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POVZETEK 

 

ŠOLANJE V SLOVENIJI IN UGANDI 

 

Obvezno osnovnošolsko izobraţevanje predstavlja nadaljevanje in usmerjanje spontanega 

otroškega raziskovanja sveta ter odkrivanje moĉnih podroĉij. To je znanje, ki nastaja iz 

neposrednih izkušenj v okolju in se pri pouku razširja in poglablja. V diplomskem delu smo 

se osredotoĉili na primerjavo šolanja v Sloveniji in Ugandi.  S pomoĉjo praktiĉnega dela, 

hospitiranja in pouĉevanja v razredu smo skušali primerjati šolanje, uĉni naĉrt spoznavanja 

okolja in praktiĉni del pouĉevanja v razredu.  Zanimalo nas je na katerih podroĉjih se 

povezuje šolanje v Sloveniji z Ugando, kakšni so njihovi pogoji za vpis v šolo, katere pravice 

do izbire oblik izobraţevanja imajo, kako so organizirani oddelki in uĉne skupine, v kakšnem 

šolskem okolišu se gibljejo, kako poteka izvajanje prilagojenega programa ter kako poteka 

vzgojno-izobraţevalno delo. 

Vse veĉ otrok s svojimi starši potuje po svetu in se nato šola v lokalnih šolah, pa ĉeprav le za 

leto ali dve, kjer se odloĉijo preţiveti delĉek svojega ţivljenja. Na pouĉevanje vpliva kultura v 

danem okolju, materialni pogoji, metode dela z uĉenci, okolje in ne nazadnje seveda, tudi 

verska prepriĉanja. Podatke smo pridobili s hospitiranjem, vodenjem delavnic, pouĉevanjem 

manjših skupin in sodelovanjem z uĉitelji v Ugandi.  

Naše ugotovitve kaţejo razlike in skupne toĉke šolanja v obeh drţavah. Razlike so v 

formiranju razredov, v naĉinu pouĉevanja, v plaĉevanju šolnine ter v pogojih za vpis. Skupne 

toĉke pa lahko najdemo v uĉnem naĉrtu.  Slovenski uĉni naĉrt natanĉno opredeljuje, koliko ur 

pouka zavzema predmet spoznavanje okolja. Ugandski uĉni naĉrt pa ima natanĉno doloĉeno 

le spodnjo mejo, koliko ur je to v šolskem letu ali koliko na teden. Vsebine v uĉnem naĉrtu se 

povezujejo, teme so sorodne, le da jih drugaĉe poimenujejo.  

Lahko bi rekli, da je vkljuĉevanje slovenskih metod dela v njihov uĉni sistem mogoĉe le v 

manj številnem razredu. Uspešno delovanje in izvajanje uĉne ure, v podporni skupini z uĉenci 

s specifiĉnimi teţavami na podroĉju uĉenja, je bila uĉiteljem spodbuda za ustvarjalnejše delo. 

Izkazalo se je, da uĉenci potrebujejo veliko veĉ kot le dva meseca, da bi spretnosti in metode, 

ki so se jih nauĉili, zaţivele in postale uporabne tudi v razredu. V grobem bi lahko rekli, da je 

napredek mogoĉ, ĉe bi se število uĉencev v razredih zmanjšalo. Kar pa je glede na ugandske 

razmere trenutno nemogoĉe. Naše metode dela so spodbujale samostojnost in poskušale 



 

uĉence usmerjati k prenosu znanja še na druga podroĉja. Zastavljene cilje smo dosegli ter z 

uĉitelji in uĉenci vzpostavili dober odnos in prijetno okolje za delo.  

 

KLJUČNE BESEDE 

 

Šolanje, ugandski šolski sistem, slovenski šolski sistem, uĉni naĉrt za spoznavanje okolja, 

uĉenci s specifiĉnimi uĉnimi teţavami, osnovna šola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY 

 

SCHOOLING IN SLOVENIA AND UGANDA 

 

Primarily, formal education represents continuation of child’s spontaneous exploration of the 

world and it tries to seek child’s strong areas in a certain field.   

The knowledge, gained from direct experience in the environment, is extended and 

deepened in the classroom.  

In this thesis we compare education between school systems in Slovenia and African Uganda.  

We compare their education, curriculum, learning about the environment through the usage 

of practical experience, learning and observation in the classroom. 

We try to find the fields/points of Slovenian and Ugandan education systems that are similar 

(even the same), we explore what their schooling conditions are, what are their rights in 

choosing types of education, how they organize lessons and study groups. What is more, we 

want to know in what kind of school district children are growing up and how the lessons are 

adapted for children with special and different needs.   

 

Numerous children travel around the world with their parents and are sent to study in 

foreign local schools. Usually, their stay in a new environment lasts no longer than one or two 

years.  Teaching techniques are impacted by a culture in everyday environment, material 

conditions, methods of work with children, urbanity of the environment and ultimately even 

religious beliefs. This thesis tries to give us useful information which has helped us to analyze 

and compare the education between Slovenian and Ugandan school system. Information was 

collected during the author’s attendance at lectures as an occasional student, leadership 

workshops, teaching small groups and working with teachers. 

  

 

Our findings shows us that the main differences between the systems are in teaching, 

formation of the classes, payment of the school fees, in the conditions for  registration in 

schools as well as the fact that the school year in Uganda starts in February.  

We can find some similarities and differences in the curriculum. Slovenian curriculum 

specifies the amount of hours for the specific subject. Ugandan curriculum has only a fixed 

lower limit of amount of hours per week or year. We have found the similarities in the 



 

contents of the curriculum; the themes are the same, the only difference is the name of the 

school subject in Uganda and in Slovenia. 

We could say that the usage of Slovenian methods in Ugandan educational system would 

be possible only in classes with fewer pupils.  

The successful implementation of lessons that took place in a support group of pupils with 

learning difficulties inspired a teacher and motivated him for creative work outside the 

classroom walls.  

In conclusion, some students need much more than just two months of learning to use the 

skills and methods, which they have learned, in the classroom. We could say 

that some progress would be possible if the number of students in classes was lower. This is, 

due to the problem of overpopulation in Uganda, impossible. 

 

The aim of our techniques was achieving autonomy and independence of the students. The 

additional goal was the students’ ability to transfer the acquired knowledge from one subject 

to another.  

 

 

An important aim was to establish a good working relationship between the teachers and the 

students and this was achieved. We think that the teachers should be encouraged to make and 

use didactic tools more. They should use teaching strategies that they have learned inside the 

support group.  

 

KEY WORDS 

 

Schooling, the Ugandan school system, the Slovenian school system, curriculum for learning 

about the environment, pupils with specific learning difficulties, primary school 
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1 UVOD 

 

V letu 2008 sem dva meseca preţivela v Ugandi, kjer sem svoj ĉas aktivno posveĉala utripu 

afriškega ţivljenja, uĉenju in pouĉevanju. Bila sem prostovoljka na vaški osnovni šoli. Moj 

namen je bil pridobiti ĉim veĉ izkušenj, se vţiveti v kulturo in naĉin ţivljenja ter z uĉitelji iz 

Ugande izmenjati znanja in spretnosti na podroĉju pouĉevanja.  Izobraţevala sem se sama, kot 

tudi vsi okoli mene. Drug drugemu smo posredovali nove zamisli, mene pa je radovednost 

gnala, da sem v Ugandi iskala nove ideje in vlekla vzporednice med slovenskim in ugandskim 

šolskim sistemom. 

V diplomi sem ţelela zdruţitvi dva pogleda na vzgojo in izobraţevanje otrok, in sicer v 

Ugandi in Sloveniji. Predvsem sem primerjala uĉne naĉrte za osnovno šolo in ugotavljala, kaj 

jim je skupnega ter kako na vzgojo in izobraţevanje vpliva okolje v Ugandi in Sloveniji. 

Šolski sistem je v Afriki drugaĉen od našega, dejstvo pa je, da bi lahko kljub temu drug 

drugemu marsikaj ponudili.  

Menim, da so take raziskave dobre, saj nam omogoĉajo, da vidimo, kaj je drţavama, ki leţita 

na razliĉnih kontinentih skupnega in v ĉem se razlikujeta, ob tem pa dobimo vpogled v svet, 

ki nam je lahko kljub oddaljenosti številnih kilometrov zelo blizu. 

 

 

2 ŠOLSKA SISTEMA SLOVENIJE IN UGANDE 

 

1.1 SLOVENSKI ŠOLSKI SISTEM 

 

Vzgoja in izobraţevanje je v Republiki Sloveniji razvit sistem, ki se zaĉenja s predšolsko 

vzgojo v vrtcih, nadaljuje z devetletno osnovno šolo, višjimi in visokimi šolami, na vrhu pa so 

univerze z doktorskim študijem . 

(http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/izobrazevanje_v_sloveniji/, povzeto dne 

10.12.2009).  
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2.1.1  Cilji osnovnošolskega izobraţevanja 

 

Cilji osnovnošolskega izobraţevanja so:  

 zagotavljanje splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu,  

 vzpodbujanje skladnega, spoznavnega, ĉustvenega, duhovnega in socialnega razvoja 

posameznika,  

 razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje, sporoĉanje in izraţanje v 

slovenskem jeziku, na obmoĉjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v 

italijanskem oziroma madţarskem jeziku,  

 vzpodbujanje zavesti o integriteti posameznika,  

 razvijanje zavesti o drţavni pripadnosti in narodni identiteti in vedenja o zgodovini 

Slovenije in njeni kulturi,  

 vzgajanje za obĉe kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije, 

 vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugaĉnosti in sodelovanje z drugimi, 

spoštovanje ĉlovekovih pravic in temeljnih svobošĉin in s tem razvijanje sposobnosti 

za ţivljenje v demokratiĉni druţbi,  

 doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja in pridobivanje znanj za 

nadaljevanje šolanja,  

 pridobivanje splošnih in uporabnih znanj, ki omogoĉajo samostojno, uĉinkovito in 

ustvarjalno sooĉanje z druţbenim in naravnim okoljem in razvijanje kritiĉne moĉi 

razsojanja,  

 razvijanje in ohranjanje lastne kulturne tradicije,  

 seznanjanje z drugimi kulturami in uĉenje tujih jezikov,  

 omogoĉanje osebnostnega razvoja uĉencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in 

zakonitostmi razvoja,  

 razvijanje nadarjenosti in usposabljanje za doţivljanje umetniških del in za umetniško 

izraţanje in  

 oblikovanje in spodbujanje zdravega naĉina ţivljenja in odgovornega odnosa do 

naravnega okolja. (Zakon o osnovni šoli, 2006, 2. člen) 
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2.1.2 Predšolsko izobraţevanje 

 

Predšolska vzgoja ni obvezna. 

 

2.1.3 Šolanje 

 

Šolanje zajema osnovno šolo, srednjo šolo in višješolsko izobraţevanje.  

 

Tabela: Šolanje 

 

  

Osnovna šola

9 let

Poklicna srednja 
šola

3 leta

Strokovna srednja 
šola/gimnazija           

4 leta

Strokovna visoka 
izobrazba

3 leta

Univerzitetna 
izobrazba

4 leta

Magisterij

2 leti

Doktorat

2+2 leti ali 4 leta

Predšolska vzgoja
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2.1.4 Osnovno šolanje 

 

Trajanje 

Obvezno osnovnošolsko izobraţevanje traja devet let. Z vstopom v 1. razred osnovne šole 

otrok pridobi status uĉenca. Uĉenec zakljuĉi osnovnošolsko izobraţevanje, ko uspešno konĉa 

9. razred. Uĉenec izpolni osnovnošolsko obveznost po devetih letih izobraţevanja. (Zakon o 

osnovni šoli, 2006, 3. člen) 

 

 

2.1.5 Pogoji za vpis 

 

Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem 

bodo zaĉeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Otroku se lahko priĉetek šolanja na 

predlog staršev, zdravstvene sluţbe ali komisije za usmerjanje odloţi za eno leto, ĉe se 

ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo. (Zakon o osnovni šoli, 2006, 45. člen) 

 

 

2.1.6 Vzgojno-izobraţevalna obdobja 

 

Osnovnošolsko izobraţevanje se deli na tri vzgojno-izobraţevalna obdobja (v nadaljnjem 

besedilu: obdobja).  

Prvo obdobje traja od 1. do 3. razreda.  

Drugo obdobje traja od 4. do 6. razreda.  

Tretje obdobje traja od 7. do 9. razreda.  

S prilagojenimi izobraţevalnimi programi in s posebnim programom vzgoje in izobraţevanja 

se za uĉence s posebnimi potrebami vzgojno-izobraţevalna obdobja lahko doloĉijo tudi 

drugaĉe. (Zakon o osnovni šoli, 2006, 33. člen) 
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2.1.7 Izpolnitev osnovnošolske obveznosti 

 

Starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih je otrok v oskrbi (v nadaljnjem besedilu: starši), 

morajo zagotoviti, da njihov otrok izpolni osnovnošolsko obveznost. (Zakon o osnovni šoli, 

2006, 4. člen) 

 

 

2.1.8 Pravica do izbire oblik izobraţevanja 

 

Starši imajo pravico izbrati osnovnošolsko izobraţevanje svojih otrok v javni ali zasebni šoli 

ali kot izobraţevanje na domu.  (Zakon o osnovni šoli, 2006, 5. člen) 

 

 

2.1.9 Učni jezik 

 

Uĉni jezik v osnovni šoli je slovenski. Uĉni jezik v osnovnih šolah v jeziku narodne skupnosti 

je italijanski, v dvojeziĉnih osnovnih šolah pa slovenski in madţarski. V osnovnih šolah na 

obmoĉjih, kjer prebivajo pripadniki slovenskega naroda in pripadniki italijanske narodne 

skupnosti in so opredeljena kot narodno mešana obmoĉja, se uĉenci v šolah s slovenskim 

uĉnim jezikom obvezno uĉijo italijanski jezik, uĉenci v šolah z italijanskim uĉnim jezikom pa 

obvezno slovenski jezik. (Zakon o osnovni šoli, 2006, 6. člen) 
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Tabela 1: Uĉni naĉrti, predmeti, število ur 

  PREDMETI 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 8.r 9.r 

1. Slovenšĉina 6 7 7 5 5 5 4 3.5 3.5 

2. Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4 

3. Tuj jezik - - - 2 3 4 4 3 3 

4. Likovna vzgoja 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

5. Glasbena vzgoja 2 2 2 1.5 1.5 1 1 1 1 

6. Spoznavanje okolja  3 3 3 - - - - - - 

7. Fizika - - - - - - - 2 2 

8. Kemija - - - - - - - 2 2 

9. Biologija - - - - - - - 1.5 2 

10. Naravoslovje - - - - - 2 3 - - 

11. Naravoslovje in tehnika - - - 3 3 - - - - 

12. Tehnika in tehnologija - - - - - 2 1 1 - 

13. Druţba - - - 2 3 - - - - 

14. Drţavljanska vzgoja in etika  - - - - - - 1 1 - 

15. Zgodovina - - - - - 1 2 2 2 

16. Geografija - - - - - 1 2 1.5 2 

17. Gospodinjstvo - - - - 1 1.5 - - - 

18. Športna vzgoja 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

19. Izbirni predmeti - - - - - - 2 2 2 

 

 

Obvezni predmeti v devetletni osnovni šoli so: slovenšĉina, matematika, tuj jezik, likovna 

vzgoja, glasbena vzgoja, druţba, geografija, zgodovina,  drţavljanska vzgoja in etika, 

spoznavanje okolja, fizika, kemija, biologija, naravoslovje, naravoslovje in tehnika,  tehnika 

in tehnologija, gospodinjstvo, športna vzgoja in izbirni predmeti (v zadnji triadi).  

(http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmetniki/

Predmetnik_splosni.pdf, povzeto dne 12.10.2009). 
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2.1.10 Razredi, oddelki, učne skupine 

 

Osnovna šola izvaja vzgojno-izobraţevalno delo po razredih, v oddelkih in uĉnih skupinah.  

Razred je vzgojno-izobraţevalna celota, ki v skladu s predmetnikom in uĉnim naĉrtom obsega 

uĉno snov enega šolskega leta. Uĉenci posameznega razreda so razporejeni v oddelke.  

Izjemoma so zaradi majhnega števila uĉenci dveh ali veĉ razredov lahko razporejeni v en 

kombiniran oddelek. Ĉe zaradi majhnega števila uĉencev ni mogoĉe organizirati pouka po 

razredih in oddelkih – majhne osnovne šole, osnovne šole v zdravstvenih organizacijah in 

podobno - osnovna šola organizira individualno ali skupinsko vzgojno-izobraţevalno delo z 

uĉenci.  

Uĉenci enega ali veĉ razredov ali oddelkov so pri vzgojno-izobraţevalnem delu lahko 

razporejeni v uĉne skupine. Standarde in normative za oblikovanje oddelkov in uĉnih skupin 

doloĉi minister. (Zakon o osnovni šoli, 2006, 37. člen) 

 

 

2.1.11 Šolsko leto 

 

Šolsko leto se zaĉne 1. septembra in konĉa 31. avgusta. Šolsko leto se deli na ocenjevalna 

obdobja. Pouk v šolskem letu traja najveĉ 38 tednov po pet dni v tednu.  

Izjemoma lahko pouk v posameznem tednu traja šest dni, ĉe je tako doloĉeno v letnem 

delovnem naĉrtu. (Zakon o osnovni šoli, 2006, 18. člen) 

 

 

2.1.12 Prilagojeni programi 

 

Za uĉence s posebnimi potrebami se lahko obvezni in izbirni predmeti doloĉijo s 

prilagojenimi izobraţevalnimi programi ali posebnim programom vzgoje in izobraţevanja.      

(Zakon o osnovni šoli, 2006, 18. člen) 

 

 

2.1.13 Izvajanje vzgojno - izobraţevalnega dela   

 

Vzgojno-izobraţevalno delo v osnovni šoli obsega pouk in druge oblike organiziranega dela z 

uĉenci.  
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Vzgojno-izobraţevalno delo v osnovni šoli opravljajo uĉitelji, svetovalni delavci in drugi 

strokovni delavci. 

V-I obdobje  

V prvem obdobju osnovne šole pouĉuje uĉitelj razrednega pouka. V prvem razredu osnovne 

šole hkrati pouĉujeta uĉitelj razrednega pouka in vzgojitelj predšolskih otrok, lahko pa tudi 

dva uĉitelja razrednega pouka. Drugi uĉitelj oziroma vzgojitelj predšolskih otrok pouĉuje 

polovico ur pouka.  

Pri pouku vzgojnih predmetov lahko z uĉiteljem razrednega pouka sodeluje tudi uĉitelj 

predmetnega pouka.  

 

V-I obdobje 

V drugem obdobju pouĉuje:  

– v 4. razredu uĉitelj razrednega pouka, tuji jezik in vzgojne predmete pa tudi predmetni 

uĉitelj, vendar ne veĉ kot dva predmeta,  

– v 5. razredu uĉitelj razrednega pouka, tuji jezik in vzgojne predmete pa tudi predmetni 

uĉitelj, vendar ne veĉ kot tri predmete in  

– v 6. razredu uĉitelj predmetnega pouka, lahko pa tudi uĉitelj razrednega pouka.  

 

V-I obdobje 

V tretjem obdobju osnovne šole pouĉujejo uĉitelji predmetnega pouka.  

V oddelku, v katerega so vkljuĉeni uĉenci s posebnimi potrebami iz prvega odstavka 12. ĉlena 

tega zakona, lahko poleg uĉitelja sodeluje strokovni delavec s specialno pedagoško izobrazbo.  

V oddelkih podaljšanega bivanja izvajajo vzgojno-izobraţevalno delo uĉitelji razrednega in 

predmetnega pouka, vzgojitelji predšolskih otrok, defektologi, pedagogi, psihologi in socialni 

pedagogi.  

S prilagojenimi izobraţevalnimi programi in s posebnim programom vzgoje in izobraţevanja 

se za uĉence s posebnimi potrebami lahko doloĉi tudi drugaĉno izvajanje vzgojno-

izobraţevalnega dela. 

 (Zakon o osnovni šoli, 2006, 38. člen) 

 

 

Ĉe je v oddelku en otrok z motnjo v razvoju, je zgornji normativ 24 uĉencev in uĉenk na 

oddelek, ĉe sta v oddelku dva otroka z motnjo v  razvoju, je zgornji normativ 21 uĉenk 
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oziroma uĉencev, ĉe pa so v oddelku trije otroci z motnjo v razvoju, je zgornji normativ 18 

uĉenk in uĉencev. V oddelek ne morejo biti integrirani veĉ kot trije otroci z motnjami v 

razvoju. (Bela knjiga o vzgoji in izobraţevanju v Republiki Sloveniji, 1995, str. 119) 

 

 

2.1.14 Šolski okoliš 

 

Starši imajo pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo ali v zasebno osnovno šolo s 

koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma zaĉasno prebiva, javna osnovna 

šola oziroma zasebna osnovna šola s koncesijo v tem okolišu, pa je dolţna na ţeljo staršev 

otroka vpisati. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, ĉe ta šola s tem soglaša.  

Seznam otrok iz šolskega okoliša, ki jih je javna ali zasebna šola s koncesijo dolţna vpisati v 

1. razred, si šola pridobi iz evidence šoloobveznih otrok, ki jo vodi šolska uprava. Šolska 

uprava si pridobi podatke o šoloobveznih otrocih iz registra stalnega prebivalstva in razvida 

zaĉasnega prebivališĉa. Med šolanjem lahko uĉenec prestopi na drugo osnovno šolo, ĉe ta 

šola s tem soglaša. Ĉe se uĉenec med šolanjem preseli v šolski okoliš druge osnovne šole, ima 

pravico dokonĉati šolanje na šoli, v katero je vpisan. Ĉe uĉenec ţeli prestopiti iz zasebne šole 

v javno šolo, ga je javna šola v šolskem okolišu, v katerem uĉenec stalno prebiva, dolţna 

sprejeti.  

Doloĉbe prvega odstavka tega ĉlena niso obvezne za zasebne osnovne šole. (Zakon o osnovni 

šoli, 2006, 48. člen) 

 

 

2.1.15 Učenci s posebnimi potrebami 

 

Starši imajo pravico otroka s posebnimi potrebami iz prvega odstavka 12. ĉlena tega zakona 

vpisati v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno prebiva, razen ĉe ta šola ne 

izpolnjuje pogojev in je zaradi tega otroku s pravnomoĉno odloĉbo o usmeritvi, ki jo izda 

pristojna šolska uprava, doloĉena druga ustrezna osnovna šola. (Zakon o osnovni šoli, 2006, 

49. člen) 
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2.2 UGANDSKI ŠOLSKI SISTEM 

 

2.2.1 Cilji osnovnošolskega izobraţevanja 

 

Šolski sistem v Ugandi je bil povzet leta 1962 po britanskem, saj je  v tem letu Uganda 

postala neodvisna drţava. 

Otroci zaĉnejo obiskovati vrtec pri 3 letih, vendar je otrok v vrtcih manj kot v osnovni šoli.  

Šolski sistem temelji na izobraţevanju  7 - 4 – 2, kar pomeni: 7 let  osnovne šole, 4 leta 

srednje šole in 2 leti višje srednje šole, ki je zadnja stopniĉka, preden se uĉenci podajo na pot 

v študijska leta na univerzo.  

 

Cilji osnovnošolskega izobraţevanja so:  

 prenos vseh kompetenc, ki jih usvojijo tekom posameznega šolskega leta, v naslednje 

šolsko leto in nadgradnja le - teh, 

 razvijati vešĉine in sposobnosti za ustvarjalno razmišljanje, za kritiĉno mišljenje in 

uporabo znanja in vešĉin v vsakdanjem ţivljenju, 

 uporaba znanja in prenos le - tega na vseţivljenjsko uĉenje, 

 razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje, sporoĉanje in izraţanje v 

ugandskem jeziku, na obmoĉjih, ki so opredeljena kot nareĉna/pokrajinska, pa tudi v 

nareĉnih jezikih (rukiga, swahili,..),  

 dvigniti stopnjo pouĉevanja v anglešĉini na tako visoko raven, da bo pouĉevanje 

potekalo v angleškem jeziku ter da bodo uĉenci lahko pisali teste in se izraţali v 

angleškem jeziku, 

 zagotoviti osnovno pismenost uĉencev v maternem jeziku ter razumeti jezik na tako 

visoki ravni, da bodo uĉenci pripravljeni na vzgojo in izobraţevanje v osnovni šoli, 

 vzpodbujanje zavesti o nalogah posameznika,  

 razvijanje zavesti o drţavni pripadnosti in o narodni identiteti ter razvijanje vedenja o 

zgodovini Ugande in njeni kulturi,  

 vzgajanje za obĉe kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz afriške tradicije, 

razumevanje njihove kulture in vloge, ki jo imajo v druţbi, 
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 vzgajanje za medsebojno strpnost, za spoštovanje drugaĉnosti, za sodelovanje z 

drugimi, za spoštovanje ĉlovekovih pravic in temeljnih svobošĉin in s tem za 

razvijanje sposobnosti za ţivljenje v druţbi,  

 doseganje standardov znanja in pridobivanje znanj za nadaljevanje šolanja,  

 pridobivanje splošnih in uporabnih znanj, ki omogoĉajo samostojno, uĉinkovito in 

ustvarjalno sooĉanje z druţbenim in naravnim okoljem ter razvijanje kritiĉne moĉi 

razsojanja,  

 razvijanje in ohranjanje lastne kulturne tradicije,  

 seznanjanje z drugimi kulturami in uĉenje tujih jezikov,  

 oblikovanje in spodbujanje zdravega naĉina ţivljenja in odgovornega odnosa do 

naravnega okolja. 

(http://www.google.si/search?q=Gender+sensitive+educational+policy+and+practic

e+Uganda+case+study%2C+prepared+for+International+Bureau+of+Education&i

e=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:sl:official&client=firefox-a, povzeto dne 

17.01.2011)  

 

2.2.2 Predšolska vzgoja 

 

Obstajajo tudi vrtci, vendar se zelo malo staršev odloĉi za vpis otrok v vrtec, saj jim finanĉno 

stanje tega ne dopušĉa. Otroci do vkljuĉitve v osnovno šolo ostajajo doma, kjer za njih skrbijo 

starejši bratje in sestre.  Le redki so deleţni vzgoje ţe v vrtcu. 

Posebnega zakona glede vrtcev nimajo, obstaja pa doloĉilo s strani vlade, koliko otrok je 

lahko vkljuĉenih v vrtce in pod katerimi pogoji. Ti pogoji še posebej veljajo na podroĉju vasi 

in podeţelja. Ţal veĉina staršev v predšolski vzgoji še ne vidi njene uspešnosti / koristnosti. 

(http://www.unesc.go.ug/index.php?option=com_content&task=view&id=359&Itemid=80&l

imit=1&limitstart=1, povzeto dne 18.03.2011 ) 

 

 

2.2.3 Šolanje 

 

Šolanje zajema osnovno šolo, niţjo srednjo šolo in višjo srednjo šolo. 

(http://www.unesc.go.ug/index.php?option=com_content&task=view&id=359&Itemid=80&l

imit=1&limitstart=1, povzeto dne 12.10.2010)  

http://www.google.si/search?q=Gender+sensitive+educational+policy+and+practice+Uganda+case+study%2C+prepared+for+International+Bureau+of+Education&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:sl:official&client=firefox-a
http://www.google.si/search?q=Gender+sensitive+educational+policy+and+practice+Uganda+case+study%2C+prepared+for+International+Bureau+of+Education&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:sl:official&client=firefox-a
http://www.google.si/search?q=Gender+sensitive+educational+policy+and+practice+Uganda+case+study%2C+prepared+for+International+Bureau+of+Education&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:sl:official&client=firefox-a
http://www.unesc.go.ug/index.php?option=com_content&task=view&id=359&Itemid=80&limit=1&limitstart=1
http://www.unesc.go.ug/index.php?option=com_content&task=view&id=359&Itemid=80&limit=1&limitstart=1
http://www.unesc.go.ug/index.php?option=com_content&task=view&id=359&Itemid=80&limit=1&limitstart=1
http://www.unesc.go.ug/index.php?option=com_content&task=view&id=359&Itemid=80&limit=1&limitstart=1
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Tabela 2: Razporeditev šolskega sistema v Ugandi 

OSNOVNA ŠOLA 

(Primary school) = 7 let 

SREDNJA ŠOLA 

(Secondary school) = 4 leta 

VIŠJA SREDNJA ŠOLA  

(High school) = 2 leti 

P1 – P7 (od prvega do 

sedmega razreda) 

S1 – S4 (od prvega do 

ĉetrtega razreda)  

O-level 

S5 – S6 (peti in šesti razred) 

 

A-level 

Ob koncu osnovne šole sledi 

izpit. 

Sledijo ji drţavni izpiti. 

(UNEB-Uganda National 

Examination Board) 

 

Namenjena je študentom, ki 

so se odlikovali na drţavnih 

izpitih, in omogoĉa izbiro 

treh smeri študija (je neke 

vrste pripravljalna šola). 

DODATNI ŠTUDIJ = študentje, ki izpolnjujejo pogoje, lahko izbirajo med široko paleto 

ponudbe univerz, višjih strokovnih šol ali verskih akademij 

 

 

Obvezno osnovnošolsko izobraţevanje traja 7 let, nato se nadaljuje srednješolsko 

izobraţevanje, ki je razdeljeno na 4 leta srednje šole ( O-level)in 2 leti ( A-level) višje srednje 

šole. 3 - letni študij je namenjen za tehniĉne smeri izobraţevanja, 4 - letni študij pa za vse 

pedagoške in filozofske smeri.  

Študentje, ki so konĉali 4 - ali 3 - letnim program, lahko nadaljujejo šolanje v programu »A-

level«, kjer gre za specializacijo na podroĉju tehniĉnih, pedagoških ali pa specializirani smeri  

poslovanja in ekonomije.  

Samo tisti, ki uspešno zakljuĉijo še 2 - letno izobraţevanje (A-level), lahko nadaljujejo svoje 

izobraţevanje na univerzi. Šolsko leto traja od februarja do decembra. 

(http://www.unesc.go.ug/index.php?option=com_content&task=view&id=359&Itemid=80&l

imit=1&limitstart=1, povzeto dne 12.10.2010)  

 

 

2.2.4 Pogoji za vpis 

 

Otroci naj bi bili ob vpisu v 1. razred stari 6 ali 7 let. Veĉina ugandskih otrok zaĉenja svoje 

šolanje pri šestih letih in zakljuĉi osnovno šolo pri trinajstih.  Iz razliĉnih vzrokov pa veliko 

ugandskih uĉencev zaĉne šolanje precej pozneje. Vzrok so razne bolezni in pomanjkanje šol 

http://www.unesc.go.ug/index.php?option=com_content&task=view&id=359&Itemid=80&limit=1&limitstart=1
http://www.unesc.go.ug/index.php?option=com_content&task=view&id=359&Itemid=80&limit=1&limitstart=1
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ali pa morajo otroci preprosto ostati doma zato, da pomagajo pri domaĉih opravilih ali pri 

delu na polju. Vĉasih morajo otroci delati, da zasluţijo denar za šolnino, ker jim starši le-te ne 

morejo plaĉati. Veĉkrat se tudi zgodi, da lahko le nekateri otroci v druţini obiskujejo šolo, saj 

ima povpreĉna druţina v Ugandi tudi do osem otrok. Zgodi se, da se prvi štirje otroci šolajo, 

ostali pa ne veĉ. Po starosti pa se razdeli tudi delo v druţini na podeţelju. Starejši otroci uĉijo 

mlajše, ki ne hodijo v šolo. Ĉe osnovne vešĉine usvojijo, je to vsekakor koristno, vendar  v 

vsakem primeru ostanejo doma in pomagajo pri delu v hiši, pri ţivini in na polju.  

 

Šolnina za osnovno šolo se plaĉuje 3 krat letno. Za posamezne regije jo doloĉi vlada. Šolsko 

leto traja od februarja do decembra. Prvo ocenjevalno obdobje je od februarja do aprila, drugo 

od maja do avgusta, tretje pa od septembra do decembra.  

Zadnji dnevi za plaĉilo šolnine v obrokih so 1. januar,  1. maj in 1. september. Lahko pa se 

plaĉa šolnina v treh obrokih, in sicer ţe 1. januarja. 

 

 

2.2.5 Vzgojno - izobraţevalna obdobja 

 

Vzgojno – izobraţevalno obdobje se deli na tri obdobja, in sicer: 

prvo obdobje  traja od 1. do 3. razreda, 

drugo obdobje je ĉas šolanja  v 4. razredu, 

tretje obdobje traja od 5. do 7. razreda. 

 

V-I obdobje  

Prvo V-I obdobje traja od 1. do 3. razreda. 

Tematski pristop je uporabljen kot organizacija naĉela in dogovor o sposobnostih in znanju. 

Teme so bile izbrane kot primernejše za otroke in odraţajo interese in vsakodnevne aktivnosti 

za dosego ciljev. 

Vsi materiali, ki se uporabljajo, so poimenovani v jeziku, ki je otroku blizu. To je v nareĉnem 

jeziku ali v maternem jeziku. Ravno tako so tudi testi, katerih rešitve se uporabljajo za 

ocenjevanje in vrednotenje uĉenĉevega znanja, pisani v maternem oziroma v nareĉnem jeziku. 

Kjer pa je skupna uporaba nareĉnih jezikov in anglešĉine tako pogosta, da to ne predstavlja 

razlike v izraţanju in razumevanju, je angleški jezik uporabljen tudi za pouĉevanje in 

preverjanje znanja.  
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V-I obdobje 

Drugo ocenjevalno obdobje je ĉas šolanja v  4. razredu. 

To šolsko leto velja za prestopno, saj temelji na zelo pomembni iztoĉnici, ki je prestop od 

pouĉevanja v maternem jezika na pouĉevanje v angleškem jeziku. Poudarek je predvsem na 

tem, da se ponovno uredijo vsebine, koncepte in vešĉine, ki so se jih uĉenci do sedaj uĉili, in 

da se uvedejo novi koncepti in znanja v angleškem jeziku. Prehod na pouĉevanje v angleškem 

jeziku je nenaden, uĉenci zaĉnejo uporabljati angleško literaturo, testi se pišejo v angleškem 

jeziku in pouk se izvaja v angleškem jeziku. Da bi bil prehod iz maternega lokalnega jezika na 

angleški jezik laţji, v zaĉetku leta poteka pouĉevanje tako, da se nejasna snov, podana v 

anglešĉini, prevede tudi v lokalni jezik. 

 

V-I obdobje 

To obdobje poteka od 5. do 7. razreda. 

Tu se uĉni naĉrt razdeli tako, da se znanja in spretnosti obravnavajo loĉeno po predmetih. 

Paziti pa je treba na to, da predmet temelji na kurikulumu, usklajenem z uĉnim naĉrtom, in da 

je smiselno razdeljen na podenote/ podteme.  

Ocenjevanje poteka pisno v angleškem jeziku. Predmete pouĉujejo predmetni uĉitelji. Šolska 

ura traja 60 minut. 

(povzeto po: http://www.unesc.go.ug/index.php?option=com_content&task=view&id= 

359&Itemid=80&limit=1&limitstart=1, povzeto dne 12.10.2010) 

 

 

2.2.6 Izpolnitev osnovnošolske obveznosti 

 

Starši nimajo posebnega vpliva na dokonĉanje osnovne šole svojih otrok, saj je šolanje 

pogojeno s finanĉnim stanjem druţine. Drţava omogoĉa eni druţini brezplaĉno šolanje samo 

za štiri otroke.Za vsakega naslednjega otroka se mora osnovnošolsko izobraţevanje plaĉati. 

Naloga skupnosti, v katero je druţina vkljuĉena, je, da denar, ki ga dobi iz donatorskih 

sredstev, pravilno razporedi med druţine, upoštevajoĉ število otrok v eni druţini.  

 

  

http://www.unesc.go.ug/index.php?option=com_content&task=view&id
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2.2.7 Pravica do izbire oblik izobraţevanja 

 

Starši imajo pravico izbrati osnovnošolsko izobraţevanje svojih otrok v vaški ali v mestni 

šoli. Za prevoz in pravoĉasen prihod otrok v šolo poskrbijo sami. 

 

 

2.2.8 Učni jezik 

 

Uĉni jezik je v prvem obdobju nareĉni jezik tistega predela Ugande, kjer šola deluje. V 

drugem obdobju se zaĉne pouĉevanje v angleškem jeziku. Nekaj besednih zvez v rukiga 

jeziku. Rukiga je jezik plemen Bakiga iz jezikovne skupine Bantu, ki se je stoletja razvijal le 

kot govorjeni jezik in se pojavil v pisni obliki komaj v drugi polovici 19.stoletja. Govori ga 

pribliţno 1,4 milijona prebivalcev iz juga Ugande in Ruande. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Kiga_language, povzeto dne 27.10.2010) 

 

Pozdrave delijo na: 

- Akasheeshe = jutro 

- Eihangwe = dan 

- Omwabazyo = veĉer 

- Ekiro = noĉ 

 

Uradni  pozdravi so kot povsod po svetu, ustrezni za posamezen del dneva: 

- Zjutraj je prvo  vprašanje, ki je obenem tudi jutranji pozdrav : 

- Kako kaj, si dobro spal? 

- Okuramutsya omu kasheeshe = pozdrav zjutraj 

- Oraire gye? =Si dobro spal? 

- Eego. Oraire ota? = Ja, kaj pa ti – tvoja noĉ? 

- Ndaire kurungi. Shana iwe? = Odliĉno sem prespal noĉ.  

 

Osebe:  

- Sebo = gospod 

- Nyabo = gospa 

- Ngaho = ne 

- Eego = da 

- Ninga = ali 

- Entebe = stol 

- Ekitabo = knjiga 

- Emeeza = miza 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kiga_language
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Vprašalnice:  

- Ori oha? = Kdo si ti? 

- Ori ota? = Kako si? 

- Ori nkahi? = Kje si? 

 

V šolah naj bi se ţe od prvega razreda osnovne šole do zakljuĉka vzgojnega procesa kot uĉni 

jezik uporabljala anglešĉina. Vendar se veĉkrat zgodi, da se zaradi pomanjkanja usposobljenih 

uĉiteljev ta jezik uvaja šele v ĉetrtem razredu osnovne šole ali še kasneje. V nekaterih šolah je 

kot uĉni jezik v veljavi Kiswahili (svahili) Ker pa ga veĉkrat povezujejo s suţenjstvom in 

enaĉijo z obdobjem tlaĉenja, zatiranja in zlorab, je ta jezik pri veĉini ugandskega prebivalstva 

zelo nepriljubljen. 

 

(Mazrui, 1975, po: http://education.stateuniversity.com/pages/1585/Uganda-DUCATIONAL-

SYSTEM-OVERVIEW.html, povzeto dne 18.9.2009) V centralnih in juţnih predelih Ugande 

poteka šolanje najveĉkrat v jeziku Luganda. Zaradi politiĉnih nagnjenj in enaĉenja tega jezika 

z vodilnim razredom pa se le redkokdo odloĉi za šolanje svojih otrok v tem jeziku. Tako se 

tudi v ostalih predelih Ugande uporabljajo kot uĉni jezik lokalni jeziki predvsem v prvih štirih 

razredih osnovne šole. Najpogostejši jeziki so: Karimojong, Teso, Lugbara, Luo, Runyankole, 

Runyoro, ... V vsakem primeru pa ostaja anglešĉina uradni jezik ugandskega šolskega sistema 

(http://education.stateuniversity.com/pages/1585/Uganda-EDUCATIONAL-SYSTEM-

OVERVIEW.html, povzeto dne 08.10.2010). 

 

Uganda je januarja leta 1997 uvedla splošen osnovnošolski vzgojni program (Universal 

Primary Education Program), z njim naj bi vsaj delno rešila problem neobiskovanja osnovnih 

šol, ker predvideva brezplaĉno osnovnošolsko šolanje za prve štiri otroke v druţini. Rezultat 

uvedbe tega vzgojnega programa je bil podvojen vpis v osnovne šole v obdobju nekaj let. Po 

letu 2000 je bilo tako veĉ kot 80% šoloobveznih otrok vpisanih v osnovne šole. Ob 

poveĉanem številu uĉencev je ostalo število uĉiteljev nespremenjeno. Posledica tega je bila 

slabša kvaliteta pouĉevanja in uĉenja.  

( http://education.stateuniversity.com/pages/1585/Uganda-EDUCATIONAL-SYSTEM-

OVERVIEW.html, povzeto dne 18.11.2009). 
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Tabela 3: Uĉni naĉrt, predmeti, število ur 

PREDMET RAZRED 

 P

1 

P

2 

P

3 

P

4 

P

5 

P

6 

P

7 

1 a) Jezik ( angleški jezik - literatura, branje, pisanje) 6 6 6 6 5 5 5 

1 b) Jezik (matern jezik) 3 3 3 2 2 2 2 

I c) Jezik (kiswahili- uradni jezik tropske Afrike) 3 3 3 3 2 2 2 

2. Matematika 5 5 5 5 5 5 5 

3. Znanost (znanost, zdravje, razvoj, populacija in druţinske 

obveznosti) 

4 4 4 5 5 5 5 

4. Socialne vede (socialne vede, okolje, populacija, druţinski odnosi 

in izobraţevanje v druţini, etika) 

3 3 3 3 4 5 5 

5. Verska vzgoja 2 2 2 2 3 3 3 

6. Umetnost in tehnika 3 3 3 3 3 2 2 

7. Glasba , ples in drama 2 2 2 2 2 2 2 

8. Športna vzgoja 3 3 3 3 2 2 2 

9. Posel in ekonomija in odnosi v poslovnem svetu 2 2 2 2 3 3 3 

10. Agrokultura 4 4 4 4 4 4 4 

Skupaj število ur v kurikulumu 4

0 

4

0 

4

0 

4

0 

4

0 

4

0 

4

0 

(povzeto po: Muyanda Metebi idr., 2001, str. 128) 

 

 

 

2.2.9 Razredi, oddelki, učne skupine 

 

Osnovna šola izvaja vzgojno-izobraţevalno delo po razredih. Razredi naj bi imeli od 60 do 80 

uĉencev. Razred je vzgojno-izobraţevalna celota, ki v skladu s predmetnikom in uĉnim 

naĉrtom obsega uĉno snov enega šolskega leta. Velikost šole in uĉilnic je pogojena s 

finanĉnim stanjem šole in šolske skupnosti. Vsak razred naj bi imel svojo uĉilnico s klopmi. 

Uĉenci morajo nositi šolske uniforme. Dekleta imajo krila in oblekice, deĉki pa kratke hlaĉe 

in kratke majice ali pulover, ĉevlji niso obvezni. Uĉilnica mora biti opremljena s tablo ali pa 
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mora imeti tako steno, da se nanjo lahko piše. (http://www.experienceafrica.co.uk/J1.htm, 

povzeto dne 18.9.2009).  

 

 

2.2.10 Šolsko leto 

 

Šolsko leto se zaĉne 1. februarja in konĉa 31. decembra in se deli na ocenjevalna obdobja. 

Tako je v vseh treh vzhodnoafriških drţavah, za Ugando, Kenijo in Tanzanijo, se šolsko leto 

zaĉne 1. februarja in zakljuĉi 31. decembra. Model je tak ţe po tradiciji, k njegovi vpeljavi pa 

je botroval tudi vpliv podnebnih razmer na okolje, v katerem ţivijo. (Seers, 1979, po: 

http://education.stateuniversity.com/pages/1585/Uganda-EDUCATIONAL-SYSTEM-

OVERVIEW.html, povzeto dne 18.9.2009). 

 

Šolsko leto je v Ugandi razdeljeno na tri obdobja – trimeseĉja. Po vsakem od teh obdobij 

morajo uĉenci opraviti izpite. Tako konĉajo razred in se lahko vpišejo v naslednjega. Vsako 

obdobje traja pribliţno tri mesece. Sledi mu tritedenska pavza, ki pa je po tretjem obdobju 

daljša (http://www.experienceafrica.co.uk/J1.htm, povzeto dne 18.9.2009) 

 

 

Tabela 4: Razdelitev šolskih obdobij po trimeseĉjih (primer za šolsko leto 2009/2010) 

 OBDOBJE POUKA POĈITNICE 

1. 1. februarja – 24. aprila 25. aprila – 24. maja 

2. 25. maja – 14. avgusta 15. avgusta – 6. septembra 

3. 7. septembra – 27. novembra 28. novembra – 31. januarja 

Vir: (http://www.ugandamission.net/aboutug/schools.html, povzeto dne 21.10.2009) 

 

 

Pouk se v šolskem letu izvaja najveĉ po pet dni v tednu.  Izjemoma lahko pouk v 

posameznem tednu traja šest dni, ĉe je tako doloĉeno v letnem delovnem naĉrtu. Šolski dan se 

priĉne zgodaj zjutraj in konĉa pozno popoldne. 
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Tipiĉen dan podeţelske osnovne šole  

 

Šolski dan se priĉne med 7.00 in 8.00 uro zjutraj. Otroci morajo priti v šolo vedno 

pravoĉasno. Od otrok se obenem priĉakuje, da so ĉisti in urejeni, drugaĉe nimajo vstopa v 

razred in so celo kaznovani. Šola traja do 16.00 ure. V veĉini primerov hodijo otroci v šolo 

peš ali pa se pripeljejo s podeţelskimi vozovi in kanuji. Pot do šole je lahko dolga tudi do pet 

ali šest milj
1
. Nekatere mešĉanske šole imajo privatna prevozna sredstva za prevoz svojih 

uĉencev v šolo in domov, vendar si  velika veĉina tega ne more privošĉiti. Obenem pa velja 

omeniti tudi dejstvo, da je veĉina prebivalstva v Ugandi naseljena na podeţelju, kjer prevozna 

sredstva ne pridejo v poštev zaradi neprimernosti cest in prevelike razpršenosti hiš. Vsi uĉenci 

morajo biti obleĉeni v šolsko uniformo z oznako šole, ki jo obiskujejo. Razliĉne šole imajo 

razliĉne barve in stile uniform. Navadno so to kratke hlaĉe in srajca za deĉke ter krilo za 

deklice. Veĉina otrok na podeţelju nima ĉevljev, tako da vedno hodijo bosi 

(http://www.experienceafrica.co.uk/J1.htm, povzeto dne 18.9.2009). 

 

 

Potek šolskega dneva ugandskega uĉenca 

 

5:00 bujenje, ĉišĉenje doma 

5:15 prinašanje vode za gospodinjska opravila iz bliţnjega potoka  

6:00 priprava sestavin in pridelkov za obroke, skrb za ţivali ( krave ţene na pašnik) 

6:15 zajtrk 

6:30 odhod v šolo  

7:00 prihod v šolo  

7:15 ureditev razreda in šole  

7:40 šolski zvonec in molitev  

8:00 pouk v razredu  

10:00 odmor  

10:40 pouk  

13:00 kosilo  

14:00 prihod v razred in pouk  

15:00 konec pouka, zaĉne se pomoĉ v vrtcu, urejanje okolice šole, športne aktivnosti  

                                                 

1
 1 milja = 1.609 metrov (5 milj = 8 kilometrov, 6 milj = skoraj 10 kilometrov). 
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16:00 konec pouka, odhod domov  

17:30 gredo zopet po vodo za pripravo veĉerje, priţenejo krave s pašnikov nazaj domov ter 

naberejo les in draĉje za kurjenje ognja 

18:00 naredijo domaĉo nalogo 

20:30 veĉerja  

 

 

2.2.11 Prilagojeni programi 

 

Uĉenci s posebnimi potrebami so vkljuĉeni v razred. Prilagoditve se jim doloĉajo sproti.  

Program Spodbujanje manjšin in oseb s posebnimi potrebami (UPE program) spodbuja 

razliĉne starostne skupine otrok, vkljuĉno otroke s posebnimi potrebami, deĉke in deklice, ki 

so zapostavljeni in na robu druţbe zaradi etniĉnih manjšin, iz katerih prihajajo ( kot so 

Karamoja, Pigmies in Batwa ), da se vkljuĉujejo in vpisujejo v šole.  

(http://www.google.si/search?q=Gender+sensitive+educational+policy+and+practice+Uga

nda+case+study%2C+prepared+for+International+Bureau+of+Education&ie=utf-

8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:sl:official&client=firefox-a, povzeto dne 17.01.2011)  

 

 

2.2.12 Učenci s posebnimi potrebami 

 

Vlada predpisuje izobraţevanje otrok s posebnimi potrebami, ki so vkljuĉeni/ integrirani v 

razrede.  

Otroci s posebnimi potrebami (v nadaljevanju besedila le PP) potrebujejo veĉ vodenih nalog, 

natanĉnejša, krajša in strukturirana navodila. Zaradi tega potrebujejo tudi veĉ ĉasa za 

izvajanje nalog na podroĉju športne vzgoje, pri pisanju,.. Otroci s PP morajo biti del vseh 

aktivnosti, ki jih izvajajo otroci brez PP. Ĉe je le moţno, zahtevane naloge tudi izvajajo in se 

udeleţijo vseh aktivnosti.  Svoje telo naj razvijajo in uporabljajo do te mere, kot jim njihove 

posebne potrebe dopušĉajo.  

Uganda ima Nacionalni inštitut za osebe s posebnimi potrebami, rehabilitacijski center in 

EARS program (Structural Metadata Research Program), poseben program za vkljuĉitev in 

inkluzivno izobraţevanje za otroke s posebnimi potrebami (IEDC). Uĉiteljeva dolţnost je, da 

spoštuje zakone in predloge, ki so podani v EARS ali v najbliţjem centru za posebne potrebe. 

http://www.google.si/search?q=Gender+sensitive+educational+policy+and+practice+Uganda+case+study%2C+prepared+for+International+Bureau+of+Education&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:sl:official&client=firefox-a
http://www.google.si/search?q=Gender+sensitive+educational+policy+and+practice+Uganda+case+study%2C+prepared+for+International+Bureau+of+Education&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:sl:official&client=firefox-a
http://www.google.si/search?q=Gender+sensitive+educational+policy+and+practice+Uganda+case+study%2C+prepared+for+International+Bureau+of+Education&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:sl:official&client=firefox-a
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Ravno tako posveĉajo pozornost uĉencem, ki so na doloĉenem podroĉju posebej nadarjeni. 

Zanje organizirajo posebne dodatne ure pouka, ki se jih lahko udeleţijo in tako še dodatno 

razvijajo svoje vešĉine. (povzeto po: Muyanda Metebi idr., 2001, str 765) 

 

Otroci s posebnimi potrebami so:  

gibalno ovirani otroci, 

otroci z motnjo v duševnem razvoju, 

otroci z motnjo sluha – gluhi in naglušni, 

otroci z motnjo vida – slepi ali slabovidni, 

otroci s specifiĉnimi uĉnimi teţavami, 

otroci s slabo motoriko, 

otroci z astmo, 

otroci z diabetesom, 

otroci z epilepsijo, 

otroci iz revnega socialnega okolja, 

tem otrokom se mora posveĉati posebna pozornost, z njimi je potrebno biti strpen in jim 

nuditi pomoĉ na podroĉju, kjer imajo posebne potrebe. 

 

 

3 PRIMERJAVA SLOVENSKEGA IN UGANDSKEGA 

UČNEGA NAČRTA ZA SPOZNAVANJE OKOLJA  

 

 

3.1 OPREDELITEV PREDMETA – SLOVENIJA 

 

Predmet spoznavanje okolja  predstavlja nadaljevanje in usmerjanje spontanega otroškega 

raziskovanja sveta  in odkrivanja prepletenosti ter  soodvisnosti v pojavih in procesih v 

naravnem in v druţbenem okolju. Znanje, ki nastaja iz neposrednih izkušenj v okolju ali  

preko medijev, se pri pouku razširja in poglablja.  

Spoznavanje okolja zdruţuje procese, postopke in  vsebine, s pomoĉjo katerih spoznavamo 

svet, v katerem ţivimo. Vir informacij ter spoznavanje in utrjevanje poti, kako veĉ izvedeti ter 

kako znanje povezovati in  uporabiti, nam daje okvirno sliko o predmetu. Zato je  spoznavanje 

okolja eden izmed temeljnih nosilcev spoznavnega razvoja v prvem triletju osnovne šole. V 
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njem so zdruţene vsebine razliĉnih znanstvenih podroĉij, tako  naravoslovnih in tehniĉnih 

(kemija, fizika, biologija, informatika, tehnika in tehnologija) kot druţboslovnih (zgodovina, 

geografija, komunikologija, sociologija, etnologija, ekonomija in politologija). Vsebine 

predmeta so zasnovane na temeljnih pojmih, ki omogoĉajo  nadgrajevanje v predmetih 

naravoslovje in tehnika ter v predmetu  druţba v drugem triletju in v naravoslovnih in 

tehniĉnih ter druţboslovnih predmetih v tretjem triletju. 

Pestrost vsebin in dejavnosti ter predlaganih metod pouĉevanja in uĉenja omogoĉa integracijo 

vsebin in smiselno povezovanje z matematiko, slovenšĉino ter z glasbeno, likovno in športno 

vzgojo. (po: http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339, str.4, 

povzeto dne 14.10.2010) 

 

 

3.2 OPREDELITEV PREDMETA – UGANDA  

 

 

Pouĉevanje kmetijstva je v Ugandi del naravoslovja v uĉnem naĉrtu za osnovne šole. Drugi 

del naravoslovja obsega zdravje, roĉne spretnosti in splošno razgledanost.  

Veĉji poudarek je na kmetijstvu, ker veĉina otrok dokonĉa le osnovno šolo. Ukvarjanje s 

kmetijstvom pa postane po šoli njihov vir preţivetja in del vsakdanjika, ki jih spremlja ţe med 

šolanjem. Zato je prav, da uĉenci ĉimprej pridobijo spretnosti in vešĉine s tega podroĉja.  

Uĉitelj mora zagotoviti vadbo in izvajanje praktiĉnih vsebin, v situacijah, ki zahtevajo 

razliĉne pristope in metode dela, pa mora biti inovativen ter praviĉen pri ocenjevanju. Uĉitelj 

mora zagotavljati, da je vsak uĉenec vkljuĉen v proces uĉenja, saj nihĉe ne sme biti iz dela 

izkljuĉen zaradi svojih teţav ali primanjkljajev. (povzeto po: Muyanda Metebi idr., 2001, str. 

8, 9) 

 

 

3.2.1  Interpretacija 

 

Ĉe primerjamo izhodišĉa obeh drţav, vidimo, da slovensko in ugandsko izhodišĉe na prvo 

mesto postavlja uĉenca in njegove potrebe v druţbi. Uĉencu se prilagaja uĉni proces. 

Izpostavila bi raznolikost vsebin, ki jih zajema uĉni naĉrt za spoznavanje okolja. V Sloveniji 

je poudarek na zdruţevanju naravoslovnih, tehniĉnih in druţbenih podroĉij, ugandski uĉni 

http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339
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naĉrt pripisuje veliko vlogo in pomen kmetijstvu, odnosu do narave in uĉenju vseţivljenjskih 

vešĉin.  

 

 

3.3  OBSEG IN STRUKTURA PREDMETA 

 

 

3.3.1 Slovenija 

 

Spoznavanje okolja obsega v celotnem triletju 315 ur pouka ( 105 ur na šolsko leto) 3 ure na 

teden in pet dni dejavnosti (5 - krat po  4 ure). 

(http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339, str.4, povzeto dne 

20.10.2010) 

 

 

3.3.2  Uganda 

 

Tabela 5: Obseg predmeta po urah 

OPIS P1 P2 P3 

Število ur  3 3 3 

Trajanje šolske ure v minutah 30 30 30 

Število minimalno priĉakovanih izvedenih ur v 

desetih tednih na semester 

30 30 30 

Število ur, posveĉenih le teoriji/ na teden 2 2 2 

Število ur, posveĉenih praktiĉnemu delu/ na 

teden 

1 1 1 

 Viri Za Ugando: (Muyanda Metebi idr., 2001, str. 128)  

 

 

  

http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339
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3.3.3 Interpretacija 

 

Iz zgornje primerjave je razvidno, da imamo namenjenih spoznavanju okolja enako število ur 

v Sloveniji in Ugandi. Slovenski uĉni naĉrt ( v nadaljevanju UN) natanĉno opredeljuje, koliko 

ur pouka zavzema predmet spoznavanje okolja. Ugandski uĉni naĉrt pa ima natanĉno 

doloĉeno le spodnjo mejo, koliko ur je to v šolskem letu ali koliko na teden. Razlikuje se tudi 

v ĉasovnem obsegu: šolska ura predmeta spoznavanje okolja traja 45 minut v Sloveniji, v 

Ugandi pa 30 minut. V ugandskem UN imajo toĉno doloĉeno, koliko ur na teden je 

posveĉenih le teoriji ( 2 uri na teden) in koliko praktiĉnemu delu ( 1 ura na teden). 

Ĉe primerjamo število minimalno izvedenih ur, ki ga predpisuje ugandski UN na teden, s 

slovenskim, ugotovimo da Uganda predpisuje manj ur za izvajanje predmeta spoznavanje 

okolja (v nadaljevanju SPO). Minimalno število ur na leto je v Ugandi 90 ur. Ĉe to 

pomnoţimo s tri, ker imamo v prvem V-I obdobju tri razrede, dobimo 270 ur. Vendar ne 

smemo pozabiti na dejstvo, da je to minimalno število ur. Uĉitelj v Ugandi lahko po potrebi 

izvede tudi veĉ kot 30 ur pouka spoznavanja okolja na semester, ĉe presodi, da je to v danih 

okolišĉinah potrebno. Zgornja meja ni nikjer doloĉena, vendar bi bilo dobro, ĉe bi jo doloĉili. 

Po našem mnenju bi to pripomoglo k boljši orientaciji in izvedbi ostalih ur v predmetniku 

uĉenca v prvem V-I obdobju.  

 

 

3.4 SPLOŠNI CILJI PREDMETA 

 

 

3.4.1 Slovenija 

 

Splošni cilji predmeta izhajajo iz  kompetenc kot kombinacije znanja, spretnosti in odnosov 

ter prispevajo k uspešnemu ţivljenju v druţbi znanja.  

Najpomembnejši splošni cilji so: 

 razumevanje okolja in razvijanje spoznavnega podroĉja. Uresniĉujeta  se  z aktivnim 

spoznavanjem okolja.  

 organizacija pouka (ustvarjanje pogojev  in priloţnosti), ki bo omogoĉala razvijanje 

sposobnosti (spretnosti, postopkov): primerjanja, razvršĉanja, urejanja, merjenja, 

zapisovanja podatkov (matematiĉna kompetenca v znanosti in tehnologiji), 
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napovedovanja in sklepanja, eksperimentiranja  ter sporoĉanja (kompetence 

sporazumevanja v maternem jeziku, digitalna pismenost). Ob tem se razvija odnos do 

dejstev  in tolerantnost do negotovosti, odprtost za sprejemanje tujih zamisli in 

obĉutljivost za dogajanja v naravnem in druţbenem okolju. 

 Zavedanje o sedanjih in prihodnjih okoljskih in druţbenih vprašanj ĉloveštva 

predstavlja trajnostni razvoj uĉencev. 

 Ohranjanje naravnega okolja in sonaravno gospodarjenje z njim je tudi eden od 

pomembnih splošnih ciljev. 

 Socialni  cilji (komunikacija, odnosi med uĉenci in uĉiteljem),  

 motivacijski (radovednost),   

 razvijanje delovnih navad (kako se uĉiti),  

  moralno-etiĉni cilji (norme v vedenju, reševanje etiĉnih nasprotij),  

 ustvarjalnost,  

 samoiniciativnost (eksperimentiranje),  

 telesno-gibalni  cilji (roĉne spretnosti, varnost pri delu),   

  ĉustveni cilji (pozitivna samopodoba, odnos do narave).  

 Splošni cilji in kompetence za vseţivljenjsko uĉenje (sporazumevanje v maternem 

jeziku, sporazumevanje v tujih jezikih, matematiĉna kompetenca v znanosti in 

tehnologiji, digitalna pismenost, uĉenje uĉenja, socialne in drţavljanske kompetence, 

samoiniciativnost in podjetnost, kulturna zavest in izraţanje) se med seboj povezujejo, 

dopolnjujejo in poglabljajo.  

(Vir za Slovenijo: http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339, 

UN za SPO, str. 4, 5; povzeto 12.10.2010) 

  

http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339
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3.4.2 Uganda 

 

Splošni cilji spoznavanja okolja in kmetijstva so : 

 razvijati pozitiven odnos do kmetijstva, ki bo uĉencem omogoĉal, da bodo s to 

dejavnostjo preţiveli v svojem okolju in poveĉali dobrine v svojem domu ( pridelke); 

 razvijati pozitiven odnos do okolja;  

 spodbujati in razvijati spretnosti in znanja na podroĉju druţbenih odnosov; 

 osnovna znanja in spretnosti, ki so potrebne, da izkoristijo svoje okolje v ĉim veĉji 

meri, in tudi to, da napredujejo v pridelovanju zdrave hrane, izboljšajo nacionalni 

razvoj in ohranijo zdravo okolje; 

 prepoznati kmetijske dejavnosti in njihov napredek znotraj in zunaj šole/ pouka; 

 pridobiti in uporabljati osnovne naravoslovne vešĉine in spretnosti, pridobljene z 

izboljšanimi metodami kmetijstva za razvoj le - tega; 

 prepoznati napredek in razvoj med kmetijstvom in okoljem in sposobnost izbrati 

pravilne odloĉitve, da se zašĉiti okolje, obenem pa, da se napreduje na podroĉju 

naravoslovja; 

 uporabiti kmetijske produkte na profiten naĉin, obenem pa podajati relevantne 

informacije in dosegljive raziskave; 

 pridobiti osnovno znanje iz kmetijstva in iz sorodnih tem naravoslovja; 

 udeleţiti se kmetijskih dejavnosti ne glede na spol; 

 pravilno in previdno rokovati s pridelki, poznati proces pridobivanja pridelkov, znati 

prodati pridelke na trgu ter pridelati nove pridelke; 

 upoštevati neskladje med spoloma v gospodinjstvu in posledice le-tega na trgu. 

 (povzeto po: Muyanda Metebi idr., 2001, str. 18) 

 

 

3.4.3  Interpretacija 

 

Kljub na videz zelo razliĉnim ciljem imata drţavi nekaj skupnih splošnih ciljev: 

 razvijanje odnosa do razumevanja okolja, 

 razvijanje aktivnosti, ki so povezane z odnosom do ĉistega okolja, 

 uĉenje postopkov, ki bogatijo uĉenĉeve izkušnje in ga motivirajo h kritiĉnemu 

mišljenju, 
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 sporoĉanje in vrednotenje rezultatov, 

 razvijanje medsebojnih odnosov. 

Splošni cilji predmeta so pri slovenskem in ugandskem uĉnem naĉrtu natanĉno opredeljeni.  

Ugandski splošni cilji pa so vseeno veliko bolj usmerjeni na podroĉje kmetijstva, kar je 

razumljivo, saj je uĉencem veliko laţje predstaviti snov na primerih, ki so jim blizu. Ker UN 

Ugande podpira uĉenje, ki je uĉencem prijazno in blizu, je tam poudarek  na kmetijstvu veĉji. 

Ta dejavnost spremlja uĉence namreĉ vse ţivljenje. Ĉe poteka pouĉevanje na podeţelskih 

šolah, je poudarek na kmetijstvu še toliko pomembnejši. 

 

 

3.5 PRAKTIČNE VSEBINE 

 

V tem poglavju sem razporedila vsebine slovenskega UN glede na splošna znanja od 1. do 3. 

razreda ( vsak razred ima svojo preglednico). Nato sem tem vsebinam iskala podobne vsebine 

v UN Ugande. Vse vsebine ugandskega UN niso pripadale isti vsebini kot v slovenskem UN, 

zato sem jih razdelila v sklope.  

 

Tabela 6: Primerjava vsebin za obe drţavi 

OBVEZNE VSEBINE - SLOVENIJA OBVEZNE VSEBINE - UGANDA 

Ĉas Raziskovanje okolja 

Prostor Upravljanje kmetije 

Snovi Denar in njegova uporaba 

Sile in gibanje Gibanje  

Pojavi Kmetijstvo kot posel  

Ţiva bitja Skrb za ţivali, skrb za sebe 

Ĉlovek Ĉlovek  

Jaz Osebni videz 

Skupnosti Skupnosti  

Odnosi Druţina  

Planet Oblike v okolju, uporaba prsti in vode v 

kmetijstvu 

Okoljska vzgoja Gojenje poljšĉin  

Postopki (spretnosti) Spretnosti  
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3.5.1 Čas 

Tabela 7: Primerjava vsebine ĈAS za 1. razred 

SLOVENIJA UGANDA 

ĈAS 

 razlikujejo preteklost in sedanjost v 

svojem ţivljenju, spoznavajo ĉasovni 

potek dogodkov 

 spoznavajo, da je bilo ţivljenje ljudi v 

preteklosti  drugaĉno 

 osvajajo in uporabljajo nekatere osnovne 

izraze za ĉasovno opredeljevanje  

dogodkov , kot so: prej, potem, vĉeraj, 

danes, jutri, teden, dnevi v tednu 

 znajo opisati razliko med dnevom in noĉjo 

 

Vir za Ugando: (Muyanda Metebi idr., 2001, str. 18) 

Vir za Slovenijo: ( http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339, 

UN za SPO, str. 6 , povzeto dne 12.10.2010) 

 

 

Tabela 8: Primerjava vsebine ĈAS za 2. razred 

SLOVENIJA UGANDA 

ĈAS 

 spoznavajo razliĉne vidike ţivljenja ljudi v 

preteklosti in danes  

 spoznavajo in uporabljajo ĉasovne izraze, 

kot so dan, teden, mesec, letni ĉasi, leto 

 spoznavajo  koledar  (letne ĉase)  

 spoznavajo zvezo med navideznim 

gibanjem Sonca in dnevnim ĉasom 

 

 

Vir za Slovenijo: (http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339, 

UN za SPO, str. 6 , povzeto dne 12.10.2010) 

 

http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339
http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339
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Tabela 9: Primerjava vsebine ĈAS za 3. razred 

SLOVENIJA  UGANDA 

ĈAS 

 spoznavanje pomena dedišĉine 

 spoznavajo in vrednotijo spremembe v 

svojem kraju 

 spoznavajo ĉasovni potek pojavov in 

merjenje ĉasa 

 delijo dan na ure in ure na minute  

 merijo kratkotrajne dogodke 

 spoznavajo navidezno dnevno gibanje 

Sonca (letni ĉasi) 

 spoznavajo gibanje Lune in Lunine mene  

 

 

Vir za Slovenijo: ( http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339, 

UN za SPO, str. 6 , povzeto dne 12.10.2010) 

 

 

Interpretacija 

Vsebina ĉas v slovenskem UN nima identiĉne vsebine v ugandskem UN, saj to vsebino v 

Ugandi obravnavajo pri predmetu materni jezik. 

 

3.5.2 Prostor 

Tabela 10: Primerjava vsebine PROSTOR za 1. razred 

SLOVENIJA UGANDA 

PROSTOR 

 spoznavajo okolico šole in poti v šolo 

 spoznavajo temeljne pojme v zvezi s 

pokrajinskimi znaĉilnostmi okolice šole 

 

OBLIKE V OKOLJU 

 seznanjajo se z naravnimi oblikami, 

linijami in barvami v njihovem okolju 

PROSTOR – UPORABA OKOLJA 

 spoznavajo okolico šole 

 odkrivajo in se seznanjajo z razliĉnimi 

http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339
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objekti v okolici 

 spoznavajo namen teh objektov 

 spoznavajo osnovne pojme v zvezi z 

okolico šole in doma 

Vir za Ugando:( Muyanda Metebi idr., 2001, str.140) 

Vir za Slovenijo: ( http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339, 

UN za SPO, str. 7 , povzeto dne 12.10.2010) 

 

 

Tabela 11: Primerjava vsebine PROSTOR za 2. razred 

SLOVENIJA UGANDA 

PROSTOR 

 spoznavajo razliĉne moţnosti za 

orientacijo v okolju (orientacija glede na 

znane objekte) 

 spoznavajo znaĉilnosti  domaĉega kraja 

ali soseske 

 spoznavajo, da so pokrajine po svetu in 

pri nas razliĉne 

 

predstavljanja geografskega okolja 

(peskovnik, zemljevid, globus) 

PROSTOR 

 spoznavajo razliĉne podobe in oblike 

pokrajin ter znaĉilnosti domaĉega kraja 

 opazujejo in spoznavajo razliĉne zgradbe, 

naĉin izdelave le-teh 

 spoznavajo razliĉne sobe/prostore v hiši 

Vir za Ugando:(  Muyanda Metebi idr., 2001, str 176). 

Vir za Slovenijo: http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339, UN 

za SPO, str. 7 , povzeto dne 12.10.2010 

 

  

http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339
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Tabela 12: Primerjava vsebine PROSTOR za 3. razred 

SLOVENIJA UGANDA 

PROSTOR 

 spoznavajo razliĉne tipe naselij 

 spoznajo ţivljenje in delo na kmetiji v 

razliĉnih letnih ĉasih  

 spoznavajo trţnico in ponudbo na njej 

 

pokrajinah  

 spoznavajo razliĉne vrste skic in 

zemljevidov  

 spoznavajo glavne smeri neba  

 

PROSTOR 

 izdelujejo makete  

Vir za Slovenijo: (http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339, 

UN za SPO, str. 7 , povzeto dne 12.10.2010) 

 

Interpretacija  

Vsebina prostor je delno zajeta tudi v ugandskem UN.  Najveĉ sorodnih ciljev ima z 

ugandsko vsebino uporaba okolja, spoznavanje oblik, ki se izvaja v 1. in 2. razredu. V 3. 

razredu zasledimo povezavo s prostorom pri urah umetnosti, in sicer iz papirja izdelujejo 

makete. Slovenski UN razširjeno zajame pokrajino, okolico, spoznavanje naselij, orientacijo, 

ugandski UN pa se opira predvsem na notranje prostore v hiši, na njihovo razporeditev, na 

opazovanje razliĉnih zgradb in oblik, na primerjavo pokrajin. Nikjer v ugandskem UN nisem 

zasledila govora o orientaciji, o smereh neba. Vse to obravnavajo kasneje v 5. razredu. 
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3.5.3 Snovi 

Tabela 13: Primerjava vsebine SNOVI za 1. razred 

SLOVENIJA UGANDA 

SNOVI 

 odkrivajo in doloĉajo  lastnosti trdnih 

snovi  

 spoznavajo lastnosti tekoĉin 

 uporabljajo orodja, pripomoĉke in 

postopke za obdelavo snovi (papir, 

glina, mavec, plodovi, semena, slama) 

  snovi preoblikujejo z gnetenjem, 

valjanjem,  rezanjem 

 povezujejo lastnosti gradiv in naĉine  

obdelave 

 

SNOVI 

 opazujejo razliĉna okolja in snovi v okolju,  

 prepoznajo snovi iz okolja 

 razlikujejo razliĉne oblike  

 predlagajo in razmišljajo o razliĉnih 

materialih 

 spoznavajo nekaj lastnosti teles, snovi ter 

razlike in podobnosti med njimi 

 raziskujejo, oblikujejo, reţejo, pletejo, 

primerjajo, modelirajo, obdelujejo razliĉne 

materiale 

 pripravijo material, upoštevajo tehniko in 

navodila za izdelavo 

 spoznavajo na otip razliĉne materiale, - 

mehke, trde, gladke, hrapave 

Vir za Ugando:( Muyanda Metebi idr., 2001, str.146) 

Vir za Slovenijo: (http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339, 

UN za SPO, str. 7 , povzeto dne 12.10.2010) 

 

 

Tabela 14: Primerjava vsebine SNOVI za 2. razred 

SLOVENIJA UGANDA 

SNOVI 

 spoznavajo snovi, ki jih uporabljamo, 

opisujejo in doloĉajo  lastnosti snovi 

 spoznavajo osnovne oznake za nevarne 

snovi 

 mešajo snovi in spoznavajo 

spreminjanja lastnosti snovi 

SNOVI 

 spoznavajo razliĉne oblike in poteze 

risanja/slikanja 

 seznanijo se s predmeti okroglih oblik 

 zbirajo gibajoĉe se predmete 

 spoznavajo tehniko gnetenja gline 

 oblikujejo razliĉne oblike iz gline in se 
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 spoznavajo postopke  za  loĉevanje 

trdnih zmesi 

 spoznavajo snovi v razliĉnih agregatnih 

stanjih (led, sneg in tekoĉa  voda), 

spoznavajo, da so nekateri pojavi 

obrnljivi.  

 uporabljajo razliĉna gradiva (snovi), 

orodja in  obdelovalne postopke ter 

povezujejo lastnosti gradiv in naĉine 

obdelave: preoblikujejo, reţejo, spajajo, 

lepijo 

 za delo se pripravijo in po delu 

pospravijo 

 

 

seznanijo s postopkom obdelave 

 spoznavajo razliĉne vrste papirja s pomoĉjo 

dotika, opazovanja, nabiranja 

 seznanijo se z razliĉnimi materiali in 

opremo v hiši 

Vir za Ugando: (Muyanda Metebi idr., 2001, str.176) 

Vir za Slovenijo: (http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339, 

UN za SPO, str. 7 , povzeto dne 12.10.2010) 

 

 

Tabela 15: Primerjava vsebine SNOVI za 3. razred 

SLOVENIJA UGANDA 

SNOVI 

 spoznavajo spreminjanje snovi na zraku 

sonĉni svetlobi in v vodi (sušenje, rjavenje, 

bledenje, preperevanje, gnitje, 

raztapljanje,…) 

 pojasnijo pomen osnovnih oznak za 

nevarne snovi 

 spoznavajo spreminjanja snovi pri 

segrevanju 

 spoznavajo lastnosti zraka in pomen zraka 

za ţivljenje in gorenje 
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 spoznavajo,  da ob proizvodnji  in 

vsakdanjem ţivljenju nastajajo odpadki  

 uporabljajo razliĉna gradiva, orodja, 

obdelovalne postopke: preoblikujejo, 

reţejo, spajajo 

 

delovnega postopka 

 vedo, da pri delu nastajajo odpadki, za 

odpadke je potrebno poskrbeti, nekatere 

odpadke lahko ponovno uporabimo 

Vir za Slovenijo: (http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339, 

UN za SPO, str. 7 , povzeto dne 12.10.2010) 

 

Interpretacija 

Pri primerjavi vsebine snovi vidimo, da jo slovenski UN obravnava v vseh treh razredih, 

ugandski UN pa le v prvih dveh razredih. Slovenski UN veliko obseţneje kot ugandski 

zajema spoznavanje snovi. Nekatere pojave si ugandski uĉenci tudi teţje predstavljajo, npr.: 

sneg, ki v Afriki ni pogost pojav.  Slovenski UN zajema spoznavanje snovi, njihove lastnosti, 

spreminjanje, postopke obdelave, povezovanje snovi in mešanje snovi med seboj, reciklaţo, 

pripomoĉke za uporabo, ugandski UN pa temelji bolj na opazovanju oblike snovi, površine, 

na zbiranju snovi, na lastnostih in na tehniki uporabe posameznih snovi. Nadaljevanje te uĉne 

vsebine zasledimo v ugandskem UN pri pouku umetnosti in pri likovni vzgoji, kjer se uĉenci 

uĉijo snovi uporabljati, jih nabirati in iz njih izdelovati razliĉne predmete. Vse snovi jim nudi 

okolje. Tako uĉna vsebina ni prekinjena. Pri drugem predmetu dobi le veĉjo vrednost in 

obravnavo.  
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3.5.4 Sile in gibanja 

Tabela 16: Primerjava vsebine SILE IN GIBANJE za 1. razred 

SLOVENIJA UGANDA 

SILE IN GIBANJE 

 opazujejo, opisujejo in poimenujejo lastno 

gibanje, gibanje ţivali in igraĉ  

 spoznavajo, kaj povzroĉa spreminjanje 

gibanja   

 znajo razstaviti in sestaviti preprosto 

tehniĉno igraĉo 

SILE IN GIBANJE 

 se znajo igrati z avtomobilĉki,  znajo 

povedati ĉemu sluţijo  

 opišejo, kako se avtomobili gibljejo 

Vir za Ugando:( Muyanda Metebi idr., 2001, str.154) 

Vir za Slovenijo: (http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339, 

UN za SPO, str. 8 , povzeto dne 12.10.2010) 

 

 

Tabela 17: Primerjava vsebine SILE IN GIBANJE za 2. razred 

SLOVENIJA UGANDA 

SILE IN GIBANJE 

  

 spoznavajo  gibanje tehniĉnih naprav in 

vozil  ter njihovih delov  

 spoznavajo pripomoĉke za gibanje 

  

 spoznavajo stanja mirovanja in 

ravnovesja 

 

GIBANJE 

 razvijajo spretnosti prepoznavanja gibanja v 

okolju 

 prepoznavajo gibajoĉa se telesa 

 opazujejo in seznanjajo se s predmeti v 

gibanju, opisujejo objekte v gibanju 

 zbirajo in poimenujejo predmete 

 spoznavajo gibajoĉe objekte v okolju ( avto, 

kolo, motor) 

 izdelajo gibajoĉe se telo in demonstrirajo 

gibanje 

Vir za Ugando: (Muyanda Metebi idr., 2001, str.173) 

Vir za Slovenijo: http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339, UN 

za SPO, str. 8 , povzeto dne 12.10.2010) 
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Tabela 18: Primerjava vsebine SILE IN GIBANJE za 3. razred 

SLOVENIJA UGANDA 

SILE IN GIBANJE 

 spoznavajo, da na gibanje lahko vplivamo 

 spoznavajo, da gibanje povzroĉimo s 

potiskanjem ali vleĉenjem in, da se gibanje 

lahko prenaša 

 spoznavajo gibanja teles v vodi in zraku ter 

po razliĉnih trdnih površinah 

 

Vir za Slovenijo: (http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339, 

UN za SPO, str. 8, povzeto dne 12.10.2010) 

 

Interpretacija  

Primerjava vsebine sile in gibanje je moţna le v prvih dveh letih prve triade. Ugandski UN je 

v 3. razredu ne omenja. Skupno obema UN je, da dajeta oba velik poudarek gibajoĉim se 

ţivim in neţivim telesom, spoznavanju gibanja ter opazovanju in opisovanju le tega. 

Slovenski UN nadgradi temo še s poznavanjem tehniĉnih naprav in pripomoĉkov za gibanje, z 

razliĉnimi stanji gibanja in z vplivi gibajoĉih se teles na okolico. 

 

 

 

3.5.5 Pojavi 

Tabela 19: Primerjava vsebine POJAVI za 1. razred 

SLOVENIJA UGANDA 

POJAVI 

 spoznavajo vremenske pojave v razliĉnih 

letnih ĉasih 

 opisujejo in doţivljajo vremenske pojave 
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Tabela 20: Primerjava vsebine POJAVI za 2. razred 

SLOVENIJA UGANDA 

POJAVI 

 spoznavajo vremenske pojave: oblake in 

veter  

 povezujejo vremenske pojave tudi z 

letnimi ĉasi 

 

 

Vir za Slovenijo: (http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339, 

UN za SPO, str. 8 , povzeto dne 12.10.2010) 

 

 

Tabela 21: Primerjava vsebine POJAVI za 3. razred 

SLOVENIJA UGANDA 

POJAVI 

 spoznavajo vremenske pojave, veter in 

padavine, spoznavajo merjenje in 

opisovanje vremena 

 spoznavajo lastnosti svetlobe in kako 

predmete vidimo 

 spoznavajo nastajanje in lastnosti zvoka ter 

ĉutilo za zvok 

 

Vir za Slovenijo: (http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339, 

UN za SPO, str. 8 , povzeto dne 12.10.2010) 

Interpretacija  

V ugandskem UN v prvem triletju na temo pojavi ni sorodne vsebine. Zato te vsebine ne 

moremo natanĉneje primerjati. Slovenski UN jo ima. Po mojem mnenju bi bilo dobro tudi za 

ugandski UN, ĉe bi pojave obravnavali. Tam namreĉ vremenski pojavi odloĉilno vplivajo na 

kmetijsko pridelavo. Pojavi bi se v UN na temo kmetijstvo in agrokulturo lahko navezovalo. 
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3.5.6  Ţiva bitja 

Tabela 22: Primerjava vsebine ŢIVA BITJA za 1. razred 

SLOVENIJA UGANDA 

ŢIVA BITJA 

 primerjajo ţiva bitja ter okolja, v 

katerih ţive  

 odkrivajo, da je ţivljenje ţivih bitij 

odvisno od drugih bitij in od neţive 

narave (letni ĉasi) 

 spoznavajo, kaj potrebujejo sami in kaj 

druga ţiva bitja za ţivljenje in 

ohranjanje zdravja 

 odkrivajo razlike med rastlinami in 

ţivalmi 

 

 

 

ŢIVALI NA KMETIJI 

 opazujejo ţivali, ki jih imajo doma in v 

okolici šole 

 rišejo ţivali, ki jih imajo doma in v okolici 

šole 

 opišejo ţivali v okolici šole 

 pripravljajo in naĉrtujejo bivališĉa teh ţivali 

 

KMETIJSTVO KOT POSEL 

 spoznavajo, da nam rastline in ţivali nudijo 

hrano 

 spoznavajo, da nam kmetijstvo omogoĉa 

pridelavo in prodajo hrane  

 razporejajo hrano glede na rastlinski in 

ţivalski izvor 

 obišĉejo razliĉne kraje, kjer lahko dobijo 

hrano 

 razporejajo hrano glede na izvor ( vrt, 

trgovina, trţnica, voda) 

Vir za Ugando: (Muyanda Metebi idr., 2001, str.30) 

Vir za Slovenijo: (http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339, 

UN za SPO, str. 9, povzeto dne 12.10.2010) 
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Tabela 23: Primerjava vsebine ŢIVA BITJA za 2. razred 

SLOVENIJA UGANDA 

ŢIVA BITJA 

 spoznavajo ţiva bitja in okolja v katerih 

ţive 

 spoznavajo, da so ţiva bitja povezana 

med seboj in tudi z neţivo naravo  

 spoznavajo, da so si nekatere ţivali in 

rastline podobne 

 odkrivajo, da ţivali potrebujejo za 

ţivljenje vodo, hrano in zrak 

 spoznavajo, da rastline potrebujejo za 

ţivljenje zrak, vodo in svetlobo, mnoge 

tudi prst,  

 spoznavajo, da ţivali jedo rastline, 

druge ţivali ali oboje, rastline gojimo za 

hrano (polje in vrt) za pridelavo 

potrebujemo orodja in stroje 

 spoznavajo, da se ljudje in ţivali rodijo, 

rastejo, imajo potomce, se postarajo in 

umrejo, vedo, da se rodimo kot moški 

ali kot ţenske   

 spoznavajo, da imajo ţivali potomce, ki 

navadno izhajajo iz dveh staršev, 

spoznavajo, da so potomci podobni 

»staršem« in med seboj, toda ne povsem 

 izkusijo, da mlade rastline lahko 

zrastejo iz semen, ĉebulic, gomoljev, 

potaknjencev, spoznavajo vrt kot 

ţivljenjsko okolje 

ŢIVALI NA KMETIJI 

 opazujejo in primerjajo ţivali na slikah in 

ţivali v okolici 

 opazujejo produkte ţivali 

 povezujejo ţivali in produkte teh ţivali ( 

kokoš – jajce) 

 opazujejo hranjenje, krmljenje in ĉišĉenje 

ţivali 

Vir za Ugando: (Muyanda Metebi idr., 2001, str.36) 

Vir za Slovenijo: (http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339, 

UN za SPO, str. 9 , povzeto dne 12.10.2010) 
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Tabela 24: Primerjava vsebine ŢIVA BITJA za 3. razred 

SLOVENIJA UGANDA 

ŢIVA BITJA 

 spoznavajo ţiva bitja ter okolja, v 

katerih ţive in ponavljajoĉe spremembe 

v okolju (noĉ-dan, letni ĉasi).  

 dopolnjujejo in oblikujejo predstavo o 

znaĉilnih okoljih v Sloveniji ter ţivalih 

in rastlinah v njih (park, travnik, gozd, 

sadovnjak, polje idr.) 

 spoznavajo sebe ter si oblikujejo 

predstave o tem, kako ljudje ţive, 

rastejo, se hranijo, premikajo in 

uporabljajo svoja ĉutila  

 spoznavajo, kako nastane otrok, se 

razvija v materi, se rodi in raste ter 

odkrivajo, kako se razmnoţujejo druga 

ţiva bitja. 

 spoznavajo, da ljudje ţivijo dlje kot 

veĉina drugih ţivali, toda vsa ţiva bitja 

umrejo 

 spoznavajo, da se ţiva bitja po smrti 

razgradijo 

 spoznavajo, da ţiva bitja iz okolja nekaj 

sprejemajo (hrana, zrak, voda), 

predelujejo in nekaj v okolje nazaj tudi 

oddajajo 

 spoznavajo, da hrana vsebuje sestavine, 

ki so nujno potrebne, da  se telo giblje, 

raste in pravilno  

 spoznajo, da rastline v veĉji meri kot 

druga ţiva bitja za ţivljenje potrebujejo 

ŢIVALI NA KMETIJI 

 opišejo zunanji izgled ţivali doma 

 interpretirajo zgodbo o skrbi za ţivali 

 zbirajo in pripravljajo hrano za ţivali 

 hranijo in napajajo ţivali 

 skrbijo za ĉišĉenje ţivali in njihovih 

bivalnih prostorov 

 ţivalim izdelujejo bivališĉa iz materiala v 

okolici (drevesa, listje,.. ) 

 opazujejo dejavnosti pri hranjenju ţivali 

 opazujejo bolne ţivali in si zapisujejo 

bolezenske znake 
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tudi  svetlobo ter snovi, ki so v prsti ali 

vodi 

Vir za Ugando: (Muyanda Metebi idr., 2001, str.44) 

Vir za Slovenijo: (http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339, 

UN za SPO, str. 9 , povzeto dne 12.10.2010) 

 

Interpretacija  

Slovenski in ugandski UN obravnavata vsebino ţiva bitja. V ugandskem UN to zasledimo pod 

vsebino ţivali na kmetiji. Ţe to nam nakaţe, da se ugandski UN bolj osredotoĉa na ţivljenje 

na kmetiji, na spremljanje ţivali, na primerjanje rastlin in ţivali, na to, katere produkte koristi 

ĉlovek, predvsem pa daje velik poudarek tudi skrbi za ţivali. Uĉenci morajo poznati bolezni, 

ureditev bivalnih prostorov, pravilno in zdravo prehrano. V slovenskem UN pa dajo veĉji 

poudarek ĉloveku, primerjavi ţivih bitij, odvisnosti od okolja in temu, katera ţiva bitja so 

znaĉilna za doloĉeno okolje. Kar nekaj vsebin je podobnih. Tiste v katerih se razlikujejo, pa 

so specifiĉne za vsako drţavo. Vsebine UN pripravljajo uĉence za ţivljenje v doloĉenem 

okolju, na razumevanje le - tega in na spoznavanje okolja, v katerem ţivijo. 

 

3.5.7  Človek 

Tabela 25: Primerjava vsebine ĈLOVEK za 1. razred 

SLOVENIJA UGANDA 

ĈLOVEK 

 spoznavajo, da jim uţivanje razliĉne 

zdrave hrane, telesne vaje in poĉitek  

omogoĉajo rast  in pomagajo ohranjati 

zdravje 

 spoznavajo, da nekatere stvari, ki jih 

dobijo v telo iz okolja, lahko škodijo 

 spoznavajo pomen redne nege telesa 

 spoznavajo svoje telo, poimenujejo 

zunanje dele telesa 

ĈLOVEK IN SKRB ZA ZDRAVJE 

 opazujejo in komentirajo slike razliĉnih 

delov telesa 

 naštejejo prednosti in slabosti ĉiste ali 

umazane osebe 

 naštejejo higienske pripomoĉke  

 prejmejo higienske pripomoĉke, vadijo 

osnovne korake higiene 

 opazujejo naĉine/stile oblaĉenja  

 poimenujejo razliĉne vrste oblaĉil in namen 

uporabe 
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 prepoznajo umazana oblaĉila 

 znajo oĉistiti umazana oblaĉil 

 vadijo pospravljanje, obešanje in zlaganje 

oblaĉil 

 razvijajo spretnosti na podroĉju higiene in 

ĉistega telesa 

 spoznavajo pomen urejenega telesa 

 razvijajo spretnosti in navade vzdrţevanja 

ĉiste obleke 

 spoznavajo socialne, duševne in fiziĉne 

razloge za zdravo ţivljenje ter razvijajo 

odnos do zdravega ţivljenja 

Vir za Ugando: (Muyanda Metebi idr., 2001, str.158, 165) 

Vir za Slovenijo: (http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339, 

UN za SPO, str. 10, povzeto dne 12.10.2010) 

 

 

Tabela 26: Primerjava vsebine ĈLOVEK za 2. razred 

SLOVENIJA UGANDA 

ĈLOVEK 

 spoznavajo, da se ljudje bolje poĉutijo, 

ĉe so redno telesno aktivni 

 pridobivajo znanja, vešĉine in stališĉa, 

ki jim omogoĉijo skrbeti za lastno 

zdravje in zdravje drugih 

 spoznajo pomen raznovrstne prehrane 

ter razvijajo druţabnost, povezano s 

prehranjevanjem 

 

zgradbi ĉloveškega telesa (skelet, 

organi) 

ĈLOVEK 

 spoznavajo naĉine likanja, pospravljanja, 

ĉišĉenja 

 pridobivajo vešĉine osebne higiene 

 nauĉijo se odgovorno ravnati z denarjem 

 spoznavajo, da je pomembna vrlina tudi 

poštenost 

SKRB ZA ZDRAVJE 

 spoznavajo metode ĉišĉenja hiše ter 

vzdrţevanje reda v hiši 

 vzdrţujejo red pri osebnih predmetih 

 spoznavajo, katere potrebe imamo kot 

posameznik ter kako jih zadovoljimo 
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 razlikujejo med potrebami v šoli ali doma 

ter kako jih zadovoljimo 

Vir za Ugando: (Muyanda Metebi idr., 2001, str. 174,177) 

Vir za Slovenijo: (http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339, 

UN za SPO, str. 10, povzeto dne 12.10.2010) 

 

 

Tabela 27: Primerjava vsebine ĈLOVEK za 3. razred 

SLOVENIJA UGANDA 

ĈLOVEK 

 seznanijo se s prepreĉevanjem bolezni, s 

pogostimi boleznimi, zdravljenjem, nego 

in okrevanjem 

 spoznavajo, da nekatere bolezni 

povzroĉajo zelo majhna bitja (mikrobi) 

 spoznavajo da bolezni, ki jih povzroĉajo 

mikrobi,  lahko razširjajo ljudje in ţivali  

 zvedo, da obstajajo nekatere bolezni, ki jih 

ljudje lahko dobijo le enkrat, in da mnoge 

bolezni lahko prepreĉujemo z zašĉitnim 

cepljenjem 

 razvijajo spoznanja o delovanju 

ĉloveškega telesa (ĉutila in moţgani) 

ĈLOVEK 

 se uĉijo spoštovanja in iskrenosti 

 znajo primerjati razliĉne situacije in 

primerno  odreagirati nanje 

Vir za Ugando: (Muyanda Metebi idr., 2001, str.197, 200) 

Vir za Slovenijo: (http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339, 

UN za SPO, str. 10, povzeto dne 12.10.2010) 
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Interpretacija  

V ugandskem UN najdemo vsebino skrb za zdravje, ki ima zelo podobne cilje kot vsebina 

človek v slovenskem UN. Podobnosti so predvsem v tem, da uĉenci spoznavajo svoje telo in 

odnos do telesa, telesne aktivnosti, zgradbo telesa, bolezni in prepreĉevanje le-teh.  V 

ugandskem UN dajo tudi veliko veĉ poudarka sami higieni, skrbi za oblaĉila, razvijanju 

spretnosti likanja, pospravljanju oblaĉil v omare ter ĉistim in umazanim oblaĉilom. Vse to v 

slovenskem UN ni zajeto v takem obsegu. Vse te vsebine se v ugandskem UN nadgrajujejo v 

1. in 2. razredu. V 3. razredu jim namenijo manjše število ur,  bolj pa se posvetijo vsebini 

iskrenost in poštenost, spoštovanje ljudi in odnos v doloĉenih situacijah. Zelo dobro imajo 

izdelane predstave o vedenju in odnosih v druţbi ali druţini in poslediĉno znajo tudi v praksi 

vzdrţevati medsebojne odnose brez ţaljivih komentarjev, se spoštujejo in le redkokdaj ĉlovek 

naleti na otroka, ki bi zmerjal svoje starše. Zdi se, kot da imajo popolnoma drugaĉen ĉut do 

druţine, do razumevanja bliţnjih in da ta ĉut tudi zelo moĉno negujejo in vzdrţujejo. Vsebine 

se v slovenskem UN v vseh treh letih nadgrajujejo, osredotoĉajo pa se predvsem na zdravje in 

notranjo zgradbo ĉloveka.  

 

3.5.8 Jaz 

Tabela 28: Primerjava vsebine JAZ za 1. razred 

SLOVENIJA UGANDA 

JAZ 

 prepoznavajo podobnosti in razlike med 

ljudmi 

 znajo se predstaviti z osnovnimi podatki  

 prepoznavajo razliĉne ĉustvene izraze pri 

sebi in drugih (veselje, navdušenje, strah, 

jeza, ţalost) 

 vedo, da ĉustva vplivajo na vedenje 

 urijo ustrezna ravnanja pri doţivljanju 

razliĉnih ĉustev 

JAZ 

 se seznanijo z osnovnimi pojmi bontona 

in jih znajo uporabiti 

 opazujejo in spoznavajo navade, hojo, 

sedenje, hranjenje, spanje 

 spoznavajo razlike in podobnosti med 

ljudmi 

 naštejejo znake dobrega in slabega poĉutja  

 vadijo zdravju prijazne navade ( pravilna 

drţa telesa, hranjenje, pozdravi) 

OSEBNI VIDEZ 

 razvijajo navade in se seznanjajo z 

navadami in spretnostmi, ki so potrebne 
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za ĉisto in zdravo telo 

 

Vir za Ugando: (Muyanda Metebi idr., 2001, str. 158,164) 

Vir za Slovenijo: (http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339, 

UN za SPO, str. 10, povzeto dne 12.10.2010) 

 

 

Tabela 29: Primerjava vsebine JAZ za 2. razred 

SLOVENIJA UGANDA 

JAZ 

 spoznajo, razliĉna obdobja ĉlovekovega 

ţivljenja 

 vedo, da so vsako leto starejši in 

zrelejši  

 vedo, kdo je otrok in kdo odrasel  

 znajo se izogibati nevarnim situacijam 

doma in v prostem ĉasu 

 pridobivajo navade, ki jim pomagajo 

pri uĉenju, pri sodelovanju,.. 

JAZ 

 poimenujejo svoje osebne stvari 

 loĉijo osebne stvari doma in v šoli 

 predlagajo naĉine vzdrţevanja osebne 

lastnine 

 primerjajo svoje potrebe doma in v šoli 

 znajo našteti in prepoznati lastne potrebe 

 vedo katere navade so zdrave in katere ne 

 delijo izkušnje s sošolci in sorodniki 

 

Vir za Ugando: (Muyanda Metebi idr., 2001, str.177 – 180) 

Vir za Slovenijo: (http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339, 

UN za SPO, str. 10, povzeto dne 12.10.2010) 

 

  

http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339
http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339
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Tabela 30: Primerjava vsebine JAZ za 3. razred 

SLOVENIJA UGANDA 

JAZ 

 v nevarnih situacijah znajo prositi za 

pomoĉ 

 doţivljajo in spoznavajo pomen znanja za 

kakovost ţivljenje 

 vedo, da se najveĉ lahko nauĉijo v šoli 

(prek lastne dejavnosti, od drugih ljudi, iz 

knjig, medijev) 

 spoznavajo, da je za uspešno uĉenje nujno 

pravilno razporediti ĉas 

 spoznavajo pomen znanja za lastni in 

druţbeni razvoj. 

 vedo, da se nauĉimo tudi navad (dobrih in 

slabih) 

 razvijajo dobre navade 

 

Vir za Slovenijo: (http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339, 

UN za SPO, str. 10, povzeto dne 12.10.2010) 

 

 

Interpretacija  

Slovenske vsebine jaz najdemo v ugandskem UN pod vsebino navade in skrb za osebne 

predmete. V obeh UN najdemo vzporedne vsebine, kot so dobre in slabe navade, razvijanje 

ĉustev, proces uĉenja in bonton. V ugandskem UN obravnavajo tudi zdravo telo, katere 

navade imajo doma, katere v šoli, delijo si izkušnje in obišĉejo razliĉne druţine v mestu ali na 

vasi. V slovenskem UN se obravnavajo tudi obdobja ĉlovekovega ţivljenja.  

V ugandskem UN je tej vsebini posveĉeno prvo in drugo leto šolanja, v slovenskem pa vsa tri 

leta. Tretje leto v ugandskem UN nadomestijo s trgovino, z obiskovanjem trgovin, z vedenjem 

na trgu in z odnosi v javnosti. Vendar obravnavajo to pod poglavjem denar in njegova 

uporaba. 

 

http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Barbara Marić; diplomsko delo 

 

47 

 

3.5.9 Skupnosti 

Tabela 31: Primerjava vsebine SKUPNOSTI za 1. razred 

SLOVENIJA UGANDA 

SKUPNOSTI 

 prepoznavajo razliĉne oblike druţinskih 

skupnosti in razvijajo strpen odnos do 

njih  

 poznajo poimenovanja (brat, sestra, 

starši, stari starši, otrok, sin, hĉerka itn.) 

in medsebojne povezave v druţini  

 poznajo ime šole, v katero hodijo, 

poznajo imena in priimke uĉiteljev in 

uĉiteljic ter vzgojiteljic, ki jih uĉijo  

 spoznavajo razliĉne prostore in delavce 

v šoli  

 doţivljajo in spoznavajo, da so nekateri 

dnevi v letu posebno pomembni, ker so 

jim ljudje (kot posamezniki ali v 

doloĉenem okolju, drţavi) pripisali 

poseben pomen 

 

SKUPNOSTI 

 poznajo delovanje šole, trgovine, cerkve, 

trţnice, druţine 

 poznajo razliĉne vrste trgovin, trţnic 

 se znajo orientirati in nakupovati v trgovini 

 opazujejo in prepoznavajo aktivnosti v 

okolju/skupnosti 

 spoznavajo temeljne pojme v zvezi s 

prostori in namenom le teh v skupnosti 

 sodelujejo pri igri vlog »aktivnosti v 

skupnosti« 

Vir za Ugando: (Muyanda Metebi idr., 2001, str.140 -146) 

Vir za Slovenijo: (http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339, 

UN za SPO, str. 11, povzeto dne 12.10.2010) 

 

  

http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339
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Tabela 32: Primerjava vsebine SKUPNOSTI za 2. razred 

SLOVENIJA UGANDA 

SKUPNOSTI 

 poznajo pomen delitve dela med ĉlani 

druţine in se o njem pogovarjajo 

 spoznajo dejavnosti  šole: vedo, da ima 

šola svoj ĉasopis, radio, svoje športno 

moštvo 

 

 spoznavajo, da imamo v Sloveniji vrsto 

praznikov (tako lokalnih kot 

nacionanih) povezanih s kulturno, 

versko in drţavotvorno tradicijo 

 

SKUPNOSTI 

 spoznavajo razliĉne vloge in naloge 

ljudi/delavcev v šoli, na kmetiji, v druţini, 

v trgovini 

 spoznavajo razliĉne vloge prostorov v hiši, 

v šoli 

 razlikujejo kaj je ĉisto/umazano okolje 

 zmorejo prevzeti vlogo odgovorne osebe v 

skupnosti 

DENAR IN NJEGOVA UPORABA 

 prepoznajo razliĉne kovance in bankovce 

ugandskega šilinga ter spoštljivo ravnajo z 

denarjem 

 se seznanijo z aktivnostmi v trgovini, 

lokalni trţnici 

 opazujejo in se uĉijo nakupovati, prodajati 

 razvijajo osebno/notranjo odgovornost do 

denarja 

Vir za Ugando: (Muyanda Metebi idr., 2001, str.176, 187, 189) 

Vir za Slovenijo: (http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339, 

UN za SPO, str. 11, povzeto dne 12.10.2010) 

 

  

http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339
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Tabela 33: Primerjava vsebine SKUPNOSTI za 3. razred 

SLOVENIJA UGANDA 

SKUPNOSTI 

 razvijajo spoštovanje do sebe, druţinskih 

ĉlanov in drugih ljudi 

 spoznajo, da so za ţivljenje ljudi v 

doloĉenem kraju potrebne nekatere 

ustanove 

 vedo, da ţivimo v drţavi Sloveniji in 

poznajo drţavne simbole 

 vedo, da v Sloveniji ţivijo Slovenci in  

pripadniki drugih narodov  

 vedo, da je Slovenija ĉlanica EU in 

poznajo sosednje drţave 

 vedo, da Slovenija sodeluje tudi z drugimi 

drţavami (gospodarstvo, trgovina…) 

 spoznavajo pomen denarja 

 spoznavajo nekatere pasti  potrošništva 

 vedo, da denar dobimo v zamenjavo za 

opravljeno delo  

 razlikujejo med osnovnimi vrednostmi 

denarja (bankovci, kovanci) 

 spoznavajo pestrost razliĉnih praznovanj 

doma in po svetu (osebna, lokalna, verska, 

drţavna, mednarodna) 

 spoznajo, da so nekateri  prazniki povezani 

z bojem za doloĉene pravice 

DENAR IN NJEGOVA UPORABA 

 razvijajo interes do denarja ter aktivnosti 

povezane z nakupovanjem in porabo 

denarja 

 seznanijo se z razliĉnimi naĉini zasluţka 

Vir za Ugando: (Muyanda Metebi idr., 2001, str.210) 

Vir za Slovenijo: (http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339, 

UN za SPO, str. 11, povzeto dne 12.10.2010) 

 

 

http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339
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Interpretacija  

Za primerjavo vsebine skupnosti v slovenskem UN sem v ugandskem UN uporabila dve 

vsebini in sicer skupnosti ter denar in njegova uporaba. Sorodne vsebine so oblike druţinskih 

skupnosti, skupnosti v šoli, povezave in odnosi v druţini, delitev dela in aktivnosti v druţini, 

pomen denarja, pasti potrošništva in poznavanje vrednosti denarja. 

Ugandski UN daje veĉji poudarek še oblikam in delovanju cerkve, trţnice in kmetije, poudari 

tudi vloge in naloge posameznih delavcev oziroma ĉlanov teh skupnosti, obravnavajo se tudi 

razliĉne oblike in viri zasluţka. Slovenski UN bolj poudarja nacionalno zavest, praznike, 

simbole, spoštovanje in odnos do teh vrednot. 

 

V 3. razredu se v Ugandi posveĉajo izkljuĉno denarju, odnosu do denarja, dobrinam in 

razvijajo interes uĉencev do pravilnega ravnanja z denarjem. Na skupnosti kot taki ni veĉ 

toliko poudarka, ampak je vse preneseno na vsebino denar in njegova uporaba. Ţivljenjski 

standard in razmere v Ugandi so takšne, da je treba otroke ţe zelo zgodaj nauĉiti odnosa do 

denarja in ravnanja z njim. Otroci so v svojem odrašĉanju zelo kmalu postavljeni pred 

dejstvo, da morajo skrbeti za mlajše druţinske ĉlane in domov prinašati nekaj zasluţka.  

Sama menim, da so otroci zelo sposobni in da se res hitro nauĉijo pravilnega rokovanja z 

denarjem. V osnovni šoli Bufuka, kjer smo pouĉevali, so bili otroci z denarjem zelo iznajdljivi 

in spretni. 

 

 

3.5.10 Odnosi 

Tabela 34: Primerjava vsebine ODNOSI za 1. razred 

SLOVENIJA UGANDA 

ODNOSI 

 spoznajo pomen pravil druţbenega 

ţivljenja (od pravil iz otroških iger, pravil 

v šoli, do pravil druţbenega ţivljenja) 

 spoznavajo, da za pravila obstajajo 

doloĉeni vzroki 

 spoznajo, da ima vsak ĉlovek pravice in 

dolţnosti  

ODNOSI 

 sodelujejo v parih 

 gradijo in spoznavajo skupinske odnose 
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 spoznavajo razliko med morati in smeti  

 spoznavajo razlike med pravicami in 

dolţnostmi  

 spoznavajo pomen dane obljube 

 spoznavajo kaj je laţ in kaj resnica 

 spoznajo pomen sporazumevanja  

 razvijajo sposobnosti za sporazumevanje   

 spoznavajo, da je treba upoštevati tudi 

interese in potrebe drugih 

 doţivljajo sebe kot del razreda, razred pa 

kot  skupnost  

 poznajo osnovna šolska pravila 

 urijo ustrezna ravnanja v razliĉnih 

socialnih situacijah 

 

Vir za Ugando: (Muyanda Metebi idr., 2001, str.154) 

Vir za Slovenijo: (http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339, 

UN za SPO, str. 12, povzeto dne 12.10.2010) 

 

 

Tabela 35: Primerjava vsebine ODNOSI za 2. razred 

SLOVENIJA UGANDA 

ODNOSI 

 spoznavajo, da ljudje, ki ţivijo ali delajo 

skupaj, vstopajo v doloĉene medsebojne 

odnose (ljubezni, spoštovanja, skrbi, 

prijateljstva, sodelovanja ipd.) 

 spoznavajo in pozitivno doţivljajo, da si 

tako otroci kot odrasli ne glede na spol 

svobodno izbiramo razliĉne igre in 

igraĉe, vrste športa, zabave, prijatelje in 

prijateljice, poklic oz. delo  

ODNOSI 

 sodelujejo v teamu/skupini 

 delajo v parih 

 

 DRUŢINA 

 seznanijo se s svojo vlogo v druţini, 

spoznajo vlogo posameznikov in odnosov v 

druţini 

 sprejmejo odgovornost svoje vloge v 

druţini 

http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339
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 pozitivno vrednotijo, da si lahko ljudje 

(moški in ţenske, deklice in deĉki) 

svobodno izbiramo razliĉne vloge v 

svojem ţivljenju 

 spoznavajo, da smo ljudje razliĉni  

 razvijajo razumevanje  razliĉnosti 

 spoznavajo, da morajo biti vsem  (ne 

glede na razlike) dani pogoji da ţivimo  

ĉloveka vredno ţivljenje 

 razvijajo obĉutek pripadnosti "svoji 

šoli" 

 urijo ustrezna ravnanja v razliĉnih 

socialnih situacijah 

 

 medsebojni odnosi v druţini , cerkvi in šoli 

 

Vir za Ugando: (Muyanda Metebi idr., 2001, str. 174, 177) 

Vir za Slovenijo: (http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339, 

UN za SPO, str. 12, povzeto dne 12.10.2010) 

 

 

Tabela 36: Primerjava vsebine ODNOSI za 3. razred 

SLOVENIJA UGANDA 

ODNOSI 

 spoznavajo, da moramo ljudje v svojem 

ţivljenju nekatere dejavnosti nujno poĉeti, 

nekatere pa zato, ker se in ko se odloĉimo 

 vedo, kaj je poklic in kaj hobi, vedo, kaj 

delajo oz. katere poklice opravljajo  starši,  

sorodniki (sosedi, ali druţinski prijatelji) 

 spoznajo, da smo ljudje, drţave, celine 

med seboj povezani in soodvisni 

 spoznajo nujnost sodelovanja in 

medsebojne strpnosti med ljudmi 

 

http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339
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 vedo, da vsak ĉlovek ţivi v doloĉeni 

skupnosti in da nihĉe ne more ţiveti sam 

 vedo, da je prav, da si ljudje med seboj 

pomagajo v razliĉnih stiskah (nesreĉa, 

bolezen, revšĉina) 

 razumejo kaj je solidarnost 

 urijo ustrezna ravnanja v razliĉnih 

socialnih situacijah 

Vir za Slovenijo: ( http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339, 

UN za SPO, str. 12, povzeto dne 12.10.2010) 

 

Interpretacija  

Slovenski UN v vsebini odnosi veliko jasneje in natanĉneje zaĉrta cilje, ki naj bi jih uĉenci 

usvojili v prvi triadi. Cilji so podani v vseh treh razredih, v ugandskem UN pa le v prvih dveh 

razredih, in še to zelo na kratko. Imajo pa sorodno vsebino s slovenskim UN. Skupne so jim 

naslednje vsebine: skupinski odnosi, vloge v druţini, odgovornost in medsebojni odnosi.  

Slovenski UN podrobneje obravnava še sledeĉe vsebine: poklic in hobiji, pomoĉ soljudem, 

svobodna in razliĉna izbira prijateljev ter obĉutek pripadnosti druţini. V ugandskem UN je tu 

tako malo poudarka na tej vsebini zato, ker imajo pri vsebini jaz in človek zajete tudi  cilje, ki 

jih slovenski UN izpostavi v vsebini odnosi. V Ugandi odnose ves ĉas spretno vkljuĉujejo tudi 

v druge vsebine.  

 

 

3.5.11 Promet 

Tabela 37: Primerjava vsebine PROMET za 1. razred 

SLOVENIJA UGANDA 

PROMET 

 opazujejo in spoznavajo prometne poti v 

okolici šole  

 spoznajo za pešce in kolesarje pomembne 

prometne znake v okolici šole  

 

http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339
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 spoznajo pravila varne hoje (skupinske, ob 

odrasli osebi, po ploĉniku, kjer ni 

ploĉnika, preĉkanje ceste ipd.) 

 razumejo pomen vidnosti v prometu,  v 

povezavi z ustavljanjem vozila in nošenja 

rumene rutice in kresniĉke   

 

v razliĉnih prevoznih sredstvih 

 

Vir za Slovenijo: (http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339, 

UN za SPO, str. 13, povzeto dne 12.10.2010) 

 

 

Tabela 38; Primerjava vsebine PROMET za 2. razred 

SLOVENIJA UGANDA 

PROMET 

 poznajo pravila obnašanja v razliĉnih 

prevoznih sredstvih 

 poznajo prometne znake, ki jih sreĉujejo 

na svoji poti v šolo, in znake, pomembne 

za vedenje pešcev  

 spoznavajo nevarnosti prometa v razliĉnih 

vremenskih situacijah  

 vedo, da udeleţba v prometu pod vplivom 

alkohola, drog in zdravil ogroţa vse 

udeleţence v prometu  

 utrjujejo vedenja o varni poti v šolo 

 

Vir za Slovenijo: (http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339, 

UN za SPO, str. 13, povzeto dne 12.10.2010) 

 

 

 

 

http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339
http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Barbara Marić; diplomsko delo 

 

55 

 

Tabela 39: Primerjava vsebine PROMET za 3. razred 

SLOVENIJA UGANDA 

PROMET 

 poznajo prometne znake pomembne za 

vedenje  kolesarjev  

 spoznavajo vzroke za potovanja  

 poznajo razliĉna prometna sredstva in 

objekte ter njihovo vlogo v prometu (kolo, 

motor, avto, avtobus, tovorno vozilo, vlak, 

letalo, ladja itd.) in okolju  

 spoznavajo, da promet onesnaţuje: zrak, 

vodo, prst (ĉe ni nujno, izberemo za pot 

sredstvo, ki manj onesnaţuje, gremo peš, s 

kolesom, vlakom 

 

 

Vir za Slovenijo: (http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339, 

UN za SPO, str. 13, povzeto dne 12.10.2010) 

 

Interpretacija  

Ugandski UN s slovenskim UN nima sorodne vsebine promet.  Ĉeprav v Ugandi otroci hodijo 

v šolo z razliĉnimi prevoznimi sredstvi (kanu, kolo, avto, peš…), temu v uĉnem naĉrtu prve 

triade ne posveĉajo posebne pozornosti. Znotraj vsebine gibanje in sile obravnavajo gibajoĉa 

se telesa, povedo tudi nevarnostih in pasteh prometa, vendar temu ne posveĉajo veĉjega 

števila ur. Vzrok je v tem, da infrasruktura, vedenje na cesti in prometni znaki v Ugandi 

nimajo tolikšne vrednosti kot v Sloveniji. Na cestah vlada kaos, veljajo le dve osnovni pravili, 

to je pravilo desnega in prednostno pravilo, naĉin voţnje je drugaĉen, vozijo po levi strani. 

Pešci nimajo veliko prednosti. Prometna vzgoja je v UN šele v 5. razredu. Predvsem se pa 

veĉina prebivalstva posluţuje javnega prevoza.  
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3.5.12 Okoljska vzgoja  

Tabela 40: Primerjava vsebine OKOLJSKA VZGOJA za 1. razred 

SLOVENIJA UGANDA 

OKOLJSKA VZGOJA 

 spoznavajo, kako sami in drugi ljudje 

vplivajo na naravo in kako lahko dejavno 

prispevajo k varovanju in ohranjanju  

naravnega okolja in  k urejanju  okolja v 

katerem ţivijo 

 

 

Vir za Slovenijo: (http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339, 

UN za SPO, str. 13, povzeto dne 12.10.2010) 

 

 

Tabela 41: Primerjava vsebine OKOLJSKA VZGOJA za 2. razred 

SLOVENIJA UGANDA 

OKOLJSKA VZGOJA 

 spoznavajo, kako ljudje vplivajo na 

naravo in kako lahko dejavno prispevajo 

k varovanju in ohranjanju naravnega 

okolja in urejanju okolja v katerem 

ţivijo 

 spoznavajo, da so spremembe v okolju 

vĉasih za ţivali ali rastline ugodne, 

vĉasih pa škodljive ali za nekatere 

ugodne za druge škodljive.  

 

OKOLJSKA VZGOJA 

 skrbijo za ĉisto okolje 

 se zavedajo, kaj je to ĉista okolica 

 razvijajo spretnosti in navade za skrb 

okolice, soseske, domaĉega dvorišĉa 

 spoznavajo razliĉno okolico šole 

 skrbijo za red in ĉistoĉo v domaĉi okolici 

 seznanijo se z metodami vzdrţevanja reda 

 seznanijo se s prednostmi ţivljenja v ĉistem 

okolju 

 

Vir za Ugando: (Muyanda Metebi idr., 2001, str. 166, 176, 186) 

Vir za Slovenijo: (http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339, 

UN za SPO, str. 13, povzeto dne 12.10.2010) 

 

 

http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339
http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339
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Tabela 42: Primerjava vsebine OKOLJSKA VZGOJA za 3. razred 

SLOVENIJA UGANDA 

OKOLJSKA VZGOJA 

 spoznavajo,  da ob proizvodnji  in 

vsakdanjem ţivljenju nastajajo odpadki, 

zavedajo se potrebnosti primernega 

ravnanja z odpadki, spoznavajo nekatere 

pasti  potrošništva 

 spoznavajo glavne onesnaţevalce in 

posledice onesnaţenja vode, zraka, tal 

 razvijajo ĉut za varovanje in vzdrţevanje 

okolja  

 spoznavajo, kako lahko sami skrbijo za 

okolje 

 

naravo in da so spremembe v okolju 

vĉasih za ţivali ali rastline ugodne, vĉasih 

pa škodljive ali za nekatere ugodne za 

druge škodljive, kako lahko prispevajo k 

varovanju in ohranjanju naravnega okolja 

 

 

Vir za Slovenijo: (http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339, 

UN za SPO, str. 13, povzeto dne 12.10.2010) 

 

Interpretacija  

Uĉni naĉrt Ugande obravnava okoljsko vzgojo le v 2. razredu. Sorodne vsebine - skrb za 

okolje, ĉisto okolje, ĉistoĉa v domaĉem kraju- najdemo v ugandskem UN pod vsebino 

uporaba in skrb za okolje. Slovenski UN veliko natanĉneje zajema cilje, ki naj bi jih uĉenci 

usvojili. Vsebina je raznolika in prinaša bogata spoznanja, da na okolje vplivamo ljudje in 

razliĉni vremenski pojavi, da spremembe v okolju vplivajo na ţiva bitja, da je treba skrbeti za 

okolje, uĉenci spoznajo onesnaţevalce okolja in naĉine varovanja našega planeta.  

http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339
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Generalno gledano bi lahko tudi v ugandskem UN zajeli to vsebino v veĉjem obsegu, saj je 

zelo pomembno, v kakšnem okolju ţivimo, kako vplivamo na okolje in kaj zapušĉamo 

zanamcem. V Ugandi so ĉistoĉa okolja, divja odlagališĉa ter smetišĉa hud problem, zato bi 

lahko z obravnavo te tematike pri uĉencih ţe zgodaj  spodbudili pozitivnejši odnos do okolja. 

 

  

3.5.13 Postopki 

Tabela 43: Primerjava vsebine POSTOPKI za 1. razred 

SLOVENIJA UGANDA 

POSTOPKI  

 opazovanje: usmerjeno opazujejo, 

uporabljajo  veĉ ĉutil, opazovano narišejo ali 

napišejo; pri opazovanju uporabljajo štetje 

 razvršĉanje: razvršĉajo po enem kriteriju 

(spremenljivki) 

 urejanje: urejajo po eni spremenljivki 

 prirejanje: prirejajo 1:1.  

 Eksperimentiranje in doloĉanje lastnosti,  

 ravnanje s podatki: oblikujejo in izpolnjujejo 

tabele 

 postavljanje vprašanj 

 

 

SPRETNOSTI 

 poznajo, opazujejo in vrednotijo 

razliĉne vrednosti denarja 

 sodelujejo v diskusijah, igrajo igre 

vlog, delijo izkušnje  

 poznajo osnovne vešĉine nakupovanja 

 razumejo in znajo našteti 

aktivnosti/dejavnosti, ki prinašajo 

zasluţek 

 razvijajo interese, raziskujejo uporabo 

materialov in predmetov 

 znajo uporabljati tehniko risanja in 

barvanja z naravnimi barvami iz okolja 

 modelirajo in razvijajo, spoznavajo 

razliĉne linije ter materiale, ki jih lahko 

pri tem uporabljajo 

 se seznanijo z uporabo ĉopiĉa pri 

slikanju predmetov 

 razvijajo znanja in spretnosti uporabe 

malih ĉrk kot vzorcev 

 uporabljajo odpadni material za 

izdelavo lutk 

 uporabljajo domišljijo pri risanju in 
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barvanju, razvijajo sposobnosti 

 se seznanjajo s tehniko kolaţa 

Vir za Ugando: (Muyanda Metebi idr., 2001, str. 166 – 171) 

Vir za Slovenijo: (http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339, 

UN za SPO, str. 14, povzeto dne 12.10.2010) 

 

 

Tabela 44: Primerjava vsebine POSTOPKI za 2. razred 

SLOVENIJA UGANDA 

POSTOPKI 

 opazovanje: usmerjeno opazujejo, 

uporabljajo  veĉ ĉutil, opazovano narišejo 

ali napišejo; pri opazovanju primerjajo, 

uporabljajo štetje in merjenje z 

nestandardnimi enotami 

 razvršĉanje: razvršĉajo po eni ali dveh  

spremenljivkah 

 urejanje: urejajo po eni ali dveh 

spremenljivkah 

 prirejanje: prirejajo 1:1.  

 

lastnosti, preverjanje napovedi 

 sklepajo: preprosto povezujejo dve 

spremenljivki (ĉim… tem…), povezujejo 

vzrok s posledico   

 

grafiĉno komuniciranje (uporaba 

simbolov) 

 

oblikujejo tabele in iz tabel  rišejo stolpĉne 

grafe.  

POSTOPKI 

 izdelujejo gibajoĉe se predmete 

 sortirajo razliĉne materiale 

 zbirajo razliĉne materiale 

 opazujejo izdelavo torb in kuvert 

 merijo, reţejo, lepijo razliĉne vrste 

papirja 

 spoznavajo pravilne postopke ĉišĉenja 

prostorov 

 izdelajo masko iz papirja 

 spoznajo delovanje, naĉine, postopke s 

statvami 

 uĉijo se potiska razliĉnih vzorcev na 

blago in na papir 

http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339
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 postavljanje vprašanj, anketiranje, intervju 

 delo s pisnimi, slikovnimi, grafiĉnimi viri  

 kartiranje 

 razlikovanje med dejstvi in stališĉi  

Vir za Ugando: (Muyanda Metebi idr., 2001, str. 174, 177) 

Vir za Slovenijo: (http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339, 

UN za SPO, str. 14, povzeto dne 12.10.2010) 

 

 

Tabela 45: Primerjava vsebine POSTOPKI za 3. razred 

SLOVENIJA UGANDA 

 

 opazovanje: usmerjeno opazujejo, uporabljajo  

veĉ ĉutil, opazovano narišejo ali napišejo; pri 

opazovanju primerjajo, uporabljajo štetje in 

merjenje z nestandardnimi enotami in 

standardnimi enotami. 

 razvršĉanje: razvršĉajo po eni ali dveh  

spremenljivkah, iz razvrstitev doloĉajo 

spremenljivko.  

 urejanje: urejajo po eni ali dveh 

spremenljivkah, iz urejenih prirejanje: 

prirejajo 1:1.  

 eksperimentirajo in 

lastnosti, preverjanje napovedi, naĉrtujejo 

preprost poskus 

 sklepanje: preprosto povezujejo dve 

spremenljivki (ĉim… tem…), povezujejo 

vzrok s posledico (zato,..ker)  sporoĉanje:  

 sporoĉanje razvijajo sposobnosti za grafiĉno 

komuniciranje (uporaba simbolov, preprosti 

 

http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339
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naĉrti izdelkov, sheme postopkov) 

 ikt: sistematiĉno iskanje in uporaba primernih 

virov in literature 

 ravnanje 

tabele in iz tabel  rišejo stolpĉne grafe in 

linijske grafe.   

 

Vir za Slovenijo: (http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339, 

UN za SPO, str. 14, povzeto dne 12.10.2010) 

 

Interpretacija  

Slovenski in ugandski UN imata vsebino postopki. Razlika je v tem, da jo ugandski UN 

obravnava le prvi dve leti, slovenski pa vsa tri leta. Ĉeprav je tu pri vsebini veliko podobnosti, 

obstaja tudi nekaj razlik, ki se nanašajo na ţivljenje v razliĉnih drţavah. Slovenski UN zelo 

natanĉno podaja cilje, ki jih morajo otroci doseĉi. Skupne so vsebine merjenje, opazovanje, 

risanje, razvršĉanje, prirejanje in ravnanje s podatki. Razlike se priĉnejo pri sami izvedbi.  V 

Sloveniji otroci eksperimetirajo, primerjajo, poznajo in uporabljajo razliĉne simbole meritev, 

ugandski otroci pa izdelujejo izdelke in daje se velik poudarek roĉnim spretnostim ter 

poznavanju materialov. V ugandskem UN je pod poglavjem roĉne spretnosti zajeto tudi 

ravnanje z denarjem. Pod to poglavje smo ga uvrstili zato, ker gre za vrednotenje, za štetje, 

primerjanje in poznavanje denarne enote ugandski šiling. Vsebina si je glede na dejavnosti 

precej podobna, le standardi znanja so razliĉni. Zanimivo je tudi to, da se ugandski UN 

posluţuje drugaĉnih tehnik in postopkov ĉe ga primerjamo s slovenskimi. Vzrok je v tem, da 

imajo oboji na razpolago razliĉne materiale, s katerimi operirajo in iz njih ustvarjajo. Temu 

primerni so tudi cilji in postopki, ki jih morajo znati. Naĉin ţivljenja v Ugandi ne temelji na 

toĉnem izraĉunavanju. Kilogram pomaranĉ bodo raĉunali npr. s primerjalno metodo: enako 

je, malo manj ali pa malo veĉ kot kilogram. Ne uĉijo se tako natanĉnih izraĉunov in primerjav 

ter poznavanja enot, kot to poĉnemo v  Sloveniji.  

 

 

http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339
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3.5.14 Gojenje poljščin 

Tabela 46: Primerjava vsebine GOJENJE POLJŠĈIN za 1. razred 

SLOVENIJA UGANDA 

 GOJENJE POLJŠĈIN 

 zbirajo, opazujejo in identificirajo razliĉne 

poljšĉine in rastline 

 predlagajo razliĉno uporabo poljskih 

izdelkov 

 predlagajo skupne naĉine za skrb poljskih 

pridelkov 

 skrbijo za shranjevanje pridelkov 

Vir za Ugando: (Muyanda Metebi idr., 2001, str. 27, 28, 32) 

 

 

Tabela 47: Primerjava vsebine GOJENJE POLJŠĈIN za 2. razred 

SLOVENIJA UGANDA 

 GOJENJE POLJŠĈIN 

 opazujejo okolje v katerem rastejo poljski 

pridelki 

 zbirajo in razporejajo poljšĉine glede na 

njihov uporabo 

 znajo narisati razliĉne poljšĉine in njihovo 

uporabo 

 znajo našteti naĉine uporabe posameznih 

poljšĉin 

 opazujejo rast poljskih pridelkov, 

posadijo/posejejo svoj poljski pridelek 

 opazujejo rast stroĉnic, naĉrtujejo razvoj, 

opazujejo okolje v katerem uspevajo 

stroĉnice  

 poimenujejo poljski pridelek 

 poimenujejo in prepoznajo uţitne dele 
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pridelka 

 uporaba pridelkov kot naravno gnojilo 

 

Vir za Ugando: (Muyanda Metebi idr., 2001, str. 33,34,38) 

 

 

Tabela 48: Primerjava vsebine GOJENJE POLJŠĈIN za 3. razred 

SLOVENIJA UGANDA 

 GOJENJE POLJŠĈIN 

 prepoznavajo ţitarice in stroĉnice 

 sortirajo in odbiranjo ţitarice in stroĉnice za 

setev  

 skrbijo za posajene pridelke -  trgatev, 

namakanje, redĉenje, zgošĉevanje, zalivanje, 

gnojenje 

 odstranjujejo plevel in škodljive rastline med 

poljedelskimi pridelki 

 opazujejo in naštejejo razlike med poljskimi 

pridelki 

 razporejajo in grupirajo pridelke 

 

Vir za Ugando: (Muyanda Metebi idr., 2001, str. 42, 47, 48) 

 

Interpretacija  

Vsebina gojenje poljščin s slovenskim UN nima sorodne vsebine. V ugandskem pa je prav ta 

vsebina zelo pomembna. Obravnavajo jo v vseh treh razredih prve triade. Od uĉencev se 

zahteva teoretiĉno in praktiĉno znanje. Poznati morajo osnovne poljšĉine, prsti, opazujejo in 

skrbijo za poljske pridelke in tudi sami urejajo svoj vrt doma. Urejanje in skrb za vrt je tudi 

del konĉne ocene. Za osnovnošolce je pomembno, da ţe zgodaj zaĉnejo s to vsebino, ker so 

tudi del domaĉe skupnosti. Pomagajo in skrbijo za kmetije in domove in jim znanje, ki ga 

pridobijo v šoli, koristi pri preţivetju. Temu je v ugandskem UN posveĉene veliko pozornosti. 

Celotno poglavje, ki zajema dejavnosti v kmetijstvu, je zajeto v sklopu kmetijstvo in 
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agrokultura. Vzrok, da se tako obseţno in praktiĉno izvaja ţe v prvi triadi, je tudi v tem, ker 

veliko otrok ponavlja 5. ali 6. razred ali pa celo opustijo šolanje in ga ne dokonĉajo. Tako jim 

znanje teh vsebin, ki so pomembne za ţivljenje v Ugandi ţe iz prvih letih šolanja pridejo v 

ţivljenju zelo prav. Slovenski UN teţi k temu, da bi uĉenci iz šole kar najveĉ znanja odnesli v 

ţivljenje. Tudi ugandski UN je naravnan k preţivetju. Izobraţevanje otrok v tisto smer, kjer se 

jim ponudi in da veliko znanja za ţivljenje. Zato morajo biti za izvajanje tega predmeta v 

Ugandi uĉitelji dobro izobraţeni, imeti morajo kmetijo tudi sami doma in se morajo zares 

dobro spoznati na snov, ki jo predavajo. Vsakega ne sprejmejo za uĉitelja kmetijstva. Ta mora 

imeti dovolj dobre kompetence in priporoĉila.  

 

3.5.15  Uporaba prsti in vode v kmetijstvu 

Tabela 49: Primerjava vsebine UPORABA PRSTI IN VODE V KMETIJSTVU za 1. razred 

SLOVENIJA UGANDA 

 UPORABA PRSTI IN VODE V 

KMETIJSTVU 

 zbirajo razliĉne vrste prsti 

 opazujejo prst in primerjajo barvo kamnin v 

prsti 

 opazujejo in prepoznajo razliĉne nastanke 

prsti 

 izdelujejo razliĉne modele iz prsti 

 naštejejo  in predlagajo veĉ naĉinov 

uporabe prsti/tal 

Vir za Ugando: (Muyanda Metebi idr., 2001, str. 32, 140) 
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Tabela 50: Primerjava vsebine UPORABA PRSTI IN VODE V KMETIJSTVU za 2. razred 

SLOVENIJA UGANDA 

 UPORABA PRSTI IN VODE V 

KMETIJSTVU 

 opazujejo in poimenujejo razliĉne vrste tal 

in nastanek le teh, 

 pri sejanju loĉijo razliĉne delce zemlje/prsti, 

 namakajo, gnojijo, obdelujejo prst. 

Vir za Ugando: (Muyanda Metebi idr., 2001, str. 34, 38) 

 

 

Tabela 51:Primerjava vsebine UPORABA PRSTI IN VODE V KMETIJSTVU za 3. razred 

SLOVENIJA UGANDA 

 UPORABA PRSTI IN VODE 

 opazujejo in poimenujejo razliĉne prsti in 

pridelke,  

 sadijo sadike in sejejo semena v razliĉno 

sestavo prsti, 

 opazujejo rastline pri rasti in beleţijo 

napredek, 

 opazujejo in interpretirajo odnos med prstjo, 

pridelkom, ţivaljo in ĉlovekom, 

 naštejejo uporabnost prsti za ţivljenje, 

 prepoznajo in loĉijo uniĉen in zdrav 

pridelek, 

 praktiĉno pokaţejo in opišejo erozijo prsti 

ter naštejejo naĉine prepreĉevanja erozije. 

Vir za Ugando: (Muyanda Metebi idr., 2001, str. 40, 46, 48) 
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Interpretacija  

Tudi  vsebina uporaba prsti in vode v kmetijstvu v slovenskem UN nima identiĉne vsebine.  

Prvi dve leti sta namenjeni prepoznavanju in seznanjanju s prstjo, vodo in opazovanju 

razliĉnih pojavov v odnosu voda – prst. Tretje leto pa ţe loĉijo prsti, znajo povezati odnose 

med pridelkom, ĉlovekom in ostalimi ţivimi bitji, loĉijo zdrav in uniĉen pridelek. Tudi tu je 

velik del pouĉevanja namenjen praktiĉnemu izvajanju v domaĉem okolju. Pri tem pa je treba 

upoštevati, da nimajo vsi otroci enakih moţnosti in pogojev za izvajanje domaĉih nalog. 

Nekateri imajo vodo daleĉ stran, drugi imajo nerodovitno prst ali pa so podroĉja za obdelavo 

teţko dostopna. Znanje nato nadgrajujejo v celotnem osnovnošolskem izobraţevanju.  

 

3.5.16  Kmetijstvo kot posel 

Tabela 52: Primerjava vsebine KMETIJSTVO KOT POSEL za 3. razred 

SLOVENIJA UGANDA 

 KMETIJSTVO KOT POSEL 

 obišĉejo kmetijo, spoznajo pridelavo 

poljskih pridelkov in vzrejo ţivali, 

 opazujejo in diskutirajo o prednostih 

poljskih in ţivalskih pridelkov, 

 pripravijo razstavo pridelkov, 

 pogovorijo se o uporabi pridelkov. 

Vir za Ugando: (Muyanda Metebi idr., 2001, str. 192, 241, 210) 

 

 

Interpretacija  

Tudi ta vsebina kmetijstvo kot posel je uvršĉena v tematiko kmetijstvo in agrokultura. Izvaja 

se v 3. razredu. Temelji na povezovanju, prepoznavanju, diskusiji, uporabi in prodaji izdelkov 

v domaĉem kraju na trţnici. Uĉence pripravi na to, da vedo, da se dobrine, ki jih pridelajo 

doma, lahko dobro prodajo, ĉe so zdrave, da je lahko tudi kmetijstvo donosen posel in 

uĉencem pokaţe, kako pomemben del zavzema v njihovem ţivljenju kmetijstvo in dejavnosti 

povezane z njim.  

Vsebina v slovenskem UN nima ustrezne primerjave. Menimo, da bi namesto tega lahko 

otroci v Sloveniji obiskali kakšno eko-kmetijo, se pogovarjali o nastanku produktov, ki jih 
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kupijo v trgovini in razširili svoje znanje o tem. Predvsem bi bilo to dobro za tiste uĉence, ki 

nimajo moţnosti, da bi se vsakodnevno sreĉevali z naravo, vrtom ali kmetijo.   

 

 

 

4 PRIPOROČILA ZA POUČEVANJE 

 

4.1 DIDAKTIČNA PRIPOROČILA 

 

Poudarek je na osebnem doţivljanju in upoštevanju izkušenj in zamisli, ki jih uĉenci 

oblikujejo v šoli in zunaj nje. Njihove zamisli in izkušnje so lahko izhodišĉe za naĉrtovanje 

pouka, ki bo zamisli razvijal v smeri znanstvenih pojmov.   

Pouk naj bo organiziran tako,  

 da bodo uĉenci razvijali svoje zamisli in odkrivali nova spoznanja ob konkretnih 

dejavnostih in v kontekstu, ki jim je blizu.  

 Uĉitelj naj jih spodbuja tudi k ozavešĉanju, kako so se neĉesa nauĉili (uĉenje uĉenja). 

Tako se bodo razširila in poglobila njihova spoznanja o procesu uĉenja.  

 Uĉitelj naj upošteva individualne razlike in naj dejavnosti prilagaja sposobnostim 

uĉencev. Pri obravnavi nekaterih druţbenih vsebin je pomembna uĉiteljeva socialna 

obĉutljivost.  

 Uĉenci naj okolje spoznavajo neposredno. Gozd naj spoznavajo v gozdu, kako deluje 

pošta, naj spoznajo na pošti.  

 Uĉitelj naj se posluţuje aktualnih vsebin, dogodkov in situacij v razredu  in naj jih 

vplete v pouk. Tako bodo uĉenci laţe povezovali izkušnje, ki nastajajo zunaj šole s 

poukom.  

 Uĉilnica naj postane uĉencem zanimiv  prostor, opremljen z razliĉnimi zbirkami, 

pripomoĉki, priroĉno knjiţnico, raziskovalnimi kotiĉki, izdelki in poroĉili o delu. 

 Uĉitelj prilagaja cilje in priĉakovane doseţke uĉnega naĉrta tudi uĉencem s posebnimi 

potrebami glede na njihove zmoţnosti po navodilih za delo z uĉenci s posebnimi 

potrebami (ZRSŠ, 2003) oziroma v skladu z individualiziranim programom po 

odloĉbi. 

(povzeto po: http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339, str. 23, 

dne 07.11.2010)  

http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339
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4.2 METODE POUČEVANJA V UGANDI 

 
 

Pouĉevanje kmetijstva je v osnovni šoli usmerjeno na mlade ljudi, ki imajo sposobnosti in 

pozitiven odnos do okolja. Vse to jim bo v prihodnosti pripomoglo, da postanejo 

samozavestni pri upravljanju in vodenju tega posla in jih bodo pripravljeni na ţivljenje po 

šoli. Ravno tako pa znanje, ki ga pridobijo v osnovni šoli, lahko s pridom uporabijo in 

nadgrajujejo v srednji šoli. Z metodami, ki jih uporabljajo za pouĉevanje, omogoĉajo 

uĉencem, da se njihovo znanje ustrezno razvije, da razvijajo svoje spretnosti in sposobnosti.  

Pri izbiri metod je treba upoštevati dvoje, in sicer koncept uĉenja in uĉitelja, ki pouĉuje.  

Uĉiteljem so lahko v pomoĉ naslednje metode pouĉevanja:  

 demonstracija in praktiĉno delo, 

 metoda reševanja problemov, 

 ekskurzija, 

 metoda projekta, 

 intervju, 

 gost ( uĉitelj, politik, znanstvenik, ĉlan organizacije), 

 eksperiment, 

 diskusija, 

 igra vlog, 

 študija primera, 

 pripovedovanje. 

 (Muyanda Metebi idr., 2001, str. 13 – 18) 

 

 

4.3 VREDNOTENJE DOSEŢKOV PRI POUKU SPOZNAVANJA 

OKOLJA V SLOVENIJI 

 

 

Vrednotenje  naj bo poleg zapisanih doseţkov v uĉnem naĉrtu, ki  naj bi jih uĉenci dosegli ob 

koncu prvega triletja, usmerjeno predvsem na  splošne cilje. Pomembnejše od doseganja 

vsakega  posamiĉnega cilja  je  razvijanje splošnih spoznavnih  in  naravoslovnih  postopkov  

ter ob  tem skladen  razvoj sposobnosti komuniciranja in razmišljanja. Vrednotenje naj bi 
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zajelo tudi razvoj odnosov do fiziĉnega okolja in odnosov v  socialnem  okolju. Ti naj bi se 

vsaj deloma razvili v zavedanje o odgovornem in premišljenem ravnanju.  

Prav zato vrednotenja doseţkov pri predmetu spoznavanje okolja ne moremo preprosto  

skrĉiti na vrednotenje znanja v oţjem  smislu, ki ga   preverjamo ustno, pisno ali drugaĉe. Za 

ustrezno vrednotenje doseţkov  je potrebno sprotno opazovanje in sledenje razvoju uĉencev v 

oddelku, kar se izrazi v kakovostni povratni informaciji. Kot opora in vodilo za bolj 

organizirano vrednotenje lahko sluţijo naslednja priporoĉila.    

 vrednotenje opazovanj
2
,   

 vrednotenje dejavnosti
3
, 

 vrednotenje iniciativ, zamisli  in rešitev, 

 vrednotenje izdelkov, 

 vrednotenje komuniciranja
4
 . 

(povzeto po: http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339, str.24, 

dne 08.11.2010) 

 

 

 

4.4 VREDNOTENJE DOSEŢKOV V UGANDI 

 

 

Ocenjujejo se pisni izdelki. Ocenjevanje se izvede med letom, ko se zakljuĉi obravnavana 

snov, in ob koncu šolskega leta. 

Vprašanja, ki se postavljajo med uĉno uro morajo biti skrbno formulirana. Na podlagi teh 

vprašanj se pripravljajo tudi vprašanja za ocenjevanje in preverjanje znanja. Ker pouĉevanje 

spoznavanja okolja temelji tudi na demonstrativni metodi, morajo uĉitelji znati poiskati 

primerne naĉine za to, kako bodo ocenili uĉence pri teh dejavnostih.  Uĉitelj mora oceniti 

sledeĉa znanja:  

 

                                                 

2
 kako natanĉno opazuje, kako spretno in domišljeno opisuje 

3
 kako uspešen je pri dejavnostih razvršĉanja, urejanja, merjenja 

4
poslušanje, preverjanje razumevanja, reševanje konfliktov, iskanje soglasja, upoštevanje drugih, nudenje 

pomoĉi,  sprejemanje pomoĉi, ki jih pri pouku razvijamo in spremljamo ter vrednotimo s povratno informacijo 

oziroma pogovorom.   
 

http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339
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 Uĉenec mora znati prepoznati specifiĉna orodja, ţivali, pridelke, razliĉne vrste zemlje 

in vse o pesticidih: naĉin uporabe, lastnosti, škodljivosti in znake zanje. 

 Uĉenec mora znati demonstrirati praktiĉne sposobnosti s podroĉja kmetijstva, 

poljedelstva in ţivinoreje. 

 Uĉenci morajo skrbeti za dobro in pravilno delovanje kmetije. 

 Uĉenci morajo znati naĉrtovati in skrbeti za projekte, kot so ţivinoreja in pridelava 

zelenjave. 

 Znati morajo delati osnovne meritve, raĉunati, predvidevati, koliko obdelovalne 

površine bodo potrebovali, katere rastline lahko posadijo. 

 Poznati morajo pridobitve in izgube v kmetijstvu. 

 

 

Konĉna ocena predmeta je iz treh delov 

25% ocene sestavlja pisni del, 

25% ocene sestavlja praktiĉno delo v šoli, 

50% ocene sestavlja nadaljevanje praktiĉnega dela. 

Uĉitelji so dolţni dajati uĉencem povratne informacije glede njihovega dela doma. 

Ob konec ocenjevalnega obdobja uĉenci pišejo pisni preizkus znanja, ki zajema šolsko in 

domaĉe delo. Pisni preizkus znanja je sestavljen iz objektivnih in strukturiranih vprašanj. 

Odgovori na vprašanja morajo zajemati sledeĉe sposobnosti in zmoţnosti uĉencev:  

 priklic informacij, 

 razlago konceptov in pojmov, 

 primerjavo podatkov, ki so potrebni za reševanje problema, 

 prikaz pozitivnega odnosa do spoznavanja okolja in kmetijstva in skupnosti/ljudi. 

 (Muyanda Metebi idr., 2001, str. 22, 23) 
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4.5  ZNANJA IZVAJALCEV V SLOVENIJI 

 

 

V prvem triletju je vloga uĉitelja še posebno pomembna. Uĉitelj je vir znanja in središĉe 

dogajanja. Pomembno je, da se uĉitelj, ki pouĉuje predmet spoznavanje okolja, sproti 

izobraţuje in seznanja z novimi spoznanji na podroĉju druţboslovja in naravoslovja ter z 

novostmi na podroĉju didaktike.  

(povzeto po: http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339, str.26, 

dne  20.10.2010) 

 

 

4.6 KVALITETE DOBREGA UČITELJA ZA POUČEVANJE 

NARAVOSLOVJA V UGANDI 

 

 

Uĉitelj naravoslovja mora pokazati dovolj razgledanosti in moralne korektnosti do svojih 

kolegov, imeti mora dovolj samozavesti, ki je potrebna za pripravo kvalitetne ure, zavedati se 

mora svojih zmoţnosti, sposobnosti in šibkih podroĉij, biti mora sposoben sooĉiti se s 

ĉustvenim odzivom uĉencev, in znati mora realno in praviĉno presojati, mora se primerno 

oblaĉiti in spodbujati uĉence, da skrbijo za red in ĉistoĉo v uĉilnici, moa se vţiveti v svojo 

vlogo in delati najbolje po svojih zmoţnostih, imeti mora pozitiven in spoštljiv odnos do 

kolegov, do skupnosti, do dela in do uĉencev. Znati mora sprejeti kritiko in se sooĉiti z njo, 

biti mora izobraţena oseba v skupnosti in se temu primerno vesti, prisostvovati mora na 

interesnih dejavnostih v kolektivu in deliti svoje izkušnje z drugimi, sodelovati mora v 

diskusijah in razpravah, delati mora za dobro šole, ne da bi te pri tem ovirali tvoji interesi, biti 

mora prijetna in prijazna osebnost, razumno mora presojati, imeti mora voljo do dela, biti 

mora pripravljen v delo vkljuĉiti svoj prosti ĉas. Imeti mora dobro predznanje in ustrezno 

poznavanje na podroĉju naravoslovja predvsem kmetijstva. Biti mora primeren za 

pouĉevanje, verjeti mora v svoje delo in pokazati mora najvišje standarde svojega dela. 

Pokazati  mora spoštovanje in mora se primerno vesti do ostalih ljudi v skupnosti. Odnos do 

ljudi naj bo diplomatski in vljuden, ne sme biti ţaljiv (Muyanda Metebi idr., 2001, str. 18, 19) 

 

 

http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=28&rID=339
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5 EMPIRIČNI DEL  

 

 

V letu 2008 je kandidatka dva meseca preţivela v majhni vasici Ugande in kot prostovoljka 

opravljala delo uĉiteljice v osnovni šoli Bufuka Primary School. Namen je bil pridobiti ĉim 

veĉ izkušenj, se vţiveti v kulturo in naĉin ţivljenja ter z uĉitelji iz Ugande izmenjati znanja in 

spretnosti na podroĉju pouĉevanja. Teoretiĉni del uĉnega naĉrta v Ugandi je predstavljen v 

prvem delu diplomske naloge, v empiriĉnem delu pa smo se odloĉili predstaviti kandidatkino 

osebno izkušnjo pouĉevanja in priprav, s katerimi se je sreĉevala v dani situaciji. Prostovoljci 

so sodelovali z uĉitelji in vzgojitelji, ves ĉas so nam bili na voljo, ţeljni pogovorov in 

medsebojnega uĉenja. Prijetno je bilo delati in biti vkljuĉen tako zelo neposredno v razred in 

v celotno ţivljenje na šoli. Vse to nam je omogoĉilo dober vpogled v šolski vsakdan uĉencev 

in uĉiteljev. Predvsem pa se je naša slika o realnem stanju v Ugandi s to izkušnjo zelo 

spremenila. Ĉe bi kandidatka samo potovala skozi drţavo, bi odšla iz nje s popolnoma 

drugaĉno sliko.  

V empiriĉnem delu bomo predstavili njen pogled na izkušnjo, ki jo je dobila, na njeno 

doţivljanje ugandskega šolskega sistema in na izvajanja, njen zorni kot pa bomo predvsem 

usmerili na predmet spoznavanje okolja v prvih treh razredih, ker bi bilo drugaĉe vse skupaj 

preobseţno.  

 

 

5.1 PREDSTAVITEV OKOLJA 

 

 

Ţivljenje v tej vasi je postalo v tistih dveh mesecih tudi naš vsakdan, saj smo bili del 

njihovega ţivljenja in smo se brez teţav vkljuĉili v aktivnosti. Spoznavali smo domaĉine, se 

druţili z uĉitelji in jih obiskovali na domu. Vse to nam je omogoĉilo  vpogled v dogajanje na 

vasi in v šoli. Bufuka je majhna vasica na vzhodni obali jezera Bunyonyi, sedem kilometrov 

od mesta Kabale v jugozahodni Ugandi. Glavni del vasi leţi na polotoku vas pa je 

razpotegnjena še na tri otoke. V vasi ţivi 350 prebivalcev, poveĉini so starejše ţenske in 

sirote. Bufuko je namreĉ pred leti hudo prizadel AIDS, ki je v kratkem ĉasu prebivalstvo 

zdesetkal. V Bufuki je en otroški vrtec, osnovna šola, protestantska cerkev in kar nekaj 

prostovoljnih organizacij, ki izpeljujejo razne razvojne programe in projekte. Na obmoĉju 
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Bufuke je tudi pet turistiĉnih kompleksov in lokalno središĉe Rutinda. Dvakrat tedensko na 

jezeru zaţivi trţnica, ob ponedeljkih trţnica z zelenjavo, ob sredah z mesom. Za dostop do 

trţnice prebivalci potrebujejo kanuje, ki jih izdelajo sami.  

 

 

5.2 OSNOVNA ŠOLA »BUFUKA PRIMARY SCHOOL« 

 

 

Z delovanjem je zaĉela v letu 1938 kot podruţnica protestantske cerkve. To pa se je kmalu 

spremenilo in sedaj šola spada pod drţavno upravljanje in je ena od 74% drţavnih šol v 

Ugandi. V šolskem letu 2008/ 2009 je šolo obiskovalo 605 uĉencev v vseh sedmih razredih ( 

od P1 do P7). Ena izmed lastnosti te šole je, da prihajajo vanjo uĉenci iz okoliških vasi, ki so 

vĉasih tudi zelo oddaljene, zato se morajo uĉenci za pravoĉasen prihod k pouku od doma 

odpraviti ţe zelo zgodaj. Nekateri prihajajo peš, drugi s kanujem, enim in drugim pa pot v 

šolo vzame vsaj eno uro.  

 

Slika 1: Prihod otrok s kanuji v šolo 
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Tabela 53: Število uĉencev po razredih v Bufuka Primary School v šolskem letu 2008/09 

Razred  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

Št. uĉencev 56 93 125 110 87 81 53 

 

 

Iz tabele je razvidno, da so razredi kar številĉni. Redko se zgodi, da bi bili razredi v Afriki 

manjši kot 60 uĉencev v enem razredu. V predstavljenem  primeru sta najmanj številĉna ravno 

1. in 7. razred. Vmes se število uĉencev poveĉuje, deloma na raĉun uĉencev, ki razreda ne 

izdelajo in ga ponavljajo. V razredih od P1 do P3 pouĉuje samo en uĉitelj, razredni uĉitelj, ki 

uĉi vse predmete. Tako se velikokrat zgodi, da je uĉiteljica tudi mama svojim šestim otrokom 

in  svojega najmlajšega prinese kar s seboj v razred. Po afriško si ga priveţe  na hrbet in z 

njim pouĉuje cel dan. Ko je laĉen, ga nahrani. Nikogar ne moti, ĉe vmes še razlaga 

matematiko ali naravoslovje. Uĉitelji so zelo spoštovani. Prav niĉ nenavadno pa pri njih ni 

pred vsemi pokazati oprsje in podojiti otroka. Veĉji problem kakor to predstavljajo gola 

ramena. Vse skupaj poteka zelo nemoteno in niti opaziti ni, da je otrok pri uĉiteljici.  

 

V višjih razredih pouĉujejo predmetni uĉitelji ( od P4 do P7). So zelo spoštovani, pa tudi zelo 

strogi. V Ugandi so uĉenci še vedno kaznovani, predvsem fiziĉno. Zgodilo se je, da je uĉenec 

klepetal, uĉitelj ga je poklical pred tablo, kjer je moral poklekniti in dobil je udarec s šibo. 

Uĉenci se brez joka vrnejo v svojo klop in nadaljujejo z uĉenjem. Klima v razredu je zelo 

stroga. Ob prihodu uĉitelja ali kogarkoli drugega v razred uĉenci vstanejo in zelo glasno 

pozdravijo: »Dobro jutro, madam ali pa gospod!« Nato se usedejo in so ĉisto tiho. Uĉitelj jim 

da navodila, uĉenec, ki mu je bilo navodilo namenjeno, vstane in razdeli zvezke. Šolskih 

zvezkov, svinĉnikov in uĉbenikov ne nosijo domov. Tako se zgodi, da uĉenec pri pouku niti 

ne najde svojega zvezka. Ĉe sedijo tako, kot so sedeli prejšnji dan, potem dobijo svoj zvezek, 

ĉe so se presedli, se sistem poruši in dobijo sošolĉev zvezek, v katerega pišejo in nadaljujejo s 

snovjo. Nihĉe se ne pritoţuje in ne poskuša zamenjati zvezka, ker vsi dobro vedo, da morajo 

obravnavano snov prepisati, tako da je ĉisto vseeno, v kater zvezek to naredijo.  

 

Uĉitelji pouĉujejo predvsem frontalno. Kvaliteta pouka ni ravno na nivoju, ker gre predvsem 

za to, da uĉenci prepisujejo tisto, kar je uĉitelj napisal na tablo ali pa na steno. Stene so 

namreĉ v veĉini primerov pobarvane s ĉrno barvo, in sluţijo za tablo.  
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Pouĉevanje je vezano predvsem na ponavljanje in uĉenje na pamet. Uĉitelj bere iz uĉbenika in 

uĉenci morajo prebrano za njim ponoviti, ĉetudi ne razumejo kaj je bral. Ko uĉitelj vpraša, ali 

so uĉenci prebrano razumeli, mora cel razred odgovoriti : » Da, gospod!« pa ĉeprav niso 

razumeli. Tako se zgodi, da veĉ uĉencev snovi ne razume in pouku ne sledijo. Postanejo 

nemirni ali pa mehaniĉno prepisujejo snov s table.  

 

Njihovo znanje se seveda tudi ocenjuje. Prednost ima preverjanje in pisno ocenjevanje. Nekaj 

ocen dobijo tudi iz sprotnega sodelovanja. Te štejejo kot ustne ocene. Konec šolskega leta 

pišejo pri vseh predmetih celoleten test, ki je glavni pokazatelj znanja in sposobnosti za 

napredovanje v višji razred.  

 

 

Slika 2: Uĉilnica 7. razreda, v ozadju pobarvana stena, ki sluţi kot tabla 

 

 

 

 

 

5.2.1 Poslopje in učilnice 

 

Poslopja so majhne hiške, ki si sledijo v vrsti. Vĉasih so razporejene v kvadrat ali v ĉrko U. 

Na sredini je veliko igrišĉe. Odvisno od pokrajine je lahko travnato ali pa pešĉeno. Okna so 

brez stekel, zastrta le z rešetkami. Poleti je v prostorih zelo vroĉe, v deţevnem obdobju in 
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oblaĉnem vremenu pa zelo temaĉno. Šolska tabla je prebarvana stena, šolske klopi so majhne. 

V eno klop se stisne in nagnete tudi do 10 otrok. V nekateri razredih so mize, v drugih ne. 

Tam kjer jih ni, otroci pišejo kar na kolenih. Razred je vedno opremljen s plakati in z raznimi 

poslikavami. Taka je tudi zunanjost šole. Predvsem stene so porisane z razliĉnimi temami iz 

uĉne snovi ( geografija, naravoslovje, biologija,..) na sredini igrišĉa pa stoji velik globus 

sveta. 

Ostalih pripomoĉkov za izvajanje pouka imajo zelo malo. Nimajo ţog, nobenih didaktiĉnih 

pripomoĉkov in tudi ne športnih. Zato so bili zelo veseli, ko smo jim prostovoljci prinesli kaj 

takega s seboj.  

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Zunanje poslopje šole razredov P4 do P6 ter igrišĉe z velikim globusom 
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Slika 4: Poslopje šole 

 

 

 

 

Šolski ritem  

 

V prvih treh triadah se kot uĉni jezik uporablja lokalni jezik. Ĉeprav smo v teoretiĉnem delu 

navajali, da se v šolah pouĉuje v angleškem jeziku, je to v praksi malo drugaĉe.  V osnovni 

šoli Bufuka so v prvih treh razredih pouĉevali v lokalnem jeziku rukiga, anglešĉina pa je bila 

drugi jezik. V ĉetrtem razredu pa lokalni jezik zamenja anglešĉina. V rukiga jeziku so le še 

dodatne razlage, ĉe uĉenci v anglešĉini ĉesa ne razumejo. To seveda privede do nemalo teţav, 

saj se uĉenci predhodno ne nauĉijo toliko anglešĉine, da bi lahko sledili pouku. Zato se zaĉne 

pojavljati neznanje, uĉenci ponavljajo razred in razredi postajajo številĉno veliko veĉji.  

 

Šolski vsakdan se zaĉne zgodaj zjutraj z zelo podobnim ritmom kot drugod po drţavi.  

 

7.00 prihod v šolo, ĉišĉenje dvorišĉa in šolskega poslopja 

7.45 šolski zbor in molitve 

8.00-10.00 pouk (ali delavnice s prostovoljci) 

10.00-10.30 malica 

10.30-12.30 pouk (ali delavnice s prostovoljci) 

12.30-13.30 kosilo 
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13.30-15.30 pouk (ali delavnice s prostovoljci) 

15.30-16.30 dejavnosti na prostem (ali plavanje) 

17.00 šolski zbor, molitev in konec pouka 

 

 

Ĉeprav zelo veliko uĉencev prihaja iz zelo oddaljenih krajev ( s sosednjih hribov ali bliţnjih 

otokov), morajo biti v šoli pravoĉasno. Uĉitelji jim ne popušĉajo in ne odobravajo zamujanja. 

Najprej se priĉne ĉišĉenje šolskega okoliša, nato je jutranji zbor in ob spremljavi bobnov 

molitev, petje in ples. Moli se tudi v ĉasu pouka, pred šolsko uro in po konĉani šolski uri. 

Šolski vsakdan uĉencev je zelo strog in monoton, zato smo prostovoljci poskušali vnesti ĉim 

veĉ razliĉnih in zanimivih vsebin, povezanih z njihovim uĉnim naĉrtom.  

 

 

 

 

Slika 5: prostovoljci in uĉenci smo pripravili ozadje in lutke ter v njihovem lokalnem jeziku 

rukiga odigrali igrico 

 

 

 

 

Prostovoljci smo se seveda najprej dogovorili z uĉiteljem, ki pouĉuje doloĉen predmet, kaj 

bomo delali, in koliko uĉencev bomo vzeli, ker je bilo vseh 100 na enkrat nemogoĉe 

obvladati. Uĉili smo se njihovega lokalnega, vendar smo pri svojih urah vedno potrebovali 

tudi prevajalca, da je delo teklo laţje in hitreje. V skupino smo vedno vzeli samo 20 otrok. 
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Zato smo naredi isto delavnico kar petkrat, da se jo je lahko udeleţilo vseh 100 otrok razreda. 

V okviru razliĉnih predmetov smo jim prirejali tudi popoldanske aktivnosti ( eksperimentalni 

kotiĉek naravoslovja, taborniške vešĉine v okviru športne vzgoje, lutkovne in gledališke 

predstave v okviru likovne in dramske vzgoje, angleške urice, športne delavnice, plavalne 

urice v bliţnjem jezeru). 

 

Slika 6: Delo v razredu skupaj s prostovoljko iz Anglije 

 

 

 

Slika 7: Delo s slikovnim materialom 
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5.3 PRIMER UČNE PRIPRAVE ZA URO PRI DELU V SKUPINI ZA 

NARAVOSLOVJE 

 

ŠOLA: Bufuka Primary School 

KRAJ: Jezero Bunyonyi 

RAZRED:  2. razred OŠ (P2) 

ŠTEVILO UĈENCEV: 6 

TEMA UĈNE URE:  gibanje v okolju  

 

 

UVODNI DEL URE:  

Z uĉenci smo se pogovorili o naĉinih gibanja, ki so jih uporabili, da so prišli do mize ( hoja, 

hitra hoja, tek, prerivanje,..) Uvodni del smo zaĉeli z gibalno dejavnostjo. 

Prilagajanje na predmet, ki so si ga izbrali, ter ustvarjanje gibanja skupaj s tem predmetom, je 

pomenilo zaĉetek delavnic. Uĉenci predmet vodijo, si ga podajajo, z njim kroţijo po zraku, ga 

poskušajo vrteti, premaknejo ga na mizi, spremenijo mu smer gibanja, ugotovijo, kako se 

predmet giblje na ravni površini, kako po klanĉini… 

 

GLAVNI DEL URE:  

Individualno delo: posvetimo se vsakemu uĉencu posebej, skupaj poimenujemo predmete, 

zapišemo izraze, ugotovimo, kako se dani predmet giblje, ĉe je prisotna sila. Uĉenca vodimo 

skozi postopek in mu posvetimo veĉ ĉasa v tistem delu, kjer potrebuje pomoĉ. 

Sledile so vaje in igre za razvijanje spretnosti pri prepoznavanju podobnega gibanja v 

naravnem okolju. Uĉenci v skupini  so poskušali našteti in prepoznati nekaj specifiĉnih gibanj 

iz okolice, ki bi ustrezala gibanju izbranega predmeta. Vsak uĉenec je nastopil s svojim 

predmetom in ostali so mu pomagali pri prepoznavanju gibanja iz okolja.  

Seznanjajo se z navadami in razvijajo spretnosti pri prepoznavanju gibanja v okolju. 

Opazujejo in poimenujejo gibajoĉe se predmete v okolju.  

 

ZAKLJUĈNI DEL URE:  

Uĉenci poskušajo sami s svojim telesom ponazoriti doloĉeno vrsto giba, posnemajo gibanje 

teles, sami predlagajo obliko gibanja, lahko uporabijo tudi pripomoĉke.  

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Barbara Marić; diplomsko delo 

 

81 

 

Slika 8: Uĉna ura podporne skupine, gibanje predmetov 

 

 

 

 

Slika 9: Uĉna ura podporne skupine 
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5.4 CILJI RAZISKOVANJA IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Naš glavni cilj je bil primerjati slovenski in ugandski UN naravoslovja ter ugotoviti, v ĉem se 

razlikujeta in katere so skupne toĉke, vse to pa dopolniti še z lastnim pogledom, izkušnjami in 

opaţanji na podroĉju naĉina pouĉevanja, materialnih pogojev in kulture, ker vse vpliva na 

pouĉevanje.  

 

 

5.4.1 Cilji raziskovanja 

- podrobno preuĉiti ugandski in slovenski šolski sitem, 

- primerjati ugandski in slovenski UN za naravoslovje za prvo triletje osnovne šole ter 

ugotoviti, v ĉem se razlikujeta in katere so njune skupne toĉke, 

- predstaviti osebne izkušnje z ugandskim šolskim sistemom, 

- preveriti znanje in delo z uĉenci s posebnimi potrebami v razredu, 

- pripraviti in organizirati uĉno skupino za naravoslovje, v katero bodo vkljuĉeni uĉenci 

s teţavami na uĉnem podroĉju osnovnih znanj, 

- uspešno delovati in izvajati uĉne ure v podporni skupini, kar bo uĉiteljem spodbuda za 

kreativnejše delo, 

- vkljuĉevati slovenske metode dela v njihov uĉni sistem. 

 

5.4.2 Raziskovalna vprašanja 

 

 V1: Kako bo organizacija podporne skupine za delo z uĉenci s primanjkljaji na uĉnem 

podroĉju pri pouku naravoslovja prinesla uspešne rezultate dela pri izbranih uĉencih 

znotraj razreda pri pouku? 

 V2: Kakšen je proces spodbujanja uĉiteljev k ustvarjalnejšemu delu z uspešnim 

izvajanjem uĉnih ur v podporni skupini?  

 V3: Kako se bodo metode dela, s katerimi pristopamo pri nas v Sloveniji, obnesle v 

OŠ Bufuka?  
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6 OPIS RAZISKOVALNE METODOLOGIJE 

 

6.1 METODA RAZISKOVANJA IN OPIS ZBIRANJA PODATKOV 

 

 

Naš namen primerjave UN Ugande in Slovenije izvira preteţno iz praktiĉnega dela v Ugandi. 

V diplomi smo predstavili teoretiĉni del problema, kakšen je pogled na šolstvo v obeh 

drţavah, uĉni naĉrt obeh drţav, potegnili pa smo tudi  vzporednice in ugotavljali razlike v 

šolstvu obeh drţav. V Ugandi smo na osnovni šoli Bufuka Primary School delali z manjšimi 

skupinami uĉencev, ker smo s tem ţeleli preveriti, kako poteka delo z otroki s posebnimi 

potrebami na uĉnem podroĉju v manjših skupinah. Za preverjanje uspešnosti smo uporabili 

kvantitativno metodo zbiranja podatkov, ki je predstavljena v tabeli. Vsa testiranja in 

preizkuse je izvedla kandidatka sama. 

 

Uĉitelji dajo zelo malo poudarka posebnim potrebam uĉenca, saj jim pogoji, v katerih delajo 

in pouĉujejo, tega ne dopušĉajo. Ne morejo urediti razreda tako, da bi bili vsi uĉenci, ki 

potrebujejo pomoĉ, med uro v prvi vrsti, ker vĉasih klopi ni. Teţje organizirajo tudi ĉasovno 

prilagajanje med pouĉevanjem in pisanjem, ker se morajo drţati navodil ravnatelja, da v ĉasu 

uĉne ure otroci brez nadzora uĉitelja ne smejo biti na igrišĉu ali dvorišĉu. Podaljšan ĉas 

pisanja samo za enega posameznika v tem primeru ne pride v poštev, saj mora uĉitelj 

nadzorovati otroke celega razreda. Posamezniki zaradi pomanjkanja uĉiteljev ne dobijo 

priloţnosti za individualno pisanje ali podaljšan ĉas pisanja testov. Obĉasno se zgodi, da otrok 

s specifiĉnimi uĉnimi teţavami piše dalj ĉasa in gredo ostali na igrišĉe, a le, ĉe je prisoten 

kateri izmed prostovoljcev, ki ostane skupaj z uĉencem v razredu in ga nadzoruje. Uĉitelji se 

obrnejo na starejše brate in sestre, ĉe ima otrok teţave, ter jih prosijo, naj doma ali na poti v 

šolo vadijo snov. Redko se zgodi, da bi uĉitelji nudili dodatno uĉno pomoĉ v obliki 

dopolnilnega pouka, saj so tudi oni sami del zelo številĉne druţine in se jim mudi nazaj 

domov, kjer jih ĉakajo še domaĉa opravila kuhanja, pospravljanja, obdelave zemlje itd. Otroci 

pa so prepušĉeni sami sebi in svoji iznajdljivosti.  
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Slika 10: Razred brez miz in table. Delo s slikovnim materialom 

 

 

 

Najprej smo teden dni posvetili spoznavanju otrok in njihovim posebnostim znotraj matiĉnega 

razreda. Ko smo to strnili v malo oţji okvir, smo otroke s pomoĉjo uĉiteljev razdelili v tri 

skupine. V prvi skupini so bili uĉenci 1. razreda, v drugi skupini uĉenci 2. razreda in v tretji 

skupini uĉenci 3. razreda. Tako so bili izbrani na podlagi sledeĉih kriterijev znanj in 

spretnosti: 

 

 

Tabela 54: Ocenjevalna lestvica spretnosti in znanj znotraj naravoslovne skupine uĉencev s 

primanjkljaji na uĉnem podroĉju 

Obrazloţitev spretnosti in znanj znotraj 

skupine za naravoslovje 

Ocena niĉ (0)  

ali ena (1) 

Ne razume prebranega besedila.  

Ne razume ustno podanih navodil.  

Ne razume pojmov in izpeljank.  

Otrok slabše bere.  

Otrok ima teţave na podroĉju grafomotorike.  

Otrok ima teţave pri prepisu in prenosu 

informacij s table v zvezek. 
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Ocena 1 ( ena ) je bila namenjena tistim uĉencem, ki teh spretnosti niso imeli usvojenih ali so 

bile pri njih resniĉno zelo šibke. Ocena 0 (niĉ) je bila namenjena uĉencem, ki so te spretnosti 

znanj ţe imeli. Vsakega uĉenca posebej smo ocenili z dano ocenjevalno lestvico. Izbrali smo 

si manj kriterijev, vendar pa so bili bistvenega pomena za delo in integracijo otrok s 

primanjkljaji na uĉnem podroĉju v tako številĉnem razredu. Naše kriterije smo oblikovali na 

podlagi izkušenj, ki smo jih pridobili na hospitacijah. 

 

Na podlagi tega smo laţje organizirali delavnice na uĉni uri v skupini, saj smo vedeli, kako 

bomo zaposlili otroke, da bodo usvojili  znanje, ki ga ţeli uĉiteljica doseĉi v razredu. Delo 

smo uĉencem prilagodili tako, da so bili znotraj skupine zaposleni z razliĉnimi metodami 

dela. Vsak je imel svojo nalogo, vendar so kot skupina delovali zelo usklajeno. Znanje smo na 

koncu ure ponovili. Tako so vsi uĉenci snov razumeli v okviru svojih sposobnosti, svoje 

znanje pa so lahko tudi nadgradili. Delo je na ta naĉin potekalo zelo uspešno. Skupaj smo 

razloţili pojme, uporabljali smo slikovni material, in didaktiĉni material, ki smo ga izdelali 

sami v prostem popoldanskem ĉasu. Za izpeljavo ene šolske ure je bilo veliko dela, vendar se 

je po konĉani izvedbi poznal napredek in otroci so z veseljem hodili na skupinske delavnice.  

 

 

6.2 METODE OBDELAVE PODATKOV  

 

 

Z raziskavo smo ţeleli preveriti zaĉetno in konĉno stanje znanja priklica informacij, razlago 

konceptov in pojmov, primerjavo podatkov, ki so potrebni za reševanje problema pri 

predmetu naravoslovje, pozitiven odnos do spoznavanja okolja in uspešnost posamezne 

skupine znotraj matiĉnega razreda. Raziskavo smo izvedli na širšem vzorcu otrok in smo zato 

izbrali kvantitativno metodo zbiranja podatkov. Te namreĉ uporabljamo, ĉe ţelimo priti do 

nekega sklepa na veĉjem vzorcu, ĉe torej zajamemo veĉje število enot (Cencič 2002, 61). 

 

Statistiĉno obdelavo podatkov smo opravili roĉno. Posluţevali smo se opisne oziroma 

deskriptivne statistike (po: Cencič 2002, 64), ki vkljuĉuje število (otrok), deleţe (odstotke) ter 

ustrezno prikazovanje podatkov. Vse rezultate smo nato razĉlenili in prikazali v tabelah in 

grafih, ki smo jih razloţili s kratko analizo in interpretacijo. 
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6.3 OPIS VZORCA 

 

 

V raziskavo smo vkljuĉili 26 uĉencev (deĉkov in deklic) iz prvih treh razredov osnovne šole v 

Bufuki (»Bufuka Primary School«), starih od šest do deset let. Uĉenci so bili razdeljeni v 

skupine glede na razred in spol. 

 

V Ugandi so na Bufuka Primary School otroci s posebnimi potrebami integrirani v redne 

osnovne šole. Znotraj razreda morajo funkcionirati in obvladati stvari tako kot ostali uĉenci. 

Veĉinoma prilagoditev nimajo. Z uĉitelji smo se pogovorili o tem, kateri uĉenci so po 

njihovem mnenju tisti, ki se teţje uĉijo in teţje usvajajo šolska znanja. Naredili smo seznam 

po razredih in zanje smo pripravili posebne ure in delavnice.  

 

Tabela 55: Število uĉencev v prvih treh razredih (P1 do P3) s primanjkljaji na uĉnem podroĉju 

Razred P1 P2 P3 

Dečki 4 4 7 

Deklice 2 4 5 

Št. 

učencev 

skupaj 

6 8 12 

 

Graf 1: Učenci s primanjkljaji na učnem področju 

 

 

Iz tabele je razvidno, da je v 3. razredu število uĉencev dvakrat veĉje kot v 1. razredu. Pojavi 

se teţja snov in uĉenci ji ne sledijo. Primanjkljaji pri naravoslovju se kaţejo predvsem v 

zaostajanju za snovjo, v razumevanju posameznih pojmov in daljših besed, pri prepisu in 
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hitrosti prepisovanja s table in pri bralnem razumevanju. Vse to pripomore k temu, da se 

število takih uĉencev v višjih razredih poveĉa. Veliko uĉencev se v 1. in 2. razredu še lahko 

skrije med veĉino, ker je v tako številĉnem razredu uĉitelj teţko pozoren na vse posebnosti, še 

posebej, ĉe nima dovolj ur na razpolago, da bi izvedel realno diagnostiko med vsemi uĉenci.  

V 1. razredu je bilo veĉ deĉkov, ki so potrebovali pomoĉ (kasneje bomo razdelali na katerem 

podroĉju). V 2.razredu je bilo število deĉkov in deklic enako, v 3. razredu pa je bilo zopet veĉ 

deĉkov kot deklic. 

 

 

6.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

 

V nadaljevanju smo predstavili rezultate vseh meritev, ki smo jih opravili med našo raziskavo 

in delom v uĉni skupini. Predstavili smo rezultate zaĉetnega in konĉnega stanja glede na 

kriterije, ki smo jih izoblikovali znotraj uĉne skupine (na osnovni šoli Bufuka Primary 

School) v prvih treh razredih ( P1 do P3). Obenem smo predstavili še analizo teĉaja, torej, kaj 

je bilo na skupinskih delavnicah uspešno, kaj manj uspešno in kaj bi se dalo v prihodnje 

popraviti ter kaj bi potrebovali za boljšo izvedbo.  

 

 

6.4.1 Rezultati spretnosti in znanj učencev v podporni skupini 

 

V osnovni šoli Bufuka imajo zelo slabe materialne pogoje za delo in izpeljavo pouka. 

Primanjkujejo jim didaktiĉni pripomoĉki, uĉilnice so zelo slabo opremljene in tudi uĉitelji 

nimajo vsi potrebnih znanj za delo z uĉenci  s primanjkljaji na uĉnem podroĉju. Na šoli je 

namreĉ le en uĉitelj na predmetni stopnji, ki se je eno leto prostovoljno izobraţeval za delo z 

osebami s posebnimi potrebami. Zato celotno izvajanje in izobraţevanje uĉiteljev v to smer 

sloni le na prostovoljcih. Pri tem je treba omeniti, da lahko mine tudi leto ali dve, ne da bi se v 

njihovo šolo vkljuĉil kakšen prostovoljec z ustrezno izobrazbo na tem podroĉju. Tako delo 

stoji in primanjkljaji teh uĉencev so ĉedalje veĉji oziroma spregledani. Prostovoljcev je sicer 

veliko, vendar vsak prihaja z razliĉnim znanjem in spretnostmi, tako dela tisto, za kar je 

usposobljen.  
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Slika 11: Uĉiteljici v Primary School Bufuka ter dva prevajalca na naših urah 

 

 

 

Pred našim prihodom v Ugando na osnovno šolo Bufuka ţe 3 leta ni nihĉe vodil in organiziral 

delavnic za uĉence s primanjkljaji na uĉnem podroĉju. Tako sva bili s sošolko za to delo edini 

in zelo zasedeni z delavnicami, ki smo jih namenjali ozavešĉanju in izobraţevanju uĉiteljev. 

Pred tem so ţe slišali za delo, ki smo jim ga pobliţe predstavili, vendar jim ni nihĉe nikoli 

natanĉneje razloţil osnov za delo s to populacijo uĉencev.  

 

Slika 12: Zbornica uĉiteljev v OŠ Bufuka 
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Tabela 56: Zaĉetno in konĉno stanje znanj in spretnosti pri uĉencih v podporni skupini v 1. 

razredu osnovne šole 

 

Graf 2: Začetno in končno stanje znanj in spretnosti pri učencih v podporni skupini v prvem 

razredu osnovne šole 
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Obrazloţitev spretnosti in znanj 

znotraj skupine za naravoslovje 

N na 

zaĉetku 

Deleţ Veljavni 

deleţ 

N na 

koncu 

Deleţ Veljavni 

deleţ 

Ne razume pomena prebranega 

besedila. 

2 33,30% 33,30% 2 33,30% 33,30% 

Ne razume ustno podanih 

navodil. 

1 16,70% 16,70% 1 16,70% 16,70% 

Ne razume pojmov in izpeljank. 5 83,30% 83,30% 3 50% 50% 

Otrok slabše bere. 3 50% 50% 2 33,30% 33,30% 

Otrok ima eţave na podroĉju 

grafomotorike. 

2 33,30% 33,30% 2 33,30% 33,30% 

Otrok ima teţave pri prepisu in 

prenosu informacij s table v 

zvezek. 

4 66,70% 66,70% 3 50% 50% 

Skupaj ( št. otrok ) N 6 100% 100% 6 100% 100% 
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Začetna evalvacija 

 

Iz tabele je razvidno, da je bila skupina uĉencev zelo raznolika. Teţave so se pojavljale na 

vseh podroĉjih, vsak uĉenec jih je imel najmanj pri dveh predpostavkah. Kot 

najproblematiĉnejši del izstopa razumevanje novih pojmov in daljših besed, saj je bilo v 

skupini pet uĉencev (83,3%), ki so potrebovali za razumevanje danih pojmov dodatno 

razlago, pojasnila, podvprašanja in spodbudo z didaktiĉnimi pripomoĉki. To se je pojavljalo 

predvsem pri usvajanju novih pojmov v angleškem jeziku. Tako je bilo pri vsaki snovi, na 

vsaki uri.  

 

 

Najmanj teţav so imeli pri razumevanju ustno podanih navodil (16,7%). Tak je bil le en 

uĉenec. Teţave so se pojavile pri prehitrem podajanju navodil, zato ni mogel dela opraviti 

samostojno. 

Dva uĉenca (33,3%) nista razumela prebranega navodila ali krajšega besedila. Teţave sta 

imela pri podajanju obnove ali priklicu kljuĉnih besed. Trije uĉenci so slabše brali, zatikalo se 

jim je pri izgovorjavi doloĉenih glasov, teţave so imeli pri dekodiranju in niso uspeli prebrati 

povedi v celoti. Poslediĉno so se pri štirih uĉencih (66,7%) pojavile tudi teţave pri prenosu in 

prepisu informacij s table v zvezek. Uĉenec, ki je imel teţave pri dekodiranju besed, je le 

redko v zvezek prepisal s table veĉ kot tri besede. Da je prepisal poved do konca, je porabil 

zelo veliko ĉasa. Ostali trije so imeli (33,3%) teţave pri grafomotoriki. Zaradi nepravilne drţe 

pisal so porabili za prepis veĉ ĉasa kot sošolci.  
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Slika 13: Jutranji uvod, plesnogibalna dejavnost v krogu, 1. razred 

 

 

Končna evalvacija 

 

Izkazalo se je, da uĉenci potrebujejo veliko veĉ kot le dva meseca, da bi spretnosti in metode, 

ki so se jih nauĉili, uporabljali, da bi zaţivele in postale uporabne tudi v razredu. Kratkoroĉno 

opazen napredek je bil pri dveh uĉencih na podroĉju razumevanja pojmov. Kot zelo uporabna 

se je izkazala metoda risanja. Bila sta izjemno vizualna tipa in jima je slikovno gradivo zelo 

pomagalo. Nauĉili smo ju stripovsko tehniko ponazarjanja pojmov ali besednih zvez. Pri tem 

sta zelo uţivala in hitro usvojila znanje. 

 Napredek je bil tudi pri uĉencu, ki je zelo slabo bral. S pomoĉjo metode branja besed s 

prikrivanjem je usvojil hitrejše branje. Na podoben naĉin se je izboljšalo stanje tudi pri 

uĉencu, ki je imel teţave pri branju daljših besed. S prikrivanjem mu je šlo laţje, ker ni spajal 

in tvoril besed med seboj. Le eden izmed uĉencev, ki je imel teţave pri prepisovanju s table, 

je napredoval z ustnim usmerjanjem, kaj naj prepiše najprej, sledilo je še polglasno šepetanje 

prebrane besede s table. Prenos in zapis informacij je bil tako veliko hitrejši. Ni potreboval 

veĉkratnega pogledovanja na tablo, zapomnil si je celo besedo in vrstni red glasov v besedi.  

 

Uĉiteljici 1. razreda smo pokazali tudi nekaj metod dela za to, kako naj vkljuĉi te uĉence pri 

delu, kaj jim bo pomagalo, da bodo pri delu uspešnejši. Potrebna so jasna in kratka, enozloţna 

navodila, zelo jasna in natanĉna opredeljenost, kaj ţeli uĉiteljica od njih, vprašanja ter hkratno 

spodbujanje in usmerjanje s podvprašanji, govor v upoĉasnjenem tempu, veliko miselnih 
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vzorcev in sprotno poudarjanje in izpisovanje kljuĉnih besed, lahko tudi ponazarjanje s 

slikovnim materialom, predvsem pa faktor, ki se nam je zdel zelo pomemben v danih 

okolišĉinah, da uĉiteljica aktivno sodeluje pri vseh teh fazah, da se giblje po razredu, sproti 

preverja zapisano in na ta naĉin pri uĉencih spodbuja samostojnost.   

 

Glede na uĉni naĉrt smo se z uĉiteljico pogovorili in dogovorili, kaj bo letos še poskusila 

izvesti in katere eksperimente lahko uporabi pri svojem delu. Bila je zelo navdušena, zato smo 

ji pripravili manjši didaktiĉni priroĉnik z vajami in eksperimenti. Oblikovanje, pisanje in 

razmišljanje, kaj vkljuĉiti, katere didaktiĉne pripomoĉke in material uporabiti, je bilo za nas 

naporno, saj si je v neki vasi sredi Afrike teţje privošĉiti dovolj dobrega didaktiĉnega 

materiala. Vendar se nam je z iznajdljivostjo posreĉilo za poskuse uporabiti ĉisto vse, od 

plastiĉnih vreĉk do papirnatih tulcev WC papirja. 

 

 

Tabela 57: Zaĉetno in konĉno stanje znanj in spretnosti pri uĉencih v podporni skupini v 2. 

razredu osnovne šole 

 

 

 

 

Obrazloţitev spretnosti in znanj 

znotraj skupine za naravoslovje 

N na 

zaĉetku 

Deleţ Veljavni 

deleţ  

N na 

koncu 

Deleţ Veljavni  

deleţ 

Ne razume prebranega besedila. 2 25% 25% 2 25% 25% 

Ne razume ustno podanih navodil. 4 50% 50% 3 37,50% 37,50% 

Ne razume pojmov in izpeljank. 5 62,50% 62,50% 3 37,50% 37,50% 

Otrok slabše bere. 5 62,50% 62,50% 4 50% 50% 

Otrok ima teţave na podroĉju 

grafomotorike. 

3 37,50% 37,50% 2 25% 25% 

Otrok ima teţave pri prepisu in 

prenosu informacij s table v zvezek. 

4 50% 50% 1 12,50% 12,50% 

Skupaj 8 100% 100% 8 100% 100% 
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Graf 3: Začetno in končno stanje znanj in spretnosti pri učencih v podporni skupini v drugem 

razredu osnovne šol 

 

 

Začetna evalvacija 

 

V 2. razredu smo imeli v skupini 8 otrok. Glede na dane kriterije je imelo pet uĉencev najveĉ 

teţav pri branju (62,5%) ter  na podroĉju razumevanja pojmov in daljših besed (62,5%). Pet 

otrok je  med vrstniki zelo odstopalo pri branju. Brali so poĉasneje, brez ritma, ne upoštevajoĉ 

loĉila, ĉrkovali so, poltiho brali in šele nato glasno prebrali besedo. Pri enem deĉku se je 

pojavljalo tudi izpušĉanje glasov v besedi.  

Štirje uĉenci (50%) so imeli teţave pri razumevanju ustno podanih navodil ne glede na jezik, 

v katerem so bila navodila dana ( rukiga ali anglešĉina). Vedno so potrebovali še dodatno 

obrazloţitev. Štirje uĉenci (50%) izmed tistih, ki so slabše brali, so imeli teţave tudi pri 

prenosu informacij s tabele v zvezek. Najmanj teţav sta imela dva uĉenca pri razumevanju 

prebranega (25%) in pri podajanju obnove besedila. Trije so sicer pri branju novih pojmov 

potrebovali pomoĉ pri izgovorjavi, vendar so znali povedati, kaj so prebrali. 
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Končna evalvacija 

 

Pri kategoriji razumevanja prebranega besedil ni bilo napredka. Število uĉencev s teţavami je 

bilo enako zaĉetnemu stanju. Oba uĉenca s teţavami na tem podroĉju sta s pomoĉjo metod 

uspela pridobiti nekaj vešĉin veĉ, vendar jima ni uspelo napredovati v celoti. Še vedno so 

ostale teţave pri obnavljanju besedila. Ĉe sta besedilo prebrala sama, sta imela kar velike 

teţave pri obnovi, ĉe jima je besedilo prebral nekdo drug, sta ga sicer razumela, vendar nista 

vedela, kako naj nadaljujeta z delom. Primanjkljaji pri naĉrtovanju korakov pri delu so bili 

zelo oĉitni. Eden izmed uĉencev s teţavami pri razumevanju ustno podanih navodil je uspel 

napredovati do te meje, da je razumel tudi kompleksno podana navodila. Ko je uĉitelj podajal 

navodila, si je s pomoĉjo metode risanja zabeleţil, kaj mora storiti. Pri risanju je bil zelo hiter 

in z veseljem je sprejel in usvojil pomen doloĉenih znakov, npr.: naprej, gor, dol, zapiši, 

pobarvaj,.. Na ta naĉin si je na hitro zabeleţil navodila in jih samostojno in zelo uspešno 

uporabil. Obĉasno je potreboval zaradi natanĉnosti kakšno usmeritev pri izvedbi poskusov, 

vendar  je usvojil in pridobil znanja, ki mu bodo v pomoĉ pri pouku.  

 

Dva uĉenca sta napredovala pri razumevanju pojmov in besed. Odstotek se je s pomoĉjo 

metode simbolov in skic tu zniţal na 37,5%. Uĉenca sta s podvprašanji pridobila ustrezno 

znanje, ki jima je pomagalo pri razumevanju. To je zelo pohvalno, saj se redkokateri uĉenec 

upa kaj vprašati in se izpostaviti v razredu. Vĉasih je še veljalo, da so takšne otroke imeli za 

moteĉe in so jih kaznovali s pretepanjem.  

Najveĉji napredek je bil na podroĉju prepisovanja informacij s table. S pomoĉjo korekcije 

drţe pisala in pravilnega pritiska na podlago med pisanjem se je situacija zelo izboljšala, saj 

so kar trije uĉenci napredovali v celoti. Metoda dela, ki se je tu najbolj obnesla, je bila 

polšepetanje pri branju. Ko so šepetaje prebrali besedo na tabli, so jo razumeli v celoti in ni 

jim bilo treba pogledovati za vsak zlog nazaj na tablo. Snov so s table prepisali veliko hitreje 

in uspešneje.  

Uĉiteljica je opazila napredek tudi pri drugih predmetih, tako da si je z veseljem zabeleţila 

nekaj napotkov za nadaljnje delo v razredu s temi uĉenci.  
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Slika 14: Zvezek pri podporni skupini 

 

 

 

Tabela 58: : Zaĉetno in konĉno stanje znanj in spretnosti pri uĉencih v podporni skupini v 3. 

razredu osnovne šole 

Obrazloţitev spretnosti in znanj 

znotraj skupine za naravoslovje 

N na 

zaĉetku 

Deleţ Veljavni 

deleţ 

N na 

koncu 

Deleţ Veljavni  

deleţ 

Ne razume prebranega besedila. 9 75% 75% 2 16,70% 16,70% 

Ne razume ustno podanih navodil. 5 41,70% 41,70% 1 8,30% 8,30% 

Ne razume pojmov in izpeljank. 11 91,70% 91,70% 6 50% 50% 

Uĉenec slabše bere. 9 75% 75% 4 33,30% 33,30% 

Uĉenec ima teţave na podroĉju 

grafomotorike. 

2 16,70% 16,70% 1 8,30% 8,30% 

Uĉenec ima teţave pri prepisu in 

prenosu informacij s table v zvezek. 

8 66,70% 66,70% 3 37,50% 37,50% 

SKUPAJ 12 100% 100% 12 100% 100% 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Barbara Marić; diplomsko delo 

 

96 

 

Graf 4: : Začetno in končno stanje znanj in spretnosti pri učencih v podporni skupini v tretjem 

razredu osnovne šole

 

 

 

Začetna evalvacija 

 

V 3. razredu je bila podporna skupina pri naravoslovju najštevilĉnejša, saj je bilo vseh 

uĉencev 12. Najveĉje teţave so imeli pri razumevanju daljših besed in novih pojmov, kar 11 

uĉencev. Pomemben podatek pri tem je tudi to, da so bili med njimi uĉenci, ki slabše berejo. 

Razumevanje je bilo pogojeno z naĉinom podajanja novih znanj. Ĉe so jih slišali, so s 

pomoĉjo krajše razlage ali druge ustrezne besedne zveze kaj kmalu razumeli sam pomen 

pojma, ĉe so ga morali pa sami prebrati, pa nikakor niso razumeli pomena besed. To kaţejo 

tudi rezultati v tabeli, saj je kar 9 uĉencev, ki teţje razumejo prebrano besedilo, teţko ga 

obnovijo in tudi slabše berejo.  

Osem (8) uĉencev, kar predstavlja 66,7% deleţ, je teţje prepisovalo s table. Teţave, ki so jih 

imeli, so bile predvsem pri grafomotoriki, drţi pisala, veĉkrat so morali pogledati na tablo, da 

so lahko prepisali celo poved, ker so si teţje zapomnili in shranili informacije. Odstotek petih 

(5) uĉencev s teţavami pri razumevanju ustno podanih navodil je prikazan z 41,7%. Ĉe smo 
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uĉencem navodila podali kot strjeno celoto in jih nismo razdelili na manjše dele, so se v njih 

izgubili in svoje naloge niso znali opraviti brez dodatne pomoĉi in ponovne razlage.  

Le dva (2) uĉenca, kar predstavlja 16,7%, sta imela teţave z branjem novih pojmov, ĉeprav 

sta sicer tekoĉe brala. Problem se je pojavil pri pravilnem artikuliranju glasov, pri 

naglaševanju in obĉasno se je zgodilo, da sta konĉne glasove v besedi izpustila, kakšne dodala 

ali zamenjala. 

 

 

Končna evalvacija 

 

Delo v skupini iz 3. razreda je bilo zelo spodbudno, zabavno in je prineslo tudi veliko veĉje 

rezultate napredka kot pa v drugih dveh skupinah. Pozitivni rezultati napredka so bili na vseh 

podroĉjih ocenjevanja. Najveĉji napredek, 9 uĉencev, je bil zagotovo pri razumevanju 

prebranega besedila, saj je iz zaĉetnega odstotka 75% na koncu imelo teţave le še 16,7% 

uĉencev. Ker so bili uĉenci starejši, so razumeli nekatere pojme, ki so pomembni pri metodi 

dela z besedilom. Razumeli so, kaj pomeni glagol, in tako je bilo veliko laţje razloţiti, na kaj 

morajo biti pozorni. Usmerili smo jih k temu, da so si vse glagole pri branju podĉrtali, nato 

smo najpomembnejše glagole, ki smo jih potrebovali, da smo lahko obnovili besedilo, 

obkroţili. Ob koncu naše evalvacije v skupini smo bili zadovoljni, ker so uĉenci znali 

uporabljati podano metodo. Kar sedem (7) izmed uĉencev je usvojilo ta naĉin dela, le dva (2) 

sta imela teţave pri prepoznavanju in obkroţevanju najpomembnejših glagolov.  

 

Drugi tako velik in oĉiten napredek je bil pri prenosu informacij s table v zvezek, ki se je od 

zaĉetnih 66,7% spustil na 37,5%. Po metodi šepetanja in poltihega branja je pet (5) otrok, kar 

predstavlja 41,7% udeleţencev, ob koncu zelo dobro sledilo pouku in v doslednem ĉasu 

prepisalo s table vso snov. Trem (3) izmed ocenjenih na zaĉetku z enako teţavo pa je 

grafomotorika povzroĉala še nekaj teţav, vendar so bili kljub temu hitrejši kakor na zaĉetku.  

Pri ustnem podajanju in razumevanju navodil smo bili pozorni, da smo dajali jasna, kratka, 

natanĉna navodila in ĉe se je le dalo, dovolj glasne informacije v poĉasnem tempu. Konĉni 

rezultat je bil, da so štirje (4) izmed petih (5) uĉencev usvojili samostojno delo brez dodatnih 

usmeritev, ĉe so bile informacije podane na zgoraj opisan naĉin. Le en uĉenec je obĉasno 

potreboval razlago kakšnega izmed korakov v navodilu.  

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Barbara Marić; diplomsko delo 

 

98 

 

Uĉenci, slabši bralci, so napredovali z uporabo metode bralnega kroga in prekrivanja besed. Z 

odstotkom 16,7% sta prikazana dva (2) uĉenca, ki jima je skupno branje z uĉiteljem 

pomagalo. Pri  tem uĉitelj s šepetanjem bere besedilo, uĉenec pa glasno bere skupaj z njim. 

Kar pet (5) uĉencev pa je bilo takšnih, ki so veliko laţje brali, ĉe smo se o besedilu najprej 

pogovorili, nato pa so ga s pomoĉjo prekrivanja s kartonĉki samostojno prebrali. Štirje (4) 

uĉenci so napredovali z branjem, vendar bodo še vedno potrebovali usmerjanje, saj so njihove 

teţave globlje, ker menjajo glasove, predvsem pa imajo teţave pri branju daljših besed, 

konĉnice besed izpustijo, zamenjajo ali pa pripnejo popolnoma drug konĉni zlog.  

 

Skupina se je zelo uspešno vkljuĉila v razred, sodelovala pri urah in sledila snovi. Uĉiteljica je 

bila malo manj dovzetna za individualno spodbudo, torej za usmerjanje in podajanje navodil 

na opisan naĉin ( jasno in kratko), vendar je njeno negodovanje in nasprotovanje iz tedna v 

teden popušĉalo, ker je opazila, da se uĉenci veliko samostojneje vkljuĉujejo med uĉnimi 

urami.  

 

 

Slika 15: Uĉna ura na temo zavedanje lastnega telesa 
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7 RAZPRAVA 

 

7.1 ODZIV OTROK NA DVOMESEČNO PODPORNO SKUPINO PRI 

SPOZNAVANJU OKOLJA 

 

 

Po enotedenskem hospitiranju v vseh treh razredih smo skupaj z uĉitelji otrokom ponudili 

moţnost udejstvovanja v podporni skupini. Razloţili smo jim, da bodo skupino obiskovali 

vsak dan v ĉasu pouka, ko naj bi imeli na urniku spoznavanje okolja. Mislili smo, da bodo 

srameţljivi in zadrţani, vendar nam je bil pri tem v veliko pomoĉ naš prevajalec in uĉitelj 

rukige, Emmanuel. Skupaj z uĉitelji smo se ugotavljali, da bo delo v skupini teţko, ĉe bomo 

sami in brez prevajalca. Na teĉaju, v popoldanskem ĉasu, smo se sicer uĉili osnov lokalnega 

jezika, teĉaj so za nas prostovoljno organizirali uĉitelji, vendar je bilo na zaĉetku naše znanje 

še preslabo, da bi lahko kvalitetno pouĉevali in dobro izvajali ure znotraj podpornih skupin. 

Ko smo uĉencem povedali, da so bili izbrani, da prihajajo k nam na uĉne ure, so bili zelo 

veseli. Uĉenci vseh treh skupin so bili zelo navdušeni nad izvajanjem dodatne uĉne pomoĉi. Z 

veseljem so se udeleţili delavnic, nihĉe se ni poĉutil manjvrednega, redno so hodili na ure in 

komaj smo jih prepriĉali, da se je ura konĉala in da se morajo vrniti v razred. Uţivali so, 

pridobili nova znanja in dobili vpogled v uĉno snov na ĉisto drugaĉen naĉin pouĉevanja.  

 

Slika 16: Pouk naravoslovja v 6.razredu 
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Stvari, ki so se nam zdele, predvsem na zaĉetku, teţke, so bile vezane na prostorske pogoje. 

Ker je šola izredno majhna, uĉilnice zasedene in ni nikjer prostora, kamor bi se lahko 

umaknili, smo izvajali uĉne ure v vaški cerkvi. Za naše delo je bila neprimerna, ker je bila 

brez klopi, brez table, stene so bile samo iz opek brez ometa, visoka pa tako, da se je glas v 

njej širil zelo nenavadno, odmeval je in bilo je zelo mrzlo. Na zaĉetku je bilo treba cerkev 

opremiti, pri ĉemer so mi pomagali vašĉani in ţupnik. Prinesli so klopi, nekaj so jih na novo 

izdelali, in uredili smo si manjši delovni kot poleg odprtine , kjer naj bi bila vrata, a jih ni bilo. 

Tako smo imeli dovolj svetlobe, pogled na travnike in vse potrebno za izvajanje poskusov pri 

spoznavanju okolja.  

 

Slika 17: dom uĉiteljic 1. razreda in za dva meseca tudi kandidatkin dom 

 

 

 

 

Naslednji korak je bil nakupovanje v mestu. Na sreĉo je bilo v tej vasi ţe  kar nekaj 

prostovoljcev, ki so prinesli razliĉne didaktiĉne igre, vendar jih uĉitelji niso znali uporabljati, 

tako da so samevale na policah in v omarah. Po pregledu smo ugotovili, da imajo veliko 

didaktiĉnih kartonĉkov v obliki kart, slikovnega materiala, raznih barvic itd..Vse te stvari so 

bile za nas zelo dragocene, saj smo ţeleli izvajati tudi eksperimentalni del pouka, za kar smo 

potrebovali material. Uĉence in uĉitelje smo pozvali, da od doma prinesejo vse nerabljene 

predmete in odpadne stvari. Te smo predelal v razliĉne domiselne mehanizme, izdelke, z 

njimi smo delali poskuse.. 
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Slika 18: Otroci iz sosednje vaške šole nosijo drugaĉne šolske uniforme 

 

 

 

V veliko pomoĉ nam je bil Emmanuel, ker je vsako naše navodilo v anglešĉini prevedel v 

njihov lokalni jezik rukiga. Tako smo hitreje in laţje sodelovali. Uĉenci so se uĉili in sledili, 

nihĉe ni motil pouka z vedenjskimi izpadi, medsebojno so si pomagali in se tudi veliko 

nasmejali. Všeĉ nam je bilo predvsem to, da so bili ţe po enem tednu popolnoma sprošĉeni in 

navadili so se tudi kaj pokomentirati. Njihov pogum je rasel iz dneva v dan, vsak dan znova 

so nas spraševali, ĉe se bomo jutri tudi uĉili in kaj bomo delali, ţeleli so si poskusov in 

razliĉnih iger.  

 

Kmalu smo ugotovili, da so zanje ţe najpreprostejše igre zelo zabavne in da se iz njih veliko 

nauĉijo. Tako smo opustili svoje prvotne naĉrte za individualno delo in se posvetili 

najpreprostejšemu usvajanju znanja in pouĉevanju s pomoĉjo igre. Ko so to usvojili in se 

privadili ritmu in tempu dela, smo prešla na bolj individualen naĉin pouĉevanja. Vse skupaj je 

bilo izvedljivo, ker nam je pri tem Emmanuel veliko pomagal. Skupina je bila majhna in 

uĉence smo lahko razdelili v še manjše skupine. Znotraj teh manjših skupin smo upoštevali 

problematiko doloĉenega uĉenca in poskušala kombinirati in formulirati skupine tako, da so 

uĉenci usvojili zastavljene cilje in z doloĉeno tehniko dela svoje znanje in uĉne navade celo 

nadgradili. Naše tehnike so teţile predvsem k temu, da spodbujamo stopnjo samostojnosti in 

da poskušamo uĉence usmerjati k temu, da znanje, ki ga pridobijo pri nas, prenesejo še k 

drugim predmetom.  
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Slika 19: Otroci na igrišĉu med glavnim odmorom 

 

 

 

 

 

Slika 20: Igrišĉe pred poslopjem vrtca in šole 
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8 SKLEP 

Ugandski šolski sistem je bil za nas velika neznanka. Kadarkoli smo stopili v razred, smo se 

spraševali, kako uĉiteljem uspe voditi in izpeljati uro. Ţeleli smo ugotoviti, kakšno mnenje 

imajo uĉitelji do pouĉevanja in kaj jim pomeni biti uĉitelj. Je to v Ugandi spoštovana oseba? 

Preko osebnih izkušenj smo dobili dober vpogled v njihov šolski sistem. To nam je ves ĉas 

preusmerjalo misli na primerjavo ugandskega šolskega sistema z našim. Odloĉitev, da se 

podrobneje lotimo primerjave pouka naravoslovja, nam je bila velik izziv. 

 

V prvem delu diplomske naloge smo na splošno predstavili šolski sistem v Ugandi in za 

primerjavo dodali še naš šolski sistem. V drugem delu smo ţeleli teorijo nadgraditi in lotili 

smo se UN in pouka. Lastna raziskava in organizirane delavnice so nam pomagale k boljšemu 

razumevanju ugandske kulture in šolstva. Rezultati kaţejo, da se vsebine UN prepletajo. 

Izvedli smo delavnice v obliki podporne skupine in v skladu z njihovimi uĉnimi urami izvajali 

tudi dodatne vaje. V skupino smo zajeli uĉence prvih treh razredov osnovne šole.  

 

Seveda je bilo vse skupaj vpleteno v ugandsko kulturo, ki smo jo sproti spoznavali. 

Zastavljeni cilj, da bomo z uspešnim delovanjem in izvajanjem uĉnih ur v skupini navdušili in 

spodbudili uĉitelje h kreativnejšemu izvajanju pouka, je doseţen. Sooĉali smo se z razliĉnimi 

odzivi, ki na zaĉetku niso bili vsi pozitivni, vendar so se nam sĉasoma ugandski uĉitelji sami 

pribliţali. Ko se je to zgodilo, so se potrudili in nam postavljali vprašanja, ki so se nanašala na 

konkretno delo v razredu, ţeleli so konkretne odgovore in pomoĉ. Vsako informacijo so si 

poskušali zapomniti, jo zapisati in nas s svojim elanom in veseljem do dela spodbujali k temu, 

da smo pri tem sami še z veĉjim veseljem sodelovali.  

Uĉitelji so bili navdušeni nad idejami, tako da smo dnevno vsaj eno uro posvetili tudi njim in 

skupaj z njimi preţiveli ta ĉas v kabinetu ali zunaj na travi, kjer smo si izmenjali izkušnje, 

lasten pogled na pouĉevanje in predvsem ideje. Opremili so nas s knjigami za predmet 

spoznavanja okolja, nam dali uĉni naĉrt ter nam pokazali vse knjige in priroĉnike za pomoĉ 

uĉiteljem. Veliko stvari smo videli in si jih kasneje tudi kupili ter prinesli s seboj domov. 

Predvsem so nam bile všeĉ knjige in priroĉniki za delo z uĉenci, polni zelo inovativnih in 

zanimivih idej, ki smo jih uporabljali pri svojem delu v skupini.  

 

Eno pomembnih dejstvo je tudi to, da smo vsi uĉitelji vzpostavili dober odnos z uĉenci, 

ugandski uĉitelji pa z nami. Prepriĉani smo, da je dober odnos med nami pripomogel k temu, 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Barbara Marić; diplomsko delo 

 

104 

 

da so uĉitelji sprejeli dejstvo, da so ti uĉenci z dodatnimi urami pomoĉi lahko boljši, da lahko 

usvojijo tudi znanja, za katera so bili prej prepriĉani, da jih ne bodo nikoli. Pozitiven odnos 

med uĉitelji je vplival tudi na nadaljnje delo v razredu, saj so uĉiteljice postopoma sprejele 

dejstvo, da ni niĉ narobe, ĉe se še ĉesa nauĉijo. One so uĉile nas, saj nismo imeli ustreznih 

vešĉin za pouĉevanje v razredu s 120 uĉenci in si nismo predstavljali, kako to poteka, mi pa 

smo ĉesa nauĉili njih. 

 

Na uĉnih urah v podporni skupini so bili uĉenci s primanjkljaji na specifiĉnih podroĉjih 

uĉenja. Ker je šola vaška, še nimajo vpeljanega sistema s preverjanjem in z izdajo strokovnih 

mnenj ter odloĉb, vendar so izraţali ţelje, da bi se to kmalu uvedlo tudi pri njih. Veĉinske 

šole v mestih (Entebbe, Fort Portal) pa imajo sistem usmerjanja otrok s posebnimi potrebami 

ţe izdelan.  

 

Odgovor na drugo raziskovalno vprašanje te diplomske naloge je pritrdilen. Predvidevamo, da 

bo organizacija in ustanovitev podporne skupine, za delo z uĉenci s primanjkljaji na uĉnem 

podroĉju, pri pouku naravoslovja prinesla uspešne rezultate dela pri izbranih uĉencih znotraj 

razreda pri pouku. Uĉenci, ki so obiskovali ure naravoslovja v podporni skupini, so svoje 

znanje nadgradili. V evalvaciji smo predstavili, katere spretnosti so izboljšali. Domnevamo, 

da na rezultat vpliva veĉ dejavnikov hkrati. V ospredju je predvsem ugandska kultura in 

odnos do uĉitelja. Uĉitelji so zelo spoštovani, zato jih uĉenci pogosto ne upajo ĉesa vprašati in 

ne izraţajo svojega mnenja. Zato je bilo treba v pouk postopoma uvajati nov naĉin dela in 

pristopa.   

 

Med pouĉevanjem v skupini in pri vkljuĉevanju skupine v razred je bilo treba informacije 

pogostokrat ponoviti, predvsem zato, ker uĉiteljica razumevanja teh informacij ni preverjala. 

Podala jih je, nato pa so se morali otroci znajti sami.  

V skupini smo imeli manj uĉencev, delo je bilo laţje, saj smo lahko sproti preverili 

razumevanje navodil pri vsakem uĉencu, naredili smo krajše povzetke bistvenih informacij, 

uĉence spodbujali k samostojnemu uĉenju te metode, uporabljali glasen in razloĉen govor in 

delali z eksperimenti, ki so popestrili uĉno snov. Na ta naĉin so se uĉenci tudi hitreje uĉili in 

si zapomnili doloĉene procese.  
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Pri naših urah smo uĉencem postavili jasna in izvedljiva navodila in pravila in jih niso niti 

enkrat prekršili. Zelo so bili veseli, ker so bili deleţni pomoĉi in so se zato laţje uĉili. 

Pomagali so pri organizaciji pouka, pri ureditvi prostora in niso motili uĉnega procesa s 

klepetanjem ali s sprehajanjem po prostoru.  

 

 

Tretje raziskovalno vprašanje se nanaša na metode dela pri nas in na to, kako bi se le-te 

obnesle znotraj ugandskega uĉnega sistema. Praksa je pokazala, da se v razred s 120 uĉenci 

naše metode teţje vpeljejo. V manjši skupini ( kot je bila podporna skupina ) pa se lahko 

uporabijo na konkretni ravni in so uĉinkovite. Vzrok je v veliki meri pripisati številĉnejšim 

razredom, kot smo jih vajeni pri nas. V tako številĉnem razredu porabiš veĉ ĉasa za obhod, za 

sprotni pregled nalog, za natanĉno odgovarjanje na konkretna vprašanja, za vzdrţevanje 

motivacije in koncentracije in ne nazadnje za pouĉevanje in utrjevanje snovi. Uĉitelje 

obvezuje uĉni naĉrt, kaj morajo predelati, v koliko urah in kako obseţno. Naše metode so v 

Ugandi dobrodošle, uporabne, vendar ne vsakodnevno. Materialni pogoji oteţijo veliko stvari, 

saj si uĉitelji ne morejo privošĉiti, da bi nabavili zadostno število pripomoĉkov, da bi lahko 

uĉenec samostojno izvajal poskuse. Prostorski pogoji so tudi ovira, saj so uĉilnice za delo po 

skupinah premajhne, opremljenost uĉilnic pa je v veĉini razredov skromna in slaba.  

 

Pouĉevanje je bilo glede na prostor kar teţavno. Nemogoĉe je bilo zahtevati od uĉiteljice, da 

upošteva prostorske prilagoditve, naj uĉenec sedi v prvi klopi, ĉe v razredu niti klopi ni bilo. 

V 1. razredu je pouk potekal na tleh, v krogu in le obĉasno so uĉenci delali v manjših 

skupinah. Prostor ni bil niti primerno osvetljen. Tisti, ki so sedeli v uĉilnici zadaj so bili 

deleţni manj svetlobe. V tej situaciji je brezpredmetno govoriti o osebnem prostoru uĉenca v 

razredu, ker jih je bilo enostavno preveĉ, da bi si lahko izborili svoj prostor.  

Uĉitelji tudi ne upoštevajo podaljšanega ĉasa pisanja. Ko se ura konĉa, ko zazvoni zvonec, 

imajo ĉas, da med odmorom še kaj dopišejo. Ĉe med uro ne uspejo dokonĉati in prepisati s 

table, ostanejo brez snovi.  

 

Potek dela smo morali natanĉno pripraviti. To nam je vzelo veliko ĉasa, saj smo pri 

naĉrtovanju uĉne ure upoštevali uĉenĉeve specifiĉne primanjkljaje in posebnosti, zelo jasno in 

natanĉno smo morali pisati navodila, sproti smo morali  usmerjati delo na uĉnih urah in 

uĉence na zaĉetku  voditi skozi proces dela. Za didaktiĉne pripomoĉke smo uporabili vse 
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materiale, ki smo jih s pomoĉjo domaĉinov nabrali v vasi. Skupaj smo izdelali didaktiĉne 

kartice, plakate za na steno, papirnato uro, merilne naprave iz steklenic, slovarĉke, klanĉino, 

razne makete, vetrnice, avtomobile,.. Pri izdelavi pripomoĉkov in didaktiĉnega materiala nam 

je pomagala cela vas. Ob izdelavi preprostih klanĉin, kartonskih ur, ĉloveškega telesa in še 

ĉesa so se vsi zabavali.. Zabavno je bilo gledati, kako se starejši ljudje veselo pogovarjajo o 

teh stvareh in se pri vsem tem tudi sami uĉijo.  

 

Vzpodbujajoĉe je bilo dejstvo, da afriški uĉenci niso naravnani k tekmovanju z drugimi. 

Veselili so se napredka, vkljuĉevali so se v dejavnosti in pokazali iskreno veselje, kadar smo 

jim prostovoljci ponudili kaj novega. Doloĉeni uĉitelji pri uĉencih prepoznajo moĉnejše 

sposobnosti, vendar je to v razredu s 120 uĉenci zelo teţavno. Mimogrede je kdo prezrt. 

Vseeno pa uĉitelji uĉence v primeru, da opazijo nadarjenost na doloĉenem podroĉju, k temu 

spodbujajo in jim pomagajo, da poskusijo svoje potenciale kar najbolje razviti. Uĉenci se med 

seboj spodbujajo, se poslušajo in si pomagajo. Seveda pride obĉasno tudi do najstniških 

zbadanj zaradi primanjkljaja na doloĉenem podroĉju tudi do stisk, vendar ni opaziti, da bi se 

zaradi tega kateri uĉenec poĉutil zapostavljenega, odrinjenega in nesprejetega.  

 

Izkušnja je bila bogata, predvsem zaradi kulture in ljudi, ki so to izkušnjo soustvarjali.  
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