
v devetletni osnovni soli. Skupna znacilnost preverjanjem na vseh treh stopnjah je njihova eksternost. To pomeni,
da ta preverjanja in ocenjevanja potekajo za vse ueence po enakih pravilih
in enakih kriterijih. Ucenci bodo nacionalno preverjanje opravljali iz obveznih
predmetov in izbranih. Zgodovina je
predmet, ki ga ucenec lahko izbere. V
devetem razredu bo zunanje preverjanje povezano z oblikovanjem zakljuene ocene pri predmetih, kjer bo
ucenec opravljal nacionalno preverjanje . Zakljuena ocena bo sestavljena iz
ocene, ki jo ucenec dobi pri svojem ucitelju, in iz ocene na zakljucnem preverjanju . Obe oceni imata enakovreden
petdesetodstotni delez pri zakljucni
oceni. Npr. ucenec je imel pri svojem
ucitelju oceno 3, na zakljucnem pre-

verjanju je dobil oceno 4 , zakljucna
ocena je 4. Zakljuene ocene se namrec
zakljucujejo navzgor. Podrobna predstavitev nacionalnega preverjanja je
dosegljiva tudi na spletnih straneh
Drzavnega izpi tnega centra http://
wm;.ric.si.
Zgodovina je kot predmet vkljueena
Ie v preverjanje v 9. razredu. Predmetno
komisijo (PK), ki je pripravila okvire za
preverjanje in primere nalog , sestavlja
sedem elanov. Pet elanic je uCiteljic na
OS , en clan je zaposlen na zavodu za
solstvo, predsednik pa prihaja z univerze. Izhodisee za pripravo nacionalnega preverjanja je veljaven ucni
nacrt za 7. 8 . in 9. razred devetletke.
Pristojnost PK je bila doloCitev nacina
preverjanja. Tu je mozno uporabiti ustno in pisno preverjanje in prakticno
delo. Za katero obliko so se odloCile
posamezne PK , je odvisno predvsem
od predmeta. PK za zgodovino se je
odlocila samo za pisno preverjanje .
Razloga za to odlocitev sta vsaj dva.
Prvi je najvecja mozna stopnja objektivnosti. Drug razlog je, da vse, kar zelimo
preverjati in ocenjevati (razumevanje
zgodovinskega vira, uporaba zemljevida , uporaba slikovnega gradiva ,

Arhiv Republikc Slovenije
Zvezdarska 1

Ljubljana

vabi na razstavo

Pred sto len je bilo ustanovljeno
Splosno slovensko zensko drustvo v Ljubljani,
ki bo odprta od 15. novembra 2001 do koncajanuarja 2002.
S pomotjo dokumentov, fotografij in tiskane besede predstav ljamo dela prvega splosnega
fenskega drustva, ki je vabilo v svoje vrste pray vse Siovenke ne glede na poklic, politicno
usmeritev in gmotno stanje. Med njegovimi clanicami so bile stevilne pesnice in pisateljice,
uciteljice in profesorice, uradnice, trgovke in se mnoge droge . Zastavi le so si kultume,
socialne in )~ferni ni sticne« cilje. Kljuc do
uresnicitve svojih ci ljev pa so videle v izo- -~,...,.-"'I
brazbi.
Ukvarjale so se z dobrodelno dejavnostjo,
podpirale so dekliske sole in intcmate, prirejale tecaje, predavanja, razstave, izlete,
vodile knjiznice, objavljale so prispevke
v raznih casopisih in revijah ter izdajaJe
samostojne publikacije.
Z razstavo zelimo prikazati, kaksno vlogo
so v slovenskem javnem zivljenju prve
polovice preteklega stoletja odigrale fenske.
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znanje) , lahko dosezemo tudi samo s
pisnim preverjanjem . Odlocitev za samo pisno preverjanje je seveda terjala
tudi pripravo taksnih nalog , ki bodo
vsebovale najvee moznih elementov
preverjanja in ocenjevanja. Tako bodo
naloge opremljene s slikovnim gradivom , zemljevidi in viri .
Pisno preverjanje pri zgodovini bo
trajalo 45 minut. Ucenci bodo morali
odgovoriti na 15 do 20 vprasanj. Tipi
nalog , ki bodo uporabljani pri nacionalnem preverjanju, so naloge kratkih
odgovorov, naloge povezovanja in
urejanja, izbirni tip nalog . Vprasanja
bodo ovrednotena z 1 do 4 tockami ,
odvisno od zahtevnosti in obseznosti
zahtevanega odgovora. Ucenec bo ob
vsakem vprasanju videl , koliko tock je
vredno. Delezi ucnih ciljev iz posameznih
razredov so v nacionalnem preverjanju
zastopani tako, da jih je iz 7. razreda
25 %, iz 8. razreda 35 % in iz 9 razreda
40 %. Kot vidimo, delez ucnih ciljev
narasca od 7. k 9. razredu, kar pomeni,
da je delez ciljev, ki jih je ucenec
dosegel v prejsnjih letih solanja, nizji
kot delez v zadnjem letu solanja.
Kako pa so zastopane ravn i znanja,
ki ga merimo? Polovicni delez zavzema
1. raven, tj . znanje in poznavanje.
Tridesetodstotni delez zajema 2. raven,
tj . razumevanje in uporaba , in 20 %
delez zajema tretja raven , tj. samostojno resevanje novih problemov,
samostojna interpretacija, vrednotenje.
Podrobnejse branje zadnjega odstavka
pokaze , da je strah pred vprasanji iz
sedmega razreda, ki bi povprasevala
po drobnih malenkostih, povsem odvec. Pray tako nam branje omenjenega
odstavka pove, da kakrsnokoli poglobljeno pripravljanje na nacionalno preverjanje ni potrebno. Pri tem imam v
mislih dodatne ure, ki bi jih imeli ucitelji
s tistimi ucenci, ki bi opravljali nacionalno preverjanje. To ni potrebno in ni
naertovano. Nacin preverjanja, kot si ga
je zamislila PK , ne uposteva nekaterih
oblik preverjanja, ki jih ucitelj mnogo
laze izvaja v razredu . Tu imam v mislih
izdelovanje plakatov, govorne vaje,
referate in podobne obi ike preverjanja
in ocenjevanja.
Podrobnejse predstavitve lahko najdemo v zgibankah, ki jih je izdal DrZavni
izpitni center. Predstavitev zgodovine
na nacionalnem preverjanju na spletnih
straneh pa najdemo na naslovu http://

www.ric.si/6 _90s/gradiva/vodnik/zgodovina3trifetjepdf.
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Robert Stradling:
Teaching 2f1h Century European history,
Council of Europe, Strasbourgh, 2001, 290 str.

Robert Stradling

Teaching 20th-century
European history
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S konferenco V Bonnu (marec 2001)
se je koncal najpomembnejsi evropski
projekt 0 poucevanju zgodovine V zadnjih treh letih - Poucevati in uciti zgodovino Evrope 20_ sto/etfa _Projekt je z
mnogimi seminarji, ki so potekali V treh
letih in ki so se jih udelezili tudi mnogi
slovenski ucitelji zgodovine, predstavil
izkusnje 0 spremembah in novostih v
poucevanju sodobne zgodovine ter 0
poucevanju nekaterih obcutljivih tem
20_ stoletja, na primer zgodovine zensk
v 20_ stoletju , nacionalizma v Evropi v
20_ stoletju, migracijskih tokovih v 20_
stoletju v Evropi, poucevanje 0 holokavstu, filmih v poucevanju zgodovine
20_ stoletja_ Pomembno mesto med
razlicnimi podtemami projekta je imela
tema Metodologija poucevanja zgod~vine, katere temeljno delo - in hkrati
najpomembnejse delo tega projekta

•••
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nasploh - je prirocnik za ucitelje zgodovine dr Roberta Stradlinga Poucevanje evropske zgodovine 20_ stoletja_
Izhajajoc iz dejstva, da so mnogi
evropski ucni nabti v zadnjih letih
vedno vec ur zgodovine posvecali sodobni zgodovini in razlicnim dimenzijam v zgodovini (npr socioloski, ekonomski, kulturni) , ter iz dejstva, da je
po vsej Evropi opazen trend po vecjem
delezu evropske in svetovne zgodovine
v ucnem nabtu , ki pa vedno bolj
odstopa prostor tudi doslej zanemarjenim temam (na primer zgodovini
zensk, etnicnih manjsin, otrok, druzine
ali migrantov), se je dr Stradling od loCiI
napisati prirocnik, ki bo uCiteljem pomagal odgovoriti na nove izzive v poucevanju zgodovine _ Prirocnik vsebuje zanimive in inovativne ideje ter
studije primerov iz prakse v poucevanju zgodovine 20_ slolelja v
EvropL Posreduje ludi korislne informacije 0 virih in organizacijah, ki se
ukvarjajo s poucevanjem zgodovine
v EvropL
Glavni nameni prirocnika so: spodbuditi ucitelje zgodovine v Evropi , da
svoje poucevanje sodobne zgodovine
razsirijo z »evropsko dimenzijo« ter
gibanji , silami in dogodki , ki so pretresala Evropo zadnjih 100 let ; omogoCiti uciteljem zgodovine razlicne poglede na zgodovinska dogajanja ,
ponuditi razlicne ideje 0 poucevanju ter
slikovne vire, povezane s temami, ki so
bile za evropsko zgodovino v preteklem
stoletju se posebej pomembne_ Avtor
je zelel s svojim prirocnikom uCiteljem
zgodovine tudi iz lastnih izkusenj ponu-

•••
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Goranka Kreacic

Ranuccio Bianchi Bandinelli:
Od helenizma do srednjega veka
Ljubljana: SKUC, lnanstveni instilut Filozofske fakultete, 1990.
Prevedel in spremno besedo napisal Bojan Djuric, 322 strani

a
diti prakticne nasvete, kako uspesno
uporabiti nekatere inovativne metode
poucevanja v vsakdanji praksL
Prirocnik je razdeljen v tri glavna
poglavja,
Prvo poglavje predstavlja tiste zgodovinske teme iz zgodovine 20_ stoletja, ki se najpogosteje poucujejo v
evropskih drzavah (na primer nacionalizem , prva svetovna vojna, socialisticna revolucija v Rusiji ipdl Poglavje
vkljucuje vire in ideje za inovativne pristope v poucevanju teh tem ob uporabi
mnozicnih obcil , ustnih virov, simulacije
in priloznosti za poucevanje zgodovine
zunaj sol.
Drugo poglavje se osredotoca na
pedagoski vidik poucevanja zgodovine, v okviru katerega avtor predstavlja
razlicne metode poucevanje (simulacija, igra vlog , uporaba arhivskega
gradiva ipd_) in vkljucitev poucevanja
spretnosti v ucne naCrte, poucevanje
kontroverznih in obcutljivih tem, poucevanje ucencev, kako ucinkovito uporabiti vlzualne arhivske vire 20_ stoletja,
vkljucitev moznosti poucevanja zgodovine zunaj sole (obiski muzejev, projektno
delo na terenu , studije primerovv lokalnem okolju, obiski zgodovinskih krajev)
ter moznosti uspesnega vkljucevanja
novih tehnologij v poucevanje zgodovine_
Tretje poglavje predstavlja primere,
kako se lahko razlicni zgodovinski viri
in drugi viri 20_ stoletja (ustni viri , primarni pisni viri , avdiovizualni viri) uporabijo pri poucevanju sodobne zgodovine_ Avtor je dodal oceno uporabnosti
posameznih virov pri posameznih temah pri pouku zgodovine_
Prirocnik dr Stradlinga Poucevanje
evropske zgodovine 20_ stoletja je v
tem trenutku gotovo najboljse delo v
Evropi, ki prikazuje nove trende in pristope v poucevanju zgodovine 20_ stoletja, zato lahko sklenem , da bi moral
biti kar obvezen prirocnik vsakega
evropskega ucitelja zgodovine_

••

•

• •••••••

Arheolog in umetnostni zgodovinar
Ranuccio Bianchi Bandinelli je bil
izredno aktivna in samosvoja osebnost,
kakrsnih tudi med povojnimi italijanskimi intelektualci ni bilo veliko_ Stevilni
Clanki In knjige, ki jih je napisal , jasno
pricajo 0 njegovem obseznem delovanju
v kulturnem in druzbenem zivljenju
predvojne in zlasti povojne Italije_ To
svojo izjemno zanimivo pot od mlade-
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BANDINELlI
OJ ne/enizr,lO
du srcdnleao
vef<c.J

ga toskanskega aristokrata (bil je rojen
v stari in slavni plemiski druzini v Sieni)
do clana centralnega komiteja KPI je
opisal v knjigi Oal diario di un borghese
(Iz dnevnika nekega mescana) leta
1948. Med obsezno Bianchi Bandinellijevo bibliografijo omenimo Ie Acheologia e Cultura (Arheologija in kultura) in
R6mische Kunst, zwei Generationen
nach Wickhoff (Rimska umetnost: dve
generaciji po Wickhoffu), deli iz petdesetih let, ki sta bili odlocilni za form iranje njegovih metodoloskih izhodisc,
ter Me plebea (Plebejska umetnost),
Roma. L'arte romana nel centro del
potere (Rim. Rimska umetnost v centru
moGi), Roma . La line del/'arte antica
(Rim. Konec anticne umetnosti), Oal/'EI/enismo al Medioevo (Od helenizma
do srednjega veka) itn.
Kljub temu da se je Bianchi Bandinelli
ukvarjal tudi z grsko umetnostjo, je bila
njegova pozornost posvecena predvsem reinterpretaciji problema rimske
umetnosti. Ranuccio Bianchi Bandinelli
ni bil teoretik , vendar je v svojih delih
uporabil za izhodisce zgodovinsko
metodologijo, ki jo je v obliki teorije
postavil Benedetto Croce. Ta zgodovinska metodologija je bila, po besedah pisca spremne besede Bojana
Djurica, protistrup za pikolovski tehnicizem arheologov. Pripomog la je k
boljsemu resevanju problemov forme
in umetniske osebnosti , ki sta pomemben del problema umetnosti in stem
tudi njene zgodovine. Vendar to klasicnoidealisticno zgodovinopisje, katerega znacilna predstavnika sta bila Croce in Gramsci, Bianchi Bandinellija ni
povsem zadovoljilo. Oprl se je na novo
zgodovino in iz nje izhajajoco metodoI
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logijo, zato ker je pri svojih raziskavah
uposteval, poleg mojstrovin (dela uradne umetnosti) tudi drugorazredna del a
(izdelki serijske proizvodnje) . Ta sociolosko utemeljena bipolarnost - uradna
in Ijudska raven - (olicialno - plebejsko)
je temeljno izhodisce Bianchi Bandinellijevega nadaljnjega preucevanja rimske
umetnosti.
Ob tem kale poudariti, da se pri Bianchi Bandinelliju pojem .. plebejsko« 1 ne
omejuje na razredno delitev. Za avtorja
je plebejski element (nerafiniran , Ijudski
element), ki se je razvil predvsem na
zahodu imperija in se v umetnosti provinc kaze kot predhodnik evropske
srednjeveske umetnosti. Ko ugotavlja,
da je rimska provincialna umetnost
zgrajena na plebejskih temeljih, v bistvu
govori 0 odnosu sredisCa imperija (Rim)
in periferije (province). Vendar ta odnos
sredisce - periferija ni misljen samo v
prostorskem smislu, temvec tudi v casovnem, saj avtor obravnava tudi odnose med italskim helenizmom in rimsko
umetnostjo imperija na eni strani, po
drugi pa odnose med rimsko umetnostjo imperija in plebejsko umetnostjo.
Njegov »metodoloski nacrt raziskav« ,
kot ga je sam poimenoval v neki razpravi , je sestavljen iz stirih delov: spomeniki in kronologija, ikonogralija in
slog obdobja, narocniki ter zgodovina.
Prve tri raziskovalne metode so hkrati
tudi tri stopnje v zgodovini proucevanja
anticne umetnosti. Prva metoda spomeniki in kronologija - je filoloska
metoda, ki vkljucuje tudi dokumentarno
obdelavo novih odkritij arheoloskih izkopavanj. Ikonogralija in slog obdobja
je v bistvu slogovna in formalna analiza,
ki omogoca izdelavo klasifikacij. Tretji
korak - narocniki - je socioloska
analiza in pomembna zato, ker razsvetljuje okoliscine, v katerih je nastalo
neko umetnisko delo. Sele cetrta metoda - zgodovina - omogoca izpeljavo
sklepov, s katerimi se oblikuje znanstvenozgodovinska oz. kritiska sodba.
V sedemdesetih letih pa je to stiridelno metodolosko zasnovo raziskovalnega postopka skrcil na dva dela:
klasifikacija in kronoloska opredelitev
umetniskega dela ter dejanska zgodovinska raziskava. Klasifikacija in kronoloska opredelitev se opirata na filoloske
raziskave s pomocjo literarnih in epigrafskih besedil ter razlicnega arheoloskega grad iva. Z zgodovinsko raziskavo
pa se poskusa na podlagi klasificira-

a
nega gradiva rekonstruirati potek umetnostne proizvodnje.
Avtor knjige je preprican , da je morfoloska raziskava umetnostnih form v
bistvu zgodovinska raziskava v polnem
pomenu te besede in bi zato rnorala
biti uvrscena v bibliografiJo zgodovinskega raziskovanja danega obdobja.
Zaradi razsirjenega mnenja, da se
urnetnostnozgodovinska raziskovanja
ukvarjajo Ie z ikonografskimi vprasanji
in estetskim vrednotenjem, je povsem
spregledano kulturnozgodovinsko
vrednotenje umetniskih del. Bianch i
Bandinellija vedno znova preseneca,
kako malo poznajo zgodovinarji dejstva
grsko-rimske anticne umetnosti in njene splosne razvojne smeri, in omenja ,
da so ravno umetnostni zgodovinarji
pred zgodovinarji spoznali , da pozne
antike ni mogoce razloziti s preprosto
oznako .. dekadence« .
Na teh metodoloskih izhodiscih temelji celotno povojno pisanje Ranuccia
Bianchi Bandinellija in prav na njih je
bila zgrajena njegova reinterpretacija
problema rimske umetnosti.
Ze v uvodnih besedah nam avtor
knjige pove , da se s problemi , ki jih odpira , ne bomo srecali v njihovi historicni
celostnosti. Ceprav odpira obsezno
podrocje raziskav, pa se omejuje Ie na
formalne primerjave , in to skoraj izkljucno na podrocju kiparstva. Prav iz
teh primerjav naj bi bile, po avtorjevern
mnenju , bolje pojasnjene temeljne
tezn je, ki sestavljajo smeri razvoja
umetnosti zahodnega sveta od helenizma dalje.
Ko Bianchi Bandinell i govori 0 Zgodovinskem poloiaju helenisticne umetnosti (prvo poglavje) trdi, da so se v trinajstih letih Aleksandrove vladavine
izoblikovali nastavki helenisticnega
sveta , popolnoma drugacnega od
sveta klasicne Grcije. Toda Aleksandrovi
nasledniki niso vide Ii velikih moznosti ,
ki jih je ustvarila njegova politika sozitja
med Grki in Iranci.
Nove socialne in ekonomske strukture
so ustvarile novo druzbo , ki je imela
drugacne potrebe kot druzbe pred njo.
Zato se je spremenil nacin umetnostnega izrazanja, ki je povezan tudi s
spremembami na duhovnem in kulturnem podrocju. Med pomembnejsimi
dejavniki te spremembe je bilo spoznanJe 0 avtonomiji posameznika. Prav iz
te zavesti 0 pomenu posameznika se
razvije v figuralni umetnosti plasticen
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Uberafltas Konstant ina. Rim. Del friza na Konstant inovem slavoloku ... Plebejska« smer rimske umetnostl ie v tasu tetrarhije postaJa uradna umetnost.
Eden od naJlep~ i h pnmerov Ie umelnosti so reliefi na Konstantlnovem slavoloku iz leta 315. Kljub opazni dediscini Ijudske umetnosti, ki se kaZ8 v
hierarh i ~n i h proporcih ler obrnjeni in konvencionalni perspeklivi, pa se pojavlja helenisticni tradiciji nasprolen element: odsotnosl elegance v gibih figur
in razlike v proporcih med figurami.

in slikan portret, ki ni vee idealiziran ,
temvec realistieen. Bislvo teh realisticnih portretov je, da ne poskusajo vec
izrazati real nih potez, temvec tudi duh,
ki izzareva iz osebnosti. Po avtorjevem
mnenju je ta duhovni del, ki je v helenistienem svetu globoko obcuten, prav
v rimskem portretu pogosto odsoten.
Toda skupaj z novimi filozofskimi koncepti in s spremenjenim polozajem cloveka v svetu se je spremenil tudi odnos
med elovekom in bogovi: ko je v sredisce
zanimanja postavljen clovek, se poclovecijo tudi bogovi. S primerom Zevsa
na timpanu v Olimpiji in Apolonovega
kipa pokaZe, da bozanstva v klasicnem
obdobju delujejo s svojo imanenco: ze

stem, ko se pojavijo, spremenijo dogodke. Te religiozne vsebine pa se v
helenizmu izgubijo in pojavijo se predvsem posvetni motivi.
Vendar se v tem casu pojavljajo novi
kulti in verovanja, denimo hermetizem,
gnosticizem in novoplatonizem. Ti kulti
so bili, v splosni krizi identitete mestneg a eloveka po razpadu klasiene

Koptska tkanina iz Anlinoe (309~37g) , Firence,
Museo arheologico nazionale . Koptska umetnost
izhaja iz helenlstlcn ih form z opaznimi sestavinam i Ijudske umetnosti. Od helenisticne elegance ostaja ~e splo~en ritem kompozicije.

Sasanidska casa iz Mazdarana, Teheran, muzej.
Ornamentalni molivi so bili v helenizmu privzeti
iz sasanidske umetnosti. V casu nastanka lega
izdelka (4 . stoletje) pa rastlinski motiv postane
vse bolj shematiziran in izgubi rastlinski videz,
ki ostane tipicen ornamen tal ni motiv vse do 7
stoletja.

2

grske po/is posebno privlacni zaradi
naukov 0 odresitvi. Potrditev pomena
posameznika, ki sedaj lahko prispeva
svoj delez v ustvarjanju zgodovine, pa
prinese tudi strah pred to odgovornostjo. Zato je prav zavedanje samega
sebe pripeljalo do nastanka novih
verovanj, ki so poudarjala osebno od-

resitev v izhod po smrti. Omeniti velja,
da je helenistcna umetnost posvetne
narave, tudi kadar upodablja motive,
ki so povezani s temi kulti.
V helenizmu postane umetnost zasebna zadeva, ki se razsiri v domove
in postane del vsakdanjega zivljenja
mescanov. Tako pride do pomembnega premika, ki zacne loeevati med
»uradno« in »privatno« oziroma »Ijudsko« umetnostjo , ki je v resnici umetnost srednjega razreda. Prav tako se
takrat zaene razlicno social no vrednotenje umetnika ustvarjalca in vodje delavnice s serijsko proizvodnjo. Vendar
so ravno te umetnoobrtne delavnice
pripomogle, da se je helenisticna umetnost razsirila tudi prek skrajnih meja
Aleksandrovega kraljestva.'
S stalisca umetnosti se helenizem
nadalJuje v rimskem obdobju . Iz helenizma izhaja celotna srednjeveska
umetnost in tudi renesansa, ki je prevzela navdih prek rimske umetnosti, dediscine helenizma. Klasicno antiko grsko arhajsko umetnost - so odkrili
sele v 19. stoletju. Do takrat so poznali
in cenili samo helenistieno umetnost,
zato je, po Bianchi Bandinellijevem
mnenju paradoksalno , da v Michelangelovem Davidu vidimo vplive klasicne skulpture. Ce pa gledamo Davida
z ocmi arheologa zgodovinarja, bi ga
uvrstili med dela helenistienega okusa.
Renesansa je prevzela iz helenizma tudi njegove duhovne smeri, ki so oblikovale nov pogled na svet: humanizem.

Nosem ravno p4"epntaNi. ali neka drotma os.eboa anekdota IZ preleklosto sco v kontekSl pr~ beseOiIlI vencIar JO born pClVedala zaradi roever)81nega splela Mklp.>eIJ In pcNezanosll. NekOC mr )II popCllnik. kJ se ja ......1iz Irana Ilk pred
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Goranka Krea6i6

Moses I. Finley: Anticna ekonomija
Ljubljana: SKUe, Inanstveni institut Filozotske takultete,
1987. Ibirka Studia humanitatis, prevod in spremna
beseda Joie Vogrinc, 233 strani
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Leta 1985 je nastala zbirka Studia
humanitatis, katere ustanovite lji in
sodelavci so poskrbeli za pretehtan
izbor del , ki so jih tudi vecinoma sami
prevedli . Dela, ki so izsla v tej zbirki,
so bila izbrana s podroCij, ki jih nacionalne vede niso gojlle oZlroma niso
nasle teoretske korespondence z novim znanjem. Kljub temu da je klasicna
humanisticna in druzboslovna teorija
zapostavljena smer v odnosu na modne
trende studijev, kot so podjetn istvo ,
marketing, Inlormatika in tehnologije,
je v prvi polovici osemdesetih let na
Siovenskem ozivelo zan imanje za
humanisticno klasiko in za novo vrednotenje mesta humanisticne in druzboslovne produkcije. V casu nacionalne
prebuje in drzavne samozavesti je morala dokazovati , da niti politizacija strok
niti ideologije ne morejo zasenciti teorije. Do srede osemdesetlh let je domaca teoretska produkcija sicer poskusi la
zasesti javno prolilirano mesto, vendar
so navedeni zgodovinski trenutki zamegljevali njeno teoretsko tehtnost in
dolgorocni pomen.
V sestnajstih letih obstoja so pri zalozbi Studia humanitatis prevedli sto
knjig, ki so obogatile domaco vednost
z vpeljavo novih tematik, pristopov in
celo strok. Ob teh knjigah je zrasla
danes pomembna in uveljavlJena generacija teoretikov, ki je od domace
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produkcije terjala novo opredeljevanje
podroCij, vecjo epistemolosko trdnost,
ki so tako omogoCili vecjo teoretsko
samozavest.
Anticna ekonomija , knjiga, ki jo je
napisal eden od najvplivnejsih zgodovinarjev antike v nasem casu , ne sodi v
podrocje ekonomske zgodovine. Ohranjeni viri ne omogocajo spremljanje
gospodarskih dejavnosti, pa tudi sicer
v antiki ni obstajalo gospodarstvo kot
avtonomna, od drugih druzbenih sler
locena dejavnost. Zgodovinar mora, ce
hoce razumeti ekonomsko delovanje
anticne druzbe , rekonstruirati zivljenje
te druzbe v njej lastni povezanosti. Preprosteje receno, ta novi pristop k raziskovanju pomeni , da zgodovinar anticnega sveta mora gledati na predmet
svoje raziskave z ocmi antlcnega Cloveka. Ta pristop namesto analize
detajla ali povezovanja elementov
zahteva, da se mora raziskovalec
(poleg prebiranja pomenov) cutno in
kulturno vziveti v predmet svoje raziskave.
Kot je navada pri humanisticnih
vedah, da se prepletajo med seboj ,
mora tudi raziskovalec nekega podrocja upostevati izsledke drugih podrocij ; denimo zgodovinar, ki raziskuje
ekonomsko delovanje anticne druzbe ,
ni samo »ekonomski«, mora biti tudi
pravni, politicni in kulturni zgodovinar
Po leg tega mora poznati dolocena
podrocja iz lilologije , arheolog ije in
antropologije.
Anticna zgodovina je bila (in je deloma se vedno) podrocje, ki so ga raziskovali predvsem klasicni lilologi. Te
raziskovalce je odlikovala znaCilna liloloska analiza , vendar tudi odsotnost
teorije. Moses I. Finley je zapolnil to
prazno polje s sistematicno uporabo
teorije.
Med nJegova najvplivnejsa de ja sodijo poleg Anticne ekonomije se Demokracija v antiki in danes (Democracy
Ancient and Modem, 1973) ter Uporaba in zloraba zgodovine (The Use and
Abuse of History, 1975). V Demokraciji
v antiki in danes se je postavil zoper

a
tiste politoloske teorije, ki menijo, da je
demokracija najbolj uspesna, ce Jjudstvo ne moti elite pri upravljanju . V knjigi
opisuje dosezke atenske demokracije,
zaradi katerih so anticne demokracije
se vedno zanimive za sodobni svet. V
knjigi Uporaba in zloraba zgodovine pa
pridejo najbolj do izraza njegova metodoloska nacela pri pisanju zgodovine.
Tu obravnava posebnost Sparte med
grskimi mestnimi drzavicami, primerja
anticne in novoveske utopije ter obravnava razmerja med humanisticnimi
vedam i, to je med arheologi jo in
historiogralijo ter med antropologijo in
klaslcnimi studiji. Seveda bi bil to nepopolen seznam , ce ne bi omenili vsaj se
dveh relevantnih del , in sicer PNih tisoc
let olimpijskih iger (The Olympic
Games; The First Thousand Years) ter
Anticno suzenjstvo in sodobne ideologlje (Ancient Slavery and Modem Ideology). V Prvih tisoc let olimpljskih iger
opise vlogo olimpijsklh iger v grskem
zivljenju, kjer pokate, da so bile anticne
igre pol iticne in da so se atleti ze takrat
prolesionalizirali. Stem se je seveda
oddaljil od ideala, ki ga je vzdrzevalo
dvajseto stoletje. V Anticnem suzenjstvu in sodobnih ideologijah pa obravnava anticno suzenjstvo kot zgodovinski druzbeni pojav in dokaze , kako
so ideoloski predsodki zgodovinarjem
onemogocaJi dostop do ce lostne
analize tega pojava. ZadnJe Finleyevo
obsezne jse deja pa je Politika v
anticnem svetu (Politics in the Ancient
World, 1983) , kjer Je izpostavil izjemnost politicne dejavnosti kot iznajdbe
anticnih Grkov in Rimljanov.
Ce bi torej hoteli na kratko oznaCiti
Finleyev metodoloski pristop , bi ga v
jeziku kriticne teorije druzbe lahko
oznacili kot kategorijo posebnega. Tu
je postavljeno vprasanje, kdaj in do kod
lahko zgodovinar antike posplosuje in
kdaj lahko govori 0 nekem primeru, da
je znaCilen? Znano je namrec, da ima
raziskovalec antike opravitl z izoliranimi
podatki , katerih kontekst je tezko
doloCljiv, zato sele metoda implikacije
omogoca preverjanje podatkov. Pa tudi
statisticni podatki, ki so zgodovinarju
na voljo nikakor ne zadostujejo za zadovoljivo razlago nekaterih pojmov. Npr
primer Egipta, ki je stel v prvem stoletju
nasega stetja kakih 7,500.000 prebivalcev. Vsi ti IJudje so se ukvarjali izkljucno z obdelovan jem zemJje, ludi
vojaki in stevilni uradniki. Vendar tega
pod atka ne moremo posplositi, saj je
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Egipt v tem casu bil najgosteje naseljena provinca v imperiju , z najbolj revnimi
prebivalci.
Anticni svet je bil v zadnjih stoletjih
svojega obstoja sklenjena pol iticna
enota, je imela sku pen ku lturni in
psiholoski okvir. Ta dva okvirja sta zelo
pomembna za razumevanje Finleyeve
raziskave anticne ekonomije, ki ji je
namenil vsa poglavja v svoji knjigi
Anticna ekonomija. Ce hocemo razumeti odnos med gospodarji in suznji
ter veleposestniki in kmeti , moramo
natancno prebrati drugo poglavje z
naslovom Redi in status. Ustaljena
socioloska definicija razreda kot
druzbene kategorije avtorju ne zadostuje za razlago druzbenih odnosov v
anticnem svetu. Ko je avtor iskal termin,
ki bi zaobjel tako razlicne kategorije, kot
so spartan ski drzavljani, ki so izgubili
svoj delez zemlje, plemstvo v pozni
rimski republiki ali vladajoci krog okoli
prvih helenisticnih kraljev, se je odlocil
za rabo besede status, ·izvrstno
nedolocno besedo s precejsnjim psiholoskim nabojem« (str. 50). Vendar je
paradoksalno pray institucija suzenjstva tista kategorija, ki najbolj zap leta
pojem statusa v antiki. V poglavju Gospodarji in suinji avtor meni, da sta
obstajali vsaj dYe lastnosti, po katerih
je bil suzenj kot lastnina nekaj posebnega. Kot prva lastnost se omenja

•

• ••

z a l o in

i k e dej a vnosll

moznost, da so suznje lahko rojevale
otroke, ki jih je zaplodil svobodni moski,
kot druga, da so tudi suznji v oceh
bogov veljali za Ijudi. Torej suzenj je bil
hkrati oseba in lastnina. Znacilna je
podoba rimskega suznja, ki je imel peculium (Iastnina, ki je bila zakonito
dodeljena v uporabo). Ceprav je bil
statusno opredeljen kot suzenj , pa je
bil ekonomsko vecinoma samostojni
rokodelec, lastnik prodajalne itn. Kljub
formalni razliki v pravnem statusu, pa
je taksen suzenj opravljal enako delo
kot njegov svobodni vrstnik, celo na
enak nacin in pod enakimi pogoji.
Skupaj s suznji upravniki so suznji, ki
so imeli peculium, imeli pomembno
vlogo v ekonomiji anticnega sveta.
Natancneje povedano, suznji in osvobojenci so imeli pomembno vlogo pri
pridobivanju bogastva. Anticno suzenjstvo pa je na koncu kljub temu propadlo. Ko se Finley vprasa, kaj je spodbudilo zgornje razrede , posebej veleposestnike, da so namesto suznjev
zaceli uporabljati kolone, istocasno
ponuja tudi odgovor. Po njegovem
mnenju propad suzenjstva ni bil povezan samo s povecano ceno suznja na
trziscu (ceno so povecale velike
razdalje, ki so jih morali prepotovati
trgovci s suznji) , ampak predvsem s
pojavom dveh novih kategorij prebivalstva, honestores in humiliores, ki so

predstavljali "zgornji« in "spodnji« razred.
Ko Finley govori 0 Driavi in ekonomiji
(6. in zadnje poglavje) , pa omenimo
tradicijo monopola, ki so si ga obdrZale
vse anticne drZave , tako mestne drzave
kot imperiji, in sicer pravico kovanja
denarja. Vendar pa to pravico ni spremIjala tudi pravica in dolznost vzdrzevati
v obtoku dovolj kovanega denarja, razen takrat, kadar je drzava sam a potrebovala gotovino, navadno za place
vojakom . Niti helenisticni niti rimski vladarji niso poskusili odpraviti tega primanjkljaja. V zgodnjem obdobju rimskega cesarstva se vladarji niso mogli
upreti privilegiju svoje oblasti in so se
obogatili na racun razvrednotenja denarja ter tako vpeljali prakso, se kako
prisotno tudi v »sodobnem« svetu.
Velikanski rimski imperij se je zacel
majati ze pred koncem 2. stoletja, in
sicer pod pritiskom od zunaj. Vojske ni
bilo mogoce povecati , ker zemlja ni
prenesla se vecjega odliva obdelovalcev. Zemljiske razmere so se poslabsale, ker so bili davki previsoki.
.. Konec anti6nega sveta je pospesi/a
njegova druibena in politi6na struktura,
globoko zakoreninjeni in institucionalizirani sistem vrednot, celota pa je
temeljila na organizaclji in eksploataciji
anti6nih produktivnih sil.« S temi sklepnimi besedami koncuje Finley svojo
knjigo in dodaja, da je pray to ekonomsko pojasnilo konca anticnega sveta .
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Predstavitev poudarkov V delovnem zvezku za zgodovino V
7. razredu osemletke oz. 8. razredu devetletke Novi vek iz
zbirke Koraki V casu,
Ljubljana 2001, avtorja Marjana Rodeta.
Avtor navadno ne predstavlja svojega dela, ker bi si stem lahko nakopal
ocitek, da skusa promovirati svoje delo,
mogoce celo s trznimi nameni. Na
pobudo urednice te revije pa sem se
odlocil, da zapisem nekaj vodil, ki so
vplivala na nastanek omenjenega delovnega zvezka.
Poucevanje zgodovine in ucenje
zgodovine podpirajo razlicne motivacije. Do preteklosti lahko pridemo na
razlicne nacine. Najboljsa pot so ostanki preteklosti. Vendar ti sami na sebi
niso zgodovina, omogocajo pa osno-

YO, na kateri se gradi znanje 0 preteklosti. Na neki nacin je zgodovina mrtva,
ozivi Ie z nasim razumevanjem dovrsenih dogodkov. Ustvarjamo jo z nasimi
interpretacijami, ki jih pridobimo s sprasevanjem njenih preostankov. Zgodovinsko razumevanje je vedno rezultat
aktivnega dialoga med nami , torej sedanjostjo in pricevanji preteklosti.

Dialog s preteklostjo ni preprost
Posebej je problematicen za otroka, ki
se navadno sele v soli prvic zave, da
so nekoc ziveli drugacni Ijudje: po
misljenju, navadah, vrednotah in ciljih.

Probleme povzrocajo jezik, nenavadne
slike, nerazumljivi predmeti. Mnogi
zgodovinarji in tudi ucitelji menijo, da
so predvsem jezikovne tezave pisnih
virov lahko toliksne, da postane pri
otrocih vprasljivo razumevanje zgodovine . Tudi odrasli smo podvrzeni
podobnim pastem, Ie da smo opremIjeni z vecjim znanjem in izkusnjami .
Zato lah ko in navadno tudi postane
razlaganje preteklosti odraz nasega
razumevanja , nasega vrednotnega
sistema, tudi predpostavk 0 dolocenem casu.

Iz
Otrokom pomagamo razumeti zgodovino na razlicne nacine. Najbolj razsirjen in najstarejsi nacin je pripoved .
Razmerje med zgodovino in pripovedjo
je razmerje med dejstvi in domisljijo.
Ta nacin vzpodbuja nove nacine razmisljanja 0 preteklosti, kako se je preteklost 'dogajala'. S pripovedjo je dana
ucitelju velika moc: po svoji presoji
vkljucuje osebe, zacetek, prostor in
seveda konec zgodbe. Kadar je ucitelj
mocno preprican v 'eno samo resnico',
ki jo razvija s pomocjo zgodbe, imajo
otroci malo moznosti, da se kriticno in
demokraticno odlocijo za lastno interpretacijo. Pomembna vloga zgodovinskega pripovedovanja je tudi spodbujanje domisljije, ki obnavlja zgodovinsko preteklost.
Vzivljanje v preteklost izpostavlja
moralna vprasanja, ki se pOjavljajo ob
obravnavanju dolocenih tem, kot so
suzenjstvo, holokavst ali povojni poboji.
Ucitelj lahko z vajo v predstavljanju doseze, da ucenci razumejo, da so doloceno dogajanje ustvarjali Ijudje, razlicni
od nas, pa vseeno samo Ijudje. Preteklosti dajejo pomen nase razlage. Razlicna je od sedanjosti v svojih socialnih
oblikah, prepricanjih. Vendar so bili
Ijudje preteklosti podobni nam predvsem v svojih vsakdanjih polrebah in
reakcijah. Te razlike in podobnosti
ucenci razumejo scasoma in predvsem, ce jim sloji ob strani preostanek
preteklosti in uciteljeva pomoc. Navadno
se zacenjajo prvi pogovori 0 razlikah
med sedanjostjo in preteklostjo z izjavami, da so bili nekoc Ijudje nesposobni, ker se niso uspeli prilagoditi 'brez
dvoma boljsim' nacinom delovanja.
Nerazumevanje preteklosti prinesejo
otroci s seboj kot doloceno 'znanje' 0
zgodovini. Te predpostavke mora ucitelj najprej prepoznati, pojasniti, v cem
je njihova zmota, in se zavedati, da je
tudi njegova razlaga lahko Ie ena od
interprelacij preteklosti. Eden najbolj
ustreznih nacinov je dele z virom, ki
osvetli del preteklosti, ki jo ucitelj raziskuje skupaj z ucencem.
Posebno mesto v procesu izobrazevanja ima zapis. Vsako zgodovinsko
delo se zacne z zamislijo 0 raziskovanju. Sledi raziskovanje in preciscevanje kot odgovor na specificna vprasanja 0 preteklosti. Z zapisom zabelezimo ideje, pomaga nam arganizirati
material. Pisanje je nacin premisljanja
o virih. Pisemo tudi zato, da predsta-
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vimo svoje zamisli 0 leh preostankih.
Ucenje razmisljanja se tesno povezuje
z ucenjem pisanja: prisiliti misli v
sistem. Nekaleri ucitelji cutijo odpar do
zapisovanja. Zato so sprejeli delo z
ucnimi listi , kjer ucenci nabirajo infarmacije z odgovari na kratka, navadno
zgoscena vprasanja. Sibkost tega
naCina dela je drobitev snovi in posledicno nejasnost celotne slike.
Povedano navaja h kombinaciji nacinov poucevanja. Dober ucitelj bo spoznal tisto metodo, ki mu je najblizja, in
na njej gradil kakovost svojega dela.
Zavedal se bo, da enostranskost skoduje koncnemu cilju: nauciti ucence
zgodovinskega razumevanja , tj.
razumevanja posebnosti cloveskih
situacij v casu in njihove medsebojne
povezanosti.
Delovni zvezek Novi vek skusa upostevati gornje razmisljanje . Temeljna
ideja ob nacrtovanju posameznih
poglavij je bila, kako s pomocjo virov
' povedati ' doloceno zgodbo : npr.
odkritja, kmecke upore, industrializacijo ipd. Ocena uspesnosti te zamisli je seveda prepuscena uporabnikom , uciteljem in ucencem. Viri, tako
pisni kot slikovni , naj omogoCijo, da se
bo preteklost 'dotaknila' ucencev, ki
bodo brali to gradivo in razmisljali ob
zaslavljenih nalogah. Pojem 'vir' je sicer
v tem delovnem zvezku uporabljen
sirse, kot ga opredeljuje zgodovinska
stroka, saj zajema tudi grafe, preglednice, zgodovinske karte, umetnostna
besedila, ki prikazujejo doloceno obdobje. To pojmovanje vira izhaja iz
prepricanja, da nam tudi tovrstni pripomocki pomagajo 'videti' in razumeti
doloceno dobo.
Slarejsa besedila so navadno prestavljena v sodobno slovenscino ali pa
so, kadar gre za slovenska besedila,
posodobljeni doloceni izrazi. Posameznemu viru sledijo vprasanja, ki so
razdeljena na Iri zahtevnostne nivoje.
Predvsem vprasanja nivoja C pricakujejo, da bode ucenci razlozili svoje
stalisce, razlikovali med sodobnostjo in
preteklostjo, poiskali sirse povezave
med dogodki, razmisljanji.
Prostor za pisno izrazanje je omejen
na pricakovano dolzino zapisa. Vemo
pa, da so olroske pisave razl icne
(siroke, nerodne). vendar moje izkusnje
kazejo, da prostora ne primanjkuje. V
dolocenih primerih pa lahko ucitelj
vzame vprasanje za iztocnico za daljsi

pogovor ali zapis. Pravzaprav se najveckrat dogaja, da lahko ob en em viru
ucenci , seveda ob vzpodbudi uCitelja,
razpravljajo dobrsen del ure.
Misel, da lahko tovrstni nacin dela
(viri in vprasanja) prevec razdrobijo
celoto, je na mestu . Ne toliko zaradi
konkretne zasnove zvezka, ampak
predvsem zaradi preskromnega predznanja ucencev, ki se sele vpeljujejo v
poznavanje zgodovine. Izkusnja kaze,
kar je sicer tudi zapisano kot navodilo
v uvodu k delovnemu zvezku, naj ucitelj
najprej kratko arise novo temo in se
sele potem loli dela z delovnim zvezkom . Posamezno podpoglavje pa je
tisti okvir dela, ki je izvedljiv v eni solski
uri, s pogojem , da je ucitelj pripravljen
in discipliniran. Izkazalo se je, da
ucenci uspesno 'resujejo' naloge tudi
doma. Kljub temu mislim, da je temeljni
namen tako zasnovanega zvezka delo
v soli, tj. predvsem dialog med ucenci
in uCiteljem. Kajti postavljanje vprasanj
in odgovorov ob zgodovinskem pricevanju, tj. dialog v trikotniku vir - ucenec
- uCitelj , je kljucni element ucenja
zgodovine. S takim nacinom dela si
bode ucenci ustvarjali novo osebno
razumevanje zgodovine .
Mnogokrat je lahko ucitelj nezadovoljen z rezultati dela . Ucencevo zgodovinsko razumevanje se namrec spreminja od konteksta do konteksta, vplivov je mnogo, od preobremenjenosti
z delom za ostale predmete, nezainteresiranosti in vremenskih vplivov. Individualni izdelki omogocajo Ie trenuten
posnetek ucencevih sposobnosti in
zmoznos ti in so torej enkrat boljsi,
drugic slabsi. Mislim pa, da se mara
ucitelj zavedati, da je proces pray
tako pomemben kot proizvod , ceprav
ne sme biti pomembnejsi od rezultata.

•

•
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Tekmovanja
Vojko Kunaver

Tekmovanje iz znanja zgodovine
za osnovne sole se odvija ie peto leto
Letos mineva ze pet let, kar smo na
Zavodu RS za solstvo prvic organizirali
tekmovanje iz znanja zgodovine v
osnovnih solah. Prvo tekmovanje, ki
smo ga pripravili, Ie vsebinsko poseglo
v anticni svet stare Grcije, namenjeno
pa je bilo ucencem sestih, sedmih in
osmih razredov osnovnih sol. Razmisljanje 0 tem, kaksna naj bi bila tekmovanja iz znanja zgodovine, segajo v
pozno pomlad leta 1997. Pobuda, da
naj bi poleg naravoslovnih predmetov,
matematike in jezikov tudi iz druzboslovnih predmetov pripravili tekmovanje , je prisla s strani Ministrstva za
solstvo in sport. Zavedali smo se, da
bo treba zelo dobro premisliti, kaksno
naj bi bilo to tekmovanje in kaksen bi
bil tudi njegov cilj. Znano je namrec,
da pri Drustvu prijateljev mladine ze vee
desetletij poteka tekmovanje z raziskovalnimi nalogami. Po skupnih pogovorih jeseni 1997 smo ugotovili , da je
koncept tekmovanja z raziskovalnimi
nalogami sicer zelo dober, vendar ne
omogoca natancno izmeriti individualne uspesnosti tekmovalca. Pray zaradi teh pomislekov in v zelji, da ucencem
in uciteljem ponudimo nekaj novega in
tudi nekaj drugacnega, smo se odlocili,
da pripravimo tekmovanje, ki bi bilo
zasnovano na ciljih iz novega ucnega
nacrta za zgodovino. Ker pa gre vendarle za tekmovanje, smo sklenili nekatere cilje iz ucnega nacrta se poglobiti
in pri razpisu tekmovanja poleg os novne literature (ucbenik) dodati se dodatno literaturo v obliki zanimivih Ciankov iz revij Gea in Pionir kot tudi otrokom na tej stopnji primerno poljudnoznanstveno literaturo.
Pri postavljanju temeljev za tekmovanje smo vseskozi uspesno sodelovali z ucitelji na studijskih skupinah in
v veliki meri upostevali tudi njihove pripombe in predloge. Preprican sem, da
so ga pray zaradi tega tudi nasi uCitelji
poleg ucencev tako hitro sprejeli za
svojega.
Prvo leto se je na tekmovanje prijavilo
nekaj manj kot 300 osn<?vnih sol s
priblizno 8000 tekmovalci. Stevilka nas
je prijetno presenetila, sal nismo pricakovali , da bo tako visoka. To je pred

drzavno tekmovalno komisijo postavilo
odgovorno nalogo tekmovanje izpeljati
strokovno korektno in tehnicno brezhibno. Tema Stari Grki in njihova kultura
(predlagali smo jo po razpravi z ucitelji,
ki so jo ocenili za zelo primerno) je bila,
kot kaze, zadetek v polno in dvom 0
interesu ucencev se je hitro razblinil.
Tekmovanje smo pripravili na treh stopnjah , in sicer kot solsko, regijsko in
koncno drzavno tekmovanje. Ko se je
maja 1998 tekmovanje koncalo in ko
je prvih 42 tekmovalcev doseglo zlata
priznanja, smo ugotovili stevilne pozitivne plati tekmovanja, seveda pa tudi
pomanjkljivosti , ki smo jih postopoma
odpravljali naslednja leta.
Priznati je treba, da je slo pri organ izacijski in vsebinski pripravi tekmovanja za enega najvecjih projektov, ki
smo se ga lotili v PS za zgodovino na
Zavodu RS za solstvo. Da pa je projekt
tudi v naslednjih letih rastel in da so ga
za svojega sprejeli ze skoraj vsi uCitelji
v slovenskih osnovnih solah, gre v veliki
meri zasluga pray njim. Z veliko mero
pozrtvovalnosti so pripravljali svoje
ucence, skrbno izvedli solska tekmovanja ter sodelovali pri organizaciji in
ocenjevanju nalog na regijskem in
drzavnem nivoju. Tekmovalne naloge
smo v drzavni tekmovalni komisiji zasnovali tako, da bi presegli preprosta
vprasanla nlzje kognitivne ravn i, pac pa
bi tekmovalce vzpodbudili k razmisljanju, analizi vira, k poglobljenemu razumevanju dogodkov, sklepanju itd.
Tekmovalne pole so bile zasnovane
tako, da ob prilozenem tockovniku niso
dopuscale prevelikih dilem za ocenjevalca. Yes cas pa smo se dosledno drzali tudi nacel kurikularne prenove pri
predmetu zgodovina tako, da smo v
nalogah dajali prednost vprasanjem, ki
so se nanasala na nacin zivljenja, vsakdanjik, gospodarstvo in kulturo, izogibali pa smo se vprasanJ, ki bi se prevec
faktografsko dotikala politicne ali vojaske zgodovine. Tudi strahovi nekaterih
tekmovalcev in njihovih mentorjev 0
tem, da bode tekmovalne pole iskale
letnice in podatke, so se, upamo,
izkazali za neupravicene .

Tekmovanja so se odvijala tudi v vseh
naslednjih Jetih . Nadaljevali smo z rimsko zgodovino, s srednjim vekom, prehodom iz srednjega v novi vek, letosnja
po vrsti ze peta tema pa posega v
pestro obdobje 17. in 18. stoletja. Zavedamo se, da smo s taksnim nacinom
morda prikrajsali ucence sestih in sedmih razredov in da so tekmovanja bolj
pisana na kozo osmosolcem, vendar
moramo pri tem opozoriti se na nekaj.
Tekmovanje iz znanja zgodovine ze od
leta 1999 prinasa tudi tocke za vpis na
srednje sole. Pray zaradi tega se je v
nekaterih regijah (zlasti v Ijubljanski in
mariborski) mocno povecalo stevilo
tekmovalcev osmih razredov (k tem
letos lahko pripisemo tudi prve tekmovalce iz devetega razreda devetletne
OS) . Kljub temu pa si kot organizatorji
tekmovanja se naprej prizadevamo, da
se to ne bi izrodilo zgolj v pridobivanje
za nekatere spornih tock pri vpisu na
srednje sole, pac pa bi se vedno obdrzalo znacaj tekmovanja, ki popularizira
predmet zgodovina in ponuja moznosti
za poglobljeno poznavanje preteklosti
ob socasnem sledenju ciljem kurikularne prenove pouka. Zdelo se nam je
smiselno tudi to, da tekmovanje kronolosko pripeljemo do konca 19. stoletja,
medtem ko v 20. stoletje ne nameravamo posegati.
Stevilo tekmovalcev se je zadnji dYe
leti ustalilo pri visoki stevilki 12000,
stevilo osnovnih sol, ki tekmujejo , pa
je iz leta v leto vecje in presega stevilo
400 (od 447 OS v Sioveniji) Tako visoke
stevilke so brez dvoma rezultat dobrega dela nasih uciteljev in tudi poglobljenega sodelovanja z drzavno tekmovalno komisijo, ki je sproti odpravljala
morebitne slabosti in napake, ceprav
se jim vedno in povsod pac ni bilo
mogoce izogniti.
Tako velik in zahteven projekt, kot je
tekmovanje iz znanja zgodovine za
osnovne sole, je v zadnjih letih trcil ob
kar nekaj tezav. Izpostaviti bi zelel zlasti
problem financiranja, kjer so sredstva,
ki jih za tekmovanja namenja Ministrstvo
za solstvo, znanost in sport , relativno
skromna. Z njimi sicer uspemo pokriti
osnovno logistiko od zbiranja prijav,
sestavo in distribucijo tekmovalnih pol,
zatakne pa se zlasti pri pokrivanlu
stroskov solskih, reg ijskih in drzavnih
tekmovanj . To financno breme v veliki
meri pade na sole, ki v zaostrenih financnih razmerah vse teze krijejo stroske
izvedbe. Pray zato kaze ze letos raz-
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Seminarj
misljati 0 neki minimalni kotizaciji zlasti
na regijskih in drZavnem tekmovanju ,
saj smo imeli samo v lanskem solskem
letu 36 regijskih in osem drzavnih
tekmovalnih centrov oziroma vec kot
2500 tekmovalcev na regijskih in 600
na drzavnem tekmovanju. V preteklih
letih smo dosegli dogovor, da se
uciteljem uspeh njihovih tekmovalcev
ovrednoti v obliki tock za napredovanje
v nazive, in ta sistem deluje dobro.
In kako naprej? Prav gotovo je, da
se je tekmovanje iz znanja zgodovine
dodobra prijelo v nasem solskem prostoru. Kljub temu da se pojavljajo organizacijske in financne tezave, menim,
da je treba pri sedanji obliki in organi-

zaciji dela vztrajati. Zato tudi v prihodnje
ne nameravamo spreminjati sedanjega
tristopenjskega naeina tekmovanja
(solsko, regijsko, drzavno), prav tako
ne nameravamo omejevati stevila
prijav. Tekmovanje mora ostati odprto
za vse, ki imajo radi zgodovino ali pa
morda tekmujejo tudi zato, ker na ta
nacin laZe uresnieijo zeljo po vstopu
na katero od srednjih sol. Obenem
bomo tudi v prihodnje sledili nacelom
prenove pouka zgodovine. Ugotavljamo namree, da se je tudi zaradi tekmovanja pouk marsikje posodobil , ucitelji
so pozorni na vsebinske spremembe,
vee delajo z viri in dodatno literaturo,
pojavlja se pestrejsi izbor oblik in

metod dela . Te izkusnje se pocasi
prenasajo tudi v redni pouk. In koncno
lahko recemo, da smo pred petimi leti
zaorali ledino tudi pri pripravah taksonomsko uravnotezenih vprasanj, ki bodo na neki nacin pomagale premagati
dvome ob prihajajoeem eksternem
preverjanju znanja ob koncu devetletne
osnovne sole pri zgodovini.
Navedena dejstva in stevilke nedvomno kazejo, da je mozno v nasem
solskem prostoru organizirati tekmovanje, ki ima sirsi znaeaj . Ta se kaze
zlasti v tem , da je zgodovina kot
predmet zelo priljubljena med nasimi
osnovnosolci in da so nasi uCitelji sprejeli koncept prenove pouka zgodovine,
kot ga je zastavila kurikularna pre nova.

Jelka Razpotnik, Elissa Tawitian

Seminar Sveta Evrope na Bledu, 18.-20. oktober 2001
z naslovom »Poucevati 0 zacetku druge svetovne vojne«
Na Bledu je od 18. do 20. oktobra
2001 potekal regionalni seminar Sveta
Evrope (v okviru Pakta stabilnosti) na
temo " Poueevati 0 zaeetku druge
svetovne vojne« . Seminarja so se udelezili ueitelji zgodovine iz Jugovzhodne
Evrope, Hrvaske, Bosne, Jugoslavije ,
Makedonije, Kosova, Albanije, Bolgarije, Moldavije in TurCije. Ministrstvo za
solstvo, znanost In sport je omogocilo
udelezbo tudi slovenskim uciteljem
zgodovine, nekaterim vse tri dni, drugim Ie prvi dan seminarja.
Organizatorjiseminarja, Svet Evrope,
Ministrstvo za so/stvo, znanost in
sport ter Orustvo ueiteljev zgodovine
S/ovenije smo stem seminarjem
ie/eli doseei vee ciljev: navzocim uciteljem zgodovine smo zeleli predstaviti
rezultate nedavno koncanega projekta
»Learning and teaching about the History of Europe in the 20th Century«,
predvsem najpomembnejse dele tega
projekta, prirocnik za ueitelje dr. Stradlinga; s pomocjo predavateljev smo
zeleli predstaviti cas zacetka druge
svetovne vojne ter s pomocjo pogovornih delavnic ueitelje pripraviti na
razmislek 0 nacinih, kako se to temo
poucuje v razredu in kako nasploh poucujemo »sporne in obeutljive« teme
zgodovine 20. stoletja pri pouku zgo-
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dovine.
V uvodnih pozdravih, ki so jih izrekli
dr. Peter Vodopivec , predsedujoci seminarja , dr. Stane Pejovnik v imenu
Ministrstva za solstvo, znanost in sport,
Alison Cardwell v imenu Sveta Evrope,
dr. Bozo Repe v imenu Oddelka za zgodovino FilolOfske fakultete ter mag.
Jelka Razpotnik v imenu Drustva uciteljev zgodovine Siovenije, je bilo izrecenih mnogo zelja, da bi seminar pripomogel ne samo k boljsemu poznavanju
obdobja zacetka druge svetovne vojne,
ampak tudi k boljsemu razumevanju
uciteljev zgodovine v jugovzhodni regiji
Evrope ter bi tudi na ta nacin skusali
preseei nerazumevanje , ki je navzoce
med narodi v tem delu Evrope.
Ob zacetku seminarja sta bila predstavljena dva projekta, ki sta v preteklih
treh letih poskusala na podrocju poucevanja zgodovine predstaviti uciteIjem zgodovine nove pristope in teme
pri poucevanju zgodovine 20. stoletja.
Gospod Claude-Alain Clerc je predstavi I vseevropski projekt "Teaching
and Learning History ofEurope in the
20th Century«, ki se je koncal marca
2001 . Projektne teme so zajemale najbolj znaCilne, pa vendar pri poucevanju
pogosto zanemarjene pojave 20. stoletja, med drugim nacionalizem , zgo-

dovino zensk, migracijske tokove, holokavst , filmski prikaz zgodovine, izrabo
zgodovine. Del projekta se je osredotocil na uporabo muzejev, arhivov,
medijev in kinematografije pri pouku
zgodovine . Velika pozornost je bila
posvecena tudi izzivom nove informacijske in komunikacijske tehnologije ,
njihovim vplivom na raziskovalno delo
zgodovinarjev in pouk zgodovine ter
ocenjevanje zanesljivosti in uporabnosti mnozice virov, dostopnih na spletnih
straneh. Dr. Kristina Koulouri je predstavila "Southeast European Joint
History project«, v okviru katerega sodelujejo zgodovinarji iz razlicnih drzav
Jugovzhodne Evrope. V okviru projekta
so bile organizirane razliene delavnice,
ki so skusale pomagati uciteljem zgodovine pri problemih poucevanja regionalne zgodovine in zmanjsanju vpliva
»spornih« vsebin oziroma vsebin , ki
podpirajo razliene stereotipe v ucbenikih.
V nadaljevanju prvega dne seminarja
je sledila predstavitev nekaterih knjiznih
del projekta »Teaching and Learning
History of Europe in the 20th Century«.
Gotovo si posebno mesto zasluzi najpomembnejse delo projekta, knjiga dr.
Roberta Stradlinga "Teaching 20th
Century European History«, delo 0
poucevanju evropske zgodovine 20.
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stoletja. Delo, ki ga je udelezencem seminarja predstavil avtor sam, je zasnovano kot prirocnik za ucitelje in vsebuje
stevilne ideje ter nove pristope v poucevanju sodobne zgodovine. Skotski
profesor v svojem delu navaja mnogo
primerov vkljucevanja evropske dimenzije ter socioloskih, ekonomskih, tehnoloskih in kulturnih vidikov v obicajno
kronolosko zgodovi nsko tematiko.
Gospod Claude-Alain Clerc je predstavil se nekaj za ucitelje zgodovi ne
zelo uporabnih knjiznih del projekta.
Knjiga Ruth Tudor, prirocnik za ucitelje
v srednjih solah , 0 poucevanju zgodovine zensk v 20. stoletju (Teaching 20"

century women 's history: a classroom approach) prikazuje najprej kratek pregled zgodovine zensk v 20 . stoletju (poglavitni dogodki , gibanja, prelomnice) , nato pa podrobneje predstavi
pet glavnih tematskih poglavij zgodovine zensk (zenske in delovno rnesto ,
zenske in druzina, zenske in politika,
zenske in kulturno zivljenje, zenske in
vojna). V drugem delu svojega prirocni ka Tudorjeva predstavlja primere uporabe tem iz zgodovine zensk v 20. stoletju pri aktivnostih v razredu. Dodana
je tudi studija primera zgodovine zensk
v Sovjetski zvezi. Knjiga Jeana-Michela
Lecomta 0 pou cevanju holokavsta

( Teaching about the Holocaust in the
21st centurY! predstavlja zbirko dejstev in pricevanj 0 holokavstu , kratko
zgodovino holokavstva ter popis filmov
in spletnih strani, ki se tematsko navezujejo na holokavst. Knjiga Dominiqua
Chansela 0 uporabi filmov pri pouku
zgodovine (Europe on screen: Cin-

ema and the teaching of history!
predstavlja seznam filmov, ki jih je avtor
razvrstil glede na glavne teme: nacionalizem , zenske v Evropi , imigracije ter
clovekove pravice . Pri vsakem filmu je
predstavljena vsebina filma, reziser
filma ter scenarij. Sledi podrobna analiza vsakega filma, v kateri avtor analizira zasnovo in izvedbo fi lma glede na
cas in razmere, v katerih je film nastal.
Pri vsakem flimu avtor analizira tudi
nekaj najbolj znacilnih prizorov iz filma.
Knjiga Bulenta Kaya 0 selitvah v Evropi

(A changing Europe: Population
flows in the 20th CenturY! prikazuje
kratko zgodovino preseljevanj v Evropi
ter analizira razlicne tipe migracij v
evropski zgodovini. Avtor predlaga tu di
konkretne primere uporabe dolocenih
primerov pri delu v razredu.
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Tema seminarja " Poueevati 0 zaeetku druge svetovne vojne« je bila
najprej predstavljena s predavanji, ki
so podrobneje predstavila dogajanje
ob zaeetku druge svetovne vojne v
Bolgariji, Sloveniji, Greiji in na Hrvaskem. Or. Valery Kole v, predavatelj na
univerzi v Sofiji , je predstavil probleme
v bolgarskem zgodovinopisju 0 zaeetku druge svetovne vojne. Prvi nesprorazum, ki je oCiten v bolgarskih zgodovinskih ucbenikih , je razlicno datiranje
zaeetka druge svetovne vojne v Bolgariji . Pray tako se v ucben ikih in v predstavitvah zgodovinarjev razlikujejo opisi
rezima v Boigariji med obema vojnama, saj je bil ta rezim nekoc oznaeen
kot »monarho-fasisticna diktatura« ,
danes pa vsebolj Ie »avtoritaren« rezim .
Za bolgarsko zunanjo politiko med
obema vojnama je bilo znacilno iskanje
zaveznikov v regiji , med njimi tudi s
Kraljevino Jugoslavijo . Dogajanje ob
podpisu Trojnega pakta pa do zacetka
voj ne se danes v bolgarski historiografi ji opisujejo razlicne interpretacije,
ki so si med seboj pogosto nasprotujoee. Or. Boio Repe, predavatelj na
Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete , je v svojem prispevku najprej
orisal slovensko zgodovino od napada
okupatorjevih sil na slovensko ozemlje
do oblikovanja odporniskega gibanja.
Omen jene so bi le reakcije razlienih
politienih taborov na okupacijo: reakcija
voditeljev mescanskih strank in njihovo
sodelovanje z okupatorjem, reakcija
Katoliske cerkve , reakcija Komunistiene partije in ustanovitev Osvobodilne fronte, ustanovitev protipartizanskih enot - vaskih straz. Ob koncu
svojega predavanja je dr. Repe predstavil , kako je zacetek druge svetovne
vojne prikazan v slovenskih uebenikih.
V starejsih uebenikih je opazno prevladovanje vojaske in politiene zgodovine, medtem ko ucbeniki , izdani v
devetdesetih letih, namenjajo vee pozornosti tudi zgodovini vsakdanjega
zivljenja in vseh politienih strani. Or.
Kristina Koulouri, predavateljica na
Trakijski univerzi , je najprej predstavila
grsko zgodovino med obema vojnama
s poudarkom na predstavitvi diktatorskega rezima generala Metaxasa in
njegovi reakciji ob italijanskem napadu
na Grcijo. Grcija se je v casu pred
drugo svetovno vojno politicno priblizala Veliki Britaniji in ob zacetku vojne
na njenih tleh zacela dobivati pomoe

zaveznikov. Vojna med Grcijo in Italijo
je sicer manj pomemben dogodek v
dogajanju celotne druge svetovne vojne ; nasploh je iz grske historiografije
zaslediti razlicen odnos Grkov do sovraznikov, saj so steli Nemce za veliko
resnejse nasprotnike kot Italijane .
Okupacija grskega ozemlja je spodbudila odpornisko gibanje, katerega
obseg, organiziranost in intenzivnost
so se vedno predmet razprav med
grskimi zgodovinarji. Mag. Tvrtko
Jakovina, predavatelj na zagrebski
univerzi, je v svojem predavanju predstavil obdob je od MOnchenskega
sporazuma do jeseni 1941 na Hrvaskem . Predstavil je poskuse jugoslovanskega vodstva, da bi resilo neresene
nacionalne spore v Jugoslaviji, predvsem
najostrejse »hrvasko vprasanje«. S podpisom sporazuma Cvetkovic-Macek se
je zdelo , da so se nacionalne razmere
v Jugoslaviji tik pred drugo svetovno
vojno izboljsale in umirile , drzavno
vodstvo pa je upalo, da mu bo uspelo
drzavo ohraniti zunaj vojnega dogajanja. Pod pis sporazuma 0 pristopu k
trojnemu paktu naj bi bila v tistem
trenutku najboljsa resitev za Jugoslavijo , vendar pa je drzavni udar, ki je
podpisu sledil , podrl mnoge nacrte in
povzrocil veliko zmedo med jugoslovanskimi politiki. Napad okupatorjev na
Jugoslavijo je omogocil razglasitev Neodvisne hrvaske drzave, katere ustanovitev se je med ustasi pripravljala ze
pred tem.

Seminar " Poucevati 0 zaeetku druge svetovne vojne« je bil namenjen
ueiteljem zgodovine, zato smo se
odloei/i, da ueiteljem, njihovemu
mnenju in dilemah 0 predstavljeni
temi namenimo pogovome delavnice.
UCitelji so bili razdeljeni v dYe skupini,
delali pa so v treh delavnicah; njihova
naloga je bila orisati situacijo v domacem delovnem okolju glede treh tem :
- polozaj , ki ga ima zacetek druge
svetovne vojne v nacionalni zgodovinl;
- polozaj zacetka druge svetovne
vojne v ucnem nacrtu ;
- ucbeniki in poucevanje na temo
zaeetka druge svetovne vojne.
Delo v prvi delavnici je pokazalo ,
da je zacelek druge svelovne vojne
obcultjiva lema v vseh na seminarju
predslavtjenih drzavah ; edini izjemi
sta bili Crna gora, kjer je veliko bolj

Sem
obeutljiva tema (tudi politieno) konec
prve svetovne vojne in zdruzitev s KraIjevino Srbijo, in Turcija, ker je v vojno
vstopila sele februarja 1945, kar je v
njihovem zgodovinopisju in uebenikih
prikazano kot rezultat dobre in preudarne politike
Skupna obeutljiva tema ostalim drzaYam je zaveznistvo s silami trojnega
pakta.
V primeru Romunije se kontroverznosti
strnejo v osebo in rezim generala
lona Antonescuja, ki je kot Hitlerjev zaveznik napadel SZ, kar se opravieuje s
celotno predvojno situacijo, do tistega
trenutka, ko Antonescujeva vOjska
nadaljuje z napadi proti SZ, eeprav ne
gre vee za romunska ozemlja, okupirana
s strani SZ poleti leta 1940.
V uebenlkih obsojajo tudi politiko
Antonescujevega rezima do romunske
judovske skupnosti, kar je romunska
posebnost.
V Boigariji je vdor bolgarske armade
na ozemlje vzhodne Makedonije spoml adi leta 1940 predstavljen kot del
evropskega vOjnega dogajanja: Bolgarija je kot nemska zaveznica ravnala,
kot ji je bilo naroeeno, torej je billa vdor
izpeljan izkljueno na zeljo Nemeije in
je imel zaeasen znaeaj.
Na Hrvaskem ima zaeetek druge
svetovne vojne emocionalno in politleno konotacijo, sama tema pa je bila
tako politieno kot tudi medijsko veliko
bolj izkoriseana pred desetimi leti, kot
pa je sedaj .
V Albaniji so Italijani na oblast pripeIjali kvislinski rezim , ki ga nekateri zgodovinarji obsojajo, drugi pa v njem vidijo izraz pOlitienega pragmatizma. Tudi
Velika Albanija je bila ustanovljena zaradi potreb Italijanov, ti so namree zeleli
vzaledju imeli politieno stabilno obmoeje.
Na Kosovu so zaradi diskriminatorne politike Kraljevine
Jugoslavije do albanskega pre-

narj

bivalstva prihod Nemcev in Itajijanov
pozdravili.
Ne v Albaniji ne na Kosovu ni bilo
odporniskega gibanja do ustanovitve KP . Problern pa je, kdo je KP
ustanovil: Albanci sarni ali Jugoslovani.
Na Kosovu ima tudi letnica t 945
dvojen pomen : Ali je to letnica osvoboditve Kosova ali okupacije s strani Jugoslavije?
V slovenskem primeru je najbolj obeulljiva lema drzavljanska vojna; kako
so Ijudje izbrali doloeeno stran in zakaj.
V uebenikih skusajo uravnoteziti prikaz
obeh strani in uporabljajo nevtralen
jezik.
Pogovor 0 vlogi , ki jo ima zacetek
druge svetovne vojne v ucnih nacrtih ,
nas je pripeljal do naslednjih ugotovitev: tema je v vseh drzavah (razen v
Tureiji) sestavni del ucn ih naCrtov. V
vseh teh drzavah pa jo obravnavajo s
stalisea politicne in vojaske zgodovine, izjemi sta Siovenija in Boigarija,
kjer je sprememba uenih naertov prenesla poudarek na vsakdanje zivljenje,
socialno in gospodarsko zgodovino.
Zanimivi so prlmeri Hrvaske, kjer velja
splosno navodilo ministrstva za solstvo, da naj bl ueitelji poueevali v
razmerju 60 % nacionalne zgodovine
in 40 % obee; potern Crne gore, kjer
morajo ueitelji brezpogojno slediti
uebeniku, ali pa primer Kosova, kJ8r
obeo in nacionalno zgodovino poueujejo loeeno, kot je bilo pri nas pred leti.
V okvir nacionalne zgodovine pa spravijo zgodovino celotnega albanskega
naroda.
Na tretji delavnici na terno uebenikov
in samega poueevanja 0 terni so prisle
do izraza velike razl ike med posarneznimi drzavami: medtem ko imajo
v nekaterih drzavah (Slovenija, Romunija, Boigarija, Moldavija) ueitelji na
razpolago veliko dodatnega gradiva in
nove tehnologije, pa se drugod
(Kosovo, Albanija, TurCija, Ma-

kedonija) spopadajo s pomanjkanjem
dodatnega grad iva in neprivlaenostjo
uebenikov.
Ne g lede na to ali imajo uCitelji na
izbiro veliko ali malo dodatnega grad iva
za delo v razredu, je pouk se vedno
odvisen od uCiteljeve osebnosti in
nlegovih vrednot.
In kot uCiteljica zgodovine ocenjujern
tak naCin dela kot zelo dobro izkusnjo,
ne samo zato ker sreeas veliko novih
Ijudi in z njimi navezes sti ke, ampak
tudi zaradi konkretnih informacij, ki jih
imas moznost izmenjati, in drugaenega
pogleda na iste dogodke, 0 katerih
doslej mogoee sploh nisi imel mnenja,
zate so bila to Ie dejstva, v druglh
okoljih pa 0 njih resno razmisljajo .
Meni osebno je veliko dal misliti primer Albanije in Boigarije oziroma kako
je v albanskih uebenikih razlozen nastanek Velike Albanije, kl naj bi nastala
izkljueno na zeljo Italije; in bolgarska
razlaga vdora v vzhodno Makedonijo,
ta vojaska akcija je bila sprozena in
izpeljana na izkljueno zeljo bolgarske
zaveznice Nemeije.
Ali ni to rezultat tistega, eesar bi se
kot uCitelji zgodovi ne morali izogibati:
minimaliziranje lastne vloge, ko nastopamo kot agresorji, in po drugi strani
maksimiranje lastne vloge, ko smo mi
tisti drugi, torej napadeni. Ce povzamem besede, ki jih je izrekel Ch ris
Durbin na enem izmed seminarjev v
okviru Sveta Evrope: obstajata vedno
dYe zgodovini - zgodovina osvajalcev
in tistih, ki so bili osvojeni; zgodovlna
moenih in sibkih; zgodovina bogatih in
revnih; veeine in rnanjsine; rnoskih in
zensk - in ti dYe zgodbi nikoli nista enaki.
Ravno tema zaeetka druge svetovne
vojne je zelo dobra za pristop iz vee
zornih kotov, vendar ji ueitelji namenjajo
malo pozornosti oz., ee povzamem besede bolgarske kolegice, se ji izogibajo.
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Elissa Tawitian

Oebatne tehnike pri pouku zgodovine
Uporaba debatnih tehnik pri pouku, Portoroi 20.-22. oktober 2000
Seminar je organiziral »Za in proti« Zavod za kulturo
dialoga iz Ljubljane. V okviru tega zavoda od leta 1996
poteka debatna dejavnost na slovenskih srednjih solah, v
katero je sedaj vklJucenih 30 srednjih sol, prvi debaterji pa
so to dejavnost razsirili tudi na nekatere fakultete.
Debatne tehnike razvijajo kriticno misljenje, spodbujajo
zanimanje za aktualno dogajanje v druzbi , navajajo k
strpnosti in spostovanju drugace mislecih, uCijo artikulirano
in jasno izrazanje, poslusanje sogovornikov, pa tudi obvladovanja strahu pred javnim nastopanjem .
Debatne tehnike nas uCijo, da razumeti ni enako kot
strinjati se, torej razumeti nekoga, ki ni istega mnenja kot
mi. (Zlozenka ZiP)
Debatne tehnike so pri pouku zgodovine zelo uporabne,
saj zgodovina kot predmet od ucencev zahteva tudi precej
komunikacijskih spretnosti, tako pisnih kot tudi ustnih.

temi in kaj ga zanima; na koncu ure pa ugotovi, kaj
novega je zvedel.
9) RAZLAGA BESED, BESEDNIH ZVEZ, POJMOV - zelo
primerno za ponavljanje snovi. Na kartoncke napisemo
pojme, povezane z doloceno temo ali obdobjem. Vsak
ucenec dobi en kartoncek in stem pojem, ki ga bo moral
razloziti. Na kartoncek pa sme pogledati, sele ko pride
na vrsto. Pri razlagi pojma mora biti jasen in nazoren,
izogi bati se mora sinonimom.
10) RESEVANJE MORALNIH DILEM - ucencem predstavimo
zgodbo iz preteklosti; potem pa se ucenci morajo
odlociti, na cigavi strani so, in najti argumente za svojo
odlocitev; najti pa morajo tudi argumente za stran, ki je
nasprotna njihovem prepricanju.

1) MOZGANSKA NEVIHTA - uvod v uro, igra asociacij , s
katero ugotovimo predznanje ucencev 0 doloceni temi.

11) GOVORNI NASTOP - vnaprej pripravljen nastop na
doloceno temo; oblika je enaka kot pri argumentativnem
spisu, vendar mora ucenec upostevati razliko med
govorteno in pisano besedo. Pri govornem nastopu pride
do izraza tudi neverbalna komunikacija (glas, geste,
mimika).

2) MISELNI VZORCI.

12) DEBAR

3) IZBIRNO BRANJE - ucenci morajo iz dolocenega
besedila razbrati glavno idejo in narediti povzetek glavne
ideje.

DEBATA (povzeto po delavnicah v okviru seminarja)

Pri pouku zgodovlne lahko uporabljamo naslednje
debatne tehnlke:

4) ARGUMENTATIVNI SPIS - ucenci v obliki spisa potrdijo
ali ovrzejo doloceno trditev. Trditev je obenem tudi naslov
spisa; v prvem odstavku ucenci povedo, ali se s trditvijo
strinjajo ali ne; v naslednjem odstavku predstavijo
argumente, ki njihovo trditev podkrepijo (argumente so
dobili v literaturi, na internetu ... ), in v zadnjem odstavku
se enkrat, vendar z drugimi besedami , ponovijo svojo
trditev.
5) TEHNIKA SDL (stalisce drugih Ijudi) - postavimo neko
sporno trditev; ucence razdelimo na toliko skupin, kolikor
jih potrebujemo glede na problem; ucenci se skusajo
vziveti v stalisce svoje sku pine in ga raz loziti: npr
Smiselnost kmeckih uporov.
6) T-TABELA - ucenci v obliki tabele izpisejo pozitivne oziroma
negativne plati dolocenega dogodka, procesa ...
7) TEHNIKA PMZ (plus, minus, zanimivo) - ucenec v
razpredelnico izpise pozitivne, negativne in nevtralne
oziroma zanimive plati dolocene teme; npr. Absolutizem
Ludvika XIV
8) POZNAMO, ZANIMA NAS, KAJ SMO SE NAUCILI tabela, v katero ucenec na zacetku ure vpise, kaj zna 0

Tema za debato mora omogocati argumente za in proti.
Trditev, 0 kateri se debatira, mora biti :
• sporna in navdihovati zanimanje za razpravo;
• uravnotezena, da imata obe strani moznost najti
kakovostne argumente;
• jasna in brez dvoumnih izrazov;
• omogocati mora raziskovanje in podkrepitev argumentov.
Namen debate je prepricati nasprotnika (takoj ali pozneje),
pa tudi priti do konsenza.
V debati vedno sodelujeta dYe skupini; ena podpira doloceno
trditev, druga jo skusa ovreci. Pomembno vlogo ima tudi
nevtralni sodnik (moderator) in ostali ucenci , ki imajo kot
poslusalci moznost priti do besede in se pozneje na temelju
tehtnosti argumentov odloeiti, katera stran je v debati zmagala.

Vrste debat:
•

Debata Douglas-Lincoln ; pri tej vrsti debate sodelujeta
Ie dva ucenca, ki razpravljata 0 kaksni vsakdanji temi , ki
ne zahteva veliko priprav; gre bolj za debato vrednot.

•

Politicna debata, za katero obe strani potrebujeta
prakticne in statisticne dokaze.

•

Parlamentarna debata med pozicijo in opozicijo.
VZGOJNA DEBATA ali DEBATA KARL POPPER, v kateri
sodelujeta dYe skupini s tremi govorci.
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Pri pouku je najbolj uporabna prirejena debata Karl Popper, dve skupini po dva ucenca.

Potek debate:
1. Prvi govorec skupine ZA: predstavi definicijo resolucije
(razlozi pojme) in predstavi argumente. (najvec 5 minut)
2. Prvi govorec sku pine PROTI: predstavi definicijo
resoluciJe, argumente svoje skupine in ovrze argumente
prvega govorca skupine ZA.
3. Drugi govorec skupine ZA: podkrepi z dokazi argumente
prvega govorca svoje skupine; ovrze protiargumente
prvega govorca skupine PROTI in naredi povzetek, v
katerem se enkrat predstavi staJisce svoje sku pine in
razlozi , zakaj ima tak pogled. (3 minute)

nalj
7)

Reformacija; Martin Luter je bil heretik
debata

8)

Kmecki upori
resevanje dileme: upreti se ali ne

9)

Zgodovina mentalitet 16.- 18. stoletja: Carovnice so
hudiceve neveste
priprava zagovora sodnika oziroma obtozene na carovniskem procesu

10) Absolutizem; Absolutizem je dober nacin vladanja!
PMZ-TABELA
11) Razsvetljenstvo; Vsakdanje zivljenj8
resevanje dilem - vzgoja, praznoverje, zgodnje poroke .
12) Industrijska revolucija: Delo otrok je opravicljivo!
resevanje dilem

4. Drugi govorec skupine PROTI: podkrepi z dokazi
argumente prvega govorca svoje sku pine; ovrze
protiargumente nasprotne skupine in naredi povzetek.

13) Industrijska revolucija; Za brezposelnost so krivi stroji!
argumentativni spis

Debata pri sodelujocih razvija naslednje spretnosti
in vescine:

14) Francoska revolucija; Francosko revolucijo so sprozili
napadalci na Bastiljo.
debata

•
•
•
•
•
•

kriticno razmisl janje,
raziskovanje,
organiziranost,
poslusanje,
zapisovanje,
locevanje bistvenega od nebistvenega.

Tisti , ki debatirajo, pa se morajo zapisati spostovanju
dolocenih nacel:
1.
2.
3.
4.

DEBATIRAM, DA BI SE UCIL, NE ZMAGAL;
POSTENOST;
DEBATIRATI S SPOSTOVANJEM;
ZASTOPATI NASPROTNA STALISCA, ceprav se z njimi
ne strinjam.

Tukaj je nastetih nekaj mojih predlogov, pri katerih
temah v sedmem razredu osnovne sole pri pouku
zgodovine lahko uporablmo razlicne debatne teh·
nike:
1) Odkritja; Ali je Kristof Kolumb tisti , ki je odkril Ameriko?
argumentativni spis; debata
2)

Srecanje civilizacij;
T-TABELA; PMZ-TABELA

3)

Humanizem in renesansa; Kaksen bi bil svet brez
tiskarskega stroja?
argumentativni spis
mozganska nevihta kot uvod v temo

4) Zgodnji kapitalizem; Druzba 16. stoletja je bila
pridobitniska druzba, danes pa zivimo v potrosniski
druzbi l
debata; argumentativni spis
5)

Novoveska drzava; Habsburzani
izbirno branje; povzemanje bistva - miselni vzorec;
porocanje

6)

Sirjenje turske drzave; Posledice turskih vpadov v
slovenske dezele
argumentativni spis
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15) Francoska revolucija; Deklaracija 0 pravicah cloveka in
drzavljana
argumentativni spis
16) Francoska revolucija; Glasovati po stanovih ali po
glavah?
TEHNIKASDL
17) Siovenci na prelomu 18. in 19. stoletja
miselni vzorec; resevanje dilem : ostati zvest avstriJski
drzavi all ne
18) Evropa v prvi polovici 19. stoletja; Kako urediti Evropo
po Napoleonu?
PMZ-TABELA; skupinsko deja - govorni nastop.
19) Politicne spremembe v Evropi po letu 1850
miselni vzorec; resevanje dilem: zdruzena Italija/Nemcija
- DAaii NE
Pri pouku smo izpeljali debato na temo "Reformacija«.
Namenjena je bila poglabljanju znanja, saj je snov bila dobro
predelana in utrJena.
Ucenci so samostojno v dodatni literaturi nasli argumente
za in proti trditvi "Martin Luter je bil heretik«. Za pripravo so
imeli en teden casa. Argumente za in proti so morali poiskati
vsi ucenci in pripraviti se na debato, debatirali so v resnici
Ie stirje.
V nadaljevanju bom predstavila argumente za debato, ki
sta jih na temo "Martin Luter je bil heretik" napisali dve
sedmosolki.
Maja je kot argumente za trditev, da je bil Martin Luter heretik,
navedla naslednje argumente:
- ker je z ugovori sprozil spor med verama;
- ker je trdil , da sta papez in koncil zmotljiva;
- ker ni priznaval Cerkve;
- ker ni po mirni poti pripeljal svojih privrzencev do
skupnega jezika s Katolisko cerkvijo.
Kot argumente proti trditvi pa Ie navedla:
- ker z denarjem ne mores odkupiti grehov;
- ker je bil trdno preprican, da samo vera v Boga resi

...

\'
Sem na rj

-

posameznika;
ker je s p revodom Biblije vero priblizal tudi najbolj
preprostim Ijudem;
ker sam ni hotel sproziti spora, ampak so ga njegovi
pnvrzenci narobe razumeli in izkoristili za upor Cerkvi.

Druga ueenka pa je kot argumente za trditev, da je bil Martin Luter heretik, navedla argumente:
- Martin Luter je bil heretik, saj je v doloeenih dejanjih
prekrsil krseanski nauk. Obtozeval je duhovnike 0
njihovem pohujsljivem zivljenju, sam pa je prekrsil zakon
duhovniskega celibata in se poroeil.
Martin Luter je bil heretik, saj je s svojimi protesti naredil
razkol v zahodni krseanski skupnosti.
Martin Luter je bil heretik, saj ni priznaval papeza za
poglavarja Cerkve, Jezus pa je ueil, da po njegovem
odhodu v nebesa oblast nad Cerkvijo prevzame apostol
Peter, njegovi nasledniki pa so papezi.
Kot argumente za trditev, da Martin Luter ni bil heretik, je
navedla:
- Martin Luter ni bil heretik, saj je s svojimi tezami hotel

-

-

opozoriti in dokazati na zmoto v Cerkvi (odpustki,
neizobrazeni duhovniki ... ).
Bil je veren razsirjevalec vere, saj je prevedel Biblijo v
nemseino. Hotel je, da jo vsi berejo in verujejo v njeno
sporoeilo. Poudarjal je pomen bozje besede, obhajilo
pod dvema podobama in cerkveno petje.
Veroval je v Boga. Govoril je, da cerkveno obredje ni
samo spomin na Jezusa, temvee njegova resniena
navzoenost v Cerkvi.

Samo debato smo morali izpeljati dvakrat, eeprav smo
debatirali ze prej pri urah etike in druzbe, prvie nam je najvec
tezav povzroeala forma. Potem pa so ueenci ugotavljali, da
ni glavni problem predstaviti svoje argumente, ampak
poslusati nasprotnika in odgovarjati na njegove argumente,
pri tem pa ostati vljuden.
Debatne tehnike razvijajo komunikacijske spretnosti in
kritieno misljenje ueencev. Predstavila sem razliene tehnike,
ki jih ueitelji lahko uporabljamo pri uvodn i motivaciji,
samostojnem delu ucencev pri urah ali doma, poglabljanju
znanja, ponavljanju in preverjanju .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mateja Kos

Beioprstena keramika
Razstava

V Narodnem

muzeju Slovenije od 1. decembra 2001 do 10. februarja 2002

Termin beloprstena keramika ali skrajsano bela prst
predstavlja posebno zvrst keramike. Izdelana je iz posebne
gline, v kateri mora biti precejsen delez bele kaolinske gline,
kar daje izdelkom lepo naravno slonokoseeno barvo , se
pogosteje pa rumenkast ali smetanast odtenek. Zato po sod
ni treba dodatno glazirati z barvnimi glazurami (na primer s
kositrovo kot pri fajansi) , temvee zadosea tanka plast
brezbarvne glazure. 1:.e sam a po sebi je belkasta povrsina
dovolj efektna, predstavlja pa tudi izvrstno osnovo za razne
vrste dekoracije, predvsem poslikave. Tehnolosko zahteva
drugaene pogoje kot mehkejse zvrsti keramike (loneenina,
fajansa). Zgati jo je namree potrebno pri 970- 1240°C
(fajanso pri 800°C).
Izdelke iz beloprstene keramike pogosto zamenju[ejo s
porcelanskimi, eeprav je razlika v resnici zelo velika. Ze na
prvi pogled opazimo, da je porcelan prosojen in neporozen,
zato ga lahko uporabljamo tudi kot biskvit (brez glazure),
medtem ko je beloprstena keramika motna, torej nepresevna. Zven porcelanskih izdelkov je visok in zvonek,
predmeti iz bele prsti pa zvenijo motno, nizje.
Beloprsteno keramiko so v prvovrsten keramieni material
izpopolnili v Ang/iji. V Staffordshiru so keramiki beli glini pridobivali so jo v Devonshiru - dodajali kremencev pesek
in tako izboljsali zlasti njeno plasticnost, saj je bila sama
kot taka prevee krhka, da bi bila primerna za oblikovanJe
obstojnih keramienih izdelkov. Najpomembnejse tehniene
resitve je prispevala druzina Wedgwood. Med njimi je bil
najbolj prodoren Josiah Wedgwood , lastnik tovarne Etrurija,
ki deluje se danes.

Razslava

Posoda iz beloprstene keramike je bila zaradi preprostih
oblik nadvse primerna za serijsko proizvodnjo z ulivanjem v
kalupe . Okrasje je bi lo pogosto plastieno , perforirano
(predrto) , naslikano z nadglazurnimi barvami ali ok rase no
s transfernim tiskom (ta predstavlja nadomestek za roc no
poslikavo) .
Posoda iz beloprstene keramike je bila precej cenejsa
kot porcelanska. Servisi iz
porce lana so bili del standardne opreme jedilnic bogatejsega sloja prebivalstva.
Vendar lahko domnevamo ,
da so celo ti za nekatere obroke (npr. zajtrk, malica) in za
otroske garniture uporabljali
posode iz cenejsih materialov. Vsekakor pa so bili
glavni odjemalci beloprstene
posode iz vrst srednjega in
tudi nizjega meseanstva.
Sele v drugi polovici 19. stoletja so se nekatere vrste porcelana slabse kakovosti pocenile do te mere, da so si
jih lahko privoscili vsi sloji

potrosnikov (med najbolj znanimi so bile skodel ice debelih
sten ceske tovarne Kahla). Servisi iz beloprstene keramike,
okraseni z vzorci , prerisanimi s porcelanskih , so torej
predstavljali standard namizne opreme tedanjega
mescanstva z izjemo najbogatejsih predstavnikov tega sloja.
Prva tovarna beloprstene keramike na slovenskih tleh zaposlovala je vecje stevilo delavcev, tako da je ne moremo
imeti samo za obrtno delavnico -, je bila ustanovljena v
Ljubljani. Leta 1790 jo je v Gradiseu postavil Anton Sylva.
Zaradi financnih razlogov jo je ze eez pet let prevzel Ziga
Zois. Kot zelo sposoben podjetnik je verjetno tudi v slabo
stojecem Sylvovem podjetju videl moznosti vsaj za prod or
na domace trzisce. Prejsnji lastnik je namrec blizu Se/c v
Poljanski dolin i odkril lezisce zelo kvalitetne gline. Cistost
surovin je, kot znano , odloeilna za kvaliteto keramicnih
izdelkov.
Ziga Zois je s svojo znano temeljitostjo in poslovno
spretnostjo dosegel , da so izdelki njegovega obrata postali
mocna konkurenca izdelkom tovarn v Trstu , Gradcu in celo
na Dunaju. Zaposloval je celo vrsto specializiranih delavcev,
ki so opravljali dela v razlicnih fazah proizvodnega procesa.
Med njimi so bili celo ze obl ikovalci. Okrog leta 1816 je zaradi
ukinitve kontinentalne zapore , kar je povzrocilo mocno
konkurenco angleskih tovarn keramike, in nove financne
ureditve v Avstriji , tudi Zoisovo podjetje v svojih bilancah
zacelo nizati primanjkljaje. Zato ga je lastnik leta 1817 prodal.
Kaj je nagnilo brata Franca inA/ojza Wasserja, da sta ze v
casu recesije, namrec leta 1815, ustanovila se enD tovarno
keramike, ni znano. Morda ju je, podobno kot Zoisa, ki pa
je bil dalec sposobnejs i poslovnez, k temu spodbudilo
odkritje novega nahajalisea kvalitetne gline , namrec v Crni
pri Kamniku. Njun proizvodni program je bil se ambicioznejsi, lotila sta se celo izdelovanja figurin . Vendar vse
ambicije niso mogle spremeniti gospodarskega polozaja ,
zato je tudi njuna tovarna, bila je na Karlovski cesti, v stavbi ,
ki se se danes imenuje Wasserkasarna , leta 1831 zaprla
svoja vrata.
Stem se je koncalo obdobje razcveta Ijubljanskih tovarn
beloprstene keramike.

Avtor Bozidar Mrevlje s pricujoCim delom nadaljuje serijo prirocnikov za
ucitelje zgodovine v osnovni soli. Struktura in vsebinska zasnova je enaka
kot pri obeh. ki sta ze izsla (Rojstvo moderne Evrope in Evropa in svet ad
16. do 18. stoletja). vsako poglavje je sestavljeno iz ucno-ciljne strukture.
motivacijskega pristopa In strokovno-teoreticmh osnov.
V knjigi so obdelani trije vsebinskl sklopi: Evropa In slovenske dezele v
obdobJu 1815-1848. SlovenCl od 18151848. Revolucija v habsburski
monarhiji in na Siovenskem
Delo so strokovno pregledali in oc('nili: dr. Stefan Trojar. Pavia Karba.
Vilma Brodnik In Vojko Kunaver.
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Navodila avtorjem in avtoricam clankov in prispevkov
V zelji, da b i dosegli enotno obliko clankov in prispevkov ter poenostavili redakcjski postopek, avtorje in avtorice clankov
in prispevkov prosimo, da v cim veeji meri upostevajo naslednja navodila za pisanje:
1. obseg clankov in prispevkov naj bo v obsegu do ene avtorske pole, to je 16 strani oz. 30.000 znakov;
2. prispevki naj bode pisani v racunalniskem programu Word for Windows z vnesen imi naslovi ,
podnaslovi in krepko natisnjenimi deli besedi la;
3. prispevke opremite tudi s povzetkom vsebine v obsegu do 1200 znakov in z avtorskim izvleckom , sinopsisom v obsegu
do 200 znakov;
4. vasi prispevki naj bode 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. St. 3.

Viri:
Zgodovinski arhiv Ljubljana, LJU, Rokopisne knjige 117, Cod . 111/72 in Cod . 111/ 73.
Zgodovinski arhiv Ljubljana, LJU, Reg . I, 2211 , fascikel 2060, 64 Vojna.

Navajanje opomb:
Opombe lahko navajate med besedilom npr. :
Nevarnost vnovicnega vpada pa v tem letu se ni minila. 8 . maja je Ferdinand pisal v Ljubljano, da je vnovie prislo vec
obvestil , ki govorijo 0 moznem velikem turskem vpadu , razdeljenem v vec krakov, v Istro in Kras, na Kranjsko in Stajersko.
(Simoniti , str. 119) . Na koncu clanka pa navedete vso uporabljeno literaturo po zgornjem zgledu .
ali pod Mo:

clanek:
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 kom isije, p isan 9. oktobra 1904. BMM, Arhiv obrtnikov 1904.
5. elanke in prispevke lahko oprem ite tudi s shemami , zemljevidi, barvnimi in erno-belimi fotografijami , diapozitivi ipd .,
slikovno gradivo ustrezno ostevileite, rned besedilorn prispevka pa ustrezno oznaCite, 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 razlicne literature in didaktienih gradiv s podrocja solstva v naslovu navedite ime in priimek avtorja
obravnavane publikacije oz. didakticnega gradiva, toeen naslov publikacije oz. didakticega gradiva, zalozbo,
kraj in leto izdaje, stevilo vseh strani obravnavane publikacije, stevilo slik (barvnih in crno-belih), shem, zemljevidov ipd.,
pri didakticnih gradivih pa glavne znaeilnosti, npr. pri CD-ROM-ih stevilo gesel , avtoqa, zaloznika in kraj ter leto izdaje;
9. vse prispele clanke 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 gradiva ne vracamo ;
11 . prispevke posljite na disketi z oznacenim 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 postno stevilko, EMSO-m,
stevilko ziro/tekoeega racuna , toenim naslovom banke, kjer imate odprt ziro/tekoCi racun , davcno 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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Danijela Trskan, magistra, profesorica zgodovine in franco- • Marica e erie, profesorica zgodovine in geografije, ueiteljica • Nevenka Troha, doktorica zgodovine, znanstvena sodeskegajezika, GimnazijaBezigrad, Perieeva4, 1000 Ljubljana : svetovalka, OS Kungota, Plintovec 10/c, 2201 Zgornja : lavka, Institut za novejso zgodovino, Kongresni trg 1,
Kungota
: 1000 Ljubljana

Preverjanje in ocenjevanje ter
ocenjevalni kriteriji pri zgodovini
V mednarodni soli za tujce

Projektno skupinsko delo Zivljenje
Evropejcev V srednjem veku

Avtorica predstavlja preverjanje in ocenjevanje ter'
ocenjevalne kriterile pri zgodovini v Mednarodni soli za tujce, :
ki je namenjena ueencem od 12. do 17. leta starosti. Na'
zaeetku so navedeni glavni in specifieni cilji zgodovinskega :
programa ter uena vsebina. Potem so opisani ocenjevalni •
kriteriji ter glavne znaeilnosti formativnega in sumativnega :
ocenjevanja. Ker program izpostavlja vlogo ueenca, so •
predstavljeni tudi nekateri primeri samoocenJ8vanja ucencev :
in opisl pisnih porodl 0 rezultatih ueencev.

Siovensko/jugosiovanska-italijanska
meja

• Avtorica predstavlja pri mer prolektnega dela na temo : Primorska je bila prizorisee stevilnih premikov mejnih crt in
Zivljenje Evropejcev v srednjem veku , ki ga je nadgradila se z : zato veasih vkljueena v en~ , se veekrat pa razdeljena med
ekskurzijo po mestu Mariboru.
• vee drzav,.ki so bile redkokdaj strpne do tamkajsnjih
: razhenosti. Clanek obravnava vprasanje teh mej med letoma
1918 in 1954 (1975).
Matjai: T~rnovec, protesor zgodovine in sociologije, ucitelj :
mentor, Solski center za posto, ekonomijo in telekomuni- •
kacije, Celjska 16, 1000 Ljubljana

Uporaba programa PowerPoint pri
pouku zgodovine
Dusica Zupancic, protesoriea zgodovine in pedagogike, :
uciteljiea mentoriea, Bizantova 18 a, 1215 Medvode

Obravnava teme Od zgodbe k zgodovini
V poklicnih solah

Avtor v elanku predstavlja dolgoletne izkusnje glede :
uporabe raeunalnika pri poueevanju in ueenju zgodovine, v •
: clanku pa je izpostavil moznosti uporabe programa :
PowerPoint.

Di jaki spoznavajo bogastvo Ijudskega izroeila , iseejo :
zgodovinsko resnico v legendi, zgodbo zapisejo, ilustrirajo in • Dusan Necak, doktor zgodovine, redni protesor, Oddelek :
ugotovijo, da se je ustno izroCilo v stoletjih spreminjalo.
: za zgodovino, ASkerceva 2, 1000 Ljubljana

Biljana Freee, protesoriea zgodovine in geogratije, •
uciteljiea mentoriea, OS Primoza Trubarja, Trubarjeva 20, •
3270 Lasko
•

Odloka predsedstva AVNOJ-a_ Benesevi
dekreti. Potsdamski sporazum - ..duh
casa«

V elanku avtor razlaga okoliscine sprejema odlokov
Predsedstva AVNOJ-a novembra 1944 , ju prr merja z
Avtorlca je s Ciankom zelela pnkazatl Interdlsclpllnarnl : Benesevini dekreti in umesea v tedanje mednarodne
projekt, prek katerega so se ueenci In mento'll pobllze • predstave 0 odnosu do nemskih manjsin v vzhodni in
• jugovzhodni Evropi.
seznanili s krajevno zgodovino Laskega v srednjem veku.

Utrip Laskega

V

srednjem veku
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Videokasela je posnela po seenariju enega vidnejsih slovenskih zgodovinarjev dr. Marjana Drnovska
in pod umetni!kim vodstvom Ane Nuse Dragan ler prikazuje prve slike Sioveneev z ZDA od lridesetih
leI do sredine 19. slolelja in mno~icno izseljevanje do lela 1924; v izobra~evalnem videofilmu je
prikazan eden pomembnejsih zgodovinskih pojavov iz slovenske zgodovine. ki je bil z vidika
zgodovine. etnologije. umelnoslne zgodovine. geografije in literarne zgodovine lemeljiteje raziskan
leIe v zadnjih Ireh desetletjih. Z videokaseto ~elijo avtorji opozoriti na la pomembni pojav ,z slovenske
zgodovine. ki mu do sedaj v ucnih nacrtih in ucbenikih glede na pomen in posledice za slovenski
narod ni bilo odmerjenega dovolj proslora. Obravnavana problematika je zajela ! ele v prenovljenih
ucnih nacrtih in najnovejsih ucbenikih zgodovine v osnovnih solah in gimnazijah.
Videokasela predslavlja ludi prvi zgodovinski izobra~evaln i videofilm do mace proizvodnje. ki je
nacrtno pripravljen za ucenje in poucevanje zgodovine v osnovnih in srednjih solah.
Z videokaseto in priroenikom za utilelje avtorjev dr. Marjana Drnov!ka in Vilme Brodnik. ki sestavljata
didaklicni komplel. se bode utitelji zgodovi ne navajali na novejse proslope v poucevanju zgodovine.
ki naj zlasli prispevajo k aklivnejsemu vkljucevanju uteneev v proees poucevanja in ucenja.
Videokasela je namenjena ucenju in poucevanju zgodovine v osnovnih in srednjih Solah. Vsebinsko
nanasa na obravnavo problemalike izseljevanja v okviru lemalskega sklopa Siovenei
po lelu 1B4B v 8. razredu devetletne osnovne sole (7. razredu v osemlel ki). v III. letniku gimnazij _
modula 280 in 350 ur v okviru kljucne teme Siovenci po letu 1870 ler v II. lelniku slrokovnih
gimnazij (modul210 ur) v okviru temalskega sklopa Siovenci v drugi poloviei 19. in na proehodu v
20. slolelje. Mo~no pa jo je Iud, uporabljati v II. letn,ku ! I iriletnega lehniskega in strokovnega
izobra~evanja v okviru lemalskega sklopa Siovenei v drugi polovici 19. in na prehodu v 20. slolelje.
50 videoka5Ola
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Naro6te jo lahko posno. po te~fonu ailfaksu na nasIov: 2fI\DD REPUBUKE SLOIENIjE2flSolSTVO, ItlJilI1SI<a 28. I(XX)
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