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V spornin

Dr. Stefan Trojar

Prispevek dr. Mavricija Zgonika
k rasti in napredku slovenske
didaktike pouka zgodovine
V novembru 2002 nas je
zapustil pomemben in ustvarjalni
didaklik slovenske geografije in
zgodovine dr. Mavricij Zgonik. Ta neutrudni pedgog je pol
stoletja odlocujoce vplival na oblikovanje ucnih nacrtov in
na modernizaeijo ucilza pouk teh ucnih u~nih predmetov
na slovenskih solah. Bil je predvsem usmerjen v pedagosko
reformo in modemizacijo geografskega pouka, vendar
smo mu doltni tudi ucitelji zgodovine izraziti veliko
priznanje in hvaletnost za njegovo potrtvovalno pedago~ko delo. Zato se born v tem clanku osredotocil predvsem
na njegov prispevek k pedagoSkemu utemeljevanju in k
metodi~nem oblikovanju nase solske zgodovine. Njegovo
dolgoletno aktivno didakticno in metodicno delovanje,
njegova pedagoska spoznanja in napotki naj spodbujajo
nase u~itelje k razvijanju kvalitetnega in zavzetega pouka
zgodovine v razredu.
Prof. M. Zgonik (1910-20021 je dolivljal mladost in
gimnazijski studij v Mariboru in je diplomiralleta 1933 na
Ijubljanski univerzi iz geografije, zgodovine in soeiologije.
Med nemsko okupaeijo je obcutil tuje nasilje in
raznarodovalno politiko. Takoj po osvoboditvi je zavzeto
pouceval in pridobival pedagoske izkuSnje na raznih srednjih
solah. Ze od leta 1955 dalje je postal pedagoski svetovalee
in nato profesor metodike pouka geografije na Pedagoski
akademiji v Mariboru in na FilolOfski fakulteti v ljubljani.
Skozi desetietja je bil izjemno pedagosko, raziskovalno,
organizaeijsko in publicisti~no aktiven zlasti na podro~ju
geografske stroke, se posebej pa pri proucevanju metodike
in didaktike pouka geografije. Se posebej ga je pritegnila
pedagoska stran geografije, saj je teoretske modele splosne
in speeialne didaktike tesno povelOval in preverjal z
bogatimi izkusnjami ucnega del a v razredu. Stalno je
spremljal evropske pedagoske tokove in novitete in sledil
razvoju slovenske pedagogike. V njegovih didaklicnih
razmisljanjih opalamo njegovo bogato strokovno znanje,
ki se stalno sooca z modernmi psiholoskimi in didakticnometodi~nimi vidiki pouka geografije v razredu.
Poleg mnogih aktualnih ~Iankov, studij in ucbenikov
geografije je leta 1960 objavil obseino Metodiko
geografskega pouka. V tej publikaciji je globinsko razClenii
didakticne probleme in notranje didakti~no-metodi~ne
strukrure pouka geografije. Ta temeljita pedagoska
problematizaeija geografije in poznavanje didakti~nih
zakonitosti so mu bile tudi osnova za izdelavo obsirne
didaktike pouka zgodovine - Zgodovina v sodobni ~oli,
ki je izsla nato pri Drtavni zalolbi Siovenije leta 1968. Ze
sam naslov Ie didaktike odraia osnovni progresivni filolOfski
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pogled prof. Zgonika, da je treba v sodobnih dinami~nih
Solo in didakti~no-metodi~ne zna~ilnosti u~nega
proeesa stalno reformirati in preverjati.
~asih

Nekaj didakti~nih in metodi~nih poudarkov prof.
Zgonika glede pouka zgodovine v moderni Soli:
1 Zasnova didaktike .Zgodovina v Soli. je dokaj kompleksna in ob$ima. Knjiga obsega skoraj 350 strani in je
sistemali~no raz~lenjena v 36 poglavij. To je doslej
najobselnejSa didakti~na publikaeija in temeljno dele 0
pouku zgodovine v slovenS~ini. Veliko pozornost je avtor
namenil ~irsim didakti~nim vpra~anjem pouka zgodovine. To so: naloge in pomen zgodovine v Soli, psiholoske
osnove pouka zgodovine, vidiki pri izboru u~ne tematike v
u~nih na~rtih za zgodovino itd. Ta problematika zajema
enD tretjino knjige ali 124 strani. U~ne metode, oblike
in tehnike so sistemati~no razvrS~ene v poglavjih na 120
srraneh. Posebej je problematizirana U~iteljeva metodicna
priprava na pouk zgodovine (30 stranO, sledijo poglavja
o utrjevanju, ponavljanju in preverjajanju znanja na 20
straneh. Zadnja poglavja pa obravnavajo izvenrazredno dele
uceneev, vlogo solskega kabineta in speeialne ucilnice.
Z Didakticna vpra~anja in izhodiSca 0 pouku zgodovine
AYlor opozarja, da je na oblikovanje in na zasnovo
pouka zgodovine in geografije na Siovenskem odlo~ilno
vplivala nemska didaktika.
V uvodnih poglavjih je razmeroma temeljito in
razclenjeno utemeljil didakticne naloge in vlogo pouka
zgodovine v soli. Prof. Zgonik je skozi desetletja spremljal
polemike v razvitih Solskih sistemih glede novih didakticnih
vlog, ki jih dobivajo ucni predmeti v moderni soli. Zato se
je zavedal, da mora tudi solska zgodovina skrbno utemeljiti
in razcleniti splosne eilje predmeta.
Minili so casi 19. slolelja, ko Sla imeli Solska zgodovina
in geografija skozi eelo stoletje nespremenjeno didakticno
zasnovo in enaka medsebojna razmerja. V dinamienih
drulbenih razmerah 20. stolelja in ob vedno veeji
speeializaeiji drulbenih znanosti se pojavlja danes vedno
vee konkurencnih ucnih predmetov / ekonomija, sociologija ild.!, ki hocejo dobiti mesto v predmetnikih sol. Tako
ogrolajo status tradieionalnih in kompleksnih ucnih predmetov kOl Sla zgodovina in geografija, ki morata vedno na
novo utemeljevati svojo didakticno vlogo v Soli.
V svoji didaktiki zgodovine je avtor navedel tri glavne
dimenzije kvalitetnega pouka zgodovine in sleer: al
materialno izobrazbeno, bl formalno izobrazbeno in cl
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vzgojne naloge. Ucenci naj bi torej ob spoznavanju
zgodovinskih pojavov hkrati razvijali svoje umske sposobnosti in se usposabljali v kriticnem miSljenju itd. Ziasti
razclenjeno in temeljito je obravnaval avtor vzgojni porn en
pouka zgodovine. Predstavil je tudi konkretne ucne situacije,
v katerih je mogoce razvijati pozitiven odnos do druibenega
napredka, do boja za svobodo in enakopravnost, patriotizem
itd. Pri tern je zlasti pedagoSko dragoceno, da je naSel
avtor bogate in nazorne primere iz konkretnih zgodovinskih
situacij. Opozarjal je tudi na metodicne pomanjkljivosti in
enostranosti. Kritiziral je pri pouku zgodovine fakticizem,
prazen verbalizem, socioloSko shematiziranje, neutemeljene
primerjave itd. Opozarjal je tudi na spoznanja in zakonitosti
pedagoSke psihologije, ki jih je treba upoStevati pri
sodobnem pouku. Zgodovinsko dogajanje se odvija v svetu
odraslih, ki ga mladi marsikdaj ne razumejo. To dogajanje
poteka v svetu preteklosti, ki je odmrl in v katerega se je
potrebno danes v razredu neposredno viiveti. Tako postane
pouk zgodovine zanimiv, barvit in tivljenjski. V posebnem
poglavju je obravnaval izbor ucne snovi in temeljne sisteme
pri razporeditvi zgodovinske tematike na razlicnih Solskih
stopnjah ter na razlicnih tipih Sol. Ni pa obravnaval ali
komentiral modernih modelov didakticne tematizacije, ki
so se uveljavili v zadnjih desetletjih zlasti v ZDA Posebej je
spodbujal ucitelje za temeljito pripravo in zbiranje
zgodovinskega grad iva za lokalno zgodovino, ki je
ucencem zanimiva, nazorna in vodi k bogati krajevni
identifikaciji.
3 Kaksne ucne metode in tehnike naj bi bile ustrezne
pri sodobnem pouku zgodovine?
Pri zasnovi metodicnih poglavij pouka zgodovine, je
razvidno, da je prof. Zgonik pristas izkustveno analiticne
metodike, ki je bolj preprosta in tudi blitja sami ucni
praksi. Ta metodika je usmerjena predvsem na ucne vzorce
in na povzemanje ucne prakse kvalitetnih, vzornih in
izkuSenih uciteljev. Ta struja metodikov smatra, da je
metodicno teoretiziranje bolj malo neposredno koristno
ucitelju praktiku. V uvodu k metodi':ni problematiki je
avtor poudaril, da naj upoSteva ucitelj pri nacnovanju metod
tudi zmogljivosti ucencev, ter da iSce takSne nacine pouka,
kjer doseiejo ucenci z manjSim trudom kvaliteten ucni
uspeh. Vsaka metoda naj bi razvila cimvecjo aktivnost
ucencev in njihovo zainteresiranost za pouk. Pri tern je zelo
pomemben in dragocen tudi pedagoski eros utitelja. Pri
pouku zgodovine je razdelil ucne metode pri pouku zgodovine v dYe glavni vrsti: - 1. verbalne in 2. demonstracijske.
Veliko pozornost je avtor namenil ustni razlagi v obliki
pripovedi, podrobno je tudi utemeljeval raigovorne metode
in hkrati pojasnjeval posebnosti in vlogo raznih vrst
razgovornih metod. Navedel je tudi konkretne ucne situacije
in teme, kjer naj bi se uveljavili razgovori pri aktiviranju
pouka. Veliko prostora je namenil ludi metodam demonstriranja. Ta razmiSljanja je bogato opremil in konkretiziral

z raznimi slikovnimi in shemarskimi vzorci, kanami, diagrami,
kronoloskimi preglednicami itd. V posebnem poglavju je
obravnaval tudi vrste util pri pouku zgodovine. Primerno
pozornost je namenil metodam del a z ucbenikom, z
zgodovinskimi kartami, s slikovnimi viri in se posebej
sredstvom za kronolosko orientacijo. Predstavil je tudi
didakticni pomen ter metodicne variante ob takratnih
audiovizalnih ucnih sredstvih.
Seveda so bila ta razmisljanja povezana s takratnim
nivojem te ucne tehnike. V naslednjih poglavjih je temeljito
prikazal tudi motnosti izvenrazrednega pouka zgodovine.
Opozoril je na metodicne postopke pri nacnovanju, ob
izvajanju ucne ekskurzije v naravi in na utrjevanje teh
rezullatov ogleda v razredu po njenem zakljucku. Podobno
je obrazloiil tudi organizcijske oblike in metode dela pri
solskem obisku v muzejih, galerijah in varhivih.
V posebnem poglavju je obravnaval utne oblike pri
pouku zgodovine. Verjetno bi bilo bolje in bolj organsko,
ce bi to 24. poglavje 0 organizacijskih oblikah pouka vkljucil
v prvo tretjino knjige in ga tako bolj povezal s 16. poglavjem,
ki govori 0 metodah in tehnikah pouka zgodovine.
4 Utiteljeva priprava

za

pouk zgodovine

Prof. Zgonik si je nabral ko profesor didaktike na visokih
solah mnogo izkusenj pri usmerjanju studentov v bodoce
uciteljsko delo. Zato se je mnogo poglabljal v didakticnometodicno strukturo pouka in v njegove didakticne modele.
V svoji knjigi je namenil tern vprasanjem prek 30 strani ali
dye poglavji. Najprej je obravnaval dolgorotno ucno
pripravo, ki sestoji iz slalnega strokovnega izpopolnjevanja
in spremljanja stroke in iz skrbnega sestavljanja letnega
delovnega nacrta. Bolj ko je temeljito opravljena, bolj bo
uspesna kasneje neposredna ucna priprava. NalO predstavlja
tud i osnovne didakticno- metodicne naloge neposredne
ucne priprave. Pri tern izpostavlja zlasli vodilne misli in
jedrna vprasanja ucne ure. Navaja tudi nekaj kratkih
prakticnih vzorcev posameznih ucnih ur zgodovine, ki pa
izpostavljajo bolj didaklicno kot pa metodicno stran pOleka
pouka.
5 Utrjevanje in ponavljanje pri pouku zgodovine
V zadnjih poglavjih knjige je prof. Zgonik problematiziral
tudi zakljucne faze pouka. Pri opazovanju pouka je ugotavljal. da so ucitelji zgodovine marskdaj povrsni in da
zanema~ajo stabilizacijo ter predelavo pridobljenega znanja.
Zato si je prizadeval, da bi pedagogi spremenili svoje ucne
pomanjkljivosti. V svoji didaktiki je razjasnjeval odnos
med utrjevanjem in ponavljanjem in utemeljeval vlogo teh
zakljucnih ucnih faz. Namesto reproduktivnega in
Sabloniziranega ponavljanja naj bi se uveljavile bolj
didakticno ucinkovile in melodicno peslre oblike dela v
leh zakljucnih elapah pouka. Ta razmiSljanja je tudi
organsko povezal s preverjanjem in ocenjevanjem znanja
ucencev. Nakazal pa je tudi nekalere osnovne oblike teslov
znanja za pouk zgodovine.

Sodobna didaklika pouka zgodovine

Ljubica Marjanovic Umek*
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Solsko leto 199912000 je pomembna prelomnica V
zgodovini slovenskega solstva, saj so se septembra tega
leta vkljucili v prvi in sedmi razred devetleke prvi ucenci.
Nova devetietna osnovna sola je bila takrat uvedena kot
poskus, in sicer najprej triletni, nato so ga podaljsali se za
eno leto. Septembra 2003 se bode v prvi razred devetletke
vkljucili vsi 6-letni. 12-letni pa v sedmi razred.
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Konceptualne in sistemske
novosti devetletke
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Zamisli 0 utemeljenosti prenove obveznega izobraievanja v slovenskem prostoru segajo v zacetek devetdesetih
let. leta 1991 je Zavod Republike Siovenije za solstvo pripravil in objavil strokovno eksperizo z naslovom Izobratevanje v Sloveniji za 2 I. stoletje, sledila je strokovna ekspertiza Perspektive razvoja osnovne sole v Republiki Sloveniji (1992), ki jo je pripravila raziskovalna skupina pod
vodstvom dr. D. Piciga.leta 1995 je bila po narocilu Ministrstva RS za solstvo in sport pripravljena najbolj temeljita
sintezna in primerjalna strokovna eksperitiza Zasnove
osnovne sole, ki je objavljena v Beli knjigi 0 vzgoji in
izobratevanju v Republiki Sloveniji (1995). Zasnova
osnovne sole vkljucuje konceptualne resitve, s katerimi ' ...
poskusa ponuditi ustrezne odgovore na zahteve po
sistemskih spremembah vzgoje in izobraievanja, ki jih
utemeljuje celota druibenih sprememb v Sioveniji ter se
posebej potreba po preseganju prepoznanih pomanjkljivosti
sedanjega sistema vzgoje in izobraievanja. Utemeljene pa
so tudi sirse, predvsem s procesi zdruievanja Evrope in s
priporocili mednarodnih organizacij« (Gaber, 1995).
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V nadaljevanju bomo predstavili kljucne konceptualne
spremembe, ki jih prinasa Zasnova osnovne sole (1995)
in ki so bile kasneje, ceprav z nekaterimi spremembami pri
konkretnih resitvah, tudi uzakonjene (Zakon 0 osnovni soli
1996, -1997, 2001; Zakon 0 usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami,2000).
V Zasnovi osnovne sole (1995) so poudarjena tri kljucna
nacela uvajanja sprememb v solski sistem, in sicer:
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nacelo postopnosti in zagotavljanja ustreznih pogojev;
nacelo spreminjanja delov v odvisnosti od celote in
nacelo mednarodne primerljivosti, ki so usmerjala vse
predlagane konceptualne spremembe.
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Prva in kljucna konceptualna sprememba, na katero se
navezujejo tudi nekatere druge, je podaljsanje osnovne
sole (op. pri nas osnovna sola in obvezno izobraievanje
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trajata enako dolgo) iz sedanjih 8 na 9 let in vstop v solo
s sestimi in ne sedmimi leti. Prve zametke devetletnega
osnovnosolskega izobraievanja poznamo pri nas ie od leta
1981. ko je bila uvedena obvezna priprava otrok na solo,
in sicer leta dni pred vstopom v solo, ki pa se je po
posebnem programu praviloma izvajala v vrtcu in v razlicnih
organizacijskih oblikah. Ta resitev - kasneje se je pokazalo,
da ima svoje prednosti in pomankljivosti - sistemsko ni
bila dokoncana in tudi ni nudila vsem otrokom enakih
moinosti. V casu priprave konceptualnih resitev so imele
daljse obvezno izobraievanje kot pri nas ie skorajda vse
evropske driave. Otroci so vstopali v solo s sestimi ali celo
petimi leti. Predlagana konceptualna resitev, !O je
podaljsanje obveznega izobraievanja in vstop v solo leta
dni prej, ki je bila kasneje pri nas tudi uzakonjena, je
povezana se z nekaterimi drugimi resitvami v devetietki, in
sicer z delitvijo osnovne sole na tri vzgojnoizobraievalna
obdobja (tri triletja); delitvijo programa na obveznega in
razsirjenega; dolocitvijo zgornje meje tedenske obveznosti
ucencev (npr. v prvem triletju najvec 22 ur tedenskol. s
socasno prisotnostjo dveh uciteljic v oddelku (praviloma
uciteljice in vzgojiteljice) prvega razreda; z uvedbo opisnega
ocenjevanja v prvem triletju; ocenjevanjem znanja ob koncu
prvega triletja z nacionalnimi preizkusi znanja iz slovenskega
jezika in matematike z namenom povratne informacije soli.
ucencem in njihovim starsem (predlagana resitev je bila
tudi uzakonjena, kasneje pa spremenjena, in sicer tako, da
je ocenjevanje znanja z nacionalnimi preizkusi ob koncu
prvega triletja prostovoljno).
V devetletni osnovni soli pa so se nekatere druge
pomembne konceptualne in sistemske spremembe, kot npr.
preseganje enotne osnovne sole - gre za resitev, ki govori
o postopni diferenciaciji: v prvem triletju je zgolj didakticna
diferenciacija, v drugem triletju se postopoma uvajajo
razlicne oblike notranje fleksibilne diferenciacije, v 8. in 9.
razredu pa poteka delna zunanja diferenciacija, to je pouk
na treh zahtevnostnih ravneh pri treh predmetih. Enotna
osnovna sola je na ravni devetletke preseiena tudi s
ponudbo izbirnih predmetov - ucenci v tretjem triletju
izmed ponujenih druiboslovno-humanistiCnih in
naravoslovno-tehnicnih predmetov izberejo tri izbirne
predmete. Ocenjevanje znanja z nacionalnimi preizkusi se
nadaljuje tudi ob koncu drugega in tretjega triletja; ob
koncu drugega triletja v funkciji povratne informacije, ob
koncu tretjega triletja pa v funkciji zakljucka devetega
razreda (tudi v teh elementih uzakonjene konceptualne
·Prof. dr. Ljubica MarjanoviC Umek, Filozofska fakul!eta, Oddelek za psihologijo. V Casu
kutikularne prenove {od leta 1995 do 1998) je bila Clanica Nacionalnega kurikularnega
sveta in predsednica PodroCne kurikularne komisije za osnovno ~olo.
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re~itve so bile kasneje spremenjene, in sicer je ocenjevanje
znanja ob koncu drugega triletja prostovoljno, ocenjevanje
znanja ob koncu trerjega triletja pa ne poteka iz petih
predmetov (matematike, slovenskega jezika, tujega jezika
in dveh izbranih obveznih predmetov), temvec iz treh, to je
matematike, slovenskega jezika in enega izbranega
obveznega predmeta).
Posebno mesto med konceptualnimi in kasneje
zakonskimi re~itvami imajo tudi otroci 5 posebnimi
potrebami. Predlagani koncept presega arbitrarno in trajno
locevanje ~olanja otrok 5 posebnimi potrebami znotraj
prilagojenih programov in uvaja koncept strokovno
utemeljene integracije otrok 5 posebnimi potrebami vse
do tiste tocke, ko so npr. prilagojeni programi z dodatno
strokovno pomocjo ali programi z enakovrednim
izobrazbenim standardom ~e zadostni za preseganje motnje,
ovire, primanjkljaja in omogocajo ucencev razvoj in ucenje.

Vsebinske novosti devetletke
Sprejete konceptualne in zakonske resitve so narekovale
tretji pomembni korak v reformi osnovne ~ole, to je
vsebinsko prenovo. Vlada Republike Siovenije je novembra
1995 za vodenje kurikularne prenove vrtcev, osnovne ~ole,
gimnazij, poklicnega izobraievanja in izobraievanja odraslih
5 sklepom imenovala Nacionalni kurikularni svet (NKS) za
dobo dveh let, nato pa so mandat podalj~ali se za enD
leto. NKS je vodil predsednik, dr. Ivan Svetlik, v svet pa
smobili imenovani ~e strokovnjaki razlicnih disciplin,
instirucij, in sicer za podrocje sistema edukacije, predsedniki
podrocnih kurikularnih komisij (ena izmed petih je bila za
osnovno ~olo) in strokovnjaki za predmetna podrocja.
NKS je meseca maja 1996 pripravil in izdal IzhodiSca
kurikularne prenove, v katerih je opredelil cilje, nacela in
strategijo kurikularne prenove. Med kljucnimi cilji, ki naj bi
jih dosegli 5 kurikularno prenovo in ki so ~e posebej vezani
na osnovno~olsko izobraievanje so:
•
•
•
•
•
•
•
•

doseci mednarodne primerljive standarde in raven
znanja;
doseci vecjo stopnjo povezanosti med disciplinarnimi
znanji;
prepreciti preobremenjenost in utrujenost ucencev;
uvajati ramolike oblike in metode dela;
povecati kakovost in trajnost pridobljenega manja;
povecati social no integracijsko vlogo Sole;
povecati avtonomijo Sole in strokovnih delavcev v ~oli;
razvijati sposobnosti samostojnega ustvarjalnega in
kriticnega miSljenja ter presojanja (Izhodisca kurikularne
prenove, 1996).
Sprejeta nacela, ki so narekovala pripravo osnovno-

~olskega programa in ucnih nacrtov, so npr. dolocala, da

morajo biti program in ucni nacrti razvojno in ciljno
naravnani, ucni nacrti vertikalno in horizontalno usklajeni,

da mora biti Stevilo ciljev oz. obseg snovi prilagojen
razpoloiljivemu casu. Praviloma bi se moral obseg snovi
zmanj~ati oz. vsako dodajanje vsebin bi moralo biti
argumentirano in dokumentirano. V posameznih programih
mora biti vzpostavljeno ravnoteije med posamemimi
podrocji in disciplinami (Kodelja, 1997; Marjanovic Umek,
1997). Tako programi kot ucni naerti so morali biti
primerljivi z najmanj tremi tujimi (pri ucnih nacrtih je
posebej utemeljeno, zakaj pray z ucnimi nacrti konkretnih
driav) in vsi osnutki oz. predlogi ucnih nacrtov so morali
biti preverjeni med ucitelji.

Predmetnik za devetletno
osnovno ~olo
Skladno 5 cilji in z naceli kurikularne prenove je bil v
Kurikularni komisiji za osnovno ~olo pripravljen in kasneje
sprejet v Nacionalnem kurikularnem svetu in zatem na
Strokovnem svetu RS za splo~no izobraievanje, prvi
pomemben kurikularni dokument, to je predmetnik za 9letno osnovno solo (oktobra 1998). Predmetnik za 9-letno
~olo se v vec sestavinah razlikuje od predmetnika za 8letno ~olo, in sicer so vanj vgrajene tako sistemske in
strukturne kot vsebinske spremembe. Predmetnik je bil
pripravljen na osnovi primerjalne analize predmetnikov v
skorajda vseh evropskih driavah na osnovi pregleda
rezultatov nekaterih mednarodnih primerjalnih raziskav
(raziskave v okviru TIMSS-a) in ob jasno zacrtanih izhodi~cih,
da obstojecemu predmetniku za osemletko ne dodajamo
Ie enega novega razreda, bodisi novi I. razred ali novi 9.
razred ob zamikanju vertikale navzdol. Predmetnik
devetletne osnovne ~ole sestavljata obvezni in raz~irjeni
program, pri cemer obvezni program vkljucuje navedbe
predmetov (op. le-ti niso vee razdeljeni na posamema
podrocja, kot npr. jezikovno/umetnostno, druibenol
ekonomsko, naravoslovno/ matematicno, proizvodnol
tehnicno in telesno/zdravstveno, tako kot v predmetniku
osemletke), Stevilo ur tedensko, ~tevilo ur za predmet in
~tevilo tednov pouka ter dneve dejavnosti (kulturne,
naravoslovne, tehniSke in ~portne). Ker predmetnika za 8in 9-letko nista enako strukturirana, ne moremo neposredno
primerjati tedenskega ~tevila ur pouka. Kljub temu pa
mednarodne primerjalne analize ~tevila ur pouka kaiejo
(npr. Education at a Glance, 1995; Key data on Education
in the European Union, 1997, 1999; Preschool and Primary
Education in the European Union, 1994), da so ucenci v
Sioveniji, glede na doloceno ~tevilo ur po predmemiku za
devetletko, med tistimi, ki imajo, zlasti v niijih razredih,
najmanj ur pouka. To je podatek, 5 katerim bi lahko drugace
interpretirali morebimo preobremenjenost 6-, 7-,8-letnikov
5 poukom. Morda je treba v ~oli zaradi manj~ega stevila ur
pouka hiteti 5 poucevanjem novih vsebin, da bi se v
neprimerljivem casu doseglo primerljive standarde manja?
Najbolj vnete strokovne razprave so potekale 0 ~tevilu
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ur za posamezne predmete (op. smeli bi reci, da kar za
znanstvene discipline) v predmetniku. Posamezne stroke
so utemeljevale nujno povecanje stevila ur za .njihov«
predmet in pri tem neredko vzporedno zagovarjale
zmanjsevanje celotnega stevila ur pouka v posameznem
razredu. Poleg stevila ur, namenjenih posameznim
predmetom, je bila druga ovira na poti doseganja ciljev in
naeel kurikularne prenove, zdruievanje ali nezdruievanje
posameznih predmetov oz. postopnost diferenciacije
predmetnih podrocij v predmete, ki so hkrati tudi znanstvene
discipline. Ce pogledamo in analiziramo predmetnik kot
celoto (torej tudi dneve dejavnosti, ki so obvezni], potem
vidimo, da sta v relativnem deleiu ur pridobila zlasti dva
predmeta, in sicer slovenscina (materinscina) in tuji jezik,
medtem ko deleii ostalih predmetov ostajajo podobni, ne
pa v celoti enaki. Posebej velja poudariti, da je bilo treba v
predmetniku dobiti prostor za izbirne predmete, in sicer v
razredih zadnjega triletja v obsegu stirih oz. treh ur tedensko
(tuji jezik kot izbirni predmet se poucuje 2 uri, vsi ostali
predmeti pa I uro tedensko). Delei ur, namenjen
druiboslovnim predmetom, je primerljiv z deleiem ur,
namenjenih naravoslovnim predmetom oz. je nekoliko viSji,
ce ga primerjamo Ie z naravoslovnimi predmeti, in nekoliko
niiji, ce naravoslovnim predmetom dodamo se tehniske
predmete. Deleia ur, namenjena tako enemu kot drugemu
podrocju, pa sta primerljiva 5 predmetniki tistih evropskih
driav,s katerimi se ielimo primerjati tudi zaradi doseienega
znanja njihovih ueencev. Nekaterim druiboslovnim
predmetom osemletke smo spremenili imena, le-ta so
povezana tudi z nekaterimi prenovljenimi oz. drugaenimi
vsebinami, in sicer predmet spoznavanje narave in druibe
se sedaj imenuje spoznavanje okolja, spoznavanje drutbe
se imenuje drutba, zemljepis je preimenovan v geografijo,
predmet druibenomoralna vzgoja oz. etika in druiba pa v
predmet drtavljanska vzgoja in etika. Predmet zgodovina
ostaja zgodovina. Morda kot zanimivost se en podatek:
medtem ko se v 6. in Z razredu predmeta geografija in
zgodovina poucujeta ie loceno (diferencirata se iz predmeta
druiba], so naravoslovni predmeti se povezani v predmet
naravoslovje, ki se razcepi v predmete biologija, kemija in
fizika v 8. razredu.
Najvecja novost v predmetniku 9-letke so izbirni
predmeti, ki so bili utemeljeni kot predmeti, ki lahko
pomenijo nadgradnjo in poglabljanje znanja pri
posameznih predmetih (npr. logika, astronomija, verstva in
etika, gledaliski klub, obdelava lesa); povezovanje znanja
iz razlicnih predmetov oz. podroCij (npr. turisticna vzgoja,
etnologija, okoljska vzgoja, drzavljanska kultura); zasledovanje posameznikove poklicne oz. izobraievalne poti (npr. plesne dejavnosti, sport, kmetijstvo, robotika) ali pa
so novi predmeti (npr. francoscina, racunalnistvo, umetnostna zgodovina). NKS je ob sprejemanju predmetnika
za devetletko sprejel tudi priporoCilo, da sola poleg izbirnih
predmetov, ki so ze z zakonom doloeeni, da jih sola mora
ponuditi (predmeta verstva in etika in retorika), obvezno
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ponudi tudi izbirne predmete 5 podroeja umetnosti
(glasbene in likovne) in tehnike.

Ucni nacrti in drugi
konceptualni dokumenti
Devetletna osnovna sola pa se od osemletne bistveno
razlikuje tudi po ucnih nacrtih, ki so, tako kot smo te zapisali,
ciljno, a ne vee vsebinsko naravnani. Z vidika tako globalnih
kot operativnih ciljev so posodobljeni ali pripravljeni na
novo. Ali so ueni naerti .potrebovali« popolno prenovo ali
Ie manjse dopolnitve in posodobitve, so ocenili predmetni
strokovnjaki - npr. zgodovina je bila predmet, pri katerem
so tako univerzitetni strokovnjaki kot ucitelji veliko napora
vlotili v posodobitev ucnega nacrta ze pred uradno prenovo
(glej tudi Repe, 1997]. Koliko je pripravljaicem, to je
predmetnim kurikularnim komisijam, uspelo v ucne nacrte
vgraditi nekatere sprejete cilje in nacela kurikularne prenove,
so ob dvakratnem preverjanju uenih naertov ocenjevali
ucitelji v studijskih skupinah in tudi podrocna kurikularna
komisija za OS, NKS in Strokovni svet RS za splosno
izobratevanje. Posebej zanimiva je analiza predlogov
prenovljenih oz. novih uenih nacrtov (maj in junij 1998),
ki je bila narejena na osnovi izraienih mnenj in stalise
vee kot 80 % vseh uciteljev, organiziranih v studijske
sku pine. Tako celovita analiza kot tudi analiza takratnih
predlogov ucnih naertov za posamezne predmete kateta,
da so le-ti ciljno naravnani, sodobni, zanimivi in ustrezni
glede na starost ucencev. Rezultati tudi kaiejo, da so ucni
nacrti predvsem splosno izobraievalni in vkljucujejo okoli
60 %visjih spoznavnih ciljev. Zanimivi je tudi podatek, da
ostaja v uenih naertih pribliino od 15 do 28 % casa
(razlieno od predmeta do predmeta), ki je namenjen
ponavljanju in utrjevanju snovi (op. Podrocna kurikularna
komisija za OS je priporocala, naj bode pripravljalci uenih
naertov posebej pozorni na delet easa, ki ne bo namenjen
poucevanju oz. posredovanju novih vsebin - priporoeen
delei je bil od 25 do 30 % casal. Podatki tudi potrjujejo,
da je pripravljalcem uspelo v uene nacrte vgraditi
raznovrstne didaktiene pristope in smiselno pricakovanje
o potrebnem delu ucencev doma (najvec, okoli 30 minut
dnevno, bi se po njihovem mnenju morali ueenci uciti
matematiko in slovenscino; sicer pa so bile razlike med
predmeti zelo velike, pri vecini predmetov pa je bil ocenjen
cas od 10 do 20 minut], da bi dosegli cilje, zapisane v
ucnem nacrtu.
Ko so bili na Strokovnem svetu RS za splosno izobrazevanje sprejeti ucni nacrti za vse obvezne in nekatere izbirne
predmete, so postopoma nastajali in se nastajajo ueni naerti
za nove izbirne predmete (okoli 50 ucnih naertov za posamezne izbirne predmete oz. podrocja - na nekaterih podrocjih je lahko sprejetih tudi ie vee predmetov) in razlieni
drugi konceptualni dokumenti, kot npr. Koncept za
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podaljsano bivanje in razliene oblike varstva ucencev,
Koncept za knjiinicno dejavnost, Koncept za svetovalno
delo, Navodila za prilagojeno izvajanje programov in
dodatno strokovno pomoe (za ueence, ki so integrirani v
redno osnovno solo).
Zdi se, da za zakljueek smemo zapisati, da bi devetletko,

in praksi

tako z njenimi sistemskimi kot vsebinskimi resitvami, lahko
primerjali z obveznim izobraievanjem v drugih evropskih
in neevropskih driavah, ki imajo kakovosten izobraievalni
sistem, ob jasnem zavedanju, da je faza uvajanja novega
programa (npr. zagotavljanje pogojev, izpopolnjevanje
ueiteljev, priprava ucbenikov, razvojno in raziskovalno deja
na tern podroeju) enako zahtevna kot priprava le-tega.
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UCNI NACRT ZA ZGODOVINO V DEVETLETKI predstavitev
Utenci naj IVoje znanje
demonstrirajo, ne pa Ie govorijo
o njem oziroma ga obnavljajo
(Wtirgins).
Minilo je dobro desetletje od plVih
razmisljanj, da je v novih druibenih
razmerah treba tudi korenito spremeniti zasnovo pouka zgodovine v
osnovni in srednji soli. Nova zasnova,
ki je pomenjla dejansko prelom z vso
dotedanjo prakso je bila plVie potrjena
leta 1994. Dotedanjo zasnovo so
opredeljevali predvsem vojasko politiena, jUinoslovanska zgodovina,
druibeni in socialni spori v luei razrednega boja. Nova zasnova je bolj kot
te vsebine poudarjala vsakdanjik vseh
socialnih slojev. Skratka, pouk zgodovine v osnovni soli je s prikazovanjem
vsakdanjika Ijudi, dela, gospodarjenja,

zabave postal zanimjvejsi in se je do
danes trdno vkljueil v miselnost nas,
ueiteljev in ueencev.
Kurikularna prenova je za zgodovino pomenila Ie nadgradnjo doseikov
iz leta 1994. V potrjenih ucnih naertih
za devetletko (1998) je jasno zapjsano,
da moramo tudi pri zgodovini sprejeti
sodobno definicijo znanja, ki se ne
meri vee s kolieino osvojenih podatkov
in pojmov, ampak zahteva tudi razvijanje spretnostj in vesein.
V uvodu uenega naerta je jasno
zapisano: .Med temelj 'ne naloge
osnovnosolskega pouka zgodovine
spada vzbujanje ueencevega interesa
za spoznavanje preteklosti in zanimanja za novosti. Ueni predmet jih
zagotavlja stem, da ueence seznanja
z najpomembnejsimi dogodki, pojavi
in procesi posameznih obdobij

zgodovine. Sjroko in raznovrstno
podroeje zgodovinskega dogajanja v
razlienih dobah in bogate zgodovinske
izkusnje prejsnjih generacij uvajajo
ueence v temeljito razumevanje
iivljenja, del a, miselnosti jn ustvarjalnosti v preteklosti, obenem pa
pomenijo orientacijo za iivljenje v
sedanjosti in prihodnosti.« (str. 5).
Najpomembnejsa novost za zgodovino v devetletki je, da se z njo ueenci
sreeajo ie v 6. razredu. Ueni naert za
6. razred devetletke je zasnovan na
petintrideset urnem obsegu in je
razelenjen na pet tematskih sklopov:
Ostanki preteklosti - spoznavajmo
zgodovino, Clovek ustvarja in razmislja,
Zacetki znanosti, Naein livljenja, Kulturna dediWna, sege in navade.
Za predmet je zelo pomembno, da
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imamo V sestem razredu s prvim
tematskim sklopom na voljo 10 ur za
uvod v predmet in seznanjanje u~eneev
s temeljnimi elementi vede - z viri, s
spoznavanjem stetja ~asa, z zgodovinskim prostorom, s pomenom pisave
v zgodovini. Dosedanje izkusnje kazejo,
da ima del u~eneev oziroma dijakov
se v srednji soli teiave z opredeIjevanjem ~asa, da niso zanesljivi, ali
je npr. ~as med leti 1401 in 1500
stirinajsto ali petnajsto stoletje. Prvi
tematski sklop daje vsem moinosti, da
utrdijo osnovno znanje 0 zgodovinski
vedi, ki je se kako pomembno za
predmet v gimnazijah.
Seveda bomo morali praktiki v
sestem razredu natan~no slediti ciljem
kurikularne prenove in u~eneem. Pri
tern ne mislim na definiranje stvari,
ampak na pouk, ki bo z razli~nimi
u~en~evimi dejavnostmi ustvarjal po
eni strani znanje in izkusnje, po drugi
pa zanimanje za .v~erajsnje« dogajanje.
Cim ve~ja bo u~iteljeva domiselnost,
kako dosegati eilje z raznovrstnimi
dejavnostmi, tern zanimivejse bode
u~eneem nove vsebine. Ko bomo
predstavljali arhiv, je za u~enee lahko
zanimivo, da jih u~imo, kako se na
fotografiji na hrbtni strani zabeleii: kraj,
cas, osebe, priloinost, ob kateri je
nastala fotografija itd. Uceneem bomo
povedali, da tako nastaja kvaliteten
osebni arhiv, ker scasoma pozabimo,
kdo so na sliki, kje itd.
Enako velja tudi za druge tematske
sklope v 6. razredu: gradbenistvo,
znanos!, nacin iivljenja, kulturna
dediscina. Zanje ni pomembno natancno datiranje, postopki gradnje, zdravljenja, ampak pojav. Kdaj so nastale
piramide, gradovi, parni stroj itd. bodo
podrobneje zvedeli ucenci v naslednjih
razredih devetletke. Menim, da nam
izbor vsebin v 6. razredu devetletke
daje lepe moinosti za privzgajanje cuta
za spoznavanje preteklosti ter odnosa
do kulturne in naravne dediscine.
Ucni na~rt za Z razred devetletke
sestavlja sest tematskih sklopov. Sesti
- srednji vek - se deli na tri podsklope:
Evropski srednji vek, Siovenci v
srednjem veku, Juini Siovani in tursko
prodiranje v Evropo. Prvih pet tema-

V

tskih sklopov pa zajema preteklost od
najstarejsih casov do srednjega veka.
Nova zasnova pouka zgodovine se
posebej poudarja duhovne dosezke
clovestva v najsirsem pomenu besede
(znanost, umetnost, verovanja). Menim,
da je ustrezna predstavitev nastanka
krscanstva, informaeije 0 prvi in drugi
shizmi ter vzpon islama kljucna za
razumevanje nekaterih temeljnih
problemov sodobnega sveta. Posebnost v ucnih nacrtih je, da so teme 0
slovenski zgodovini od srednjega veka
do konea 20. stoletja podane v
samostojnih tematskih sklopih. Vendar
pa povezanost slovenskega in evropskega dogajanja omogoca, da ga
lahko prikazujemo vzporedno (npr.
mesta, iivljenje v mestih, gradovi,
iivljenje na gradovih ipd.).
Ucni nacrt za osmi razred sestavlja
osem tematskih sklopov: Evropa in svet
od 15. do 18. stoletja, Evropa in svet
na prehodu v 19. stoletje, Evropa v
obdobju 1815-1848, Siovenei v
obdobju 1815-1848, Leto 1848 v
Evropi in pri nas, Evropa po letu 1848,
Siovenei po letu 1848, Svet in Siovenci
na prehodu v 20. stoletje. Pomembno
je, da se prvi tematski sklop, Evropa in
svet od 15. do 18. stoletja, deli na sest
podsklopov: Odkritja cezmorskih
deiel, Humanizem in renesansa,
Reformaeija v Evropi in na Siovenskem,
Kme~ki upori, Gospodarski razvoj v
Evropi od 16. do 18. stoletja, Absolutizem v IZ in 18. stoletju. Opozoriti
je treba, da so nekateri podsklopi in
skiD pi temeljni za razumevanje dogajanja na Siovenskem med 16. in 19.
stoletjem (reformaeija, kmecki upori,
absolutizem in reforme, leta 1848 in
poslediee). Nekatere vsebine, npr.
absolutizem, razsvetljenstvo, so
miselno zahtevne. Odprtost ucnega
nacrta omogoca, da jih predstavimo
lahko v obliki igre vlog, ilustraeije z
anekdotami itd. Definiranje teh
zgodovinskih dogajanj uceneem odtuji
te vsebine. Zavedati se moramo, da pri
zgodovini spoznavamo svet in iivljenje,
ki ga danes vec ni. Obujanje preteklega
sveta, Ijudi in dogajanja zahteva vso
naso didakticno in strokovno domiselnost. Tudi zahtevne vsebine lahko
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prikaiemo zanimivo s pogledom, kako
so cas, dogajanje dojemali in preiivljali
razlicni soeialni sloji nekega casa.
U~ni nacrt za deveti razred sestavlja
osem samostojnih tematskih sklopov.
U~enci v devetem razredu spoznavajo
20. stoletje: Prva svetovna vojna,
Siovenei v prvi svetovni vojni, Svet med
svetovnima vojnama, Siovenei med
svetovnima vojnama, Druga svetovna
vojna, Siovenei v casu druge svetovne
vojne, Svet po drugi svetovni vojni,
Siovenci po drugi svetovni vojni.
Dvajseto stoletje je polno ideoloskih,
politicnih, vojaskih spopadov. Ce ne
znamo teh problemov pribliiati
ucencevemu dojemanju preteklosti in
sveta, lahko pri njih vzbudimo tudi na
odpor do teh vsebin. Zanimive so bile
njihove misli na intervjujih po spremljanju pouka v devetletki. Na
vprasanje, ali se jim morda zdi ucna
snov teika, so odgovarjali (pribliino
40 uceneev): .Oh, ti nesrecni .izmi« komunizem, soeializem, klerikalizem,
nacizem, fasizem, dajte nam ie enkrat
s temi stvarmi mir.« Neposredna
izkusnja pedagoske prakse kaie, da je
te kar komplieirane probleme 20.
stoletja najbolje prikazati v obliki kako smo iiveli, kako je to vplivalo na
nase iivljenje in delo. Didakticno
spretni ucitelji so na ta nacin, tudi te
zahtevne vsebine predstavili iivo, z
obcutji navadnih Ijudi. To izkusnjo priporocamo vsem, ki prehajajo v devetletko, oziroma ne glede, ce so ie v
osmem razredu osemletke. Drugo polovieo 20. stoletja je priporocljivo
predstavljati tudi z analizo pripovedi
udeleieneev dogajanja (naeionalizacija, agrarna reform a, gospodarska kriza
v osemdesetih letih, razpad Jugoslavije
in osamosvojitev Siovenije).

Novost pri ucnih nacrtih za devetletko je tudi v opredelitvi temeljnega
in minimalnega standarda znanj. To je
nedvomno pomemben segment v
ucnih nacrtih. Uveljavljanje druga~nega
preverjanja in oeenjevanja znanja, ki
bo v bodoce temeljilo na opisnih
kriterijih, zahteva od nas dobro
poznavanje temeljnih in minimalnih
standardov znanja. Oeenjevanje v
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devetletki temelji na temeljnem
znanju. Stem pa ne onemogotamo
zainteresiranim utencem, da dosegajo
optimalni standard znanja. Jasni in
prepoznavni tematski sklopi pa dajejo
tudi motnost priprav na pouk v
obsegu sklopa. Tematska priprava na
pouk pa omogota celosten pogled na
sklop (izbor ciljev, vsebin, oblik in
metod dela, materialnih pogojev in
tasa ter nacin, kako bomo znanje
preverjali in utrjevalil.
Ugotavljamo, da je ucni natrt za
devetletko odprt. Kaj dejansko pomeni
trditev, da je ucni nacrt odprt? Ob tern
se odpira vee vpraSanj. Za uresnitevanje utnega nacrta za Sesti razred
je predvidenih 35 ur, za sedmi in osmi
70 ur, za deveti 64 ur. Tako doloten
tasovni obseg je maksimalen, v praksi
se skoraj ne realizira. Ce telimo imeti
dobro realizacijo, vsaj 95%, moramo
pri natrtovanju predvidevati realne
uresnititvene moinosti. Med pripravami na devetletko so se pokazali
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dogovori, da natrtujemo za sedmi in
osmi razred najvec 63 do 65 ur, razliko
do 70-urnega programa pa namenimo
za utrjevanje. V devetem razredu so v
devetletki natrtovali do 57 / 58 ur. Ce
sledimo tej natrtovalski logiki, potem
v Sestem razredu lahko uresnicimo 30
ur. Tako natrtovano Stevilo ur porazdelimo med posamezne tematske
sklope . Pri predvidenih urah za
posamezen tematski sklop je vedno
predvideno tudi preverjanje. Ta segment je v devetletki pogoj za izvedbo
ocenjevanja.
V uvodu UN za devetletko je tudi
ugotovitev: Ciljno-vsebinska zasnova
utnega programa prispeva k uresnicevanju ciljev osnovnosolskega izobratevanja, kot so opredeljen i v
drugem clenu Zakona 0 osnovni Soli.
(str. 5). Pri nacrtovanju se moramo
nujno vpraSati, kaj ielimo z izbranim
tematskim sklopom doseti. Katere cilje
si izberemo? Ko si odgovorimo na ti
dYe vpraSanji, iScemo odgovor, 5
katerimi vsebinami bomo izbrane cilje
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uresnitili. Ko se tako vprasamo, sm
k izboru tako ciljev, kak.
vsebin. Menim, da je to edina pot;
visoko stopnjo uresnitljivosti ucne!
natrta.
Pomembno vpraSanje ozirom
naloga v devetletki je, da zacenjam
postopno premagovati tradicionaln
transimijsko nacelo pri poucevanju i
preverjanju znanja. Aktivne oblike i
metode dela zahtevajo vet tasa 1
spoznavanje in osvajanje novih znar
Ce telimo dosegati cilje prenove i
vsebino predmeta, moramo zateti
temeljito pripravo za nacrtovanj
vzgojno-izobratevalnega dela. Tema
ska zasnova UN nam pomaga p
oblikovanju tematskih priprav na pou
Tudi utni nacrti za zgodovino
devetletki so vpeti v novo pojmovanj
znanja. Zgodovino spoznavamo, da I
vedeli, da bi znali, da bi se nautili del a
v skupini in da bi bili sposobni stva
vrednotiti. Pri tern ne mislimo n
ideoloSko vrednotenje, pac na zgc
dovinsko - eticno.

te pristopili

•

•
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Vojko Kunaver, Botidar Mrevlje, Zavod RS za solstvo

SPREMUALI SMO POUK ZCiODOVINE
V

devetletni osnovni soli

V Solskem letu 2001/2002 smo v okviru uvajanja
devetletne osnovne sole svetovalci Zavoda RS za solstvo
spremljali pouk zgodovine v II devetletnih osnovnih solah,
ki so zatele 5 prenovljenim programom v prvem krogu,
torej v Solskem letu 199912000. Spremljali smo pouk v
devetem razredu devetletne OS. Povedati je treba, da smo
omenjenih II osnovnih sol spremljali pri uvajanju programa
devetletne OS te vse od solskega leta 199912000.
Ucni nacrt za zgodovino v devetletni osnovni soli je
kombinacija ciljne in vsebinske zasnove. To velja tudi za
ucni nacrt v devetem razredu devetletke. Namen navedbe
vsebin je, da bi imeli ucitelji dodatno orientacijo pri izbiri
ciljev in opredelitvi, kateri bodo formativni in kateri
informativni. Ucni natrt za zgodovino v devetletni OS iz
leta 1998 je v bistvu nadgradnja prenove same zasnove
pouka zgodovine iz leta 1994, ko je bil ucni nacrt prvit
bolj temeljito posodobljen, in obravnava tivljenje v vseh
zgodovinskih obdobjih mnogo bolj celostno (vsakdanje
tivljenje, delo, bivan je, prehrana, kultura, znanost, umetnost
... ). S prenovljen imi utnimi nacrti pri zgodovini nista vec

ZGODOVINA V OLI

10

dominantni vojaSka in politicna zgodovina. Ta koncept, I
ga je pri nas med prvimi zagovarjal zlasti prof. dr. PetE
Vodopivec, temelji na sodobnih pristopih k pouk,
zgodovine v Evropi, kot ga zagovarja francoski zgodovina
Braudel!.
Prenova predmeta je z globalnimi cilji Se posebE
posta vila v ospredje skrb za :
•
•
•
•

razvijanje odnosa do naravne in kulturne dedistine
narodne identitete in sotitja med razlitnimi kulturam
samostojno deja utencev z viri [analize kratkih odlom
kov, delo z zgodovinsko karto ipd.)
spoznavanje avtenticnega zgodovinskega okolja (sred
njeveski grad, mesto, obiski muzejev ...)

Povedati moramo, da smo si pri prenovi pouka za zgor
omenjene cilje prizadevali tudi na t. i. uvajalnih sretanjih
utitelji devetletke, ki so potekali za prvi krog devetletke !
vse od leta 1998.
Cilji, kot so zapisani v utnem nacrtu za zgodovino
devetletni OS, katejo na prizadevanja, da tudi pri zgodovi
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Sodobna didaklika pouka zgodovine v leoriji in praksi

uresnicujemo eilje vseiivljenjskega znanja, da se uceneem
predstavi zgodovinski cas tako, da ucenee spoznava in
razume vzpone, padee, krize casa in prostora in je sposoben
z osvojenim znanjem razumeti cas, v katerem iivi.
Zasnova ucnega nacrta in stem tudi koneepta predmeta
kaie na nujnost medpredmetnih povezav (z geografijo,
umetnostno zgodovino, etnologijo, driavljansko kulturo, s
slovenskim jezikom, z glasbeno vzgojo ... ), pa tudi na nujnost
problemske in ne faktografske zasnove pouka, na moinosti
odpiranja dilem pri novejsi zgodovini.
Ker je ucni nacrt odprt, omogoca ucitelju tudi pestrejso
izbiro oblik in metod dela, kar je vsekakor zelo pomembno
za premagovanje se vedno iivega stereotipa 0 zgodovini
kot dolgocasnem predmetu, kjer je treba memorirati
ogromno letnie, imen in drugih podatkov.
Spremljavo pouka smo izvajali v casu med februarjem
in aprilom 2002 in vanjo je bilo vkljucenih II devetletnih
OS, razmeroma enakomerno razprsenih po vsej Sioveniji.
Po opazovanih ucnih urah je bil v vsakem primeru
posebej izveden intervju s tremi nakljucno izbranimi ucenei
ter intervju z uciteljem zgodovine. Ucitelji pa so po
dogovoru poslali izpolnjen vprasalnik 0 realizaeiji
tematskega sklopa, ki so ga obravnavali v casu spremljave.
V casu spremljave so ucitelji obravnavali naslednje tematske
sklope:
Druga svetovna vojna v svetu
Druga svetovna vojna pri Sioveneih
Svet po drugi svetovni vojni
Glede didakticne izvedbe pouka so nas se zlasti zanimale
oblike in metode dela. Te so namrec preeej raznovrstne,
ucitelji pa utemeljujejo odloi'ilVe za izbor oblik in metod
dela iz treh zornih kotov:
• glede na zahtevnost posameznih vsebin;
• glede na materialno opremljenost sole za izvajanje pouka zgodovine;
• glede na specifiko in predznanje uceneev.
Vsi ucitelji menijo, da je treba nekatere tematske dele
UN v 9. razredu obravnavati pod neposrednim vodenjem
ucitelja zaradi zahtevnosti. Gre za vsebine: totalitarni sistemi
in pOjavi: nacizem, komunizem, fasizem, klerikalizem itd.
To oeeno uciteljev dopolnjujejo tudi ucenci, ki povedo, da
so to najsuhoparnejse teme iz casa med obema vojnama .
Pri uciteljih, ki smo jih spremljali, ni prevladovala v nobenem pnmeru Ie ena oblika pouka ali metoda dela. Pri uciteljih,
ki so organizirali frontalno obliko pouka, so to kombinirali
po prehojenih ucnih korakih k skupinskim oblikam in delom
v parih. Pri enem ucitelju je bila ucna ura izvedena v
PosOdobljeni obliki skupinskega pouka, pri drugem pa so
Ucenci izvedli samostojno temo v obliki igre vlog:
Organizacija zdruienih narodov s poudarki na svetu po
drugi svetovni vojni - razviti in nerazviti, revscina in problemi izobraievanja. Pri eni uciteljiei pa je delo potekalo v

dvojieah - tema pa je bila zakljucek druge svetovne vojne.
Ucenei so zelo dobro opredelili oba glavna problema in
jih umestili v cas - svet leta 2002, Kot ,diplomati«,
predstavniki razlicno razvitih driav, so podali prognoze, kako
bi resili krizo. V tem delu ucne ure so nastopali z
avtenticnimi resilVami.
Podobni postopki so veljali za izbor metod dela. Pri
vseh je bila osnova dela na metodi razgovora in razlicnih
drugih kombinaeij (samostojno delo z ucbenikom:
odkrivanje sporocila temeljnega besedila, slik, risb,
uokvirjenega besedila (odlomki iz virov ali literature). Ucitelji
poleg virov, ki se nahajajo v ucbenikih, uporabljajo se vire
iz zbirke: Zgodovina 20. stoletja v besedi, sliki in virih,
avtorjev T. Webra in D. Novaka, DZS, Ljubljana. V enem
primeru pa je uciteljica pri obravnavi zacetka krize v
Jugoslaviji uceneem prinesla eel kup casopisov iz leta 1980,
ki obravnavajo Titovo smrt, z namenom kriticne presoje
casopisnih clankov.
Pri vseh uciteljih je bilo vidno, da navajajo ucenee na
uporabo ucbenika. V intervjujih so izrecno poudarili, da je
ucbenik za ucenee temeljni vir znanja, zato jih je treba cim
bolje usposobiti, da znajo ucbenik uporabiti: poiskati ustrezen naslov, slike, besedilo, grat zgodovinski zemljevid ipd.
Razgovor kot oblika dela je pri zgodovini nepogresljiv.
Ne glede na obliko pouka in metode dela je bil razgovor
uporabljen pri vseh opazovanih urah, Zgodovina je narativna
veda, ki zahteva ne Ie reprodukeijo manja, ampak tudi
odzive na vrednotenjske probleme, stiske Ijudi v razlicnih
zgodovinskih obdobjih, obcudovanje doseikov predhodnih
casov, se posebej pa 20. stoletja, ki je zelo protislovno.
Ucitelji zagovarjajo tezo, da je problemsko naravnan
razgovor, usmerjanje uceneev k virom spoznanj, zelo
ucinkovita metoda za doseganje splosnih in operativnih
eiljev pouka zgodovine. Pray kombiniranje oblik in metod
dela je pripomoglo k zanimivosti ur. Mnogih ucitelji so
delo zasnovali na spoznavanju medvojnega in povojnega
vsakdanjika, da so lahko osmislili pojme in dileme:
okupatorjev teror, boj za preiivetje, odlocilVe preprostih
Ijudi glede okupatorja (sodelovanje ali nasprotovanje). S
tem so po eni strani presegli klasicno, v mnogocem preiiveto
crno-belo podajanje teh vsebin, po drugi pa uspesno
prikazali tedanji cas in posamemikove stiske, Na vsakdanjiku
so sicer gradili vsi ucitelji. Ti metodicni utrinki so pri ucencih
povzroi'ili se dodatno navdusenje in vprasanja 0 predstavljenih slVareh:
•
•
•

kako si zagotovis v vojnih casih zdravslVeno oskrbo,
hrano, varnost;
ali so odloi'ilVe lahko vezane tudi na zascito druiine,
otrok ipd.;
zakaj nekateri nadaljujejo z odporom kljub irlVam.

Ucitelji so ob takih inieiativah s strani ucencev
uresnicevali cilje 0 .uporabnosti znanja, vkljucevanju
vrednot, aktualnosti posledie v danasnjem slovenskem
prostoru.
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Pripomnili so, da nekateri ucenci v devetem razredu
slabSe obvladujejo bralne sposobnosti, zato se veckrat
samostojno dele z ucbenikom ali drugimi besednimi viri
presega nacrtovani cas. VCasih pa je pray to tudi razlog, da
je takSnega dela manj, kot bi ga lahko bilo. To je tudi vzrok,
da uresnicevanje tematskega sklopa zahteva vec casa od
nacrtovanega.
Vsi ucitelji so uporabili dobre motivacijske vloike pri
uvodih v nove vsebine. Pray kombinacije pri izbiri oblik
pouka in metod dela omogocajo dinamiko ucnega procesa,
spremembe v ritmu dela in zadrianje koncentracije pri
ucencih do izteka ucne ure. Pri tern so bili opazni napori,
da bi motivacijo zasnovali na custveno - razumskem
segmentu, ki naj bi dal pozitiven odziv na predstavljeno
ucno snov:
•

Spoznavali bomo drugo svetovno vojno. Vsak dan vidite
posnetke z Bliinjega vzhoda. Ali vojne reSujejo probIerne, zaradi katerih so izbruhnile?
• ljudje so se v drugi svetovni vojni v vecini upirali okupatorjem - to smo storili Siovenci 1941 in v primeru
JLA 1991. Zakaj to pocnemo?
• Katere dele (socialne sloje) najbolj prizadene vOjna?
Ucitelji ocenjujejo, da je primerna motiviranost ucencev
pogoj za uspeSno spoznavanje tud i bolj zapletenih
problemov - zlasti bistva razlicnih ideologij 20. stoletja.
Pri vseh uciteljih smo zaznali skrb in pOlo most, da lahko
ucenci predstavijo svoje izdelke, povedo, kaj so videli ali
prebrali. Vsi ucitelji so men iii, da so teme 0 drugi svetovni
vojni obcutljive. Vprasanja ucencev so bila pri nekaterih
vzrok za prekoracitev nacrtovanega casa.
Aktivnost ucencev je bila opazna pri vseh uciteljih,
ceprav je bila v razlicnih fazah ucnega procesa sicer razlicna.
Uvodni del so ucitelji izvedli v frontalni obliki. Namenjen
je bil preverjanju stopnje razumevanja in poznavanja vsebin.
Viri, iz katerih so crpali probleme revSCine in bogastva v
sodobnem svetu, ter nacin izobraievanja: internet, ucbenik
20. stoletje v besedi, virih in slikah, casopisi.
Zelo spretno so v vseh primerih ucitelji organizirali
porocanje 0 ugotovitvah, ker so v porocanje ob porocevalcu
vkljucevali tudi druge ucence (ali iz druge sku pine ali pa iz
druge zadoliitve). V enem primeru je uciteljica spodbudila
ucence, naj doma povpraSajo starSe in stare starSe kako so
iiveli v Sestdesetih in sedemdesetih letih, da bi preverila
razumevanje in kako ucenci spremljajo porocanje
soucencev.
Zakljucna porocanja, izraianje samostojnih misli
ucencev kaiejo, da so v Sols kern letu ucenci razvijali veScine
odkrivanje sporocil v besedilih in nebesednih virih (slikah,
grafih, risbah ipd.), v en em primeru smo zaznali tudi
navajanje h kriticni presoji virov (razlicni casopisni clanki
porocajo 0 istem dogodku).
Menimo, da ucitelji s temi prijemi ne Ie prispevajo k
intenzivnejSemu pouku, ampak dajejo ucencem moinosti,

da (kriticno) razmiSljajo 0 preteklosti, nacinu iivljenj,
danaSnjih sledeh in takratnih vrednotah.
Ucence smo v casu spremljanja med drugim povpraSal
tudi 0 casu, ki ga potrebujejo za pripravo na pouk zgodovinl
in ugotovili, da velika vecina ucencev za pripravo porab
med pol in eno uro tedensko, ker vecinoma ucno snol
osvojijo ie med poukom.
Pri spremljavi pouka smobili pozorni tudi na problemsk
pristop pri zgodovini. Ob tern so bila vidna prizadevanj,
za oblikovanje ,uporabnega<, bolje vse iivljenjskega znanja
Posebej so izstopali primeri:
• kaj se skriva v geslu: en narod, en voditelj, ena driava;
• v vojni se nekateri posamezniki lahko odlicno pocutije
- vojni dobickarji, veriiniki;
• clovekove in ujetnikove pravice ter problem talcev
taboriScnikov;
• v iivljenju sprejemamo mnogo odlocitev, nekatere se
usodne;
• zakaj se v zgodovini vedno srecujemo odpor proti
zavojevalcem;
• vojna zaznamuje lahko celo generacijo itd;
• poglejmo na karti, kje je koncentrirana svetovna revSCina,
zakaj so pray na sticiScu bogatega in revnega sveta krizna
iariSca;
• terorizem ni osvobodilna, ampak proticloveSka dejavnosi
ipd.
• nacionalizacija in denacionalizacija - njun pomen.
Ucitelji pogosto povezujejo problemskost pouka z
uporabnostjo znanja in to imenujejo aktualizacija. Pri
spremljavi so bila dovolj vidna prizadevanja uciteljev, da bi
s problematizacijo ali .aktualizacijo< vsebin poglobili smisel
poznavanja preteklosti. V intervjujih je vecina uciteljev Se
posebej izpostavila, da je pouk problemsko zasnovan takrat,
ko ucenci morajo 0 postavljenih vpraSanjih, nalogah,
razmisliti in uporabiti dosedanje znanje.
Ucenci pa vidijo .problemsko< zasnovo pouka v zanimivostih, ogledih, prikazih stvari, ki jih v ucbeniku ni ipd.
Na zastavljeno vpraSanje v intervjuju, v cern uCitelji vidijo
smiselnost problemskosti pouka, lahko odgovore uciteljev
zdruiimo v osrednjo mise!, da je ta pomemben nacin
izvajanja pouka namenjen razvijanju kakovostnega znanja
in hkrati so to zacetki razvijanja zgodovinskega miSljenja,
kar je tudi pomemben sploSni cilj predmeta zgodovine v
osnovni Soli.
Glede preverjanja in ocenjevanja je poudarek na ustnem
ocenjevanju, ceprav se povecuje delei pisnega. Pribliino
razmerje je pokazalo, da je 50 % ustnega in 50 % pisnega
preverjanja. Teste oziroma naloge objektivnega tipa
uporabljajo vsi ucitelji, posamezniki pa so navedli se
moinosti za pridobivanje ocene kot so: domace naloge,
referat, izdelan pia kat. Od ucencev smo izvedeli, da pri
zgodovini v devetletni OS ti nimajo posebnih teiav in da

si
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Nasa opaianja, ki temeljijo na podlagi opazovanih ur
zgodovine v devetletki, nam nedvomno kaiejo na
izboljsanje kakovosti pouka in znanja pri predmetu. Res pa
je tudi, da tako zasnovan in dinamieen pouk zahteva od
ueitelja vee dela, se bolj temeljite priprave in predvsem
veliko kreativnosti in samoiniciative. Ena od nasih cenjenih
kolegic je na sreeanju ueiteljev v pripravi na devetletko
hudomusno pripomnila: Ce bost e hoteh za z ;vet; z

u tivljenja, so z ocenjenim znanjem zadovoljni. Podobno so nam
zatrdili tudi ueitelji.
,
I'
ZaklJ'ueek nase spremljave pouka zgodovine v devetlemi•
povpra,a 1
. OS nam kate da je ueni naert za zgodovino v devetletnl
zgo dO V l n e '
. .
OS ustrezen cilji pa so primerno zastavlJeni glede na starost
lVO pora bi '
.
u'
ueencev. Realizacija UN v 9. razredu Je od 90- do 100,no snov odstoma, ueitelji pa so pou d an'1'I, d
a 'Je to ta k0 pred vsem
zaradi dobrega planiranja in naertovanja od Z razreda
Jroblemski devetletke dalje. Poudarili so IUdi, da je za to nujno potrebna
izadevanja samodisciplina in izbiranje ter selekcioniranje doloeenih
!ga znanja. tern zlasti pri uporabi uebenika, kar jim odprtost uenega
naerta tudi omogoea. Raznolike metode in oblike dela so
razgibale pouk zgodovine v devetletki, kar so nam potrdili
la drtava; tudi ueenci. Ker imajo v ueno vzgojnem procesu IUdi oni
) poeutijo veejo vlogo, so bolj motivirani in se vee naueijo, pa IUdi

devetletko, ce boste hoteli izboljJati kakovost vafega poucevanja, potem boste moral; zrtvovat; prenekatero urico
prostega casa, tako kot sem jo jaz. Vendar, ko danes
pogledam nazaj na prehojeno pot ;n rezultate, mi n;
zal, ker vidim, da moj trud ni bil zaman.

Vir
Botidar Mrevlje, Vojko Kunaver,

Poro~ i1o 0

spremljavi izvajanja

pouka v 9. rmedu devetletne oS. Zavod RS za lolsIVo, ljubljana,
september 2002.

trajnost pridobljenega znanja se po nasem mnenju pos'm takev,
topoma veea.
'katere so
por proti
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Mag. PavIa Karba, Glavna ocenjevalka za zgodovino,
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as Ivana Cankarja v Mariboru

Analiza rezultatov
1. nacionalnega preizkusa znanja iz zgoclovine
v 3. triletju 9-letne OS v solskem letu 200112002
UVOD
Nacionalni preizkusi znanja v 9. razredu OS omogoeajo ueencem izbiro. Ueenec si namree lahko ob obveznih
predmetih za nacionalne preizkuse izbere tretji predmet za naeionalni preizkus sam.
Ueitelji zgodovine predvidevamo, da si bo zgodovino kot izbirni predmet izbralo sorazmerno precejsnje stevilo
ueencev. PlVa generacija je nase predvidevanje potrdila. Nacionalni preizkusi iz znanja zgodovine ob koncu 9. razreda
OS ne predstavljajo Ie izziv ucencem, ampak tudi ueiteljem zgodovine, elanom Nacionalne predmetne komisije za
zgodovino, avtorjem uebenikov in delovnih gradiv ter naertovakem strokovnega izpopolnjevanja ueiteljev zgodovine.
Nacionalni preizkusi z izzivom vnasajo novo kvaliteto v pouk zgodovine.

ANALIZA REZULATOV
A) STATISTICNI DEL
REDNI ROK, 9. 5. 2002

1. Stevilo kandidatov, toek in standardni odklon
ustnem
riblitno
Jisnega
~a

~tevilo kandidatov
93

tipa

edli se
naloge,
da pri
( in da

R

~tevilo tock

Standardni odklon

minimaJno dose!enih

6

povprecno dose!enih

16,96

maksimalno dose!enih

25

maksimaJno moinih

29

4,50
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2. Struktura po doselenih ocenah in spolu

\

Ocena

Vsi

Vsi v%

Moski

MoSki v %

1enske

Zenske v %

1

3

3,2

1

1,1

2

2,2

2

16

17,2

11

11,8

5

5,4

3

23

24,7

12

12,9

11

11,8

4

28

30,1

15

16,1

13

14,0

5

23

24,7

16

17,2

7

7,5

IZREDNI ROK, 30. 5. 2002

1. Stevilo kandidatov, tock in standardni odklon
Stevilo kandidatov

Standardni odklon

Stevilo tock
minimalno doseienih

21

povpre~no

13

doseienih

3,92

20,43

maksimalno doseienih

27

maksimalno moi nih

29

2. Struktura po doselenih ocenah in spolu
Vsi

Vsi v%

Moski

MoSki v%

1enske

Zenske v %

2

2

9,5

1

4,8

1

4,8

3

2

9,5

1

4,8

1

4,8

4

6

28,6

2

9,5

4

19,6

5

11

52,4

6

28,6

5

23,8

Ocena

B)

PRIMERJAVA IN KOMENTAR

\

••

Primerjava med rednim in izrednim rokom s poudarkom na nalogah z najniljim in najviSjim odstotkom uspeSnosti
Struktura po doselenih ocenah in spolu
ROK

9. 5.2002

Naloge z nitjim % uspeSnosti
• Orientacija v casu, slikovni vir (20. st. YU)

Naloge z najviSjim % uspeSnosti

• Smiselno branje pisnega vira (stari vek)

• Razumevanje in poznavanje dejstev, slikovni
vir (20. st.)

• Razumevanje in poznavanje drulbenih sprememb
- slovenska zgodovina, slikovni vir (19. st.)

• Prepoznavanje kljucnih svetovnih organizacij
in njihovih cilj ev, slikovni vir (20. st.)
• Prepoznavanje osebnosti, slikovni vir [20. st.}

30.5.2002 • Prepoznavanje temeljnih pisnih virov [stari vek}
• Prepoznavanje dogodka, slikovni vir [srednji vek}

• Prepoznavanje kljucnih svetovnih dogodkov
in njihovih posledic, slikovni in pisni vir [20. st.)

• Opazovanje in branje zemljevida [leta 1900}

• Utemeljevanje uvedenih sprememb [18. st.}
• Poznavanje dejstev slovenske zgodovine (16. st.)
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UCenei I. generaeije naeionalnega preverjanja znanja
---~ iz zgodovine so na nacionalnih preizkusih pokazali solidno
ske v % znanje zgodovine. Hvala njim in njihovim uCiteljem.
NajuspeSneje so reSevali naloge iz snovi 9. razreda. Kar
2,2
nas ne preseneCa in potrjuje pravilnost odloWve komisije,
5,4
.., da pol a zajema 41,4 % tock iz snovi 9. razreda.

1'8 1

~

14,0
7,5

Iz analize pa uCitelji spoznavamo, da bomo morali Se v
veCji meri razvijati spretnostl dela z raznovrstmml zgodovinskimi viri; branje in razumevanje prebranega in vpraSanj [razvijati funkcionalno pismenost pri pouku zgodovine).

C) VSEBINSKI KOMENTAR
IN PRIPOROCILA

l

~e

Sploina ugotovitev

v%

.8
8
,6

Naloge so bile strokovno in didakti Cno ustrezne.
Predmetna komisija je upostevala priporoCila s seminarjev
in Driavne komisije za naeionalne preizkuse ter pobude
uWeljev. TehniCna izvedba pol je pohvalna [posebna
pohvala RICU, posebej nasi koordinatorki SaSi MASTERL).
Rezultat uspesnosti na rednem in izrednem roku je nad
nasimi priCakovanji. 0 zadovoljivih rezultatih na
naeionalnem preizkusu iz zgodovine so se v VPRASALNIKU
zadovoljivo izrazili tudi ucitelji, katerih uCenei so opravljali
nacionalne preizkuse. Njihovim mnenjem se pridruiujejo
tudi uCenei. UCitelji in uCenci v vpraSalniku niso podali
kritiCnih pripomb.
Naeionalni preizkus je v rednem roku opravljalo 93
uCeneev. lz statistiCnega poroCila je razvidno da, trije uCenei
naeionalnega preizkusa niso opravili. Njihove oddane pole
so bile tako rekoC prazne.

,8

V izrednem roku je opravljalo nacionalni preizkus 21
uCeneev. Iz statistiCnega poroCiia lahko razberemo, da so
ga vsi uCenei zelo uspesno opravili. Sarno 2 uCenea sta
dobila oeeno dye in kar II oeeno odliCno.

Zakljucek
Iz primerjave med nalogami z najniijim in naJvlsJlm
odstotkom uspesnosti obeh rokov sklepam, da nam rezultati
plVega naeionalnega preizkusa iz zgodovine sporoCajo
naslednje:
• UCenci bolje poznajo in znajo snov 9. razreda, kar je
zaradi znaCilnosti predmeta povsem razumljivo. To pa
potrjuje tudi pravilnost odloCitve komisije, da bode
naloge 9. razreda zajemale 41,4 %eelotnega preizkusa.
• Strokovno-didaktiCno eiljna usmeritev Predmetne
komisije je ugotavljati funkeionalno znan je uCeneev iz
zgodovine. StatistiCni rezultati obeh rokov preizkusa iz
zgodovine kalejo, da so bili uCenci manj uspesni pray
pri nalogah, ki zahtevajo funkeion alno znanje [delo z
viri) iz snovi Z in 8. razreda.

Sklep - priporocilo
Analiza nas usmerja v aktualne - potrebne vsebine
stalnega strokovnega spopolnjevanja uCiteljev [vsebina za
seminarje, studijske skupine .. .J. Le uWelj, ki je usposobljen
za pouCevanje uporabnega - funkeion alnega znanja
zgodovine, lahko Ie-to posreduje in razvija pri ucencih,
tako v ucilniei kot izven nje.

Vira:
ZPZ - analiza 2002 zgodovina, Drtavni izpitni center, junij 2002,
Raziskave in razvoj.
VpraSalnik za utitelje zgodovine 9. razreda, Dltavni izpitni center,
junij

leSnosti:

2002.
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Botidar Mrevlje, Zavod RS za !;olstvo

NAtR I OVANJE

vni

- pomembna dejavnost za uresnicevanje ucnega nacrta

aeij

UresniCevanje eiljev kurikularne
prenove in omogoCanje uCeneem, da
so aktivnejSi pri vseh stopnjah vzgojno-izobraievalnega dela, zahteva od
vsakega uCitelja skrbno naCrtovanje
lastnega dela.
Ko smo zaCeli v studijskih skupinah
razpravljati 0 vlogi naCrtovanja za izvajanje vzgojno-izobraievalnega dela,
so relativno hitro odpadli pomisleki,

st.)
ov
st.)

t.)
,t)

. D

ali je naCrtovanje potrebno ali ne. Za
uCni naCrt zgodovine v osnovni soli
trdimo, da je odprt. To spoznanje Se
posebej zahteva od vsakega ucitelja
skrbno naCrtovanje vseh faz vzgojnoizobraievalnega dela. Ker je to temeljna pot, da uveljavljamo naCelo
odprtosti uCnih naCrtov, poveCujemo
uCiteljevo in uCenCevo kreativnost.
UCni naCrt za osnovno Solo je do-

V

devetletki

bra kombinaeija uCno-eiljnega in
vsebinskega pristopa. Od sestega do
devetega razreda je strukturiran se po
tematskih sklopih. Tematski skop v naSih uCnih naCrtih je sieer zaokroiena
eelota, vendar ne zaprta, saj omogoCa
izbor eiljev in povezovanje vsebin za
uresniCevanje izbranih eiljev. Za posamezen razred predvideva v bistvu
maksimalne zahteve. Pri uvajanju uCi-
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teljev v devetletko smo pri pogovorih
ugotovili, da je najvecja teiava, da so
ob koncu solskega leta nekatere
vsebine ali tematski sklopi ostali
nerealizirani zaradi razlicnih vzrokov. S
tern se je odprlo vprasanje, ali je v
vsakdanjem solskem iivljenju mogoce
v celoti uresniciti ucni nacrt. Z ucitelji,
ki so se pripravljali na prehod v devetletko, smo hitro ugotovili, da je v Z
in 8. razredu neizvedljivo realizirati 70
ur. Praksa, ki je nastajala, je potrdila
pravilnost odlocitve, da dejansko
doseiemo v solskem letu od 63 do
65 ur. S konsenzom smo se odlocili,
da dolocimo 64 ur kot maksimalen
doseiek za solsko leto. V tern trenutku
pa nam tematski sklopi bistveno
olajsajo delo. Po pregledu in analizi
posameznega tematskega sklopa smo
opredelili cas, ki je zanj potreben. Posameznemu tematskemu sklopu smo
dodali se preverjanje oziroma tudi
ocenjevanje, ce smo se zanj odlocili.
Ure, ki navidezno »manjkajo< do 70,
smo namenili preve~anju, ut~evanju ipd.
Stem se odpira vprasanje, kaj smo
resili 5 tako odlocitvijo. Izkusnja
uCiteljev prvega kroga devetletke je
pokazala, da smo s to lazo nacrtovanja
pripravili pogoje za visoko realizacijo
ucnega naCrta.
Seveda pa se s to lazo sele zacenjajo temeljne laze naCrtovanja
vzgojno-izobraievalnega dela. PouCevanje je kompleksna dejavnost, ki je
tudi odvisna od kakovostne priprave.
Izdelovanje dokumentov ni sarno
tehnicna stvar, ker se bistveno dotika
tudi dojemanja uCiteljeve lunkcije v
vzgojno-izobraievalnem procesu. Zato se moram pri nacrtovanju svojega
dela najprej temeljito seznaniti z ucnim
nacrtom, ki je temeljni vir za nacrtovanje. UCni nacrt za zgodovino je
kombinacija uCno-ciljnega in vsebinskega pristopa. Za vsak razred
posebej je razdeljen na tematske
sklope. Pray tematska razClemba nam
omogoCa namesto sukcesivnega
prehajanja iz teme na temo moinost
holisticnega pogleda na celoten
tematski sklop. Zato se moram najprej
vprasati, kaj ielim doseci pri predmetu
v solskem letu in pri posameznem
tematskem sklopu.

Praksa potrjuje spoznanje, da je npr.
tematski sklop 0 evropskem srednjem
veku za uCence privlacen (7 razred
devetletke). Pri tern sklopu spoznavajo
utrinke iz vsakdanjika treh temeljnih
slojev tedanje dobe: mescana, kmeta
in levdalca. Zelo jih zanima nekdanje
iivljenje na gradovih, v samostanih.
Upostevati moram tudi spoznanje, da
so mnogi ucenci ie bili na Blejskem
gradu, v Predjami, Sticni, Olimlju itd.
Poleti obujamo nekdanje tradicije, npr.
viteski turnir v Predjami, prikaz
srednjeveske trinice, oblacil in glasbe
v Celju - kneijem mestu. Pri odloCanju
o ciljih, ki jih ielimo doseCi pri
obravnavi navedenega tematskega
sklopa, je priporoCljivo, da upostevamo
tudi znanje uCencev in vtise, ki so jih
prinesli v solo zaradi obiskov takih
prireditev.
Z upostevanjem pogojev, ki jih
i mamo v svojem okolju, si na to
vprasanje odgovorimo, ali ielimo:

•
•

•

•

•

•

razviti ustrezne predstave 0 iivljenju
in delu srednjeveskih mesCanov,
kmetov in prebivalcev gradov;
pribliiati ucencem kulturne, znanstvene in tehnicne doseike srednjega veka;
usposobiti ucence za pre poznavanje material nih ostankov v
srednjeveskih mestih, gradovih
in podeielju v danasnjem casu;
razviti odnos do srednjeveske
kulturne dediscine in ostankov.

Od odgovora na vprasanje, kaj
ielimo doseci pri konktretnem tematskem sklopu, sledi izbor ciljev iz uCnega
nacrta, ki podpirajo naso odloCitev.
Pray tu je kljuc za sprejemanje uCnega
naCrta v smislu, da je odprt. Ce se trudimo, da bi uresnicili vse cilje, sprejemamo ucni nacrt v togi, zaprti obliki.
Glede na odloCitev, kaj ielim
doseci pri izbranem tematskem sklopu,
izberem naslednje cilje iz ucnega
nacrta (str. 22):
•

•

ob zgodovinskem zemljevidu
uCenec navede najvecje evropske
driave med II. in IS.stoletjem;
spoznava gospodarske, druibene in
kulturne doseike med II. in IS.
stoletjem;

opise nastanek in razvoj ter dele
in iivljenje v srednjeveskih mesti~
ob slikovnem gradivu in odlomkih
besedil spoznava iivljenje in vlogo
temeljnih slojev tedanje dobe;
seznani se 5 kulturo razlicnih
socialnih slojev v visokem srednjem
veku ter z vlogo samostanov kot
iarisC kulturnega in gospodarskega
razvoja.

Naslednji korak pri naCrtovanju
izvajanja tega tematskega sklopa je
izbor vsebin, 5 katerimi uresniCimo
zastavljene cilje. Glede na izbor ciljev
menim, da je nujno, da izberem
naslednje vsebine:
•
•
•
•

•

in praksi

•

politicna in gospodarska slika v
Evropi med II. in IS.stoletjem;
nastanek mest - promet, trgovina,
obrt, denarno gospodarstvo;
iivljenje v srednjem veku v mestih,
gradovih in na podeielju;
vpliv mest na srednjevesko kulturo
in znanje;
odnos med mestom in podeieljem.

Naslednji korak pri nacrtovanju
izvajanja tematskega sklopa je opredeljevanje dejavnosti ucencev, 5 katerimi uresnicujemo izbrane cilje. V
strukturi ucnega nacrta za zgodovino
v osnovni soli ni bilo veCjih sprememb
od leta 1994, ko smo sprejeli novo
zasnovo pouka zgodovine. Sprememba, ki jo prinasa devetletka je bolj
didakticna. Temeljni cilj pri pouku
zgodovine v devetletki je prehod iz
transmisijskega pouCevanja, preverjanja
in ocenjevanja k vseiivljenjskemu
znanju in uvajanju pestrejsih oblik in
metod dela, da bi bili uCenci Cim bolj
dejavni v vseh lazah vzgojno-izobraievalnega dela. Didakticne spremembe se udejanijo Ie, ce spoznamo,
da je to nujnost in izziv Casa. V zgodovini solstva ta prizadevanja niso
povsem nova, saj so v svetu ie pred
desetletji razvijali teorije, da mora
ucenec postati iz >objekta - subjekt•.
Uvajanje oblik in metod dela, 5
katerimi omogoCamo ucencu razlicne
dejavnosti pri pouku, zahtevajo skrben
razmislek - nacrtovanje. Odgovoriti
moramo na vrsto vprasanj:

;i
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Ij ter delo
dh mestih;
odlomkih
ie in vlogo
dobe;
razlicnih
I srednjem
,tanov kot
odarskega

• katere vire, slike in literaturo imamo
•
•
•
•

v danih pogojih;
kaj bode prebrali ucenci (tudi
doma, seveda ne prevec);
ali lahko vkljucim v pouk racunalnik
in spletne strani;
kakSna ponazorila bode izdelali
ucenci (maketa, risba, pia kat itd.);
ali je moien ogled materialnih
ostankov, kako si bomo to ogledali,
zapisali in predstavili;
ali lahko zahtevnejse vsebine
predstavim z igro vlog itd.

crtovanju
•
sklopa je
resnicimo
Navedene moinosti nedvomno
~bor ciljev
izberem bistveno pogojujejo nacrtovane oblike
pouka. Za izvedbo izbranega tematskega sklopa moram skrbno nacrtovati
:a slika v tudi didakticna sredstva, ki jih imam
letjem;
na voljo.
trgovina,
Tematsko nacrtovanje vzgojnotvo;
izobraievalnega dela ponuja Se
v mestih, priloinost, da razmislimo, ali so pri
izbranem tematskem sklopu moine
o kulturo medpredmetne povezave. Uresnicevanje medpredmetnih povezav v
deieljem. obstojecem didakticnem sistemu je
precej oteieno. Novo razumevanje
'rtovanju
znanja pa bo morale v prihodnje tudi
je opretemu elementu dati vecjo pozornost.
ev, s ka- Medpredmetno povezovanje ne
, cilje. V
pomeni, da bomo iz razlicnih sorodnih
:odovino predmetov trgali dele, ampak da
)fememb temeljni problem osvetlimo s spoznanji
eli novo sorodnih predmetov (ved). Ugotovitev,
e. Spre- da srecamo v naSih mestih umetnine
(a je bolj
gotike, renesanse in baroka, je zgolj
i pouku informacija. Likovna interpretacija pa
rehod iz prispeva k razumevanju in videnju
~verjanja
sporocilnih razseinosti teh umetniskih
ljskemu slogov.
oblik in
cim bolj
no-izoIe sprelZnamo,
. V zgoIja niso
ie pred
a mora
ubjekt•.
dela, S
razlicne
I skrben
govoriti
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Za nacrtovanje moram upostevati
Se novost ucnih nacrtov po kurikularni
prenovi, ker imamo definiran temeljni
in minimalni standard (za evropski
srednji vek, str. 22, 39). Ta novost je
kljucnega pomena za nacrtovanje
preverjanja in ocenjevanje znanja.
Tematskemu sklopu - Evropski
srednji vek - je bilo po presoji sku pine
uciteljev dodeljenih 7 ur. Pri nacrtovanju moram uro preverjanja vkljuciti
v predviden obseg ur. Za delno
predstavljeni tematski sklop sta v
ucnem nacrtu takole opredeljena
temeljni in minimalni standard (UN,
str. 22, 39):
•
•

•

ucenec opiSe nastanek in razvoj
srednjeveSkih mest;
primerja iivljenje na gradovih, v
vaseh in mestih (poloiaj, prehrana,
izobraienost);
ob slikovnem gradivu in odlomkih
poljudnih besedil opiSe poloiaj
podloinika.

IzhodiSca za sodobno preverjanje
in ocenjevanje znanja zahtevajo, da
preverjanje opremo na temeljni standard (UN, str. 22). Nujno moramo
upo-Stevati nacelo, da je preverjanje
vedno predhodna faza ocenjevanja. V
kakSni obliki (ustni ali pisni) bo poteka10 preverjanje, je odvisno od zapisa v
pripravo. Preverjamo tiste standarde, ki
jih bomo ocenjevali (srednjeveska
mesta, gradovi, podeielje; vsakdanjik
in kulturni doseiki). Odvec je skrb, da
je tako preverjanje unificirano. Vprasanja oblikujemo na razlicnih taksonomskih nivojih in stem ponudimo
dodatne izzive sposobnejSim in za
predmet bolj zainteresiranim ucencem.

teoriji in praksi

Pri preverjanju moramo ugotoviti,
ali je vecina ucencev, ce ne ie vsi,
usvojila minimalni standard. Ta
povratna informacija nam pove, kako
nacrtujemo ocenjevanje. Ce so vsi
ucenci usvojili minimalni standard,
pomeni, da je pri vseh znanje pozitivno.
Iz vsega povedanega lahko zakljucim, da je temeljito nacrtovanje vzgojnO-izobraievalnega dela kljuc za vse
faze vzgojno-izobraievalnega dela.
Didaktiki so ie pred desetletji
posebej opozarjali na pomen pripravIjanja (nacrtovanja) na pouk.
Pripravljanje (nacrtovanje) pouka je
pravzaprav stalen proces, ki poteka
hkrati z ucnim delom in je sestavni del
uciteljevega dela, cesar nekateri drugi
poklici nimajo. Pripravljati (nacrtovati)
zacne ucitelj prakticno ie takrat, ko se
odloci za ta poklic oziroma ko zacne
poucevati. To traja vse dotlej, dokler
opravlja svoj poklic. Zato je zahteva
po uciteljevi pripravi (nacrtovanju) na
pouk uzakonjena v solskem zakonu.
Glede na prihodnje ucno obdobje
lahko razlikujemo:
a) pripravljanje na novo solsko leta globalno ali letno;
b) pripravljanje na posamezne ucne
teme - tematsko pripravljanje;
c) pripravljanje na posamezne ucne
enote - lekcijsko pripravljanje.
(Pedagogika II, DZS, Ljubljana 1968,
str. 522.)

V zapisu sem ielel predstaviti smiselnost nacrtovanja vzgojno-izobraievalnega dela, vendar se nisem
poglabljal v posamezne vsebinske
alineje. Kaj born vgradil pri nacrtovanju
v LON, tematsko ali sprotno pripravo,
je odvisno od narave predmeta in
konsenza v strokovni sredini.

Sodobna didaktika pouka zgodovjne v teoriji

~

in

praksj

Gradivo osnovnosolskih studijskih skupin za zgodovino

MODEL LETNE DELOVNE PRIPRAVI

\

za sedmi razred devetletke
Gradivo ItCiteljev zgodovine osnovnofolskih ftudijskih
shttpin s sedez; na
Toneta Cltfarja v Ljltbljani,
Vizmarje Brod in na OS Ivana Cankarja na
Vrhniki sta uredili in dopolnili Bernarda Novak Obal
(OS Toneta CUfarja v Ljubljani) in Vilma Brodnik

os

os

(ZRSS).

Uvod

"

\

II

-,

Na podlagi grad iva uCiteljev, ki je nastalo na tretjem
sklicu treh osnovnosolskih studijskih sku pin v solskem letu
200212003, je izdelan primer letnega delovnega natrta
za zgodovino v Z razredu devetletne osnovne sole. Primer
je sestavljen iz tematskih natrtov za vse tematske sklope,
katerih obravnavo predvideva ucni nacT! za Z razred.
Poudarjamo, da predstavlja gradivo res sarno primer in ne
obveze, ki bi jo morali upostevati pray vsi. Letna, tematska
in sprotna priprava na pouk predstavljajo uciteljevo individualno delo, 5 katerim se odrazajo uciteljeva strokovna
in metodicna usposobljenost, avtonomija in kreativnost.
Zato boste pri svojih letnih in tematskih nacrtih na pouk
lahko upostevali priCujote gradivo Ie kot nasvet pri
prenavljanju vasih nacrtov v skladu z uvajanjem prenovljenega ucnega nacrta za zgodovino v devetletni osnovni
soli. 5 posameznimi rubrikami pri tematskih nacrtih za
posamezne tematske sklope tudi svetujemo uvajanje
procesnega pristopa pri poucevanju in ucenju zgodovine z
aktivno vlogo ucencev in uciteljev v ucnem procesu. Zato
smo posebej izbirali vsebine - vsebinsko znanje prek
vsebinskih ciljev, ki jih ielimo uresnicevati z obravnavo
posameznega tematskega sklopa, proceduralno znanje
(spretnosti, postopki, metode) in posebej se procesno
znanje, ki ga lahko uresnicujemo z nacrtovanimi procesnimi
cilji. Ker procesni cilji (procesno znanje) pomenijo preplet
vsebin, ciljev, metod in aktivnosti profesorjev in dijakov,
smo v procesne cilje, ki se uresnicujejo v procesu, vkljutili
tudi izbrane vsebinske (vsebine) in proceduralne cilje
(spretnosti, postopki, metode), razlicne miselne procese,
prek teh pa tudi mozne aktivnosti profesorjev in dijakov.
Upostevali smo Marzanovo delitev znanja in ciljev. Na
studijskih skupinah smo namrec ugotovili, da Yam je
locevanje proceduralnih in procesnih ciljev povzrocalo
teiave. Marzano 5 sodelavci pa loci tri vrste znanja:
vsebinsko, proceduralno in procesno, ki se ga osvaja prek
sledecih podrocij: kompleksnega miSljenja (primerjanje,
utemeljevanje, induktivno in deduktivno sklepanje,
abstrahiranje, analiza perspektiv, analiza napak, razvrscanje,
resevanje problemov, invencija, odlocanje), dela z
najrazlicnejsimi viri, utinkovite komunikacije (ustne, pisne,

graficne ... ) in sodelovanja ter miselnih navad (kriticnl
kreativno misljenje, samoregulacija v procesu ucenja). La
pa seveda uporabite tudi Bloomovo taksonomijo, pri k,
locimo kognitivno, afektivno in psihomotoricno VI
znanja. Pri kognitivni pa naslednje vidike znanja: poznava
razumevanje, uporaba, analiza, sinteza in vrednotenje.
Pri izboru vsebin (vsebinskih ciljev) posameznl
tematskega sklopa si lahko porn agate z naslednjimi kritE
za izbor vsebin:
•
•
•
•
•

•

zanimivost, privlacnost, uporabnost;
spodbujanje k razmisljanju in samostojnemu ral
kovanju;
sistematicnost in usklajenost z drugimi predmeti;
teiavnost (obseg, struktura, abstraktnost);
eksemplaricnost {predmetna (izbrani primeri znot
tematskih sklopov), tematska (izbrani primeri znot
teme));
aktualnost (zivljenjskost, izkustvo).

Pri letnih, tematskih in urnih pripravah naj se razmisl
tudi 0 vseh stirih vlogah, ki jih ima ucitelj v sodobni sc
Pri obravnavi izbranih ucnih vsebin lahko se vedno nastol
v do sedaj najbolj poznani in prevladujoci vlogi, to je
vlogi prenasalca znanja oz. posredovalca gotovih znanj (tu,
transfer oz. transmisija gotovega znanja). Sodobnejsi pogle,
na poucevanje in ucenje pa predvidevajo tudi vlogo ucitel
kot oblikovalca ali izgrajevalca spretnosti. Pri zgodovil
se tako poucuje tudi s pomocjo najrazlicnejsih zgodovinski
virov. Ucitelj je mentor tedaj, ko nastopa v vlogi vodnik
na poti do ciljev. Pri tern je ucenec pri odkrivanju noveg
znanja samostojen ob razlicnih aktivnih oblikah in metodal
poucevanja in ucenja, ucitelj pa mu nudi pomoc, ce ucene
zaide oz. ga usmerja na poti doseganja zastavljenih cilje
Ucitelj v vlogi spodbujevalca osebnostne rasti in raZVOjj'
ucenca nastopa tedaj, ko priskrbi ustrezne vire (zgodovinsk
vire), izkusnje lob uporabi aktivnih oblik in meta '
poucevanja in ucenja) in spodbude, ki rast in razv
spodbujajo in omogocajo.
Pri nacrtovanju utnih ur za obravnavo posamezneg
tematskega sklopa smo dolocili minimalno stevilo ur tak
da je primer nacrtovan za 63 ucnih ur. Preostanek cas
lahko namenimo preverjanju in ocenjevanju znanja, p
cemer moramo omeniti, da je v sodobnem ucnem proces
preverjanje tudi sestavni del obravnave ucne snovi. Predvse
pa naj se vkljucujejo tudi aktivnejsi nacini poucevanja in
ucenja, ki smo jih nacrtovali v procesnih ciljih in jih Ie
posebej opredelili pri ucnih oblikah in metodah.
V rubriki Literatura smo zapisali res Ie okvirni izboT
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Gradivo

osnovno~olskih ~tudijskih

in praksi

skupin za zgodovino

MODEL LETNE DELOVNE PRIPRAVE
za seclmi razred devetletke
Gradivo uliteljev zgodovine osnovnofolrkih ftttdijskih
skupin s sedezi na
Toneta CUfarja v Ljubljani,
Vizmarje Brod in na OS Ivana Cankarja na
Vrhniki sta uredili in dopolnili Bernarda Novak Obal
(OS Toneta Cllfarja v Ljuhljani) in Vilma Brodnik

os

os

(ZRSS).

Uvod
Na podlagi grad iva uciteljev, ki je nastalo na tretjem
sklicu treh osnovnosolskih studijskih sku pin v solskem letu
200212003, je izdelan primer letnega delovnega nacrta
za zgodovino v Z razredu devetletne osnovne sole. Primer
je sestavljen iz tematskih nacrrov za vse tematske sklope,
katerih obravnavo predvideva ucni nacrr za Z razred.
Poudarjamo, da predstavlja gradivo res sarno primer in ne
obveze, ki bi jo morali upostevati pray vsi. Letna, tematska
in sprotna priprava na pouk predstavljajo uciteljevo individualno delo, s katerim se odratajo uCiteljeva strokovna
in metodicna usposobljenost, avtonomija in kreativnosl.
Zato boste pri svojih letnih in tematskih nacrtih na pouk
lahko upo~tevali priCujoce gradivo Ie kot nasvet pri
prenavljanju vasih nacrrov v skladu z uvajanjem prenovljenega ucnega nacrra za zgodovino v devetletni osnovni
soli. 5 posameznimi rubrikami pri tematskih nacrrih za
posamezne tematske sklope tudi svetujemo uvajanje
procesnega pristopa pri poucevanju in ucenju zgodovine z
aktivno vlogo ucencev in uciteljev v ucnem procesu. Zato
smo posebej izbirali vsebine - vsebinsko znanje prek
vsebinskih ciljev, ki jih telimo uresnicevati z obravnavo
posameznega tematskega sklopa, proceduralno znanje
(spretnosti, postopki, metode) in posebej se procesno
znanje, ki ga lahko uresnicujemo z nacrrovanimi procesnimi
cilji. Ker procesni cilji (procesno znanje) pomenijo preplet
vsebin, ciljev, metod in aktivnosti profesorjev in dijakov,
smo v procesne cilje, ki se uresnicujejo v procesu, vkljucili
tudi izbrane vsebinske (vsebine) in proceduralne cilje
(spretnosti, postopki, metode), razlicne miselne procese,
prek teh pa tudi moine aktivnosti profesorjev in dijakov.
Upostevali smo Marzanovo delitev manja in ciljev. Na
studijskih skupinah smo namrec ugotovili, da yam je
locevanje procedural nih in procesnih ciljev povzrocalo
teiave. Marzano s sodelavci pa loci tri vrste znanja:
vsebinsko, proceduralno in procesno, ki se ga osvaja prek
sledecih podrocij: kompleksnega miSljenja (primerjanje,
utemeljevanje, induktivno in deduktivno sklepanje,
abstrahiranje, analiza perspektiv, analiza napak, razvrscanje,
resevanje problemov, invencija, odlocanje), dela z
najrazlicnejsimi viri, ucinkovite komunikacije (ustne, pisne,
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graficne ...) in sodelovanja ter miselnih navad (kriticno in
kreativno misljenje, samoregulacija v procesu ucenja).l.ahko
pa seveda uporabite tudi Bloomovo taksonomijo, pri kateri
locimo kognitivno, afektivno in psihomotoricno vrsto
znanja. Pri kognitivni pa naslednje vidike manja: pomavanje,
razumevanje, uporaba, analiza, sinteza in vrednotenje.
Pri izboru vsebin (vsebinskih ciljev) posameznega
tematskega sklopa si lahko pomagate z naslednjimi kriteriji
za izbor vsebin:
•
•
•
•
•

•

zanimivost, privlacnost, uporabnost;
spodbujanje k razmisljanju in samostojnemu raziskovanju;
sistematicnost in usklajenost z drugimi predmeti;
teiavnost (obseg, struktura, abstraktnost);
eksemplaricnost (predmetna (izbrani primeri znotraj
tematskih sklopov), tematska (izbrani primeri znotraj
teme));
aktualnost (iivljenjskost, izkustvo).

Pri letnih, tematskih in urnih pripravah naj se razmislja
tudi 0 vseh stirih vlogah, ki jih ima ucitelj v sodobni soli.
Pri obravnavi izbranih ucnih vsebin lahko se vedno nastopa
v do sedaj najbolj poznani in prevladujoci vlogi, to je v
vlogi prena~aka manja oz. posredovalca gotovih znanj (tudi
transfer oz. transmisija gotovega znanja). Sodobnejsi pogledi
na poucevanje in ucenje pa predvidevajo tudi vlogo ucitelja
kot oblikovaka ali izgrajevaka spretnosti. Pri zgodovini
se tako poucuje tudi s pomocjo najrazlicnejsih zgodovinskih
virov. Ucitelj je mentor tedaj, ko nastopa v vlogi vodnika
na poti do ciljev. Pri tern je ucenec pri odkrivanju novega
manja samostojen ob razlicnih aktivnih oblikah in metodah
poucevanja in ucenja, ucitelj pa mu nudi pomoc, ce ucenec
zaide oz. ga usmerja na poti doseganja zastavljenih ciljev.
Ucitelj v vlogi spodbujevaka osebnostne rasti in razvoja
ucenca nastopa tedaj, ko priskrbi ustrezne vire (zgodovinske
vire), izkusnje (ob uporabi aktivnih oblik in metod
poucevanja in ucenja) in spodbude, ki rast in razvoj
spodbujajo in omogocajo.
Pri nacrrovanju ucnih ur za obravnavo posameznega
tematskega sklopa smo dolocili minimalno stevilo ur tako,
da je primer nacrtovan za 63 ucnih ur. Preostanek casa
lahko namenimo preverjanju in ocenjevanju manja, pri
cemer moramo omeniti, da je v sodobnem ucnem procesu
preverjanje tudi sestavni del obravnave ucne snovi. Predvsem
pa naj se vkljucujejo IUdi aktivnejsi nacini poucevanja in
ucenja, ki smo jih nacrrovali v procesnih ciljih in jih se
posebej opredelili pri ucnih oblikah in metodah.
V rubriki Literatura smo zapisali res Ie okvirni izbor

Sodobna

didaktika pouka zgodovine

razpolotljive literature. Z rubriko Refleksija ucitelja pa
sverujemo, da se u~itelj po vsakem obravnavanem
tematskem sklopu vpra~a, kaj vse mu je uspelo, kaj mu je
uspelo nekoliko manj in kako bi lahko proces pou~evanja
in ucenja ~e izbolj~al.
Vilma Brodnik
iti~no in
l).l.ahko
pri kateri
10 vrsto
:navanje,
mje.

Uporabljena literatura:
Utni natrl za zgodovino v programu osnovnosolskega izobralevania - publikaciia, ki sta io izdala M~Z~ in ZRS~ leta 2000.
stiskari pa ga ie motno tudi s spletnih strani Ministrstva za

Solstvo, znanost in Sport.
Robert J. Manana, Debra Pickering, Jay Me Tigh: Assessing S(U-

neznega
i kriteriji

v teoriji in praksi

dent Outcomes. Performance Assessment Using the Dimensions
of learning Model. ASCD 1993.
Metoditni clanki v reviii Zgodovina v Soli.
France Strmtnik: Didaktika. Osrednje teoreticne (erne. Razprave
Filozofske fakultete 2001.
Danijela TrSkan: Didaktitno-metoditna struktura sodobnih ucnih
nacrtov za sredniesolsko zgodovino v Sioveniji. Franciji, Veliki
Britaniji in mednarodnih Salah. Zgodovinski tasopis. lernik 55,

2001 / 2.
Cirila Peklaj s sadelavkami: Sadelovalno uCenje ali Kdaj veC glav
ve~ ve. DZS 2001.
Barica MarentiC Potarnik: Kako pomembna so pojmovanja manja,
uC::enja in pouCevanja za uspeh kurikularne prenove (prvi del).
V: Sodobna pedagogika 1998. ~t. 3.

Model letne delovne priprave
- tematski nacrt

,u raziseti;
znotraj
znotraj

Tematski sklop

Zivljenje prvih tloveSkih skupin

Razred

Z

Stevilo ur

7 ur

U~ne

Uvod (Kaj je zgodovina, Zgodovinski viri, Zgodovinski cas), StarejSa kamena doba,
MlajSa kamena doba, Dobe kovin, Verovanje in umetnost, Prazgodovina na Siovenskem, Preverjanje in ponavljanje

enote - teme

Vsebinski cilji

' U~enci ugotovijo cilje pouka zgodovine,
', . spoznajo, da so dogodki v preteklosti vtisnili sledi - zg. vire, na temelju katerih
spoznavamo preteklost,
, ob ~asovnem traku znajo doloWi casovne enote (leto ... zg. do bel,
, opiSejo zna~ilnosti posameznih obdobij v prazgodovini,
, ugotavljajo pomen ognja,
, opiSejo razvoj orodij in razlitnih dejavnost v posamezni prazgodovinski dobi,
, na~tejejo in pojasnijo ve~je spremembe, ki jih povzroti uporaba kovin
v vsakdanjem tivljenju,
, seznanijo se z za~etki verovanja in umetnosti,
, s pomocjo zgodovinskega zemljevida ugotavljajo prazgodovinska najdiS~a
na Siovenskem in jih razvr~cajo po obdobjih.

Procesni cilji
(vkljucujejo tudi
proceduralne metodi~ne cilje)

' Analizirajo in primerjajo razli~ne zgodovinske vire,
' razvijajo spretnost prostorskih in ~asovnih predstav,
, v ~asovni trak vpiSejo posamezne dobe in pri vsaki navedejo primer materialnega,
pisnega ali ustnega vira,
, se vtivljajo v vsakdanje tivljenje v posameznih do bah,
, primerjajo na~in tivljenja v prazgodovinskih dobah,
, utemeljujejo pomen ognja,
, zbirajo in izbirajo razli~ne podatke po razlicnih medijih in naredijo sintezo
o tivljenju v posameznih obdobjih prazgodovine,
, razvijajo spretnost razlicnih oblik sporocanja (ustno, pisno, slikovno),
, razvr~~ajo materialne vire iz obdobja prazgodovine glede na ~as
njihovega nastanka,
, primerjajo verovanje in umetni~ko ustvarjanje sodobnih naravnih Ijudstev
s prazgodovino,
, primerjajo nacin tivljenja sodobnih naravnih Ijudstev s prazgodovinskim,
, na podlagi arheoloSkih najdb sklepajo 0 poselitvi, kulturnem, druibenem in
gospodarskem razvoju na Siovenskem v prazgodovini.
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Sodobna didaktika pouka zgodovine v teoriji

in praksi

Pojmi

Zgodovina, zgodovinski viri - materialni, pisni, ustni, zgodovinske dobe, ledena doba,
kamena doba, bronasta doba, lelezna doba, horda, rod, pleme, zasebna lastnina,
poligalniStvo, grad gte, gomila, neandertalec, Pototka zijalka, vaSka situla, vrat, totem,
halStatska Ijudstva na Siovenskem, Kelti, arheoloSko najdiSte.

Utne oblike

Frontalna, individualna, skupinsko delo, delo v dvojicah.

Utne metode

Razlaga, pogovor, delo z zemljevidom, terensko delo (muzej), metoda pisnih izdelkov,
delo z zgodovinskimi viri, delo z ratunalnikom, igra vlog.

Utbeniki, utna sredstva
in didaktitna gradiva

Utbenik, delovni zvezek, zgodovinski atlas, Zgodovinski tasovni trak (Didakta) in
zgoStenka Zgodovinski tasovni trak, delovni listi, prosojnice, diapozitivi, videokaseta
- Zgodba 0 neandertaltevi piStalki (Zalolba ZRC 1998).

literatura

Ernst Hans Josef Gombrich: Kratka svetovna zgodovina za mlade bralce (DZS in Zalolba
Grad 1995), Zbirka Kako so liveli - V prazgodovinski dobi (ZMK 1989), Zbirka Svet
okrog nas -ljudje iz davnin (Pomurska zalolba 1992), Kronika tloveStva (ZMK 1996),
Janez Jalen: Bobri (ZMK), Erich Ballinger. Obratun na ledeniku (ZMK 1992), Velika
ilustrirana enciklopedija, Marica Cerit, Pavia Karba: Butko odkriva prazgodovino (DZS
1999), Anka Zuljan: zgoStenka 5 sliko v zgodovino (April, d. o. 0.), Utbenik za 1.
letnik gimnazije, Zbirka Mejniki: Kelti, plVi gospodarji Evrope (DZS 1997), Zgodovina
tloveStva (DZS, ustrezne knjige), Zakladi tisotletij (Modrijan 1999).

Preverjanje
in ocenjevanje znanja

Ustno in pisno preverjanje - zastavljanje vpraSanj, kviz, krilanka.

Medpredmetne povezave

Geografija, slovenWna, likovna vzgoja, knjilnitna informacijska znanja (KIZ).

Refleksija uti!elja:
• kaj mi je pri
obravnavi tematskega
sklopa uspelo;
• kaj moram pri obravnavi
tematskega sklopa
izboljSati.
Zabelelke

Tematski sklop

NajstarejSe civilizacije

Razred

z

Stevilo ur

6 ur

Utne enote - teme

Delele starega Vzhoda, Egipt - gospodarske znatilnosti, Dru2bena struktura Egipta,
Verovanje, Znanje in gradbeniStvo, Ponavljanje in utrjevanje

Vsebinski cilji

•
•
•
•
•
•

Utenci opiSejo pogoje za nastanek plVih civilizacij in jih naStejejo,
navedejo podrotja in reke, kjer so plVe civilizacije nastale,
spoznajo namakalno poljedelstvo ob Nilu,
spoznajo natin 2ivljenja v Egiptu in opiSejo pololaj in delo razlitnih socialnih skupin,
opiSejo znatilnosti verovanja,
spoznajo doselke v znanosti, kulturi in gradbengtvu.

Sodobna didaklika pouka zgodovine v leoriji in praksi

ba,
na,
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Proeesni cilji
(vkljucujejo
tudi proeeduralne
_ metodicne eilje)

• Razvijajo spretnost casovnih in prostorskih predstav,
• analizirajo - razbirajo podatke iz razlicnih zgodovinskih virov in na njihovem temelju
samostojno pripovedujejo 0 zgodovinskih dogodkih v starem Egiptu,
• ob slikovnem gradivu in odlomkih besedil sklepajo in primerjajo polotaj razlicnih
soeialnih sku pin in poklieev v Egiptu,
• vtivljajo se v vloge posameznih soeialnih sku pin,
• presojajo, kak~en je bil vpliv verovanja na umetnost, tivljenje in gradbeni~tvo,
• razvrscajo znacilnosti posameznih kultur v casu in prostoru,
• utemeljujejo vpliv gospodarstva na razvoj kulture.

Pojmi

Namakalno poljedelstvo, sutenj, faraon, piramida, sfinga, drutbeni sloj, hieroglifi,
klinopis.

Ucne oblike

Frontalna, individualna, skupinska, dele v dvojieah.

Ucne metode

Pogovor, razlaga, demonstraeija, dele z besedilom, dele z viri, dele z zemljevidom, igra
vlog.

Ucbeniki, ucna sredstva
in didakticna grad iva

Ucbenik, delovni zvezek, zgodovinski atlas, delovni list, prosojniee, diapozitivi,
videokaseta - Zgodovina pisave, Zgodovina mode (Videofon), videokaseti Starodavni
Egipt, Starodavna Mezopotamija (Bookmark, Vester & Co. d. n. 0 .), Zgodovinski casovni
trak - Didakta, zgo~cenka Zgodovinski casovni trak .

Literatura

Kronika clove~tva (ZMK 1996)' Zbirka (Iovek in cas - Prazgodovina in recne kulture
(ZMK 1997), E. H. J. Gombrieh: Kratka svetovna zgodovina za mlade bralce (DZS in
Grad 1995), Zgodovina kr~canstva (OgnjiSce in DZS 1992), Zgodovina v slikah (DZS,
ustrezne knjige), Zgodovina clove~tva (DZS, ustrezna knjige), Mireea Eliade: Zgodovina
religioznih verovanj in idej (DZS 1996, tri knjige), C W Ceram: Pokopane kulture (DZS
1980), Jote Marinko: Anticna arhitektura (Drutina 1997), Eva Koeuvan: Egipcanska
knjiga tivih (Modrijan 1997), Zbirka Svet okrog nas: Stari Egipt (Pomurska zalotba
1994), Pisave (Pomurska zalotba 1999) in Glasbila (Pomurska zalotba 1990), Sveta
detela (Pomurska zalotba 1993), Bart Winer. Zivljenje v starem svetu (MK 1968)' Velike
kulture sveta: Egipt, Helada, Bizane, Rim (Prva knjiga, Mohorjeva drutba, Celovec Ljubljana - Dunaj 1999), Zbirka Mejniki: Iskanje pozabljenega Egipta (DZS 1994);
Zbirka Mejniki: Pisava, spomin clove~tva (DZS 1994), Alberto Siliotti: Egipt, sijaj stare
eivilizaeije (ZMK 1999), Sarah Koehav: Izrael, sijaj svete detele (ZMK 2000), Vse, samo
egipcanska mumija ne (Didakta 2002)' Zbirka Kako so tiveli: V casu starih Judov (ZMK
1991), Mariea (eric, Pavia Karba: Prve civilizacije kot nas zanimajo (DZS 1999).

Preverjanje
in oeenjevanje znanja

• Ustno in pisno preverjanje - zastavljanje vpra~anj in re~ evanje nalog, kviz, kritanka;
• Ustno oeenjevanje in pisni preizkus znanja.

Medpredmetne povezave

Geografija,

OV,
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Refleksija ucitelja:
• kaj mi je pri
obravnavi tematskega
sklopa uspelo;
• kaj moram pri obravnavi
tematskega sklopa
izbolj~ati.

Zabeletke

O
n,

sloven~cina,

tehnika in tehnologija, likovna vzgoja.
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Tematski sklop

Stari Grki

Razred

Z

Stevilo ur

12 ur

Ucne enote - teme

Kretsko-mikenska kultura; Dezela in prebivalstvo; Grski bogovi, epi, miti in olimpijske
igre; Mestne driavice: Sparta, Atene; Atenska demokracija; Vsakdanje zivljenje; Grska
kolonizacija; Grsko-perzijske vojne; Peloponeske vojne in Aleksander Veliki; Dosezki
manosti in kulture; Preverjanje in ponavljanje; Preizkus manja.

Vsebinski cilji

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Procesni cilji
(vkljucujejo
tudi proceduralne
- metodicne cilje)

o

o

o
o
o

o
o

o

o

Ucenci poznajo pomen kretske in mikenske kulture,
ob zemljevidu opiSejo macilnosti grske pokrajine,
nastejejo grska plemena in na zgodovinskem zemljevidu dolocijo obmocja poselitve,
pOjasnijo povezanost grskih mitov z naselitvenim obdobjem,
opredelijo vsehelenski pomen olimpijskih iger,
semanijo se z macilnostjo grske religije,
spomajo in pojasnijo druzbeno in driavno organizacijo na primeru Aten in Sparte,
spomajo vsakdanje tivljenje v razlicnih polis,
vedo, da so Grke povezovali skupni jezik, vera, kultura, olimpijske igre, miti in trgovina,
prikalejo razmere, ki so povzrocile razseljevanje Grkov in ob zgodovinskem zemljevidu
ugotavljajo smeri kolonizacije,
majo navesti najpomembnejse vzroke za grsko-perzijske vojne,
nastejejo posledice vojn med grskimi polis za prevlado v grskem svetu,
opredelijo cas nastanka, obseg ter pomen makedonske drzave,
ob slikovnem gradivu navedejo najpomembnejse dosezke grSke kulture in manosti.
Ucenci sklepajo in utemeljuiejo pomen in dosetke kretske in mikenske kulture;
politicne ureditve v Sparti in Atenah; olimpijskih iger Grkov z danasnjimi; pisave,
umetnosti najstarejsih civilizacij in starih Grkov; primerjajo grsko demokracijo z
danasnjo v Sioveniji, se vzivljajo v druzinsko zivljenje v Atenah in Sparti,
razvijajo spretnosti dela z zemljevidom in 5 casovnim trakom; sodelovalnega
ucenja in odgovornosti za skupne cilje; dela z razlicnimi zgodovinskimi viri;
razlicnih oblik sporocanja (ustno, pisno, slikovno),
razvrscajo podatke v casovno preglednico,
analizirajo razlicne vire,
utemeljujejo na podlagi zgodovinskih virov razlike med atensko in slovensko
demokracijo,
zbirajo in izbirajo podatke po razlicnih medijih,
presojajo vlogo pomembnih zgodovinskih osebnosti, kot sta Periklej in
Aleksander Makedonski prek njihovih zivljenjskih zgodb,
razvijajo vzrocno-posledicno misljenje na primeru grske civilizacije
in njenega vpliva na evropsko,
se vzivljajo v vsakdanje zivljenje Grkov.

Pojmi

Heleni. Helada, Ahajci, lonci, Dorci, Grki, olimpijada, prerocisce, epi, miti, muze, nimfe,
aristokracija, akropola, demos, demokracija, crepinjska sodba, polis, spartanska vzgoja,
imperij, patriotizem, helenizem, antika.

Ucne oblike

Frontalna, individualna, skupinsko delo, dele v dvojicah.

Ucne metode

Pogovor, razlaga, dele z zemljevidom, dele z zgodovinskimi viri, dele z racunalnikom,
metoda pisnih izdelkov, igra vlog, sodelovalno ucenje.

Ucbeniki, ucna sredstva
in didakticna grad iva

Ucbenik, delovni zvezek, zgodovinski atlas, delovni listi, prosojnice, diapozitivi,
videokaseta Starodavni Grki (Bookmark, Vester & Co. d. n. 0.).

literatura

Zbirka Svet okrog nas: Stari Grki (Pomurska zalozba 1994), Zgodovina clovestva (DZS,
ustreme knjige), Bart Winer. Zivljenje v starem svetu (MK 1968). Plutarh: Zivljenja
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velikih Grkov (ZMK 2003)' Karl Vorlander: Zgodovina filozofije (Slovenska matica
1968), Zgodovina v slikah (DZS, ustreme knjige), Velike kulture sveta: Egipt, Helada,
Bizanc, Rim (prva knjiga, Mohorjeva druiba, Celovec - Ljubljana - Dunaj 1999),
Zgodovina clovestva (DZS, ustreme knjige), Oxfordova enciklopedija zgodovine; Roland
Barthes: Retorika starih (SKUC in ZI Filozofske fakultete 1990), Kdo je ustvarjal
zgodovino (Delavska enotnost 1988), Herodot: Zgodbe (DZS, dYe knjigj), StarogrSka
lirika (DZS 1964), Gustav Schwab: Najlepse anticne pripovedke (MK 1998)' C. M.
Bowra: Klasicna Grcija (MK 1968), Anton Sovre: Stari Grki (Slovenska matica 2002),
Rajko Bratoi: Grska zgodovina, Kratek pregled s temeljnimi viri in izbrano literaturo
(ZZDS in Studentska zalotba Studentske organizacije Univerze v Ljubljani 1997), C.
W. Ceram: Pokopane kulture (DZS 1980), Zbirka Mejniki: Rojstvo Grcije (DZS 1995),
Furio Durando, Anticna Grcija, zarja zahoda (ZMK 1999), Zbirka Svet okrog nas: Stari
Grki (Pomurska zalotba 1994), Thucydides: Peloponeska vojna (DZS 1958), Umetnost
v slikah (DZS, ustreme knjige), E. H. l. Gombrich: Kratka svetovna zgodovina za mlade
bralce (DZS in Grad 1995), Zbirka Mejniki: Aleksander Veliki (DZS 1999), Zbirka
mejniki: Pisava, spomin clovestva (DZS 1994), Valerio Massimo Manfredi: Aleksander
Veliki - Amonove sipine, Sin sanj in Na koncu sveta (ZMK 2003), late Marinko:
Anticna arhitektura (Druiina 1997), Bronislava Aubelj: Anticna imena po slovensko
(Modrijan 1997), Mircea Eliade: Zgodovina religiomih verovanj in idej (DZS 1996, tri
knjige), Kako so tiveli Grki (EWO 1994)' Pavia Karba, Marica (erie, Natalija Robnik,
Siavica Tovsak: Ljubomir raziskuje s Kronosom v anticni Grciji (DZS 1999).
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Preverjanje
in ocenjevanje manja

• Ustno in pisno preverjanje v obliki resevanja nalog, zastavljanja vprasanj,
resevanja kriiank, igra vlog v obliki kviza Lepo je biti milijonar.
• Pisni preizkus manja.

Medpredmetne
povezave

Geografija, slovenscina, likovna vzgoja, gospodinjstvo, KIZ.

sti.

,.,

Refieksija ucitelja:
• kaj mi je pri
obravnavi tematskega
sklopa uspelo;
• kaj moram pri
obravnavi
tematskega sklopa
izboljsati.
Zabeletke

fe,
ja,

m,

vt

en

Tematski sklop

Rimska svetovna drtava

Razred

z

Stevilo ur

II ur

Ucne enote - teme

Predrimska Italija, Nastanek rimske drtave, Sirjenje rimske driave, Gospodarstvo in
vsakdanje iivljenje, Od republike k cesarstvu, Propadanje rimskega cesarstva,
Krscanstvo, Rimska kultura in znanost, Rimska oblast na nasih tieh, Ponavljanje
in utrjevanje, Preizkus manja.

Sodobna didaklika pouka zgodovine v leoriji in praksi

Vsebinski cilji

Procesni cilji
(vkljucujejo
tudi proceduralne
- metodicne cilje)

I

• Ucenci s pomocjo zemljevida na~tejejo najvecje etnicne skupnosti
na Apeninskem polotoku in Padski niiini v predrimskem obdobju,
• spoznajo legendo 0 nastanku Rima,
• opiSejo poloiaj prebivalstva in razlike med njimi,
• seznanijo se z razlicnimi oblikami driavne ureditve - kraljevino, republiko,
cesarstvom,
• opiSejo vsakdanje iivljenje razlicnih rimskih social nih skupin na podlagi razlicnih
zgodovinskih virov,
• opiSejo iivljenje in vlogo suinjev,
• navedejo vlogo rimske vojske (gradnja cest, ~irjenje driave, romanizacija),
• s pomocjo zemljevida ugotavljajo meje rimskega imperija v casu najvecjega
vzpona (2. stoletje),
• spoznajo glavne vzroke krize in propadanja rimskega imperija,
• seznanijo se z nastankom kr~canstva in njegovim ~irjenjem,
• s pomocjo slikovnega grad iva spoznajo rimsko kulturo in navedejo doseike
znanosti,
• ponovijo znanje 0 vplivu Rimljanov v na~ih krajih in na podlagi razlicnih
zgodovinskih virov opisujejo rimske kulturne spomenike na Siovenskem.
• Ucenci glede na lego Apeninskega polotoka sklepajo 0 razlogih za etnicno
pestrost v predrimski Italiji,
• razlikujejo med Ijudskim izrocilom in arheoloskimi odkritji oz. dejstvi,
• interpretirajo legendo 0 Romulu in Remu in iScejo sorodne primere
v knjiievnosti,
• analizirajo razlicne vire in zgodovinske zemljevide,
• razvijajo spretnost prostorskih in casovnih predstav,
• se viivljajo v razlicne vloge iz vsakdanjega in politicnega iivljenja,
• presojajo vlogo pomembnih zgodovinskih osebnosti, kot so Hanibal.
Scipion African, Gaj Julij Cezar, Gaj Oktavijan Avgust, Jews Kristus
prek njihovih iivljenjskih zgodb,
• s pomocjo tematske karte v ucbeniku dokaiejo pomen provine,
• analizirajo razlicne zgodovinske vire in zemljevide,
• primerjajo rimsko kulturo z gr~ko,
• primerjajo iivljenje suinjev v rimski in grski driavi,
• primerjajo rimsko republiko z atensko demokracijo,
• s pomocjo razlicnih medijev (strip, film, internet ...)
predstavijo svoj pogled na rimsko obdobje,
• interpretirajo vlogo rimske vojske,
• razlikujejo med republiko in cesarstvom,
• na podlagi analize virov spoznajo socialne in eticne temelje krscanstva,
• sklepajo 0 pomenu rimskega prava za danasnji cas,
• utemeljujejo pomen rimske kulture za evropsko civilizacijo.

Pojmi

Etruscani, latini, Italiki, legenda, Romul. Rem, patriciji, plebejci, konwl, Ijudski
tribun, senat, veto, kraljevina, republika, legija, Kartagina, Punci, Hanibal.
romanizacija, province, latifundija, kolon, terme, galeja, akvedukt, freska, mozaik,
gladiatorji, Spartak, diktatura, imperij, cesarstvo, Biblija, Sveto pismo, mesija,
apostoli, katakombe, Cerkev, mitrej, Emona, Celeja, Petovijo.

Ucne oblike

Frontalna, individualna, skupinsko delo, dele v dvojicah.

Ucne metode

Pogovor, razlaga, dele z zemljevidom, dele z zgodovinskimi viri, dele z racunalnikom, metoda pisnih izdelkov, igra vlog.

Ucbeniki, ucna sredstva
in didakticna grad iva

Ucbenik, delovni zvezek, zgodovinski atlas, delovni list, prosojnice, diapozitivi,
videokaseta, CD.
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Literatura

E. H. J. Gombrieh: Kratka svetovna zgodovina za mlade bralce (DZS in Grad 1995),
Zbirka Sver okrog nas: Srari Rim (Pomurska zalotba 1994),
Zbirka Mejniki: Iskanje srarega Rima (DZS 1996), Zbirka Kako so tiveli: V rimskih
casih (ZMK 1989) in Zgodovina rimske vojske (ZMK 1990]' Eva Koeuvan: Rimljan
sem - Romanvs svm (DZS 1994), Iva Curk: Arma Virumque (Ob rvarnih virih 0
rimski dobi na Siovenskem, DZS 1999], Svero pismo, odlomki Taeira (Anali], Gaja
Julija Cezarja (Galska vojna), Cieera, Zgodovina clovesrva (DZS, usrrezne knjige],
Bart Winer: Zivljenje v srarem sveru (MK 1968), Zgodovina v slikah (DZS, usrrezne
knjige), Vse, sarno rimski gladiaror ne (Didakta 2002), Jerome Careopino: Rim na
vzponu eesarsrva (Modrijan 2001]' Znamenita pisma, Sporocila, ki so spreminjala
svet (DZS 1995), Po sledeh rimskih vojakov v Sioveniji (Ljubljana 1993], Ljudmila
Plesnicar - Gee in Boris Kuhar: Emona in rimska kuhinja. Apicijevi reeepri za
danaSnjo rabo (CZO Kmecki glas in Mesrni muzej Ljubljana 1996], Barry Cunliffe:
Rimljani (ez 1982), Velike kulture svera: Egipr, Helada, Bizane, Rim (prva knjiga,
Mohorjeva drutba Celovee - Ljubljana - Dunaj 1999), Zbirka Mejniki: Jezus,
nepricakovani bog (DZS 1995), Sver Biblije, Srara in Nova zaveza (MK 1991],
Zgodovina krScanstva (OgnjiSce in DZS 1992), Zgodovina eerkve - prva knjiga (ad
zacerkov do Gregorja Velikega, Drutina 1998), Mireea Eliade: Zgodovina religioznih
verovanj in idej (DZS 1996, tri knjige), Anna Maria Liberati in Fabio Bourbon:
Anricni Rim, zgodovina eivilizacije, ki je vladala sveru (ZMK 2000), Zbirka Svet
okrog nas: Srari Rim (Pomurska zalotba 1994]' Zakladi tisocletij (Modrijan 1999).

Preverjanje
in oeenjevanje znanja

• Usmo in pisno preverjanje v obliki reSevanja nalog, zastavljanja vpraSanj
in iger vlog.
• Pisni preizkus znanja.

Medpredmetne povezave

Geografija, slovenScina, latinScina, likovna vzgoja, gospodinjsrvo, Kil.

1

Refleksija ucitelja:
• kaj mi je pri
obravnavi rematskega
sklopa uspelo;
• kaj moram pri
obravnavi
tematskega sklopa
izboljSati.
Zabeletke

E sk'O

b

P

Evropa po razpadu nmskega imperija

Razred

Z

Stevilo ur

8 ur

Ucne enote - teme

Uvod, Preseljevanje Ijudstev (pradomovina), Preseljevanje (nove drtave), Nove
velesile (Bizane, Arabei, Frankil.

Vsebinski eilji

• UCenci po kronoloSkem vrsmem redu naStejejo srednjeveSka obdobja,
• navedejo zgodovinske vire, ki jih uporabljajo zgodovinarji za proucevanje
srednjega veka,
• seznanijo se z nacinom iivljenja in navadami Germanov, Siovanov in Hunov v obliki Studijskega primera izberejo Ie eno Ijudsrvo,

c;;;
Sodobna didaktika pouka zgodovine v teoriji

in praksi

Vsebinski cilji

• na~tejejo vzroke za preseljevanje iz pradomovine,
• navedejo kulturne doseike Bizantineev, Arabeev (izberejo Ie Bizane ali Arabee) in
Frankov (obvezno),
• spoznajo druibene, politicne in gospodarske znacilnosti fevdalne ureditve.

Proeesni eilji
(vkljucujejo
tudi proeeduralne
- metodicne eilje)

•
•
•
•
•

Ucenei razvijajo spretnost casovnih in prostorskih predstav,
sklepajo 0 verodostojnosti zgodovinskih virov,
primerjajo nacin iivljenja in navade posameznih Ijudstev,
luSCijo bistvo in pripravijo samostojne zakljucke 0 iivljenju posameznih Ijudstev,
odlocajo se 0 razlicnih moinih vzrokih za preseljevanje Ijudstev in utemeljijo
svojo odlocitev,
• dokazujejo pomembnost kulturnih doseikov Arabeev, Frankov in Bizantineev za
nadaljnji zgodovinski razvoj,
• iz razlicnih zgodovinskih virov izluscijo in razvrstijo znacilnosti fevdalizma v tri
kategorije (politicne, gospodarske in druibene znacilnosti),
• razvijajo spretnosti sodelovalnega ucenja in odgovornosti za skupne eilje.

Pojmi

Zgodnji srednji vek, visoki, pozni srednji vek, rune, zemljanka, Atila, Justinijan I.,
Justinijanov zakonik, ikone, samostan, katoliska Cerkev, pravoslavna Cerkev, islam,
koran, diamija, Alah, Mohamed, Karel Veliki, tlacan/podloinik, fevd, fevdalizem,
alod, vazal, urbar, tlaka.

Ucne oblike

Frontalna, individualna, skupinska, delo v dvojieah.

Ucne metode

Pogovor, razlaga, demonstracija, deja z besedilom, deja z viri, deja z zemljevidom.

Ucbeniki, ucna sredstva
in didakticna gradiva

Ucbenik, delovni zvezek, zgodovinski atlas, delovni list, prosojniee, diapozitivi,
videokaseta.

literatura

Kronika clove~tva (ZMK 1996), Zbirka Clovek in cas: Korenine srednjega veka
(ZMK 1998), Zbirka Kako so iiveli: V casu barbarskih kraljestev (ZMK 1991) in V
casu Vikingov (ZMK 1990), E. H. 1. Gombrich: Kratka svetovna zgodovina za mlade
bralce (DZS in Grad 1995), Zgodovina krscanstva (Ognjisce in DZS 1992),
Zgodovina v slikah (DZS, ustrezne knjige), Titus Petronius Arbiter. Satirikon (CZ
1987), Zbirka Mejniki: Ziati Bizane (DZS 1998)' Zbirka Mejniki: Mohamed, Alahov
prerok (DZS 1994), Maurice Keen: Srednjeveska Evropa (CZ 1993).

Preverjanje
in oeenjevanje znanja

Ustno in pisno preverjanje v obliki resevanja nalog, iger vlog, zastavljanja vprasanj.

Medpredmetne
povezave

Geografija, KIZ.

j

I

l

Refleksija ucitelja:
• kaj mi je pri
obravnavi tematskega
sklopa uspelo;
• kaj moram pri
obravnavi
tematskega sklopa
izboljsati.

Zabeleike

01,.,111,,11.*'41111. 26
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[ 'remalSki sklop
n

Evropski srednji vek

Razred

Z

Stevilo ur

6 ur

Uene enote - teme

Politicna in gospodarska podoba Evrope, Kmeeko tivljenje v srednjem veku, Zivljenje
fevdalcev na gradovih, Nastanek mest, tivljenje meseanov, Srednjeveska kultura, Kultura
na Siovenskem.

Vsebinski eilji

• Ueenei ob zgodovinskem zemljevidu navedejo vecje evropske drtave v tern casu,
• spoznavajo gospodarske, drutbene in kulturne spremembe vevropskem
in naeionalnem prostoru med II. in 15. stoletjem,
• spoznavajo vsakdanje tivljenje kmetov in opisejo njihov polotaj,
• poznajo razlike med tivljenjem kmetov in fevdalcev,
• s pomoejo slikovnega grad iva opisejo razvoj gradu in vsakdanje tivljenje v njem,
• seznanijo se z nastankom in razvojem srednjeveskih mest,
• opiSejo vsakdanjft tivljenje srednjeveskih mescanov,
• pojasnijo vpliv srednjeveskih mest na srednjevesko kulturo,
• seznanijo se z razlienimi oblikami srednjeveske kulture (vas, mesto, grad, samostan).

Proeesni eilji
(vkljueujejo
tudi proeeduralne
- metodiene cilje)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

e

•
•

b

Ueenei analizirajo razliene vire in jih primerjajo,
razvijajo spretnost easovnih in prostorskih predstav,
razlikujejo pojme tiaean/podlotnik, plemiClfevdalee,
primerjajo obveznosti kmetov in naein kmetovanja v srednjem veku
z danasnjim casom v Sioveniji,
vtivljajo se v kmetov vsakdanjik, v lik fevdalca, meniha in meseana,
primerjajo tivljenje tlaeana, fevdalca in meseana,
iseejo in navajajo svoje primere,
raivijajo spretnost razlienih oblik sporocanja ( ustno, pisno, slikovno),
na podlagi razlienih virov utemeljujejo razlike med srednjevesko obrtjo in trgovino
ter sedanjim easom,
razvijajo kritieno presojo virov in dogodkov,
zbirajo in izbirajo podatke v razlicnih medijih in pripravijo ogled
srednjeveskega mesta (Ljubljane, Kopra, Ptuja, Skofje Loke ... ).

POjmi

Rekonkvista, mesto, trg, eeh, mesean, mestne praviee, spital, romanika, gotika, vitez,
turnir, trubadur, velika pravda, mala pravda, desetina, urbar, Ijudska kultura, univerza.

Uene oblike

Frontalna, individualna, skupinska, dele v dvojieah.

Uene metode

Pogovor, razlaga, demonstraeija, dele z besedilom, dele z viri, dele z zemljevidom,
terensko delo.

Uebeniki, ucna sredstva
in didaktiena grad iva

Uebenik, delovni zvezek, zgodovinski atlas, delovni list, prosojniee, diapozitivi,
videokaseta.

literatura

Darja Mihelie: Mesean sem: iz tivljenja srednjeveskih mest (Mihelae in Nesovic 1996),
Zbirka lIustrirana zgodovina Sioveneev za otroke: Darja Mihelie: Polje, kdo bo tebe
Ijubil (Mladika 1997), Timotej Knific: Tu bo nas dom (Mladika 1998), Zgodovinska
citanka, Enciklopedija Siovenije, Zbirka Kako so liveli: V zavetju srednjeveskih gradov
(ZMK 1990), Zbirka Zgodovinsko Klasje (DZS, ustrezne knjige), Maja Zvanut Od
viteza do gospoda (Viharnik in Znanstveni institut FF 1994), Ivan Jakie: Vsi slovenski
gradovi, Leksikon slovenske grajske zapuseine, DZS 1999, Maurice Keen: Srednjeveska
Evropa (CZ 1993), Mireea Eliade: Zgodovina religioznih verovanj in idej (DZS 1996,
tri knjige), Zgodovina eerkve - Srednji vek (druga knjiga, Drutina 1991), Zgodovina
clovestva (DZS, ustrezne knjige), Zgodovina v slikah (DZS, ustrezne knjige), Velike kulture
sveta: Egipt, Helada, Bizane, Rim/prva knjiga in Kitajska, Japonska, Islam, Stara Amerika,
druga knjiga (Mohorjeva drulba, Celovee - Ljubljana - Dunaj 1999), Jacques Le

-
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literatura

Goff: Za drugaten srednji vek (Zbirka Studia humanitatis 2002).

Preverjanje
in ocenjevanje znanja

Ustno in pisno preverjanje z resevanjem nalog, zastavljanjem vprasanj, igrami vlog.

Medpredmetne povezave

Geografija, slovenstina, gospodinjstvo, likovna vzgoja, glasbena vzgoja.

Refleksija utitelja:
• kaj mi je pri
obravnavi tematskega
sklopa uspelo;
• kaj moram pri obravnavi
tematskega sklopa
izboljsati.
Zabelelke

Tematski sklop

Siovenci v srednJem veku

Razred

Z

Stevilo ur

8 ur

Utne enote - teme

Naselitev alpskih Siovanov in njihovo livljenje, Karantanija, Izguba karantanske
samostojnosti, Karniola in Spodnja Panonija, Oblikovanje delel na Siovenskem,
Tekmovanje za oblast nad dezelami (Opomba: del, ki sledi lahko obdelamo tudi pri
evropskem srednjem veku, vendar moramo prilagoditi stevilo ur in ciljel. Mesta na
Siovenskem, Kmetje in grastaki na Siovenskem, Kultura na Siovenskem, Utrjevanje.

Vsebinski cilji

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Procesni cilji (vkljucujejo
tudi proceduralne metoditne cilje)

Utenci ob zemljevidu opisejo obseg naselitve nasih prednikov,
ugotavljajo spremembe v natinu livljenja po naselitvi,
seznanijo se z dogodki, ki so vplivali na nastanek Karantanije in Spodnje Panonije,
razlolijo sestavo karantanske drulbe in opisejo obred ustolitevanja,
seznanijo se z dogodki, ki so vplivali na izgubo karantanske samostojnosti
in jih pojasnijo,
spoznajo in razumejo natin sirjenja krstanstva med alpskimi Siovani,
seznanijo se z osebnostjo in delom Cirila in Metoda,
ugotovijo, da se s prevlado kl'Stanstva ozemlje Karantanije vkljuti v zahodni
evropski civilizacijski prostor,
seznanijo se z oblikovanjem slovenskih zgodovinskih delel in jih znajo nasteti,
opisejo vlogo celjskih grofov na slovenskih tleh,
ugotavljajo vzroke za nastanek in razvoj mest na Siovenskem,
nastejejo najstarejsa slovenska mesta in spoznajo mestanski vsakdanjik,
pojasnijo pojem kolonizacija in posledice srednjeveske agrarne
in neagrarne kolonizacije na Siovenskem,
ob slikovnem gradivu razberejo in opisejo kulturne spomenike na Siovenskem.

• Ucenci razvijajo spretnosti tasovnih in prostorskih predstav,
• primerjajo natin livljenja v pradomovini in v novi domovini,
• primerjajo prostor poselitve v Vzhodnih Alpah z danasnjim jezikovnim
podrotjem in mejami RS,

Sodobna didaklika pouka zgodovine v leoriji in praksi

Procesni cilji (vkljutujejo
tudi proceduralne metoditne cilje)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pojmi

Karantanija, knetji kamen, ustolitevanje, kosez, Britinski spomeniki, Konstantin,
Metod, kolonizacija, zgodovinske detele: Kranjska, Stajerska, Gorgka, KoroSka,
celjski grolje, Habsburtani.

Utne oblike

Frantalna, individualna, skupinsko delo, dele v dvojicah.

Utne metode

Pogovor, razlaga, dele s tekstom, dele z viri, dele z zemljevidom, demonstracija,
dele z ratunalnikom, metoda pisnih izdelkov, igra vlog.

Utbeniki, utna sredstva
in didaktitna gradiva

Utbenik, delovni zvezek, zgodovinski atlas, delovni list, prosojnice, diapozitivi, CD.

Literatura

Peter Stih: Ozemlje Siovenije v zgodnjem srednjem veku (Oddelek za zgodovino
Filozolske lakultete v ljubljani 2001), Zgodnji Siovani (Narodni muzej 2002),
Zakladi tisotletij (Modrijan 1999), Damjan J. Ovsec: Siovanska mitologija in
verovanje (Domus 1991), Zmago Smitek: Kristalna gora, MitoloSko izrotilo
Siovencev (Forma7sedem 1998)' Zbirka lIustrirana zgodovina Slovencev za otroke:
Timotej KniliclRudi Skotir: Tu bo naS dom (M1adika 1998), Peter Stih/Andreja
Peklar: SrednjeveSke plemiSke zgodbe (Mladika 2002), Maja Zvanut/Andreja Peklar:
Stoji, stoji beli grad (Mladika 2002), Darja MiheliUMaja SUbic: Polje, kdo bo tebe
Ijubil (Mladika 1997), Eva HolziAndreja Peklar: S kotijo od Alp do morja (Mladika
1997), Fran SaleSki Fintgar: Pod svobodnim soncem, Zbirka Zgodovinsko Klasje
(DZS, ustrezne knjige), Ivan Jakit: Vsi slovenski gradovi, leksikon slovenske grajske
zapuStine, DZS 1999, Zgodovinska titanka, Peter Stih in Vasko Simoniti: Siovenska
zgodovina do razsvetljenstva (Korotan v ljubljani in Mohorjeva drutba v Celovcu
1995), lIustrirana zgodovina Siovencev (ZMK 2001), Dokumenti slovenstva (CZ
1994), Atlas evropske zgodovine (Slovenska knjiga 1995), Verica Senica Pavletit:
Dogodivstine Erazma Predjamskega (Karantanija 2002), Skratovo mesto (Goga
2002l, Skrivnosti zmajevega mesta (ZMK 1999).

Preverjanje
in ocenjevanje znanja

Ustno in pisno preverjanje z resevanjem nalog, zastavljanjem vpraSanj, s kvizom,
igrami vlog. Pisni preizkus znanja.

Medpredmetne povezave

Geogralija, slovenWna, likovna vzgoja, tehnika in tehnologija.

pri
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Relleksija utitelja:
• kaj mi je pri
obravnavi tematskega
sklopa uspelo;
• kaj moram pri obravnavi
tematskega sklopa
izboljSati.
Zabeletke

b

ob shemi analizirajo in razlotijo karantansko druibo,
ob zgodovinskih virih analizirajo obred ustolitevanja,
se vtivljajo v obred ustolitevanja,
razvijajo vzrotno-posleditno mgljenje ob utemeljevanju izgube karantanske
samostojnosti, ko sklepajo 0 posledicah padca pod tujo nadoblast,
pripravijo samostojne zakljutke in utemeljijo pomen Britinskih spomenikov za
sprejemanje krStanstva med preprostim Ijudstvom,
presojajo vlogo Cirila in Metoda ter njunega dela,
razlikujejo posamezne slovenske detele in njihove oblastnike,
zbirajo in izbirajo bistvene podatke 0 tivljenju celjskih grolov,
znanje uporabijo v novih okoliWnah, izdelajo lastno drutinsko deblo
po predhodni analizi rodbinskega debla celjskih gralov,
razvrstijo mesta glede na nastanek in se vtivijo v vsakdanjik meStana.

Sodobna didaklika pouka zgodovine

v leoriji in praksi

Tematski sklop

Jutni Siovani in tUrSko prodiranje v Evropo

Razred

Z

Stevilo ur

5 ur

Ucne enote - teme

JUinoslovanske driave na Balkanu: gospodarstvo in kultura,
Na primeru izbrane driave npr. Dubrovniske republike predstavijo zgodovinski
razvoj in dobo, TurSko prodiranje na Balkan, Sloven ski prostor spozna turSko
nevarnost, Preverjanje in ponavljanje.

Vsebinski cilji

• Ucenci ob tematski karti spoznavajo obseg in temeljne znacilnosti
balkanskih driav,
• dolocijo lego DubrovniSke republike,
• poznajo bistvene vzroke za propad balkanskih driav,
• navedejo posledice turSkega prodiranja na Balkan,
• poznajo vlogo Vojne krajine,
• ugotavljajo iivljenje in organizacijo obrambe v casu turSkih vpadov na Siovensko.

Procesni cilji
(vkljucujejo
tudi proceduralne
- metodicne cilje)

•
•
•
•
•
•
•

Pojmi

Vojna krajina, uskok, janicar, krvni davek, tabor, grmada, ikona, bogomili, stecki,
pravoslavna vera.

Ucne oblike

Frontalna, individualna, skupinsko delo, delo v dvojicah.

Ucne metode

Pogovor, razlaga, demonstracija, delo z besedilom, delo z zemljevidom, delo z viri.

Ucbeniki, ucna sredstva
in didakticna grad iva

Ucbenik, delovni zvezek, zgodovinski atlas, prosojnice, CD, video.

Literatura

Gea (ustrezni clanki), Vasko Simoniti: Turki so v deieli ie: turSki vpadi na slovensko
ozemlje v 15. in 16. stoletju (Mohorjeva druiba 1990), Vasko Simoniti: VojaSka
organizacija na Siovenskem v 16. stoletju (Slovenska matica 1991 J. Josip Jurcic: Jurij
Kozjak (Karantanija 1995). Jakob Sket Miklova Zala: povest iz turskih casov (Zbirka
Zgodovinsko klasje DZS 1997), IIustrirana zgodovina Siovencev (ZMK 2001), Rado
Murnik: Lepi janicar (ZMK 1996), Zgodovinska citanka, Ignacij Voje: Nemirni
Balkan, Zgodovinski pregled od 6. do 18. stoletja (DZS 1994).

Preverjanje
in ocenjevanje znanja

Ustno in pisno preverjanje v obliki razredne razstave.

Medpredmetne povezave

Geografija, slovenScina, likovna vzgoja, glasbena vzgoja, KIZ.

Refleksija ucitelja:
• kaj mi je pri
obravnavi tematskega
sklopa uspelo;

Ucenci primerjajo driave med seboj po velikosti in legi,
kronoloSko razvrstijo driave v casu najvecjega obsega,
ob slikovnem gradivu razlikujejo kulturne doseike,
zbirajo in izbirajo podatke po razlicnih medijih 0 driavah in pripravijo kviz,
iz virov zbirajo in izbirajo podatke 0 DubrovniSki republiki,
utemeljujejo in dokazujejo povezanost lege z njenim razcvetom,
primerjajo razlicne nacine obrambe (kmetov, fevdaicev, meScanov)
pred Turki na podlagi razlicnih virov,
• analizirajo karto Sirjenja turSke driave,
• luScijo bistvo (absrrahirajo) iz Ijudske pesmi Ravbar,
• znanje 0 turSkih vpadih uporabijo v domacem okolju, zberejo in izberejo podatke
iz tega obdobja in pripravijo razstavo, kviz ...

Sodobna didaklika pouka zgodovine v leoriji In praksi

• kai moram pri obravnavi
tematskega sklopa
izboJj ~ati.

Zabeletke

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Dr. Oanijela Trskan, Filozofska fakulteta
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Ljubljani

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA
z avtenticnimi nalogami pri pouku zgodovine
Uvod
Ceprav ~e vedno prevladuje preverjanje in oeenjevanje
z ie uveljavljenimi nalogami objektivnega tipa in nalogami
kraj~ih prostih odgovorov pri slovenskih zunanjih izpitih iz
zgodovine, v zgodovinskih ucbenikih, prirocnikih in
delovnih zvezkih, pa se pri pouku zgodovine in tudi v
nekaterih ucilih ie pojavljajo sodobne oblike oz. alternativne
oblike preverjanja in oeenjevanja manja. Avtenticne naloge
so sestavni del alternativnega preverjanja in oeenjevanja
manja. lahko so ramovrstne, saj zahtevajo od uceneev
oblikovanje razliCnih pisnih, graficnih, avdiovizualnih ali
ustnih izdelkov.

Preverjanje in ocenjevanje
znanja z avtenticnimi
nalogami
Osnovna macilnosti avtenticnih nalog je, da zahtevajo
od uceneev uporabo manja, predmetne sposobnosti in
spretnosti za re~evanje dolocnih nalog.' Pri preverjanju
znanja z avtenticnimi nalogami ni v ospredju preverjanje
kognitivnega znanja (po Bloomovi taksonomiji) najpogosteje z nalogami objektivnega tipa ali kraj~ih prostih
odgovorov, ampak metakognitivno znanje, ki vkljucuje
deklarativno, proeeduralno in pogojno manje. Deklarativno
je podatkovno znanje, proeeduralno znanje je vedeti, na
kakSen naci n narediti nalogo, pogojno znanje pa vedeti,

kdaj in katere postopke je treba uporabiti pri doloeeni
nalogi' Naloge, ki preverjajo metakognitivno manje, so
po navadi naloge prostih odgovorov.
Avtentiene naloge 'preverjajo to, kar se pricakuje, da
bode ucenei znali v resnicnem tivljenju in kar je pomembno,
da majo•. ' lato so lahko pri zgodovini pisne naloge oz.
koncni pisni izdelki naslednji: dnevnik, casnik, zapisek,
novela, iivljenjepis, kritika, izjava, sporocilo, pismo, biografija,
avtobiografija, vpraSalnik, povzetek, zgodba, seznam, pesem
ipd. ie uveljavljene pisne naloge pa so eseji, seminarske in
raziskovalne naloge. Tudi ustne naloge so raznolike, kot
npr. igra, pesem, monolog, dialog, skec, radijska oddaja
ipd. Se vee pa je moinosti za graficnovizualne naloge, kot
npr. razgledniea, druiinsko drevo, zlotenka, katalog, grafit,
plakat, razstava, televizijska oddaja, videoposnetek ipd. S
temi nalogami ucenci lahko dokazujejo, da so doloceno
znanje in spretnosti tudi osvojili.
V nadaljevanju so predstavljene nekatere avtenticne
naloge za zgodovino 20. stoletja.'
•

.Ob ogledu videofilma IPricevanje zadnjega Maistrovega
borea Simona Sodjel razmisli 0 obcutkih navadnega
vojaka, borea za severno mejo, ko se je na fronti sooeil
z nekdanjim bojnim tovari~em 5 soSke fronte, sedaj sovrainikom z avstrijske strani. Misli zapiSi v obliki krajsega
sestavka. Kljub odprtemu zakljucku bodi pozoren na
pravilnost navedb zgodovinskih dejstev. Pomaga~ si lahko
tudi z ucbenikom in dodatno literaturo 1.../. 5

I luaz aVlenti~en ie uporabljen v: Sencotnik, S. 2000: Avtentitne oblike preverjanja in ocenjevanja za kakovostnejSe utenje in poucevanje, v: VZ80ja in izobratevanje, letnik XXXI, ~t.
2, sir. 82 ~ 86. Zanimiv primer avtentiCne naloge, kjer se uCenci seznanijo s pojavom neonacizma in poglobijo njegovo razumevanje je v: Lagar. D. 2002: Napotki za pripravo pisnih

prelzkusov mania v devetfetni osnovni soli, v: Vzgoja in izobralevanje. letnik XXXIII, St. 2., sIr. 45.

I
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b

http://aeademic.pg.cc.md.us/~wpeiree/MCCaRimetaco- l .html(Melaeognilion; Internet: 14. avgust 2002). Opis deklaralivnega, proeeduralnega in pogolnega [kondicionalnega
znania) ie v: Rutar lie, Z., 2agar, D. 2002: Pojmovanja znania, v: Vlgoja In izobralevanje, letnik XXXIII, Stevilka 2, SIr. 13.
Semocnik. S. 2000: AvtentiCne oblike preverjanja in ocenjevanja za kakovoslnej~e uCenje in pouCevanje, v: Vzgoja in izobra1evanje, letnik XXXI, $1. 2, sIr. 84.
AvtentiCne naloge se ~e nahajajo v sleviinih ucbenikih in delovnih zvezkih za osnovno ~olo in tudi za srednjo $010 v SJoveniji. Prim eri pa so IUdi v prirOCnikih za uCilelje in v prilogah
za videokasele.
Pricevanle zadn]ega Maistrovega borea Simona Sadje, Priloga k videokaseti. Blejska Dobrava: Videofon, d. o. o.
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•

.l.eninov prihod v domovino (z nemsko pomocjo) lahko
ocenjujemo kot izdajo domovine ali pa kot modro
takticno potezo. Ocenite oba pogleda.,6

•

.AIi so bili driavljani ltalije med leri 1922/40 zadovoljni
z Mussolinijevo vlado? Opredelite, katere ukrepe lahko
ocenjujemo pozitivno in katere negativno. Kateri
prevladujejo?,7

•

•

.Dva razlicna pogleda na nacizem sta bila izralena v
filmih Zmaga volje {Triumph of the Will (l.eni Riefenstahl)
in Veliki diktator (The Great Dictator (Charlie Chaplin)).
Po ogledu obeh filmov napiSi primerjavo obeh politicnih
pogledov.,8
.Sestavite sku pine tako, da bodo v vsaki skupini najvec
Stirje dijaki ... Vasa naloga je, da primerjate atlantsko
izjavo in sklepe potsdamske konference. Ugotovite, ali
se v dolocenih sklepih izkljucujera, in ce se, v katerih in
zakaj. Vsaka skupina naj svoje zakljucke v obliki tabelske
slike predstavi drugim. Primerjajte svoje rezultate."

•

.Ce bi bil sovjetski politik leta 1961, katere pozitivne in
katere negarivne posledice bi pricakoval od gradnje
Berlinskega zidu? 10

•

.Predstavljaj si, da si vzhodnonemSki vojak, ki je prikazan
na sliki. NapiSi dnevnik za dan, ki je prikazan na sliki.
Razloli, kaj si naredil, zakaj in kaj pricakujeS v prihodnosti.,11

•

Ucenci se razdelijo v dYe skupini. Prva skupina pripravi
argumente za sovjetski model gospodarstva po drugi
svetovni vojni, druga skupina pa argumente za ameriSki
model gospodarstva. Ucenci, ki sodelujejo v pogovoru,
morajo dokazovati svoje trditve.

Znacilnost avrenticnih nalog je, da imajo le vnaprej
dolocene opisne kriterije za izdelavo, ki jih morajo poznati
tudi ucenci. V nadaljevanju so predstavljene naloge z
oblikovanimi opisnimi kriteriji, ki kalejo doloceno
zahtevnost naloge.
•

Veliko Ijudi danes uporablja besedo faSist v politicnih
diskusijah. Anketiraj nekaj volivcev in jih vpraSaj, ka j
pomeni beseda faSist. Potem napiSi en odstavek, kjer
primerjaS te razlage z razlago te besede v casu
Mussolinija.
Opisni kriteriji za ta pisni izdelek (odstavek) so naslednji:

Poskusen: odstavek je nepopoln in neorganiziran, ima
veliko napak.
Minimalen: odstavek nima zadostnib informaciJ; je
neorganiziran in ima veliko napak.
Ustrezen: odstavek uporablja anketne odgovore razlitnih
/judi, je dobro organiziran in ima nekaj napak.
Vzoren: odstavek vsebuje infonnacije razlitnih ljudi,
kaze dobro analititno mifljenje, dobro organizacijo in
nima napak. 14
•

Na internetu poiSci tri primarne vire 0 drlavljanski vojni
v Rusiji (1918121). Prvi vir naj prikazuje pogled Rdece
armade, drugi vir pogled belih in tretji vir pogled tuje
sile, ki se je vmeSala v drlavljansko vojno. Tiskaj
dokumente in potem za vsak vir povzemi glavno idejo.
Opisni kriteriji za ta pisni izdelek (povzetek) so naslednji:

Poskusen: vsi trije pogledi niso vkljuteni oz. povzetek ni
popoln.
Minimalen: povzetek je popoln, vendar kaze majhno
razltmevanje treb pogledov.
Ustrezen: povzetek kaze dobro razumevanje vseh treh
pogledov.
Vzoren: povzetek kaze zelo dobro razumevanje vseb treh
pogledov, informacije so predstavljene na zanimiv
natin. 15
Fotografija nemskega vojaka 12
• Dolenc, [, GabriJ:, A (2002); Zgooovina 4, Uc:benik za 4. letnik gimnazije, DZS.

•

Ucenci v skupinah pripravijo igro vlog z dvema
prizoroma. Prvi prizor {pogovor med ocetom, materjo
in otrokil prikazuje vsakdanje livljenje med obema
vojnama, drugi (ravno tako pogovor v druiinil pa
vsakdanje livljenje po drugi svetovni vojni.

• Ucenci morajo med ucno uro napisati ilegalen letak za
boj proti nemSkemu okupatorju. Vsi ga morajo
neopazno prebrati, tako da uCitelj ne ve, pri katerem
ucencu je ta letak. 13

ljubljana. sIr. 26.
Ibid., su. 51.
• World HislolY (1997). Perspectives on the past, Teacher's edition. McDougal littell,
SIr. 705.
t Rahotlna, I. (1998). Delovni zvezek 4 za zgodovino. DZS, ljubljana, sIr. 35.
10 World History (1997), Perspectives on the past, Teacher's edition. McDougal littell,
7

sIr. 759.
Ibid.. sir. 759.
Il Ibid .• su. 755. FOlografija prikazuje mejo med vzhodnim in zahodnim Berlinom pred
lelom 1961.
11 Veliko idej za altemativno preverjanje OL aktivnosti u~encev so v: A Devon approach to History.
14 Veliko idej za alternativno preverjanje oz. aktivnos!i u~encev so v: A Devon approach to History at Key Stalle Three, 1995, Devon education.
15 World History, 2001, Connections to today, Prenlice Hall, ser. 760.
" Ibid., str. 706.
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Nauci se 0 vzponu Hitlerja na oblast s pomocjo interneta. Potem napiSi casopisni Clanek za zahodni
casopis, kjer opisujeS dan, ko je Hitler postal kancler.

avi
ugi
ski
Iru,

Opisni kriteriji za Clanek so naslednji:

,z
no

nih
kaj
(jer
ISU

Alternativne naloge preverjajo sposobnost vlivljanja v
preteklost, povezave preteklosti s sedanjostjo, livljenjske
spretnosti (npr. pisanje clankov, komentarjev, izdelovanje
plakatov, oglasov, oddaj ipd.). Nekatere naloge so le
uveljavljene, npr. pisanje seminarskih in raziskovalnih nalog,
referatov, govornih vaj in nastopov, diskusije ipd. Obstajajo
pa Se druge naloge, ki jih lahko uCitelji sestavijo glede na
starost, sposobnost in interes ucencev. Naloge lahko
preverjajo znanje in izkuSnje v resniCnih livljenjskih
situacijah, ucenci lahko znanje povezujejo z resniCnim
livljenjem, naloge zahtevajo razmiSljanje in spodbujajo
inovativnost ucencev.17 Stevilne naloge pa so lahko tudi
zanimivo motivacijsko sredstvo pri pouku zgodovine. V
nadaljevanju so predstavljene nekatere molne avtentiCne
naloge pri predmetu zgodovina, ki so sploSne in se lahko
uporabljajo za katerikoli zgodovinski dogodek.

nji:

ma

, Je
nih
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tn
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ikaj
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• Ucenci si ogledajo odlomek zgodovinskega filma brez
zvoka oz. podnapisov, potem sestavijo televizijski
komentar za ta del filma.

lnji:
~

•

Ucenci pripravijo radijsko oddajo, radijski intervju,

poskusen: Clanek ni popoln.
radijska porocila 0 kateremkoli zgodovinskem dogodku.
Minimalen: Clanek ima manj injormacij, kate manjse
• Ucenci lahko napisejo clanke za zgodovinski casopis
razttmevanje prohlematike, je neorganiziran in ima vet
in ga oblikujejo.
napak.
Ustrezen: tlanek kate dohro razttmevanje prohlematike, • Ucenci obiscejo zgodovinski muzej, potem napisejo
vsehttje nekaj prepritljivih podrohnosti, je jasno napisan
kratko predstavitev muzeja za zgodovinski casopis.
in vsehttje Ie nekaj napak.
Vzoren: tlanek kaze dohro preutevanje in je dobro • Ucenci po vodeni zgodovinski ekskurziji pripravijo
turistiCni vodnik in izdelajo nov turistiCni program za
napisan, vsehuje zanimive podrobnosti, jamo in preizlet
z zgodovinsko vsebino.
16
pritljivo prikazttje zahodni pogled in ne pseh"je napak.

Irej
lati

1

zgodovinskem dogodku. Za pripravo potrebujejo slikovni
material, videoposnetke ter program za racunalnisko
obdelavo videa.

ni

weh

Za katerikoli zgodovinski dogodek ali osebnost lahko
ucenci napiSejo: govor, sodno obravnavo, pismo, pesem,
odlomek zgodovinske novele, kartico, proSnjo za
delovno mesto itd.

treh
miv

Za katerikoli zgodovinski dogodek (ali osebnost) lahko
ucenci izdelajo oglas, politiCni plakat, karikaturo, filmski
pia kat, propagandni pia kat itd.

·zs,

Ucenci napiSejo Clanke za dolocen slovenski casopis iz
20. stoletja in izberejo datum izdaje. Clanki morajo biti
napisani in oblikovani v stilu casa ter lahko vkljucujejo
vsebine za razlicne casopisne rubrike.

hno

:ell,

Ucenci v skupinah pripravijo in posnamejo intervju za
televizijsko oddajo (s solsko kamero) 0 kateremkoli
zgodovinskem vprasanju.

tel!,

,p-

Ucenci pripravijo dramsko igro 0 poljubnem zgodoVinskem dogodku.

,p-

Ucenci pripravijo dokumentarno oddajo 0 kateremkoli

b

•

Ucenci lahko izdelajo zlolenke kot propagandno,
turistiCno ali informativno gradivo 0 kateremkoli
zgodovinskem kraju, dogodku ali osebnosti.

•

Ucenci lahko pripravijo tiskovno konferenco ali okroglo
milO 0 zgodovinskem vprasanju, kamor povabijo
zgodovinarje, politike ali druge osebnosti.

•

Ucenci v knjilnici (bibliopedagoska ural resujejo
problem (0 katerikoli zgodovinski temi) z uporabo
literature, ki je na voljo v knjilnici in jo tudi poiscejo
sami.

Pri sestavljanju taksnih nalog naj bi upostevali tudi
dolocena merila, ki so predstavljena v nadaljevanju:
.AIi naloga zahteva od ucencev ob uporabi znanja tudi
presojo, kako ga bo uCinkovito uporabil v novih problemskih
situacijah?
Ali naloga zahteva od ucenca poznavanje vsebin,
spretnosti in miselnih spretnosti, ki so opredeljene kot
bistveno, temeljno manje?
Ali daje naloga molnost raziskovanja I ...!?
Ali je naloga procesna in dolgorocna?
Ali daje naloga ucencem prilolnost preizkusiti in
uporabiti svoje znanje in spretnosti odgovorno in
profesionalno 1",/ in ali jih postavlja v realno situacijo zunaj
sole ali pa je vsaj simulacija realnosti?
Ali zahteva naloga pretehtano in uCinkovito uporabo
manja in spretnosti, ki so v skladu s pricakovanji uCitelja
glede na ucni proces in ucne cilje?
Ali zahteva znanje, ki je za ucence dolocene starostne
stopnje pomembno in potrebno lima smisel za ucenca in
prispeva k njegovemu kognitivnemu, socialnemu,
emocionalnemu in metakognitivnemu razvoju)? 1.../,18
16

11

Ibid., stf. 765.
Vee. 0 znatilnostih nalag: Sento<:nik. S. 2000: Avtenti tne oblike preverjanja in ocenjev;lOj a la kakovostne jse ut"enje in poute van je, v: Vzgoja in izobratevanje, letnik XXXI,
~t.

2, ser. 84.

" Merila so Vleta iz: Sentocnik. s. 2()()(); Avtentitne oblike preverjanja in ocenjevanja za
kakovostnejSe utenje in poutevanje, v: Vzgoja in izobratevanje,letnik XXXI, st. 2, str. 85.
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MARZANOVA TAKSONOMIJA
MISELNIH PHOCESOV PHI
DIMENZIJAH UCENJA

•

Vprasanje zahteva sklepanje z dedukcijo: .Iz besedila si
izvedel, da je kmecka hisa propadla. Kaksne moinosti
je imela druiina za prezivetje?«21

•

Vprasanje zahteva argumentiranje oz. utemeljevanje: .Ob
ogledu videofilma !Pricevanje zadnjega Maistrovega
borca Simona Sodje! razberi in zapisi dokaze za ali proti
sledeCi tezi: Prebivalstvo slovenskih vasi je bilo na zacetku
20. stoletja mocno druzbeno in gospodarsko
razslojeno.«22

•

Vprasanje zahteva analizo perspektiv: .Neki zgodovinar
je izjavil, da je socialni realizem ,komunizem s
smehljajocim se obrazom'.23 Kaj je mislil stem?

Ker avtenticne naloge poudarjajo kvalitetno znanje oz.
razlicne miselne procese, se lahko za sestavo vprasanj oz.
nalog uporabi Marzanova klasifikacija miselnih procesov.
Robert 1. Marzano je eden od skupine ameriskih avtorjev,
ki so razvili pet dimenzij ucenja.19 Te dimenzije so: odnos
in dojemanje ucenja; pridobivanje in integriranje znanja;
razsirjanje in izboljsanje znanja; smotrna uporaba znanja
in produktivne miselne navade.
Prva dimenzija odnos in dojemanje ucenja predvideva,
da se morajo najprej v razredu pri pouku zgodovine
vzpostaviti taksni pogoji, da ucenci pokazejo pozitivni
odnos do predmeta oz. ucenja. Tako je tudi pri pouku
zgodovine najprej treba motivirati ucence za solsko ali
domace delo.
Druga dimenzija pridobivanje in integriranje manja
pomaga ucencem povezovati staro in novo znanje ter ga
organizirati tako, da ga ne pozabijo. Ce se ucenci ielijo
nauCiti doloceno spretnost, se morajo nauciti najprej en
primer oz. postopek, potem pa lahko to spretnost ucinkovito
uporabljajo pri drugih primerih. To velja se posebej pri
predmetu zgodovina, kjer so potrebne razlicne spretnosti
oz. sposobnosti uporabe zgodovinskih virov, sposobnost
oblikovanja pisnih in graficnih izdelkov (npr. pisanje clankov,
oblikovanje miselnih vzorcev, plakatovl. sposobnost
uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije itd.
Seveda pa se brez dolocenega znanja teh spretnosti ne da
uporabiti.
Tretja dimenzija razsirjanje in izboljsanje manja
predvideva, da morajo ucenci svoje znanje razsiriti in ga
stalno izboljsevati, da lahko poglobijo razumevanje. To
razumevanje pa lahko poglobijo z razlicnimi miselnimi
procesi, kot so npr. primerjanje, razvrScanje, abstrahiranje,
induktivno sklepanje, deduktivno sklepanje, utemeIjevanje, analiziranje napak, analiziranje perspektiv. Ti
miselni procesi so pomembni pri sestavljanju kvalitetnih
nalog oz. vprasanj tudi pri zgodovini. Nekateri primeri
taksnih vprasanj so predstavljeni v nadaljevanju.

Cetrta dimenzija - smotrna uporaba manja - vkljucuje
miselne procese, ki spodbujajo uporabnost znanja:
odlocanje (izbiranje med alternativami), resevanje
problemov, odkrivanje (invencija), preiskovanje
(preucevanje), eksperimentalno raziskovanje.
Ta dimenzija ucenja je prisotna pri razlicnih nalogah, kot
so npr. daljse esejske naloge (npr. raziskovalne ali
seminarske naloge) ali alternativne oblike nalog (npr.
pisanje clankov, govorov, oblikovanje graficnih izdelkov
itd.).
•

Naloga zahteva invencijo oz. odkrivanje: Preucil si
razlicne gospodarsko-druibene sisteme (kapitalizem,
socializem, komunizem). V obliki plakata (ali clanka)
predstavi svoj idealni gospodarsko-druzbeni sistem 20.
stoletja.

•

Naloga zahteva resevanje problemov: Podrobno si se
seznanil z gospodarskimi reformami Stalina med obema
vojnama. Kako bi ti izboljsal gospodarsko stanje in
zivljenjski standard v Rusiji med obema vojnama?

• Naloga zahteva preiskovanje (preucevanje): S pomocjo
slikovnega in pisnega gradiva v ucbeniku samostojno
ugotovi in preuci, kateri dejavniki so pripomogli h koncu
hladne vojne? Odgovore predstavi v obliki miselnega
vzorca. 24
Peta dimenzija ucenja so miselne navade, ki vkljucujejo
kriticno miSljenje (prizadevanje za natancnost, jasnost,

19

•

•

Vprasanje zahteva sklepanje z indukcijo: ,Iz besedila
ugotovi, kaj se dogaja na kmeckem dvoriscu? Odkrij,
kako so prodajali kmetijo?«20

Ropoce boben, vpije biric
in kos za kosom glasno izklicuje;
a nihce ne more refiti nit,
vse sam brezsrcnik kupuje.
Za kosom se kos od kmetije drobi
med krikom in hrumom, ropotom in jokom,
kot rezali ud hi na ud, se mi zdi,
s telesa sirotnim otrokom. «
(Simon Gregorcic, Draiba, odlomek)

in praksi

v knjigi: Marzano, R. J., & Pickering, D. J., with A rredondo, D. E.
Blackburn, G. J., Brandt, It S., Moffett, C A, Paynter, D. E., Pollock, J. E., & Whisler, J.

Dimenzije ucenja so

[997: Dimensions of learning: Teacher's manual (2 M edJ VA Association for Supervision and Curriculum Development Alexandria. Na kratko so dimenz ije ucen ja
predstavljene na http://www.rncrel.org/ products/ dimensions/ whathow.asp(What is Dimension of Learning and How is it used?; Internet: 14. avgust 2002).
20 Brodnik, v., Mrevlje, B. 2001 : Izsel jevanje Slovencev v ZDA pred PIVO svetovno vojno, v:
SimpOlij - Modeli pouCevan ja in uCenja, lbornik prispevkov 2001 , lavod Republike
Siovenije za solstvo, ljubl jana, str. 88.
I I Ibid., str. 88. Primeri avtentitnih nalog so ludi v: DrnovSek, M., Brodnik, V. (2002).
Mno1itno izse[jevanje Siovencev v ldrulene drtave Amerike: prirotnik za utitelje.
Ljubljana: lavod Republike Slovenije za Solstvo.
U PriCevanje zadnjega Maistrovega borca Simona Sodje, Priloga k videokaseti, BJejska
Dobrava: Videofon, d. o. o.
ZJ World History (2001), Connections to today, Prentice Hall, str. 71Z Moten odgovor:
SovjelSka umetnostna politika je narekovala umetnikom, da lahko prikazujejo tivlj enje
Rusov Ie v pozilivni lut i. Njihovo sporotilo je morale biti veselo, spodbujati pa je
morale upanje za socialistiCno prihodnost.
H Oolenc, E., Gabrit, A (2002), 19odovina 4, Ucbenik za 4. letnik gimnazije, DZS, Ljubljana,
SIr. 200- 203. Vprasan je je na str. 203: Kateri dejavniki so po tvojem mnenju pripomogli
h koncu hladne vojne? Kdo je vet 'dohil' in kdo 'izgubil?
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odprtost do razlicn i h mnenj itd.J. ustvarjalno
miSljenje (vztrajanje, dvigovanje meja znanja in
sposobnosti, oblikovanje meril evalvacije itd.) in
samoregulativno miSljenje (ustrezno nacrtovanje,
uporaba razlicnih virov, kontroliranje lastnega
miSljenja, pravilno reagiranje na povratne informacije,
evalvacija lastnih dejanj itd.).
Ker pa vse dimenzije ucenja po Marzanu delujejo
povezano, a ne izolirano, je treba upoStevati tudi
dolocen vrstni red ucenja.
V prvi fazi ucitelj pripravi nalogo, doloci vpraSanje,
ki vkljucuje dolocen miselni proces. Potem uporabi
ta miselni proces pri ucnih UTah oz. nauci ucence
uporabljati ta miselni proces. Npr. za ucenje
miselnega procesa primerjave lahko uCitelj uporabi
Stiri korake: pri prvem koraku ucenci izberejo
elemente, ki jih zelijo primerjati, pri drugem koraku
izberejo znacilnosti, po katerih bodo primerjali te
elemente, pri tretjem koraku razlotijo, na kakSen
nacin so si ti elementi podobni ali razlicni glede na
znacilnosti, pri cetrtem koraku pa poskuSajo povzeti,
kar so se naucili. Pri tem si lahko pomagajo z graficno
predstavitvijo, ki se po navadi ~porablja pri
matematiki:

;

Spodnja preglednica prikazuje tri kriterije z opisi za
ocenjevanje miselnega procesa primerjava. 2'

I. Izbor elementov za primerjavo:
Stevilo
tock

e
a

Izbor elementov, ki predstavljajo nenavaden
in izviren izziv za primerjavo.

3

Izbor elementov, ki predstavljajo manjSi izziv
za primerjavo.

2

Izbor elementov, ki prestavljajo bolj obicajno
primerjavo.

I

Izbor elementov, ki niso povezani z nalogo oz.
z razlogi za primerjavo.

2. Izbor znacilnosti, po katerih se primerjajo elementi:
Stevilo
tock

o
o
u

a
o
t,
l
L

Opis

4

Izbor znacilnosti, ki pomagajo razSiriti in poglobiti
razumevanje elementov na zanimiv in nenavaden
nacin.

3

Izbor znacilnosti, ki pomagajo razSiriti in poglobiti
razumevanje elementov.

2

Izbor znacilnosti, ki omogocajo delno primerjavo
elementov in lahko povzrocijo manjSe
nerazumevanje teh elementov.

I

Izbor znacilnosti, ki so navadne, ali izbor znacilnosti,
pri katerih se elementi ne morejo primerjati.

n
Druga faza zahteva spremljanje ucencevega dela
pri nalogi oz. pri nalogah, ki vkljucujejo isti miselni
proces, ter predvsem spremljanje napredka ucencev.
Ucencev napredek spremlja tako ucitelj kot tudi
ucenec, ki mora zato biti seznanjen z opisnimi kriteriji
za nalogo oz. naloge, ki jih sestavi ucitelj. Npr. ucenec
mora odgovoriti pozitivno na naslednja vpraSanja v
miselnem procesu primerjanje, da lahko napreduje
v tretjo fazo: .NaSel sem elemente za primerjavo.
Izbral sem znacilnosti za primerjavo. Razlozil sem,
kako se elementi med seboj razlikujejo ali so si
podobni..

Opis

4

I,

l.

in praksi

3. Ugotovitev podobnosti in razlik med razlicnimi elementi za
izbrane znacilnosti:
Stevilo
tock

Opis

4

Natancna ugotovitev podobnosti in razlik,
kjer so dodane tudi sklepne ugotovitve.

3

Natancna ugotovitev podobnosti in razlik.

2

Nekaj napak pri ugotavljanju podobnosti in razlik.

I

Pogoste in velike napake pri ugotavljanju podobnosti
in razlik.

~ r

Ko se konca druga faza, ostane Se ocenjevanje
dOlocene naloge, ki vkljucuje dolocen miselni
proces. Druga faza se konca z izdelavo naloge, ki se
ocenjuje.

l iil

)i.<
k'

2).

lie.

Tretja faza je sestavljena iz uciteljevega in ucencevega ocenjevanja koncnega izdelka. Zato to fazo
sestavljata dva ocenjevalna obrazca, ocenjevalni
obrazec za ucitelja in ocenjevalni obrazec za ucenca,
ki vsebujeta iste ocenjevalne kriterije." V nadaljevanju sta predstavljena dva primera ocenjevalnih
obrazcev.

;ka

b

2S Pri meri priprav in ocenjeva ln ih obrazeev Z<I razliCne miselne procese so nil: http;l!edservices.aeaZ
k 12,ia,us/ fra mewo rkldown load.hlml#thi nking (Thinking skills; Internet 14. avgust 2002).
a. Ibid.

j1

I

Sodobna

didaktika

po u k a

zgodovine

Spodnja preglednica prikazuje tri oz. ~tiri kriterije z
opisi za ocenjevanje miselnega procesa preucevanje
(procesa ugotavljanja in re~evanja vpra~anj 0 nasprotjih
in nejasnostih).2'

I. Pri prvem kriteriju, kjer se preu(uje in razlaga pretekli

Stevilo
toCk

I:

4

2. UCenec ugotovi, kar je le znano in dokazano 0
zgodovinskem dogodku.
Stevilo
tock
4

3

Opis

Uporablja razliCne vire za mane oz. dokazane
ugotovitve; dodaja koristne podatke, ki niso
tako mani, predstavi poglobljene in toCne
informacije 0 tern, kar je le znano
ali dokazano.
Uporablja vire, ki so potrebni za mane oz.
dokazane ugotovitve; predstavi tocne
informacije 0 tern, kar je le mana
ali dokazano.

2

Uporablja nekatere vire za mane ugotovitve,
predstavlja informacije 0 tern, kar je le mano,
vendar pa so nekatere informacije nepopolne
in netocne.

1

Uporablja sarno vire, ki so lahko dostopni za
mane oz. dokazane ugotovitve; predstavi zelo
malo informacij 0 tern, kar je le mano
ali dokazano.

3. UCenec ugotovi in razloli nasprotja, nezanesljivosti in
nejasnosti 0 zgodovinskem dogodku.
Stevilo
tock
4

Opis

Ugotovi in razloli glavna nasprotja, nezanesljivosti in nejasnosti 0 zgodovinskem dogodku
tako, da kale veliko razumevanje dogodka;
poudari tudi nasprotja, nezanesljivosti in
nejasnosti, ki so po navadi spregledana.

3

Ugotovi in razloli glavna nasprotja, nezanesljivosti in nejasnosti 0 zgodovinskem dogodku
tako, da kale osnovno razumevanje dogodka.

2

Ugotovi in razloii nasprotja, nezanesljivosti in
nejasnosti 0 zgodovinskem dogodku tako,
da kaie nekaj nejasnosti in omejeno
razumevanje dogodka.

I

Ugotovi in razloii nasprotja, nezanesljivosti in
nejasnosti 0 zgodovinskem dogodku tako, da
kaie veliko nejasnosti in tudi nerazumevanje
dogodka.

~-

•

in

p

r ak s j

Opis

Razvije in podrobno zagovarja verjetne in
podrobne reSitve za nasprotja, nezanesljivosti
in nejasnosti nekega zgodovins kega dogodka;
reSitve kalejo kreativno miSljen je in pod robnosti dogodka.

3

Razvije in zagovarja verjetne re Sitve za
nasprotja, nezanesljivosti in nej asnosti nekega
zgodovinskega dogodka.

2

Razvije verjetne reSitve za nasprotja, nezanesljivosti in nejasnosti nekega zgod ovinskega
dogodka, vendar pa ni podrob nosti in natanCnosti; dokazi pa kalejo na nej asnosti in na
omejeno razumevanje dogodk a.

1

Razvije neverjetne reSitve za na sprotja, nezanesljivosti in nejasnosti nekega zgodovinskega
dogodka, jih ne zagovarja ali pa predstavlja
dokaze, ki katejo na nejasnosti ali pomanjkanje razumevanja dogodka.

Zakljucek
Avtenticne naloge poveCujejo kako yost in trajnost
pridobljenega manja, razvijajo razlicne mi seine procese ter
spodbujajo ucence k izvirnosti, odprtost i in fleksibilnosti
pri svojem ravnanju in razmiSljanju.
Marzanovo taksonomijo miselnih pro cesov (Se posebej
pri tretji in cetrti dimenziji ucenja) lahko uporabimo pri
sestavljanju razlicnih nalog, ki preverja jo viSje miselne
procese oz. poglobljeno razumevanje in uporabo manja
pri pouku zgodovine. S takSnimi nalog ami se bistveno
poveca kvaliteta zgodovinskih nalog.
Avtenticne naloge so bolj livljen jske, prakticne,
realistiCne, problemske, raziskovalne i n sodobne (npr.
pisanje povzetkov, clankov, izdelava grafi cnih predstavitev,
videoposnetkov itd.), zato so Se toliko bolj pomembne za
kakovost pouka zgodovine.

Povzetek
Pri zgodovini imamo Stevilne moinos ti za alternativno
oz. avtenticno preverjanje in ocenjevanja znanja. Avtenticne
naloge so lahko ramovrstne: pisne, us tne, graficne ali
avdiovizualne. Glavni razlogi za uporab o teh nalog pri
pouku zgodovine pri preverjanju in ocenjevanju so
27
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4. UCenec razvije in zagovarja verjetne reS itve za nasprotja,
nezanesljivosti in nejasnosti nekega zgodovinskega
dogodka.

dogodek (zgodovinsko preuCevanje), opisni kriteriji niso
potrebni.

II

v

Ibid.
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predvsem, da tak~ne naloge omogoCajo prenos, integraeijo,
sintezO in uporabo znanja. Naloge spodbujajo tudi
motiviranost uCeneev, saj so zivljenjske in realistiCne. Pray
tako spodbujajo inovativnost, saj morajo uCenci svoje
znanje, predmetne sposobnosti in iivljenjske spretnosti
pokazati pri re~evanju razliCnih problemov. Kot sestavni
del alternativnega preverjanja in oeenjevanja pa avtentiCne
naloge omogoCajo tudi spremljanje napredka vsakega
uCenea, hkrati pa tudi uCenei lahko kritiCno razmi~ljajo 0
svojem uCenju, s Cimer lahko izbolj~ujejo svoje rezultate.
lato predstavljeni primeri posku~ajo spodbuditi uCitelje
zgodovine v osnovnih in srednjih solah k sestavljanju
avtentiCnih nalog oz. nalog, ki bi tudi poveCale kvaliteto
zgodovinskega pouka v Republiki Sioveniji.
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Na ptvi pogled je portfolio Ie mapa, v katero uCenee
spravlja svoje izdelke (od domaCih nalog in preizkusov
znanja do posebne vrste nalog, ki jih zaradi njihove
uporabnosti in zivljenjskosti imenujemo avtentitne naloge).
S temi izdelki uCenee ne pokate Ie svojega trenutnega
poznavanja snovi, ampak razvija tudi spretnosti.
V resnici je portfolio veliko veC kot Ie mapa izdelkov, je
koristen sistem, ki utitelju omogota spoznati utenea in
njegove posebnosti, moCna in ~ibkejsa podroCja, pa tudi
uCencu omogota spoznati in sprejeti samega sebe, saj
so uCenei vnaprej seznanjeni stem, kaj se oeenjuje in
preverja: vsaki avtentiCni nalogi so prilozeni opisni kriteriji,
ki jih velikokrat oblikuje uCitelj skupaj z uCenci.
Portfolio uCitelju pomaga spremljati vsakega uCenea, in
sieer s pomoCjo nalog, shranjenih v mapi. UCitelj in uCenee
ugotavljata, na katerih podroCjih je uCenee moCan in
uspe~en, kaj pa je tisto, kar bi pri svojem delu in odnosu
do dela moral se izbolj~ati ali pa tudi spremeniti.

pri
~Ine

mja
eno

npr.

itev,

e za

vno
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To pomeni, da vsako (avtentiCno) nalogo, ki jo uCitelj
zastavi uCeneem sestavljajo:
• kratka navodila, smernice .•;

b

•

•
•

eilji, ki jih delimo na vsebinske, proeesne (miselne
spretnosti) in proeeduralne (spretnosti, potrebne za
tehniCno izdelavo in predstavitev naloge);
obrazee za refleksijo (povzema ucenCevo razmi~ljanje 0
opravljenem delu);
oeenjevalni obrazec.

V ~olskem letu 200212003 temu dodajamo $e dva
preostala elementa, in sicer kolegialno preverjanje ali
kritiCni prijatelj in portfolio utitelja.
Kolegialno preverjanje pomeni, da ucenei svojim
sosoJcem nudijo povratno informaeijo 0 opravljenem delu.
Ta povratna informacija ni oeena, ampak vkljuCevanje vseh
uceneev v proees pouCevanja in preverjanja, saj so~oJcu s
tem, ko ga opozorijo na stvari, ki bi se dale popraviti, mu
tudi svetujejo, kako naj se tega loti, pomagajo izboljsati
rezultate. NauCijo pa se tudi poiskati stvari, ki so vredne
pohvale.
Portfolio uCitelja je namenjen razmi~ljanju 0 strokovni
in metodiCni pripravljenosti na doloCeno temo, in sieer
kot ohranjanje in nadgradnja tistega, s Cimer je uCitelj zadovoljen, in spreminjanja tistega, kar Cuti kot pomanjkljivost.
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Kako smo uvajali posamezne
elemente portfolia
Sku pin a, ki je uvajala/razvijala portfolio pri pouku
zgodovine, je nastala in delovala pod vodstvom svetovalke
za zgodovino ge. Vilme Brodnik. Bila je del sirsega projekta,
ki je potekal pri ZRSS z naslovom Refleksivna edukacija. V
skupini so bili ucitelj in uciteljica, ki poueujeta zgodovino
na gimnaziji, in dye ueiteljici iz osnovne sole.
Prek dela v skupini smo razcistili stevilne nejasnosti,
ki so se nam porajale ob uvajanju takega naeina dela v
nase ucilnice, saj smo kljub splosnim smernicam, ki smo
jih bili deletni od vodje projekta, mag. Sonje Sentoenik,
pred seboj imeli nalogo prilagoditi jih nasem predmetu
in razmeram, saj je portfolio nastal v ZDA, kjer imajo
povsem drugacen solski sistem.
Skupini so se porajala naslednja vprasanja:
• kaj je portfolio;
• kaj je avtenticna naloga pri zgodovini;
• kako zasnovati cilje, ki niso usmerjeni Ie v vsebine;
• kaj so procesni in kaj proceduralni cilji;
• ali naj obrazci za refleksijo vsebujejo tudi vsebinska
vprasanja ali ne;
• kako sestaviti dober ocenjevalni obrazec.
Ko je nasa skupina zaeela z delovanjem, nam je bila
komaj jasna fiziCna podoba portfolia (mapa), njegovega
pomena smo se zavedli sele bistveno pozneje: naertovanje
razvijanja doloeenih podrocij (npr. ueinkovita komunikacija,
sodelovalno ucenje, miselne navade ... ) z avtentienimi
nalogami, katerih oblika se ponavlja, tako da imajo ueenci
dejansko moinost izboljsati svoje spretnosti na dolocenem
podrocju.
Veliko smo se ukvarjali stem, kaksne naj bi bile
avtentiene naloge pri zgodovini. Zaeeli smo s kriiankami,
stripi, kvizi in koncno prisli do ugotovitve, da je to deJa z
viri, pri cemer besedo vir razumemo v najsirsem pomenu
(primarni viri, fotografije, karikature, grafi, literarna besedila,
elanki v casopisih in revijah, strokovna in poljudnoznanstvena literatura ... ). S temi nalogami naj bi poleg
vsebin pri otrocih razvijali tudi doloeene spretnosti, torej
je bilo !reba tudi cilje usmeriti ne Ie na vsebine, ampak
tudi na spretnosti. Tako je nastala delitev zastavljenih ciljev
na vsebinske, procesne (pri teh so misljene miselne
spretnosti izpeljane iz Bloomove ali Marzanove taksonomije, kot so npr. primerjanje, induktivno sklepanje,
utemeljevanje, analiziranje perspektiv... ) in proceduralne
(nakazujejo pot do kvalitetnega izdelka in njegove
predstavitve). Veliko teiav smo na zacetku imeli tudi s
sestavljanjem obrazcev za ocenjevanje oziroma z opisnimi
kriteriji, ki so sestavni del teh obrazcev: zamisliti si in
napisat opisne kriterije za izdelek (usklajen mora biti z
zastavljenimi cilji), ki ga potem ocenis.
011.1 1'111'11'••)1'"
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Izkusnje z delom v projektu
Sarna sem vkljucena v projektno skupino te od samega
zacetka, kar pomeni, da sem poueevala generacijo, ki je z
menoj prehodila pot uvajanja portfolia. To so ueenci, ki
sem jim bila tudi razrednik. Analiza razmisljajocih pisem,
ki so jih pisali ob koncu Z in 8. razreda, kate, da je tudi
njihovo vrednotenje dela v projektu predvsem pozitivno.
Ucencem je bila vsec samostojnost: sami so morali
poiskati informacije, sami so si morali dolocene stvari
razloliti, urediti in narediti po svoje. Naucili so se zbirati
informacije iz vec virov, izluseiti bistvo in jih sestaviti v
neko logicno sosledje. Ceprav so ugotavljali, da za tak
nacin dela porabis veliko casa, se ni nihce spraseval 0
smiselnosti tega dela.
Zelo zanimiva so spoznanja, nekaterih ueencev. Ugotovili
so, da se moras nalog lotiti resno in delavno, da je to:
.Trdo delo, ee hoces, da je dobro.• Neki ucenec je ugotavljal,
da si sicer vee zapomni pri klasiCnih urah, vendar: .Pri
portfoliu sem se naueil iskati vire, razclenjevati uporabne
in neuporabne informacije in delavnosti.. Druga ucenka je
zapisala: »Naucila sem se, da ne smem delati zadnji dan.
Tega se sicer ne bi.. Neki drugi ueenec pa je spoznal, da so
nekatere teme sicer teike, a jih je ravno tako treba razumeti
in nalogo narediti.
V solskem letu 200212003, ko portfolio uvajamo ie
cetrto lero, sem se odlocila in v projekt vkljueila oba 6.
razreda. Dela sem se lotila sistematicno, cesar pri prvi
generaciji nisem mogla, saj so elementi portfolia nastajali
sproti. Ucence sem najprej seznanila z novo terminologijo
in naeinom dela. Pred opravljeno prvo avtenticno nalogo
sem jih postopno seznanila s celotnim aparatom.
Zaceli smo z ucbenikom kot njihovim prvim virom
zgodovinskih informacij. Temu sem potem postopoma
dodajala nove vire, vendar nikoli vee kot trio Uvajali smo
tudi nacine dela, ki jim niso bili tako znani, npr. metoda
sestavljanke.
Potem pa je sledila prva avtentiena naloga: priprava
posebne izdaje revije z naslovom V dotini Nita. UCenci so
se razdelili v sku pine. Vsaka je predstavljala urednistvo
easopisa, ki pripravlja posebno izdajo revije. Pripravila sem
jim tudi seznam literature. Dogovorjeni smobili tudi za
datume - vpogled v nacrt, prva oddaja, koncna oddaja.
Z nalogo sem hotela doseci naslednje cilje:

Vsebinski cilji:
•

s prebiranjem dodatne literature ucenci poglabljajo
doslej osvojeno znanje 0 kulturi in civilizaciji starega
Egipta.

Procesni cilji:
•
•
•

ueenci razvrstijo pojme in dogodke v razliene rubrike
easopisa;
izberejo dogodke in osebnosti, ki se jim zdijo najpomembnejsi;
preueijo izbrani problem.
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Procedttralni cilji:
•

•

utenci so uporabili razlicne tehnike zbiranja podatkov;
utenci so ucinkovito interpretirali podatke;
utenci so prepoznali uporabno vrednost podatkov;
utenci so pri svojem izratanju jasni;
izdelek, ki so ga oddali je kvaliteten, zanimiv in kaie na
utinkovito sodelovanje skupine.

Oddane izdelke sem ocenila po naslednjih kriterijih:

Pridobivanje informacij
5 - Ucenec je uporabil razlitne vireoPri iskanju informacij
je izviren in se ne zadovolji Ie z najbolj ocitnim. Pravilno
uporablja zgodovinske pojme, uporaba lastnih besed
pa dokazuje razumevanje. Dejstva in mnenja se ne
podvajajo in so logitno razporejena.
4 - Utenec je uporabil vet virov. Pravilno uporablja
zgodovinske pojme. Dejstev in mnenj ne ponavlja in jih
tudi logicno razporedi.
3 - Utenec je uporabil Ie en vir ali eno vrsto virov.
Dobesedno prepisuje posamezne dele vira. Nenatancen
je pri uporabi zgodovinskih pojmov. PosamelOi deli
besedila se ponavljajo.
2 - Utenec je skoraj dobesedno prepisal cel vir. Nepravilna in nenatancna uporaba zgodovinskih pojmov
kate, da ucenec problema ne razume.
I - Ucenec naloge ni naredil ali pa je zgresil njen namen.

Posredovanje informacij
5 - Ucenci so naredili izdelek, ki je izviren in zanimiv.
Izbrali so dogodke in pojave, ki kulturo in civilizacijo
starih Egipcanov prikazujejo na jasen, natanten in
inovativen nadn. V izdelku ima pomembno vlogo tudi
slikovno gradivo, ki ni Ie za »okras«. Posamezni podpisani
deli revije imajo uvod, jedro in zakljucek. Ucenec je
takemu clanku dal naslov, ki bralca pritegne, a ga ne
zavaja. Besedilo je podkrepil tudi s slikovnim gradivom.
4 - Izdelek je kvaliteten. Ucenci so izbrali dogodke in
pojave, ki kulturo in civilizacijo starih Egipcanov prikazujejo jasno in natancno. V izdelku ima pomembno
vlogo tudi slikovno gradivo. Posamezni pod pisani deli
revije imajo uvod, jedro in zakljucek. Utenec je takemu
clanku dal ustrezen naslov. Ob besedilu je tudi slika, ki
besedilo podkrepi.
3 - Utenci so oddali izdelek, v katerem jim je v vecjem
delu uspelo predstaviti bistvene elemente, dogodke in
pojave, lOaciine za stari Egipt. Slikovno gradivo pa ima
vlogo masila. Posamezni pod pisani deli revije ne
upostevajo notranje delitve na uvod, jedro in zakljucek.
Naslov clanka je neustrezen ali zavajajot.
2 - Utencem v izdelku ni uspelo predstaviti bistvenih
dogodkov in pojavov. Slikovno gradivo je neustrezno

b

uporabljeno. Clanki, iz katerih je sestavljena revija,
nimajo uvoda, jedra in zakljucka. Ucenec je Ie do besedno prepisal posamezne dele vira. Naslov tlanka ne
ustreza besedilu.
- Ucenci niso oddali izdelka ali pa so zgresili namen
naloge.

Uporaba informacij
5 - Ucenec lOa pridobljene informacije razvrstiti v
kategorije (ve, kaj spada skupaj) in prepozna uporabno
vrednost posameznih informacij. Iz informacij
samostojno ustvari splosno sliko (ve, kaj mu informacije
povedo, in kaj lahko iz tega sklepa). Zna najti podatke,
ki bodo podkrepili njegove trditve. Pri delu je
samostojen.
4 - Utenec zna pridobljene informacije razvrstiti v
kategorije (ve, kaj spada skupaj). Iz informacij ustvari
splosno sliko. Zna najti podatke, ki podkrepijo njegove
trditve.
3 - Ucenec zna pridobljene informacije razvrstiti v
kategorije (ve, kaj spada skupaj), vendar ne ve vedno,
kaj lahko iz teh informacij sklepa. Pri delu ni vedno
samostojen.
2 - Ucenec potrebuje pomoc tako pri razvrscanju kot
tudi pri tern, kaj mu ti podatki povedo, vendar se je
pripravljen uciti.
- Ucenec naloge ni naredil kljub pripravljenosti, da bi
mu pomagali.
K nalogi sem zasnovala tudi Obrazec za refleksijo, ob
katerem so ucenci razmisljali 0 svojem delu (odgovori z
obrazca za refleksijo ne vplivajo na oceno). Ker je bila naloga
kompleksna, sem tudi ta obrazec zasnovala tako, da sem
ga razdelila na tri dele:
• skupinsko deja (na ta vprasanja je odgovarjal vsak zase);
• izdelek (vprasanja resuje skupina kot celota);
• tvoj prispevek (resuje vsak zase).
V prvem sklopu so odgovarjali na naslednja vprasanja:
• Kako bi ocenil svoje sodelovanje pri delu sku pine?
Sem sodeloval.
V glavnem sem sodeloval.
Nisem sodeloval.
• Kako si se pocutil pri delu v skupini?
• Kaj si pri skupinskem delu obtutil kot prednost? (npr.
stevilo idej, ki se mi je porodilo; so mi prisluhnili; pocutil
sem se pomembnega; razcistil sem nejasnosti; drugim
sem razloiil, cesar niso razmeli; drugi so meni razloiili,
ce tesa nisem razumel; nisem prisel do be sed e)
• Kaj si pri skupinskem delu obtutil kot pomanjkljivost?
(glej prejsnje vprasanje)
• Kaj ti je pri skupinskem delu dobro uspelo?
• Kaj bos moral naslednjic spremeniti?
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•

Na spodnji lestvici obkroii, koliko ste bili kot skupina
ucinkoviti glede uporabe casa! (I je najmanj; 7 je najvec)

2
•

3

4

5

6

7

Ali ste bili pri sprejemanju odlocitev enakopravni vsi
ciani sku pine?

2

3

4

5

6

7

V drugem sklopu so odgovarjali na naslednja vprasanja:
• Nalogo smo izdelali sami?
Da.
•
•

Koliko casa ste potrebovali za izdelavo naloge?
Ali ste zadovoljni z izdelkom?
Da.

•
•
•

Ne, pomagal nam je _________________ .

Skoraj da.

Skoraj ne.

Ne.

Kaj yam je dobro uspelo?
Kaj morate izboljsati?
Najteije pri izdelavi naloge je bilo (zbiranje podatkov,
izbira, obdelava, sestavljanje ....; razloiite vsako svojo
trditev).

V tretjem sklopu so odgovarjali na naslednja vprasanja:
• Svoj prispevek sem naredil sam.
Da.
•
•

Koliko casa si potreboval za izdelavo izdelka?
Ali si zadovoljen z izdelkom?
Da.

•
•
•
•

Ne, pomagal mi je ____ ____ ____ ____ _.

Skoraj da.

Skoraj razumem.

Skoraj ne razumem.

•

Ne.

Kaj ti je dobro uspelo?
Kaj moras izboljsati?
Najteie pri izdelavi naloge je bilo (zbiranje podatkov,
izbira, obdelava, sestavljanje ....; vsak odgovor utemelji).
Kako ocenjujes razumevanje snovi, ki si jo v prispevku
obravnaval?
Razumem.

•

Skoraj ne.

Ne razumem.

Ali znas 5 svojimi besedami obnoviti »zgodbo.
prispevka?
Zakaj si se odlocil ravno za to temo?

Prvo avtenticno nalogo so ucenci opravili relativno
uspesno glede ocen in zelo uspesno glede sprejemanja
nove miselnosti (navduseni so bili nad pogovori 0
opravljenem delu in nad tern, da oceno lahko popravijo).
Pogovori, ki sem jih imela z ucenci, so pokazali, da imajo
velike teiave pri organiziranju dela - kako casovno in
vsebinsko razdeliti delo, ne znajo resevati sporov, ki se
pojavijo, ko nekdo v skupini ne opravi svoje naloge, medtem
ko 5 sarno vsebino ni bilo vecjih teiav.
Ob koncu teh pogovorov smo se dogovorili, da bo
naloga drugega ocenjevalnega obdobja po obliki enaka
(skupinsko delo). Stem bomo imeli moinost popraviti

napake iz prve naloge, jaz pa sem se obvezala, da born v
redovalnico vpisala oceno, ki jo bodo sami izbrali, seveda
z ustrezno utemeljitvijo.
V drugem ocenjevalnem obdobju smo naredili vee
manjsih nalog, 5 katerimi so spoznavali elemente, potrebne
za izdelavo naslednje vecje naloge.
Najprej smo v razredu pripravili igri Kaj se je dogajalo v
Delfih in Zmagal sem na olimpijskih igrah.lgrico so odigrali
pred sosolci, da bi se pripravili na javni nastop in na
vtivljanje, ki ga bodo potrebovali pri realizaciji naslednje
velike naloge. Pri ucenju so bile pomembne tako tiste
domiselne in odlicne predstavitve kot tudi tiste, katerih
realizacija je . sepala«, saj so otroci vsako komentirali. Kar
je bilo vredno pohvale, so pohvalili in nastopajoce
spodbujali, dolocene stvari pa so tudi kritizirali.
K pripravam na naslednjo nalogo je spadalo tudi
obravnavanje teme Atenska demokracija, ki sem ji namenila
dYe solski uri. Prvo solsko uro smo si ogledali videokaseto
in odgovorili na vprasanja, 5 katerimi smo razlotili osnovne
pojme:
• kaj je Ijudska skupscina;
• kdo je sestavljal Ijudsko skupscino;
• 0 cern so razpravljali na teh zasedanjih;
• kje so potekala;
• opisali smo dogajanje na teh zasedanjih;
• kaj je crepinjska sodba;
• kdo je DEMOS;
• kaj pomeni beseda demokracija.
Ucence sem vprasala, ali se jim ureditev v Atenah zdi
pravicna. Odgovori so bili razlicni, vsakega pa so morali
utemeljiti.
Za deja pri naslednji uri sem ucencem pripravila
fotokopijo anonimnega besedila, ki so ga pripisovali
Ksenofonu (Pseudoksenofon), ki pa 0 atenski ureditvi ni
imel pozitivnega mnenja. Ucenci so morali najprej ugotoviti,
kaksno mnenje ima avtor 0 ureditvi v Atenah, potem pa so
morali to trditev utemeljiti.
Zanimivo se jim je zdelo, da je vse tisto, kar so oni na
prejsnji uri nastevali kot prednost demokraticne ureditve, v
oceh avtorja pomanjkljivost, in da se tisto, kar je v njihovih
oceh najvecja krivica, tukaj sploh ne omenja (ienske).
Kot del priprave na veliko nalogo je bilo tudi iskanje
resnice v mitu 0 nastanku Rima in priprava govornega
nastopa 0 krscanstvu.
Velika naloga se nanasa na nacin tivljenja Grkov in
Rimljanov, ucenci morajo po lastni presoji in interesih izbrati
en problern, ga preuciti in predstaviti razredu. Glede ciljev,
obrazca za refleksijo in ocenjevalnega obrazca je ta naloga
opremljena kot prva, kar ucencem omogoca laiji nadzor
nad del om. Pri drugi nalogi so tudi pri iskanju literature
samostojni. Naloga pa je prirnerna za razlicne ucne nacine
ucencev, saj tistim, ki so besedno bolj mocni omogoca
oblikovanje samostojnega zapisa ali govornega nastopa,
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ulencem, ki se odlikujejo na praktilnih podrotjih, pa
izdelavo maket, oblatil, jedi in podobnega.

Misli
v
Ii

0

opravljenem delu

Portfolio utencem omogota poglobiti se v doloteno
temo, kar s klasilnimi testi in ocenjevanjem ni moino: pri
testih mora~ upo~tevati razlitne sposobnosti ulencev v
oddelku, ocenjevanje pa vzame toliko tasa, da je vsak
ulenec kvetjemu dvakrat letno na vrsti, kar pa je premalo,
te ielg doseli poglabljanje in povezovanje posameznih
dejstev. Omogola tudi razmislek 0 opravljenem delu, kaj
je dobro opravljeno in kaj bi ~e lahko izbolj~ali. Utitelju
omogota spoznati utence tudi drugo stran njihove
osebnosti: kak~na so njihova pritakovanja, kaj mislijo 0
sebi in svojem delu, kje se lutijo motne in kaj jim je tuje
in nedosegljivo. Portfolio oziroma opisno ocenjevanje, ki
je del celotnega aparata, ima ~e enD prednost, in sicer
transparentno ocenjevanje alternativnih vrst nalog (referati,

plakati, govorni nastopi, seminarske naloge in podobno).
Res vzame tak natin dela veliko tasa ne sarno utencem,
ampak tudi utitelju, vendar je to v veliki meri posledica
neusklajenosti na~e miselnosti s takim natinom dela, saj
je veliko utiteljev, utencev in njihovih star~ev prepritanih,
da je vso snov treba .predelati. v ~oli. V tern primeru ima
utitelj na izbiro Ie tradicionalni frontalni pouk, ki pa ni
povsem prilagojen novim generacijam utencev. Te zahtevajo
nov nalin dela (ta ne izkliutuje metode razlage), pri katerem
so tudi sami aktivni.
Pri takem natinu dela vtasih .trpi. vsebina {frontalni
pouk je tasovno zelo ekonomiten in utitelju omogota v
eni ~olski uri razloiiti veliko snovi), vendar utenci pri takem
natinu dela pridobijo dolotene spretnosti - iskanje
informacij, analiza virov, pisanje povzetkov, analiza
slikovnega gradiva, ustvarjanje lastnih zakljutkov, lu~tenje
bistva, sledijo svojim miselnim tokovom ..., kar je sicer
zamudno, a ima trajno vrednost.

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ellisa Tawitian, 0) Ivana Cankarja na Vrhniki
Mag. Franceska tumer, 0) Poljane v Ljubljani

Kaj

'V

•

UCl

zgodovina

in kako spoznavalno preteklost
(nepreclmetna povezava zgodovine in KIZ)
1 Uvod

2 Poucevanje zgodovine

Uvedba devetletke bo prinesla veliko novosti, med njimi
tudi poulevanje zgodovine v zakljutnem razredu druge
triade. Utni natrt za ~esti razred devetletke je ie pripravljen
in predvsem vkljutuje vsebine, ki jih doslej ~e nismo
poutevali.
V nadaljevanju sledi podrobna predstavitev motnega
natina obravnavanja prvih dveh tematskih sklopov
utnega natrta.
Gradivo prikazuje tudi medpredmetno sodelovanje
uti-telja zgodovine in ~olskega knjitnicarja, in sicer v
fazah natrtovanja in kasnej~e izvedbe skupne ure.
Prvima dvema sklopoma utnega natrta je namenjenih
Sest ~olskih ur. Utenci bode v teh ~estih urah po leg
vsebinskih zgodovinskih in knjitniCnih informacijskih
znanj (v nadaljevanju KIZ) urili tudi dolocene spretnosti,
izraiene v procesnih in proceduralnih ciljih. Ueitelj ie dolgo
ni vee edini vir znanja, zato je sestavni del grad iva tudi
seznam literature, potrebne za utiteljevo strokovno pripravo
in pripravo gradiv za utence.

Izhajajot iz svojih dosedanjih izku~enj z ucenci, starimi
II let, sem presodila, da bi bil zanje najprimernegi nalin
obravnave uvodnih poglavij zgodovine, te se pri tern
opremo na njihovo iivljenje, zato sem kot dogodek, ob
katerem spoznavajo razlitne vrste zgodovinskih virov, izbrala
njihovo rojstvo. Tudi pri spoznavanju zgodovinskih obdobij
sem se navezala na obdobja tlovekovega iivljenja. Zelo
dragocena za utence pa bo tudi izku~nja tretje utne ure skupen odhod v knjiinico, kjer bode spoznali razliko med
primarnimi in sekundarnimi viri in kjer bode tudi dobili
priloinost uporabiti pridobljeno znanje (natrtovano iskanje
literature, ki jo bode potrebovali pri naslednjih urah). Delovni
listi, ki sem ga pripravila za uro, pri kateri bomo spoznavali
razlitne vrste pisav in pomen pisave, sem razdelila na dva
dela: razpredelnico naj bi re~evali med ogledom videokasete
z utiteljevo pomotjo (pravilno zapisovanje pojmov na
tablo); vpra~anja pa so namenjena poznejsemu pogovoru
in so namenoma malo teija, saj utitelj pri uri lahko s
podvprasanji in z dodatnimi razlagami usmerja pogovor.
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:i Vkljucevanje
medpredmetnega podrocja
KIZ v pouk zgodovine
ali vloga solske knjiznice
pri informacijskem
opismenjevanju ucencev
Kurikularna prenova slovenskega ~olstva je zajela tudi
~olske knjitnice.leta 1996 je bila ustanovljena predmetna

kurikularna komisija za ~olske knjitnice'. Rezultat dela
omenjene komisije za osnovne ~ole so cilji in vsebine
medpredmetnega podroeja KIZ (5u~ec in tumer, 2001)'
in izbirni predmet informacijsko opismenjevanje (Su~ec in
tumer, 2001) ter KIZ za gimnazije'. Z omenjenimi dokumenti sta se spremenili tudi vloga in mesto ~olske knjitnice
v slovenskem izobratevalnem sistemu. Niti ueitelj niti
knjitniear nista vee edini vir informacij, ampak Ie usmerjevalca ueencev pri pridobivanju novega znanja z uporabo
sodobnih metod poueevanja. Solska knjitnica je postala/
postaja sredi~ee iskanja in pridobivanja informacij iz lastne
podatkovne zbirke ~olske knjitnice. Z medknjitnieno
izposojo pa tudi iz drugih knjitnic in sorodnih institucij,
npr. arhivov, muzejev. S pojavom sodobne informacijske in
komunikacijske tehnologije tudi iz drugih bibliografskih (online katalogi, npr. podatkovna zbirka slovenskega
vzajemnega kataloga (OBIB.51) in nebibliografskih
podatkovnih zbirk (polna besedila dokumentov, npr. EIFL
DIREG). Ze nekaj easa ni vee pomembno dokumente Ie
pridobiti, ampak je pomembneje iz mnotice dobljenih
zadetkov z vrednotenjem izbrati Ie relevantne dokumente
in jih uporabiti za pridobivanje novega znanja. S cilji in z
vsebinami KIZ tako solska knjitnica sodeluje pri informacijskem opismenjevanju ueencev.
Obstajajo razliene definicije informacijske pismenosti.
ALA, Ameri~ko bibliotekarsko dru~tvo (spletna stran: http:/
/ www.ala.org/) definira informacijsko pismeno osebo kot
tisto, ki je sposobna spoznati, kdaj potrebuje informacijo,
jo zna najti, oceniti in ueinkovito uporabiti. Informacijsko
pismeni so !judje, ki so se naueili ueiti se. Vedo, kako se je
treba ueiti, kajti vedo, kako je informacija organizirana. Vedo,
kako najti informacijo in kako jo uporabiti v taki obliki, da
se od njih lahko drugi uee. To so Ijudje, ki so sposobni, da
se uee vse svoje tiv!jenje, ker najdejo vedno informacije,
potrebne za katerokoli nalogo ali odlocitev. Ti pogledi
predpostavljajo radikalno drugacen sistem izobraievanja.
Zahtevajo, da se je treba uciti, kako se uciti. Poudarjajo
potrebo po bolj ucinkoviti integraciji izobraievalnih ustanov
v okolje. Preprieani so, da je pismenost, vkljucno z
informacijsko pismenostjo temelj uspe~nega razvoja v
informacijski druzbi«. (Filo, 1993)
Silva Novljan (1996) definira informacijsko pismenost

in praksi

kot nadredni pojem vsem drugim vrstam pismenosti, ki
vkljucuje branje, pisanje, poslusanje, govor, gledanje, risanje,
poudarja kritieno mi~ljenje in spretnosti resevanja
problemov ter po avstralskih avtorjih razclenjuje tudi
osnovne aktivnosti informacijskega procesa: definiranje
problema, lokacija podatkov, izbor podatkov, organiziranje,
uporaba, komuniciranje in vrednotenje.
Po Malleyu (Filo, 1992) informacijsko pismenost
sestavljajo informacijske spretnosti in znanja knjiinic, pa
tudi znanja, ki jih potrebujemo pri komunikaciji, studiju,
ucenju in branju, kot so: pridobivanje informacij - iskalna
strategija, bralna sposobnost, informacijski viri, uporaba
indeksov, uporaba abstraktov, interpersonalne sposobnosti,
sposobnost poslusanja, spremljanje novosti v stroki,
sposobnost opazovanja; organiziranje informacij:
zapisovanje predavanj, povzemanje iz knjig, spominske
sposobnosti, indeksiranje osebne dokumentacije,
organizacija informacij na splosno; ocenjevanje informacij:
izbira informacij, vrednotenje knjig, elankov, interpretiranje
podatkov, originalnih dokumentov; komunikacija informacij:
sposobnost pisanja, pisanje razprav, raziskovalna tehnika,
pisanje sporoeil, pisanje disertacije, oblikovanje abstrakta.
Po Picigi (1992) je to .nacin vedenja, in sicer kot
zmoinost uporabe pisnih informacij za delovanje v druibi,
doseganje individualnih ciljev in razvijanje znanja in
potencialov. Iz tega sledi, da je dolocena stopnja
funkcionalne pismenosti nujna za uspesno ucenje
informacijskih znanj in spretnostk
Informacijsko pismenost lahko opredelimo kot
sposobnost uciti se oz. sposobnost vseiivljenjskega ucenja.
Ucenje informacijske pismenosti je najuspesnejse, ce se
funkcionalno vkljucuje v vsebine predmetov, ki se poucujejo
na soli. Naertovane dejavnosti izvajamo tako, da ueenci
doiivljajo proces pridobivanja 'znanja kot nekaj smiselnega,
kot nekaj, kar ima svojo vrednost. (Oblikovanje, 2003, str.
15). Zato je KIZ zasnovan povezano z drugimi predmeti
poucevanja.
V osnovni ~oli se KIZ vkljueuje v vse predmete. 5kupaj
ga izvajata knjiinicar in ucitelj predmeta. Pri tem ucitelj
uresnieuje cilje predmeta, knjitnicar cilje KIZ. Vsak razred
ima letno stiri ure KIZ, v devetih letih je to skupaj 36 ur
KIZ. Ucne ure nacrtujeta ucitelj predmeta in knjiinicar
skupaj na zaeetku solskega leta in kasneje ure tudi skupaj
izvedeta.
I late Urbanija, predsednik, Franceska turner, strokovna tajnic;l, In Clan ice Tilka Jamnik,
1

l

Silva Novljan. Majda Steinbuch in ldenka SuSec.
Spletn i naslov: hnp:llwww.mszs.si/slo/minlstrslVo/ organi/solscvo/viprogram i/os/ 9letna!
ucnLnacrtimedpredmetna _podrocja.aspl
Splerni naslov: http://www.mszs.silslo/ ministrsrvo/ oraa ni / solstvo/ viprogr ami/ pdf!
smernicekizgirn.pdf
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4 Priprava na uene ure

UCNE OBLlKE: individualna, deja v dvojicah, skupinska,
frontalna.

4.1 TEMATSKI SKLOP
PRI ZGODOVINI: KAJ UCI
ZGODOVINA IN KAKO
SPOZNAVAMO PRETEKLOST

UCNE METOOE: pogovor, razlaga, deja z u~benikom, deja
z izobrazevalnim videofilmom, delo z viri.

UCBENIKIIN UCNA SREOSTVA:
•
•
•

RAZREO: 6. razred devetletne osnovne sole

predpisani u~beniki;
diapozitivi za 6. razred osemletne osnovne sole;
Izobrazevalni videofilm: Zgodovina pisave,
Videofon, d. o. o.

URE: sest ur
Vsebinski ellji:
•
•
•

•
•

u~enci vedo, kaj spomavamo pri zgodovini;
vedo, kaj so zgodovinski viri in kaksne vrste zgodovinskih
virov pomamo;
majo nasteti ustanove, ki te vire hranijo;
majo kronolosko razvrstiti zgodovinska obdobja in
dolo~iti zgodovinske prelomnice med posamemimi
dobami;
pomajo pisave starih Ijudstev;
pomajo pomen odkritja tiska.

Proceduralni ellji:

•
•
•

•
•

ustremo oblikujejo zapis pricevanj 0 svojem rojstvu
(zapisano ustno izro~ilo);
presodijo 0 verodostojnosti s seboj prinesenih virov;
s pomocjo ucbenika na ~asovni trak vrisejo zgodovinske
prelomnice;
s pomo~jo informacij, pridobljenih z ogledom
videokasete Zgodovina pisave, resijo delovni list;
jasno in u~inkovito porocanje 0 delu v dvojicah ali
skupinskem delu;
ustvarijo kvaliteten in jasen zapis 0 razmnoievanju
pisn·ega grad iva;
v solski knjiznici se nau~ijo uporabe razli~nih tehnik
zbiranja podatkov.

Procesni ellji:
•

•

razvrstijo primere zgodovinskih virov v kategorije;
utemeljijo, kateri izmed prinesenih virov je po njihovem
mnenju najbolj zanesljiv;
primerjajo pisavo Sumercev in Feni~anov;
primerjajo stare pisave s tisto, ki jo uporabljajo oni;
iz danih informacij sklepajo 0 druzbenem polozaju

•

pisarjev v anti~nem svetu;
is~ejo okoliscine, zaradi katerih se je razvila pisava;
utemeljijo trditev, da je za~etek pisave hkrati IUdi za~etek

•

zgodovine.

4.2 TEMATSKI SKLOP PRI
KNJllNICNIH INFORMACIJSKIH
ZNANJIH (KIZ): REFERENCNI VIRI
RAZREO: 6. razred devetletne osnovne sole
URE: ena ura medpredmetne povezave z zgodovino
Vsebinski ellji KIZ
U~enci:

•
•
•
•

Procesni ellji KIZ
Ucenci:
• s pomo~jo signalUrnih podatkov na ucnem listu iscejo
knjiini~no gradivo v skupini 93/99 zgodovina;
• s pomoejo signaturnih podatkov na u~nem listu
spoznavajo postavitev in vrste referen~nih virov,
leksikone, enciklopedije;
• s pomo~jo vprasanj na u~nem listu is~ejo informacije v
klasi~nih informacijskih virih in usvajajo razli~ne na~ine
iskanja informacij s pomo~jo referen~nih virov;
• iscejo informacije po razlicnih vrstah knjiini~nega gradiva in se u~ijo izbrati ustrezen informacijski vir za resitev
dolocene naloge.

POJMI: referen~no gradivo, priro~niki, enciklopedije, leksikoni, slovarji; gesla, poglavja, podpoglavja; vsebinsko,
predmetno in imensko kazalo; univerzalna decimalna
klasifikacija, signatura.

UCNE OBLlKE: individualna, skupinska, frontalna.
UCNE METOOE: pripovedovanje, pogovor, razlaga, iskanje
informacij, deja z referencnimi viri.

POJMI: materialni, pisni, ustni viri; prazgodovina, stari,
srednji, novi vek, najnovejse obdobje; muzej, arhiv,
videozapis; papirus, glinasta plos~ica, pergament, papir,
klinopis, hieroglifi.

b

vedo, kje se nahaja knjiini~no gradivo, opredeljeno z
UDK vrstiicem za zgodovino;
spoznajo in vedo, kje se nahajajo razli~ne vrste
referen~nih virov, npr. enciklopedije, leksikoni itd.;
majo poiskati informacije v klasi~nih informacijskih virih;
znajo poiskati ustrezen informacijski vir za resitev
dolo~ene naloge.

UCNI PRiPOMOCKI:
•
•

knjiini~no gradivo,

ucni listi.
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4.3 L1TERATURA ZA ZGODOVINSKI
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Arcangeli, A 1998; Renesansa : 16.stoletje. Mladinska
kn jiga. ljubljana.
Brookfield, K 1999: Pisave. Zbirka Svet okrog nas. Pomurska
zalotba. Murska Sobota.
Cambridgeov podatkovnik. 2000. DZS. ljubljana.
Darras, B. 1998: Komunikacija. Zbirka Enciklopedija za
mlade. Educa. Nova Gorica.
Drpic, M. 2000: 0 pisalih. V: Gea. SI. 10, str. 32 - 45.
Hart, G. 1994: Stari Egipl. Pomurska zalotba. M urska
Sobota.
Jean, G. 1997: Govorica znakov. DZS. ljubljana,

Jean, G. 1994: Pisava, spomin elove~tva. Zbirka Mejniki.
Arheologija. DZS. ljubljana.
Kronika elove~tva. 1996. Mladinska knjiga. ljubljana.
Lara Peinado, F. 1994: Kako so tiveli Fenieani. Zbirka Znanje
za vsakogar. Vsakdanje t ivljenje. £WO. ljubljana.
Righetti, G. In Egidati B. 1997: Prazgodovina in reene
kulture. Mladinska knjiga ljubljana.
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knjiga. ljubljana.
Velika knjiga znanja. 1999. DZS. ljubljana.
Velika otro~ ka enciklopedija. 2000. DZS. ljubljana.

4.4 POTEK UCNIH UR
Dejavnosti utitelja

Dejavnosti lIcencev

1) Spoznavanje.
Predstavitev ueiteljice.
Navodila za igro .Kaj se skriva v imenu<.
Cilj te igre je vzpostavitev dobrega vzdu~ja v razredu.

Za domaeo nalogo morajo poiskati vire, ki prieajo 0
njihovem rojstvu in jih prinesti k naslednji ucni uri. Ustne
vire morajo zapisati, pri tern morajo vpra~ati cim vee
oseb, ki so jim glede tega vpra~anja lahko v pomoe
(mama, oee, brat, dedek ... ). Ueenci, najprej vsak zase,
napi~ejo besede, povezane s svojim tivljenjem, ki se
skrivajo v crkah imen.
Sledi pogovor v dvojicah.

Ueence vpra~am, na kaj jih spominja beseda zgodovina !
Vse zapisujem na tablo!
Usmerjam jih s podvpra~anji.
Ali poznajo kakSno misel 0 zg.?

ISeejo asociacije na besedo zgodovina.

Vpra~am

jih, kako verno, da se je nekaj v preteklosti
zgodilo?
Kot dogodek izpostavim njihovo rojstvo.
Na prosojnici pokatem vrste zgodovinskih virov:
• USlnO izroeilo,

I~eejo definicijo besede zgodovina; veda 0 preteklosti
cloveka.

ISeejo dokaze izpostavljenega dogodka, npr.
• rojstni list,
• fotografija,
• videoposnetki,
• zapestnica,
• pripovedovanje sorodnikov.

• pisni viri,
• materialni viri.

Razvrstijo zgoraj na~tete vireo

2) Povem jim naj prineseno gradivo razvrstijo.

Prineseno gradivo razvrstijo v tri kupeke: materialni, pisni
in ustni viri (zapisano ustno izroeilo).

Razdelim jih v sku pine: v skupinah odgovarjajo na

Delo v skupinah.

vpra~anje, kateri izmed prinesenih virov se jim zdi najbolj

zanesljiv in zakaj.

Porocanje.

S podvpra~anji skuSam doseei kriticnost do vseh vrst virov.
Na tablo zapi~em besede MUZEJ, ARHIV, UUDSKO
IZROCllO, FOTOTEKA, KNJIZNICA

Ugotavljajo, kaj pomenijo zapisane besede v luci na~ih
pogovorov 0 zgodovinskih virih.

Vpra~am jih, katero od omenjenih ustanov se nahaja tudi

Povedo, da je to knjitnica.

v naSi ~oli.
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Povabim jih, da se odpravimo v knjiinico, kjer si bomo
ogledali, kaj se v njej nahaja.

Odidemo v knjiinico.

Dejavnosti knjizniCarja in utitelja

Dejavnosti ucencev

3) Pozdrav knjiinicarke in vpraSanje 0 tern, kaj so nazadnje

Povedo, pri katerem predmetu so bili v knjiinici in katero
knjiinicno gradivo so spoznali.

izvedeli ob skupinskem obisku knjiinice.
K (knjiinicar): VpraSam jih, ali vedo, kje je strokovno oz.
poucno gradivo, ki je oznaceno z geslom .zgodovina«.
Posebej jih opozorim na referencno gradivo v Solski
knjiinici (enciklopedije, leksikoni). S podvpraSanji jih
usmerim k razlicnim vrstam knjiinicnega gradiva.

U (ucitelj): Opozorim jih tudi na knjiinicno gradivo, ki
se nahaja v ucilnici oz. kabinetu za zgodovino.

K: Pokaiem nekaj enot knjiinicnega gradiva in povpraSam,
ali bi to gradivo lahko uvrstili v katero od ie poznanih
zgodovinskih virov in pokaiem nekaj primerov, npr.:
dnevnik (Dnevnik cesarja Marka Avrelija, Napoleon),
Dokumenti slovenstva, Druga svetovna vojna, videokaseto
Zgodovina pisave itd.

Povedo, da je to skupina 94 in poiSeejo stojalo oz. police,
kjer se nahaja knjiinicno gradivo, oznaeeno z geslom
.zgodovina«. Ucenci poiseejo vse vrste knjiinicnega gradiva: knjige (monografije), revije (serijske publikacije),
video in avdio gradivo, kartografsko gradivo. Povedo, da
so zgodovinski podatki tudi v sploSnih enciklopedijah
in leksikonih iz sku pine 03. Tudi za te sku pine poiScejo
in preverijo, ee v knjiinici obstajajo razlicne vrste gradiva. Vse te skupine poiScejo na policah.

Spomnijo se, kaj so
knjige, revije itd.

ie videli v zgodovinski ucilnici, npr.

Spoznajo, da poleg zgodovinskih virov obstaja tudi
zgodovinska literatura, ki so jo na osnovi raziskovanja
zgodovinskih virov napisali ie drugi zgodovinarji. V Solski
knjiinici in tudi drugih vrstah knjiinic je vecinoma
zgodovinska literatura.

U: S podvpraSanji usmerjam in pomagam pri razvrseanju
knjiinicnega gradiva.
U: PovpraSam, kako bi nasli Se drugo gradivo poleg
videokasete Zgodovina pisave na temo razvoja pisav.

Povedo, da z iskanjem po racunalniSkem katalogu Solske
knjiinice.

K: Povem, da sem gradivo zaradi casovne stiske po
katalogu poiskala ie sarna in pokaiem izpise na ucnih
listih.
U: Razdelim ucence po skupinah.
K: Razdelim ucne Iiste (Priloga SI. 1), na katerih so
signaturne oznake 0 knjigah, v katerih so tudi poglavja 0
pisavah. Dam navodila za delo.

Dokaiejo, da znajo prebrati signaturne oznake in na
policah poiSeejo knjige.

K: Ob vodenih vpraSanjih ucenci razmiSljajo, kako bi naSIi

Odgovorijo na vpraSanja in porocajo 0 resitvah.
Povedo, da to ni edina Iiteratura 0 pisavah. Z iskanjem
po racunalniSkih katalogih drugih knjiinic bi naSIi Se
vee grad iva.

drugo literaturo na temo pisave.
U: Povem, da si bomo poiskano knjiinicno gradivo na
temo pisave izposodili in odnesli v zgodovinsko ucilnico
in uporabili pri naslednjih Solskih urah.

K: Povabim jih k iskanju po racunalniSkih katalogih drugih
knjiinic v eni od naslednjih ur zgodovine.

b

Izposodijo si knjiinicno gradivo za njihov razred. Po
zakljueku obravnavane teme vrnejo gradivo v knjiinico.
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Dejavnosti uCitelja

Dejavl10sti utel1cev

4) Z diapozitivi preverim razumevanje poznavanja vrst
zgodovinskih virov in institucij, ki jih hranijo. Preverim
tudi razumevanje knjitnicnih vsebin.

Ob vsakem diapozitivu zapi~ejo v zvezek, za kak~no vrsto
zgodovinskega vira gre in kje ga hranijo.

Zastavim jim vpra~anje, ali so vsi ti viri enako stari.

V dvojicah sku~ajo pravilno casovno razvrstiti zgodovinske
vire iz delovnega listica.

Na tabla narisem casovni trak in vanj na zacetku napi~em
rojstvo in na koncu smrt.

Prepisejo casovni trak na list papirja in v dvojicah pogcejo
tivljenjske prelomnice v tivljenju cloveka.

Podobno kot clovekovo tivljenje tudi zgodovinske
dogodke zaradi latje preglednosti delimo v dobe.
Na prosojnico napgem sosledje zgodovinskih obdobij.

Ucenci v zvezek nari~ejo casovni trak in vanj vri~ejo
zgodovinska obdobja.
5 pomocjo ucbenika poi~cejo prelomnice, ki so pomenile
konec ene in zacetek nove zgodovinske dobe.

I~cemo:
• najdalj~e zgodovinsko obdobje

Dopolnijo povedi in utemeljijo re~itve.

5)

• z dogodki najbolj bogato zgodovinsko obdobje
• najbolj zanimivo zgodovinsko obdobje po mnenju
ucenca
Izhajam iz prve povedi.
Razmejim pojma prazgodovina/zgodovina.
Pripravim vse za ogled videokasete Zgodovina pisave.

Ob ogledu kasete izpolnjujejo delovni list
(Priloga st. 2), ki bo izhodgce za pogovor 0 gledani kaseti.

6) Ogled dela kasete, ki govori 0 tiskarskem stroju.
Pripravim gradivo za metoda sestavljanke: tema je
razmnozevanje pisnega grad iva.

Z metoda sestavljanke se od so~olcev naucijo 0
postopnosti in akumulaciji znanj, ki so omogocala to
veliko odkritje.

Vsak ucenec za domaco nalogo poljubno razmnozi zapis
o pridobljenih informacijah - rocno, 5 pisalnim strojem,
z racunalnikom, 5 posnetkom govorjenega glasu, zapis z
videokamero ...

Pogovor 0 motnostih, ki nam jih daje sodobni cas.

5 Zakljucek
Tematska sklopa zgodovinski viri in pisave za ~esti razred
devetletne osnovne ~ole sta bila predstavljena na prvi
~tudijski skupini za zgodovino. Uciteljem sva predstavili
tudi moznost medpredmetne povezave 5 knjiznicnimi
informacijskimi znanji. Ucne ure pa sva izvedli tudi v razredu,
kjer sva ucence spodbujali k lastni miselni kreativnosti pri
razvr~canju grad iva, iskanju informacij, izbiranju in
povzemanju prebranega, oblikovanju in zapisovanju
odgovorov. Na ~tudijski skupini so tako ucitelji kot
knjiznicarka izrazili svoja pricakovanja drug do drugega.
Ucitelji predvsem telijo cim vee seznanjanja z novo
zgodovinsko Iiteraturo, navajanje ucencev na pisanje
seminarskih nalog. Knjiznicarka je dodala, da je pri nakupu
knjiznicnega grad iva nujno sodelovanje med uciteljem in
knjiznicarjem, tako pri sprotnem seznanjanju novosti, ~e

bolj pa z usklajeno zahtevo po ustreznem in zadostnem
stevilu naslovov razlicnih vrst knjitnicnega gradiva za
potrebe kabineta oz. zgodovinske ucilnice in solske
knjitnice. Izkazalo se je namrec, da je nakup knjiznicnega
gradiva po solah zelo razlicen. V vecini primerov se je
izkazalo, da ni zadovoljiv. Gradivo, ki se nahaja v
zgodovinskem kabinetu, naj bo ucencem dostopen tudi v
~olski knjitnici in obratno, bodisi za potrebe seminarskih
nalog ali za prosti cas. Knjiznicarka je nadalje poudarila
nujnost timskega sodelovanja in vnaprejsnjega nacrtovanja
medpredmetnih povezav med uciteljem in knjitnicarjem
te na zacetku solskega leta.l.e tako bodo ucenci pri razlicnih
predmetih celo solsko leto v enakomernih casovnih
presledkih organizirano skupaj z ucitelji obiskovali solsko
knjitnico. Na studijski skupini je bila izvedena tudi delavnica
iskanja grad iva po slovenski vzajemni bibliografski bazi
podatkov. Meniva, da medpredmetno timsko nacrtovanje
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in izvajanje pouka predstavJja vi~jo obliko deJa, saj ucence
navaja na povezovanje znanj z razlicnih predmetnih podrocij
ter jih tako pripravJja tudi za vsetivJjenjsko izobratevanje.
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6Priloge

Na katerih straneh v knjigi je predstavljeno poglavje 0
pisavah?

6.1 Priloga st. 1
Ucni listi za uro KIZ in zgodovine

Odgovor.
Opi~i korake,

1. primer

pO katerih si

pri~el do odgovora.

PoiSCi na knjitnih policah knjigo z naslednjo signaturo:
003
Splo~no
BROOKFIELD, Karen
Pisave
Odgovori na naslednja vpra~anja.
Na katerih straneh v knjigi je predstavljena egipcanska
pisava?
Odgovor:

3. primer
Poi~ci na knjitnih policah knjigo z naslednjo signaturo:

Opi~i kora ke, po katerih si pri~el do odgovora.

003
Enciklopedije
HARRIS, Nicholas
Velika knjiga manja
Odgovori na naslednja vpra~anja!
Na katerih straneh v knjigi se nahaja poglavje
Napi~i naslov poglavja.
Odgovor:

2. primer
Poi~ci na knjitnih policah knjigo z naslednjo signaturo:
03

EncikJopedije
DARRAS, Bernard
Komunikacija od zacetkov ...
Odgovorj na naslednja vpra~anja!

Opisi korake, po katerih si pri~el do odgovora.

0

pisavah.
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Opi~i,

4. primer
Poi~ci

kako si na~el odgovor.

na knjitnih policah knjigo z naslednjo signaturo:

93

Zgodovina

HART, George
Stari Egipt
Odgovori na naslednja vpra~anja.
Ali so v tej knjigi predstavljeni pisarji in egiptanska pisava?
Odgovor:

Ali ima enciklopedija tudi abecedno kazalo?
Odgovor:

PoiW geslo 'pisave« in napi~i, te so pisave omenjene ~e
na kateri drugi strani v enciklopediji. Ce so, napi~i naslov
poglavja.
Odgovor:

Napi~i

naslova in ~tevilke strani teh dveh poglavij.

6. primer
Poi~ci

Opi~i korake, po katerih si odgovarjal na prej~nji dYe
vpra~anji.

na knjitnih policah knjigo z naslednjo signaturo:

003
Enciklopedije
CAMBRIDGEOV podatkovnik
Najprej si dobro oglej to debelo knjigo in napi~i koliko
strani ima.
Odgovor.

Kako je razdeljeno vse znanje v knjigi?
Odgovor.
Ali bi lahko uporabil tudi kak~no drugo motnost? Katero?
Napisi naslov zadnjega poglavja.
Odgovor.

Kako so v indeksu razvr~cene krepko tiskane besede, ki se
imenujejo gesla?
Odgovor.

5. primer
Na knjitnih policah poiW knjigo z naslednjo signaturo:
03
Enciklopedije
VELIKA ilustrirana otroska enciklopedija

Poi~ci geslo pisava in strani, kjer so predstavljene najstarej~e
pisave - fenicanska, srarohebrejska, grSka itd.
Odgovor.

Odgovori na naslednja vpra~anja.
Na katerih straneh v enciklopediji je poglavje z naslovom
Pisave in abecede?

Preberi naslov poglavja, v katerem so predstavljene pisave,
in ga prepi~i.

Odgovor:

Odgovor.
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6.2 Priloga st. 2
Delovni list Zgodovina pisave
I )lzpolni razpredelnico!

tas

Uudstvo

Pisava

(VpraSanja za diskusijo.j
Katero Ijudstvo velja za prvo, ki je izumilo pisavo?
Katera je glavna razlika med pisavo, ki so jo uporabljali
stari Sumerci, in tisto, ki so jo uporabljali Fenieani?
Kaj ima pisava, ki jo uporabljamo mi danes, skupnega s
pisavo Sumercev in kaj s pisavo Fenieanov?
Pri katerih Ijudstvih so se pisanja lahko naueili?
Pri katerih pa telko? Utemelji svoje odgovore.
Kaj misliS, kje je potem tisti, ki je znal pisati, imel veejo
veljavo v druibi? Kateri dejavniki so vplivali na njegov
pomen v drulbi?
Zakaj misliS, da se je razvila pisava?
Utemelji trditev, da zaeetek zapisovanja velja za zaeetek
zgodovine.

6.3 Priloga st. 3
Delovni list za ucence
ISKANJE PO PODATKOVNI ZBIRKI
COBIB NA TEMO PISAVE
Priimek, ime: _________ ____________ ______ __ ___ _
Razred: ____________ _

I

Malerial

Pisalo

Uena ura KIZ bo potekala v povezavi s predmetom
zgodovina z uporabo interneta. V danaSnji uri boS spoznal
podatkovno zbirko slovenskega vzajemnega kataloga
COBIB.SI, ki se nahaja na spletni strani kooperativnega
online bibliografskega sistema in servisa - COBISS, ki
predstavlja slovensko virtualno knjilnico.
Prvi korak. Vkljuei raeunalnik in odpri internetni
brskalnik. V iskalno vrstico vpiSi internetni naslov: http://
www.izum.si. Sedaj se nahajaS na vstopni strani ali portalu
InStituta informacijskih znanosti Univerze Maribor - IZUM,
ki ;e informaci;ski infrastrukturni servis slovenske znanosti,

kulture in izobraievan;a, ki skupa; z drugimi nosilci
informaci;skih de;avnosti v drtavi zagotavl;a vkl;ucenost
5loveni;e v tokove informatizaci;e sodobnega sveta.
Portal je urejen tako, da imaS na levi strani ekrana
povezave, ki ti omogoeajo vstop na druge spletne strani
oz. do servisov in baz podatkov po svetu. Ce hoeeS izvedeti
vee 0 dejavnostih IZUM-a, potem klikni na prvo zgornjo
ikonco .0 IZUM-u. na levi strani. Za dosego ciljev v
danaSnji uri pa preberi navodila za naslednji korak.

prygi korak. Klikni na povezavo .COBI55«, ki se nahaja
v drugi vrstici v levem delu okna. Sedaj se nahajaS na vstopni
toeki COBISS-a, ki ;e kn;itnicni informaci;ski sistem in ga

Ura KIZ: ___________________ _

soobliku;e;o kn;itnicni informaci;ski servis in kn;itnice, ki
sodelu;e;o v sistemu vza;emne katalogizaci;e. Siovenske

Datum: _________________ ___ __

knjilnice imajo v sistemu COBISS.SI razlieen staus, odvisno
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od pogodbe, ki so jo sklenile z IZUM-om. Tudi nasa solska
knjiiniea ima z IZUM-om sklenjeno doloceno razmerje.
Na tej strani preveri, kaksen status ima nasa solska knjiiniea
v sistemu COBISS.SI. To bos ugotovilia tako, da bos kliknil
na povezavo »slovenske knjiinice« v levem oknu. Nato
klikni na prvo povezavo »baza podatkov 0 knjiinieah
COBIBSI«. Na osrednjem delu zaslona se ti pokaie pet
iskalnih poll v katera vnesi ustrezno iskalno zahtevo, npr.
priimek tvoje solske knjiinicarke/knjiinicarja. Ni ti potrebno
vnasati vseh iskalnih zahtev, saj vseh niti ne poznas. Ce
bos napisal/a ime sole, potem ne smes uporabljati okrajsav,
ampak moras ime sole izpisati v eeloti, npr. ne OS ampak
osnovna sola itd. NapiSi, kaj si ugotovil.
Nasa solska knjiiniea ima status _____ ______________ _
__________ ____ ________ _____ ________________ clana.
Ko bos imel/cas lahko preberes se vee podrobnosti 0
samem sistemu in delovanju sistema. Ikonee na levi strani
ti omogocajo vstop do drugih informacij, npr. koledar
dogodkov, beres njihov casopis von-line obliki, izves, kako
poteka izobratevanje za uporabo njihovega sistema, izves
o tern, kaj pisejo slovenski znanstveniki itd. V danasnji uri
se bomo usmerili na uporabo podatkovne zbirke COBIB.SI.

Irem korak. V podatkovno zbirko COBIB.SI in lokalne
baze podatkov knjiinie lahko prides na dva nacina. Prvi
nacin je, da kliknes na osrednjo ikonco oz. logotip Nirtualna
knjiinica Slovenije«. Drugi nacin je, da kliknes na povezavo
v levem delu okna »COBISS/OPAC~ Izberi enD od obeh
moinosti. Sedaj se nahajas na mreini aplikaeiji COBISSI
OPAC ki ti omogoca on-line dostop do bibliografskokataloinih baz podatkov v sistemu COBISS.SI.
V prvi vrstici se nahaja spletni naslov »vzajemna
bibliografsko-kataloina baza podatkov COBIB.5I«, ki ti
omogoca iskanje v slovenskem vzajemnem katalogu.
Siovenski vzajemni katalog vkljucuje vse slovenske knjiiniee,
ki so polnopravne claniee sistema COBISSSI.
Pod tern spletnim naslovom imas na levi strani locene
knjiiniee glede na vrsto knjiiniee, na desni strani zemljevid
Siovenije in pod njim izpisano skupno stevilo polnopravnih
clanie, ki svoje zapise lahko prispevajo v vzajemni katalog.
Ce kliknes na eno od vrst knjiinie v levi strani okna .nacionalna knjiinica, univerzifefne in visokosolske
knjitnice, specialne knjiinice, splosne knjiinice, solske
knjiinice«, se ti le-te izpisejo po abecedi. Pod zemljevidom
Siovenije je izpisano tudi njihovo skupno stevilo. Koliko
knjiinie je trenutno polnopravnih clanie vzajemnega
kataloga?
V vzajemni katalog je vkljucenih __________ _____ _
___ ____ __________________ ______ __ slovenskih knjiinic.
Poglej, koliko slovenskih solskih knjiinic, torej
osnovnosolskih in srednjesolskih knjiinie, je polnopravnih
clanie sistema COBISSSI. Kako si prisel/a do tega podatka?
Od osnovnosolskih knjiinie je polnopravnih clanie
______ ___ ___ _____ __ __ ___ __ __________ __ _____ knjiinie

O?l'I'I.tlll" • •i'I'I~
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in ____ __ _______ ___ ___________ srednjesolskih knjiinic.
Ce kliknes na ikoneo s stevilom polnopravnih Clanie
vzajemnega kataloga, se ti izpisejo po abeeedi. To je zanimiv
podatek in se kasneje lahko vrnes k raziskovanj u
polnopravnih clanie med posameznimi vrstami knjiinic.
Vsaka polnopravna claniea sistema COBISSSI ima svojo
podatkovno zbirko .shranjeno« na dveh mestih: v svojem
lokalnem katalogu, npr. v solski knjiinici, in v vzajemnem
katalogu. To pomeni, da se v vzajemnem katalogu nahajajo
podatki 0 knjiinicnem gradivu vseh polnopravnih clank.
Zato lahko v vsakem trenutku izves, katere knjiiniee hranijo
doloceno knjiinicno gradivo. To je zelo pomembna
informaeija, saj tako lahko izves, kje se se nahaja, npr. knjiga,
ki jo ti potrebujes, je pa v tvoji solski knjiinici izposojena!
Lahko pa se odlocis in raziskujes, kaj je nekdo ie napisal,
kdo je pisal 0 doloeeni temi, itd. Pred teboj je nesteto
razlicnih nacinov iskanja informaeij po vzajemnem katalogu.

Cetrti korak. Klikni na ikonsko vrstico .vzajemna bibliografsko-kataloina baza podatkov COBIB.51«. Sedaj se
nahajas v vzajemnem katalogu slovenskih knjiinic, ki mu
lahko reces tudi najvecji in najpopolnejsi slovenski
knjiinicni katalog.
Preden bos zacelia iskati gradivo na iskalno zahtevo
'pisave«, natancno preberi naslednja koristna navodila!
Osnovna menujska maska ali zaslon je razdeljen v tri
dele: ikonska vrstiea, osrednji del zaslona in spodnji del
zaslona. V ikonski vrstici vidiS deset ikon z razlicnimi
funkeijami: baze podatkov, novo iskanje, rezultati iskanja,
zapis, kosariea, izposoja in podaljsanje, nastavitve,
informaeije, po moe. Vse te funkeije se se enkrat ponovijo v
spodnjem delu zaslona, Ie da so sedaj izpisane sarno z
imenom brez ikon. Osrednji del uslona pa je namenjen
vpisu iskalnih zahtev, izpisu rezultatov itd. V osrednjem delu
zaslona lahko isces po treh razlicnih tehnikah iskanja. Danes
bos spoznalia osnovni nacin iskanja podatkov v vzajemnem katalogu. Poleg osnovnega nacina iskanja obstajata
se dva zahtevnejsa naeina: izbirno in ukazno iskanje, za
katera sedaj se nimas dovolj znanja. V osnovnem nacinu
iskanja lahko isces po petih iskalnih indeksih, in sieer: po
avtorju, naslovu, letu izida, kljucnih besedah in zaloiniku.
V poljih .jezik« in .vrSfa gradiva« imas ie vnaprej dane
moinosti iskanja, s katerimi si lahko pomagas, v ostala polja
podatke vnasas sam, odvisno ad iskalne zahteve. Pri
vnasanju iskalnih zahtev, ti bode koristila naslednja napotila!
o
Pri vpisovanju iskalnih zahtev lahko uporabljas velika
ali malo zacetnico.
o
lSees lahko z vsemi diakriticnimi znaki (npr. c, s, il ali
brez njih (npr. e, s, zl.
o
Z znakom " lahko krajsas posamezne besede. Besede
lahko krajsas na zaeetku ali na koneu besede, ne pa
oboje hkrati. Toda zapomni si! Beseda mora imeti vpisane
vsaj tri crke.
o
Med posameznimi besedami delaj presledek. Lahka
vpises tudi vsa locila, razen vprasaja.
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• Vrstni red besed pri iskanju po naslovu, imenu avtorja
itd. ni pomemben. Lahko napiSeS ivan cankar ali cankar,
ivan. V obeh primerih bos dobilla isto Stevilo zadetkov.
Sedaj se loti dela. Napisi, katere iskalne zahteve bos
vpisal/ a v iskalna polja, da boS dobil/ a gradivo na temo
pisave.
Avtor. ____ ________________________ " _____________ _

Sestj korak Klikni na posamezne zapise in premisli, ali
so vsi dobljeni zadetki tudi ustrezni? Zakaj ne?

Naslov: __________________________________________ _
Leto izida: _______________ ____ ___ ~ __________ ______ _
Kljuene besede: ________________________________ ___
Zaloinik: ________________________________________ _
Menujski vrstici, ki ti ponujata moinost izbire:
Jezik: _______________________________________ __ ___
Vrsta gradiva: ___________________ , ________________ _

Ali moraS vnesti iskalne zahteve v vsa polja? Razmisli in
odgovori. Odgovor tudi utemelji.

Dobljene zadetke lahko preneses v kosarico. Zapise
preneseS v kOSarico tako, da jih oznaCiS v seznamu najdenih
zapisov in klikneS na gumb »dodaj v koSarico •. V koSarico
lahko shraniS najvee 100 zapisov. Ce ieliS, jih iz kosarice
lahko tudi odstraniS. V tern primeru klikni na gumb »odstrani
oznaeene zapise«.
Zapise, ki so shranjeni v koSarici, lahko shranis na tri
naeine: lahko jih stiskaS, preneses v datoteko ali jih poSljeS
na tvoj e-naslov. Nacin shranjevanja bomo spoznali v eni
od .naslednjih ur.
Sklikom na posamezni zadetek, se ti pod zapisom pojavi
seznam knjitnic, ki imajo iskano gradivo. Ce klikneS na
posamezno knjiinico, dobiS podrobnejSe podatke 0 zalogi
grad iva v izbrani knjitnici. Posebej so navedeni podatki 0
stevilu izvodov za izposojo [prva stevilka}, vseh izvodov
[druga Stevilka} in narocenih izvodov [tretja Stevilka}.
Ped korak. NapiSi Stevilo vseh zadetkov, ki si jih doM
ko si v polje .kljuCne besede« vnesel iskalno zahtevo »pisave., v polje »jezik. iskalno zahtevo »slv« [to je dogovorjena
oznaka za slovenski jezik}, in v polje .vrsta gradiva« iskalno
zahtevo »vse gradivo«.
Dobil sem __________ zadetkov.

Sedmj korak. Ce ieliS dobiti eim vee ustreznih zadetkov,
potem boS moral/a iskanje v iskalnem polju .kljucne
besede« omejiti z dvema gesloma, npr. z enD od naslednjih
moinosti »pisave, zgodovinski razvoj«, »pisave, zgodovinski
pregledi« ali »pisave, razvoj«. Ko si postavilla razlicne iskalne
zahteve, si pri vsakem iskanju dobilla razliCno Stevilo
zadetkov. Izberi ustrezne zadetke in jih shrani v koSarico.
Koliko ustreznih zadetkov si dobil/a?

Osmj korak. Pri naslednjem iskanju Se vedno uporabi
isto iskalno zahtevo, ji dodaj omejitev glede na vrsto
gradiva. Iskanje boS izvedel/a v vee korakih, zato najprej
napiSi, kako se bos lotil/ a naloge.

a

Dobil/a sem naslednji rezultat oz. naslednje Stevilo zadetkov
za posamezne vrste grad iva:
monografije _______________________________ zadetkov,
clanki _______________________ _____________ zadetkov,
neknjiino gradivo __________________________ zadetkov,
videokasete _______________ __ ______________ zadetkov,
zvocni CD/DVD-ji ________________ __________ zadetkov,
zvocne kasete _____________________________ zadetkov.
peved korak Poglej, v kateri knjiinici imajo najvec
izvodov knjige lara Dolarja z naslovom Sporn in clovestva.
Najvec izvodov knjige z naslovom Spomin clovestva
_______ izvodov imajo v _____ ____ __________________ .
Preveri, ali so izvodi te knjige prosti, rezervirani ali
izposojeni! NapiSi pot, po kateri si priSel/ a do dobljenih
rezultatov!

Razmisli, preleti Stevilo dobljenih zadetkov in utemelji,
zakaj si do billa tako veliko Stevilo zadetkov?
)

-------------------------------------------------

Izposojenih je __ izvodov, prostih __ izvodov, za citalnico
je rezerviranih ___jzvodov.
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Ljubljani

MEDPREDMETNE POVEZAVE
V

devetletki

Prepricana sem, da se z medpredmerno povezavo v
osnovnih Solah spopada te marsikatera uciteljica. V novi
devetletni osnovni Soli pa naj bi medpredmetna povezava
postala ustaljena praksa. Do tja je Se dolga in naporna pot,
s katero se bomo morali soociti vsi ucitelji. Poleg
usklajevanja ucnih nacrtov, spreminjanja ustaljenih metod
in oblik dela (frontalno, skupinsko delo, dele v dvojicah,
dele z viri, dele z literaturo itd.) bomo morali poiskati Se
veliko novih metod in oblik dela, ki bode tako
medpredmerno povezovanje omogocale.
Zakaj je medpredmerna povezava pomembna?
Ucitelj pri svojemu vertikalnem podajanju znanja nauci
ucenca tudi horizontal no povezovati znanje, pridobljeno
pri drugih predmetih. 5 tern se ucencu znanje osmisli, saj
postane uporabno (znanje, ki ga je osvojil pri enem
predmetu, lahko ucinkovito uporabi tudi pri drugem), razvija
nove povezovalne miselne strukture (razmiSlja povezovalno)
in znanje pridobiva na Sirok in odprt nacin, saj ni vee ozke
predmetne zaprtosti. Pri vsem skupaj je najpomembnejSe,
da ucenci s takim nacinom dela postopoma ozaveScajo
medpredmetno povezanost, sebe pa vidijo kot aktiven
subjekt povezovanja.

Knjiga kot osnova za
medpredmetno povezavo
Pripravila sem primer medpredmetne povezave v Z
razredu devetlerne osnovne Sole med naslednjimi predmeti:
zgodovino, slovenScino, angleScino, naravoslovjem,
driavljansko vzgojo in likovnim snovanjem. Pri tern mi je
pomagala knjiga z naslovom .Oogodivscine Erazma
Predjamskega«.
To je pravljicna zgodba, oprta na zgodovinske podatke,
o naSem najbolj znanem roparskem vitezu Erazmu. Bralca
popelje v Predjamski grad in viS. stoletje.
Zgodba govori 0 srecanju decka GaSperja z njegovim
velikim idolom, vitezom Erazmom. Do Erazma ga, iz kraSke
jame pod gradom, pripelje pravljicno bitje - netopir Lugi,
ki iivi v teh jamskih prostorih. Srecanje Erazma in GaSperja
poteka v grajskih prostorih. Tam vitez decku pripoveduje
svojo zivljensko zgodbo: kako je postal vitez, 0 prijatelju
Andreju Baumkirchnerju, kako je zaradi dvoboja z marSalom
Pappenheimom priSel pri cesarju v nemilost, 0 svojem gradu
v luknji in njegovem obleganju, roparskih pohodih, izdaji
in smrti.
Na koncu knjige je Se Koticek za radovedne, kjer so
razlozene manj znane besede in tudi nekatere osebe.
Zakaj sem se odlocila za to knjigo?

Pogosto so ucenci zelo pozorni, kadar posluSajo kakSno
zgodbo ali pa se 0 njej pogovarjamo. Znanje, ki jim ga v
takSni obliki posredujem, hitro osvojijo. Drugi razlog je ta,
da je v knjigi predstavljen delcek naSe slovenske zgodovine.

Primer sprotne delovne
priprave za zgodovino
v 7. razredu
Ucna tema: Evropski srednji vek
Ucna podtema: SrednjeveSki grad in viteSka kultura
Vsebinski cilji:
• spoznajo pot razvoja stavbne arhitekture od utrjenega
stolpa do dvorca
• spoznajo vlogo posameznih stavb s poudarkom na
jamskem gradu
• spoznajo iivljenje grajskih prebivalcev
• ugotovijo, kaj vse je vkljucevala viteSka vzgoja in kako
se le-ta razlikuje od danaSnje
• spoznajo znacilnosti viteSke kulture
Proceduralni cilji:
• ze doma preberejo knjigo .DogodivSCine Erazma
Predjamskega.
• med branjem si izpiSejo zgodovinska dejstva, ki govorijo
o znacilnostih jamskega gradu, viteSki vzgoji in viteSkem
iivljenju.
• natancno opazujejo ilustracije v knjigi in slike v ucbeniku
• na koncu knjige, v Koticku za radovedne, si ogledajo
neznane besede
• s pomocjo zgodovinskega ucbenika, O. 1. Zorn, D.
Mihelic - Koraki v casu, spoznajo viteSko kulturo
Procesni cilji:
• iz literarnega teksta se naucijo izluSciti bistvo
• s pomocjo sodobne ilustracije razberejo zgodovinska
dejstva
• primerjajo preteklost s sedanjostjo
• vzpostavijo kriticen odnos do literarnega teksta, ko tam
navedena zgodovinska dejstva preverijo v ucbeniku
Aktivnosti ucitelja:
• prenaSalec znanja (med procesom ucence usmerja,
popravlja in jim nudi pravilne informacije 0 ucni snovi)
• oblikovalec spretnosti in sposobnosti ucencev (ucence seznani, da lahko tudi zgodovinski literarni tekst predstavlja vir zgodovinskega znanja, vendar morajo znati zgodovinska dejstva izlu5citi iz teksta, jih povezati v ustrezen
cas in prostor, biti do njih kriticni in jih znati tudi preveriti
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•

spodbujevalec ucenceve osebne rasti (ucence seznani,
da so pri ucenju zgodovine motni razlicni nacini in
oblike)

Aktivnosti ucencev:
•

branje zgodovinskega literarnega teksta

•
•

izpis zgodovinskih dejstev iz teksta
natancno opazovanje ilustracij in njihov opis zgodovinskih dejstev

•

primerjanje viteske vzgoje z danasnjo

•

kriticen odnos do literarnega zgodovinskega teksta in
preverjanje podatkov

Pojmi:

• Vsi

zgodovinski pojmi, ki so navedeni na koncu knjige

v koticku za radovednete (baronstvo, bombarda, cesar,
detelni glavar, dvoboj, dvor, dvorec, grad, grb, grof, jamski
grad, marsal, oklep, oproda, pat, plemstvo, portal, post,
povitezitev, turnir, vitez).

Ucne oblike:
• samostojno delo
• frontalna
• individualna
Ucne metode:
• dele z literarnim tekstom
• dele z ucbenikom
• razlaga
• pogovor
Ucbeniki, ucna sredstva, didakticna gradiva in literatura:
• Ucbenik za Z razred devetletne osnovne sole, O . J. Zorn,
D. Mihelie, Stari in srednji vek, DZS
• DogodivSc'ine Erazma Predjamskega, V. S. Pavletic,
Karantanija, Lj. 2002
Preverjanje:
• Resevanje kritanke
Medpredmetna povezava:
• Siovenscina, anglesc'ina, naravoslovje, drtavljanska
vzgoja, likovno snovanje

Polek utne ure
Uvodna motivacija:
Splosen pogovor 0 knjigi kot celoti, ali jim je bila vsec in
zakaj, ali jim ni bila vsec in zakaj. (5 minut)
UCENEC

UCITEU

Pripravi si izpisana zgodovinska dejstva iz literarnega
teksta in med njimi poisce opis jamskega gradu in
ga predstavi.
Predstavi ilustraciji v knjigi na strani 26 in 39, ki
prikazujeta jamski grad.
V koticku za radovednete glasno prebere razlago
neznanih pojmov 0 grajski arhitekturi: dvor, dvorec,
grad, jamski grad, portal.

Razloti razvoj stavbne arhitekture od utrjenega stolpa
do dvorca.
Ucence opozori na slike v ucbeniku na strani 120, 121.

Predstavi opis tivljenja v jamskem gradu.
Predstavi ilustracije v knjigi na straneh 13,36.
V koticku za radovednete glasno prebere neznane pojme
o tivljenju v gradu: baron, cesar, detelni glavar, grof,
marsal, plemstvo.

Predstavi opis viteske vzgoje.
Predstavi ilustracije v knjigi na straneh 17, 20, 23.
V koticku za radovednete glasno prebere neznane pojme
oviteski vzgoji in tivljenju vitezov: bombarda, dvoboj,
grb, oklep, oproda, pat, post, povitezitev, turnir, vitez,
zarata.
RazmiSlja in primerja takratno vzgojo z danasnjo.

(10 minut)

Razloti razliko v tivljenju Ijudi v gradovih in dvorcih.
Ucence opozori na sliko v ucbeniku na strani 121.

(10 minut)

Ucence opozori na sliko v ucbeniku na strani 122.
Z vprasanji spodbudi razmisljanje in primerjavo takratne
vzgoje z danasnjo.

(10 minut)
Razloti vitesko kulturo in prebere pesem, Ucbenik, stran
130, W. v. d. Vogelweide.

b
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Tiho in pazljivo poslu~a.
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,
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UCITEU
Zdaj, vitezi, na vas je, storite mo~ki sklep.

Vi nosite eelade, trdno kovan oklep,
Blagoslovljene meee in k temu moeen ~eit.
Dal Bog, da z zmagovito vojsko bi ~el se bit!
~el bi eez veliko morje,
Potem bi pel Ie .blagor. in nikdar vee 'gorje •.
Nikoli vee gorje.

V dezelo sveto

(5 minut)
Preverjanje:
Osvojena zgodovinska dejseva ueenec preveri z
uebenikom in pravilno re~itev krizanke z dobljenim geslom.
(5 minut)

KRiiANKA:
Ob pravilni re~ievi vseh vpra~anj ueenec navpicno dobi
geslo: ERAZEM PREDJAMSKI
I. Kateri je bil najvi~ji vladarski naziv?

9. Kak~en je bil druzinski priimek Erazma?

2. Kaj je bila stalna oznaka plemiea, druzine, drzave ...?

IO.Kako se je imenovalo plemi~ko razko~no bivali~ce?

3. Kako se je imenovala mogoena in dobro utrjena zgradba

II. Kako se imenuje lojena sveea v posodici?

z visokim obzidjem in obrambnimi stolpi?
4. Kako se je imenoval srednjeve~ki vojak?

12.Kako se imenuje tajni naert za izvedbo nasilnega
dejanja?

5. Kako imenujemo vitezovo zaWtno opremo?

13.Kako imenujemo smolnato baklo?

6. Kako se je imenovala skupina Ijudi, ki je uzivala

14. Kako se imenuje oblika verskega oei~eevanja?
15.Zapi~i priimek ogrskega kralja!

vladarjeve privilegije?
Z Kako se imenuje poudarjen vhod?

8. Kaksen je bil priimek

trta~kega glavarja, ki je oblegal

16.Kako se imenuje tekmovanje vitezov v borilnih
spretnostih?

Erazma v Predjamskem gradu?
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Povezava z drugimi predmeti, s pomocjo knjige »Dogodivscine Erazma
Predjamskega«, njihovi splosni ucni
cilji, aktivnosti ucitelja in ucencev
Te splo~ne uene cilje so si zastavili posamezni ueitelji
na
Savsko naselje v Ljubljani v tokratni medpredmetni
povezavi.

os

Siovenscina
Tudi v tej knjigi se nahajajo slogovno zaznamovane in
nezaznamovane besede. Ueenci jih prepoznavajo in primerjajo s slogovno nezaznamovanimi besedami.
Uena tema: besedoslovje - slogovno zaznamovane besede
Splo$ni ucni cilji:
• ueenci ugotovijo, katere besede so slogovno zaznamovane in zakaj in kdaj jih uporabljamo
• ueenci ugotovijo, da slogovno nezaznamovane besede
lahko uporabljamo v vseh okoliSCinah, slogovno
zaznamovane besede pa ne
• ueenci loeijo stilno zaznamovane besede od nezaznamovanih
Aktivnosti ucitelja
• prena~alec znanja - razlozi katere besede imenujemo
slogovno zaznamovane in katere slogovno nezazna•

•

•

movane
oblikovalec spretnosti in sposobnosti ucencev (ueence
vzpodbudi, da iz literarnega teksta izluSeijo slogovno
zaznamovane besede, z njimi te besede pregleda in jih
komentiraJ
spodbujevalec ueeneeve osebne rasti - nakate jim
motnosti pridobivanja znanja tudi na drugaeen nacin,
ne Ie z predpisanimi uebeniki in vajami. Opozori jih na
povezavo z osvojenim znanjem pri drugih predmetih
(zgodovini, angleSCini, naravoslovju, driavljanski vzgoji
in etiki, likovni vzgoji)
z ueenci uri spretnost prepoznavanja slogovno zaznamovanih in slogovno nezaznamovanih besed

Aktivnosti ucenca
• iz literarnega teksta izpiSejo slogovno zaznamovane
besede in jih preoblikujejo v slogovno nezaznamovane
•

besede
ueiteljev izbor slogovno nezaznamovanih be sed
pretvorijo v slogovno zaznamovane besede

Naravoslovje
Na zaeetku knjige je opis kra~ke jame pod Predjamskim
gradom in njihovih prebivalcev - netopirjev. Iz tega opisa
ueitelj izpelje ucno uro.

Ucna terna: KraSki svet
Splo$ni ucni cilji:
• ucenci spoznajo nastanek kraSkih pojavov
• ueenci spoznajo iivljenske razmere v kraSkih jamah
• ucenci spoznajo iiva bitja, ki iivijo v jamah in njihovo
prilagojenost
• ueenci spoznajo iivali, ki so dnevni selivci v jamah
Aktivnosti ucitelja
• prenaSalec znanja - razloti nastanek kraSkih pojavov,
tivljenje v kraskih jamah in predstavi njihove prebivalce
s poudarkom na netopirjih.
• oblikovalec spretnosti in sposobnosti - ob navedenem
literarnem tekstu ueence seznani, da lahko tudi taki teksti
predstavljajo vir znanja iz naravoslovja ali vsaj iztoenico
za pridobivanje znanja, toda do njih morajo biti tudi
kritieni.
• spodbujevalec ueeneeve osebne rasti [ ucence opozori
na medpredmetno povezavo z slovenWno - besedoslovje, angleScino - opis zivali - netopir, zgodovina srednjeveski grad in viteSka kultura, drtavljanska vzgoja
in etika - pu~canje svojih sledi v kra~kih jamah ...)
Aktivnosti ucenca
• iz literarnega teksta izlu~ci opis kraSke jame in njenih
prebivalcev - netopirjev
• po ueiteljevi razlagi kriticno oceni literarni opis kra~ke
jame in njenih prebivalcev
• podrobno spozna netopirje, kot ogroieno iivalsko vrsto
pri nas in predstavi naS odnos do njih.

Anglescina
Utenci so netopirja spoznali iz opisa v knjigi in tudi pri
naravoslovju. Izhajajot iz tega znanja ucenci ob pomoci
ucitelja v angleskem jeziku predstavijo netopirja.
Uena terna: Opis tivali - Netopir
Splosni ucni cilji:
• ucenci spoznajo besedi~ce v zvezi z iivalmi
• ucenci utrdijo sedanji cas v trdilni obliki
• ucenci tvorijo vprasanja v zvezi z tivalmi
Aktivnosti ucitelja
• prenasalec znanja - ucence usmerja, jim razlaga in jih
popravlja pri spoznavanju novega besedi~ca
• oblikovalec spretnosti in sposobnosti ucencev ( ueence
seznani, da je lahko tudi slovenski literarni tekst izhodi~ce za bogatenje njihovega angle~kega besedi~ea,
morda tudi v slovenWni novega besedi~ca, ki so ga
spoznali pri slovenseini, naravoslovju ali zgodovini
• spodbujevalec uceneeve osebne rasti - opozori jih na
povezovanje in nadgrajevanje znanja, ki so ga osvojili
pri drugih predmetih [naravoslovje - kra~ki svet in
netopirji, slovenSCina - slogovno zaznamovane in
nezaznamovane besede, ... J
Aktivnosti ucenca
• v slovenWni pripravi opis netopirja, ki ga prevede v
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•
•

angleseino
ob novem tekstu, ki ga pregleda ueitelj, uri trdilno in
vprasalno obliko
osvojeno znanje, 0 netopirju in tivljenju v kraski jami,
pri drugih predmetih nadgradi pri angleseini

Drzavljanska vzgoja in etika
V knjigi nastopata decek Gasper in njegov veliki idol
vitez Erazem. Deeek ga obeuduje zaradi njegovih pogumnih
dejanj in teli si, da bi mu bil podoben. Preden pa pride do
svojega vlOrnika, si v podzemni jami - Imenskem rovu,
ogleda stevilne podpise Ijudi na stenah jame in v njem se
vzbudi kritieen odnos do takega ravnanja Ijudi.
Ucna tema: VlOrniki in ideali
Splosni ucni cilji:
• ueenci ugotovijo, kdo in kdaj je vlOrnik in da je vlOrnik
lahko tudi oseba iz daljne preteklosti
• ueenci spoznajo, da vzori in idea Ii v skupini in skupnosti
delujejo kot povelOvalna sila, veasih tudi v negativnem
smislu
• ueenci ugotovijo, da je mnotiena kultura neizerpen vir
novih vlOrov in idealov
Aktivnosti ucitelja
• prenasalec znanja - ueencem dopolni njihovo vedenje
o vlogi vlOrnikov
• oblikovalec spretnosti in sposobnosti ueencev ( ucence
zadolti, da iz literarnega teksta izpisejo tiste dele, kjer
se kate vitez Erazem kot Gasperjev vlOrnik)
• opozori ueence na opis v knjigi, ko se Gasper nahaja v
Imenskem rovu in si ogleduje popisane stene, ter v njih
vzbudi obeutek kritienosti do takih dejanj. (Tudi ce to
pocne nas vlOrnik, mu v takih dejanjih mi ne sledimo.)
• spodbujevalec ueenceve osebne rasti ( ueence opozori
na njihovo ie osvojeno znanje pri drugih predmetih
(zgodovina, slovenseina, naravoslovje, anglescina, ... ),
katerega bodo pri drtavljanski vzgoji in etiki Ie se
nadgradili
Aktivnosti ucenca
• razmislajo 0 svojih vlOrnikih in idealih in 0 njihovem
vplivu nanje
•
•
•

iz literarnega teksta izpisejo tiste dele, kjer se kate vitez
Erazem kot Gasperjev vlOrnik
kritieno ocenijo slaba dejanja vlOrnikov
povetejo osvojeno znanje od drugih predmetov in ga
nadgradijo z osvojenim pri driavljanski vzgoji in etiki

Likovna vzgoja
V knjigi so ilustracije Adrijana lanetica. Te so v crnobeli tehniki in bolj stripovsko - karikaturno obarvane, toda
tekst Ie po dopolnjujejo. lIustracije predstavljajo izhodiSce
za ueno uro.
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Ucna tema: lIustracija - strip
Splo~ni ueni cilji:

•
•
•
•

ueenci se seznanijo z pomenom ilustracije
spoznajo razne vrste ilustracij
ugotovijo, zakaj je strip tudi ilustrirana zgodba
izdelajo svojo ilustracijo

Aktivnosti ucitelja
• prenasalec znanja - dopolni ueeneevo znanje 0 pomenu
ilustracije, vrstah ilustracij in izdelovanju lastne ilustracije
• oblikovalec spretnosti in sposobnosti ueencev (ilustracija
je slikovna komunikacija z bralcem, zato mora prinasati
neko sporoeilo). V dobri ilustraciji gledalec vedno nekaj
novega odkrije. Navaja jih na nataneno opalOvanje
ilustracij v knjigi.
• spodbujevalec ueenceve osebne rasti - ueence opozori
na osvojeno znanje pri zgodovini, naravoslovju,
drtavljanski vzgoji in etiki, katerega nadgradijo z novimi
spoznanji pri likovni vzgoji. Kot rezultat osvojenega, pod
ueiteljevim vodstvom izdelajo svojo ilustracijo.
Aktivnosti ucenca
• nataneno opazuje ilustracije v knjigi in ugotavlja njihovo
sporoeilnost
• izdela svojo ilustracijo
Na podoben naein se lahko naredijo tudi povezave se
z drugimi predmeti.
Za podobno medpredmetno povezavo, pa lahko
izberemo tudi druga Iiterarna dela, ki temeljijo na
zgodovinskih podatkih. Svetujem yam Ie, da zgodovinska
dejstva v knjigi predhodno preverite, da se izognete
morebitnim neljubim tetavam.
Predstavila yam born se dye knjigi, ki na Iiteraren naein
predstavljata del slovenske zgodovine
Skrivnosti zmajevega mesta
Knjiga na pravljicni nacin razkriva zgodovino ljubljane.
V njej nastopa radovedni zmajeek Fridi (ime je dobil po
cesarju Frideriku 111.), ki se neke vroee avgustovske nedelje
na ljubljanskem gradu spozna z Gasperjem in Nuso. Vsi
trije imajo radi preteklost in ljubljano. Ob njihovem
pogovoru se vrstijo zgodbe, ki razkrivajo podobo ljubljane
v preteklosti. Prva zgodba je povezana z mestnimi piskaei,
druga z grajskimi topovi, tretja razkriva zgodbo 0 povodnem
mOiu, naslednja govori 0 goljufivih pekih in kaznih za razne
nepridiprave, nato ji sledi zgodba 0 cesarju leopoldu I. in
njegovi votnji po ljubljanici, pa 0 Robbovem vodnjaku in
nazadnje se zgodba 0 vodnjaku na vrtu kapucinskega
samostana ali danasnjega parka Zvezda. Tekst nazorno
dopolnjujejo tudi stevilne ilustracije lelke Godec Schmidt,
s pomoejo katerih si lahko ucenec se bolje ustvari in utrdi
dejstva iz preteklosti nase prestolnice. Primerjavo z danasnjo
podobo mesta pa lahko dotivi ob fotografijah Staneta
Klemenca.
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Skratovo mesto
Knjiga na pravljieni naein, s skratom Rudijem, popelje
ueenca v zgodovino Novega mesta.
Gasper je svoje poeitnice rad pretivljal pri dedku in
babici v Novem mestu. Ker je biltam brez obveznosti, se je
rad prepuseal svoji bujni domiSljiji. Tako je neke sonene
nedelje sreeal skrata Rudija, ki mu je razlotil marsikatero
podrobnost 0 nastanku mesta, 0 njegovem grbu, meseanih
in ga nato se skozi skrivni prehod, v Kapiteljskem vodnjaku,
popeljal v Novo mesto v leto 1700. Tam so meseani se
varno tiveli za mestnim obzidjem, turska nadloga jim je
bila se tivo v spominu, spital - mestna hiralnica je bila vse
prej kot prijeten prostor, kaznilnica - na kuglah - je grozila
nepridipravom, ee so se uspeli izogniti gaugam. Meseani
pa so bili tudi bistrega duha. Ker so teleli biti vsaj v eni
stvari imenitnejsi od ljubljaneanov, so svojo novo mestno
hiSo zgradili z vinom in ne vodo. V mestu je delovala tudi
ena prvih gimnazij pri nas, ki so jo vodili franeiskani. Sicer
pa tudi brez hudih nesree ni slo, kot sta bila potar ali kuga.
Pri njih so najbolj trpeli revni meseani tiveei v bornih koeah
na Bregu.
Tekst nazorno dopolnjujejo ilustracije Suzi Bricelj .

Povzetek
Medpredmetna povezava v osnovni soli je podroeje, s
katerim se bomo morali ueitelji v novi devetletki se
spoprijeti. Z horizontal no vsebinsko povezavo med
predmeti, se bo dosedanje vertikalno podajanje znanja
nadgradilo. Ueencu se bo znanje osmislilo in razvijal bo
nove miselne strukture. Postopoma bo ozaveseal
medpredmetno povezanost, sebe pa videl kot aktiven subjek
povezovanja.
Za primer medpredmetne povezave sem vzela literarni
tekst, ki temelji na zgodovinskih dejstvih in hkrati s svojo
vsebino omogoea izpeljavo uenih vsebin tudi pri nekaterih
drugih predmetih.
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Mag. Vida Bajt, 05 Cerkno

DELO Z ZGODOVINSKIMI VIRI
V solskem letu 2002/ 2003 smo
ueno uro na temo ZGODOVINSKI
VlRI na osnovni soli v Cerknem izpeIjali tako, da so ucenci novo snov
spoznavali na samostojen, poueen in
zanimiv naein.
Eno uro pred obravnavano snovjo
sem ucence prosila naj naslednjo uro
prinesejo predmet ali kaksno drugo
gradivo, za katero menijo, da te
spadajo v zgodovino. Podrobneje jim
stvari nisem razlagala, da bi jih eim
manj usmerjala pri iskanju in da bi eim
bolj siroko posegli pri iskanju grad iva.
Nisem se motila, kajti naslednjo
uro je bilo na njihovih klopeh kaj
videti. Pray vsak od njih se je potrudil
in je prinesel od doma vsaj en predmet,
nekateri celo vee gradiva.
Kaj smo opazovali na solskih
klopeh?
V razredu je za eno solsko uro
nastala prava zgodovinska razstava.
Najprej smo se vsi sprehodili od

klopi do klopi, da smo si betno ogledali gradivo.
Nato smo klopi zdrutili tako, da
so ueenci sami po svoji presoji posta-

viii skupaj predmete, za katere so
men iii, da spadajo skupaj.
Moram reei, da se pri tej osnovni
delitvi gradiva niso zmotili. Pravilno so
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skupaj razporedili predmete. Na drugi
strani razreda so na mize razstavili
pisno gradivo.
Razlolila sem jim, da vse gradivo,
ki so ga prinesli od doma, imenujemo
zgodovinski viri. Vprasala sem jih, kako
bi oni te vire poimenovali. Dokaj hitra
so ugotovili, da so stare knjige,
molitveniki, stari ucbeniki, spric'evala,
pisma, stari casopisi, ki so jih postavili
na skupno mesto, viri, ki jih imenujemo
pisni viri.
Malo telje smo ugotovili, kaj so
materialni viri. Najprej so bili malo
zbegani ob pogledu na drugo zbirko,
kjer so bili razstavljeni stari Iikalniki ,
kolovrat, karbidovke, lesene tliee,
sanitetni povoji, papirnate jasliee,
celesnik, oblici, cutare, svecniki, solske

v teoriji

peresniee, vezeni prti, krstna oblekiea,
cevljarsko kopito, kamniti molnar,
skarje za striienje ovae in se bi lahko
nastevala mnogo zanimivih predmetov.
Vprasala sem jih, kako bi poi menovali te vireo Nekaj casa so premisIjevali in nastevali razlicne pojme, kot
so: stari predmeti, stara orodja, stara
svetila, stari gospodinjski pripomocki
in podobnoVedno se je pri poi menovanju pojavila kot prva beseda
.stark Ob tern so dojeli, da je vse
razstavljeno gradivo te delcek zgodovine.
Teije je bilo priti do splosnega
izraza za vse te predmete skupaj, ker
so bili iz zelo razlicnih materialov.
Najprej so jih delili na lesene, kovinske,
kamnite in tekstilne. Ponovno sem jih

in praksi

spodbudila, naj si vse te predmete
skupaj pogledajo in jih primerjajo z viri
na drugi strani razreda. Takrat so jih ie
pravilno poimenovali pisni viri. Vecina
je ugotovila, da bi te predmete skupaj
lahko poimenovali .materialni virk
Tako so nazorno spoznali dYe
skupini zgodovinskih viray.
Vprasala sem jih ali mislijo, da
obstajajo se kaksni drugi viri. Kmalu
so nekateri omen iii stare fotografije,
slike, zgodbe in obicaje, na primer
eerkljansko lavfarijo.
Ob vprasanju, kateri zgodovinski viri
niso toliko stari kot tisti, ki so jih prinesli
v solo, so omenili se videoposnetke,
satelitske posnetke, magnetofonske
zapise. Tako smo skupaj poimenovali
se .sodobne zgodovinske vire«.
Sledil je povzetek nove snovi.
Ucenee sem povabila, naj na tabla
napisejo, kako delimo zgodovinske
vireo Najprej je ucenee na tabla napisal
'pisni viri«, ucenka druge skupine je
podpisala 'pisni viri«, vendar smo v
pogovoru ugotovili, da smo med uro
omenjali se nekatere druge vire in so
na tablo dopisali se teo
Na tabli smo imeli zapisano:
ZGODOVINSKI VlRI
PISNI VIRI
MATERIALNI VlRI
FOTOGRAFIJE
SLiKE
UUDSKI OBICNI
MODERNI VIRI
Ucenei so sedaj dobili nalogo, da
k zgoraj navedenim pojmom pripisejo
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jih na zatetku ure postavljali na mize.
Prepritana sem bila, da so se pri tej
obliki utenja naucili temeljnih znanj
za razumevanje zgodovine. Vsi smobili
zadovoljni.
Zadnje minute solske ure so komaj
se uspeli v zvezke prepisati zapise s
table in solski zvonec je prekinil nas
kratek sprehod v zgodovino.

na tabla konkretne primere za posamezne vrste virov. Ta naloga jim ni
delala teiav.
Sledil je drugi del utne ure. Med
pisne vire sem jim na klopi postavila
ucbenik za zgodovino v sestem
razredu.
Med razstavljene materialne vire, pa
sem postavila svoje nalivno pero,
majhen nov kuhalnik in veliko stensko
sliko Cerkna pod Avstrijo, ki visi na
steni v nasi ucilnici. Vprasala sem jih,
alimislijo, da ti dodani predmeti
upraviteno stojijo na razstavi. Takoj so
mi pojasnili, da ne spadajo mednje,
ker so novi in da se ne spadajo v
zgodovino in jih se uporabljamo. 0
fotografiji Cerkna so pojasnili, da bi
na razstavo spadala stara fotografija,
ne pa ta, ki jo je povetal fotograf in
nam Ie pomaga, da si predstavljamo,
kaksno je bilo Cerkno nekot.
utbeniku so menili, da med pisne
vire ne spada, ker nas Ie uti 0 zgodovini, da nekot pa bo zgodovinski
vir.

o

Na tablo sem napisala naslov UCNI
PRIPOMOCKI PRI POUKU ZGODOVlNE, utenci pa so spodaj napisali
nekaj primerov.
Ura se je bliiala koncu in utenci
so svoje zgodovinske vire pospravili v
solske torbe. Opazovala sem jih, kako
previdno in spostljivo so jih pospravljali, z drugacnim odnosom, kot so

Naslednjo solsko uro sem pritela
z vprasanjem, ali imamo v nasi utilnici
razstavljene zgodovinske vireo Ucence
sem prosila naj jih nekaj nastejejo.
Ozrli so se po utilnici in ugotovili, da
jih imamo v utilnici kar veliko, da pa
do danes niso bili nanje pozorni.
Nastevali so: stara avstrijska tabla,
italijanske tutare, naglavni svitki,
svetniki, stare fotografije v lesenih
okvirjih, obliti ...
Na vprasanje, ali imamo v utilnici
tudi zgodovinske utne pripomocke, so
nasteli: stenski zemljevidi, utbeniki,
povecane fotografije starega Cerkna,
koscene pistalke, ki so jih pri zgodovinskem kroiku izdelovali ucenci,
glinaste ploste s klinopisnimi znaki, ki
so tudi nastale pri zgodovinskem
kroiku. Na omari so opazili tudi
zgodovinski casovni trak, ki ie nekaj
ur taka na pozabljivega lastnika.
Malokdaj smo pomembno in temeljno zgodovinsko utno snov tako
hitro in pravilno ponovili.

in praksl

Vern, da bomo tako zastavljeno
utno uro se marsikatero leto s
SestoSolci izpeljali.
Mogote pa ta primer solske ure
tudi bralcem revije ponuja kaksno
idejo, ki so nam uciteljem praktikom
se kako dobrodoSle in koristne, saj
utencem pray mi v osnovni soli
odpiramo vrata v svet zgodovine.

Povzetek
Na OS Cerkno poskusamo z razlitnimi oblikami in metodami dela pri
pouku zgodovine ucence pridobiti, da
z zanimanjem in radovednostjo
vstopajo v svet zgodovine.
Temeljnega pomena pri tern delu
je, da jih pridobimo na tak natin, da
timbolj ustvarjalno in domiselno pri
pouku sami sodelujejo in pomagajo
oblikovati utne ure.
Vedno se je pokazalo, da utenci
na nasi soli, ki ima podeielsko zaledje
tudi v danasnjem casu se najdejo in
odkrijejo doma marsikateri predmet ali
dokument. Z zgoraj opisanim natinom
dela pri pouku zgodovine, takoj na
zatetku, pri uvodnih urah zgodovine v
sestem razredu, spoznajo vrednost in
pomen nase dedistine za zgodovino
posameznika, druiine, rodbine, naroda.
Mislim, da tako izvedene ure ie po
naravi zvedave sestosolce se bolj
motivirajo pri spoznavanju novih znanj
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Biljana Josovc,

as Primota Trubarja v Laskem

MITI~VRAZE

V LASKEM IN OKOLICI. PRIMER PROJEKTNEGA DELA
Uvod
»Mo!ki je sel pes domov po gozdu. Kar naenkrat se je
znasel v trnju. Pa si je rekel, da te nikamor ne more, pa
bo tu zaspal.
Ko se je zjutraj zbudil in pogledal okoli, je zagledallepo
jaso sredigozda. V kosari, kjer je imel jajca, so pa namesto
njih lezali kamni.«
Tako so nekoc carovnice mesale ljudi, kaj pa danes?
Ze od nekdaj so Ijudje poskusali dojeti in razloiiti iiv(jenje in pojave, ki ga spremljajo. Odgovore na mnoga
vprasanja, ki jih danes najdemo na primer v znanosti, so
tedaj iskali v nadnaravnih silah. Nekako so si morali razloiiti
dolocene pojave. In ce ni slo drugace, je bila bolezni v
hlevu kriva soseda, ki je urocila iivino.

liste na temo vrai, urokov in carovniStva. Temu je sledila
analiza delovnih listov in priprava anketnih vprasalnikov za
krajane laskega in okolice. Z analiziranjem vprasalnikov je
nastala brosura, kjer smo zbrali: zgodbe 0 nastanku krajev,
kapelic, jam in kriipotij, znake, po katerih so napovedovali
vreme, znamenja, v katera so Ijudje verjeli, vraie, povezane
s prazniki, vse 0 carovnicah in urokih ter mnogo
preizkusenih receptov iz Ijudskega zdravilstva.
Yes cas so med poukom, interesnimi dejavnostmi in
izven pouka nastajali izdelki, kot so: carovniski stoli in metle,
carovnice iz papirja, lutke, talismani za sreco, cajne mesa nice
in cajne vrecke, cule, znamenja horoskopa, carovniske karte.
Ucenci zgodovinskega kroika so zbirali literaturo in vire 0
zgodovini carovnistva v nasem kraju in procesih proti njim
in pripravili zgibanko 0 tern. Zelja pa je bila tudi gledaliska

Z inovacijskim projektom Vraie in miti v laskem in
okolici smo ieleli izvedeti, ali je Ijudsko vraieverje se vedno
iivo.
Za mite, vraie in legende smo se odlocili, ker je Ijudsko
izrocilo v nasem kraju, zlasti pa v njegovi okolici, se iivo,
vendar zlasti med starejso populacijo. Radi pa bi to bogastvo
Ijudskega izrocila pribliiali mladim in morda delcek tega
iztrgali pozabi.
Tega so se ie pred leti zavedali posamezniki, ki so z
nacrtnim delom ie obudili nekatere obicaje.
Cilji:
• preuciti Ijudsko izrocilo in kulturno dediscino
• raziskati Ijudske vraie, mite, legende v okolici laskega
• izdelati bilten, uprizoriti lutkovne igrice in burke
• izdelati izdelke na temo projekta
• ovrednotiti carovnistvo in sodne procese
• predstaviti projekt sirsi javnosti

Potek
Ze od nekdaj je Ijudi zanimalo, kaj jim je usoda zapisala
v knjigo iivljenja. Odgovore, na za danasnji cas povsem
vsakdanja vprasanja, so iskali v zvezdah, pri vaskih
cudodelnikih, v dobrih in slabih znamenjih.
Verjeli so, da je nadnaravne sile moino usmerjati s
posebnimi kretnjami, predmeti, ki lahko odvrnejo ali
priklicejo nesreco.
Da bi bogastvo Ijudskega izrocila pribliiali mladim, smo
pouk prilagodili dejavnostim inovacijskega projekta OP).
Septembra 2001 je bila izpeljana ekskurzija na Dolenjsko
(Bogensperk), kjer so ucenci 8. razreda resevali delovne

Uprizoritev lutkovne predstave

0

carovnici, ki ni znala izreci

carovniskih besed

uprizoritev, zato so ucenci sami napisali scenarij, kjer so
bile nastopajoce osebe vzete iz zgodovine carovniskih
procesov v laskem, kot je Ursula Trnusca, Marina Cibej,
Neia Gril, pisar Ottl, sodnik Apostolis. Pray tako so
izdelovali lutke in scenarij za lutkovno predstavo.
Za izdelavo izdelkov smo namenili dva kulturna dneva,
za 6. razred v januarju in 8. razred v aprilu 2002. Delcek
svoje dejavnosti smo prikazali na sejmu Alpe - Adria.
Vrhunec dela nasega IP je bilo driavno zborovanje uciteljev
zgodovine v laskem na temo V10ga mitov pri preucevanju
slovenske zgodovine. Ob tern dogodku smo pripravili
razstavo na temo projekta, za vse udeleience izdelali
kamencke za sreco, carovnice in jim podarili nas bilten.

Sodobna didaklika pouka zgodovine v leoriji in praksi
Zaklju~ek dejavnosti je bil trini dan, 8. junija, ko smo
na stojnicah ponujali izdelke, ki so nastajali v ~asu projekta.
S ~arovniSkimi kartami smo napovedovali usodo, ~arovniSki
zvarki in napoji so dajali priredityi pose ben ~ar.
Zavzeto trgovanje ni premamilo otrok, ki so kri~e
uprizarjali svoje nor~ije, eni so bolj ali manj poskuSali hojo
s hoduljami, drugi so spretno sukali leseno vrtavko in igrali
pozabljeno igro s fjiol~ki.

Sklep
Zanimalo me je tudi, kako projektno dele vpliva na
u~ence, njihov odnos do take oblike dela, zato sem izvedla
empiri~no raziskavo. Uporabila sem anketo. Z anketnim

vpraSalnikom sem hotela ugotoviti, kakSne so izkuSnje
ucencev pri izpeljavi projektnega dela. V raziskavo so bili
vkljuceni u~enci 6. in 8 . razreda in u~enci zgodovinskega
kroika ter u~enci, ki so sodelovali pri zaklju~ni prireditvi.
Rezultati ankete so prikazani v tabelah z izpisanimi
Stevilcnimi rezultati in ponazorjeni v grafi~ni obliki, kateri
sledi komentar.

A
Na temo projekta sta bila izpeljana dva kulturna dneva
za ucence 6. in 8. razreda. Trajala sta pet Solskih ur. Ob
zaklju~ku sem jim dala anketni vpraSalnik, ki so ga izpolnili
203 ucenci. Ucenci so bili na osnovi lastne izbire razdeljeni
v II oziroma 12 razli~nih delavnic ali skupin na temo
inovacijskega projekta.

I. Ali ti je bilo dele v skupini (delavnici) vSec?
(Obkroii odgovor)
a)
Kupcija eveti

Glas bobnov je napovedal prihod sodnega zbora in
sod be proti klepetuljema, Ursi TrnuSci, Agati. Procesi so
bili odigrani malo humorno, ~eprav je zgodovina verovanja
v ~arovnice in njihovega preganjanja okrutna in mra~na.

Bil/-a sem zelo zadovoljen/-jna ,
veliko novega sem spoznal /-a.

b)

Bilo mi je vse~, vendar ni bilo nobenih novosti.

c)

Se kar v redu.

d)
e)

Ni mi bilo vSec.
Ostalo: __________________________________ __ _

Tabela SI. 1

a

Grafi~ni
Vir: Ta bela

b

84
69

c

33

d
e

12

5

prikaz st. 1
~L

I.

Odnos do dela v skupini

90

98

Sodba proti Ursuli Trnusci, abtazeni zaredi kristalne krogle, ki
noj hi jo imela, in onecascenjo hostije

Zunaj grastinskih zidov, ob Savinji, so perice ob pranju
pripovedovale zgodbe, zapele in zaplesale. Burka Piskrovez
pa je prikazala, kdo ima glavno besedo v druiini - moi ali
iena. Svoje vestine so prikazali tudi rokodelci - cehi. MlajSi
otroci pa so bili navduSeni ob ogledu lutkovne predstave
o ~arovnici, ki se ni mogla nautiti ~arovniSkih besed.

oliO

=50

it 40
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o

Oa I b Dc Dd Ie
odgovori

Komentar:
Vecini u~encev je bilo v izbrani skupini dele vSe~,
uresni~ila so se njihova pri~akovanja. Razlog je v tern, da
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Sodobna didaktika pouka

zgodovine

so si ucenci glede na lelje, interese in veselje sami izbirali
delavnico, vendar je mentor ostal neman.
2. Kaj ti je bilo pri delu najbolj v$ee in bi $e ponovil?
(obkroli)
a)
b)

v teoriji

in praksi

3. Kaksen je bil odnos med uciteljem in ucenci?
(obkroli)
a)

UCitelj je bil svetovalec, ponudil je pomoe,
ee sem jo potreboval/-a.

Delo z viri, racunalnikom, delo na terenu ...

b)

Natin dela, sami smo si izbrali kaj

c)

Ucitelj mi je povedal, kaj in kako moram narediti.
Ostalo: _________________________________ ___

in kako bomo delali.
c)

Delo v skupini, raziskovanje, nacin dela:

Tabela sl. 3

vsi za en cilj.
d)

a

Sami smo si lahko izbrali naert ali ga tudi naredili.

b
c

Pomemben je bil sarno kontni izdelek.
e)

172
22
9

Pouk ni bil klasicen, lahko smo se pogovarjali, izbirali
odmore, poslusali glasbo med delom in Se kaj.

Graficni prikaz Sl. 3

f)

Nobenih posebnosti ni bilo.

Vic Tabela \(. 3.

g)
h)

Nie mi ni bilo posebej vsec.
Ostalo: ___________________ __________________ _

Odnos med uC::iteljem in utenci

Tabela Sl. 2

17
43
51
49

a
b

c
d
e
f
g

8
5
7

Grafieni prikaz Sl. 2
~l.

~

23

h

Vir: Tabela

o

2.

Zanimivosti dela

odgovori

Komentar:
Vloga ueitelja se v projektnem delu spremeni, postane
koordinator, usmerjevalec, eden izmed njih. Odnos utitelj
ueenec je dvosmeren, predvsem podrejen ueeneevim
interesom in razmiSljanjem, ker se tako razvija vsestranska
ueeneeva osebnosl. Se vedno pa skupina ueencev (9) meni:
• da jim ucitelj teli (4 odg.);
• da je glavni (3 odg.);
• dva ucenca pa nista ponudila odgovorov.

B
Vprasalnik za ueence, ki so sodelovali pri zgodovinskem
krolku.
Vprasalnik je resilo 14 ueencev, ki so bili celo solsko
leto aktivni pri interesni dejavnosti.
odgovori

Komentar:
Odgovori so bili prieakovani, ker je vse, kar je drugaeno
od samega pouka, za ucence zanimivejse. Odgovore f in g
so posredovali ucenci, ki jih nobena dejavnost ne zanima
prevec, ker je to se vedno sola. Pri odgovoru k pa so trije
ueenci dopolnili, da jim je bilo vsec, ker ni bilo ocen.

I.Zakaj si se odloCiI za sodelovanje pri zgodovinskem
krolku?
(prosto odgovori)
• zaradi teme projekta, ki me zelo zan ima ( 7 odg.);
• ker sem Ie lani sodeloval in mi je projektno delo vsec
(4 odg.);

Sodobna didaktika pouka zgodovine v teoriji in praksi

• ponujeno mi je bi/o raziskova/no de/o,
de/o na terenu, kar me ie do/go zanima (/ odg.);
• ne vern, v~et mi je deJa z utite/jico zgodovine ( 2 odg.).
Komentar:
Odgovori so bili podobni. Razvidno je, da so se v sku pi no
vk/juti/i tisti utenci, ki jih tako deJa zanima, kar je tudi
rezu/tat velike aktivnosti, prizadevnosti, odgovornosti do
de/a.
2. Ali je delo pri zgodovinskem kroiku zadovoljilo tvoj
interes?
(obkroiil

Ie nekaj let se ukvarjam s tako obliko de/a pri pouku
zgodovine, dodatnem pouku, interesni dejavnosti. S
projektom sem naredila korak d/je, ob koncu sem izved/a
empiricno raziskavo med utenci. Rezu/tat je bil pozitiven
odnos do take ob/ike de/a, kar je spodbuda za moje
nada/jnje de/o.
Sode/ovanje v projektu je ucencem in mentorjem
ponudi/o sirok spekter moinosti za povezavo teorije in
prakse, za povezavo so/e 5 krajem, /judmi, kar je eden od
ci/jev prenove in uvedbe devet/etne osnovne so/e.
Literatura
Baic. E. [1980): Siovenske Ijudske vrale. Ljubljana. KmeCki glas.

a)

Da, vsa pricakovanja so bi/a izpo/njena.

b)

Da, vendar nisem pritakova/I-a toliko de/a.

c)

Bilo je prevet naporno.

Jelovs.!, E. [1978}: Zgodovinski utrinki laSkega in okolice. Knjilnica
Lasko. Tipkopis str. 333-346.
Mulevic, B. [1994}: Medicina skozi cas. Maribor. Anthos, d. o. o.
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Tabe/a SI. 4

a

4

b

8

c

2

Markeli, M. [1998}: Miti in legende. Novo mesto. Dolenjski list.
Murn, L (2002): Mili, verovanja, vrale. Novo mesto. Dolenjski
list.

Koropec, J. [1976}: Pregled razvoja zdravilsIVa v laSkem in njegovem
okoliSu. LaSki zbornik. Maribor. Casopis za zgodovino in
narodopisje, str. 358-362.
Krasevec. J. [2000}: CoprniSki procesi v laSkem - predavanje v
laSki knjilnici 2Z I.

Graficni prikaz Sl. 4
Vir: Tabela
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Pricakovanja ucencev
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Schiller, R. [1995}: Deveta Hildegarda zdravi - odkritje celostnih
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odgovori
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Komentar:
Odgovori me niso preseneti/i. Ceprav so v to deJa vk/jucili
tisti utenci, ki so imeli ve/ik interes, se je pokaza/o, da je
potrebno ve/iko individua/nega de/a, veliko odrekanja in
de/a po pouku, popo/dne, posebej veliko pa ob zak/jucni
prireditvi.

Povzetek
V danasnjem svetu, svetu vedno novih informacij,
sodobne tehn%gije se utite/jeva v/oga spreminja, postaja
koordinator, animator, usmerjeva/ec. Vedno vecji pomen
ima aktivno de/o, samostojno vseiiv/jenjsko ucenje, rezu/tat
pa je uporabno znanje. Ena od poti uporabnosti je uporaba
projektnega de/a.

Zavod
Republike
Siovenije
za solstvo

Sodobna didaktika pouka zgodovine

v teoriji

Ziva Kos, ~tudentka zgodovine na Filozofski fakulteti

V

in praksi

Ljubljani

IDEOLOSKI KONCEPTI
V

ucbenikih zgoclovine

Uvod
Pouk zgodovine je eden temeljnih
predmetov, ki posredno ali neposredno
s svojimi vsebinami prinasajo tudi
koncept narodne in drtavljanske vzgoje
in stem tudi zavesti. Zaradi tega je bil
velikokrat pod vplivom idejnih konceptOY vladajocih elit, ki so ga v svoj prid
prirejale, da bi dobile maksimalni
ucinek, ki bi v nekem daljsem obdobju
zagotovil relativno uniformiranost
norm in standardov politicnega in
kulturnega obnasanja svojih .podrejenih«. Ugotovimo lahko, da je
drtavljanska kultura nekaj, kar se da
priuciti. Sola in pouk znotraj nje, sta
izrabljena kot sredstvo za posredovanje
znanja, s katerim naj bi se obnavljala
tradicija in oblikovala osebnost.
Ideolosko stremljenje je v okviru pouka
usmerjeno na teljo po zmanjsevanju
socialno nezatelenih pojavov v druibi.
Pri sledecem pregledu se bomo
osredotocili na obdobja AvstroOgrske, Kraljevine Jugoslavije, SFRJ in
obdobje po osamosvojitvi Siovenije, na
njihove ideologije oz. vrednote, za
katere so vladajoce elite menile, da so
bistvenega pomena za driavo in
drutbo. V ospredju bo seveda slovenska zgodovina. Poskusali bomo ugotoviti, ali so danasnji ucbeniki demokraticne drutbe ideolosko neopredeljeni, ali je 0 tern sploh mogoce
govoriti, kaj naj bi nam demokraticna
drutba prinesla in kaksna je v vsem
tern vloga sole in ucbenikov.

Zgodovinska
vsebina V
utbenikih skozi
razlitna obdobja
Za obdobje druge polovice 19.
stoletja (Avstro-OgrskaJ I je Matija
Zorn ugotovil. da je bil takratni poudarek na politicno-vojaski zgodovini, ki
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ji je sledila kulturna. Gospodarske zgodovine je bilo zelo malo, Ie 2 %, 0
zgodovini tivljenja pa sploh ni bilo nicesar zapisanega. V obdobju Kraljevine
Jugoslavije' je bilo podobno, vendar pa se te pojavlja obravnavanje zgodovine
tivljenja (izvemo nekaj 0 tivljenju kmetov, vitelOv in mescanovJ. V obdobju
SFRP nekoliko upade politiCno-voja ska zgodovina. Svoj delet prepusti
gospodarski in kulturni zgodovini. Tudi zgodovina tivljenja pocasi dobiva vecji
pomen. Iz obdobja po osamosvojitvi Siovenije lahko zaznamo tetnjo danasnje
zgodovine, ki preusmeri pozornost iz politicno-vojaske vsebine na gospodarske,
kulturne in drutbeno-socialne probleme' .

-,Melik,
Oroten

Popovi

nitja
gimnazija

nitja srednja sola

polit.-voja ska
zgodovina

82%

gospodarska
zgodovina
kulturna
zgodovina

Botlt,
Weber

Jan~, Zorn,

nitja
gimnazija

6. razred

6. razred

83%

67%

43%

30%

2%

3%

6%

20%

20%

16%

10%

22%

30%

30%

Jesenko

Mihelit

Pregledn ica: Zgodovinske vsebine v utbeni kih z.1 6. razred osnovne sole v Stl rl h ideoloskih obdobiih,
prevzeto po: Mati!a Zorn - I deolo~ ke in ysebinske spremembe v utbenikih zgodovine.

Koncepti pouka in ideologija
Vrednote oz. ideologija vpliva na strukturo pouka zgodovine, vsebinsko pa
teli oblikovati pozitiven odnos do domovine, drtave in oblasti. To je razvidno
tudi znotraj omenjenih obdobij. V casu Avstro-Ogrske je v ospredju vodilo, da
drtavo pooseblja vladar in njegov teritorij, je predvsem pomembno mistificiranje
vladarja, njegove osebnosti in njegovih dejanj. Zgodovina posameznih narodov
je zanemarjena, zato je tudi slovenske zgodovine sorazmerno malo, celorno
preteklost pa bi lahko oznacili primarno kot rezultat subjektivnih vzgibov
posameznika[ -kovJ.'

I Ut beni ka: Janez l esen ko: Obtna zgodovi nd Zd nilie razrede srednjih Sol (1 871J in Anton Kaspret: Zgodovina srednjega
veka 13 nit je m rede sredniih $01(1897).
1 Ut benikl: Anton Melik. Ja n O ralen: Zgodovina Jugoslovanov z.1 nille rmede srednJih Sol (1928), Vasilij PopoviC:
Zilodovlna starega veka za I. ra zred me~~anski h Sol (19341 in Zilodovina srednjega veka (jugoslovanska in splosna) za
3. razred realnlh in klasit nih ilimnazij in realk (1932).
l U ~ benlki : Sranko Bo1 i~, Toma1 Weber: Zgodovina za 6. razred ( 1979) in Zgodovlna za 8. razred (1978), Vasilij Melik,
Ferdo Geserin: Zgodovina za 7. razred (1973 1.
~ U ~ ben i ka: Olga JanSa - Zorn, Daria M i heli ~: Seari - srednii vek - l ilodovina za 6. razred osnovn e Sole (1994) in Maja
1.vanut, Peter Vodopivec: Vzpon mes~a n stva- lgodovi na za Z razred osnovne Sole.
S Matija Zorn: IdeoloSke in vsebinske spremembe v u~ ben i ki h zilodovine, stT. 28 8, v: Sodobna pedagogika, letnik 48, st.
5- 6, str. 283-295.

Sodobna didaklika pouka zgodovine v leoriji In praksi

Nacionalni koncept nastane sele v
tasu med obema vojnama, za Siovence
v okviru Kraljevine Jugoslavije. To
obdobje je smiselno razdeliti na dva
dela, in sicer na tas ustavne monarhije
in obdobje vidovdanske ustave
(1918-1929). ko je drtavo poosebljal
troedini narod Srbov, Hrvatov in
Siovencev in kjer je mot najti kar nekaj
slovenske zgodovine. Drugo obdobje
od leta 1929 do 1941 je obdobje
diktature vladajote dinastije Karadiordievicev, v katerem so poudarjali
jugoslovanski narod, srbsko zgodovino
in srbske vladarje. Poudariti je treba
tudi tedanjo periodizacijo zgodovine,
ki je bila razdeljena na prazgodovino,
stari vek, srednji vek in novi vek. 6
V tretjem konceptu, ki oznacuje cas
SFRJ, je driavo poosebljala partija,
narod pa proletariat. V tern obdobju
je NOB zavzela osrednje mesto, kot
cas v katerem so se jugoslovanski
narodi identificirali s proletariatom. Ta
idealizacija NOB in revolucije je bila
povezana s socialisticnim sistemom in
z Ijudmi, ki so ga ustvarili. Periodizacija
zgodovine je bila temu primerno
dolocena sledece: praskupnost (prakomunizemJ. suinjelastniski red,
fevdalizem, kapitalizem, socializem.'
Po osamosvojitvi Siovenije nastanejo novi ucbeniki. ki se zdijo ideolosko neobremenjeni ali vsaj minimal no obremenjeni, vendar pa je na
tako trditev bolje pocakati, saj vcasih
vpliv ideologije ni tako oCiten, kot se
morda domneva. Nove ucbenike
spremljajo novi ucni nacrti in nova
izhodista za pouk zgodovine z vecjim
poudarkom na slovenskem prostoru'

Novosti V
ucbenikih danes
Novosti v danasnjih ucbenikih
lahko opazimo na vee podrocjih.
Omen iii smo ie, da je politicnovojaska zgodovina izgubila svojo
premoc. Periodizacijsko se danasnji
ucbeniki vracajo na klasieno zahodnoevropsko, in sicer na sledeeo
delitev: prazgodovina, stari vek, srednji
vek, novi vek in novejsa zgodovina.

Vkljucujejo zgodovinske citanke v
izboljsani obliki, izbrani teksti so
skrajsani in namenjeni samostojnemu
branju in uvodni motivaciji. Dopolnjeni
so s slikovnim gradivom in z zemljevidi,
najveekrat so v barvah, tiskani so na
boljsi papir tako, da so navidezno
privlacnejsi od svojih predhodnikov.
Novost so tudi easovni trakovi, ki
ueencem omogoeajo jasnejsi pregled
nad obravnavanimi obdobji. V tasu
Avstro-Ogrske in stare Jugoslavije so
imeli uebeniki Ie besedilo, povojne
uebenike pa so ponekod ie bogatile
crno-bele ilustracije. Znaeilnost
danasnjih zgodovinskih ucbenikov so
tudi vprasanja ob koncu poglavij, ki
so se sicer pojavila ie v nekaterih
povojnih uebenikih. Upraviceno lahko
trdimo, da so novi uebeniki s svojimi
skrbno izbranimi teksti, z zemljevidi, s
slikami ... olajsali delo ueitelja, hkrati
pa dosegli veejo motivacijo in aktivnost
pri ueencih, saj niso Ie privlacni, ampak
tudi na razliene naeine spodbujajo
samostojno razmisljanje.'

Zakljucek
Trdimo lahko, da je bila zgodovina
nenehno ujeta v vladajoee idejnopolitiene okvire, ki so bili usklajeni s
tedanjimi potrebami vladajoee elite po
domovinski vzgoji. V danasnjem
obdobju demokracije naj bi imeli vsi
moinost za ueenje, spreminjanje sebe,
svojega ravnanja in zahtev, predvidevanja in ciljev. Sola v demokraciji
naj bi bila dolina .vzgojiti. eloveka in
driavljana, ki ne bo slepo verjel
politikom in ne bo pripravljen umreti
in ubijati za njihove ideologije. To bi
moralo biti vodilo ueiteljem pouka
vseh druiboslovnih vsebin posebej
zgodovine, saj se bo v nasprotnem
primeru .oblast, ki smo jo iztrgali iz
rok tiranov, diktatorjev ... znova
pokazala tam, kjer nastajajo potrebe,
in bo obstojeCi sistem najustreznejsi
za njihovo zadovoljitev.• 10
Seasoma se je pokazalo, da je
driavljanska kultura v smislu ideologije
in vladajocih vrednot nekaj, kar se je
moe naueiti, vedno znova oblikovati

in spreminjati - dokaz za to so
generacije, solane in vzgojene v
prejsnjem(-jih) sistemu(-jih), ki so
danes glasniki demokratienih vrednot,
se ne dolgo tega pa so zastopali
ideologijo social - komunizma.
Vprasamo se lahko, kaksna je potern vloga sole.•AIi je sola industrijski
pogon, kjer so pedagogi inienirji dus,
ki s svojim tehnicnim znanjem in z
osebnim zgledom gnetejo svet(J)o
bodoenost? 11
Glede na to je Svet Evrope zavezal
svoje elan ice, da v procesu izobraievanja osvestijo mlade 0 njihovi
skupni dediSeini politienih idealov in
tradicij, ki naj bi temeljila na svobodi
in vladi prava, hkrati pa jih opremijo z
driami in s spretnostmi, ki jih potrebujejo za udeleibo v demokraticnih
procesih. Danes vendarle iivimo v svetu
komunikacij, mnoiienih medijev,
interneta, kjer naj ne bi mogla biti
prepricljiva sarno ena resnica ampak
gre za sozvoeje razlicnih politienih,
kulturnih, religioznih, tudi ideoloskih
nazorov ...
Pa vendar je ta opevana odprtost
privedla do tega, da celo vel ike demokracije, kot sta ZDA in Nemeija zahtevajo cenzuro doloeenih infor-macij.
Ob aktualni tematiki se porodi vprasanje, ali bodo lahko zgodovinarji in
pisci modernih uebenikov v ZDA, kot
stebru demokracije, uspeli ideolosko
neobremenjeno zapisati in predstaviti,
II. september, vojasko posredovanje v
Afganistanu ... in se bi lahko nastevali,
mlajsim generacijam, ki tega niso
dOiivele.
, Matija Zorn: Ideolo~ke in vsebinske spremembe v

ul.benikih zgodovine, su. 289, v: Sodobna pedagogika,
lelnik 48, $t. 5-6, SIr. 283-295.
Maliia Zorn: Ideolo$ke in vsebinske spremembe v
ulbenikih zgodovine, Sir. 290, v: 50dobna pedagogika,
lelnik 48, St. 5-6, SIt. 283- 295.
8 Maliia Zorn : Ideolo~ke in vsebinske spremembe v
uc:benikih zgodovine. sir. 290. v: Sodobna pedagogika.
letnik 48. St. 5-6, sir. 283-295.
9 Maliia Zorn: IdeoloSke in vsebinske spremembe v
uCbenikih zgodovine, sIr. 291 . v: Sodobna pedagogika.
letnik 48, $1. 5-6, SIr. 283-295.
10 Janez Kolenc. Ortavi]anska kultura in ~ola, Casopis za
kritiko znanosli, letnik XXII, 1994, Sc. 172-173, Sir. 152.
II Oarii Zadnikar: Od pasloralne ~ole k drtavlianskl vzgoji,
Predgovor Casopisu za krittko znanosti, letnik XXJ1, 1994,
str. 172-173.
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Ideoloska nacela oz. vrednote
vladajoce elite so bile bolj ali manj
vedno vpletene v solsko zgodovino in
posledicno temu v njene ucbenike.
Vidne razlike smo lahko ugotovili pri
pregledu ucbenikov iz razlicnih
obdobij zgodovine, ta pa so bila
izbrana tako, da so vkljucevala zgodovino Siovencev in slovenskega
prostora od Avstro - Ogrske, Kraljevine
Jugoslavije, SFRJ, vkljucno z obdobjem
po osamosvojitvi. Poleg ideolosko
obarvanih vsebin vsakega posa-

meznega obdobja je bilo videti premike
v tetiWh razlicnih podrocij zgodovine
(politicno-vojaske, kulturne ... J, a tudi v
sami didakticni zasnovi ucbenikov.
Danes, v obdobju demokracije, govorima 0 ideolosko neopredeljenih ucnih
vsebinah in ucbenikih, a vendar se
vcasih vprasamo ali je temu res tako.
Odprto ostaja vprasanje, ali je sola
lahko ideolosko, politicno nevtralna, na
katero je teiko objektivno in zagotovo
odgovoriti, saj bo na to najlaije
odgovoril cas, ki prihaja .

Kolenc Jane, (1994). Dr!avlianska kultura
in ~ola. V: Lasopis za kritiko znanosti.
Letnik XXII. St. 172- 173, str. 147
Strain Darko (1994). Dru!b ene spre-

membe, thimos, Sola. V: l:asopis za
krit i ko znanosti. Letnik XXII. St.
172- 173, str. 33.
Zadnikar Darii (1994). Od pastoralne sole

k dr2avljanski vzgoji. V: ( asopis za
kritiko ,nanosti. Letnik XXII. St.

172- 173.
Zorn Matiia (1997). Ideoloske in vse-

binske spremembe v ut benikih zgodovine. V: Sodobna pedagogika. Letnik
48. St. 5- 6. str. 283 - 295.
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Anka Zuljan,

as Betigrad v Ljubljani

CD-ROM 5 SLIKO V ZGODOVINO
Slikovna pomot pri pouku zgodovine
Zakaj racunalnik
Vse kate, da se racunalniku pri pouku ne bo moe upreti
in to najmanj zaradi dveh razlogov.
Prvi je ta, da je okrog nas vedno vee navdusencev, ki
raziskujejo, brskajo, ustvarjajo s pomocjo ponudbe na njem,
drugi pa je ta, da moramo vsi v korak s casom. Ucitelji
delamo z mladimi Ijudmi in kar pray je, da vcasih
razmisljamo tudi po njihovo. Tudi ucitelji moramo slediti
novostim, saj vse pogosteje po nepotrebnem slisimo ali
beremo ocitek, 0 premajhni izobraienosti. Mogoce bo kdo
zamahnil z roko, ces to ni zame ali podvomil, da mu bo
sola kdaj omogocila dobro opremo, vendar bo to vcerajsnji
in nejutrisnji izgovor. Pred nami je devetietka, mnoge sole
bodo obnovile prostore in posodobile opremo. Ucitelji
zgodovine bomo v devetletki poucevali stiri razrede.
Pogumno s predlogom v ravnateljevo pisarno.

Kaksne prednosti ima CD-ROM
Tako kot odrasli se tudi otroci pri ucenju in spoznavanju
delijo na slusne in vizualne tipe. Se tako dober opis je
vcasih premalo, se tako dober tekst nekomu ne zadostuje.
Ucenci dandanes gledajo vee filmov, televizija in raeunalnik
pogosto nadomescata knjigo. Nisem prepricana, ali so vse
tako posredovane informacije trajne ali dobre, pomembno
pa je, da je stik s sodobnimi tehnologijami voden.
Trg ponuja veliko novosti za ucence. V poplavi ponudb
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lahko postanemo starsi in ucitelji negotovi, nekriticni,
premalo ali pa prevec navduseni. Izbirati moramo med
razlicnimi ponudniki ucbenikov, delovnih zvezkov,
zemljevidov, prosojnic in videoprogramov.
Zelo sem se razveselila prvih barvnih ucbenikov in
delovnih zvezkov, ki so se sredi devetdesetih pojavili v
knjigarnah. Kot uciteljica pa sem pogresala grad iva in ucne
pripomocke za ucitelje.
Pri pouku, pripravljanju delovnih listov in kontrolnih
nalog rada uporabim fotografijo dogodka, predmeta ali
osebe. Zgodovinske knjige, opremljene s fotografijarni, so
pogosto velike in telke. Ko poskusas popestriti besedo s
sliko, moras veckrat obhoditi ucilnico s podobami iz
razlicnimi knjig, ki so ti na voljo. Kot enakovreden ucni
pripomocek so tu se diapozitivi. Ucitelj je seveda
strokovnjak, a vendar se tudi on vseh podatkov, ki spremljajo
sliko, ne spomni vedno.
V lelji, da bi shranila vse, kar se mi je v dvajsetietni
solski praksi izkazalo uspesno in koristno, sem naredila tri
CD-ROME. Prvi je slikovn i S sliko v zgodovino - slikovna
podpora pouka zgodovine, drugi je tekstovni - Tabelska
slika in tretji je AV-zapis kratkih odlomkov iz dokumentarnih
filmov, ki jih je v zadnjem casu kar veliko na televiziji. CDROM S sliko v zgodovino mnogi te poznate. Predstavljen
je bil na dnevih slovenskega izobratevanja pomladi 2001
v Celju in srecanju uciteljev zgodovine v laskem marca
2002. Sklad Inovativni ucitelj leta, ki deluje v okviru zalotbe
Rokus, mu je za leta 2000 dodelil nagrado, Ministrstvo za
solstvo pa je aprila 2001 potrdilo njegovo veljavnost.

---------------------.....
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Recenzijo sta opravila prof. Jasna Banjac z OS Franceta
Bevka in mag. Branko SuStar iz Siovenskega Solskega muzeja.

KAKO je nastal CD ROM
5 sliko V zgodovino
Zacela sem z osnovnim znanjem programa PowerPoint
in skeniranjem fotogradiva iz raznovrstnih virov. Nastala je
obseina zbirka skoraj 900, vecinoma barvnih fotografij.
Slike sem an imirala, opremila z osnovnim tekstom in
razdelila na tri sklope: SEDMI. OSMI in DEVETI razred.

KAKO delati
Priporocam, da zgoScenko shranite na Solski racunalnik,
original pa uporabljate po ielji (npr. za domace delo). Tako
ponujeno moinost lahko sami spreminjate in dopolnjujete.
whko izbriSete tekst ali sliko, ki yam ne ustreza, in jo
nadomestite z vasa razlicico. Ce ste vajeni delati v Wordu
in imate vecino dela narejenega v tem programu, ga lahko
od tam kopiranega prenesete v PowerPoint
Moina je tudi obratna pot, obe pa sta koristni, ko
pripravljate razlicna delovna grad iva, teste in podobno ...
Pray tako lahko dodajate zvok, vaS glasovni zapis ali video
zapis. Delo v programu PowerPoint je enostavno, zabavno
in z lahkoto ga boste osvojili. CD-ROM je primeren za
ucitelje zgodovine in Solske knjiinice.
Ucitelj lahko z njim ob sliki vodi razlago, z dodajanjem
teksta ustvarja tabelsko sliko, s pomocjo slik pripravlja
delovne liste, grafoskopske prosojnice ali kontrolne naloge.
V solski knjiinici je primeren za pripravljanje in kopiranje
slikovnega grad iva. Veliko mojih ucencev pripravlja in
predstavlja referate v tem programu, ne da bi to od njih
zahtevala.
Predsravirev delovanja
• ZgoScenko vstavimo v CD-ROM enoto in pocakamo,
da se samodejno prikaie uvodna slika.
• Za predstavitev sta dobrodosellCD projektor in platno,
ce pa ga nimate je pray tako dober obicajni racunalniski
zaslon.
• Predstavitve potekajo v programu PowerPoint
• Zaienemo jih s klikom levega gumba na miSki na znaku
Slide Show, ki se nahaja kot 5. simbol leva spodaj.
• Sledimo uvodnemu meniju in izbiramo po naslovih.
PRAZGODOVlNA,
STARliN SREDNJI VEK

•

•

SREDNJI VEK,
NOVI VEK

NOV~SA
ZGODOVINA

Predstavitev koncamo z gumbom Escape ali z ukazom
End Show, ki se yam prikazuje v levem kotu predstavitvenega zaslona.
Iskanju po uvodni sliki se la hko izognete in zaieleno
temo poiScete na File open.

Primer uporabe CD-ROMA
pri ucni uri v 8. razredu
devetletke
Reformacija
Na uvodni sliki izberemo srednji gumb z naslovom
SREDNJI VEK; NOVI VEK in med ponujenimi temami
izberemo naslov Reformacija. Na Stirih straneh je deset
slik.
Prikaiemo jih s klikom levega gumba na miSki. Dobimo
sliko cerkve Sv. Petra v Rimu ( I). Pogovor lahko vodite 0
njenih umetniskih znacilnostih, pomenu krscanstva, 0
papeiih, gradnji, odpustkih ... Naslednja slika, pomet
Martina Luna (2), yam bo pomagala pri razlagi njegove
kritike papeievega bogastva, drage gradnje cerkve,
odpustkov in nemoralnega iivljenja. Navedli boste lahko
njegove zahteve in spremembe, ki jih uvede.
Ob sliki Lukrecije Borgie (3) se mogoce ne boste
ustavljali z daljsimi razlagami.
Ucenci bodo vseeno hitro ugotovili, da je bilo iivljenje
duhovSCine v neskladju z njihovim naukom. Naslednja slika,
na kateri je Henrik VIII. (4 J. je lahko primer ene od smeri
reformacije. whko pa vodite pogovor 0 socialnem vidiku
locitve na dvoru nekoc in danes.
Tudi s prikazom reformatorjev Ulricha ZWinglia (5) in
Jeana Kalvina (6) boste lahko razloiili razlicne smeri
reformacije v Evropi in usodo predrznih kritikov Cerkve kot
ustanove. Kako se je Cerkev branila kritik, ocitkov, kako so
ravnali nekateri evropski vladarji in inkvizicija, lahko raz10iimo tudi ob sliki Semjemejska noc (7). Ucenci ie vedo
nekaj 0 seiigih na grmadah, zato se hitro odzivajo in sodelujejo. Siovensko reformacijo predstavijo slike Primota Trubarja (8), Tomaia Hrena (9) in Dalmarinove Biblije (10).
Moini zakljucki ure so:
a) ucenci snov zapiSejo v zvezke (z racunalniske,
grafoskopske ali s tabelske slike),
b) lahko resijo delovni list (v vajah, vaS lastni na papirju ali
na racunalniku),
c) lahko jim razdelite nekaj vlog (luter, papei, Henrik VIII.,
Kalvin, ZWingli, Trubar, Hren).
Pomagajo si z ucbeniki in drugim gradivom. Ucenci se
poskusijo viiveti v cas in zagovarjati prepricanje osebe,
katere vloga jim je bila dodeljena. V naslednji uri izvedete
kratko predstavitev nasprotnih parov. whko sta to dva
nasproma tabora, ki vsak s svojega vidika zagovarja lasmo
staliSce in ugovarja staliScem nasprotne skupine.

Namesto zakljuCka

o

CD-ROMU S sliko v zgodovino in delu z njim sem
za mnenje povprasala tudi ucence na Osnovni soli Beiigrad,
kjer poucujem, in nastala je mala in zanimiva anketa. V
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celoti so racunalnik pri pouku dobro sprejeli, ure se jim
zdijo zanimive, sodobne, slike nazorne, potek dela
dinamicen.
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Narocilnica za CD,ROM S sliko v zgodovino ' slikovna podpora pouka zgodovine
Ustanova: _ _""""',--_ _ _ _....;..._ _~~-.:...._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Naslov:
POSlna stevilka/kraj:

_-=:;:::==~~

___-.:.-___________---.:...---"-....:...c_ __

Oseba za stike: _ _ _ _ _ _~_ _ _ _~_ __

Tcl~on :

_ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Davcna stevilka:
Narocamo _ _ kosov CD-ja
V skladu z zakonom

0

S sliko

v zgodovino po ceni

IO.600.-SIT

DDV nismo day ' . zavezanci. Posmina je vraeunana v ceno.

Kraj in datum:

Zig:

Podpis odgovorne osebe:

izpolnjeno naroCilnico posljite na naslov: APRIL, Zuljan in partner, Cesta 24. junija 68, 1000 Ljubljana,
CD - S sliko v zgodovino lahko naroCite tudi po e-mailu : april@ siol.net
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Darko Strajn, Pedagoski institut V Ljubljani

Zgodovina sreCa film
Ce se je le pojav staticne fotografije, ki ga je Walter Benjamin
(Benjamin, 1969, str. 224 - v slovenskem prevodu je zadevni pridevnik
izpuScen) oznacil za .revolucionarnega., vpisal v vsakrSno pojmovanje
casa - kot pac . zaustavljeni trenutek.,
ki ga je mogoce Se poljubno razmnolevati -, je pojav . gibljivih slik. oznacil
kot obet spremembe pojma zgodovine
vsaj od trenutka njegovega nastanka
naprej. Pri tern moramo upoStevati
vidik vecpomenskosti pojma zgodovine, pri cemer nas zanima predvsem
njegova dvoumnost: zgodovina v
smislu necesa, kar so postali dogodki
v preteklosti, in v drugem sm islu kot
veda, torej kot zapis 0 dogodkih ali
tudi denimo opis nekega minulega

drulbenega ali politicnega sistema. V
zadnjih dveh ali treh desetietjih lahko
govorimo tudi 0 opisu minulega
nacina livljenj, pri cemer se zgodovina
krila z antropologijo. Ce dvoumnost
pojma zgodovine dokoncno prikalemo, spoznamo, da je zgodovina
vedno in neizbelno .zgodovina zgodovine •. Pred pojavom filma sta bila ta
dva vidika pomena pojma nemara bolj
razvidno locena, ali pa si mi vsaj to
tako predstavljamo zato, ker potem
laije pojasnimo zapletene probleme,
s katerimi smo dandanes sooceni. Kdo
ve (ce se 0 tern vpraSamo nekoliko provokativno), ali so Ijudje, ce izvzamemo
zgodovinarje, pred pojavom filma zgodovino sploh jemali zelo resno in koliko so jo locevali od mitoloSkih zgodb?

Podvojitev
zgodovine
S pojavom filma, najprej predvsem
dokumentarnega filma, se med zgodovino v pomenu minulega dogajanja
in zgodovino v pomenu . znanstvenega. zapisa 0 tern dogajanju, vrine
filmska (re)prezentacija dogajanja. Torej
ie na tej cisto osnovni ravni, kjer
najdemo dokumentarni film, lahko
ugotovimo, da je zgodovina po nastanku filma postajala vedno bolj povezana s filmom kot z zelo realisticno
lastno upodobitvijo. Pri tern je treba
upoStevati, da je na tej ravni dolocena
vsakokratna .punktualnost. razmerja
filma in zgodovine, saj je dokumentarna filmska reprezentacija zgodovine
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vedno .dokument« srecanja kamermana in dogodkov, ki so se potem, ko
so bili posneti, pogreznili v zgodovino.
' ... film se je vpletel v problematicnost
zgodovinskega dejstva in je ie na novo
oznacil meje med dejstvi in fikcijo,
resnico in napacnostjo v zgodovini.«
(Nowell-Smith, 1990, str. 162) Seveda
ie iz zgodnje teorije filma verno, da je
pricevanjska verodostojnost filma,
zacensi ie s subjektivnim pogledom
kamere, da niti ne govorimo 0 funkcijah montaie pM oblikovanju dokumentarne pripovedi, lahko tudi zelo vprasljiva. Vendar pa verjetno vecinoma verjamemo, da so vse pomembne osebe
(npr. kralji, politiki, umetniki ... ) in vsi
pomembni dogodki 20. stoletja (npr.
vojne, revolucije, vecje naravne katastrofe ipd.J bili posneti s filmsko in
kasneje se bolj dosledno s televizijsko
kamero. Ob tern se sprasujemo, ali je
to preprosto ali ni. Vsekakor lahko
recemo, da so kamermani mnogokrat
zavestno snemali Ijudi in dogodke zato,
da bi jih .ohranili za zgodovino<. Na
dnu omenjenega vprasanja 0 verodostojnosti je torej vendarle neizbeina
materialnost filmskih posnetkov, posnetkov, ki se jih vsaj vecinoma da
overoviti bodisi kot pristne bodisi kot
rekonstrukcije ali inscenacije. Vverodostojnost posnetkov prestolonaslednika
Ferdinanda in njegove iene ob obisku
Sarajeva, ki so nastali tik pred znanim
atentatom, ki je bil usodna iskra prve
svetovne vojne, najbri nihce ne dvomi,
kakor tudi ne v vrsto vseh mogocih
posnetkov burne zgodovine v casu, ko
je znotraj zgodovine nastajala se
posebna zgodovina: zgodovina filma.
Z dokumentarnim filmom se razmerje
zgodovine in filma se zdalec ne izcrpa.
Z nekaj pridriki bi lahko rekli, da
dokumentarni film kot zabeleika
dogajanj v nekem prostoru in casu,
deluje kot dolocena podvojilev liSle
zgodovine, ki jo raziskuje in 0 njej pise
zgodovina kot veda.
Ce ima zgodovina kOl humanislicna
veda veliko problemov 0 njeni znanstvenosli, melodologiji, njeni verodoslojnosli, da nili ne govorimo 0 vseh
problemih, ki se 0 zgodovini odpirajo
ob interprelacijah predvsem najnovejse

•

zgodovine, je nemara lahko jasno, da
se laksni problemi prenasajo tudi na
podrocja, ki so sarno udeleiena v
pojmu zgodovine. Tu nas seveda
najbolj zanima epislemoloski aspekl
Ie problema like, pri cemer je glede na
minimalna pravila strukruralne epislemologije jasno, da so vprasanja, kOl
npr. ideolosko molivirana zgodovinska
interprelacija ali polilicna manipulacija
s pomenom zgodovinskih dejslev v
neki dani polilicni akrualnosli, vpisana
v sam predmel epislemoloskega
interesa . Pravzaprav je lemeljnosl
zgodovine, ki jo je nemara najbolj
izrecno opredelil mladi Karl Marx s
svojo heglovsko obarvano izreko v
Nemski ideologiji, 0 lem, da namrec
.obslaja ena sarna znanos!, znanosl
zgodovine ... <, vidna ie na samem
zacelku filma. Ta izreka je v svoji za
marsikoga enigmalicni obliki pravzaprav glavni aksiom hisloricnega
malerializma. V casu nastanka je bila
morda nekaksen willgensteinovski
seslop iz dialeklicno formuliranega
idealizma v spremenjeno obmocje
opredeljene pomembnosli Subjekta,
cigar osnovni konstrukl je Marx
krilicno privzel od taksnega idealizma.
Od Ie filozofske predposlavke dalje je
bilo mogoce naredili velikanski korak
naprej v razumevanju svela, ki so ga
izoblikovale zgodovinske sile ekonomije, ki lemelji na industriji, lehnologiji
in na spremenljivih formah reprodukcije Ijudi. V posledicnem struklurnem ucinku se je lehnologija se pray
posebej izkazala v obmocju simbolnega reprezentiranja in komuniciranja,
lorej v obmocju same proizvodnje
listega simbolnega univerzuma, ki ga
imenujemo druiba. S pomocjo lehnologije reprezentiranja .druibe«, ki je
neloCljivi del medijske komunikacije in
s lem komunikacije med govorecimi
bilji nasploh, se konstrukl, poimenovan
za druibo, izpolni z imaginarnimi
relacijami, ki se lahko zdijo realne in s
lem iluzijo 0 obsloju druibe naredijo
operalivno. Film ima seveda posebno
meSlO v zgodovini naslajanja lega, kar
danes mislimo, da opredeljujemo s
pojmom druiba.
Tu lahko mimogrede opazimo, da

se doslej zgodovinarji niso kaj dosti
trudili, da bi film vkljucili v metodologijo svojega pojasnjevanja zgodovine, nili niso posebno navduseni nad
njim kOl predmelom. Film jim je skoraj
nekako odvec in se najvec, kar se jim
zdi, da se z njim da poCeli, je 10, da z
dokumentarnimi filmi npr. ilustrirajo
svoja predavanja, opremijo oddaje na
leleviziji ali kaj podobnega. Posodabljanje didaklik v solah na vseh
stopnjah vzgoje in izobraievanja v
zadnjem casu morda krepi 10 teinjo,
saj je nazornOSl pri pouku slalna
zahleva, ki jo poslavljajo uCileljem.
Tako zahlevo je pri pouku zgodovine
leiko izpolnili. Toda doslopnosl
sredslev za avdiovizualno ponazarjanje
ucne snovi je ludi na lem podrocju
opravila svoje. Ucilelji zgodovine se
skorajda hoces noces opirajo na
filmske (in lelevizijske] predslavitve
zgodovine v najrazlicnejsih oblikah: od
igranih, koslumiranih filmskih upodobilev rudi najbolj oddaljene zgodovine do dokumenrarnih prikazov
dogodkov v sodobnejsem casu, ko je
zgodovinsko dogajanje pOlekalo pred
ocesom kamere.
Zgodovinarji sami, bodisi utemeljeno ali ne, pa vzrrajajo pri znanstveni
superiornosli diskurzivne prezenlacije
ali - ko gre za pedagosko okolje verbalne pripovedi. Hkrali, ko s lem
nehole filmu priznavajo objeklivnosl,
ki je le-la ne poseduje, zgodovinarji
pravzaprav deklarirajo doloceno
slalisce svoje vede, ki lemelji na
posebnem koncepru predmela. Celudi
je zgodovinarjem vecinoma jasna
problematicnosl lake poslavitve, se v
danasnjem sislemu znanosli zgodovinska veda prikazuje lako kOl, da
bi bila njena dejstva nekaj podobnega
objektom v vecini drugih znanosli.
lasno pa je, da so zgodovinarska
dejstva zgolj opisi, diskurzi, navedbe
dejslev, ki so bila nekoc dejstva med
drugimi dejstvi, ki so .zdaj«le zbledela,
pozabljena, izginula, ceprav brez njih
samega zgodovinskega dejstva nikoli
ne bi bilo. Toda zgodovinarji vecinoma
vzrrajajo pri .realnih< dejstvih, ki jih
vecidel ugolovijo s svojim iskanjem po
arhivih in jim seveda ne pade na
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njihovo zgodovinarsko pamet, da bi
opisovali filmske posnetke, ~etudi so
le-ti vsaj v posameznih pogledih se
najblitje minulim dejstvom. Na drugi
strani pa je zgodovina, prikazana skozi
film bliinjica do zgodovine za veCino
Ijudi, ki niso profesionalni zgodovinarji.
Seveda to velja predvsem za tisto
zgodovino, ki se ni tako oddaljena, ki
nas torej zadeva v nasi kakrsnikoli te
identiteti in drugih vidikih dolo~enosti
nasega mesta v zgodovini. Vseeno pa
je treba priznati, da zgodovinskosti
filmskih posnetkov ne bi mogli
razbirati, ~e je ne bi dojemali v njihovi
povezanosti z zgodovino. To lahko
vidimo ie v primeru najzgodnejsega
filma; na zgodovinski dan 28. decembra 1895 je Louis Lumiere v Salon
Indien v kleti Grand CaflHa na
bulevarju Capucines v Parizu 35
Ijudem, ki so prvi v zgodovini kupili
vstopnice za ogled filma, predvajal film
Prihod vlaka na postajo.

»Drugate kot nekateri med obtinstvom je Lumiere natant no vede!, kaj
vidi. Na eni strani je vedel, da se
asredatata na platno, t igar povrJino
je prekrivala migetajata svetlaba iz
projektorja. Potemtakem je zrl na
abjekt pred sebaj v sabi, namree na
platno v okoli!tinah kinematagraftkc
osvetlitve. Na drugi strani pa je tttdi
vede!, da z istim aktom videnja zre
v razlotljivi prej!nji dogodek, kajti
vide! je tudi vlak, ki sc ustavlja na
postaji, in potnike, ki izstopajo na
peron; torej isti vlak, postajo, potnikc,
peron in dogodek, ki ga je uzrl nekaj
meseeev poprej, ko ga je pome! na film
... Preprosto stem, da je bil rojen in
vzgojcn v svetu vlakav, potnikov, peronov in kamer, se je Lumiere usposobil za to, da je razlotil in pravilno
identifieiral, kar je vide! s pomotjo
filma. « (E. W. Cameron (1994)Navedek je iz besedila, ki je bilo
objavljeno na internetu na strani
posveteni filmu in filozofiji. Glede na
nestabilnost objav v tem mediju, je
tezko natantno oznatiti vir.)

Ie na osnovni ravni vsakdanje
percepcije je jasno, da film vnasa v
zgodovino prvino refieksivnosti, saj si

Brato Lumiere

je filmsko ob~instvo pray kmalu
prisvojilo spontani .razpoznavnostni.
mehanizem filmske aparature. Glede
na to, da je film v svojih poznejsih
oblikah, ki so kmalu prerasle za~etni
dokumentarizem (ceprav je tudi ta ie
bil .histori~no. oblikovan kar v prvem
pogledu snemalca skozi objektiv
kamere), v industrijskih druibah v
kinematografe pritegnil ogromne
mnoiice, je mogoce re~i, da je torej
film uspesneje ko! marksizem in drugi
nauki 0 spreminjanju zgodovine pred
in po njem vklju~i1 mnoiice v zgodovin~, jim torej omogocil udeletbo v njej.
Seveda pa razmerje filma in zgod~vine, kot se prikazuje z doku-

mentarnim filmom, sarno na prvi
pogled za~etno, izhodis~no in najbolj
enostavno razmerje, ce je v razmerju z
zgodovino lahko sploh kaj enostavno.
Z oblikovanjem zna~ilnih filmskih
ianrov, torej predvsem igranega
celove~ernega filma, je postalo jasno,
da so dokumentarni filmi tudi v klasicni
obliki, kakrsno so filmu dali, npr.
Flaherty, Ivens in tudi Vertov, navsezadnje igrani filmi, v katerih igralci ne
igrajo vnaprej napisanih vlog. Igrani
filmi so torej te na samih za~etkih
filma, torej za~ensi z znanim Lumierovim filmom Arroseur arrosee (Polit
zalivalec rot), demonstrirali neizogibno
pripovednost filma, ki je nelo~ljiva od
filma nasploh. To je seveda sestavina
dejstva, da je film trak, ki te~e najprej
v kameri in potem skozi projektor. Torej
ga je mogoce dojemati sarno v daljsem
ali krajsem trajanju. Trajanje filma je
natan~no dolo~eno s parametri

in

praksi

kinematografskega sistema delovanja,
ki torej hkrati stem, ko pri~ara sliko
na platno, proizvede se cas, ki ga meri
stevilo slicic na sekundo. Casovnost
in pripovednost pa sta seveda tisti
to~ki, kjer se film spet sre~uje z
zgodovino. Mimogrede se to: to
sre~anje skoraj hkrati za ve~ino
ob~instva takratnega industrijskega in
polindustrijskega sveta- kajpak za
tedanja pojmovanja. Tako so npr.
pravkar omenjeni Lumierov film, takrat
z naslovom Skropljevc in oskropljeni,
videli v Ljubljani te 21. septembra
1898.
Ce se vsaj mimogrede ozremo na
zgodovino filma, nemudoma spoznamo, da je film, ki je del zgodovine
tudi v tern smislu, da je njen predmet,
vsekakor pose ben .objekt•. Torej ima
film zgodovino zato, ker jo je vseskozi
.delak Kdo pravi, da se je morale
nujno zgoditi to, da se je pojem filma
tako reko~ izena~i1 stem, kar nam je
znano kot igrani celove~erni film? Kaj
je narekovalo oblikovanje filmskih
tanrov? Zakaj je igrani film preteino
dolg okoli dYe uri? Kako to, da je riastai
Hollywood in zakaj film ni ostal
predvsern evropski pojav itd.? Vsa ta
vprasanja so z zgodovinskega stalis~a
nesmiselna in v resni zgodovini
prepovedana, kar je povsem razumljivo;
~e bi si zgodovina dovolila legitimirati
sprasevanje 0 tern kaj .bi bilo, ~e bi
bilo, ali ne bi bilo ...•, bi se spremenila
v fikcijo. Torej glede na zgodovino filma
mora pray tako veljati, da je film s svojo
lastno zgodovino, ki jo je glede na
estetsko naravo filma seveda mogoce
se bolj razli~no interpretirati kot vso
preostalo zgodovino, vpisan v zgodovino nasploh s specifi~nimi dogodki,
ki so privedli k oblikovanju filmske
industrije, k razli~nim rabam filma, npr.
za politicno propagandne, znanstvene,
izobraievalne ter druge namene in
nenazadnje k dilemi filma kot .umetnosti«. Cetudi je morda ie od za~etkov
strukturalisti~nih teorij besedila in
razvitja pojma semiotike, ne sarno za
film, ampak tudi za ve~ino drugih
estetiskih praks, vprasanje .umetniske
vrednosti. v svoji mistificiranosti
postalo drugotno, se vseeno ne
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moremo povsem iztrgati zgodovinam,
ki so se v mestanskem veku izoblikovale kot zgodovine posameznih
umetnosti. Zgodovina filma pa, ne
glede na to koliko so v dolocnem
obdobju teoretiki, sicer zagovorniki
najrazlitnejSih estetskih ali ideoloskih
nazarov, skusali prepricati obtinstvo,
da je .film umetnost kot vsaka druga.,
ni postala samo najmlajsa med
zgodovinami umetnosti, ampak je
ostala s temi zgodoYinami temeljno
neprimerljiva. Seveda je razlitna dolzina
teh zgodovin prvina neprimerljivosti,
ampak tu gre bolj za neprimerljivost,
ki se kale ldko v dispozitivu posamezne
zgodovine umetnosti kot v diskurzu,
ki iz njega izhaja. Zgodovina filma je,
glede na proizvodne okoliSCine filma,
telko osredotoeena predvsem na
.razvoj umetniske forme •. Ceprav je
materialisticna kritika (kot npr. angleski
umetnostni zgodovinar John Berger)
prakticno dokazala, da tudi zgodovine
drugih umetnosti kot take ne zdrzijo
kritike njihovih tradicionalistitnih
stalist, pa so vseeno bile napisane in
tudi igrajo svojo vlogo - npr. na trgu
likovnih proizvodov. Glede vprasanja
razmerja zgodovine filma in zgodovin
drugih umetnosti ostanimo pri tem, saj
bi se sicer prevet zapletli v dileme
sodobne estetike in njenih temeljev.

vrsti Godardovih in tudi Truffatovih
filmov, pa je v nekoliko poznejsem
mladem nemskem filmu otitna malodane obsesija z zgodovino. Ceprav
poseben primer, je Fassbinderjev filmski
opus vet kot stiridesetih filmov v manj
kot dvajsetih letih avtorjeve livljenjske
dejavnosti, hkrati znatilen. Gotovo
najopaznejsi del njegovega osupljivega
opusa, ki se nanasa na nemsko
zgodovinsko travmo, lahko velja za
vrhunec filmskih posegov v zgodovino,
ki bi ga skorajda lahko steli za poskus
mnoticne terapije 5 filmom. Ta pa je
poleg Ysega, te le hocete, se .velika
umetnost•. Gotovo so ti filmi nekaj
prispevali k nemski spravi z zgodovino,
k priznanju krivde in 5 tem k njeni
razbremenitvi. Vrhunec tega Fassbinderjevega prispevka je znana melodramska filmska tetralogija 0 lenskah
v vrtincu burnih drutbenih dogajanj v
tasu nacizma v Nemtiji in deloma v
casu po vojni: Zakon Marie Braun
(1978), Lili Marleen (1980), Lola
(1981) in Veronika Voss (1982).
Zagotovo bi bili interpretacijsko zelo
zanimivi tudi filmi iz socialisticnih
delel, ki so jih snemali v tasu polititnih
odjug, kot npr. ceskoslovaski, poljski,
madzarski in jugoslovanski filmi
sestdesetih let. Kako se zgodovina
zrcali v teh filmih, kako se ji le-ti
skusajo izmakniti, se ji upreti 5 svojo

Primer casablance
V zgodovini filma je mnogo primerov bliznjih sretanj filma in zgodovine. V obdobju, katerega intelektualne teme je opredeljeval kontekst
nove levice sestdesetih let, je ocitno
pray film odlocilno posegel v razumevanje zgodovine in je tako prispeval
k strukturnim spremembam na prehodu iz industrijske v postindustrijsko in
potem informacijsko drulbo, iz
modernizma v postmodernizem itd. V
evropskem filmu je bilo to ocitno
pravzaprav v vseh pojavih .sol, in smeri
na vrhuncu modernizma; v filmih je
bilo namret mogoce zaznati stalisca 0
zgodovini. Ce je v filmih francoskega
novega vala bila dokaj jasno opazna
naravnanost k redukciji zgodovine na
nekaksno neizbelno kuliso, kot npr. v

Prizor iz filma Casablanca

in

pogosto subverzivno pripovedjo,
obliko itd., bi bile lahko obselne teme,
vsekakor preobselne za naS namen v
tem zapisu.
Ce bi hoteli opredeliti neko
posebno totko v tasu, . totko preSitja.
med filmom in zgodovino, bi jo morda
naSli v enem samem filmu, ki znova in
znova uspeva pri mnolicnem obtinstvu, namrec v Filmu Michaela
Curtiza Casablanca (1942). Posebnost
primera tega Filma je dolotena z
mnolico vidikov in razlik glede na
socasne filme. Casablanca ni preprosto
film 0 zgodovini; zato namret, ker je
del tiste zgodovine, 0 kateri film
pripoveduje. Film so namrec posneli v
casu, ko je bila druga svetovna vojna v
polnem razmahu. Ce pravim, da gre za
tocko preSitja, gre pri tem za to, da ta
film intervenira v zgodovino, kolikor
hkrati zgodovina intervenira vanj, saj
se ne prikazuje skozi film , ki bi
ponavljal le neko sploSno sprejeto
razumevanje zadevnih dogajanj. 5
sldliSta le-teh se film Casablanca lahko
zdi naiven in nedopustno frivolen, saj
spregleduje najgrozljivejSe razselnosti
druge svetovne vojne. Toda, ali ni pray
ta spregled zgodovinskega v aktualnosti tisto, kar subjekta (v klasicnem
filozofskem pomenu besede) v zgodo-
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vini se najbolj konstituira? In nenazadnje, v estetski ucinek Casablance
je treba vsteti to, da film odseva svojo
zgodovinsko umesCenost. Dramaturgija, polna klisejev, ce gledamo
zgodbo filma v oijem smislu kot
melodramsko variacijo na .vecno
temo. Ijubezenskega trikotnika, pray v
zgodovinski vpletenosti filma Casablanca dobi videz verjetnosti in je celo
v pSiholoskem pogledu prepricljiva. Na
drugi strani je ta film ena najvecjih legend v filmski zgodovini, saj 0 samem
snemanju in se zlasti 0 tern, da avtorji
sploh niso vedeli, kako se bo film
koncal. kroii vrsta nepotrjenih zgodb.
Casablanca je pac toliko zgodovina kot
dogodek v zgodovini filma, da presega
sarno sebe tako kot katerikoli pomembnejsi zgodovinski dogodki, ki jim
pomembnost daje bolj mitologija, ki
se splete okoli njih kot .objektivna«
porocila zgodovinarjev. Taksni vidiki in
okoliscine so podlaga preseinega
ucinka,o katerem lahko govorimo kot
o neCem estetskem, vendar pa takSnega
ucinka pray kot takega sploh ne bi bilo
brez tock 'presitja« filma in zgodovine.
Casablanca je torej v dolocenem
smislu neponovljiva, ceprav so posneli
se mnoge melodrame in tragedije
znacajev, ki jih zajame vojna. Je
pospesena zgodovina, zgodovina kot
diskontinuiteta, zgodovina kot preizkusnja, usoda, katastrofa in hkrati
zgodovina kot ime struklUrnih determinant druibe in posameznikov v njej.
Morda se Casablanci v posameznih
vidikih nekoliko pribliia film Carola
Reeda Tretji clovek (1949), vendar
morda pray zaradi bolj namernega
.umetniskega« ucinka, v svoji konstrukciji protagonistov pusti zgodovini
nekoliko manj do besede. Casablanco
odlikuje pray njena enostavnost in
klisejskost, ki opozarja na to, da
zgodovina ni sarno, med drugim,
proces proizvodnje subjektivnega,
ampak hkrati tudi proces njegove
redukcije. V eni izmed dveh najbolj
slavnih sekvenc filma - druga je kajpak
konec filma - Sam (Dooley Wilson)
poje en ega najvecjih glasbenih hitov
v zgodovini filma As Time Goes By,
ko Rick (Humphrey Bogart) stopi v

L

svojo kavarno in se ustavi na sredi
stavka, v katerem opozori Sarna, da mu
je prepovedal igrati to melodijo. Rick
onemi, ko v lokalu opazi lIsa (Ingrid
Bergman), iensko, s katero se je (kot
izvemo kasneje v retrospektivnem
vloiku) sreCal in hkrati zgresil ob ie
noreci zgodovini druge svetovne vojne
v Parizu. V naslednjem trenutku Ricku
predstavijo IIsinega moia Victorja
Laszla (Paul Henreid) in vse emocije
ob ponovnem srecanju se skrijejo za
vljudnostni ritual. To nepozabno
sekvenco dodobra zaznamo v vsej
njeni siloviti mnogopomenskosti in
direktni metaforicnosti sele, ko si film
veckrat ogledamo; tudi zgodovino
lahko zares razumemo sarno skozi
njene ponovitve, ko skozi vsako
'ponovitev., spoznamo, da se zgodovina sarna nikamor ne vraca, temvec
ji je to vracanje pripisano v nasem
dojemanju. Ce je to dojemanje v
nerefiektirani obliki mnoiicno, da tako
gibanje zgodovine postane nevarno.
A vrnimo se k filmu. Vsekakor je
opisana sekvenca filma izvrstna
ilustracija sedaj ze splosno znane
teoretske postavke, ki govori 0
.pogledu kamere« kot temeljnemu
pogledu drugega. Drama Ricka, lise in
laszla je predstavljena v shematiki
subjektivnih polotajev, ki so proizvod
zgodovinskih razmestitev. Ti polotaji,
Rickov cinizem kot druga plat subjektivne ranljivosti, IIsina prisilna izbira
glede na to, da jo na zgodovino vete
zakonska zveza z Laszlom in nazadnje
Laszlova identifikacija z zgodovino, se
razprostrejo v tej sekvenci ravno v
.drugosti pogleda kamere •. le-ta je
nazorno dojemljiv pray v kristalno
razvidnem filmskem prikazu, ki umesca
dogajanje v zgodovinske okolisCine. V
sekvenci, kjer .subjektivni pogledi.
kamere funkcionirajo kot sestavina
pogleda drugega, se nam razkrije tudi
raven zgodovine, ki v filmu povnanja
znacilno dvoumnost. VeCkratno
gledanje Casablance pomen obravnavane sekvence se bolj pojasni, saj
film kot dovrsena pripovedna struktura
opredeli kljucnost razmerij, kakor se v
tej sekvenci pri prvem gledanju sarno
nakaiejo. Filmska pripoved tu oponasa

zgodovino, ki nam je kot zaporedje
dogodkov, med katerimi nekatere
razbiramo kot vzroke in druge kot
posledice, doumljiva sele na koncu
posameznega odseka zgodovinskega
dogajanja. Mimogrede naj pripomnimo, da ni nepomembno, da je
sekvenca sreCanja Ricka, lise in Laszla
v kavarni posneta s kratkimi velikimi
naCrti Ricka in lise, nadaljevanje pa v
odmaknjenem srednjem naCrtu, v
katerem izginejo pomenljiva spogledovanja. Scena slavnega poslovilnega Rickovega govora tik pred
koncem filma (. _. problemi nekaj malih
Ijudi ne pomenijo niti toliko kot
kupCek fiiola _.•) je vseskozi posneta
dosledno melodramsko v velikem
planu in seveda vkljucuje ienske solze
z moskim, Bogartovim, glasom v offu.
V tern prepletanju pripovedne linije
filma in realne zgodovine, nam Casablanca ponuja se veliko Rickovo
»irtvovanje«, ki se vpisuje v klasiCne
obrazce dramskega subjekta. Vendarle
pa je opravljeno hkrati kot gesta
nekaksne sprave z zgodovino, kot
pristanek na vlogo, ki mu jo le-ta
dodeljuje. Zenska v vlogi subjekta, ki
je opeharjen za izpolnitev svoje
.zunajzgodovinske zelje«, je hkrati
katalizator zgodovine. Oba moska, ki
reprezentirata dYe razlicni razmerji z
zgodovino - eden v njej sodeluje z
iluzijo, da jo obvladuje, drugi se ji
izmika in dvomi ter tako postane njen
akter - sta pravzaprav v razmerju z
iensko. Film torej razvidno spolno
oznacenost razmerja filma in zgodovine, kajti pogled kamere je navsezadnje vedno subjektivni pogled in
subjektivnega pogleda kot pogleda
brezspolnega subjekta paC ni. Iz tega
med drugim izhaja, da je psihoanaliticno odvijanje pomena filma
utemeljeno in legitimno.

Konec zgodovine
Ce bi hoteli izcrpneje zajeti vsa
vprasanja, ki se postavljajo na podrocju, opredeljenem s pojmi zgodovine
in filma, se nikakor ne bi mogli izogniti
soocenju s problemom ideologije. Ta
problem se se zlasti zaostri zaradi
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zgodovinskega dejstva, da je film Se
posebej v zgodovi nskem pogledu
najpomembnejSi dejavnik mnolitne
kulture. Kot smo namret le rekli. je
film vkljutil mnoiice v zgodovino. In
tu se v mnolitno dojemanje filmskih
sporotil vplete ideologija. Pojem
ideologije je kot vsak kljutni teoretski
pojem seveda vir mnogih nesporazumov, saj si definicije tega pojma
enkrat nasprotujejo, drugit se dopolnjujejo, glede na okoliWne, v
katerih se ideologija razprostre kot
interpretativna mrela. Kakorkoli le
definiramo ideologijo (bodisi bolj
instrumental no kot Manheim bodisi z
intenco kot Marx ... ), se, npr. v
althuserjevski perspektivi izkale, da je
ideologija povezana s kolektivnim
nezavednim, ki spet ne more biti
drugat no kot temeljno politieno, kot
je v svojih delih pokazal Russell Jacoby.
Nezavedni mehanizmi so, kot verno,
odlotilno udeleteni pri artikuliranju
govora in torej tudi pri razbiranju
pomena sporotil, pri temer ni nobenega razloga za dvom, da to ne bi
veljalo za kompleksna avdiovizualna
filmska in druga sporoWa. Se vet:
ravno pri semiotitno tako kompleksnih
in hkrati beletih gibljivih podobah, je
nezavedni trenutek Se veliko bolj
pomemben. Tu ne govorim 0 nitemer
posebej zapletenem. Sarno dejstvo
aktivnosti nezavednega pri dojemanju
filma lahko vsakdo odkrije sam pri sebi.
Npr., da nam je ostal v spominu nek
filmski kader ali sekvenca. Ko si take
prizore (ni pomembno ali na videu ali
v kinoteki ...J ponovno ogledamo, se
nam najpogosteje pokale neka razlika
med tistim, kar smo si zapomnili, in
tistim, kar nesporno identificiramo kot
prilOr, ki smo si ga zapomnili. Od kod
ta razlika, ki je ni mogote odpraviti s
sklicevanjem na »nedolino. pozabo?
Od kod, te ne pray iz dejavnosti
nezavednega, ki je delovalo na
usmerjanje naSega pogleda tako, da
smo v ponovnem prizoru . videli. Se
nekaj, tesar »objektivno, ni. Nekaj, kar
smo projicirali. morda v podobnem
postopku kot projiciramo leljo v
sanjah. Govorimo 0 kolektivnem
nezavednem, kamor se vsak indi-

viduum umeSta s svojo lastno nezavedno prtljago. Opredeljenost kolektivnega nezavednega z ideologijo
pomeni perceptivno identifikacijsko
vez. Poleg tega priutenost na gledanje
filmov vsakemu gledalcu pravzaprav
omogota enako stopnjo dojemanja,
kakrSna je bila v omenjenem primeru
prve jayne projekcije Prihoda vlaka na

postajo.
Ideologije v zgodovini se spreminjajo. Torej je nemogote reti, da je
funkcija ideologije v mnolitnem
dojemanju filmov vedno enaka.
Posebno pomembno zarezo je gotovo
prinesel konec socializma, saj v
obdobju, ki sledi, na ideologijo
utinkujejo pray spremenjene perspektive zgodovine. V filmu se nekako
hkrati z zgodovinskimi dogodki ob
prelomu v zadnje desetletje 20. stol.
pojavi Se tehnoloSki kvalitativni preskok
v proizvodnji in porabi avdiovizualnega, prehod iz . grafosfere v
videosfero« (Debray, 1994), vdor
virtualne realnosti, ki povsem ra zsrediW nekot »urejeno. razmerje
ideologije, filma in gledaltevega
dojemanja. Seveda smo tu lOpet
sooteni z enim od tistih nakljutnih
sovpadanj raznorodnih pojavov, torej
v danem primeru tehnoloskega preskoka in drulbenih ter polititnih
sprememb, sovpadanja, ki ga telko
interpretiramo kot »samo« nakljutje,
teprav so vzajemne vzroene zveze vse
prevet kompleksne, da bi jih lahko
razvidno opisali. Vsa tehnologija pa ne
ukinja filma, ampak nanj zelo utinkuje:
spreminja postopke produkcije, vpliva
na dojemanje pri gledalcih in nenazadnje odslikava »konec zgodovine•.
Fukuyamova opredelitev konca
zgodovine (Fukuyama. 1992). na
katero so »loltno« reagirali mnogi
filozofi (tudi npr. Jacques Derrida - glej
Derrida, 1994), ni povezana s »koncem
ideologije«. Mnogi kritiki so namret
Fukuyami otitali. da razglaSa tudi to,
ampak 0 tern Fukuyama ne govori. Ce
namret govori 0 koncu posameznih
ideologij, ne govori 0 koncu ideologij
nasploh, v teoriji thymosa (grSkega
pojma, ki ga Fukuyama poudarja v

pomenu . lelje po pripoznanju.J pa
implicitno nakazuje mehanizem, ki
utinkuje na spremembe v reprodukciji
ideoloSke zavesti. V knjilnem odgovoru
na kritike svojega odmevnega tlanka
je Fukuyama temeljiteje pojasnil, da
seveda ni govoril 0 »koncu zgodovine,
tako, kot da se ne bo nit vet dogajalo,
ampak pat v nekoliko parafraziranem
heglovskem pomenu, torej 0 takSni
dopolnjenosti zgodovine, da ni
mogote misliti resnih alternativ
liberalni demokraciji. Kakorkoli se v
mnogih pogledih lahko prepiramo s
Fukuyamo, pa moramo priznati, da ima
njegov pojem konca zgodovine vendar
doloten pomen. Doba Fukuyamove
razlitice konca zgodovine je bila tudi
doba, v kateri je film del zgodovine.
Kaj je potemtakem z zgodovino filma,
ko se »konta zgodovina. nasploh?
Razmerje zgodovine in filma, ki smo
ga ilustrirali z njunim sretanjem v
Casablanci, je sedaj le dolgo t asa
kontano, kajti zelo pomembna sprememba se je pripetila na odlotilnem
tlenu tega razmerja: na ideologiji.
Strukturo ideologij obdobja binarnega
sveta je dolotala pray »alternativnost
zgodovine" ki se je na vsaki od obeh
strani razdeljenega sveta artikulirala
drugaee. Vendar pa je taka ideologija
pomenila kontekst vsakrSnega razumevanja filmov. V sarno pripovedno
strukturo filmov je potemtakem bila
vpisana koda, ki se je vpisovala v ta ali
oni ideoloSki kontekst. Ce se to sliSi
nekoliko nejasno, povpraSajte kateregakoli Ijubitelja »Spijonskih« filmov
iz tasa hladne vojne, kako je razumel
te filme takrat, ko so bili posneti, in
kako jih razume sedaj, ko se nam ti
filmi zdijo del povsem minule zgodovine. Te zgodovine pa je definitivno
konec. Seveda tovrstni filmi lahko
slulijo kot nazorni primeri, ki pa so s
svojo razvidnostjo mejni primeri. Z
nekoliko vee analititnega truda bi
seveda podoben utinek lahko desifrirali tudi v vsakrSnih drugih filmskih
zvrsteh. Film ima potemtakem z
zgodovino tesnejso zvezo, kot bi si
lahko sprva mislili. V parafrazi Fukuyamove trditve bi lahko rekli, da s
koncem zgodovine filma, ni konec
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samega filma, ampak ni si mogoce vec
misliti njegovega osrednjega mesta v
mnoiicni kulturi, v kateri danes nove
tehnologije povzemajo dediWno filma
in nivelizirajo razlicne doseike iz
obdobja zgodovine filma.

povezanosti z zgodovino. Glede na to,
da je film v svojih poznej~ih oblikah,
ki so kmalu prerasle zacetni dokumentarizem, v industrijskih druibah v
kinematografe pritegnil ogromne
mnoiice, je mogoce rei'i, da je film
uspe~nej~e kot marksizem in drugi

Povzetek

nauki 0 spreminjanju zgodovine pred
in po njem, vkljucil mnoiice v zgodovino. Torej jim je omogocil udeleibo

Zgodovina, opazovana skozi film, je
bliinjica do zgodovine za vecino Ijudi,
ki niso profesionalni zgodovinarji.
Seveda to velja zlasti za tisto zgodovino, ki Ie ni tako oddaljena, ki nas
torej zadeva v na~i kakr~nikoli ze
identiteti in drugih vidikih dolocenosti
na~ega mesta v zgodovini. Vseeno pa
je treba priznati, da zgodovinskosri
filmskih posnetkov ne bi mogli
razbirati, ce jih ne bi dojemali v njihovi

v njej. Film ima zgodovino zato, ker jo
je vseskozi >ustvarjal«. Na primeru filma
Casablanca se pokaie, ka ko je v
estetski ucinek Casablance treba v~teti
to, da film odseva svojo zgodovinsko
ume~cenost. Dramaturgija, polna
kli~ejev, ce jemljemo zgodbo filma v
oijem smislu kot pac melodramsko
variacijo na >vecno temo« Ijubezenskega trikotnika, pray v zgodovinski
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vpletenosti filma Casablanca dobi
videz verjetnosti in je celo v psiholo~kem pogledu prepricljiva.
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Muzej in pouk zgodovine
Theatrum vitae et morris humanae - PrizorisCe cloveskega
iivljenja in smrti je bila razstava v Narodnem muzeju
Siovenije. V petih dvoranah si je lahko obiskovalec ogledal
nekatere izseke iz iivljenja Ijudi na Siovenskem v IZ stoletju;
v casu, ko je protireformacija v Notranji Avstriji, kamor so
spadale tudi slovenske deiele, izrinila protestantizem in
znova vpeljala katoli~ko vero; v casu, ki ga niso zaznamovala
samo verska gibanja, ampak tudi absolutizem; v casu, ko je
med Ijudmi kosila kuga, ko so deielo plenili Turki in so se
vrstili kmecki upori; v IZ stoletju torej, v katerem pa niso
divjali Ie stirje jezdeci Apokalipse, ampak so se nizala tudi
obdobja miru. Takrat so premoinej~i prirejali pojedine, na
katerih se je ie uveljavil jedilni pribor, se vozili s sanmi,
gledali vite~ke igre v novi preobleki, obcudovali ognjemete,
odhajali v cirkus, na lov, na plese in predvsem v gledali~ce.
ljudje so Ijubili teater, ki pa ni bil samo vir zabave, ampak
tudi vzgojno sredstvo.

Smrt, iivljenje, gledalisce so torej tri stalnice (Z stoletja
in avtorica razstave, dr. Maja Zvanut, jih je zelela - kot
zapise v svojem Pojasnilu' - izpostaviti ie v samem naslovu.
Navdih ji je dal tudi kranjski genij, polihistor Janez Vajkard
Valvasor s svojim ciklusom Theatrum mortis humanae
tripartitum (Valvasorju in njegovemu delu je bila na razstavi
namenjena celotna peta dvorana), ker pa je vzdu~ju in
prikazu smrti na razstavi dodano tudi iivljenje, je bilo treba
naslov parafrazirati. Tako je nastalo Prizorisce cloveskega
tivljenja in smrti ali po latinsko Thearrum vitae et mortis

humanae.
Temu prizori~cu je vtisnil neizbrisen pecat barok, ki se
zacenja uveljavljati v I Z stoletju in ni Ie stilno obdobje,
ampak nacin iivljenja, ki zajame vse sloje prebivalstva. Ne
pomeni zgolj preobloienega, nabreklega, okrasenega,
pozlacenega bli~ca, ampak tudi kugo, vojne, lakoto in smrt.
I

Maja Lvanut.•Poiasnilo., v Thearrum virae et mortis hum;mJe - P!izorUce L/ove~kegJ
tivljenia In smrti: podobe iz 17. sroJer;il nil Slovenskem, Uf. Maja lolar ~(amCaf in Maja
l.vanut (Ljubljana 2002), 6.

Sodobna didaktika pouka zgodovine v teoriji in
Z iivljenjem v IZ stol. v Evropi in na Siovenskem se
srecajo tako osnovno~olci kot srednje~olci. Ceprav tega
casa ne spoznavajo vsi enako podrobno, se mi zdi ogled
razstave zelo primerna dopolnitev in popestritev pouka.
Ucitelj se lahko s kustosorn dogovori, da razlago po potrebi
poenostavi, ce pa se mu nasprotno zdi, da dobijo dijaki
ob gledanju razstave in poslu~anju razlage ~e vedno premalo
informacij, lahko znanje dijakov poglablja z dodatnimi
vpra~anji, nalogami, s temeljitej~o obravnavo snovi v ~oli
ipd. Seveda je priporocljivo, da imajo ucenci ali dijaki pred
obiskom muzeja ie doloceno predznanje 0 obravnavani
temi, saj tako lahko svoje znanje sarno ~e poglobijo in
utrdijo. Ucitelj si lahko pri poucevanju pomaga z res
obseinim zbornikom Theatrum vitae et mortis humanae -

PrizoriSce cloveskega tivljenja in smrti: podobe iz 17 scoletja
na Siovenskem, ki sta ga uredili Maja Laiar Stamcar in
Maja Zvanut ter predstavlja bogato dopolnilo razstave. V
njem je obilica zanimivih, slikovitih, koristnih informacij in
slikovnega grad iva, kar lahko uporabijo tudi dijaki sami,
npr. za kraj~i referat. Omeniti velja tudi iivahno in priljudno
knjigo Marka Stuhca Rdeca postelja, scurki in solze vdove
Preseren (Ljubljana 1995), katere tema - materialna kultura
plemstva v IZ stoletju - je precej sorodna temi razstave.
Obiskovanje muzejev mora biti sestavni del izobraievanja in pri nas je dovolj stalnih ali zacasnih zbirk, da
ucitelj lahko izbere tisto, ki se mu zdi najprimernej~a. Zaradi
vseh mogocih organizacijskih teiav, casovnih, prostorskih,
financnih stisk je vcasih nemogoce uskladiti vsebine, ki jih
obravnavamo pri pouku. Preredko obi~cemo muzeje in
mnogokrat dijakom pokaiemo manj, kot bi si ieleli. Kljub
vsemu pa na~ cilj ne sme biti Ie prena~anje znanja,
prizadevati si moramo, da je ucenje cim bolj pestro, da
nekatera spoznanja dijaki odkrijejo sami, mi pa jih sarno
usmerjamo. Ob tern pa zgolj usvajanje znanja ni dovolj,
saj si morajo mladi Ijudje pridobiti tudi odnos do
preteklosti, odnos do kulturne dediWne, odnos do
doseikov pomembnej~ih osebnosti in vse to naj bi znali
tudi ovrE:dnotiti. Obiskovanje muzejev, galerij in drugih
kulturno - zgodovinskih znamenitosti je torej nujen del
pouka, ceprav se ne ujema natanko z obravnavano snovjo.
Idealno pa je, ko nam uspe oboje uskladiti. Glavni namen
pouka zgodovine v ~olah je vendarle ta, da z nekim
osnovnim zgodovinskim znanjem ustvarimo pogoje za
bolj~e, laije razumevanje in poznavanje sveta, v katerem
iivimo, k cemur seveda pripomore tudi poznavanje
preteklosti. V ucnih nacrtih so zato tudi vsebine iz
vsakdanjega iivljenja Ijudi, nujen je prikaz duhovnih in
materialnih doseikov clove~tva v posameznih zgodovinskih
obdobjih. Razstava Theatrum vitae et mortis humanae Prizorisce cloveskega tivljenja in smrti je omogocila pray
to. Na slikovit in razumljiv nacin je pribliiala obiskovalcu
nekatere podobe iz iivljenja Ijudi na Siovenskem v I Z
stoletju.

.

Predmeti v prvi dvorani so ponazarjali versko prenovo
novo podobo vernikov, saj je IZ slolelje na Siovenskem
cas protireformacije. Ob tern seveda ne gre brez poseganja
v preteklost, kajti protireformacija je odgovor na prolestantsko gibanje v 16. stoletju. Zato najde svoje mesto
Dalmatinov prevod Biblije in sakralno posodje.
Pomembne so bile slike in risbe, ki so med drugim kazale
na to, kaksen je bil odnos do vern i kov v IZ stoletju. Videti
je bilo mogoce ogromno platno iz 18. stol. Zanj je dolgo
veljalo, da prikazuje motiv tridentinskega koncila. Na
koncilu, ki je brez dvoma vplival na celotno IZ stoletje, so
med drugim govorili tudi 0 tern, ,kaksna naj bo likovna
umetnost v dobi protireformacijske obnove. in udeleienci
so ,soglasali glede poucne vrednosti slikanih naboinih
podob, potrdili njihov izjemni vizualni pomen in uporabnost
v vzgojne namene.• ' Zavedali so se, da je velika vecina
Ijudi nepismenih, zato so slikarji mnogo molitev, verskih
naukov, pridig ... upodobili - med drugim je bila razstavljena
tudi narisana molitev Oce nas. Ker je bilo prebivalstvo
neuko, so morale biti slike jasne, nedvoumne, nazorne, da
so jih preprosti verniki razumeli tudi brez dodatnih razlag.
Pomembno vlogo je igrala cerkvena glasba, ki se je s svojo
mogocnostjo ali neinostjo dotikala src tistih, ki bOije
besede niso znali prebrati, ~e pomembnej~e pa so bile
seveda pridige, ki so odmevale s priinic in so jih razumeli
tudi nepismeni. Cerkev se je torej osredotocala na cute
svojih vernikov, zlasti na vid in sluh, malo manj na okus in
vonj, kar je bilo mogoce tudi videti na sicer skoraj malce
skritem mestu v prvi dvorani.
In

Druga dvorana je bila namenjena vzgoji in izobraievanju.
Oboje je bilo v IZ stoletju prepusceno starsem, saj je bilo
obvezno ~olstvo vsaj formalno uvedeno ~ele v 18. stoletju.
Starsem in vzgojiteljem v pomoc so izhajali pedagoski
prirocniki, najvecji je bil doprinos lana Amosa Komenskega,
cigar dela v katoliSkih deielah seveda niso mogla biti uradno
veljavna.
lzobraievali so se zlasti otroci premoinej~ih star~ev,
izobraievanje pa je bilo odvisno tudi od spola. Deklice so
se sicer ucile pisati, brati in racunati, velik poudarek pa je
bil se vedno na ucenju rocnih spretnosti - sivanju, vezenju,
klekljanju ... in na ucenju 0 zdravilstvu. Decki so imeli bolj
,splosno-izobraievalne predmete«. Pomembna je bila glasba,
zato so se otroci ucili igranja instrumentov. Za izobraievanje
so v veliki meri skrbeli jezuiti. Njihovi samostani so bili v
mestih, tako da se je poucevanje v glavnem preneslo na
mescanska naselja. Otroke bogatej~ih starsev so izobraievali
~tevilni domaci ucitelji. Mnogim mladim mo~kim so
nadaljnje ucenje in izobraievanje predstavljala potovanja.
V drugi so bili razstavljeni pripomocki, ki so jih jemali
Z Blatenk.'l First. -lkonografija sakra tnega slik.lrslVa IZ stoletja na SIOYenskem«, v: Thearrum. 39,
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na potovanja, npr. potovalno skrinjo, grelec za noge,
zemljevid, razslavljeno je bilo tudi zelo redko glasbilo
pochette, v .dekIiSki« vilrini pa je bilo moe videti svileno
odejico, vzorcno podlago za cipke, blazinico za klekljanje
... V prostoru je bila tudi lutka decka, oblecenega po modi
svojega casa, videli je bilo mogoce IUdi dva olroSka portrela.
Tretja dvorana nam je skuSala pricarali tisti del zivljenja
v 1Z stolelju, ki je pOlekal v duhu gesla Carpe diem. Glede
na vse telave, ki so takrat pestile Ijudi, ne preseneca
filolOfija, da je treba uliti sleherni dan. Ko je bil mir in je
narava omogocila dobro letino, so premolnejSi jedli in
popivali prekomerno, uveljavljati pa se je zacela Se ena
nezdrava razvada - kajenje, ob tern pa tudi pitje kaye in
caja. Kljub temu da je bilo glavno livilo Se vedno meso, so
se Ijudje vendarle zaceli zavedati, da hrana vpliva tudi na
zdravje. Gojiti so zaceli vee zelenjave in sadja, uporabljali
so zaeimbe. Po drugi strani se je priljubljena prekomernosl
vse pogosteje znasla na mizah bogatih v obliki slaSCic, zlasti
maslenih. In v isti sapi tudi opozorila lOper njih, eeS da
.slabijo lelodec, pomehkulijo duSo, kvarijo lObe in
unieujejo apetit«' . 1Z stoletje je torej Se vedno poznalo
ulivanje, hkrali pa je poskuSalo vpeljali antiene idea Ie
zdravega duha in telesa. V ta konteksl spada tudi
spremenjeno obnaSanje pri mizi - namesto cmokanja,
mlaskanja, riganja in masrnih prslov nastopijo jedilni pribor,
prticki in uglajeno vedenje.
Ob vsem zapisanem torej ne preseneea dejstvo, da je
zavzemala velik del tretje dvorane lepo pogrnjena in bogato
oblotena miza, na kateri je bilo razpostavljeno posodje
(porcelan ni razSirjen, saj ga Se vedno uvalajo 5 Kitajske in
je zelo drag, novosti pa so jusnik ter skodelice za kayo, eaj
in eokolado), jedilni pribor, hrana in glasbeni instrumenti.
Po preobilnem obroku se je po novem prilegla pomirjujoea
kombinacija kaye in tobaka za moSke, za zenske pa skodelica
eaja ali eokolade in nato sprehodi po eudovilo urejenih
vrtovih.
Prikazani so bili se nekaleri viri zabave v popoldanskem
casu: kartanje in lov. Zveeer pa so bili na vrsti plesi, gledaliske
predstave, obiski cirkusov ... Za te prilolnosti je bila potrebna
ustrezna toaleta. Oblaeilna kultura I Z stoletja poudarja
eleganrno erno barvo, modne smernice so prihajale zlasti
iz Spanije in zapovedovale ludi bogato cipkasto okrasje.
Ob erni se vse pogosteje uveljavljajo pisane barYe, strogi
renesancni ovratniki se umikajo dekoltiranim oblekam, ki
so okrasene 5 pentljami, z naborki, 5 evetlicami ... Tudi
oblekam daje pecat barok, kar je bilo pray lepo videti na
treh lutkah v muzeju - ena je prikazovala mosko modo,
dYe pa sta bili obleceni v tenski vecerni loaleti. Zanimivo
je, da so otroska oblacila Ie pomanjsana oblaeila za odrasle.
.Otrokom so namrec krojili enako nesmotrne, zapete in
slovesno okorne obleke, v kakrSnih so se potili njihovi
starSi..'
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V tretji dvorani je bilo razstavljeno tudi poMtvo. Hit
stoletja so bile postelje z baldahini in tapiserije, najbogatejSi
pa so prostore krasili se 5 poslikanimi stropi in stukaturami.
Vse pogosteje so se na stenah pojavljala ogledala ter
nabolne slike in slike tiholitij . • Za ustvarjanje vecje
zasebnosti v redno zelo obljudenih stanovanjih so se v
drugi polovici IZ stoletja pri nas uporabljale spanske stene,
premicni zasloni.«5 Slednje v dvorani niso bile razstavljene,
na ogled pa so bili stoli, postelja in garderobna omara.
Enako pomembna kot notranjost je bila okolica bivalisc.
zato so imeli vrtnarji ogromno dela, saj so bili vrtovi tako
rekoc statusni simbol. Najprestilnejsi evet tega stoletja je
bil tulipan, ki je prisel iz orienta in povzrocil v zahodni
Evropi pravo .tulpomanijo•.' S cebulicami so trgovali po
astronomskih cenah, nelna rastlina je postala vir goljufij in
bajnega zaslulka.
Cetrta dvorana je bila najhujSi kontrast razkosju in
ulivanju, saj je predstavljala temno stran IZ stoletja - smrt.
Prostor je bil pregrajen 5 crnimi zavesami. V .vojaski vitrini«,
so bile razstavljene med drugim mosnja za smodnik in dYe
musketi. Za zaveso pa je zavzemal osrednji del mrtvec na
parah. Pogubila ga je lahko katerakoli izmed nadlog, ki so
pestile Ijudi v 1Z stoletju, torej vdori Turkov, kmecki upori
ali kuga, kakor so 5 skupnim imenom takrat imenovali vse
epidemije nalezljivih bolezni. Ce so Ijudje smrti vendarle
uspeli ubezati, so dali izdelati stevilne votivne predmete.
Grobne najdbe - kot neprecenljiv vir za rekonstruiranje
preteklosti - so bile predstavljene v vitrin i pred izhodom.
Opazni sta bili dYe lobanji, na katerih so bili lasje, pocesani
v umetelno pricesko, ob njiju pa se nagrobni napisni ploSCi,
ostanek nogavice, del obleke z gumbi ter kosi nakita, npr.
diadem, zapestnica, prstani.
Peta in hkrati zadnja dvorana je predstavljala genialni
urn IZ stoletja, Janeza Vajkarda Valvasorja. Razstavljena sta
bila portreta njegovih starsev Ane Marije Valvasor in Jerneja
Valvasorja, ki sta imela sedemnajst otrok, Janez Vajkard je
bil dvanajsti. Razstavljena so bila nekatera njegova dela,
med drugim Die Ehre deB Hertzogthums Krain, Topographia

Archiducatus Carinthiae antiquae et modernae comp/eta
in Theatrum mortis humanae tripartitum, se opaznejsa pa
je bila vitrina z njegovim vojaskim oklepom, bodalom in
ostrogami, ki opozarja na dejstvo, da polihistor domovini
ni slulil Ie 5 peresom, pac pa tudi z mecem.
Kljub temu pomenita najpomembnejsi Valvasorjev
doprinos njegov sirok knjilevni opus in lOpografski album i.
Ideje za svoje publikacije je crpal iz Stevilnih potovanj in iz
svoje knjiznice, ki jo je opremljal z vso skrbnostjo in
zavzetostjo. Knjil nice - kot sestavni deli plemiSkih gradov
- so bile v zacetku 1Z stoletja dokaj stevilne, le sredi stoletja
Mateja Kos, . Najvelja sovratnica (Iovekovega zdravja je nezmernostc, v: Theatwm, 188.
Andreia Vri ~er, .ad renesanlne (mine do baro(ne barvilosrje, v: The,mum, 222.
S Maja Lozar Siamcar, . Stanovanjsko udobje v II slo!erju na Siovenskemc, v: Theat
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-fum, 10 1.
o Go jka Paj<lgi( Bregar, .Tulipan - okras vrtov in predmelovc, v: Theacrum, Ill.
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Sodobna didaklika pouka zgodovine v leoriji in praks
pa se je njihovo stevilo moeno zmanjsalo, kar je verjetno
povezano 5 preganjanjem protestantizma tudi med plemici.
Dejstvo je, da knjig niti niso imeli vsi plemici, mnogi so
imeli v glavnem Ie molitvenike, torej .med kranjskim
plemstvom branje ni bila vsakdanja navada.• ' In tudi v tem
pogledu je bil Valvasor nekaj izjemnega. • Povej mi, kaj bere~
in povem ti, kdo silValvasorjev duh, njegova zanimanja in
raziskovanja se neverjetno dobro odraiajo v vsebini knjig,
ki jih je zbral v svoji grajski biblioteki..' Srediscni del pete
dvorane je zavzemala torej njegova knjitnica, ki je danes v
Nacionalni biblioteki v Zagrebu, na seznamu grad iva pa je
2.630 del' V knjiinici je tudi Valvasorjeva pisalna omara
sstolom.
V nadaljevanju smo spoznali Valvasorja - zbiratelja, saj
sta bili na ogled postavljeni njegovi zbirki mineralov in
kamnin ter zbirka novcev, ki jo je hranil v numizmaticni
omarici.
Cisto na koncu dvorane pa so bila razstavljena olja, ki
upodabljajo basni. Slike so bile tudi nekaksna rdeca nit te
razstave, saj so bile razobesene v vseh dvoranah. V skladu
z naslovom ene od razprav v zborniku .slike razveseljujejo
oko in krasijo sobe.• lo Krasile so bivalisca vseh, ki so si to
lahko privoSCiIi. Upodabljale pa so svetopisemske prizore,
anticno izroeilo, portrete, vsakdanje iivljenje, motive iz
literarnih besedil. tihoiitja, krajine, vedute, bitke.ln ti motivi
so nasli svoj odmev tudi pri nas, tako da so bile v peti
dvorani naslikane basni ter npr. portreta Valvasorjevih
starsev, v cetrti dYe votivni sliki ter slika [olje) z motivom
pokojnika na mrtvaskem odru, v tretji dvorani dYe sliki bitk
med tursko in krscansko vojsko 5 preloma IZ v 18. stoletje,
par tihotitij ter veliko portretov, med njimi tudi portreti
cesarjev Matije, Leopolda I. in Ferdinanda pri molitvi, v drugi
dvorani dva portreta otrok in portret plemkinje 5 hcerko
ter ilustracije molitve Oce na~, v prvi dvorani pa ilustracije
epa Torquata Tassa Osvobojeni leruzalem.

Po ogledu razstave Theatrum vitae et mortis humanae
- Prizori~ce clove~kega tivljenja in smrti nam je ostal torej
nekaksen prerez, ki pa je vendarle nekoliko pomanjkljiv.
Ce pustimo ob strani cloveku neprijazno namescene tablice
z dvojezicnimi [slovenskimi in angleskimi) napisi, ki so od
posameznika ponekod zahtevale tako rekoc priklanjanje
do tal, pa morda ne bi bilo napak, ce bi na dominantnost
predstavitve visjih slojev na razstavi - kar sicer ni sporno in
smo jo preteklosti pogresali - opozarjal te naslov, ki
potemtakem ne bi smel biti tako sirok. Razstava je bila
namrec v veliki meri posvecena visjim slojem. Izjemi sta
bili prizorisce smrti in verska prenova z novo podobo vernikov, ki sta sicer zapolnjevali najmanjsi dvorani. Vzgoja in
izobratevanje pa se vsekakor dotikata premoinejsih stanov,
saj imajo samo ti dovolj finanenih sredstev za domace
ucitelje, potovanja v tujino ipd. Enako velja za dvorano, ki
je prikazovala okus dobe - glede hrane, opreme domov,
oblaeil, zabave. To je seveda okus bogatih, saj si samo oni
lahko vse to tudi zares privoSCijo. Obiskovalcu ostanejo v
spominu razkosna oblacila, postelja z baldahinom, rogovje
ustreljene divjadi ... navsezadnje tudi zato, ker so predmeti
na ogled v veliki in svetli dvorani, ki ima na razstavi srediScno
lego. Vsak, ki si je ogledal razstavo, si je zapomnil tudi
plemiea Janeza Vajkarda Valvasorja, saj mu je bila namenjena
tako rekoc vsa zadnja dvorana. Siabse pouceni obiskovalec
je lahko dobil varljivi vtis, da je spoznaval naein tivljenja
vecine Ijudi v IZ stoletju, ki pa je premoini gotovo niso
predstavljali.
Ce dijaki med razlago izpolnjujejo se kratke, enostavne
naloge, ob katerih lahko se vedno sledijo kustosovemu
pripovedovanju, jim nekaj podatkov ostane na papirju in
si lahko veckrat osveiijo spom in.
Na koncu torej prilagam se vzorec kratkih vprasanj in
enostavnih nalog, ki jih lahko ucitelj uporabi za delovni
listie. Vseh je seveda prevec, stevilo in nivo zahtevnosti pa
je treba prilagoditi stopnji izobraievanja.
1

Anja Dular, N alvasorjeva knJitnicao, v: Th~iltrum, 262.

Pray tam, 268.
, Pray [am, 26 3.
10 Jasna Horvat, . Slike ra zvese!iu je jo aka in krasHo sobe., v: Thearrum, 131.
S

se nadaljuje na naslednji strani
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DELOVNI LISTie
1. Cigay kip je postavljen v parku pred muzejem?

22. Od kod izrek Drago ko tafran?

2. Kako se park imenuje? __________________________ _

23. Kako so se premozni zabavali? Nastej nekaj novosti?

3. Kako se imenuje muzej, ki ga bomo obiskali?
Naslov, uradni znak muzeja:

24. Kaksne se ti zdijo obleke v tej dvorani? Zakaj?

4. Zbirka, ki si jo bomo ogledali, ima naslov v latinskem in
slovenskem jeziku. Zapisi ga:

25. Kateri ovratni okras je bil priljubljen?
26. Najpopularnejsa cvetlica II stol. je bil ___________ .

5. Za cigavo zgodovino gre in v katerem obdobju?
6. Katero versko besedilo je na ogled v prvi dvorani?
I

Kdo je bil Ijubljanski skof v II stol., ki je zagovarjal
rabo slovenskega jezika v cerkvah?

8. Zapisi dva sakralna predmeta:
9. Za izobrazevanje otrok so bili v II stol. odgovorni
izkljucno starsi. Kje so se lahko izobrazevali otroci iz
premoznih druzin?

21 Katen igralni pripomocki so razstavljeni v vitrini na levi?
28. Bi imel/a posteljo z baldahinom? Zakaj?
29. Katera bolezen je razsajala v II stol.?
30. Nastej se nekaj nadlog, ki so pestile Ijudi v tistem casu.

31. Kaj je votivna slika?
32. Katera grobna najdba, razstavljena v vitrini na desni
pred izhodom, ti je najbolj vseC?

10. Nastej nekaj predmetov, ki so jih ukateljni mladenici
jemali 5 seboj na potovanja.

33. Kaj je zanimivo na ohranjenih lobanjah?

11. Kaj so se naucile deklice?

34. Kaj je prva stvar na steni na levi v peti dvorani?

12. V eni od vitrin je muzejski eksponat za neko rocno

35. Komu je namenjena peta dvorana?

delo. Katero?
36. Koga prikazujeta oba portreta?

13. Zakaj sta po tvojem mnenju na steni obesena tudi
dva otroska portreta?

31 Koliko bratov in sester je imel Janez Vajkard Valvasor?

14. Eno od gesel dobe je Carpe diem, kar pomeni

38. S cim vse se je ukvarjal?

15. V srediScu tretje dvorane je velika vitrina, ki prikazuje

39. Koliko jezikov je znal?

16. Ali je namizno posodje iz porcelana?
II Katero novo posada uporabljajo premoini Ijudje?

18. Ali ze uporabljajo pribor?
19. Katera dva glasbena instrumenta opazis v tej vitrini?
20. Glavno tivilo 1I stol. je bilo se vedno ____________ .

40. V katerem jeziku je napisal Siavo vojvodine Kranjske?

41. Zakaj je porabil yes svoj denar?
42. Kaj je bakrorez?
43. Kje je sedaj njegova knjitnica?
44. Kaj je numizmaticna omarica?

21. Ljudje se prehranjujejo vedno bolj zdravo, zato
uporabljajo pri kuhi ___ ___ _____ ___ ___, na kroznikih
pa se znajde tudi sadje in ____ _______ ___ ___ .

45. Zapisi nauk basni, ki si jo slisal/a na koncu:

----------------------.......

Predstavitev izbirnih predmetov, ki jih lahko poucujejo ucitelji zgodovlne

Elissa Tawitian,

as Ivana Cankarja na Vrhniki

VZCiOJA ZA MEDIJE
Vzgoja za medije je izbirni predmet, razdeljen na tri tematske
sklope: tisk, radio in televizijo, ki jih ucenci lahko izberejo
v Z, 8. in 9. razredu.

5) Mediji imajo druzben
in politicni vpliv.

Potreba po taksnem predmetu v soli je zasnovana na dejstvu,
da se prvic v zgodovini clovestva nahajamo v casu, ko ni
problem priti do informacij, ampak ravno nasprotno - kako
v mnoiici informacij poiskati .prave«.

Mediji dolocajo, kaj naj Ijudje mislijo, zato so zelo
problematicne povezave med mediji in politiko ter ostalimi
druibenimi elitami, saj bi morali mediji sami odkrivati pomembne teme, ne pa posredovati Ie mnenja elit. Po drugi
strani nas mediji semanjajo s problemi, kot so driavljanske
pravice, pomanjkanje v nerazvitih driavah, epidemija AIDSA._

Cilj predmeta je opremiti ucence z manjem in s spretnostmi,
ki jim bodo to omogocile oziroma vzgojiti ozavescenega
in aktivnega driavljana, in sicer z vescinami medijske
pismenosti. Medijska pismenost vkljucuje zavedanje sestih
dejstev:

1) Mediji konstruirajo stvarnost.
V medijih so narn predstavljene skrbno nacrtovane
konstrukcije, ki so postavljene na vnaprej dolocenih staliscih
(novicarske vrednote, profesionalne norme, tehnoloske
omejitve). Vecina slik in izkusenj, na osnovi katerih
oblikujemo svojo sliko sveta in nase mnenje 0 njem, prihaja
do nas medijsko obdelana, zato naso stvarnost oblikujejo
mediji in ne mi sami.

2) Ljudje na svoj nacin dojemajo
vsebino medijev.
Kako sprejemamo in predelujemo informacije, ki nam jih
posredujejo mediji je odvisno od nase osebnosti, izkusenj
in kulturnega okolja.

3) Mediji so trzno usmerjeni.
Medijska produkcija je pose!, ki mora prinesti dobicek.
Vsebina medijev je tako skrbno nacrtovana s strani majhne
sku pine Ijudi, npr. v ZDA za to skrbi Ie 5 koncernov, pri nas
casopise nadzoruje casopisna hisa Delo, televizijske in
radijske novice pa POP lV.

4) Mediji posredujejo ideoloska
sporocila in sporocila 0 vrednotah.
Vsi medijski izdelki so oglasi - oglasujejo sebe, vrednote
ali nacin tivljenja. Mediji posredujejo dvoumna ali
nedvoumna sporocila, kdo je uspesen, kaj je .dobro
tivljenje«, kaj je smisel in cilj zivljenja, kako naj se kot moski
ali tenske vedemo ...

6) Medijska oblika in vsebina
sta tesno povezani.
Vsak medij predstavlja dogodke in realnost na svoj nacin,
tako bodo razlicni mediji ustvarili razlicne vtise in sporocila.
Vzgoja za medije se je najprej pojavila v Franciji v 30-ih
letih prejsnjega stoletja, in sicer kot filmska vzgoja. VVeliki
Britaniji, Avstraliji in Kanadi se vsebine vzgoje za medije
poucujejo v okviru maternega jezika. Na Svedskem so leta
1975 vpeljali poseben model, po katerem je vzgoja za
medije samostojen predmet.
Cilji vzgoje za medije so v vsaki driavi drugacni:
• v ZDA je cilj kriticen potrosnik;
• v Veliki Britaniji, Kanadi, Avstraliji in Skandinaviji
kriticen, neodvisen, aktiven drtavljan;
• v Aziji, latinski Ameriki, Afriki pa je cilj druzbeno
osvobajanje in boj za demokratizacijo.
Pri nas bo vzgoja za medije sicer samostojen predmet,
vendar ne obvezen za vse ucence. Ucni nacrt je zasnovan
tako, da ucenci spomajo skupne macilnosti mnoticnih
medijev (pa tudi posebnosti vsakega medija) in razlike med
razlicnimi nacini in oblikami sporocanja: novinarska,
umetniska, publicisticna besedila, dokum~nt, fotografija,
video, film, glasba, internet _.
Znajo razlikovati oglasevanje in propagandna sporocila od
novinarskega sporocanja. V novinarskih sporocilih majo
ugotoviti razliko med mnenji in dejstvi.
Na tej osnovi .razumejo, da mediji sveta ne zrcalijo, ampak
ga konstruirajo in ustvarjajo«, torej tudi, kaksen je pomen
svobode izratanja, medijske svobode in novinarjeve
odgovornosti.
Ucenci se tudi naucijo izdelati lasten casopis, radijsko (solski
radio) in televizijsko oddajo (motnost sodelovanja z lokalno
televizijsko postajo).

"I'
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Miso OaCic, Gimnazija Kranj

FILOZOFIJA ZA OTROKE:
osnovna dejstva
1 Nastanek. razvoj
in razsirjenost
Projekt filozofija za otroke (FlO)
se je zacel na zacetku sedemdesetih
let v ZDA kot obetajoc pedagoski
pristop k poucevanju in razvijanju
misljenja. 1974. leta je bil na Montclair
State Collegeu (New Jersey) ustanovljen Institut za razvoj filozofije za
otroke (The Institute for the Advancement of Philosophy for Children IAPC). Vodja IAPC in celega projekta
je dr. MATTHEW LIPMAN, ki je tudi
avtor citank za otroke, metodicnih
prirocnikov za ucitelje in teoretskih del.
Danes je FlO vkljucen v ponudbo
ameriske vladne organizacije (National
Diffusion Network), ki v razlicnih solah
razsirja uspesne izobrazevalne programe, in se izvaja na mnogih ameriskih solah.
Projekt se je v dvajsetih letih razsiril
po celem svetu. ldruievalna organizacija vseh, ki se ukvarjajo s FlO, je
The International Council for Philosophical Inquiry with Childern. ICPIC
ima letne konference v razlicnih
deielah, do sedaj ie dvakrat v nam
bitnjem Gradcu (1987, 1992). V
Gradcu tudi delujeta Institut fOr
Kinderphilosophie ter Oesterreich ische Gesellschaft fOr Kinderphilosophie (vodja dr. Daniela Camhy). Pray
tako postaja v zadnjih letih FlO popularna v posttotalitarnih drtavah (Vzhodna Evropa, Jutna Amerika, Afrika) kot
sredstvo demokratizacije in oblika
reforme izobratevanja.

2 Cilji gibanja
(projekta) FZO
Po mnenju avtorjev je filozofija
najprimernejse sredstvo, s pomocjo

katerega je moe razvijati misljenje t i. miselne postopke, kot so analiziranje,
sintetiziranje, kategorizacija, konstruiranje hipotez, izpeljevanje, iskanje
skritih predpostavk, primerjanje, razlikovanje, oblikovanje vprasanj, kritiziranje ipd. Rezultat filozofiranja po lipmannovem modelu je otrok, zmoten
refleksije in kriticnega miSijenja, ki
hkrati napreduje pri branju, matematicnem in ustvarjalnem misljenju (kar
so pokazali rezultati eksperimentalnega
spremljanja programa v IDA).

J Filozofija za
otroke
3.1 Filozofska podlaga FlO je analiticna in pragmatisticna tradicija,
pri cemer izkorisca tudi dolocene
pedagoske ideje Johna Deweya
(community of inquiry).
3.2 Na pIYi pogled se zdi nenavadno
govoriti 0 filozofiji za otroke, saj
smobili dosedaj vajeni filozofije
kot solskega predmeta (pri nas v
obliki zgodovine filozofije) Ie na
splosnoizobraievalnih solah v
zadnjih letnikih ali na zacetku un iverzitetnega studija, torej na pragu
odraslosti. lipmanova FlO pa je
narejena za otroke v osnovnem
izobratevanju in to za starosti 8,
9 in od 12 do 14 let. Ce tradicionalni filozofiji po mnenju Lipmana
odvzamemo njeno zapleteno terminologijo, nam ostaneta bogastvo najrazlicnejsih idej in logika
(tradicionalna), oboje pa je moe
prevesti v otroski jezik in predstaviti v obliki zanimivih zgodb, ki so
osnova za dele v razredu.
3.3 Avtor meni, da je taksna filozofija
zanimiva za otroke zaradi razlicnih
razlogov: njen poudarek je na mi-

sljenju in ne na pomnenju; obravnava teme, ki zanimajo otroke in
ne Ie odrasle (prijateljstvo, dobrota,
resnica, odkritost); pomaga otrokom
najti utemeljitve za lastna stalisca;
ustreza njihovi otroski radovednosti in cudenju nad svetom; se
dogaja predvsem skozi dialog in
diskusijo v razredu in otroke povezuje v skupnost raziskujocih in
ucecih se.
3.4 Ideje, ki jih razvijajo filozofske discipline in smeri, kot so logika,
etika, estetika, socialna in lingvisticna filozofija ter filozofija znanosti, je Lipman predstavil v zgodbah (100-150 stranD, ki so osnova posameznim kurzom (tecajem)
in obravnavajo obicajne, vsakodnevne dogodke v razredu ali
drutini glavnega junaka.lzbor dogodkov pa odpira dolocena filozofska vprasanja. Vse zgodbe spremIjajo zelo natancni metodicni prirocniki za ucitelje. Kurzi potekajo
na dveh stopnjah in v dolocenem
vrstnem redu, vsak pa traja en semester:
ElEMENTARNA STOPNJA IA 8DO 9-lETNE OTROKE je razdeIjena v dva dela:
a) program je razmisljanje 0 svetu,
citanka Kio in Gus, prirocnik
pa lacudenje nad svetom;
b) program je razmiSljanje 0 jeziku,
citanka je Pixie, prirocnik
Iskanje pomena.
II V1SJA STOPNJA IA OTROKE OD
12. DO 14. lETA ima stiri programe:
a) program obsega osnovne miselne
spretnosti, citanka je Odkritje Harrya
Stottelmeierja, prirocnik Filozofsko
raziskovanje; (7. razred)
b) program obsega eticna razmisljanja,
citanka je lisa, prirocnik Eticno
raziskovanje; (8.razred)

Predstavitev izbirnih predmetov, ki jih lahko poucujejo uCitelJi zgodovine
c) program obsega estetska razmiSljanja, titanka je Suki, prirotnik Pisanje:
kako in zakaj;
d) program obsega socia Ina vpraSanja,
titanka je Mark, prirotnik pa Socialno raziskovanje. (9.razred)
Razvita sta tudi programa za prvoSo Ice (Elfie) in izobraievalne centre
(Hany Prime).
Teoretitna podlaga FZO so Lipmanova dela: Filozofija gre v utilnico,

Filozofija gre v Solo in OdraStanje s
filozofijo.
Teksti iz titank so osnova, na kateri
se pri urah filozofije razvije diskusija,
ki jo usmerja utitelj. Pri pouku ne gre
za vsebino, ampak bolj za natin dela,
za sarno metodiko pouka. Misli, dogodki, doiivljanja glavnih junakov in
njegovih prijateljev iz titank vzpodbudijo otroke k samostojemu razmiSljanju, postavljanju vpraSanj, ko-

mentiranju v smereh, ki jih predvideva
prirotnik za utitelje. Ker je program
zasnovan na predpostavki, da je spretnost diskutiranja temelj miselnim spretnostim, je utitelj tisti, ki v razredu vodi
in usmerja dialog med utenci in tako
ustvarja skupnost raziskujotih.
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Mag. Mitja Sardoc, Pedagoski institut v Ljubljani

IZOBRAZEVANJE ZA DEMOKRATICNO
DRZAVUANSTVO V 9·LETNI OSNOVNI SOLI:

izbirni predmet drzavljanska kultura
1 Uvod in opredelitev
problematike: enake
moznosti. diferenciacija
in drzavljanska vzgoja
Kakor je poudarjeno v 8eJi knjigi 0 vzgoji in izobratevanju v RepubJiki Sioveniji, enem od temeljnih
dokumentov, ki so pomembno vplivali tako na spremembe
v Solski zakonodaji kakor tudi na kurikularno reformo
osnovnoSolskega izobraievanja, je bil eden od najpomembnejSih ciljev reforme javnega sistema edukacije v
Sioveniji zagotovitev dolotenih temeljnih pravic, povezanih
z izobraievanjem, vsem ucencem ne glede spo!, socialno
in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost,
telesno in duSevno konstitucijo itd. Med osnovne pravice
utenca v osnovni Soli, ki jih zagotavlja zakonodaja
osnovnoSolskega izobraievanja v Sioveniji, je izpostavljeno
tudi, .da se pri pouku upoSteva njegova radovednost ter
razvojne znatilnosti, predznanje in individualne posebnosti.
(Pravilnik 0 pravicah in doltnostih ucenca v osnovni 50111,
ki jih utenec uresnituje tudi v okviru izbirni predmetov,
sistemskih novosti v 9-letni osnovni Soli.
Izbirni predmeti v tretjem vzgojno-izobraievalnem
obdobju 9-letne osnovne Sole so nov nacin prilagajanja
prenovljene osnovne Sole individualnim razlikam in
interesom utencev. Mehanizem diferenciacije na podlagi
izbirnih predmetov predstavlja torej utinkovito notranjo
diferenciacijo utencev v mnogih sistemih razvitih driav,
tako v Sioveniji kakor tudi v ostalih demokratitnih in
liberalnih druibah. Med izzive in zahteve, ki na doloten
natin pravzaprav opredeljujejo samo demokratitno naravo

sistema jayne edukacije kot Ene od najpomembnejSih
sodobnih institucij, spada tudi uresnitevanje natela
'moinosti izbire. (Krek (ur.), 1995: 24) za utence, kar je
tudi eden od temeljnih ciljev IzhodiSc za kurikularno
prenovo.
Eno od najpomembnejSih skupnih totk v znanstvenih
in strokovnih razpravah na podrotju kurikularne teorije
(.curriculum studies.], polititne filozofije ter sociologije
vzgoje 0 solskih sistemih ter izobraievalnih politikah (Arnot
in Dillabough, 2000; Audigier, 1996; 1999; 2002; Callan,
1997; Crick, 2000; Curren, 2000; Feinberg, 1998; Galston,
2002; Gutmann, 2001; Hahn, 1998; Ichilov, 1998;
Macedo, 2000; Tomasi, 2001 etc.), predstavlja izpostavljanje vedno vetjega pomena izobraievanja za demokratitno driavljanstvo znotraj javnega sistema edukacije
tako na ravni sploSnih natel vzgoje in izobraievanja ter
znotraj Solske zakonodaje, kakor tudi oblikovanje vsebinskega okvira znotraj kurikula javnega sistema vzgoje in
izobraievanja, kjer se bode utenci utili 0 osnovnih natelih
demokratitne polititne ureditve, tlovekovih pravicah,
strpnosti, iivljenju v skupnosti itn. VpraSanje izobraievanja
za demokratitno drtavljanstvo v sistemski in kurikularni
prenovi javnega sistema edukacije v Sioveniji ni predstavljalo
obrobnega in sekundarnega vpraSanja, ampak je bilo
vpisano v samo srediSte razprav 0 vlogi javnega sistema
edukacije v demokratitni polititni ureditvi.

2 Drzavljanska vzgoja
in ~olski kurikulum
V okviru predmetnika 9-letne osnovne Sole, ki doloca
letno in tedensko Stevilo ur pouka posameznega predmeta
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sistemov posameznikov ali druibenih sku pin in razumno
razresevanje medosebnih in druibenih sporov; spoznavanje
najpomembnejsih mednarodnih organizacij ter spoznavanje
temeljnih dokumentov in listin 0 tlovekovih in otrokovih
pravicah; razvijanje demokratitne komunikacijske kulture
(oblikovanje, izraianje in utemeljevanje lastnih in tujih
staliSt, mnenj in nazorov, ter iskanje konsenza); razvijanje
socialnih vestin, kot so npr. sodelovanje pri odlotanju,
aktivno vkljutevanje v ozjo in sirso skupnost; razvijanje
sposobnosti za konstruiranje gledistnih totk in perspektiv
. pri opazovanju druibenih pojavov in medijskih sporotil
ter njihovo krititno raztlenjevanje; razvijanje avtonomnega,
Izbirni predmet drtavljanska kultura je enolemi izbirni
krititnega in refleksivnega misljenja; prepoznavanje razlitnih
predmet v 9. razredu osnovne sole, ki spada v druiboslovnopojavnih oblik nepravit nosti, neenakosti in diskriminacije,
humanistitni sklop izbirnih predmetov kurikula zadnjega
pristranskosti, stereotipov in predsodkov ter prepoznavanje
triletja vzgojno-izobraievalnega obdobja 9-leme osnovne
krsitev posameznih pravic v konkretni situaciji.
sole. Namenjena mu je lura pouka tedensko (32 ur lemo).
V ospredju je povezovanje vsebin razlitnih predmecov
Predmet drtavljanska kultura se navezuje na obvezni
ali predmetnih podrotij osnovnosolskega druiboslovnega
predmet drtavljanska vzgoja in erika, ki je sestavni del
izobraievanja. Medpredmetne povezave tako po obsegu
osnovnosolskega druiboslovnega izobraievanja. Predstavlja
kot tudi po razporeditvi natrtovanih vsebin in ciljev
poglabljanje, nadgradnjo in razsiritev vsebin, pojmov in
predstavljajo pomemben dejavnik pri uresnitevanju
problemskih sklopov obveznega predmeta, vendar je glede
minimalnih in temeljnih standardov znanja. Pray zaradi tega
na cilje in vsebinsko zasnovo samostojna in zakljutena
je nedvoumna prednost izbirnega predmeta drtavljanska
celota. Utni natrt izbirnega predmeta drtavljanska kultura
kultura njegova interdisciplinarnosr. Nacelo interdissestavljajo trije vsebinski sklopi:
ciplinarnosri in doseganje vetje stopnje povezanosti med
disciplinarnimi znanji je v okviru kurikularne prenove
a) Demokracija, polititna ureditev in institucije
slovenskega solstva eden od najpomembnejsih vidikov
b) Otrokove in tlovekove pravice
razvoja kurikula 9-letne osnovne sole. Vokviru teoreticnih
c) Enakost in razlicnost
nacel IzhodiSc za kurikularno prenovo je kot eden od
Zdruzuje spoznavanje temeljnih dokumentov, listin in temeljnih ciljev prenove osnovnega solstva izpostavljeno
dogodkov, ki so vezani na pojem tlovekovih in otrokovih pray doseganje vetje stopnje povezanosti med disciplipravic, na druibeno, medkulturno, polititno in splosno narnimi znanji s >povezovanjem med predmeti. in z
civilizacijsko tematiko ter obravnavo tako domacih kot >vkljutevanjem medpredmetnih podrocij. (v: IzhodiSca
mednarodnih aktualnih dogodkov in njihovih odmevov kurikularne prenove), kar je tudi ena od temeljnih lastnosti
(medijskih sporotil). Predmet drtavljanska kultura temelji utnega natrta izbirnega predmeta drtavljanska kultura.
na spoznavanju in razumevanju lastne nacionalne in
kulturne tradicije, hkrati pa utence z medkulturnimi
:J
primerjavami seznanja z drugimi kulturami in druibenimi
ureditvami, ter jih vzgaja za medsebojno strpnost ter
Pray s pripravo ustreznega kurikula tako v okvi ru
spostovanje razlitnosti. Drtavljanska kultura omogota predmetnika obveznih predmetov kakor tudi v okviru
spoznavanje najpomembnejsih drtavnih in mednarodnih izbirnih predmetov znotraj osnovnosolskega drutbodrutbenih in polititnih institucij, hkrati pa pri utencih razvija slovnega izobraievanja in njegovo implementacijo ter
pripravljenost za odgovorno ravnanje v demokratitni drutbi, zagotovitvijo vzgojno-izobraievalnega dela v slovenskem
v solski in lokalni skupnosti. Delo pri predmetu prispeva k osnovnosolskem izobratevanju, ki temelji na nacelu enakih
razvijanju avtonomnega in krititnega dojemanja aktualnih motnosti, kjer se dopolnjuje >zahteva po kvaliteti in
problemov, razpravljanju 0 njihovih resitvah, k razvijanju poglobljenosti, povezana z diferencirano ponudbo na vseh
tolerantnosti, strpnosti in odprtosti ter sprejemanju in stopnjah, ki omogota uresnitevanje pravice do izbire
razumevanju razlitnosti. Najpomembnejsi cilji pri izbirnem razlitnih izobratevalnih poti in vsebin. (Krek (ur.), 1995:
predmetu drtavljanska kultura so predvsem razvijanje
16), predstavljata tako drtavljanska vzgoja in erika kakor
refleksivnega in dejavnega odnosa do individualne, tudi izbirni predmet drtavljanska kultura, ki vkljutujeta
nacionalne in kulturne identitete sebe in drugih; izobraievanje za demokratitno drtavljanstvo, utenje
spoznavanje temeljnih natel, pojmov in vrednot, ki tlovekovih pravic in pluralnosti vrednot ter spodbujata
oznatujejo naravo demokratitne ureditve in spoznavanje aktivno vkljutevanje utencev v solsko tivljenje, enega
nastanka modernih oblik druibenega tivljenja; razvijanje temeljnih sistemskih, vsebinskih in pedagoskih vidikov
strpnosti do razlitnih kulturnih, verovanjskih in vrednotnih prenovljenega slovenskega solstva.
oz. predmetnega podrotja, Stevilo ur oddeltne skupnosti
in minimalno stevilo ur, potrebnih za uresnitevanje ucnega
natrta, so vsebine, povezane z izobraievanjem za
demokratitno driavljanstvo ter izobrazevanjem za tlovekove
pravice znotraj solskega kurikula, poleg obveznega predmeta
drtavljanska vzgoja in erika, ki se poutuje v Z in 8. razredu
9-letne osnovne sole, prisotne tudi znotraj izbirnega
predmeta drtavljanska kultura.

2. 1 Driavljanska kultura

Zakljucek
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VERSTVA IN ETIKA
Uvod
Predstavitev nekonfesionalnega izbirnega predmeta
verstva in etika teme(ji na ucnem nacrtu, ki ga je pripravila
predmetna kurikularna komisija za verstva in etiko v sestavi:
dr. Marka Kersevana, Filozofska fakulteta v Ljubljani,
predsednika komisije, dr. Stanka Gerjolja, Teoloska fakulteta
v Ljubljani, Martine leriha Gregoric, OS lanka Kersnika,
Lukovica, dr. Tineta Hribarja, Filozofska fakulteta v Ljubljani,
mag. Ludvika losarja, Siovensko protestantsko drustvo v
Ljubljani, dr. Zdenka Kodelja, Pedagoski institut v Ljubljani,
dr. Draga Ocvirka, Teoloska faku(teta v Ljubljani, lotice Pohar,
OS Majde Vrhovnik v Ljubljani, dr. Marjana Smrketa,
Fakulteta za drutbene vede v Ljubljani, dr. Alenke Sverc,
TeOioska fakulteta v Mariboru, dr. Andreje Barle Lakota,
strokovna tajnica komisije.
Dr. Marko Kersevan je v Pojasnilih k predlogu ucnega
nacrta (Ucni nacre, srr. 49)orisal nekaj bistvenih znacilnosti
predmeta. (zbirni predmet verstva in erika je eden od treh
obveznih izbirnih predmetov, ki jih sola mora ponuditi.
Omeniti velja, da je predmet obvezna ponudba sole, ni pa
obvezna izbira ucencev.
Odlocitev drtavnega zbora 0 uvedbi predmeta je
bila politiCna odloCitev. Kljub temu da nekateri v tem vidijo
nenaCelen in politikantski kompromis, pa dr. Kersevan meni,
da je ob uvedbi tega predmeta mogoce videti tudi poizkus
ustreznega odgovora na dileme in tendence, ki se 0 soli in

religiji postavljajo tudi v drugih solskih sistemih. Uvedba,
umestitev in opredelitev statusa predmeta verstva in etika
je primer(jiva tudi s tendencami v drugih evropskih drtavah,
pa Ceprav ni nikakrsen posnetek nobene od obstojeCih
resitev v teh drtavah. Sedanja slovenska resitev bogati s se
enG razlicico raznovrstnost evropskih [in drugih) vzorcev
na to temo. Dr. Kersevan posebej opozarja, da je za
slovenske razmere posebej pomembno, da sedanja resitev
pri pouku ne deli uCencev na 10Cene sku pine po
[ne)verskem prepricanju, pripadnosti, ampak jih navaja k
strpnemu komuniciranju v javnem [solskem) prostoru pri
skupni obravnavi obcutljivih verskih in moralnih vprasanj.
ObCutijivost teh vprasanj spodbuja diferenciacijo vsebin
na ravni obravnave na obvezni del v skupnih, obveznih
predmetih, ter izbirni del v okviru posebnega izbirnega
ptedmeta v osnovni soli.
Izbirni predmet verstva in etika obravnava verstva
10Ceno od predmeta drtavljanska vzgoja in erika. Lahko bi
rekli, da nadaljuje, poglablja in problematizira obravnavo
nekaterih .tivljenjskih. tem drtavljanske vzgoje in etike pri
tematskih sklopih Vere in verovanja, Vzorniki in avtoritete,
Druiina itn.
Kadrovski pogoji: Kot ustrezna strokovna izobrazba
[skupaj z dopolnilnim izobratevanjem v okviru programov
za izpopolnjevanje) so v ucnem nacrtu navedene pedagoske
smeri teologije, filozofije, sociologije, kulturologije,
zgodovine, slovenscine, pedagogike ter smeri, ki verske
vsebine zajemajo bolj posredno, kot so umetnostna
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zgodovina, slovenWna in zgodovina (zgodovina spada v
obe skupini).
Posebno vpra~anje pri poutevanju tega predrneta je
vpra~anje utiteljev predrneta drtavljanska vzgoja in etika.
Dr. Ker~evan rneni, da je zaradi povezanosti - kornplernentarnosti, obeh predrnetov obstajajo dobri razlogi
za istega ucitelja, toda kornplernentarnost (vidikov,
pristopov) je argument tudi za dva razlitna utitelja. Ob
tern posebej poudarja, da ni srniselno vnaprej izlotiti
nobene od rnoznosti, kajti 0 tern bode odlocale dejanske
izku~nje.

Opis predmeta verstva in etika: Nekonfesionalni
predrnet verstva in erika je trileten, vendar ucni natrt
ornogota utencern, da predrnet izberejo tudi Ie za leta ali
dye. Terneljna natela so:
• religiolo~ke vsebine se obravnavajo v treh zaokrozenih
celotah, od katerih je vsaka zase koherentna;
• pristop k obravnavi religijske problernatike v vsakern letu
je prirneren starostni stopnji utencev;
• etitna in zivljenjska vpra~anja se izbirajo z vidika nagnjenj
in potreb utencev posarneznega letnika.
Terneljno znanje 0 religijah, ki ga pridobijo utenci pri
predrnetu zgodovina in drzavljanska vzgoja in etika, rnu
ornogotajo, da z lahkoto prestopijo v viSji letnik. Predrnet
predvideva obvezne, obvezno-izbirne in izbirne (dodatne)
terne.
Pregled obveznih, obvezno-izbirnih in izbirnih tern
po posameznih letnikih
V Z razredu se obravnavajo obvezne terne: Verstva sveta

(3 ure) , KrScanstvo (5-7 ur), Islam (5-7 ur), Budizem
(5-7 ur), obvezno-izbirne terne: Vzori in vzorniki (3-4 ure),
Enkratnost in razlicnost (3-4 ure) ter izbirne oz. dodatne
terne: }udovstvo, Azijska verstva, Tradicionalne religije, Nova
religiozna gibanja, Resevanje nasprorij, Dogovarjanje in/
ali nasilje ter Clovek in narava.
V 8. razredu se obravnavajo obvezne terne: Ljudje in
verstva (2 uri), Religije: skupnos~ obredi, simboli, izkustvo
(6 ur), iivljenjska vodila refigij (6 ur), Svoboda, vest
odgovornosr (3-4 ure), obvezno izbirne terne: Drutina (3-4
ure), Prijareljstvo, Ijubezen, spolnost (3-4 ure), Delo in!
kot poklic (3 ure) ter izbirne oz. dodatne terne: Religijske
skupnosti, Egocentricnost in solidarnost v sriskah rer Sanje,
ielje, cilji, razocaranja.
V 9. razredu se obravnavajo obvezne terne: Biblija: Srara
in Nova zaveza (6-8 ur), Krscanstvo in zahodna civilizacija
(6 ur), Refigije in vprasanje smisla tivljenja, obvezno izbirne
reme Rast krscanstva in njegove defitve (4-6 ur),
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Razsvetljenstvo (2-3 ure), Krscanska inspiracija v delovanju
pomembnih osebnosti slovenske zgodovine (3-4 ure) ter
izbirne oz. dodatne terne Verska (ne) strpnos~ verske vojne
ter Ateizem in Ateizem in humanizem.

Preclstavitev studijskega
programa za izpopolnjevanje
uciteljev izbirnega preclmeta
verstva in etika
Splo~ni

podatki: ~tudijski program je interdisciplinarni
program, ki ga skupaj izvajata FilolOfska fakulteta (FF) in
Teolo~ka fakulteta (TEOF) Univerze v Ljubljani. Potrdilo 0
opravljenern ~tudiju, ki je javna listina, podpi~eta dekana
obeh fakultet in rektor UL Program obsega 400 ur.
Sestavljavci ~tudijskega prograrna verstva in etika: dr.
Tine Hribar, dr. Marko Kersevan, dr. Marko Ur~it (vsi FF),
dr. Drago Ocvirk, dr. Anton Stres, dr. Janez Juhant (vsi TEOF).
Vsi interesenti lahko naroWe bro~uro Program za

izpopolnjevanje za ucitelje predmeta verstva in etika, v
tajniStvu Oddelka za sociologijo na FF ali v tajni~tvu TEOF.
Izvajanje programa in pogoji: program je narnenjen
diplornantorn strok oz. utiteljern, ki rnorajo v skladu z
veljavnirn utnirn natnorn za predrnet verstva in erika, S
skleporn strokovnega sveta RS za splo~no izobrazevanje in
po odredbi Ministrstva za ~olstvo in ~pon 0 srneri izobrazbe
strokovnih delavcev v devetletni OS opraviti program
izpopolnjevanja, da lahko poutujejo ta predrnet. To so
diplomanti dvopredrnetnih univerzitetnih ~tudijskih
prograrnov iz filozofije, pedagogike, sociologije, teologije,
zgodovine in utitelji, ki so ob uveljavitvi te odredbe
izpolnjevali pogoje za ucitelja predrneta etika in drutba.
TEOF in FF si sporazurnno delita pristojnosti za posarnezne
predrnete v prograrnu. Ob vpisu se doloci, iz katerih
predrnetov mora kandidat opraviti obveznosti in pri katerem
nosilcu jih bo opravil.

Predmetnik studijskega programa
Verstva in etika
Pomembno pojasnilo: diplornanti posameznih dodiplornskih studijev ne opravljajo obveznosti iz naslednjih
predrnetov: filozofi iz etike, filolOfije religije, iz dela svetovnih verstev, iz splo~nega dela didaktike VE, pedagogi iz
etike, splo~nega dela didaktike VE, teologi iz krscanstva,
biblije, etike, filozofije religije, sociologije religije, iz dela
svetovnih verstev in iz posebnega dela didaktike VE,
zgodovinarji iz (zgodovinskega) dela krscanstva .

I Svetovna verstva
Predrnet seznanja s terneljnirni vsebinskirni, sirnbolnimi,
z obrednimi, eticnirni in organizacijskirni znatilnostmi
svetovnih verstev. Posebno pozornost posveta eticnim
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naukom in posledicam religij. Prikate interakcije med
religijami in njihovimi zgodovinsko civilizacijskimi okolji.
Seznani s temeljnimi besedili posameznih religij in uvaja v
njihovo branje in razlago {Dhammapada, Bhagavadgita,
klasiki daoizma: lao Zi, Zhuang Ze, liu Ze, Konfucijevi
Pogovori ... }. Predavatelja dr. Drago Ocvirk {TEOF}, in dr.
Maja Miltinski (FF).
Vsebina:

I. Splosna religijska slika sveta. r.azSirjenost, razmerje drtava
- religija (Iaitna, pluralna, konfesionalna drtava, polititni
vpliv, spori in vojna tariSta, tlovekove pravice in verska
svoboda, polotaj tensk).
2. Abrahamski verstvt islam in judovstvo.
3. Indijska verstva: hinduizem, sikhizem, dtainizem,
budizem.
4. Kitajska in japonska verstva. daoizem, konfucionizem,
Sintoizem.
5. Tradicionalna (plemenska) verstva. razSirjenost, glavne
znatilnosti, vzortni primer.

II Krscanstvo
Celovito, ekumensko in dialoSko zasnovana predstavitev
krStanstva v njegovih izvirih,. zgodovinskem razvoju ter
danaSnji podobi. Predavatelj dr. Bogdan Dolenc (TEOF).
Vsebina:

I. Korenine krsCanstva: judovstvo kot religija knjige,
razodetja in zaveze.
2. Jews Kristus: tivljenje, delovanje in nauk.
3. Skupnost verujoCih: Cerkev, njena ustanovitev, ureditev
in poslanstvo.
4. Vsebina krScanskega verovanja. vera v troedinega Boga,
v odreSenje in stvarjenje Cloveka in stvarstva.
5. KrSCansko bogoslutje: zakramenti in molitev, pomen
praznovanj (nedelja, prazniki, Ijudska verovanja).
6. KrScanski moralni nauk vest, zapoved Ijubezni, krStanski
socialni nauk.
Z Razdeljeno krsCanstvo na poti k edinosti: nastanek razlitnih Cerkva, njihove posebnosti v verovanju, ekumensko gibanje.

8. Verski in kulturni pomen krscanstva za Siovence:
pokristjanjevanje, vloga redov in samostanov; protestantizem in zatetki slovenske knjitevnosti.

III Biblija
Nastanek Biblije kot zbirke Stare in Nove zaveze,
vrednotenje njenega pomena kot temeljne knjige judovstva
in krStanstva ter njeno razmerje do drugega slovstva starega
Vzhoda {babilonska in egiptanska literatura}. Predavatelja
dr. Maksimilijan Matjat in dr. Marijan Peklaj {TEOF}.

+

Vsebina:

I. Vera v Boga Stvarnika in Resitelja, zaveza med Bogom
2.
3.
4.
5.
6.

in Clovekom.
POjem praviCnosti, odpusCanja in odresenja.
Glavni tokovi preroske in modrostne literature.
Mesijanstvo in kristologija.
Temeljni teolaski poudarki posameznih evangelistov.
Osnove krSCanske teologije v Pavlovih pismih.

IV Etika
Seznanitev z nastankom etike znotraj religij in z njenim
razvojem znotraj filozofije. Predavatelji dr. Janez Juhant (TEOF)
ali dr. Edvard Kovat, dr. Borut Oslaj, dr. Rado Riha {FF}.
Vsebina.

I. Vprasanje vesti, etiCni vidik temeljnih Clovekovih pravic
in drtavljanskih svobosCin.
2. Razlika med clovekom kot Clovekom in njegovimi
vlogami znotraj drutbene strukture ter problem am
profesionalnih etik.
3. Aristotel in Kant
4. Clovekova odgovornost do samega sebe in do drugih.
5. Etika odgovornosti do okolja.

V Uvod

V

religiologijo

Seznanitev z obtimi religioloSkimi pojmi in temami: vera,
religija, sveto, nadnaravno, transcendentno, botje, mit, ritual,
simbol. Predavatelj dr. Igor Skamperle {FF}.
Vsebina.

I. Individualno in drutbeno v religiji.
2. Re/igija in simboli.
3. Temeljne usmeritve v znanosti 0 religijah (fenomen%ska, strukturalna, ku/turoloska, antrop%ska, primerjalna in hermenevticna obravnava).
4. Problem blitine in/ali distance.
5. Religi%gija in kultura.

VI Filozofija religije
Pregledna seznanitev s filozofskimi vidiki religioznega pojava.
Predavatelj dr. Branko Klun {TEOF in FF}.
Vsebina.

I. Razmere med religijo in filozofijo.
2. Razmere med svetim in botjim.
3. Vprasanje podob bogov in Govorice 0 Bogu.
4. Razmerje med metafiziko in njeno ontoteolosko
strukturo.
5. Kantova kritika metafizike.
6. Filozofski analitiki religioznega jezika.
Z Fenomenologija religije.
8. Drugi filozofski pogledi na religiozna vprasanja.
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VII Sociologija religije
Obravnava probleme religije v socialnih/kulturnih
kontekstih zlasti v modernih drutbah, pa tudi znacilne
primere arhaicnih in tradicionalnih drutb. Predavatelj dr.
Marko Ker~evan.

Vsebina:

l. V10ga kr;cansrva in drugih religij pri nastajanju moderne
drutbe in zahodne civilizacije.
2. Sekularizacija in revitalizacija religij.
3. Cerkvena religija, Ijudska religioznosc civilna religija,
nova religiozna gibanja.
4. Religija, kultura in politika.

VIII Didaktika verstev in ideologije
Splo~ni del obravnava jzobratevanje jn vzgojo za
spostovanje clovekovjh pravjc. Predavatelja dr. Alojzjja Zjdan
(FDVj jn dr. Stanko Gerjolj (TEO F).

Vsebina: splosni del

I. Medsebojno spo~tovanje, strpnost in solidarnost pri
nekonfesionalnem predmetu 0 versrvih in etiki.
2. Objektivnost, kriticnosc dialo~kost, strpnost in vzdrtnost
pri obravnavanju verskih in eticnih vsebin v javni ~oli
oz. v versko in nazorsko pluralnem okolju.
3. Didakticna nacela in izku~nje poucevanja drutboslovnih
in humanisticnih predmetov pri obravnavi verskih in
eticnih vsebin.
4. Vpra~anja preverjanja in ocenjevanja znanja.
Specialna didaktika: djdakticnj postopki poucevanja verskjh
in svetopjsemskih vsebjn.

I. Motnosti aktualizacije temeljnih in tivljenjskih
religioznih vpra~anj, ki so se oblikovala v drugacnih
zgodovinskih in drutbenih okoliWnah.
2. Dialo~kost religijskega in eticnega pouka.

Izbor literature za ueitelje
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3. Vivekananda, S.: Rad!a joga. ljubljana: MI<. Zbirka Kondor.
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19. Delcambre, AM.: Mohamed, Alahov prerok. ljubljana: DZS,
1994.
20. JankoviC, Y.: Resnice, miti in legende:
in islamu. ljubljana: Modrijan, 2000.

a judovsrvu, krS~anstvu
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danes. ljubljana: Jutro, 1994.

I. Self, David: Verstva svela. ljubljana: MK, 1998.
2. Osterc, Bojan: DevetinStirideset kamen~kov: Islam za mlade.
ljubljana. DZS, 2002.
3. Ganeri, Anita: Verske zgodbe: najlepSe zgodbe svetovnih religij.
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4. langley, M.: Religija. Murska Sobola: Pomurska zalolba, 1998,
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5. Verstva svela: Enciklopedija za mlade. Tr!iC: UCila, 2001.
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Obzorja, 1989.
7 Svetovna verstva. Ljubljana:TehniSka zalolba, 1995.
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Alenka Puschner, Solski center Rudolfa Maistra v Kamniku

IZBIRNI PREDMET UMETNOSTNA ZeODOVINA
V devetletni osnovni soli
Opredelitev predmeta
Predmet umetnostna zgodovina je kot izbirni predmet
v 9-letni osnovni soli zasnovan v treh enoletnih vsebinsko
sklenjenih samostojnih sklopih. Ueenci se za predmet lahko
odloeijo v Z, 8. ali 9. razredu oz. v vseh treh razredih.
Predmetu je namenjeno 35 ur za vsak razred.
Posamezne sestavine predmeta in predmet v eeloti imajo
veliko humanistieno in narodnozavedno vlogo. Ker ueeneu
dajejo siroko kulturno izobrazbo in kulturne vrednote, mu
odpirajo vrata v svetovno in slovensko likovno umetnost,
ki naj jo spozna in prepozna kot posebno vrednoto. Prek
seznanjanja z umetnostjo in s kulturo domacega okolja si
ucenci oblikujejo narodno zavest in samospostovanje.
Temeljni cilj in namen predmeta je, da ueenea vpelje v
svet umetnostnih spomenikov od davnine do nasih dni, v
njihovo razumevanje in podolivljanje.

Temeljni cilji predmeta
Temeljni eilji predmeta so, da ueenea:
•
•
•
•
•
•
•

navajajo na obeutljivost za lepoto in kriticno sprejemanje likovnih stvaritev;
spodbujajo k tolerantni kritienosti in preverjanju lastnih
stalise;
navajajo k varovanju kulturne dediscine;
ueijo pristopa k likovni umetnini;
ucijo razumevanja razlienih izraznih naeinov v umetnosti;
spodbujajo k samostojnemu vrednotenju in dozivljanju
umetnin (zanimanje in radovednost);
ueijo uporabe in razumevanja razlienih umetnostnozgodovinskih publikaeij ter z njihovo pomoejo
omogoeajo razkrivajo poglobljene pomene v likovnih
stvaritvah (projektno delo, zbiranje gradiva za mapo).

Tako ueeneu omogoeimo vstop v druge zvrsti ustva~anja
oz. povezovanje umetnostnih naeinov (primerjanje z
glasbenimi, s knjilevnimi, z gledaliskimi, opernimi, s plesnimi
stvaritvami itd.).
Predmet ni naravnan v kopieenje podatkov, temvee
umevanje likovnih stvaritev.
Ueenei spoznajo raznovrstnost likovnih podob, jih
razumejo kot rezultat (produkt) easa in okolja, v katerem
so nastale. Ker je umecnost odraz tiv/jenja, dobe, kraja,
pridobijo obeutek za razvoj, razloge in logiko v nastanku
posameznega likovnega dela (umetnostnozgodovinska
obdobja).

Ko spoznajo ustvarjanje, razvijejo tudi lasten odnos,
kritiko, oeeno, veselje in zanimanje za stvaritve iz preteklosti
in sedanjosti ter razvijajo obeutek za lepo in pozitivno
vrednotenje umetnostnih spomenikov. Ueenei se ueijo
gledanja oz. pristopa k umetnini (vsebinska in oblikovna
analiza) ter spoznavajo njeno sporoeilo in stem tudi prvine
umetnostnozgodovinske analize.

Vsebinski sklopi pO razredih
7. razred: Kaj nam govorijo
umetnine
Predstavljene so konkretne vsebine in stem ueenei
spoznavajo temeljne ikonografske pojme (simbol, atribut,
alegorija), nabotno, mitolosko in posvetno umetnost,
neposredno spoznavne motive in njihovo pripoved: portret,
avtoporlret, sku pin ski portret, pokrajina, tiholitje, lam itd.
Ueenei spoznajo razliko med realistieno in prikrito vsebino.

8. razred: Zivljenje upodobljeno
V umetnosti
Ueenei se seznanijo z okoliseinami nastanka in
umetnostnim slogom kot slogom drutbe. Spoznajo
posamezne primere umetnin skozi zgodovinska obdobja
in odraz livljenja v njih. Tako spoznajo livljenje z tivalmi v
prazgodovini, livljenje grskih in rimskih bogov, okolje in
moe Cerkve, pokliee, upodobitve eloveka in okolja, vojne
prizore, veselje, zabave, igre, teater, podobe vladarja, dvomo
iivljenje, meseane in njihova mesta od srednj~ga veka vse
do 20. stoletja.

9. razred: Oblikci in slog
Ueenee spozna temeljne oblikovne in slogovne
znaeilnosti od grske umetnosti do moderni.zmov, s
poudarkom na vsebinskem sporoeilu. Spoznajo okoliscine
nastanka in umetnostni slog kot slog drulbe oz. estetska
merila, ki opredeljujejo umetnost v Evropi in Sioveniji.
Ko spoznajo osnove stilistike, lahko svoja spoznanja
pri pouku analiziranih spomenikov prenesejo na sorodne
stvaritve, izbrane bodisi iz Siovenije, domaeega kraja ali
sirsega okolja.
Z veekratno obravnavo temeljnih pojmov in umetnostnozgodovinskih obdobij oz. spomenikov na vee ravneh in
v razlicnih povezavah lahko zagotovimo veejo trajnost
znanja. S sklieevanjem na vpliven zgodovinski dogodek, z
navajanjem odlomka ali naslova splosno znanega
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knjiievnega ali glasbenega dela, dobijo tudi spomeniki
likovne umetnosti svoj bivanjski status Stem pa spoznajo
tudi osebe, ki so jih bodisi ustvarili ali so iivele v dolocenem
obdobju.

Medpredmetno povezovanje
Umetnostna zgodovina je po svoji naravi tesno
povezana 5 stevilnimi drugimi predmeti in znanji, ki so tudi
sestavina drugih predmetov (npr. filozofija, sociologija). Velik
del umetnostnozgodovinskih vsebin se zliva v eno od
podrocij arheologije in etnologije in ju v delu predlaganih
vsebin tudi zastopa.
Z vsebinsko predstavitvijo v Z razredu je predmet tesno
povezan z zgodovino knjiievnosti Siovencev in drugih
narodov (grska, rimska, angleska, francoska, italijanska,
nemska itd.) ter obco zgodovino in zgodovino verstev, ker
so te vsebine z razlicno umetniSko mocjo upodobljene in
o njih govori umetnostna zgodovina z ikonografskega in
ikonoloskega vidika. Primerno je, da so nekatere
umetnostnozgodovinske teme pospremljene 5 kratkimi
odlomki znanih besedil.
Z zgodovinskimi predstavitvami, ki govorijo 0 druibi,
kakor se zrcali v umetnosti v 8. razredu in sklopa slogovne
analize v 9. razredu, pa je predmet povezan z zgodovino
(posredno obnavlja zgodovinske vsebine in predvideva
okvirno poznavanje zgodovinskih dogodkov) in zemIjepisom (predvideva predstave 0 pokrajini, ki je zibelka
sloga, minimalno predstavo 0 mestu, kjer je osrednji
spomenik) itd.
V povezovanju z likovno vzgojo se ucenci lahko
preizkusijo v postavitvi razstave svojih del, v pisanju
razstavnega kataloga in likovni kritiki.
Umetnostna zgodovina kot izbirni predmet podaja
nekatere kljucne oz. povedne podobe cloveka v njegovem

iivljenju skozi razlicna obdobja in kot pripadnika razlicnih
stanov, pri raznolikih veseljih in ialostih, tako da se lahko
opira na informacije iz skoraj vseh predmetov in na
ucenceve osebne izkusnje pri stikih z umetniskimi
stvaritvami.

Specialnodidakticna
priporocila
Pouk umetnostne zgodovine prepletajo tudi aktivna
srecanja 5 spomeniki v muzejih, galerijah, lapidarijih, zbirkah
ali z neposrednim ogledom ob kulturnih dnevih, na
ekskurzijah ipd. ter aktivno izraianje pridobljenega znanja
in rezultatov pri individual no ali skupinsko zastavljenih
projektnih nalogah, kot so: medpredmetni projekti npr.
Presernov cas, Valvazorjev cas, turski vpadi, reformacija,
protireformacija, dogodki 20. stoletja itd., jayne predstavitve,
razstave, nastopi, porocila 0 obi sku razstave, plakati itd.
V vsakem razredu je mogoce zasnovati projektno delo,
ki naj motivira ucence pri pridobivanju novih spoznanj,
vrednotenj, razmisljanj, jih izzove k iskanju odgovorov na
vsebine, ki jih sporocajo umetnine, k iskanju predstave 0
celovitosti spomenikov, 0 poskodbah in propadanju ter
ohranjanju, obnavljanju, spostovanju.

Kdo poucuje
Predmet poucujejo ucitelji umetnostni zgodovinarji pray
tako pa tudi likovni pedagogi, zgodovinarji, slavisti, sociologi.
Zavod RS za solstvo vsako leto organizira izobraievanje,
kjer predstavimo specialnodidakticna priporocila ter
vsebinske cilje po posameznih sklopih. Ucitelji dobijo
navodila, kako vsebinsko in didakticno izvajati pouk 5
predlogi za slikovno gradivo, ki se ga uporablja pri pouku.
Stem ielimo, da bi bil pouk resnicno kakovosten in ucencu
prijazen.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Igor Lipovsek, Zavod RS za solstvo

Clovek in Zemlja ter kmetijstvo izbirna predmeta geografov
os:

Izbirni predmeti so obetavna sprememba devetletne
omogocili bodo, da se ucenci in ucitelji lotijo ciljev in
vsebin, ki so jim blizu in 5 katerimi laije pokaiejo svoje
sposobnosti,s tern pa se bo verjetno zmanjsalo zanimanje
ucencev za kroike in tudi izbira bo pogosto odvisna od
trenutne ali druibene zanimivosti ali modnosti in trine
prodornosti ucitelja, ki bo predmet ponujal. Poleg
povprasevanja ucencev so nastanku predmetov botrovali
razlicni interesi:

""'LII!!IJ
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•
•

•

nekatere znanosti (filozofija, astronomija, etnologija ... J
doslej niso bile v predmetniku OS;
nekateri solski predmeti (slovenscina, anglescina, kemija
... ) so ieleli ucencem ponuditi bolj zanimive spoznavne
pristope ali poglobljeno in bolj razvejano znanje, ob
tern pa tudi moinost promocije na eni in zagotavljanje
dodatnega dela za .svoje« ucitelje na drugi strani;
kroiki (Iiterarni, turisticni, novinarski ... ) so ieleli
.institucionalizirati, svoj poloiaj v soli;
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•

splo~ni interes in dinamika easa sta narekovala potrebe

zanje (tuji jeziki, vzgoja za medije, multimedija ... J.
Uene naerte za izbirne predmete so zato pripravljali tudi
drustva, fakultete, zdruienja in ne Ie kurikularne komisije.
Predmetna kurikularna komisija za geografijo je ielela
ueencem domovino in svet pribliiati s predmetom c'/ovek
in Zeml;a, ki enD leta obravnava iivljenje Ijudi v razlienih
iivljenjskih okoljih (od ekvatorja do teeajev), enD leta pa
raziskuje domaeo pokrajino. Predmetna skupina za
geografijo na lavodu RS za solstvo je pomagala pripraviti
dva izbirna predmeta: turistic'na vzgo;a in kmeti;stvo. Prvi,
ki nadaljuje bogato tradicijo turistienih kroikov, je namenjen
ueencem, ki bi se radi naueili turistiene predstavitve svojega
kraja in spoznali moinosti za razvoj te gospodarske
dejavnosti v domaeem okolju. Drugi po imenu bolj spada
v podeielske ~ole, toda zaradi odprtosti uenega naerta, ki
se lahko veie na katero koli kmetijsko dejavnost in hkrati
ueencem omogoea raziskovanje kmetijstva v preteklosti,
danes in prihodnosti, ga lahko ponudi vsaka sola. Skupno
vsem predmetom pa je, da jih brez dodatnih usposabljanj
lahko poueujejo ueitelji geografije.

Clovek in Zemlja
Predmet je sestavljen iz dveh predmetov: v 8. razredu
se imenuje iivl;en;e c'/oveka na ZemlH in je povezan s
poukom geografije, pri katerem v 8. razredu ueenci
raziskujejo kontinente. Poudarek izbirnega predmeta je na
odnosu med C1ovekom in naravo ter odvisnosti eloveka
od nje. Ueenci podrobneje spoznavajo iivljenje eloveka v
razlienih obmoejih na lemlji, kjer so pogoji za iivljenje
drugaeni kot pri nas. Odlika uenega naerta je, da prinasa
izbirnost vsebin: moinost, ki bi se jo ueitelji geografije lahko
posluievali ie doslej, a je niso imeli izrecno zapisane. V
3S urah naj bi ueenci v sedmih sklopih spoznali:
• tropske deievne gozdove;
• puseavski in polpuseavski svet;
• najgosteje naseljena obmoeja - monsunska obmoeja;
• potresna obmoeja;
• vulkanizem;
• gorski svet in
• polarna obmoeja.
Didaktiena priporoeila usmerjajo v razliene dejavnosti:
v igranje vlog, diskusijo ob videofilmu, studij primerov,
predavanj, brskanje po literaturi do obiskov institucij,
nacrtovanja in izpeljave kviza, izdelave skic in modelov,
viivljanja v okoliSCine svojih vrstnikov in demonstracije
ravnanj ob nesrecah.

raziskovan;e domac'ega kra;a in varstvo n;egovega oko/;a.
V 9. razredu ueni naert predvideva geografsko

Med izbirnimi vsebinami pa omenja tudi pripravo na
geografsko tekmovanje. Cilje naj bi ueenci dosegali
predvsem s terenskim delom, projektnim uenim delom in

studijem primerov. Omenjeni pa so tudi tudi ekskurzije,
sola v naravi in raziskovalni tabori. Izrecno tudi predvideva
tesno sodelovanje in naslonitev na druge solske predmete:
zgodovino, biologijo, kemijo, fiziko, tehnologijo in tehniko.
Med poukom naj bi ucenci posredno spoznali, da je za
sistematicno in kompleksno preucevanje pokrajine (kar je
temeljna dejavnost geografovJ treba vedeti Ie dvoje:
• da se v pokrajini prepletajo ter medsebojno vplivajo
naravni in druibeni dejavniki ter
• da so naravni dejavniki pokrajine geoloska zgradba,
relief, podnebje, vodovje, prsti, rastlinstvo in iivalstvo,
drutbeni pa prebivalstvo, naselja, gospodarstvo, oskrba
in promet.
Nadaljevanje je zelo enostavno. Najprej si zastavljajo
enosmerna vprasanja: Kako relief (voda, podnebje ...J vpliva
na naselja (promet, rastlinstvo ... J? Potem si zastavljajo
veesmerna vprasanja in tako razumejo celostnost medsebojnih povezav, ki oblikujejo pokrajino: ee se spremeni
en element oz. dejavnik, se spremenijo vsi ostali.

Kmetijstvo
Predmet je sestavljen iz treh predmetov: kmetijska dela
v Z, sodobno kmetijstvo v 8. in kmetijsko gospodarstvo v
9. razredu. Namen predmeta je spoznavanje kmetijstva kot
gospodarske panoge, ki je izpostavljena dinamicnim
spremembam. Poleg tega vzgaja za pozitivni naein
sprejemanja kmetijstva z utrjevanjem zavesti 0 siroki vlogi
te dejavnosti v slovenskem prostoru. Razvija tudi praktiene
spretnosti ter veSCine in dejavnosti na polju, travniku, v
vrtu, sadovnjaku, vinogradu, gozdu, cebelnjaku, spodbuja
kmecke poklice in izobraiuje ucence za pridelavo zdrave
hrane, varovanje okolja ter zavarovanje proti nesreeam pri
kmeckih delih.
V prvem letu ueenci raziskujejo kmetijstvo domaeega
okolja tudi v zgodovinskem, folklornem in etnografskem
smislu. Urijo se v poljedelskih, vrtnarskih in sadjarskih delih,
obdelujejo svoj vrt, pripravljajo razstave in obiskujejo
kmetije.
V 8. razredu spoznavajo spremembe v kmetijstvu,
raziskujejo socialne in gospodarske odnose na kmetiji,
spoznavajo stroje, gnojila in skropiva. Izvajajo tudi setvene
poskuse.
V zadnjem razredu umeseajo slovensko kmetijstvo v
evropske povezave. Spoznavajo gozdarstvo kot gospodarsko
in okoljsko dejavnost. Delajo tudi preproste ekonomske
izraeune in spoznavajo institucije, organizacije in sluibe, ki
so kmetu v pomoe.
Posebno pomembni so na koncu ucnega nacrta zapisani
temeljni in minimalni standardi znanja. Sele ko jih
preberemo, spoznamo, da so operativni cilji sirok okvir,
znotraj katerega pa je, odvisno od ucencev, sole, ucitelja
in okolja, v katerem je sola, zelo enostavno doseei standarde
znanja.

Predstavitev izbirnih predmetov, ki jih lahko poucujejo ucitelji zgodovine

Nevenka Cigler, Zavod RS za 50lstvo

V OEVETLETNI OSNOVNI
SOLI 80 TUOI PREOMET

TURISTIC NA VZGOJA
S sols kim letom 200312004 bodo
vse slovenske osnovne sole vstopile v
devetletni program. Ena od novosti
tega programa so tudi izbirni predmeti,
ki bodo obogatili u~ni program ucencev v zadnjih treh razredih. V sedmem,
osmem in devetem razredu bodo vsi
u~enci morali izbrati tri predmete, med
katelimi bo lahko tudi turisticna vzgoja.

zgodovine, etnologije in razrednega
pouka.
Ker je predmet interdisciplinaren,
vsak od navedenih profilov potrebuje
poleg manj iz svoje stroke se dodatna
manja iz drugih strok, ki jih pri svojem
studiju ni dobil, da bi kompetentno
obravnaval vse vsebine ucnega na~rta.
Posebej pomembno je dobro obvladovanje aktivnih metod poucevanja, da
bi bil pouk za u~ence zanimiv in privla~en, u~enci pa bi poleg vsebinskega
manja razvili tudi spretnosti, kot so komuniciranje in vodenje po domacem
kraju.

Pobudo za uvedbo predmeta je
dala Turisti~na zveza Siovenije, ki je
imenovala tudi delovno skupino za
izdelavo u~nega na~rta. Skupino pod
vodstvom pedagoske svetovalke Nevenke Cigler so sestavljali u~itelji z
dolgoletnimi izkusnjami pri vodenju
V ta namen je bilo za ucitelje, ki
turisti~nih krozkov na solah. Skupina
je predmet zasnovala kot interdiscipli- nameravajo poucevati turisticno vzgonaren, u~encem pa ponuja temeljno jo, v Katalogu strokovnega izpopolmanje 0 turizmu kot druzbenem giba- njevanja razpisano izobrazevanje, ki se
nju in gospodarski dejavnosti na pri- ga je v zadnjih dveh letih udeletilo kar
meru doma~ega kraja, jih motivira za
100 uciteljev, kar kate na velik interes
preucevanje in ohranjanje naravne in za ta manja. Seminar je organiziran v
kulturne dediscine, hkrati pa u~enci sodelovanju s Turisticno zvezo Siovespomavajo tudi gostinske in turisticne nije, predavajo pa poleg delavcev Zavopoklice (poklicno usmerjanje). Vse- da za solstvo tudi strokovnjaki z Unibinski sklopi so Turizem in njegov verze, Visje sole za turizem Bled, Turisrazvoj, Domaci kraj - turisticni kraj, ti~ne zveze Siovenije in ucitelji praktiki.
Naravne in druibene osnove za raz- Zateleno je, da bi se u~itelji turisticne
voj turizma, Gostinski in turisticni vzgoje povezovali s turistic-nimi drustvi,
poklici in sole, Turizem kot gospo- z lokalno turisti~no organizacijo, s tudarska dejavnost, Odnos do gostov, risti~no agencijo, hotelom, z gostiS~i,
Turisticno oglasevanje in inform i- s turisti~no kmetijo, prometnim podranje, Skrb za razvoj turizma in Vode- jetjem in z drugimi dejavniki, ki sonje po domacem kraju. Predmet je delujejo v turizmu doma~ega kraja
enoleten, u~enci ga lahko izberejo v oziroma regije. Izkusnje mentorjev tusedmem, osmem ali v devetem razredu, risti~nih krozkov in u~iteljev, ki predkar pomeni, da so sku pine po starosti
met turisti~na vzgoja ze poucujejo,
in predmanju heterogene. U~ni na~rt
katejo, da je pripravljenost veCine naje sprejel strokovni svet, objavljen je
stetih za sodelovanje s solo visoka.
na spletnih straneh Ministrstva za solstvo. V svoji odredbi 0 vrsti in stopnji
Potrjen u~ni na~rt in usposobljenost
izobrazbe uWeljev, ki smejo poucevati u~iteljev za turisti~no vzgojo pa se ne
ta predmet, je zapisano, da so to u~i zagotavljata tudi uvedbe predmeta v
telji geografije, zgodovine, umetnostne solo, ce se zanj ne odlo~i vsaj 15 u~en-

':22]

f4 11,.....III •••1oI 1

cev. Izbirnih predmetov s potrjenimi
u~nimi na~rti je kar 80, turisti~na vzgoja je Ie eden izmed njih, zato bo
konkurenca ostra. Izkusnje sol, kjer
devetletni program poskusno te~e ze
~etrto leto, kazejo, da je najve~je povprasevanje u~encev po tujih jezikih,
ra~unalniStvu in sportu. Izkazalo se je
tudi, da je interes u~encev za turisticno
vzgojo velik na tistih solah, kjer ze dalj
casa uspesno deluje turisticni krozek
pod vodstvom ustvarjalnega ucitelja. Ta
s svojim odnosom, dobro izbrano in
zanimivo vsebino ter z aktivnimi metodami u~enja pritegne veliko u~encev,
ki nato dober glas sirijo tudi na mlajse
generacije. Pouk turisti~ne vzgoje naj
bi zato kar najve~krat potekal zunaj
u~ilnice, v konkretnem okolju - turisticnih, gostinskih, prometnih organizacijah, kjer spomavajo dejavnost z metodami opazovanja, intervjuvanjem,
anketiranjem, primerjanjem, sklepanjem,
zaklju~evanjem ...
Zato ima sola (u~itelil s predmetom
za okolja, ki telijo razvijati turizem priloznost, da pridobi mlade navdusence
za to dejavnost, stem pa hkrati poskrbi
tudi za pomlajevanje turisti~nih delavcev.

••••••••••••••••

Zavod
Republike
Siovenije
za solstvo

Muzeji - arhivi - sole

Marija PoCivavsek, Muzej novejse zgodovine Celje

MUZEj NOVEjSE ZGODOVINE CELjE
- na pragu tretjega tisocletja
lanskoletna nominacija Muzeja
zgodovine Celje za nagrado
EMYA - Evropski muzej leta 2002 pomeni priznanje celotnemu kolektivu,
saj vsak Clan s svojim znanjem in z
idejami sooblikuje podobo in mesto
te ustanove v javnosti. Vsekakor je
treba omeniti, da s(m)o muzej, kakr~en
je danes, sooblikovali vsi tisti, ki s(m)o
vsaj v zadnjih dvajsetih letih s svojimi
inovativnimi idejami in pogumom
pripomogli, da se je na~a ustanova iz
muzeja revolucije uspe~no preoblikovala v kompleksen, livahen, k veCim
ciljnim skupinam usmerjen muzej, ki
je razliCne vsebine uspe~no zdruzil v
enovito celoto. Vendar ne sarno
individualnost, predvsem timsko deja
je bilo v vseh ~tiridesetih letih in je ~e
vedno kakovostno. Sicer pa ravno
iivahnost, pestrost in zaokroienost
na~ih vsebin in na~e ponudbe dela ta
muzej prepoznaven - ne sarno na
celjskem, ampak v celotnem slovenskem prostoru, Ce ne celo sirse. Pray
gotovo je tudi s to nominacijo se
enkrat preseien stereotip 0 muzejih kot
zapra~enih ustanovah.
novej~e

... Vceraj
leta 1951 SOy takratnem Mestnem
muzeju Celje ustanovili Oddelek za
zgodovino narodnoosvobodilne
borbe. Po desetletju intenzivnega
razvoja je oddelek pred stiridesetimi
leti, leta 1963, prerasel v samostojno
kulturno ustanovo - Muzej revolucije
Celje. Svoje prostore je dobil v
prenovljenem poslopju nekdanjega
celjskega magistrata, v katerem so
predstavili zgodovino Celja in celjske
regije v letih 1918- 1945. Dve leti
kasneje je muzej kot dislocirana enota
pridobil ~e del zapora Stari pisker
(spominsko sobo in dvorisCe), kjer je
bilo med 2. svetovno vojno ustreljenih

Muzej novejse zgodovine Celie domuje v nekdanjem mogistratu

374 talcev. Poleg stalne razstave je to
prvo obdobje muzeja zaznamovala
bogata razstavna, izdajateljska in
publicistiCna dejavnost strokovnih
delavcev muzeja.
SCasoma je muzej zaCel siriti svoje
zbirke in usmerjati pozornost tudi v
zbiranje in raziskovanje iivljenja po letu
1945. Posebej se je zaCel posveCati
~olski mladini, ki je bila v sedemdesetih
in zaCetku osemdesetih let njegov
najstevilnej~i obiskovalec. Prelomnico
v razvoju muzeja tako predstavlja leto
1979, ko smo v muzeju pridobili
dodatne prostore, v letih 1987- 1989
pa v njih postavili stalno razstavo 0
razvoju mesta Celja po drugi svetovni
vojni. Zaradi vsebinske raz~iritve dela
se je muzej leta 1991 tudi formalno
preimenoval v Muzej novejse zgodovine Celje. To je bil Cas, ko se je
zaCenjala oblikovati samostojna driava
Siovenija, zato je tudi nas muzej v

kontekstu nove zbiralne politike zacel
z iskanjem nove vloge v svojem okolju.
Pray v letu 1991 smo se v muzeju
odloCili, da poleg ostalega zavarujemo
tudi tehni~ko dediWno, del nase
medicinske zgodovine: namrec lObozdravstvene instrumente in aparate.
Kljub ugledu, ki ga slovenska medicina
uiiva v svetu, le-ta v slovenskih muzejih
zaenkrat ~e ni na~la svojega mesta.
ZahvaljujoC entuziastom, ki jim ni
vseeno, kaj se z naso dediSCino dogaja,
imamo ohranjen kar zavidljiv del
tovrstnega gradiva: v nasem primeru
je Ijubiteljski zbiralec, zobozdravnik,
zbral ogromno gradiva, ki priCa 0
razvoju zobozdravstvene stroke na
Siovenskem. Ker je velikost zbirke
presegla okvire, ki jih posameznik se
lahko obvladuje, se je zasebn i zbiralec
povezal z muzejsko stroko in tako
celotno zbirko zaupal Muzeju novej~e
zgodovine Celje v trajno varstvo in
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hranjenje. Strokovni delavci muzeja
zdaj za to zares obselno zbirko
skrbimo, jo varujemo, dokumentiramo,
skrbimo za njen razvoj ter jo od leta
1993 tudi precistavljamo javnosti.
V zadnjih desetih letih smo naredili
se en idejno in vsebinsko izjemno
pomemben korak 0 vlogi muzeja kot
za javnost odprte ustanove - posebno
pozornost smo zaceli namenjati nasi
najmlajsi, tudi predsolski populaciji.
Leta 1992 smo izvedli v Sioveniji
izredno odmeven poskus otroskega
muzeja (V svetu lutk), kar nam je dalo
energije za nadaljevanje v tovrstni
smeri. Tako je leta 1995 druga bistvena
prelomnica v nasem delu; takrat smo
kot pose ben muzejski oddelek odprli
Otroski muzej - Hermanov brlog, ki
pripoveduje zgodbo 0 muzeju in
dediscini v muzejih. Programi otroskega
muzeja so namenjeni otrokom do 12.
leta starosti.
Leta 1996 smo iz pozabe in
propadanja resili stekleni fotografski

- sole

atelje celjskega fotografa Josipa
Pelikana. Od leta 1997 je atelje 'in situ'
na ogled obiskovalcem kot prica
bogatega, nadvse ustvarjalnega iivIjenja in dela fotografa - umetnika.
Josip Pelikan spada namrec v sam vrh
slovenske poklicne fotografije v
obdobju med obema vojnama in v
prvih povojnih letih. Bil je mojster ne
sarno portretne fotografije, ampak tudi
zdraviliske, bil je zacetnik industrijske
in reklamne fotografije na Siovenskem,
nenazadnje pa tudi prvovrsten planinski fotograf. Josip Pelikan je Celje svojih
let (1920-1977) mojstrsko prelil v
trajni spomin, saj nam je zapustil preko
20.000 originalnih fotografij, ki pricajo
o livljenju v Celju in celjski regiji.
Nazadnje smo spomladi leta 2000
odprli novo stalno razstavo Ziveti v
Celju, ki po mnenju obiskovalcev
prinasa novo kakovost v slovenskem
muzejskem prostoru, tako zaradi
domiselnosti, strokovnosti, kot tudi
celovitosti muzejske ponudbe. Z
omenjeno razstavo so njeni avtorji

iztrgali pozabi marsikateri utrinek iz ne
[ako daljnje preteklosti mesta ob
Savinji.

Danes
Danes je Muzej novejse zgodovine
Celje regionalni zgodovinski muzej
(teritorialno pokrivamo regijo 28
obcin, v katerih iivi 215.000 prebivalcev), ki se ukvarja z zbiranjem, 5
hranjenjem, z urejanjem, razstavljanjem
in 5 posredovanjem zgodovine Celja z
okolico v 20. stoletju. Opravlja torej
dejavnost varstva premicne kulturne
dediscine novejse zgodovine na
svojem obmocju. Poudarek je na
zbiranju muzejskih predmetov in
obdelavi muzejskih zbirk, ki pa ne
pomenijo zakljucene celote, saj
nastajajo vedno nove, kar je pogojeno
z aktualnostjo muzeja. Raziskovanje
dvajsetega stoletja pomeni namrec
zbiranje in hranjenje razlicnih ostankov
livljenja iz omenjenega obdobja, vse
do danasnjega casa. Poleg dejavnosti
varovanja premicne kulturne dediscine
muzej pripravlja in posreduje tematske
razstave; pripravlja strokovne posvete,
seminarje in druge oblike strokovnega
izobralevanja; izvaja raziskovalne
naloge 5 svojega delovnega podrocja;
daje fizicnim in pravnim osebam
pOjasnila, nasvete in drugo strokovno
pomoc pri spoznavanju, varovanju in
zasciti dediSCine; sodeluje z lastniki, ki
jo hranijo; posreduje zainteresiranim
podatke iz svojega arhiva; in kar je se
posebej pomembno, razvija zavest in
pozitiven odnos do kulturne dediScine
ter skrbi za popularizacijo svoje dejavnosti. Poleg bogate razstavne in pedagoske dejavnosti je v muzeju i iva tudi
restavratorska, zaloiniska, predvsem pa
prireditvena dejavnost.
Danes muzej sestavljajo:
• Stari pisker

V steklenem fotografskem ateljeju

Poslopje nekdanjega minoritskega
samostana so v 19. stoletju preuredili
v kaznilnico. Takrat je celoten kompleks
dobil ime Stari pisker. Le-ta je v
zgodovinskem spominu Siovencev, se
posebej pa prebivalcev Celja in okolice,
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tesno povezan z najtemnej~im obdobjem naSe Se ne tako oddaljene preteklosti. Med okupacijo so bili namree
njegovi zapori (poleg mariborskih)
najveeja okupatorjeva mueilnica na
Stajerskem. Na njegovem dvoriSeu so
nacisti v letih 1941 in 1942 brez
kakrSnekoli sodbe v Sestih streljanjih
ustrelili 374 talcev. Eno izmed
najpretresljivejSih prieevanj 0 teh
dogodkih so poslovilna pisma. V
pismih, ki so strahotna obtolba
okupatorjevega relima, se zrcalijo
pogum, neomajnost, prisebnost in
duSevna moe na smrt obsojenih. Danes
je del Starega piskra - dvori~ee ter
spominska soba - dislocirana enota
naSega muzeja, od decem bra 2002
prenovljena z muzejsko postavitvijo.
Utrip no otroskem »bolsjem « sejmu

• Siovenska zobozdravstvena zbirka
V Muzeju novejSe zgodovine Celje
smo leta 1993 odprli stalno razstavo,
ki je po svoji vsebini edinstvena v
Sioveniji: razstavili smo stare lObozdravstvene instrumente, opremo in
pripomoeke, ki so jih pri svojem delu
uporabljali lObotehniki in dentisti.
Muzeolo~ko je predstavitev zbirke
zasnovana tako, da sta najprej predstavljeni dye zobozdravstveni ordinaciji,
v tehnienem delu pa zobozdravstveni
in lObotehnieni instrumenti ter pripomoeki. NajstarejSe ordinacije v tej zbirki
datirajo iz obdobja pred PIVO svetovno
vojno, najvee pa jih izvira iz tridesetih
let dvajsetega stoletja. Razstavljeni so

o

tudi stari lObozdravstveni in lObotehnieni instrumenti, oprema in pripomoeki, 5 katerimi so lObozdravniki
blalili bolecine in nadomeScali manjkajoee lObe. Najvee muzejskih predmetov iz lObozdravstvene zbirke je 5
konca 19. in iz 20. stoletja, najstarej~i
pa iz 18. stoletja. Kot zanimivost je na
ogled ~e nekaj razlicnih zobozdravstvenih stolov.
• OtroSki muzej Hermanov brlog
Otro~ki muzej Hermanov brlog
deluje od leta 1995 in je zaenkrat
edini otro~ki muzej v Sioveniji. Je muzej
za otroke; vsebine, ki jih predstavlja
otrokom, pa iSee tako v preteklosti kot
tudi v sedanjosti, v praznienosti in
vsakdanjosti. Zbira, hrani, raziskuje in
razstavlja slovensko premieno kulturno
dediSeino. Skozi muzej vodi otroke
maskota muzeja, Herman Lisjak, ki je s
svojo pojavnostjo prisoten vsepovsod:
v razstavnih prostorih, na depoju, v
igralnici, galeriji, gledali~eu, sla~eicarni
in ~e kje. OtroSki muzej Hermanov
brlog z raznovrstnimi oblikami in
metodami dela, ki so prilagojene
razlienim starostnim stopnjam, pomaga
otrokom pri spoznavanju in razumevanju sveta.

• Fotografski atelje Josipa Pelikana
No rozstavi livet; v Celju

Stekleni fotografski atelje je iz

1899. leta, Josip Pelikan pa ga je
odkupil leta 1920, ko se je preselil v
Celje.leta 1994 je postal last obeine,
Muzej novejse zgodovine Celje pa ga
je obnovil in v njem postavil stalno
muzejsko zbirko z originalno vsebino.
Obiskovalci si lahko v pritlieju ateljeja
ogledajo temnico, retuSirnico, mojstrovo tehnieno opremo, portrete, steklene plo~ee in originalne fotografije. V
nadstropju je cudovit stekleni salon z
vso pripadajoco opremo, v katerem je
s pomoejo naravne svetlobe ustvarjal
mojster Pelikan. Josip Pelikan je bil
namree velik umetnik, portretist,
kakr~nih ni vee. Mojstrstvo ateljejskega
fotografa, kakrSen je bil on, je (bilo)
predvsem v obvladovanju svetlobe.
• Ziveti v Celju
Stalna razstava tiveti v Celju temelji
in gradi na spoznanjih in pravilih
posameznih ved, predvsem na zgodovini in etnologiji. V plVem nadstropju
ob .Dnevniku treh generacij« sledimo
kronoloSkemu pregledu zgodovine
Celja in Celjanov v 20. stoletju. V
ospredju so muzejski predmeti, ki
zdruleni v posamezne sklope, ilustrirajo izbrane segmente zgodovine ter
dopolnjujejo .dnevniSke zapiske,
predstavnikov treh razlienih generacij .
V drugem nadstropju obiskovalci lahko
podolivijo preteklost v ambientalni

",I.
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Muzeji

v muzeiski trgovin i
poslavitvi .Ulice obrtnikov«, posameznih obrtnih lokalov, trinice in mescanskega stanovanja. Predmeli so na ta
nacin vrnjeni v svoje naravno okolje,
~eprav muzejsko, kjer ponovno zativijo
v svoji prvinski uporabnosli in sporocilnosti. Obrtne delavnice ob posarneznih dnevih resnicno zaiivijo, posebne
didakli~ne to~ ke na razslavi pa omogo~ajo poglabljanje znanj ler mOliviraja in usmerjajo mlade obiskovalce.
• Muze; in obiskovalci
Razlicne vsebine iz tivljenja delajo
muzej prepoznaven, in pray zaradi njih
je postal kompleksen muzej. Zaradi
Stevilnih in raznovrstnih aklivnosti je
rned najbolj iivahnimi v Sioveniji,
ponovno je pridobil stare, poleg njih

- arhivi

- sole

pa tudi Stevilne nove obiskovalce.
Veseli pa nas, da je lepo vpel v okolje,
v katerem deluje; 0 tern pri~ajo tudi
podatki 0 Slevilu obiskovalcev, ki prihajajo k nam iz celotne Siovenije,
veliko jih je tudi iz tujine. Muzej namre~ iivahno komunicira z javnostmi.
Posebno pozornost posveca kakovostni ponudbi za muzejsko publiko
in vse njene ciljne skupine. Se posebej
poskuSa pri njih spodbujali identifikacijo s Celjem in z njegovo
zgodovino. Z mislijo na prijelno
po~ulje obiskovalcev pri nas imamo
kOI eden redkih muzejev v Sioveniji
ludi obogateno ponudbo zanja: muzejsko trgovino, slaSCi~arno in kavarnico.
Spremljajo~i programi in aktivnosli

za razli~ne ciljne skupine, ki jih organiziramo v muzeju:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

vodstva za vrtce, osnovnosolce in
srednjeSolce, Sludente, odrasle ter
druiine
vodstva z delovnimi lisli za osnovnoSolce in srednjeSolce
u~ne ure za osnovnoSolce in srednjeSolce
muzejski dnevi - delovni listi in
strokovna demonstracija obrtnikov
predavanja ter vaje za Studente
strokovni seminarji za pedagoske
delavce
kulturni oz. naravoslovni dnevi
plesne delavnice za solske in predSolske otroke
otroSka ustvarjalnost se predslavi gledaliSke in IUlkovne predslave

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

strokovne demonstracije obrtnikov
ve~eri v Muzejski kavarnici

fotografiranje v sleklenem salonu
Josipa Pelikana v obla~ilih iz prve
polovice 20. slolelja
Hermanove ustvarjalnice za vrtce in
osnovne Sole
Hermanove poletne in zimske
po~itniSke vragolije
Hermanove sobole
muzejski druiinski popoldnevi
otroSki . boISji« sejem (za Solske in
predSolske olrokej
praznovanja rojstnih dni
Polelje v Celju - kneijem meSlU
Miklavieve lutkovne predslave, ludi
s prihodom Miklavi a
prazni~ne smre~ice s ~ajanko
Novo lelO prihaja - praznovanja za
podjetja

In jutri

•••

V bliinji prihodnosli ielimo v nove
prostore preselili sedaj ulesnjeno
zobozdravstveno zbirko. Za uspesno
opravljanje jayne slutbe morarno
cimprej pridobiti ustrezne depojske
prostore za deponiranje muzejskega
gradiva. Tudi v muzeju ielimo prispevali
k revitalizaciji celjskega mestnega jedra
s postavitvijo in z oiivitvijo celjskih
obrtnih delavnic .in situ«.
Sicer pa ieli Muzej novejse zgodovine Celje tudi v bodoce ostati odprt
in prijazen rnuzej, ki izobratuje in bogali
vedenje 0 celjski zgodovini in tivljenju
v 20. stoletju v Celju in celotni regiji.
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Annette Wieviorka

"Kako sem hcerki razlozila AuschwitZ((
Ljubljana, Cankarjeva zalozba 2000.
Knjiga je pisana v obliki vprasanj in odgovorov, ukvarja
pa se z enim najbolj tragicnih poglavij evropske zgodovine,
ki ga simbolizira beseda Auschwitz.
Avtorica je zgodovinarka judovskega porekla, katere
drutinski ciani so tivljenje izgubili v Auschwitzu (oba z
motem sta podedovala po enega od priimkov irtev
Auschwitza) in je del svojih poklicnih naporov usmerila v
ukvarjanje stem problemom - usoda Judov v casu druge
svetovne vojne.
V knjigi je avtoricina hcerka tista, ki zastavlja vprasanja,
medtem ko sama avtorica nanje odgovarja. Vprasanja so
zelo neposredna in podobna tistim, ki nam jih zastavljajo
nasi ucenci: kaj so Judje storiJi takega, da so jih teleli
umoriti; zakaj so se pustili prijeti; zakaj se niso uprli; zakaj
je bilo treba va rovati to skrivnost. ko pa naj bi vsi Judje
pomrli v taboriscih; kako so Nemci vedeli, kdo je Jud.
Odgovori pa so preprosti, strokovni in odstranijo
marsikateri stereotip in poenostavitev.
Idejo za knjigo je avtorica po vsej verjetnosti dobila
od najstniske hcerke. Ta je nekoc prisla iz sole z nalogo,
da mora narediti drutinsko drevo. Pri tem se je pojavila
tudi beseda Auschwitz. Kljub temu da se je 0 dogodkih
ucila v soli, gledala oddaje na televiziji, da so 0 tem veliko
govorili doma, da je celo materina prijateljica bila ena
izmed pretivelih trtev genocida nad Judi, je dekle bilo
pretreseno sele, ko je na roki mamine prijateljice zagledalo
vtetovirano stevilko. Vtetovirana stevilka je sprotila pogovor
najprej 0 prijateljici Berthe, iz cesar se je zgodba razsirila
na medvojno usodo vseh Judov.
Za te dogodke se uporabljajo izrazi genocid, holokavst,
soah, z nacisticno terminologijo bi to oznacili kot
.dokoncno resitev judovskega vprasanja«. Velika vrednost
knjige je v tem, da prikazuje postopnost oziroma
stopnjevanje pritiskov in ima Auschwitz ter .centre za
usmrtitve. Ie za zakljucno fazo tega procesa.
.Dokoncna resitev judovskega vprasanja« se je zacela
Ie ob prihodu nacisticne stranke na oblast, saj so Judje
med Jeri 1933- 1939 mnoiicno zapuscali meje rajha in
prikljucenih obmocij, za seboj pa so puscali glavnino
svojega premotenja. Velik problem je bil, da so se evropske
drtave zaradi gospodarske krize in ZDA zaradi izolacionizma
branile sprejeti nove priseljence. Ko se je vojna zacela, so
se pojavile ideje 0 nastanku rezervatov, najprej na obmocju
nekdanje francoske kolonije Madagaskar, potem pa na
ozemlju Poljske. Sele leta 1941 Judom prepovedo zapustiti

meje rajha, sledi ustanovitev getov v srednjeveskem pomenu
besede, saj so bili prebivalci geta popolnoma fizicno loceni
od okolice (bodeca tica ali zid) in prepusceni obupnim
tivljenjskim razmeram, tako se je v Varsavskem getu na
403 hektarjih gnetlo 550.000 Ijudi, izpostavljeni so bili
tudi pomanjkanju in nalezljivim boleznim. Posebni odredi
nemske vojske pa so Jude zaceli mnolicno pobijati po
nemskem napadu na SZ, najprej s streljanjem, te decembra
leta 1941 pa so zaceli uporabljati t. i. gaswagen - vozila,
podobna tovornjakom, ki so vozila Ijudi z namenom, da bi
jih uplinili. Januarja leta 1942 so se vsi vidnejsi veljaki
nacisticnih oblasti na konferenci na Wannseeju domenili 0
. dokoncni resitvi judovskega vprasanja «, cemur sledi
mnolicno uplinjanje v taboriSCih. Pomen besedne zveze
.dokoncna resitev judovskega vprasanja' se tekom casa
spreminja, tudi nacisticne oblasti niso od zacetka vedele,
kako jo izpeljati, saj so rajh najprej hoteli narediti
.Judenrain. - oCiScen Judov.
Avtorica se veliko ukvarja tudi s problemom, ki je nam
uciteljem zelo znan - tako mi kot tudi ona pogosto opiSe
samo tehnicni postopek, kako potem otrokom dopovedati,
kako grozoviti so bili ti dogodki: .Da nikdar prej v zgodovini,
ki je sicer polna pomorov, Ijudje niso gradili tovarn, katerih
namen je bilo unicevanje po tekocem traku?
Zanimiv je tudi odgovor na vprasanje, zakaj je Auschwitz
najbolj izpostavljen izmed vseh taborisc. saj je na primer
veliko vecje stevilo cloveskih tivljenj ugasnilo v .centrih
za usmrtitve«, kot jih imenuje ameriski zgodovinar Raul
Hildberg, Chelmno na Neri (nemsko Kulmhof), Belzec,
Sobibor in Treblinka, 0 katerih imamo zelo malo pricevanj,
saj jih nihce ni pretiveJ. Auschwitz je bil koncentracijsko
taboriSce in center za usmrtitve obenem. Zlogiasen je
zaradi velikega stevila trtev in paradoksalno, ker ga je
pretivelo najvec Ijudi. Je tudi edino mesto, kjer so
zapornikom vtetovirali stevilke in jim tako odvzeli vse, tudi
njihovo ime.
Vredno razmisleka se mi zdi tudi avtoricino spoznanje,
da za to, da se taki dogodki ne bodo ponovili, ne zadostuje
Ie vedenje in da je nujno potrebno na temelju tega vedenja
oblikovati nova pravila v mednarodnih odnosih - na primer
vzpostavitev mednarodnega kazenskega sodisca, pred
katerim bi odgovorjali za svoja dejanja vsi obtoteni zlocinov
proti clovestvu.

Elissa Tawitian
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Ilustrirana zgodovina Sioveneev za otroke
Zbirka lIustrirana zgodovina Siovencev za otroke zaloibe
Mladika iz ljubljane trenutno obsega osem knjig. V clanku
predstavljam to zanimivo in poucno zbirko, ki jo priporocam
pri poucevanju in ucenju slovenske zgodovine. Vse knjige
so pisane v poljudnem a dovolj strokovnem slogu, aVlorji
pa so vkljucili tudi odlomke iz zgodovinskih virov in jih
mestoma ustrezno poenostavili, da bi bili ucencem bolj
razumljivi. Vse knjige bogatijo tudi odlicne ilustracije, ki se
navezujejo na vsebino posamezne knjige. Ziasti odlomki
iz zgodovinskih virov in bogate ilustracije omogocajo ucencern viivljanje v opisovane zgodovinske dogodke in pojave
ter tako omogocajo vecje razumevanje in oblikovanje lastne
podobe 0 slovenski zgodovini in identiteti.

• Timotej Knific, Rudi Skocir:
Tu bo nas dom (izslo leta 1998)
V knjigi je arheolog dr. Timotej Knific iz Narodnega
muzeja Siovenije osnovno~olskim otrokom primerno opisal
zgodovino zgodnjega srednjega veka s priselitvijo alpskih
Siovanov v Vzhodne Alpe in z zgodovino kneievin Karantanije in nekoliko manj znane Karniole, ki se je razprostirala
na ozemlju dana~nje Gorenjske in dela Notranjske. Na
osnovi materialnih preostankov opisuje tudi iivljenje v
staroselskih naselbinah, pa tudi v mestu Carnium na tleh
dana~njega Kranja, ki je nekaj casa predstavljal IUdi
prestolnico kneievine Karniole. Slikovilo je prikazano tudi
ustolicevanje karantanskih knezov in pokristjanjevanje, ki
so ga misijonarji ~irili iz dveh sredi~c, in sicer iz Salzburga
in Ogleja. Orisano je tudi deja obeh gr~kih misijonarjev
Konstantina in Metoda v Spodnji Panoniji ter nastanek
prvih pisnih glagolskih in latinskih spomenikov v slovanskem
jeziku.

• Peter Stih, Andreja Peklar:
Srednjenjeveske plemiske zgodbe
(izslo leta 2002)
V knjigi je zgodovinar dr. Peter Stih

z

Oddelka

za

zgodovino na Filozofski fakulteti v ljubljani slikovito in
zanimivo predstavil iivljenje plemstva, ki je iivelo v nasih
deielah, narodnostno pa je bilo nemskega, italijanskega
in v manj~em ~tevilu tudi slovenskega izvora. Avtor v knjigi
tudi zapi~e, da sku~a razbliniti ukoreninjen mit 0 nem~kem
plemstvu, ki da je Ie izkoriscalo slovenske kmete. Razloii
namre( da je plemstvo skrbelo IUdi za gospodarski in
kulturni napredek, za obrambo, predvsem pa, da se niso
cutili tujce, ampak pripadnike skupne domovine. Sledijo
zanimive podobe iz iivljenja plemstva skozi prikaze

iivljenjskih zgodb posameznih znanih plemicev al i
plemi~kih rod bin, ki so iivele na ozemlju dana~nje
Siovenije. Erazem Predjamski je predstavljen kot Robin
Hood po slovensko, slikovito je opisana pot ~tajerskega
viteza Ulrika Liechtensteinskega, ki je preoblecen v Venero,
prispodobo vite~kega ideala popolne ienske, potoval po
Furlaniji, Koro~ki, Stajerski in Avstriji na Ce~ko. Opisana
je tudi romarska pot celjskega grofa Ulrika II. s ~tevilnim
spremstvom v Santiago de Kompostela, kjer se je sesta l
tudi s kastiljskim kraljem Huanom II. Vsakdanje iivljenje
na kranjskih, koro~kih in ~tajerskih gradovih je v svojem
popotnem dnevniku lepo popisal tudi tajnik oglejskega
patriarha Paolo Santoni no. Avtor je v knjigi slikovito povzel
Santoninijeve zapise 0 jedeh in pijaci z grajskih miz in 0
skrbi za osebno higieno. Knjigo zakljucuje iivljenjska
zgodba zadnjega celjskega grofa Ulrika II. in razlaga ie
skoraj ponarodelega reka .Danes grofje Celjski in nikdar
vec«.

• Maja Zvanut, Andreja Peklar:
Stoji, stoji beli grad (izslo leta 2002)

o

iivljenju plemstva pge IUdi zgodovinarka dr. Maja
Zvanut iz Narodnega muzeja Siovenije. V knjigi Stoji, stoji
beli grad ori~e vzroke gradnje gradov od dvorov, prek
stolpov - .turnov«, do vi~inskih gradov in niiinskih dvorcev.
Predstavljena je ludi tridelna fevdalna druiba, ki so jo
sestavljali trije stanovi - tisti, ki so se bojevali, tisti, ki so
molili, in tisti, ki so delali. Avtorica slikovito opge zunanji
videz poslopij, ki so spadala h gradu, pa IUdi notranjo
razporeditev prostorov s stanovanjsko opremo in iivljenje
v .ienskih sobah« in .gospodovih izbah. ter .jedilnih veiah •.
Opisano je tudi iivljenje v samostanih in verski obredi v
cerkvah, ki so pomenile zatoCiSce za du~o in telo. Zanimivo
so prikazane tudi spremembe, ki jih v iivljenje plemstva
prinese razvoj trgovine, manufaktur in zalotni~tva. Od
novega veka dalje je plemstvo vse bolj cenilo tudi visoko
izobrazbo, ki so jo lahko pridobili Ie na IUjih univerzah v
Padovi, Bologni, na Dunaju in v Gradcu, pa tudi v Rimu. Z
razvojem kapitalizma se je vse bolj krepila tudi gospodarska
moc me~canstva in posameznih kmetov, plemstvo pa je
pogostokrat obubotalo. V tern casu je postalo plemstvo
privilegij, ki se ga je dalo kupiti tako, da so posta Ii plemici
tudi nekateri me~cani in premoini kmetje. Plemstvo, ki se
je zacelo ukvarjati s trgovino, ali se zaposlilo v driavnih
upravnih sluibah, se je selilo v mesta. Avtorica knjigo
zakljucuje s prikazom usode gradov med drugo svetovno
vojno in po njej, ko jih je bilo veliko poiganih, in z mislijo,
da so tudi gradovi del na~e kulturne dediWne, za ohranitev
katere smo odgovorni vsi.
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Zgodovinarka dr. Darja Mihelic z Zgodovinskega instituta
Milka Kosa pri Siovenski akademiji znanosti in umetnosti
slikovito opise podobe iz zgodovine slovenskega kmeckega
stanu, ki smo mu v se ne tako davni preteklosti v vecini
primerov pripadali skoraj vsi Siovenci. Opisano je slovansko
poljedelstvo, in sicer obdelovanje polja, orodje in tivljenje
v zemljankah, a tudi gospodarske spremembe, ki so jih
nasi predniki dOiiveli po naselitvi v Vzhodne Alpe. Orisana
je vloga samostanov pri uvajanju novosti v kmetijstvo in
kmecke dajatve zemljiSkemu gospodu. Zaradi veeanja Stevila
prebivalstva so pod vodstvom zemljiskih gospodov zaceli
kolonizirati obseina ravninska in hribovita podrocja, kar je
povecalo obseg obdelovalnih povrSin in prineslo tudi
tehnicni napredek v kmetijstvo. Novo prelomnico v
napredku kmetijstva prinesejo reforme v 18. stoletju, ko so
zaceli uvajati nove poljSCine, kot so fiiol, krompir, detelja
... Avtorica zakljuci oris 5 prikazom uvajanja novosti v
kmetijstvo, ki so jih omogocile kmetijske sole.

ozemlja od rimskih casov dalje. Znameniti cestni krii, ki ga
pri gradnji sodobnih avtocest upostevamo se danes, so
prvi zgradili ie stari Rimljani. V srednjem in delu novega
veka je bila kakovost cest slaba, varnost pa so ogroiali
cestni roparji in divjad. Potovanje je bilo zato pravo doiivetje
in podvig. Stanje se je izboljsalo sele v 18. stoletju, ko je
cesar Karel VI. zacel graditi prve makadamske ceste, deja
pa je nadaljevala tudi njegova hci Marija Terezija. Opisani
so tudi nacini gradnje cest in njihovo vzdrievanje, pa tudi
uporaba vodnih prometnih poti. Avtorica prikaie tudi
pomen gradnje cest za pretok idej in informacij ter prevoz
Ijudi in blaga. 19. stoletje je prineslo tudi v nase kraje
stevilne novosti, kot so ieleznice, med katerimi je najbolj
znamenita juina ieleznica, ki je povezovala prestolnico
Dunaj z glavnim pristaniscem Trstom. V tern casu so zaceli
uporabljati tudi kolo in predvsem avtomobile. Od 1814 so
v habsburski monarhiji uvedli enotne potne listine, 1905
pa obvezno registracijo vozil in opravljanje vozniskega izpita
5 teoreticnim in prakticnim delom. Knjiga z bogatimi
ilustracijami predstavlja pomemben kamencek v mozaiku
poznavanja pomena slovenske narodne zgodovine in njene
vpetosti v socasne evropske in svetovne zgodovinske tokove.

• Stane Granda, Rudi Skocir:
Hocemo Siovenijo (izslo leta 1999)

• Marjan Drnovsek, Matjaz
Schmidt: V Ameriko (izslo leta 1997)

Zgodovinar dr. Stane Granda z Zgodovinskega instituta
Milka Kosa pri Siovenski akademiji znanosti in umetnosti
v knjigi orise dogodke in pomen znamenitega leta 1848
za Siovence. Tega leta se je pod vplivom socasnih revolucij
drugod po Evropi, zacela tudi revolucija v prestolnem
Dunaju, ki je mocno odmevala tudi pri nas. lianski kmetje
so napadli grad in poigali osovraiene urbarje, simbol
fevdalne odvisnosti, Siovenci so takrat zapisali svoje
narodne zahteve v znameniti program Zedinjene Siovenije
in zaceli tudi t. i. porn lad slovenskega naroda. Na taborih
so Siovenci in Siovenke izrekali podporo Zedinjeni Sioveniji
in svojo naklonjenost narodnemu programu izkazovali tudi
5 podpisovanjem. Avtor je orisal tudi prve volitve v
vsenemski parlament v Frankfurtu in v driavni zbor na
Dunaju. Posledica revolucije je bila zemljiska odveza, ki je
kmetom omogocila odkup kmetije 5 placilom dolocenega
zneska denarja, kar pomeni tudi konec fevdalne druibe
pri nas, saj kmetje niso bili vee odvisni od nekdanjih
fevdalnih gospodov. Zedinjene Siovenije pa tedaj se nismo
uspeli doseci. Avtor na zanimiv in otrokom pribliian nacin
oriSe usodno leta 1848. (Podrobneje v Zgodovini v soli,
l.etnik Vl11I2, 1999.)

V knjigi je zgodovinar dr. Marjan Drnovsek z InStituta
za slovensko izseljenstvo pri Siovenski akademiji znanosti
in umetnosti razloiil vzroke mnoticnega izseljevanja
Siovencev v Zdruzene driave Amerike - izvoljeno deielo,
v drugi polovici 19. stoletja in tetavno, dolgo pot cez
Atlantik, ki so ga mnogi ob tej priloinosti sploh prvic videli.
Sledijo slikovite tivljenjske zgodbe posameznih slovenskih
izseljencev kot npr. misijonarjev lovrenca Lavtiiarja, Friderika
Ireneja Barage in Franca Pirca. Kot deiela tisocerih priloinosti so se Zdruiene driave Amerike pokazale belokranjskemu krosnjarju Matiji Perm uti, ki je obogatel s trgovino.
Veliko manj srece je imel rudar Frank Cekada, ki se je v
rudniku hudo ranil in komaj preiivel. Da smo Siovenci tudi
ustvarjalen narod, je dokazal izumitelj Frank Cesen. Avtor
je opisal tudi preiivljanje prostega casa med izseljenci in
stalisce tedanje domace politicne javnosti, ki je svarila pred
izseljevanjem. Knjigo odlikuje otrokom pribliian in slikovit
slog pripovedi, odlomki iz pisem izseljencev in odlicne
ilustracije. (Podrobneje v Zgodovini v soli, l.etnik Xl2, 2001.)

• Darja Mihelic, Maja Subic: Polje,
kdo bo tebe Ijubil (izslo leta 1997)

• Eva Holz, Andreja Peklar: S koCijo
od Alp do morja (izslo leta 1997)
Zgodovinarka dr. Eva Holz z Zgodovinskega instituta
Milka Kosa pri Siovenski akademiji znanosti in umetnosti
orise razvoj prom eta na tleh danasnjega slovenskega

• Petra Svoljsak, Rudi Skocir: Prvi
med junaki bo nas kranjski Janez
(izslo leta 1997)
V knjigi zgodovinarka dr. Petra Svoljsak z Zgodovinskega
instituta Milka Kosa, ki deluje v okviru Siovenske akademije
znanosti in umetnosti predstavlja dogodke iz casov prve
svetovne vojne. Avtorica zacne zgodovinski prikaz z razlago
vzrokov za prvo svetovno vojno. Ob odlomkih razlicnih
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virov slikovito prikaie zaeetek vojne v habsburski monarhiji.
Sledi obseten opis delovanja razlicnih slovenskih polkov
na vzhodnem in kasneje od leta 1915 na sosko-tirolskem
bojiscu. Tudi ta del odlikujejo odlomki razlicnih zgodovinskih virov in ilustracije, zlasti pa odlomki iz vojaskih dnevnikov, kar ucencem omogoea laije viivljanje v dogajanje in
zato boljse razumevanje Ie - tega. Ziasti z orisom bojev na
soski fronti poudari pogum slovenskih vojakov, ki so se
izkazali v obrambi svoje domovine, npr. 17 kranjski pespolk,
2.ljubljanski gorski strelski in 87 celjski regiment. Omenja
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tudi prve slovenske vojaske pilote na soskem bojiseu.
Avtorica knjigo zakljuei z opisom vojaskih uporov kot npr.
»zelenega kadra«, podob iz vojaskega vsakdana, in z razpadom avstroogrske armade ter 5 koncem vojne.
Opisane knjige zbirke lIustrirana zgodovina Siovencev
za otroke ne bodo sarno poueno in zabavno branje mladim
bralcem, ampak tudi ostalim.

Vilma Brodnik
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Irena Destovnik
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Moc sibkih: zenske v casu kmeckega gospodarjenja,
Celovec: Siovenska prosvetna zveza Celovec, 2002,
239 strani.
Avtorica Irena Destovnik je raziskovala tivljenje tensk
iz kmeekega in polkmeckega sloja v drugi polovici 19. in
prvi polovici 20. stoletja na avstrijskem Koroskem, torej po
revolucionarnem letu 1848 do 50. let prejsnjega stoletja
oz. konca kmeekega naeina gospodarjenja. Za raziskovanje
je izbrala dye manjsi vasi - St. Jant in Sentjanske Rute.
Naein tivljenja veeine koroskih Siovencev v preteklosti je
bil kmecki naein gospodarjenja. Kmetijstvo je bilo
pravzaprav edina gospodarska panoga, 5 katero so se
preiivljali koroski Siovenci. Spoznanja Irene Destovnik so
splosno veljavna za vsa ruralna podroeja srednje Evrope
tega obdobja. Zensko vprasanje doslej v raziskavah ni bilo
deletno posebne pozornosti, se posebej ne na mednarodno
mesanih obmoejih. Problem vprasanja tivljenja Siovenke
na dvojezicnem podrocju je raziskovala Marija Juri': Pahor' .
Vsakdanje tivljenje tensk v slovenskem prostoru sta
raziskovali Sabina Znidarsie Zagar'in Vesna Leskosek J
Slednja je tudi pregledovala zastopanos( iensk v zgodovinskih virih in ugotovila, da se malo omenjajo oz. niso
prisotne. Tako v Siovenski kroniki XX. stoletja, kjer so
omenjeni Ie trije tenski dogodki, in v knjigi Zgodovina
Siovencev, kjer se v celotnem prvem delu, ki obsega vee
kot 400 strani, zopet pojavijo Ie tri tenska imena, vendar
brez tenskih dogodkov, kot da ienske v slovenski zgodovini
ne bi obstajale.
Knjigo je izdala Siovenska prosvetna zveza v Celovcu,
ki z Ireno Destovnik sodeluje te 10 let. Sodelovanje poteka
. preko raziskovalnih taborov Ijubljanskih osnovnosolcev. Ob
tern se je izkazalo, da je Koroska neraziskana in je
raziskovanju treba posvecati vee pozornosti.lrena Destovnik
je pripravila tudi tri etnoloske, deloma kulturno-etnoloske

razstave; izjemno odmevno in ie 17-krat
postavljeno razstavo
po razlicnih koroskih,
italijanskih in 510venskih krajih Ko bo
cvetellan (1996), ki govori 0 predelavi volne, 0 ovcjereji
na jutnem Koroskem, Odstiranja (2000), ki prikazuje
narodopisje jutne Koroske, in Moc sibkih (2001 ), v kateri
razgrne, kako je slovenska kmetica iivela na dvojezienem
podrocju.
Raziskovanje vsakdanjega tivljenja tensk ni mogoce
sarno po te ustaljenih metodah, ki so med seboj razlicne
glede na znanstveno podrocje, ampak tudi z vkljucevanjem
sodobnih znanstvenih metod, npr. naracije. Raziskovanja
tivljenja neke drutbene skupnosti brez tivega stika 5 tistimi,
ki jih raziskujemo, ni. Irena Destovnik je gotovo ena izmed
prvih, ki je poleg raziskovanja arhivskih virov, npr. v Detelnem
arhivu v Celovcu, Francistejskega katastra, in notarskih aktov
v Borovljah, v raziskovanje vkljucila tudi omenjeno metoda
raziskovanja.
Raziskovala je iivljenje iensk, ki so bile do sedaj »skrite«
oz. ki se v zgodovino niso vkljucevale. Svojo zgodovinsko
prisotnost v javnosti oz. motnost javno delovati so izkazale
Ie politicarke, vidne clanice razlicnih gibanj in drustev ter
I
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izobratenke, nikakor pa ne tenske, ki so morale za svoje
pretivetje trdo delati in jim je skrb za vsakdanje pretivetje
in obstoj predstavljala osnovni nacin tivljenja. Ta anonimna,
spregledana skupina tensk se v javnosti ni pojavljala,
tocneje, bila je iz nje celo izkljueena. Destovnikova je
zapisala, da ni predstavljala .nic pomembnega v javnosti,
toda na njej vse stoji ali pade«, eetudi ni puscala sledov v
zgodovinskem spominu. Kadar govorimo 0 kmetici v
preteklosti, si jo pogosto predstavljamo v romantieni lueji.
Tega vpliva v omenjenem delu ni videti. Njena raziskava
temelji na osnovi dokumentov brez ideoloske obarvanosti.
Sele raziskave te vrste dajo njihovo dejansko podobo v
javnosti, ne podobo, ki naj bi jo imele, ampak podobo, ki
so jo tenske dejansko imele.
Knjiga je razdeljena na stiri vsebinske sklope. Pomen
in vrednotenje tenskega dela, Socia Ina vamost tensk, Zenske
v katoliski drutbi in Deklice, dekleta, tene, matere.
Rdeea nit raziskovanja je kmeeki nacin gospodarjenja.
Sociolosko gledano je zanj znacilna velika odprtost drutin
navzven in posledicno temu velika medsebojna povezanost,
ki ji v drugi polovici 20. stoletja s tehnoloskim in z
vsesplosnim napredkom, torej s spremenjenim naeinom
gospodarstva sledi preobrat - drutina se zacne zapirati vase.
Kmecko deja je bilo razdeljeno na moska dela (skrb za
konje, tetev s kosami, postavljanje snopov) in tenska dela
(drobnica, mleko, tetev s srpi). Kar je pomembneje:
raziskovalka je ugotovila, da so tenske delale tudi moska
dela, medtem ko moski niso tenskih. Kaj je bilo tisto, kar
je povzroealo/ povzroea delitev na moska in tenska dela?
Drutbena skupnost, ki neko deja oceni za tensko in mosko.
Sociolosko gledano ima mosko deja vecjo drutbeno moe
in je uglednejse. Po drugi strani pa so raziskovalki tudi
tenske same najprej omenjale .moska« dela kot veevredna
dela tudi v oceh tensk. Avtorji kot Oaklejeva trdijo, da do
vecvrednih in manjvrednih del pride sele v trenutku, ko je
tenska po locitvi delovnega mesta in kraja bivanja izrinjena
iz delovnega procesa. V raziskavi je avtorici uspelo dokazati
moe skritega gospodinjskega dela, saj je ugotovila, da je
bila od sposobnosti gospodinje odvisna celotna kmeeka
ekonomija. Torej, ali se tenske svoje pomembne vloge
nocejo ali ne morejo zavedati? Od tod izvira tudi t. i. .tenski«
in .moski« denar, kjer je bil slednji nominalno mnogo visji
od prvega. Iz tega izvira tudi vrednotenje posameznih vrst
dela. Zensko je oznaeeval nizek drutbeni status in izjemno
velik pomen delovne vloge. dejansko je veljala tenska
toliko kot je fizicno lahko doprinesla k skupnosti. Da se ne
bomo dali zapeljati - tudi industrijska revolucija ni prinesla
vsebinskih sprememb: tenske opravljajo slabse plaeana dela,
ki zahtevajo Ie rutinska opravljanja nalog. Avtorica je tudi
ugotovila, da je bilo tako za tenske kot moske na splosno
(revne in bogate) znacilno veliko vareevanje. Na to kate
tudi list drutinskih izdatkov in prejemkov, na katerem je
gospodinja izjemno zgledno vodila prihodke in odhodke.
Drugi sklop je namenjen socialni varnosti tensk v

kmeekem nacinu gospodarjenja in vlogi dedovanja. Tudi
tu se je pokazala spolna diskriminacija tensk. Naeeloma je
dedoval sarno moski potomec, tenska Ie, ce ni bilo moskega
potomca. V raziskavi so navedeni zanimivi izsledki, npr. 22
moskih je postalo dedieev v starosti 50 in 60 let, sarno
deset, torej vee kot polovico manj tensk pa sele v starosti
nad 70 let. V zvezi z dedovanjem je posebna pozomost
namenjena prisojilnim, kupoprodajnim in izroeilnim
pogodbam.
V tretjem delu se je raziskovalka dotaknila odnosa cerkev
- tenska, ne v ideoloskem smislu, ampak zgolj na osnovi
dejstev, tj. zapisov v listih Nasa drut ba. Marijine drutbe so
bile edine oblike drutenja, kamor so starsi pustili svoje
heere, zato so bile mnotieno obiskane. In se to: elanice so
lahko ostale tudi poroeene tene. Vodili so jih izkljueno
moski, ki so tenske nadzorovali in vzgajali v . moskem duhu«.
Cenjene in ugledne lastnosti so bile: pridnost, ponitnost
in vera. Obsojanja vredne pa radovednost, znanje in razvoj
lastne osebnosti, kar vse je bilo privilegij in drutbena pravica
moskih. Za primer naslednji citat:
sebi je treba zatreti
vsako radovednost, zakaj ona je povod mnogim grehom.
Radovednost, kaj novega sliSati ali izvedeti, je marsikdaj
nedoltnosti skodljivo ... ee pa se te zahteva, da se tenska
uci, naj se uci kot tenska, to je kot bodoea mati in
gospodinja.«4 Na vsakdanje tivljenje tensk je bil torej velik
katoliski vpliv, ki poudarja katoliski diskurz pokome,
moleeCe, na vsak naein podrejene tenske, ki je sposobna
vzdrtati nasilje, matere in gospodinje. Zunaj teh vlog tensko
delovanje ni bilo mogoce. Zivljenje tensk v preteklosti ni
bilo romanticno. Zivele so trda tivljenja, ker so bila ujeta v
vloge, ki jih niso mogle zapustiti oz. jim uiti. Izven tega
tivljenja gibanje tensk ni bilo mogoee.

.v

Zadnji del je namenjen vlogi tenske kot matere, ro;stvu
in tivljenju otrok Posebna pozomost je v knjigi namenjena
nezakonskim otrokom. Ravno na jutnem Koroskem je bil
ta odstotek izjemno visok. Nezakonske otroke so sprejemali
enako kot zakonske, torej niso bili oznaceni. Sicer pa se z
otroki v tistem easu niso posebej ukvarjali oz. jim niso
namenjali taksne pozomosti in skrbi kot danes. Otroci so
bili del hisno-gospodarske enote: delali so svojim
sposobnostim in zmotnostim primerno. Stevilo otrok je
povezano s kmeekim nacinom gospodarjenja. Avtorica je
raziskovala tudi umrljivost otrok in ugotovila, da je bila ta
med otroki izjemno visoka. Z leti pa je padala oz. se je na
koncu raziskovanega obdobja znitala za eno tretjino: od
1832 do 1850 je umrlo 31,3 % otrok, od 1851 do 1900
je umrlo 26,6 % otrok, od 1901 do 1930 je umrlo 12,3 %
otrok. Destovnikova je ugotovila, da je najvec otrok umrlo
do starosti enega leta - 77,9 % vseh umrlih otrok, ki pa jih
niti niso steli kot del drutinskih cia nov. V tern poglavju je
se vee zanimivih podatkov, npr. 119 tensk je med leti 1774
in 1930 rodilo 555 otrok ali 4,6 otroka na mater; starost
4

Navedeno delo. Str. 195.
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tensk ob rojstvu prvega otroka je bila med leti 1774 in
185026, 4 leta, med leti 1851 in 190021,1 leta, med leti
1901 in 1930 pa je bila 26, 0 let. Zenske so umirale v
priblitno enaki starosti, 67,5 oz. 67 let v zadnjem obdobju
raziskovanja.
Knjiga glede na raziskovanje specifitne drutbene
sku pine, ki ji doslej ni bila namenjena vetja pozornost
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zaradi vkljutevanja naracije kot metode znanstvenega dela,
izredne senzibilnosti raziskovalke, ki je uspeSno zdrutila
raziskovanje zgodovinskih virov z omenjeno metodo, in
sploSno veljavnih zakljutkov 0 ruralnem nat inu gospodarjenja tega obdobja vsekakor zasluii mesto tudi v Solski
knjiinici oz. na zgodovinski knjiini polici.

Mag. Franceska Lumer
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SOLSKA KRONIKA 2002
- zbornik za zgoclovino solstva in vzgoje
Solski muzej se po leg razstavne dejavnosti, zbiranja in
vzdrievanja razstavnih predmetov, raznih prireditev,
pedagoSkih dejavnosti itd., ukvarja tudi z izdajateljsko
dejavnostjo. Tako od leta 1992 izhaja kot samostojno
glasilo Siovenskega Solskega muzeja Solska kronika, zbornik
za zgodovino Solstva in vzgoje. Sami zatetki zbornika pa
segajo ie v leta 1964.
V letu 2002 sta v Solskem muzeju izSIi dve Stevilki Solske
kronike. Vsebina prve Stevilke zbornika je razdeljena na
vet (ie uveljavljenih) rubrik. V rubriki Clanki in razprave je
objavljen prispevek Maje Zvanut (Vzgojni ideali v IZ
stoletju), Zorana Radonjica (Druga svetovna vojna v
slovenskih utbenikih za zgodovino), Vande Trdan (Solstvo
na Kotevskem od druge polovice 19. stoletja) in Stanislava
Jutnita (Zivljenje in dele jezikoslovca Rudolfa JUinita
1883- 1955). Sledi rubrika Prispevki in gradivo s tlankom
ob 300-letnici urSulinskih Sol, 0 Utiteljskem tovariSu itd.
V rubriki Spomini na solo sta objavljena prispevka Ziate
Volarit in Janeza Svajncerja. Sledijo rubrike iubileji, In
memoriam, Iz muzejskega dela, Drobtinice, zakljuti pa se z
rubriko Porocila in ocene.
Naj med zanimivimi prispevki za branje v prvi Stevilki
Solske kronike Se posebej izpostavim tlanek Maje Zvanut,
Vzgojni ideali v IZ stoletju, ki je nastal na podlagi ene
izmed predstavljenih tem zanimive razstave Theatrum vitae
et mortis humanae (PrizoriSte cloveSkega iivljenja in smrti),
ki je bila na ogled od februarja do oktobra leta 2002 v
Narodnem muzeju v Ljubljani.
Avtorica bralca v tlanku z natantnim opisom seznani z
vzgojnimi ideali v I Z stoletju, pri cemer se je opirala na
vzgojno knjiiico Speculum Geneorosae Juventutis,
namenjeno tedanji vzgoji plemiSke mladine Kranjske,
Stajerske in KoroSke. Omenjena knjiiica je izSla v
samozaloibi Adama Sebastiana von Sietzenheimba. Avtor
je svoje dele namenil takratni eliti - plemitem,
izobraiencem, petitnim trgovcem in podjetnikom. Knjitica
je razdeljena na tri dele. V prvem delu se je pi sec posvetil
negi in vzgoji otroka do sed mega leta starosti, drugi del je
namenjen predvsem vzgoji detkov in mladenitev, zadnje

poglavje pa govori 0 prednostih obiska tujih detel, ki so
bili v IZ stoletju sestavni del vsakega mladega izobratenega
tloveka. Avtorica na koncu prispevka ugotavlja, da je bila
v primerj avi s sodobnimi pogledi na vzgojo in izobrazbo
v IZ stoletju za oblikovanje mladega tloveka najpomembnejSa vzgoja, izobrazba pa je bila Ie njen sestavni del.
Prav tako zanimiv je tudi prispevek Zorana Radonjica, v
katerem idejno-vsebinsko analizira petnajst utbenikov iz
obdobja od leta 1948 do leta 1999. V njih je analiziral
poglavja 0 drugi svetovni vojni v Sioveniji in Jugoslaviji.
Avtor ugotavlja, da so bili utbeniki do prve polovice 90-ih
let prejSnjega stoletja napisani tendenciozno, enodimenzionalno in pristransko. Kot prvi utbenik za zgodovino, ki
naj bi pomenil prelom z omenjenim natinom pisanja 0
drugi svetovni vojni v Jugoslaviji, je avtor izpostavil utbenik
Staneta Berzelaka: Zgodovina 2, ki je izSelleta 1992.
Avtor prispevka med drugim predstavi tudi interpretacijo
driavljanske vojne v utbenikih iz razlitnih povojnih obdobij.
Ob analizi citatov (govori, dnevniki, spomini, pisma,
strokovna in umetniSka literatura) ugotavlja, da so bili le-ti
v utbenikih, napisanih pred letom 1992, v prid revolucionarnemu (partizanskemu) taboru. Prav tako ugotavlja,
da je bilo tudi s slikovnim gradivom - prevladovalo je
slikovno gradivo partizanskega tabora, ki je imelo hkrati
pozitiven vrednostni predznak, saj naj bi bralcu zbudilo
pozitivna custva in obratno, vso slikovno gradivo protirevolucionarnega tabora naj bi imelo negativen predznak
s ciljem vzbuditi pri bralcu negativna tustva. Pisec tlanka
na koncu Se s tabelo ponazori obseg utne snovi, pregled
ilustracij in primarnih virov 0 tematskem sklopu druge
svetovne vojne v Sioveniji in Jugoslaviji v utbenikih od
leta 1948 do leta 1999.
Druga Stevilka Solske kronike v letu 2002 je tematska
in se v celoti nanaSa na potastitev IOO- letnice rojstva
Franceta Ostanka, dolgoletnega ravnatelja muzeja, utitelja
in priznanega raziskovalca Solske preteklosti, zato ta Stevilka
nosi tudi podnaslov Ostankov zbornik. S prikazom
Ostankovega tivljenja in dela lahko bralec v osemnajstih
tlankih razlitnih avtorjev spozna tudi drobce in zanimive
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podatke iz preteklega stoletja.
Iz Clankov lahko razberemo, da je bil Franc Ostanek
izredno dejaven ne Ie na prosvetnem, ampak tudi na
razliCnih drugih podroCjih. Tako lahko izvemo 0 njegovem
delovanju na podroCju sokolstva, v Sindikatu prosvetnih
delavcev, pri Ministrstvu za prosveto. Od leta 1945-1949
je deloval kot referent za manjsinsko solstvo, ukvarjal se je
z raziskovanjem slovensko-hrvaske meje v Istri, raziskoval
zgodovino osnovnega solstva ter bil med leti 1951 in 1974
ravnatelj Siovenskega solskega muzeja. Kot ravnatelj
Siovenskega solskega muzeja je med drugim pisal tudi
Clanke, v katerih je opozarjal na pedagosko nalogo muzejev,
o postavljanju razstav za solsko mladino, ki naj bode
pouCne, nazorne in zanimive ter naj upostevajo predmanje
uCencev, pri Cemer je izhajal iz lastnih izkusenj pedagoskega

dela v soli.
Poleg omenjenih Clankov vsebuje druga stevilka Solske
kronike tudi spominske zapise 0 Francu Ostanku,
predstavljeni pa so se nekateri jubileji sol ter poroCila 0
treh razstavah (Car cipk - razstava ob 125-letnici Cipkarske
sole v Idriji, Muzej, v katerem ni tisine - Hermanov brlog
in razstava Otroski vrtci v Hrastniku, Trbovljah in lagorju).
Obe stevilki zbornika Solske kronike predstavljata s
svojimi prispevki zanimivo branje in hkrati koristne
informacije 0 zgodovini solstva in vzgoje, ki jih lahko
uporabi uCitelj tudi pri svojem delu v razredu.

Sonja Bregar
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Tekmovanje iz znanja zgodovine -

KAKO NAPREJ?
V solskem letu 200212003 smo

ie sestiC razpisali tekmovanje iz manja
zgodovine in glede na stevilo prispelih
prijavnic bo odziv tudi letos izjemno
velik. Tako ie nekaj let zaporedoma
ugotavljamo, da je na tekmovanju iz
manja zgodovine od 10 do 12 tisoc
tekmovaicev. Stevilka, ki nas je presenetila v zaCetku tekmovanja, nas
danes ne preseneCa veC. Veliko zanimanje osnovnosolcev za tekmovanje
iz manja zgodovine je zagotovo rezultat dobrega dela mentorjev in kaie
tudi na to, da je pouk zgodovine v
osnovni soli dovolj zanimiv in razgiban,
da vzpodbudi uCence k dodatnemu
zanimanju za predmet. Res je, da smo
v prvih letih organiziranja tekmovanja
ieleli predvsem popularizirati predmet
zgodovina in vpeljati sodobnejsi
pristop k oblikovanju tekmovalnih
nalog. Vendar se je izkazalo, da nam
zadnja leta vse teie uspeva obvladati
tako velik zalogaj, kot je tekmovanje iz
manja zgodovine. Telav in problemov,
ki so predvsem finanCne in organizacijske narave, je namreC zelo veliko.
Sredstva, ki jih kot organizator dobivamo od MSlS, so namreC skromna
in zadostujejo zgolj za najnujnejse
potrebe (razposiljanje poste, fotokopiranje tekmovalnih nalog, urejanje

evidenc ... ), zatika se ie pri tiskanju
primanj za tekmovalce, saj so ti stroski
zelo visoki, ker je tudi zelo veliko
dobitnikov bronastih, srebrnih in zlatih
primanj. Se vecji so stroski, ki jih imajo
sole. Ze organizacija solskega tekmovanja je za mentorja zahteven
podvig, ce pa k temu pristejemo se
fotokopiranje tekmovalnih pol in ure,
ki jih uCitelji porabijo za pripravo
tekmovalcev, krnalu ugotovimo, da
pridemo do vrtoglavo visokih stevilk.
Poglavje zase so bila vsa ta leta regijska
tekrnovanja, ki smo jih v lanskem
solskem letu organizirali v kar 45
regijskih centrih (!). Kaksne finanCne
obremenitve so pomenile za sole, nam
sicer ni uspelo nikoli dokonCno raziskati, a so bile zagotovo zelo visoke.
Pray zaradi tega so uCitelji in tudi
organizatorji predlagali, da bi regijska
tekmovanja ukinili in pripravili Ie dvostopenjsko tekmovanje, torej solsko in
driavno. Priprava novega o.rganizacijskega koncepta tekmovanja je
zahtevala zelo poglobljeno razmiSljanje
o tern, kako napraviti izbor tekmovalcev
za driavno tekmovanje. Na solska
tekmovanja se je namrec po nekaterih
podatkih prijavilo tudi po 60 ali celo
veC tekmovaicev posameme sole. Ce
bi prepustili izbor Ie kriteriju stevila

tock, bi se nam lahko kaj hitro zgodilo,
da bi se na driavno tekmovanje uvrstilo
velikansko stevilo otrok (predposlavljam~, da okoli 4000). Velja namreC
pripomniti, da so nekateri mentorji
zaradi velike ielje in ambicije in seveda
v izogib sporom z uCenci in njihovimi
starsi pripravljeni poslati tudi vecje
stevilo tekmovalcev. Rezultatov solskih
tekmovanj skorajda ni mogoCe povsem
nadzorovati, Ceprav verno, da se tu
dogajajo tudi nepravilnosti in da je
ocenjevanje kljub dokaj natanCno
pripravljenemu toCkovniku se vedno
tudi predmet subjektivne presoje
posamemega mentorja.
laradi teh in podobnih pomislekov,
ki so rezultat izkusenj sorodnih
tekmovanj, ki ie dalj Casa potekajo Ie
na dveh nivojih, smo pripravili osnutek
pravilnika, ki bi zagotovil Cim bolj
praviCen dostop tekmovalcev na driavno tekmovanje in hkrati prepreCil,
da bi se stevilo sodelujoCih na driavnem tekmovanju povzpelo nad vse
razumne in se obvladljive stevilke. lato
smo v pravilnik zapisali, da naj ne bi iz
nobene sole na driavnem tekmovanju
sodelovalo veC kot 5 tekmovalcev.
Vsaka sola (ki sodeluje na tekmovanju)
bi imela pravico poslati na driavno
tekmovanje najmanj 2 tekmovaica,
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sicer pa bi glede na velikost sole lahko
to stevilo narascalo najvec do stevila
5. Da ne bi bili diskriminatorni do
manjsih sol, ki so zadnja tri leta
dosegale odlicne rezultate, smo se v
driavni tekmovalni komisiji odlocili, da
kot dodaten kriterij pri uvrstitvi na
driavno tekmovanje upostevamo
uspeh sole in njenih tekmovalcev na
driavnih tekmovanjih zadnjih treh let.
Na primer: ce ima neka manjsa sola,
ki bi sicer lahko poslala na drzavno
tekmovanje Ie dva tekmovalca dokazano dobre rezultate iz zadnjih treh
driavnih tekmovanj (upostevala se
bodo zlata primanjaj, ji bo driavna
tekmovalna komisija odobrila se
dodatnega tekmovalca, enega, dva ali
celo tri tekmovalce. Sola, ki meni, da
izpolnjuje pogoje za povecano stevilo
tekmovalcev na driavnem nivoju, bo
na driavno tekmovalno komisijo
naslovila posebno prosnjo, ki jo bo
le-ta obravnavala in sporocila odlocitev
o dodatnih tekmovalcih.
Veliko stevilo tekmovalcev na
solskih tekmovanjih je eden od
problemov, na katerega nas opozarjajo

iz znanja zgodovine

mentorji nekaterih osnovnih sol. Res
je teiko soociti ucence z dejstvom, da
ce jih na solskem nivoju tekmuje npr.
50, da bosta sla na driavno tekmovanje Ie dva. Toliko opevana mnozicnost, ki sem jo omenil na zacetku tega
prispevka, v tem primeru postaja ovira
in teiava za mentorja, ki ima v rokah
teiko in odgovorno nalogo, kako
izbrati dva najboljsa tekmovalca. Pritiski
na povecanje stevila tekmovalcev se
ie pojavljajo, vendar je treba razmisliti
se 0 drugih moinostih. Najprej bo
verjetno treba spremeniti pristop k
tekmovanju in iz mnoiicnosti bomo
morali pristopiti k vecji selektivnosti
ie na solskem nivoju. Nisem povsem
preprican, da je mnoiicnost ie na
solskem nivoju tako zelo nujno merilo
kakovosti. Mentorji bodo verjetno
morali razmisljati, ali je res smiselno,
da se omogoci sodelovanje na solskem
tekmovanju pray vsakemu ucencu,
ceprav tekmovanje ostaja odprto. Mentor bi lahko pripravil ,kvalifikacijo" za
sodelovanje na tekmovanju, v obliki
predhodnega testa na svoji soli. To bi
res pomenilo dodatno deja za mentorja, vendar pa bi se stevilo tistih, ki

bi sodelovali na solskem tekmovanju
lahko zmanjsalo iz 50 na npr. 20.
Dobre rezultate na kvalifikacijah za
solsko tekmovanje pa bo gotovo vsak
mentor mal nagraditi, da ne bi imeli
ucenci, ki bi po tem predtekmovanju
ostali praznih rok, obcutka izlocenosti
in poraza.
Zavedamo se, da ponujene resitve
niso idealne, vendar v primeru, ko
regijskih tekmovanj ne organiziramo
(razlogi so jasni), manevrskega prostora
ni pray veliko.
V viziji tekmovanja si vsekakor
ielimo zmanjsati stevilo udeleiencev na
solskih tekmovanjih in stem tudi na
driavnem tekmovanju. To seveda ne
pomeni, da ielimo zmanjsati zanimanje
ucencev za zgodovino. Morda je to Ie
tisti korak, ki nas bo pocasi popeljal
od velike mnoiicnosti k vecji kakovosti
manja.ln mentorji, ki najbolje poznajo
svoje ucence in njihove sposobnosti,
bodo pray gotovo mali pripraviti tak
izbor tekmovalcev, ki bo tekmovanje
na solskem in driavnem nivoju popeIjalo v pravo smer.

Vojko Kunaver
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Treviso

Poleg potovanj za odrasle prt potovalni agendji
Ars longa prtpravljamo tudi vrsto potovanj in
eksKurzij za ueence In dijake. V sKiopu eno·
dnevnih Izletov so Se posebej priljubljeni otisKi
razstav v nall bliinji oKolid.

~

V sodelovanju z Zavodom RepubliKe Slovenlje
za lolstvo prtpravljamo potovanje po eelinsKi
Greljl. Kjer bomo spoznavali Klasicno grsKo
dvilizadjo, kl se je v casu helenizma razSirila
dale< preko svojih meja.

~

letos jesenl Vas vabimo, da se nam prtdruZilE
na vellkem potovanju v Argentino, deielo
vellKlh Kontrastov. Ob v1aznlh gozdovlh na
severu In Ognjenl zemji na jugu nas oeara tudi
5vetovljanskl Buenos Aires, kjer se ob tangu
poKaiejo moena custva Argentineev.

~

Tljdl na ostallh studljsKlh eksKurzijah letoSnje
jesenl boma poblize spoznavall kulturnozgodov1nske znactlnostl obiskanih deie!. Po
lEIjl organlzJramo tudl potownja za zaKljU<'Ene
skuplne dijakov ali profesorsKlh zborovl
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(Ogled sliKarsKe razstave ' Zlato in Azur barve Juga ad Cezanna do Bonnarda)

prevoz:

avtobus

trajanje:
odhod:

Jesen2oo3

1 dan

Grtija - po sledeh Filipa II. Makedonskega
(Atene-Oslos luKas-Delfi-Meteora-Vergina·Solun-Filipi)

letalo

prevoz:
trajanje:
odhod:

8dnl
25.okt

prevoz:
trajanje:
odhod:

13-17dnl
19. nov

Argentina - velika tura
(Buenos Alres-Mislones-lguazu-Tierra del Fuego-los Gladareslago Argentino-Valdes-Punta Tombo-Sal ta-cafayale-J ujuyQuebrada-Tren a las Nubes)

Italija • Umbrija
Trubarjeva pot· Provansa
Kraljevska Spanija • Praga
Neapeljski zafiv • Lombardija

~

letalo

Obisclle nas v naSih poslovnih prostorih v
,-"Ii Golob vsak delavnik med 9. in 12. ler

13. In 17. uro. PodrobnejSe infonradje so
Vam na voljo v Katalogu potovanJ za leto

2003 ter na naslh spletnih straneh!

Na ogled
od 10. junija
do konca n017empra
2003

Kllksno
1/0 ::'ivl.im.ie na SloPulskem pred
petd s mi leti, leta 1953 ? Kakfna so bila
ya J' katerih smo bivali, kako smQ bili
stano
obldcm
k g()spodin.iske pripomocke smo
IIpombijall, SO Ie politJicne, ![ospodarske,
socil/lne in kllitllme razmere kai podobne
danaSlIiim, ... ? Vse to in se pec boste
cd
0 sprcbodu skozi hiso iz leta 1953,
stavili v prostoriJ) Mu::.eia noveise
zgodovine Sloveniic?

ZaJ'rtimo kolo

nsevrnzmo

/eto

1953.
Muzej
novejse
zgodov
Siovenije
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Navodila avtorjem in avtoricam clankov in prispevkov
V telji, da bi dosegli enotno obliko tlankov in prispevkov ter poenostavili redakcijski postopek, avtorje in avtorice
tlankov in prispevkov prosimo, da v tim vetji meri upo~tevajo naslednja navodila za pisanje:
I. obseg tlankov in prispevkov naj bo v obsegu do ene avtorske pole, to je 16 strani oz. 30.000 znakov;
2. prispevki naj bodo pisani v ratunalniSkem programu Word for Windows z vnesenimi naslovi, podnaslovi in krepko
natisnjenimi deli besedila;
3. prispevke opremite tudi s povzetki vsebine v obsegu do 1200 znakov in z avtorskim izvletkom, sinopsisom v
obsegu do 200 znakov;
4. va~i prispevki naj bodo tudi ustrezno eitirani v skladu s Siovenskim pravopisom (1994, str. 222J npr.:

literatura:
Simoniti, V. 1990: Turki so v deteli te. Mohorjeva druiba. Celje.
Dular, A 1998: Obrtni dom v Metliki. V: Zgodovinski tasopis. Ljubljana. 51. 3.

Viri:
Zgodovinski arhiv Ljubljana, UU, Rokopisne knjige 117, Cod. 111172 in Cod. 111173.
Zgodovinski arhiv Ljubljana, UU, Reg. I, 2211, faseikel 2060, 64 Vojna.

Navajanje opomb:
Opombe lahko navajate med besedilom npr.:
Nevarnost vnovitnega vpada pa v tern letu ~e ni minila. 8. maja je Ferdinand pisal v Ljubljano, da je vnovit pri~lo vee
obvestil. ki govorijo 0 motnem velikem tur~kem vpadu, razdeljenem v vee krakov, v Istro in Kras, na Kranjsko in Stajersko.
(Simoniti, str. 119J. Na koneu elanka pa navedete vso uporabljeno literaturo po zgornjem zgledu.
ali pod erto:

(Ianek:
I. E. Dolene, Siovenska kulturna politika v prvi Jugoslavijji, v: Zgodovina v

~oli, Ljubljana

1998, ~1. I, str. 17- 20.

knjiga:
E. Garin, Spisi

0

humanizmu in renesansi, Ljubljana 1993.

vir:
Zapisnik revizijske komisije, pisan 9. oktobra 1904. BMM, Arhiv obrtnikov 1904.
5. elanke in prispevke lahko opremite tudi s shemami, zemljevidi, barvnimi in crno-belimi fotografijami, diapozitivi
ipd., slikovno gradivo ustrezno o~tevilcite, med besedilom prispevka pa oznacite, kje naj se natisne, dopi~ite 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 po leg kratice ali pa v
ustrezni opombi;
8. pri porocilih in oeenah razlicne literature in didakticnih gradiv s podrocja ~olstva v naslovu navedite ime in priimek
avtorja obravnavane publikacije oz. didakticnega gradiva, tocen naslov publikacije oz. didakticnega gradiva, zalotbo,
kraj in leto izdaje, ~tevilo vseh strani obravnavane publikacije, ~tevilo slik (barvnih in crno-belihl. shem, zemljevidov
ipd., pri didakticnih gradivih pa glavne znacilnosti, npr. pri CD-ROM-ih ~tevilo gesel, avtorja, zalotnika in kraj ter leto
izdaje;
9. vse prispele clanke reeenzirajo ciani uredni~kega odbora, odgovorni urednik pa je zadoten, da avtorje obvesti, ali
so clanki ustrezni za objavo ali zavrnjeni;
10. clankov, prispevkov in nenarocenega grad iva ne vraeamo;
II. prispevke po~ljite na disketi z oznacenim naslovom datoteke, datumom, imenom in priimkom avtorja ter v izpisu;
12. besedilo na disketi in izpisu na zacetku opremite z va~im imenom in priimkom, akademskim oz. strokovnim nazivom,
imenom in naslovom ustanove, kjer ste zaposleni, z va~im domacim naslovom, po~to s po~tno stevilko, EMSO-m,
~tevilko tekocega racuna, tocnim naslovom banke, kjer imate odprt tekoci racun, davcno ~tevilko in ~tevilko telefona,
na kateri ste dosegljivi;
13. dodatno gradivo in diskete prilotite v posebno kuverto;
14. za pravlinost navedb v prispevki~ odgovarjajo avtorji sami.

(
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ZGODOVINA v loli
2003
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Sodobno pisno preverjanje in ocenjevanje znanja pri
zgodovini v srednji soli na izbranih temah 20. stoletja

<

Dr. Danijela Trskan

N
0-

Sodobni nacini preverjanja in ocenjevanja manja pri pouku zgodovine so v knjigi
predstavljeni ob primerih razlicnih pisnih nalog, stevilne naloge pa se lahko
uporabljajo tudi za alternativno preverjanje in ocenjevanje.
Knjiga je namenjena uciteljem zgodovine v srednjih solah, v njej pa bode nasli
strokovne spodbude tudi ucitelji zgodovine v osnovni soli, ki pray tako lahko
uporabljajo predstavljene tipe nalog in oblike ocenjevanja.

Oaniida Toian

\odobno pilOO preverianje in.O{enievanie
mania pri zgodovini vIrednll lob
na izbranih temah 10. Itolet)a
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194 str.
4750 SIT

Vabimo vas k narocilu in vas lepo pozdravljamo.
lelka Vintar,
vodia zalotbe

Aloiz Plusko,l.r.,
direktor

NaroCiia spreiema: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SOISNO, Poljanska 28,
1000 Liubliana, faks: 01 / 300 51 99, e-posta: zalozba @zrss.si

coeISS •

