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Povzetek  

Predmet proučevanja v magistrskem delu so vsebine o Evropski uniji pri predmetih spoznavanje 

okolja in družba v osnovnih šolah. 

Učenci v slovenskih osnovnih šolah dobivajo različne informacije in znanja o skupnosti, v 

kateri živijo, družbi, politiki, delu, vrednotah itd. Največ teh informacij učenci v prvih petih 

razredih osnovne šole dobijo pri predmetih spoznavanje okolja in družba. Vendar pa se te 

informacije le malokrat uvrščajo v evropski kontekst, saj o njih redkokdaj govorimo v kontekstu 

Evropske unije in njenih vrednot – morda zaradi premalo posodobljenih učnih načrtov in 

neustreznega učbeniškega gradiva, morda pa tudi zaradi premajhne zavzetosti učiteljev.  

Ker smo želeli to področje dobro raziskati in opisati trenutno stanje vključenosti tem o Evropski 

uniji v predmeta spoznavanje okolja in družba, smo v teoretičnem delu opisali evropsko in 

slovensko zakonodajo s področja šolstva in izobraževanja, ki vključuje evropsko dimenzijo in 

teme o Evropski uniji in jih spodbuja. Pregledali smo različne izobraževalne programe in 

evropske projekte, ki so v trenutku nastajanja tega magistrskega dala na voljo učiteljem za 

nadgradnjo znanja o Evropski uniji in za krepitev evropske dimenzije. 

Naslednji del je posvečen analizi in pregledu učnih načrtov, učnega gradiva, učbenikov, 

delovnih zvezkov, delovnih učbenikov in priročnikov za učitelje ter dodatnega razpoložljivega 

gradiva, ki bi bilo lahko učiteljem v pomoč pri poučevanju tem o Evropski uniji v šoli. V 

empiričnem delu so prikazani rezultate raziskave, ki je bila izvedena med učitelji, namenjena 

pa je opisu stanja oziroma pogledu učiteljev na poučevanje teh vsebin. Raziskava je bila 

izvedena s pomočjo polstrukturiranega intervjuja in anketnega vprašalnika.  

Med raziskovanjem smo ugotovili, da Evropska unija nima neposrednega vpliva na 

izobraževalno politiko v državi, vse pristojnosti na tem področju so v rokah držav članic. 

Slovenski učni načrti so  po vstopu Slovenije v Evropsko unijo sicer bili posodobljeni, je pa v 

njih malo ciljev, ki vsebujejo evropsko dimenzijo oz. vsebine o Evropski uniji. Učbeniki, 

delovni zvezki, priročniki in ostalo predpisano učno gradivo izhaja iz učnih načrtov, zato tudi 

v tem gradivu najdemo malo vsebin, ki so kakorkoli povezane z Evropsko unijo. 

Je pa učiteljem na voljo veliko evropsko financiranih projektov in dodatnih izobraževanj, ki se 

jih le-ti pogosto udeležujejo. Prav tako Evropska unija finančno podpira izdajo gradiv, zato je 

učiteljem na voljo veliko dodatnega gradiva o Evropski uniji, ki se ga lahko poslužujejo pri 

pouku. Od učiteljev je torej odvisno, v kolikšni meri so pripravljeni predpisane učne vsebine še 

dodatno nadgraditi z vsebinami o Evropski uniji. Za to imajo veliko prosto dostopnih možnosti 

v obliki različnega gradiva – nekaj tega smo zbrali in evalvirali tudi v našem magistrskem delu. 

 

Abstract 

The subject of study of this master's thesis are the topics of the European Union as taught in 

primary schools in the context of the environmental and social studies. 

The students of Slovenian primary schools gain a variety of information and knowledge 

regarding their community, society, politics, work, values, etc. In the first five years of primary 

school, the majority of such information is obtained during the lessons on the environmental 

and social studies. However, such information is very rarely placed in the European context, 

i.e. in the context of the European Union and its values; perhaps due to the lack of updated 

curricula and inadequate textbooks or due to the lack of teachers’ enthusiasm. 

We wanted to thoroughly explore this subject and describe the topics of the European Union 

that are currently included in the lessons on the environmental and social studies. The 

theoretical part thus covers the European and Slovenian education and school laws that include 

and promote the European dimension and the topics of the European Union. We examined 

various educational programmes and European projects that have been available to teachers at 
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the time of writing this master’s thesis to upgrade their knowledge of the European Union and 

to strengthen the European dimension. 

The next part is focused on the analysis and overview of curricula, teaching materials, 

textbooks, workbooks and teacher’s handbooks, as well as additional material available that 

might assist teachers in teaching about the European Union. The empirical part shows the 

results of the survey conducted among teachers and aimed at describing the current situation 

and teachers’ perspective on teaching these topics. The survey was carried out using a semi-

structured interview and a questionnaire. 

In the survey, we found that the European Union has no direct impact on national education 

policies, as the latter are within the exclusive competence of the Member States. After Slovenia 

had joined the European Union, Slovenian curricula were updated; nevertheless, only a few 

goals include the European dimension or the topics of the European Union. Since textbooks, 

workbooks, handbooks, and other required learning materials are based on the curricula, even 

these materials contain only a few topics related to the European Union. 

However, teachers can benefit from many European-funded projects and additional training 

that they often attend. What is more, the European Union financially supports the issuing of 

materials; consequently, there is a lot of extra material on the European Union available for use 

in the classroom. Teachers are therefore the ones who decide to which extent they will further 

upgrade the curricula with the topics of the European Union. They have many freely available 

options in the form of different materials; we collected and evaluated some of them in our 

master’s thesis. 

 

Ključne besede 

Evropska unija, evropska dimenzija, spoznavanje okolja, družba, EU v šoli 

 

Key words 

European Union, European dimension, environmental studies, social studies, EU at school  
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1. UVOD 

Republika Slovenija je postala članica Evropske unije 1. maja 2004. S pristopom je pravni red 

Evropske unije postal del slovenske zakonodaje, evropske zadeve pa notranje zadeve Slovenije 

in njenih prebivalcev. Kot članica Evropske unije ima Slovenija svoje predstavnike v vseh 

institucijah Unije in sodeluje pri vseh odločitvah, ki jih institucije sprejemajo (Europe direct, 

b.d.). Vsak državljan Republike Slovenije je z vstopom v Evropsko unijo postal tudi državljan 

Evropske unije (Slovenija. Doma v Evropi, 2016). Državljan Evropske unije je namreč tisti, ki 

je državljan ene izmed držav članic, ni pa mogoče biti samo državljan Evropske unije in ne 

imeti nacionalnega državljanstva. Amsterdamska pogodba iz leta 1997 pojasnjuje, da 

državljanstvo Evropske unije nacionalno državljanstvo dopolnjuje, vendar pa ga ne nadomešča 

(Vršaj, 2002). Tako smo državljani Slovenije v prvi vrsti Slovenci, hkrati pa tudi Evropejci 

oziroma državljani Evropske unije.  

Otroci, ki danes vstopajo v šolo so tako že rojeni kot državljani Evropske unije. Smiselno se 

nam zdi, da učenci države oz. »skupnosti«, katerih državljani so, dobro poznajo ter veliko vedo 

o njenih značilnostih, možnostih in priložnostih. Ker je za večino otrok šola glavni vir znanja, 

je torej smiselno in potrebno, da učenci znanje o Evropski uniji pridobijo ravno v šoli. Vsebine 

o Evropski uniji in evropsko dimenzijo bi bilo torej pametno vpeti v različne teme, ki se 

pojavljajo v šoli pri različnih predmetih. Največ teh vsebin bi se moralo po našem mnenju 

poučevati pri družboslovnih predmetih. Ob hitrem preletu učnih načrtov za spoznavanje okolja 

in družbo ugotovimo, da je ciljev, ki se neposredno dotikajo znanja vsebin o Evropski uniji zelo 

malo, ciljev, ki vključujejo evropsko dimenzijo, pa je več. Sklepamo torej, da se učni načrti vse 

od vstopa Slovenije v Evropsko unijo niso kaj dosti spremenili. Glede na to, da je od leta 2004, 

ko je Slovenija postala del Evropske unije, do danes, ko nastaja to magistrsko delo, preteklo že 

dvanajst let, menimo, da nekje obstaja razlog za to, da je teh vsebin malo. Bodisi so s strani 

Evropske unije predpisi o pomembnosti teh vsebin v šoli preveč togi bodisi se snovalcem učnih 

načrtov vsebine ne zdijo tako pomembne. Učitelji imajo pri poučevanju seveda avtonomijo. V 

kolikor sledijo predpisanim ciljem, lahko poučujejo tudi dodatne vsebine oz. lahko obstoječe 

vsebine razširjajo, v našem primeru z vsebinami o Evropski uniji oz. z dodajanjem evropske 

dimenzije v učno snov. V nadaljevanju magistrskega dela bomo odgovorili, ali se jim zdijo te 

vsebine pomembne in na kakšen način jih poučujejo. Veliko strokovne literature govori o vzgoji 

in izobraževanju učencev kot državljanov Slovenije v zvezi s poznavanjem države, 

državljanskih pravic in dolžnosti, sklepamo pa, da je le malo te literature namenjene vzgoji in 

izobraževanju učencev kot državljanov Evropske unije. V nadaljevanju nas bodo torej zanimali 

zakonodaja in predpisi, praksa učiteljev in dostopna literatura na področju poučevanja evropske 

dimenzije v šoli in vključevanja tem o Evropski uniji v družboslovne predmete.   
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1.1. Razlaga ključnih dveh pojmov 

 

Evropska dimenzija v izobraževanju 

Evropska dimenzija v izobraževanju so cilji, ki temeljijo na evropskih vrednotah in temeljnih 

človekovih pravicah. Med evropske vrednote štejemo predvsem varovanje načel demokracije, 

socialno pravičnost in spoštovanje človekovih pravic (Copenhagen declaration, 1978). 

 

Vsebine o Evropske uniji 

Med vsebine o Evropski uniji bomo v nadaljevanju šteli vse podatke, ki so tako ali drugače 

povezani z Evropsko unijo, njenim delovanjem, organiziranostjo, zgodovino ipd. ter s članicami 

Evropske unije. Vsebine o posameznih državah bomo za vsebine o Evropski uniji šteli le, če so 

povezane z njo. 
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2. TEORETIČNI DEL 

2.1. Razlogi za vključevanje vsebin o Evropski uniji v ure 

družboslovnih predmetov 

2.1.1. Vzgoja evropskih državljanov 

Učenci, ki danes vstopajo v šolo, so že rojeni kot državljani Slovenije in Evropske unije. Za 

marsikoga je torej Evropska unija postala domovina: 

»domovína  -e ž (í) 1. dežela, v kateri se je kdo rodil, v kateri prebiva« (SSKJ, 2015).  

Kot smo že ugotovili, je šola za večino otrok vir novega znanja. Sklepamo torej, da je šola 

dolžna učencem podati tudi znanje o njihovi domovini ter o skupnosti držav, katere državljani 

so. Ker je učenec državljan Evropske unije, Unija pa je njegova domovina, sklepamo, da v šoli 

potrebuje tako domovinsko kot državljansko vzgojo.  

Predpogoj za državljansko vzgojo je domovinska vzgoja. V šoli moramo torej izhajati iz 

koncepta, da je za učečega učenca, rojenega v Evropski uniji, le-ta njegova domovina. »Predmet 

domovinske vzgoje so konkretni prostor, družba in narod s svojimi dobrimi in slabimi 

lastnostmi, cilj državljanske vzgoje pa je oblikovanje odgovornega, strpnega in aktivnega 

državljana, ki se bo zavzemal za uveljavljanje demokratičnih in socialnosolidarnih načel v 

javnem življenju.« (Haček, 2013) Če zadnji citat posplošimo, lahko sklepamo, da je del 

domovinske vzgoje tudi poučevanje učenca o vsebinah o Evropski uniji, del državljanske 

vzgoje pa je oblikovanje učenčevih vrednot v duhu evropske dimenzije v izobraževanju. 

Najprej je treba razviti domovinsko pripadnost. Miro Haček v brošuri Vloga, pomen in 

razumevanje aktivnega državljanstva in domoljubja med mladimi pravi: »Domovinska 

pripadnost je del potrebne in nujne morale vsake družbe. Ta pripadnost se ne razvije kar sama 

od sebe, ampak jo je treba pri mladih razvijati in gojiti.« (Haček, 2013, str. 10)  

»Kaže, da sta evropska identiteta in evropska dimenzija tesno povezani, čeprav je njuno 

povezanost težko ovrednotiti. Medtem ko se evropska identiteta dotika različnih vidikov 

človekovega življenja in postavlja pred nas številna vprašanja, je evropska dimenzija bolj 

proaktivna. Lahko rečemo, da evropska dimenzija vključuje evropsko identiteto kot enega 

glavnih dejavnikov.« (Resnik Planinc, Ilc Klun in Puklek Levpušček, 2015, str. 4) 

Evropska dimenzija v šoli je torej pomembna za izgradnjo evropske identitete in pripadnosti. 

Ko učenec razvije pripadnost do Evropske unije, ko se zaveda, da je njen državljan, je bolj 

motiviran za spoznavanje Unije. Lahko jo torej lažje spoznava in se seznanja s tem, da 

državljanstvo Evropske unije prinaša tudi veliko dodatnih pravic in dolžnosti. Pomembno je, 

da učenci v šoli pridobijo veliko znanja, tudi znanje o Evropski uniji in o svojih pravicah in 

dolžnostih, ki jih kot prebivalci Evropske unije imajo, ter da spoznajo spremembe (tako 

prednosti kot slabosti), ki sta jih prinesla vstop in članstvo Slovenije v Evropski uniji. »Na 

določeni točki izobraževalne poti osnovnošolcev je potrebno razmišljati o 'vzgoji evropskih 

državljanov' na način, ki bo še vedno dovolj splošen, da v učnem načrtu ne bo izpodrival 

temeljnih znanj, ki naj bi jih učenec osvojil v osnovni šoli, hkrati pa bo dovolj dobro zasnovan, 

da bo učencu nudil osnovni vpogled v Unijo, ki ima pomemben vpliv na naša življenja.« 

(Gerbajs, 2009, str. 15) 

 

2.1.2. Vpliv Evropske unije na življenja mladih 

Država in državna politika močno vplivata na vse državljane. Prav tako Evropska unija vpliva 

na svoje državljane. Prvo področje, s katerim se otroci srečajo, je področje izobraževanja, 

kasneje tudi zaposlovanja in dela. Če se učenci ne srečajo s prvim področjem, torej ne dobijo 

informacij o Evropski uniji in ne spoznajo možnosti, ki jim jih le-ta ponuja, težko izkoristijo 
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prednosti na področju dela, po drugi strani pa tudi ne dobijo informacij o slabostih in 

nevarnostih, ki na področju Evropske unije in povezovanja vsekakor obstajajo. »Šola mora zato 

mladim omogočiti dostop do potrebnih informacij, ki jim bodo pomagale razumeti pomen 

evropske integracije (Sardoč, 2005) ter obenem izoblikovati lastno kritično mnenje do nje.« 

(Gerbajs, 2009, str. 15) Ugotovili smo, da je ravno evropska dimenzija v izobraževanju zelo 

pomembna, da mladi najdejo svojo vlogo v Uniji in se izoblikujejo kot pravi evropski 

državljani, saj to lahko postanejo le, če poznajo tako prednosti kot tudi slabosti Unije. 

 

2.1.3. Vpetost slovenskega šolskega sistema v evropski šolski sistem 

Prišli smo do spoznanja, da se morajo vsebine o Evropski uniji v šoli poučevati že zato, ker je 

le-ta domovina učencev, ki vstopajo v šolo. To pa ni edini razlog za poučevanje teh vsebin.  

Z vstopom Slovenije v Evropske unijo je slovenski šolski sistem postal del evropskega šolskega 

sistema. Tako je »šolski sistem namreč del širšega ekonomskega, socialnega in političnega 

sistema in skupaj z njim se mora sinhrono razvijati.« (Lukas in Arh, 1991, str. 20) Večja vpetost 

slovenskega šolskega sistema v evropski sistem daje šoli nalogo, da se skladno s povezanostjo 

razvija tudi v smeri večjega poznavanja. Tako so tudi vsebine o Evropski uniji pomembne teme 

za poznavanje. Da bodo učenci lažje izkoristili možnosti in priložnosti širokega evropskega 

prostora ter se vanj vključevali kot aktivni državljani, je prav, da poznajo in razumejo, kako 

Evropska unija deluje, zakaj je nastala, obstala in kako se razvija naprej (Krajc idr., 2010). 

Kljub temu pa s poučevanjem tem o Evropski uniji ne smemo začeti prehitro. »Najprej morajo 

osvojiti znanje in razumevanje o delovanju lastne države in lokalnega okolja, preden preidejo 

na mednarodno raven. Prehitro vključevanje vsebin o Evropski uniji v šolo je lahko še bolj 

škodljivo kot koristno, saj jih učenec ne zmore razumeti.« (Gerbajs, 2009, str. 15–16)  

Če na kratko povzamemo – teme o Evropski uniji in evropskih vrednotah v šoli so nujne ravno 

toliko, kot poznavanje tem o Sloveniji in slovenskih vrednotah, vsekakor pa naj spoznavanje 

tem temelji na povezovanju. Teme o Evropski uniji in Sloveniji so namreč povezane toliko, kot 

sta povezani Evropska unija in Slovenija. Tako kot državljanstvo Evropske unije dopolnjuje 

državljanstvo Slovenije in ga ne nadomešča (Vršaj, 2002), morajo tudi teme o Evropski uniji 

dopolnjevati teme o Sloveniji tj. jih ne smejo nadomeščati, ampak nadgrajevati. Smiselno je 

torej, da učencem najprej predstavimo njihovo državo, to znanje pa nadgradimo z vsebinami o 

Evropski uniji in njenih članicah. 
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2.2. Pregled zakonodaje s področja šolstva in izobraževanja 

Ker vemo, da je bila na začetku Evropska unija zasnovana predvsem kot skupek držav, 

povezanih zgolj na gospodarskem področju, zakonodaje, ki bi urejala področje izobraževanja 

na evropski ravni, dolgo ni bilo.  

Tudi danes Evropska unija nima pristojnosti na področju sistemov izobraževanja, saj je to 

področje v celoti v pristojnosti držav članic. V skladu z načelom subsidiarnosti je vloga EU na 

tem področju podporna (Kajnč in Lajh, 2009, str. 187). Kaj pravzaprav je načelo subsidiarnosti? 

Opredeljeno je na dveh ravneh, in sicer:  

1. Splošni pomen in namen načela subsidiarnosti je dodeliti določeno stopnjo neodvisnosti 

nižjim organom v odnosu do višjih, zlasti lokalnim organom v odnosu do centralnih 

oblasti. Gre torej za delitev pristojnosti med organe na različnih ravneh, kar je 

institucionalna podlaga za zvezne države. 

2. Načelo subsidiarnosti služi na ravni Evropske unije kot merilo pri urejanju področij, ki 

niso v izključni pristojnosti Unije. Izključuje posredovanje Unije v primerih, ko lahko 

države članice same učinkovito rešujejo zadeve na svoji centralni, regionalni ali lokalni 

ravni, hkrati pa to načelo določa, da sme Unija svoje pristojnosti izvajati le, kadar države 

članice določenih ciljev ne morejo na zadovoljiv način uresničiti same in lahko 

delovanje na ravni Unije prinese dodano vrednost. 

(Kratki vodič po Evropski uniji, 2016) 

»Unija prispeva k razvoju kakovostnega izobraževanja s spodbujanjem sodelovanja med 

državami članicami ter po potrebi s podpiranjem in dopolnjevanjem njihovih dejavnosti. Pri 

tem v celoti upošteva odgovornost držav članic za vsebino poučevanja in organizacijo 

izobraževalnih sistemov, pa tudi njihovo kulturno in jezikovno raznolikost.« (Pogodba o ustavi 

za Evropo, 2005, str. 133)  

Institucije Evropske unije so torej nacionalnim izobraževalnim programom pripravljene 

pomagati, jih usmerjati in spodbujati. O vrstah teh spodbud smo več zapisali v nadaljevanju, 

kjer so predstavljene resolucije in zakoni Evropske unije, v katerih se je v preteklosti pojavljalo 

izobraževanje.  

 

2.2.1. Zakoni, resolucije in pogodbe s področja izobraževanja na 

ravni Evropske unije skozi zgodovino 

2.2.1.1. Evropska dimenzija izobraževanja v EU (1988) 

Resolucija o evropski dimenziji v izobraževanju iz leta 1988 izpostavi nekaj pomembnih 

poudarkov, ki naj bi prispevali k izboljšanju poznavanja Evropske unije in k večji pripadnosti 

državljanov Unije evropski integraciji.  

V deklaraciji se kot glavni omenjajo naslednji cilji: 

 pri mladih okrepiti občutek evropske identitete in jim pojasniti pomembnost evropske 

civilizacije in temeljev, na katerih evropski narodi danes želijo osnovati svoj razvoj; to 

so predvsem varovanje načel demokracije, socialna pravičnost in spoštovanje 

človekovih pravic (Copenhagen declaration, 1978); 

 mlade pripraviti, da sodelujejo pri gospodarskem in družbenem razvoju Skupnosti1 in 

                                                 
1 V času nastanka Evropske dimenzije v izobraževanju Evropska unija s tem imenom še ni obstajala, saj je bila 

ustanovljena z Maastrichko pogodbo. Pred tem je temeljila zgolj na gospodarstvu in so jo sestavljale Evropska 

gospodarska skupnost, Evropska skupnost za premog in jeklo in Evropska skupnost za jedrsko energijo, ki so 

delovale pod skupnim imenom Evropske skupnosti oz. Evropska skupnost (»European Community«). Z 

Maastrichko pogodbo se je področje delovanja razširilo in te skupnosti so postale prvi steber tristebrske strukture 

Evropske unije. Z Lizbonsko pogodbo se je ukinila tudi tristeberska struktura Evropske unije. Evropska unija je 

postala enotna struktura, kakršno poznamo danes (Žitek, 2014). 
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pri dejanskem napredku v smeri evropske unije2, kot določa Enotni evropski akt; 

 poskrbeti, da se začnejo zavedati prednosti, ki jih nudi Skupnost, ko jim odpira razširjen 

gospodarski in družbeni prostor, pa tudi izzivov, ki jih to prinese s seboj;  

 izboljšati njihovo znanje o Skupnosti in njenih državah članicah z zgodovinskega, 

kulturnega, gospodarskega in družbenega vidika ter jim razložiti pomen sodelovanja 

držav članic Evropske skupnosti z drugim državami v Evropi in po svetu.  

(Resolution of the Council and the Ministers of Education meeting within the Council on the 

European dimension in education, 1988, str. 1) 

V deklaraciji torej Evropska unija pokaže jasen interes, da je treba pri izobraževanju mladih 

dajati velik poudarek vsebinam, ki mlade seznanjajo z Evropsko unijo in njenimi članicami, ter 

vsebinam, ki mlade vzgajajo v duhu evropskih vrednot. S tem znanjem lahko mladi postanejo 

dobri državljani Evropske unije. 

Pomembna točka deklaracije so tudi naloge, ki jih morajo izpolniti države članice, razdeljene 

pa so na šest ravni: 

1. Vključitev evropske dimenzije v izobraževalni sistem. 

2. Šolski programi in poučevanje – po deklaraciji je potrebno v šolske učne načrte izrecno 

vključevati evropsko dimenzijo, in sicer v vse predmete od literature, jezikov, 

zgodovine, umetnosti, ekonomije, do geografije in družboslovja. 

3. Učno gradivo – vso učno gradivo mora biti urejeno tako, da vključuje evropsko 

dimenzijo. 

4. Izobraževanje učiteljev – vsak učitelj mora imeti vpogled v osnovne informacije 

poučevanja v drugih državah članicah, velik poudarek evropski dimenziji pa je treba 

dati tako v začetnem kot tudi sprotnem izobraževanju. Pomembna točka te ravni je tudi 

spodbujanje mobilnosti med učitelji – izobraževanja v tujini. 

5. Spodbujanje ukrepov za čim več stikov med učenci in učitelji iz različnih držav – 

neposredna izkušnja in spodbujanje povezovanja s preseganjem kulturnih, 

jezikovnih in drugih preprek. 

6. V šesti točki govorimo o dopolnilnih ravneh, ki spodbujajo dodatne dogodke, ki 

temeljijo na povezovanju – dodatne dejavnosti, športne povezave, praznovanja 

evropskih praznikov ipd. 

(Resolution of the Council and the Ministers of Education meeting within the Council on 

the European dimension in education, 1988) 

 

Teh šest točk je po našem mnenju temelj evropske izobraževalne zakonodaje. Po eni strani 

opredeljujejo vsa področja izobraževanja, ki jim morajo države članice dajati poudarek, 

hkrati pa se v formulaciji teh točk jasno vidi, da so zasnovane zelo splošno in da v njih ni 

vidne jasne poti, po kateri bi lahko države prišle do uresničitve točk.  

V deklaraciji si Evropska skupnost zada tudi nekaj nalog, ki pa imajo podporno nalogo.  

Velik poudarek namenjajo spodbujanju avtorjev in založb za izdajanje gradiva, ki vsebuje 

evropsko dimenzijo (govorimo o finančni spodbudi), glavna in najbolj obsežna točka 

zavez Evropske unije pa je izobraževanje učiteljev. Po dej deklaraciji se je že zasnovalo 

nekaj programov, namenjenih izobraževanju učiteljev, več informacij o teh programih pa 

bomo podali v nadaljevanju. 

 

  

                                                 
2 Besedna zveza »evropska unija« je pisana z malo začetnico, ker je resolucija nastala pred ustanovitvijo 

Evropske unije in v tem primeru izraz po našem mnenju označuje idejo združene Evrope oz. enotne skupnosti in 

ne institucije. 
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2.2.1.2. Maastrichtska pogodba iz leta 1992 

V Maastrichtski pogodbi iz leta 1992 v poglavju Izobraževanje, poklicno usposabljanje in 

mladina zasledimo spodbujanje k razvoju evropske dimenzije v izobraževanju, predvsem prek 

učenja jezikov drugih držav članic ter spodbujanja mobilnosti študentov in učiteljev. Med cilji 

pogodbe je tudi s strani Evropske unije promovirano sodelovanje med izobraževalnimi zavodi 

(Treaty on European Union, 1992). Predvsem zadnji cilj je nekaj novega – o sodelovanju 

izobraževalnih zavodov evropska dimenzija v izobraževanju iz leta 1988 ne govori. Na splošno 

pa lahko ugotovimo, da se cilji niso kaj dosti spremenili – v pogodbi so torej večinoma samo 

povzete točke evropske dimenzije iz leta 1988, jasnejših sklepov pa v pogodbi ni mogoče 

zaslediti.  

 

2.2.1.3. Zelena knjiga o izobraževanju v EU iz leta 1993 

Zelena knjiga o evropski dimenziji v izobraževanju iz leta 1993 omenja, da je treba šolstvo 

razvijati z večjim sodelovanjem med državami članicami Evropske unije. Med cilji, ki so 

omenjeni v zeleni knjigi, so predvsem tisti, ki krepijo evropsko dimenzijo, doseganje teh ciljev 

pa naj bi prineslo boljše razumevanje Evrope in krepitev občutka evropskega državljanstva. 

Evropska dimenzija naj bi se torej razvijala s krepitvijo učenja jezikov, s sodelovanjem v 

meddržavnih projektih in s spoznavanjem drugih držav članic (Green paper on the European 

dimension of education, 1993).  

Iz zapisa je razvidno, da gre za enake cilje, kot jih najdemo v glavnih štirih ciljih evropske 

dimenzije v izobraževanju, le malo drugače so formulirani. 

 

2.2.1.4. Lizbonska strategija iz leta 2000 

Z lizbonsko strategijo se je povečalo zavedanje, da je izobraževanje nujen pogoj za večanje 

učinkovitosti Evropske unije. Zaradi narave izobraževanja kot javnopolitičnega področja, nad 

katerim želijo države članice ohraniti suverenost, in hkratnega zavedanja pomena izobraževanja 

za doseganje strateških ciljev Evropske unije, za katere se je predvidevalo, da jih z 

nekonsistentnimi nacionalnimi izobraževalnimi sistemi ne bo mogoče doseči, je bila z 

lizbonsko strategijo kot nova oblika vladavine opredeljena odprta metoda koordinacije (v 

nadaljevanju: OMK). OMK deluje po načelu t. i. mehkega prava oziroma prostovoljnega 

sodelovanja držav članic v akademskih razpravah (Štremfel, 2013). Razvoja OMK v 

izobraževanju ni mogoče obravnavati ločeno od razvoja Evropske unije kot gospodarskega in 

socialnega projekta, ki je bil določen v lizbonski strategiji. Poleg tega iz lizbonske strategije 

lahko razberemo, kako je izobraževalni sektor povezan z razvojem na drugih področjih politike 

in kako ta nanj vpliva – npr. takrat, ko je izobraževanje stičišče gospodarske, kulturne in 

socialne politike. Izobraževanje je bilo v Lizboni deležno pozornosti v okviru veliko obsežnejše 

agende in političnega projekta. Celotno področje znanja in spretnosti je bilo v Lizboni 

opredeljeno kot ključen sestavni del strategije za gospodarsko in socialno reformo. Stanje 

evropskega gospodarstva, temelječega na znanju, je bilo opisano kot izredno kritično. 

Lizbonska strategija je tako verjetno pomenila krepitev izobraževalnega sektorja na evropski 

ravni in njegovo odpiranje vplivom drugih področij politike. (Gornitzka, 2006) 

Povezava med izobraževalnim sektorjem in ostalimi sektorji je v lizbonski strategiji sicer res 

prvič izpostavljena kot ključna za razvoj Evropske unije. To pa ne pomeni, da imajo Evropska 

unija in njene institucije zakonodajno vlogo na področju šolstva. Vsa zakonodaja je še vedno v 

rokah držav članic, s pomočjo OMK-ja pa Evropska unija lažje vpliva na zakone, predlaga 

spremembe in nadzoruje stopnjo izvajanja predlogov. Evropska unija torej nima skupno 

opredeljene politike na področju vzgoje in izobraževanja, ker se struktura in sistemi vzgoje in 

izobraževanja v državah članicah Evropske unije zelo razlikujejo. Na področju izobraževanja 

in usposabljanja tako postaja forum za izmenjavo idej in dobre prakse, kar poskuša uresničiti z 
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uporabo OMK-ja. (MIZS, 2010) 

»Lizbonska strategija je želela stkati socialne in ekonomske vidike evropskih integracij, na 

izobraževalno politiko (s svojo dvojno funkcijo pri oblikovanju nacionalne identitete in pripravi 

mladih na trg delovne sile) pa se je gledalo kot na osrčje v doseganju najkonkurenčnejše Evrope, 

ki pa je tudi socialno povezana.« (Štremfel, 2013, str. 230) Lizbonska strategija je torej temelj 

vseevropske izobraževalne politike. Po tej pogodbi je torej izobraževanje temelj za doseganje 

drugih evropskih ciljev, način doseganja le-teh pa ponovno ni jasen. Poučevanje tem o Evropski 

uniji in njenih članicah se nam zdi pomembno predvsem zaradi prepletenosti teh politik. 

Slovenija je namreč v ekonomske in socialne politike Evropske unije vpeta neposredno, vpliv 

Evropske unije na omenjene politike pa je velik. Če so te politike povezane z izobraževalno 

politiko, je pomembno, da učenci prejmejo več informacij o tem področju. 

 

2.2.1.5. Resolucija Evropskega parlamenta o pobudah za dopolnitev nacionalnih 

šolskih programov z ustreznimi ukrepi podpore za vključitev evropske 

dimenzije iz leta 2006 

V Resoluciji Evropskega parlamenta o pobudah za dopolnitev nacionalnih šolskih programov 

z ustreznimi ukrepi podpore za vključitev evropske dimenzije iz leta 2006 je učenju jezikov in 

povezovanju Evropske unije predvsem prek jezikovnega izobraževanja dan še večji pomen kot 

doslej. Poleg tega ta resolucija nadgrajuje povezovanje, zastavljeno v prvotni deklaraciji iz leta 

1988, prek skupnih virov oz. baz podatkov, kot so "European Schoolnet" in projekt "Evropa v 

šoli", ki ju bomo spoznali kasneje.  (Resolucija Evropskega parlamenta o pobudah za dopolnitev 

nacionalnih šolskih programov z ustreznimi ukrepi podpore za vključitev evropske dimenzije, 

2006) 

 

2.2.1.6. Lizbonska pogodba iz leta 2009 

Lizbonska pogodba je bila sklenjena 2007, v veljavo pa je stopila šele konec leta 2009. V 

pogodbi se izobraževanju priključi se šport, tako da evropsko dimenzijo in razsežnost v 

izobraževanju vedno podaja kot evropsko dimenzijo in razsežnost v izobraževanju in športu 

(Lizbonska pogodba, 2007). Vse ostalo so zgolj manjši popravki, ki pa ne spreminjajo pogleda 

Evropske unije na izobraževanje.  

 

2.2.1.7. Okviri ključnih kompetenc v šoli 

V agendi za evropsko sodelovanje v šolstvu z naslovom Krepitev kompetenc za 21. stoletje se 

pojavlja osem osnovnih kompetenc in ciljev, h katerim naj bi Evropska unija usmerjala in 

spodbujala nacionalne urade, pristojne za šolstvo. Agenda ne omenja vsebin o Evropski uniji, 

omenja pa politiko na področju šolstva, ki bo imela za vodilo skupne evropske cilje in 

kompetence. Eden glavnih ciljev je, da se vsem učencem pomaga razviti kompetence, ki jih 

potrebujejo za življenje, da se učencem zagotovi kakovostno učenje ter da se izboljša kakovost 

učiteljev in drugih šolskih delavcev (Europe direct, b.d.). Med osmimi glavnimi kompetencami 

poleg maternega jezika, matematike, naravoslovja, tujega jezika ipd. najdemo tudi socialne in 

državljanske kompetence, ki so posredno tudi predmet naše obravnave. Nekatere države 

Evropske unije imajo za to področje že izdelano nacionalne strategije, Slovenija pa podaja 

pobude za pripravo le-te (Razvijanje ključnih kompetenc v šolah v Evropi, 2012). 

 

2.2.1.8. Skupne točke deklaracij in pogodb 

Ob spremljanju razvoja izobraževalne zakonodaje v Evropski uniji ugotovimo, da Unija 

izobraževanju daje vedno večji pomen. Kljub sklicevanju na t. i. načelo subsidiarnosti poskuša 

imeti Evropska unija vedno večji nadzor nad izobraževanjem v državah članicah. To se jasno 
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kaže v Lizbonski strategiji, ki na šolskem področju uvaja t. i. OMK. Ravno ta ukrep nas 

prepriča, da Unija področje izobraževanja vidi kot zelo pomembno področje. Poleg tega je velik 

del proračuna Evropske unije namenjen tudi različnim povezovalnim in izobraževalnim 

programom, ki krepijo evropsko dimenzijo in spodbujajo učitelje in ostale delavce v 

izobraževalnih ustanovah, da bi Evropsko unijo res imeli za svojo domovino in bi hkrati te 

vsebine z navdušenjem poučevali. 

Vseeno pa smo ob pregledu resolucij in zakonov pogrešali več operativnosti, več ciljev, ki bi 

kazali pot, kako priti do cilja. Je pa res, da je z načelom subsidiarnosti, ki si ga je Evropska 

unija na izobraževalnem področju zadala že na samem začetku, težko operativno vplivati na 

izobraževanje.  

Tako lahko vse zakone, deklaracije in resolucije jemljemo kot priporočila, ki jih Evropska unija 

namenja nacionalnim šolskim organom. Naloga teh organov je, da cilje teh deklaracij vključijo 

v šolski sistem, šolske programe in kurikulume ter s pomočjo založb priskrbi primerno literaturo 

tako za učitelje kot tudi za učence.  

Glede na to, da Evropska unija načrtno financira to vključevanje, majhen proračun, ki ga 

določena država članica namenja izobraževanju, ni in ne more biti tehten izgovor. 

 

 

2.2.2. Šolski zakoni na ravni Republike Slovenije 

Slovenski šolstvo je na področju vključevanja evropske dimenzije v programe torej avtonomno. 

S kratko analizo Zakona o osnovni šoli ter Bele knjige o vzgoji in izobraževanju bomo 

pregledali, v kolikšni meri je ta dimenzija vključena v slovensko zakonodajo in priporočila. 

 

2.2.2.1. Zakon o osnovni šoli iz leta 2006 

V 2. členu uradno prečiščenega besedila Zakona o osnovni šoli iz leta 2006, v katerem so našteti 

cilji osnovnošolskega izobraževanja, med cilji, ki so tako in drugače povezani z domovino, 

državo, družboslovjem, Evropsko unijo, evropsko dimenzijo ali evropskimi vrednotami, 

najdemo: 

 zagotavljanje splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu; 

 razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti in védenja o 

zgodovini Slovenije in njeni kulturi; 

 vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske 

tradicije; 

 vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z 

drugimi, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin in s tem razvijanje 

sposobnosti za življenje v demokratični družbi; 

 doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja in pridobivanje znanj za 

nadaljevanje šolanja; 

 pridobivanje splošnih in uporabnih znanj, ki omogočajo samostojno, učinkovito 

in ustvarjalno soočanje z družbenim in naravnim okoljem in razvijanje kritične moči 

razsojanja; 

 razvijanje in ohranjanje lastne kulturne tradicije; 

 seznanjanje z drugimi kulturami in učenje tujih jezikov; 

 oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do 

naravnega okolja. 

Med zgoraj naštetimi cilji je kar nekaj ciljev usmerjenih v slovensko državno pripadnost, 

slovensko narodno identiteto in našo zgodovino, ne spodbujajo pa evropske pripadnosti in 

identitete. Vseeno lahko med cilji zasledimo tudi dva, ki sta usmerjena k evropski integraciji in 
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njenem poznavanju – vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz 

evropske tradicije, ter seznanjanje z drugimi kulturami in učenje tujih jezikov. Nekaj ciljev iz 

člena zakona se Evropske unije ne dotika neposredno, se pa sklada z njenimi vrednotami: 

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

spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin in s tem razvijanje sposobnosti za 

življenje v demokratični družbi, doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja in 

pridobivanje znanj za nadaljevanje šolanja in drugi.  

Izpostavili bi tudi dva cilja, v katera bi lahko močno vključili evropsko dimenzijo. To sta:  

 pridobivanje splošnih in uporabnih znanj, ki omogočajo samostojno, učinkovito 

in ustvarjalno soočanje z družbenim in naravnim okoljem in razvijanje kritične moči 

razsojanja; 

 razvijanje in ohranjanje lastne kulturne tradicije. 

Menimo, da lahko vsebine o Evropski uniji uvrščamo med dokaj splošna, predvsem pa 

uporabna znanja, saj omogočajo soočanje z družbenim in naravnim okoljem, katerega del 

učenci so – to okolje je tudi Evropska unija. Pri zadnjem od naštetih ciljev imamo možnost, da 

govorimo o razvijanju in ohranjanju evropske kulturne tradicije (Zakon o osnovni šoli, 2006). 

2.2.2.2. Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju iz leta 2011 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju iz leta 2011 v poglavju o izobraževanju strokovnih 

delavcev omeni, da je potrebno definirati nove temeljne veščine, ki jih bodo ljudje razvili v 

procesu vseživljenjskega učenja, kar je povzeto po lizbonski strategiji iz leta 2000. 

Med razlogi za spreminjanje oz. posodabljanje bele knjige najdemo naslednje: »Naša država je 

v zadnjih letih doživela veliko sprememb na družbeno-ekonomskem področju, ki se odražajo 

tudi v sistemu vzgoje in izobraževanja. Na področje izobraževanja strokovnih delavcev je imela 

največji vpliv vključitev slovenskega sistema v tako imenovano evropsko dimenzijo vzgoje in 

izobraževanja, ki se naslavlja na skupno evropsko dediščino političnih, kulturnih in moralnih 

vrednot.« (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2011, str. 470) 

Bela knjiga se torej dotika integracije slovenske dimenzije vzgoje in izobraževanja v evropski 

kontekst, posebnega načina, kako se naš sistem vključuje v evropskega, pa ne omenja. 

 

2.2.2.3. Skupne točke slovenske zakonodaje 

Zakonu o osnovni šoli in Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju je skupno predvsem to, da oba 

govorita o evropski dimenziji in spodbujanju šolstva na področju evropskih kulturnih, političnih 

in moralnih vrednot, ne govorita pa o konkretnih ciljih, ki se dotikajo Evropske unije in 

evropske dimenzije in bi jih lahko dosegli v šoli. 

 

2.2.3. Povezava med evropsko in slovensko zakonodajo 

Tako Zakon o osnovni šoli kot Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju sta nastala po letu 2004, 

ko je Slovenija postala del Evropske unije. V obeh je zaslediti veliko točk, ki se dotikajo 

evropske dimenzije v izobraževanju, kar kaže, da sta pisana na podlagi priporočil in zakonov, 

ki smo jih že prej predstavili. Seveda pa so tudi pri nas te cilji splošno zastavljeni. Bolj 

operativno zastavljene sklepe resolucij najdemo v predlogih, ki jih Ministrstvo za šolstvo in 

Zavod za šolstvo Republike Slovenije podajata izobraževalnim organom, šolskim ustanovam 

in zavodom. Večinoma govorimo o izobraževanjih za učitelje, ki jih Evropska unija dobro 

financira, pa tudi o ostalih projektih, financiranih s strani Evropske unije, ki jih slovenske 

fakultete, šole ter druge ustanove in gibanja izvajajo, služijo pa podpori in uvajanju evropske 

dimenzije v šolo in spodbujanju znanja o Evropski uniji, njenih državah članicah in njihovih 

značilnostih. Več o teh pobudah smo zapisali v nadaljevanju. 
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2.3. Evropska unija pri predmetih spoznavanje okolja in družba 

V opredelitvi predmeta spoznavanje okolja zasledimo: »Spoznavanje okolja združuje procese, 

postopke in vsebine, s katerimi spoznavamo svet, v katerem živimo. Predmet je vir informacij, 

zajema tudi spoznavanje in utrjevanje poti, kako več izvedeti, kako znanje povezovati in 

uporabiti. Zato je spoznavanje okolja eden izmed temeljnih nosilcev spoznavnega razvoja v 

prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole.« (Učni načrt za spoznavanje okolja, 

2011, str. 4) Predmet je torej zelo pomemben pri izgradnji učenca, sklepamo pa, da so tudi 

vsebine, ki jih učenec prek tega predmeta spozna, pomembne za njegov pogled na svet okoli 

njega. »Predmet spoznavanje okolja spodbuja vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj, saj 

primerno vključuje medsebojno povezana okoljska, gospodarska in družbena vprašanja.« (Učni 

načrt za spoznavanje okolja, 2011, str. 4)  

Pri opredelitvi predmeta družba na drugi strani najdemo: »Poudarek in namen predmeta je 

spoznavanje razmerja med posameznikom, družbo in naravnim okoljem. Pri tem gre za 

spoznavanje in vrednotenje okolja (družbenega, kulturnega, naravnega), in sicer v vseh 

njegovih sestavinah ter interakcijah, soodvisnostih med temi sestavinami.« (Učni načrt za 

družbo, 2011, str. 4) Tudi Evropska unija je del teh družbenih, gospodarskih in okoljskih 

vprašanj, ki jih pri predmetih učenci spoznajo in povezujejo. Evropska unija mora torej biti 

vključena v ta razmerja. Če teh vsebin ni oz. jih primanjkuje, sklepamo, da učenci pri predmetu 

ne dobijo celostne slike in odgovorov na ta vprašanja, iz česar sledi, da predmet ni primerno 

opredeljen. Vprašanje, ki ostaja je: »Ali bomo predmet opredelili drugače ali bomo dana 

vprašanja vpeljali v evropski kontekst?« Menimo, da moramo dana vprašanja vpeljati v 

evropski kontekst. 
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2.4. Način vključevanja vsebin o Evropski uniji v ure 

družboslovnih predmetov 

Posebnega predmeta, ki bi bil namenjen samo vsebinam o Evropski uniji, ne poznajo v nobeni 

evropski državi. V večini držav so vsebine del družboslovnih predmetov, tudi pri nas. Vsebine 

o Evropski uniji lahko v pouk vključujemo na več nivojih, bodisi neposredno bodisi posredno. 

Možnosti za neposredno vključevanje imamo malo, saj šolski kurikulumi ne predvidevajo 

veliko tem, ki so namenjeni spoznavanju teh vsebin. Na drugi strani imamo veliko možnosti za 

posredno vključevanje vsebin o Evropski uniji – z razširitvijo določene tematike, z 

medpredmetnimi povezavami ali z nadgrajevanjem že pridobljenega znanja z novimi 

informacijami, ki so tako ali drugače povezane z Evropsko unijo oz. vključujejo evropsko 

dimenzijo. 

Za večjo neposredno vključenost vsebin o Evropski uniji seveda potrebujemo prilagojen šolski 

kurikulum.  

 

2.4.1. Kurikularne spremembe 

Imamo teoretično podlago, ki nam zagotavlja, da so teme o Evropski uniji in vpeljava evropske 

dimenzije v pouk dobre in potrebne. Seveda pa se teme same le stežka uvajajo v pouk, če temu 

ni naklonjen šolski kurikulum. Šolski kurikulumi so se skozi čas vedno spreminjali, predvsem, 

ko smo Slovenci prehajali med državami. Vedno so se posodobili tako, da so bili aktualni 

razmeram, v katerih smo živeli. Vsebine so bile vedno vezane na državo in politiko države, 

katere del smo bili, vrednote, ki so se odražale skozi šolski kurikulum pa so bile vrednote 

države, v kateri smo živeli. Potemtakem bi se moral tudi šolski kurikulum spremeniti takoj ob 

vstopu Slovenije v Evropsko unijo. 

Nujnosti posodobitve kurikuluma pa ne bomo utemeljevali zgolj na obstoječih zgodovinskih 

vzorcih. »Koncept razvoja kurikuluma je uporaben v vseh izobraževalnih okvirih. Lahko ga 

štejemo kot proces, ob katerem se vprašanja, kot so »Česa želimo naučiti učenca?« in »Kako 

pripomoči k učenju?«, razrešujejo v konkretnih situacijah in v praksah, ki jih izvajajo vsi 

vzgojitelji z učenci. Razvoj kurikuluma v razredu, ustanovi za učenje odraslih ali pa v 

nacionalnem kurikularnem svetu predpostavlja željo ustvariti učne okvire, ki bi ustrezali 

potrebam učencev. V idealnem primeru zahteva izdelava programov ne glede na okvir ponovno 

evalvacijo in stalno spreminjanje istočasno s pojavljanjem novih teorij o izobraževanju in 

učenju izobraževanja za demokratično državljanstvo.« (Izobraževanje za demokratično 

državljanstvo, 2005, str. 21)  

Iz zgornjega citata lahko razberemo, da je šolski kurikulum treba stalno spremljati, evalvirati 

in prilagajati glede na situacijo in družbo, v kateri živimo. Glede na to, da je Slovenija članica 

Evropske unije, je torej treba šolski kurikulum spremeniti tako, da se bodo v njem pojavljale 

tudi teme o Evropski uniji in da bosta vodili pri zasnovi kurikuluma tudi demokratično 

državljanstvo in evropska dimenzija. V ta namen ni treba uvesti novih predmetov, ki bi 

vključevali to dimenzijo. 

»Naloga današnjega pedagoškega procesa, še zlasti izvajanega pri standardu družboslovnih 

znanj, je razvijati pri učencu novo, pluralistično, demokratično, ustvarjalno politično kulturo.« 

(Židan, 1996, str. 14)  

Dimenzija je torej lahko vpeta v različne predmete, predvsem pa se ji mora veliko poudarka 

dajati pri predmetih spoznavanje okolja in družba, ki sta učenčev najbolj neposreden stik z 

družboslovnimi tematikami v šoli. Poleg tega védenje o domovini predstavlja tudi poznavanje 

geografskih pojmov, enot in drugih posebnosti države, ki nam predstavlja domovino. Če je 

domovina torej poleg Slovenije tudi Evropska unija, moramo predvsem pri urah družboslovnih 

predmetov učencem podati nove informacije o njej, njenih značilnostih ipd.  
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Imamo torej vse potrebne informacije, ki nas nagovarjajo k temu, da bi v šolskih kurikulumih 

morali zaslediti tudi teme o Evropski uniji.  

 

2.4.2. Izobraževanje učiteljev in dostopnost literature 

Učitelji lahko do znanja o Evropski uniji in evropski dimenziji pridejo bodisi posredno bodisi 

neposredno. Neposredno tako, da obiskujejo izobraževanja o teh temah in da berejo dostopno 

gradivo. Posredno do znanja pridejo tako, da sami izobražujejo v ustanovah in se udeležujejo 

programov, ki delujejo v »evropskem duhu« oz. dajejo pomen evropski dimenziji. Če gredo 

učitelji skozi tak izobraževalni program in si v njem izgradijo dober odnos do Evropske unije, 

to znanje seveda lažje poučujejo v šolah. 

Predstavili bomo torej nekaj programov, ki tako posredno kot neposredno pomagajo učiteljem, 

da lažje pridejo do znanja o Evropski uniji. Te programe v veliki večini finančno podpira 

Evropska unija. 

 

2.4.3. Evropski programi, ki krepijo evropsko dimenzijo v šolstvu 

Skozi čas se je na področju izobraževanja in povezovanja zamenjalo kar nekaj programov. V 

nadaljevanju bomo omenili le aktualne programe, ki veljajo in se izvajajo v letu nastanka 

magistrskega dela. Večina teh programov v Sloveniji poteka v okviru CMEPIUS-a (Center 

Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja).  

Maja 2009 je Svet EU sprejel sklep o strateškem okviru za evropsko sodelovanje v 

izobraževanju in usposabljanju (ET 2020). Gre za nadgradnjo okvira ET 2010, ki je predvidel 

in izpeljal kar nekaj novosti. Govorimo o različnih programih izmenjav in sodelovanja. Program 

Evropske unije Izobraževanje in usposabljanje 2010  pomeni usklajeno izvajanje ciljev 

lizbonske strategije in zajema vse vidike vseživljenjskega učenja. Program temelji na več 

temah, ki jih želi med seboj vsebinsko povezati. Program Izobraževanje in usposabljanje je 

nastal na osnovi Memoranduma o vseživljenjskem učenju, prvega dokumenta Evropske 

komisije, ki je povezal  učinkovitost  sistemov vzgoje in izobraževanja v Evropski uniji, in pod 

vplivom sklepov lizbonske strategije in kasnejših usmeritev Evropskega sveta (Stockholm 

2001, Barcelona 2002). Je torej način uresničevanja in vpeljave OMK v izobraževanje. (MIZS, 

2010) 

Program ET 2020 je nadgradnja programa ET 2010, omogoča pa izmenjavo dobrih praks, 

učenje drug od drugega, zbiranje in razširjanje informacij in dejstev o uspešnih praktičnih 

ukrepih ter svetovanje in podporo pri reformah politike. Za uspešno izvajanje programa 

skrbijo delovne skupine, ki pripravljajo skupna orodja in politične usmeritve Evropske unije. 

Sestavljajo jih strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice in drugi pomembni deležniki 

(Evropska komisija, 2016). Program se financira s programa Erasmus+, ki ga bomo v 

nadaljevanju podrobneje predstavili.  

Najbolj znan in evropsko usmerjen program, ki velja v vseh članicah Evropske unije, je 

bolonjski študijski program. Ta prinaša enotno strukturo in akreditacijo študija in s tem 

državljanom Evropske unije omogoča preprostejši prehod med različnimi univerzami in 

fakultetami v Uniji s podobnim študijskih programom. Bolonjski študijski program v svojem 

bistvu predvideva študij v skladu z evropsko dimenzijo v izobraževanju, s tem pa pridobijo tudi 

bodoči učitelji, ki lahko evropsko dimenzijo »nesejo naprej v razred«. 

Pomembna letnica pri poenotenju izobraževalnih projektov v EU je 2014, ko je bil v Evropskem 

parlamentu sprejet program Erasmus+. Prej so bila različna izobraževanja del različnih 

programov v okviru vseživljenjskega učenja – program Erasmus za študentske izmenjave, 

program Comenius za mobilnost učencev, gostovanje učiteljev in povezovanje šol, programa 

Leonardo da Vinci in Grundtvig, ki sta prav tako skrbela za povezovanje in izmenjavo osebja 

ipd. Program Erasmus+ od leta 2014 naprej torej združuje vse študijske izmenjave, izmenjave, 

http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/expert-groups_sl.htm
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izobraževanja in povezovanje učiteljev ter različne meddržavne šolske projekte. Na tovrstna 

izobraževanja se lahko prijavijo vsi pedagoški delavci iz EU, za program pa je na voljo kar 

štirideset odstotkov več sredstev, kot jih je bilo na voljo v prejšnjih programih.  

Na področju izobraževanja in usposabljanja program Erasmus+ podpira mobilnost 

posameznikov (dijakov, študentov, pedagoškega kadra in drugih) ter mednarodna partnerstva 

med različnimi organizacijami z namenom modernizacije ter sodelovanja med področjem 

izobraževanja in trgom dela. (Erasmus+, b.d.) 

Poleg izobraževalnega programa na določeno temo program služi tudi kot pomoč pri 

povezovanju učiteljev iste stroke iz različnih držav ter deljenju mnenj in praks, podpira pa tudi 

nacionalna prizadevanja za posodobitev sistemov izobraževanja, usposabljanja itd. 

 

2.4.4. Aktivnosti Evropske unije na področju šolstva – podporni 

projekti 

Stežka bi trdili, da Evropska unija na področju šolstva ni aktivna. V okviru Evropske komisije 

so vsako leto organizirani različni programi, v katere se dokaj redno uvrščajo tudi slovenske 

osnovne šole.  

Eden takšnih programov je Evropsko šolsko omrežje (European Schoolnet). Evropsko šolsko 

omrežje sestavlja 31 ministrstev iz 31 evropskih držav – torej ne gre zgolj za članice Unije. 

Med njimi uradno ni Slovenije. To omrežje ministrstvom za šolstvo omogoča, da delijo svoje 

izkušnje in probleme ter se učijo drugo od drugega. Namen omrežja je torej pomoč in podpora 

pri izboljšanju šolstva in šolskega sistema v Evropi. Program je namenjen predvsem 

povezovanju na treh področjih, in sicer gre za podporo šolam pri doseganju učinkovite uporabe 

IKT pri poučevanju in učenju, izboljšanje in povečanje kakovosti izobraževanja v Evropi in 

spodbujanje evropske razsežnosti v izobraževanju (European Schoolnet, b.d.).  

Evropsko šolsko omrežje vse od leta 2003 izvaja tako imenovani Pomladni dan v Evropi. To je 

pobuda, namenjena vsem šolam iz Evrope in od drugod. Učitelji naj bi enega ali več dni na 

šolskem koledarju namenili razpravi, interaktivnim dejavnostim in premisleku o različnih 

evropskih temah. Pomladni dan mladim državljanom ponuja možnost, da Evropi predstavijo 

svoja mnenja in stališča. Glavni cilj te pobude je čim bolj povezati lokalno in evropsko 

dimenzijo. (Pomladni dan v Evropi, 2010)  

Vsako leto pod pokroviteljstvom Sveta Evrope, Evropske komisije in Evropskega parlamenta 

ter Evropske kulturne fundacije poteka tudi natečaj Evropa v šoli, v katerem poleg slovenskih 

šolarjev sodelujejo tudi učenci drugih držav Evropske unije. Temeljni cilj natečaja Evropa v 

šoli je učenkam in učencem osnovnih šol ter dijakinjam in dijakom srednjih šol posredovati 

temeljna znanja in védenja o nekaterih vprašanjih, ki so pomembna za lokalno okolje in hkrati 

za vse Evropejce. Natečaj prispeva k ustvarjalnemu soočenju z družbenimi problemi, s katerimi 

se spopadamo doma, v Evropi in po svetu, ter h krepitvi medsebojnega razumevanja, strpnosti 

in solidarnosti med ljudmi, narodi, etničnimi in jezikovnimi skupinami ter verskimi 

skupnostmi. V Sloveniji natečaj koordinirata Zveza prijateljev mladine Slovenije in Nacionalni 

odbor natečaja Evropa v šoli. (Potočnik in Vilotič, 2015, str. 8) 

Med vidnejšimi projekti je tudi Evropska vas. Gre za vseslovenski projekt, ki je po številu 

sodelujočih največji projekt v Sloveniji, saj poteka v devetih regijah, v vsaki regiji pa sodeluje 

preko dvajset osnovnih šol. Projekt sofinancira tudi Evropska unija, njegov cilj pa je spodbuditi 

medkulturno razumevanje, toleranco, solidarnost, spoznavanje drugih narodov in držav v 

Evropski uniji ter hkrati povečati zavedanje lastne kulturne identitete (Evropska vas, b.d.). 

Projekt je dober način za povezovanje šol in za spoznavanje tem o Evropski uniji na bolj 

interaktiven način.  

Omenimo lahko tudi platformo Gateway. To je evropska platforma šolskega izobraževanja za 

iskanje partnerjev, usposabljanj in gostovanj bodočih učiteljev. S prijavo v platformo se učitelji 
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lahko povezujejo z drugimi učitelji od drugod, organizirajo skupne projekte in se prijavljajo na 

različna gostovanja in izobraževanja (Cmepius, b.d.).  

Na področju informacijske tehnologije je zelo dobro zastopan program eTwinning. Akcija 

eTwinning se je pričela leta 2005 kot osrednja akcija programa eUčenje (eLearning) Evropske 

komisije, od leta 2014 dalje pa je sestavni del programa Erasmus+. eTwinning je skupnost za 

evropske šole, ki nudi platformo zaposlenim v šolah iz evropskih držav. Spodbuja sodelovanje 

evropskih šol s pomočjo informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT), tako da nudi 

podporo, orodja in storitve, ki šolam poenostavljajo oblikovanje kratkoročnih in dolgoročnih 

partnerstev na katerem koli predmetnem področju. Portal eTwinning predstavlja osrednje 

stičišče in delovno okolje akcije. Na voljo je v 28 jezikih, tudi v slovenščini. 

Centralno svetovalno službo za eTwinning vodi European Schoolnet, mednarodno partnerstvo 

31 evropskih ministrstev za izobraževanje, katerega namen je razvoj učenja za šole, učitelje in 

učence po vsej Evropi. (eTwinning, 2016) 

eTwinning smo za konec predstavitve projektov izbrali zato, ker je zasnovan tako, da nagrajuje 

dobro zasnovane projektne, ki predstavljajo mednarodno sodelovanje in povezovanje na 

različnih šolskih področjih ter vključujejo evropsko dimenzijo. Projekt eTwinning je dokaz, da 

Evropska unija podpira aktivne učitelje, ki si želijo povezovanja in jih za njihovo delo tudi 

finančno nagradi, tako da projekt podpre. Iz tega lahko sklepamo, da Evropska unija svojo 

podporno vlogo, ki jo ima na področju izobraževanja, dobro izpolnjuje.  

Naštete projekte sofinancira Evropska unija. Obstajajo še drugi skladi, ki učiteljem omogočajo 

ugodno izobraževanje. Slovenski štipendijski sklad SI04 podpira projekte s področja 

izobraževanja in usposabljanja. Mednarodno mobilnost spodbuja predvsem na nivoju 

bilateralnih partnerstev med državami. Največ povezav je med Slovenijo in Norveško, Islandijo 

ali Lihtenštajnom – to so namreč države, ki donirajo denar v sklad. Slovenija je vključena tudi 

v programa EGP in Norveški finančni mehanizem. To za nas predstavlja predvsem dodatna 

finančna sredstva, ki so lahko samo koristna za povezovanje. Kljub temu da omenjene države 

niso članice Evropske unije, se v bilateralnih programih krepi evropska dimenzija in odprtost 

do povezav z drugimi. To je razlog, da sklad omenjamo tudi tu. (Cmepisu, b.d.) 

 

  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_sl.htm
http://www.eun.org/
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3. EMPIRIČNI DEL 

 

3.1. Vključevanje tem o Evropski uniji in evropski dimenziji v 

pouk 

Po pregledani evropski in slovenski šolski zakonodaji lahko trdimo, da je evropsko dimenzijo 

in teme o Evropski uniji dobro vključevati v pouk. Ker so cilji in členi zakonov in resolucij, ki 

se dotikajo teh tem, zelo splošno zastavljeni, nas zanima, kaj učitelje usmerja in spodbuja, da 

prej omenjene teme umeščajo v pouk družboslovja.  

V nadaljevanju bomo tako pregledali in analizirali, kako so te teme opredeljene v učnih načrtih 

za spoznavanje okolja in družbo, koliko gradiva o določenih temah je učiteljem na voljo in kako 

si lahko tudi samoiniciativno pridobijo dodatno znanje in povezave. Še prej pa sledi analiza 

odgovorov učiteljev glede njihovih izkušenj pri poučevanju tem o Evropski uniji v šolah. 

 

3.1.1. Opredelitev raziskovalnega problema 

Vsi državljani Republike Slovenije smo z vstopom v Evropsko unijo postal tudi državljani 

Evropske unije. Okoliščine poučevanja domovinskih in državljanskih vsebin v šoli so se torej 

do neke mere spremenile, saj smo državljani Slovenije poleg svoje države dolžni poznati tudi 

širšo skupnost, kateri pripadamo. Ker je Slovenija v Evropski uniji razmeroma kratek čas, nas 

zanima, kakšna je praksa poučevanja vsebin o EU v šoli pri predmetih spoznavanje okolja in 

družba, pri katerih naj bi učenci prejeli največ teh vsebin. Zanima nas, kako nas učni načrti 

usmerjajo k poučevanju teh vsebin, koliko gradiva o temi o Evropski uniji imamo na razpolago, 

kako dostopno je to gradivo učiteljem ter v kolikšni meri slednji vse te vsebine vključujejo v 

pouk, kako lahko dobijo znanja o tej temi in kje se lahko o njej dodatno izobražujejo. 

 

3.1.2. Cilji raziskave, raziskovalna vprašanja 

Glavni cilji raziskave so: 

 ugotoviti, koliko in kako so teme o Evropski uniji vključene v učne načrte in obvezna 

učna gradiva do petega razreda osnovne šole;  

 zbrati in kratko opisati vire o Evropski uniji in o poučevanju o Evropski uniji in zanjo,  

ki so lahko v pomoč učiteljem v prvih dveh vzgojno-izobraževalnih obdobjih OŠ;  

 ugotoviti mnenja, poznavanje teme in izkušnje učiteljev s poučevanjem vsebin o 

Evropski uniji pri predmetih spoznavanje okolja in družba: 

o Kakšno je mnenje učiteljev o aktualnih učnih načrtih (za spoznavanje okolja in 

družbo) in gradivu v povezavi z vsebinami o Evropski uniji, ki je na voljo?  

o Katere možnosti dodatnega izobraževanja oz. druge nadgradnje znanja o 

vsebinah Evropske unije poznajo? 

o Kolikšen interes za nadgradnjo svojega znanja o vsebinah o Evropski uniji 

kažejo učitelji? 

o Koliko vsebin o Evropski uniji pri predmetih spoznavanje okolja oz. družba 

sami poučujejo in kaj jim je pri tem v pomoč? 

o Kaj bi bilo potrebno izboljšati na področju poučevanja vsebin o Evropski uniji 

pri spoznavanju okolja in družbi, da bi učenci dobili več znanja? 
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3.1.3. Metoda in raziskovalni pristop 

V nadaljevanju so bomo posvetili analizi in pregledu učnih načrtov, obveznega učnega gradiva 

(učbenikov, delovnih zvezkov, delovnih učbenikov in priročnikov za učitelje) in dodatnega 

gradiva, ki je učiteljem na voljo v trenutku opravljanja te raziskave.  

V sklepnem delu bomo predstavili rezultate intervjuja in ankete, ki je bila izvedena med učitelji. 

Uporabljena je deskriptivna metoda. Raziskovalni pristop je kvalitativna raziskava tako na 

področju zakonov, učnih načrtov, gradiv in izobraževanj kot tudi na področju prakse z 

intervjuvanjem učiteljev. Delno je raziskovalni pristop tudi kvantitativna raziskava, ker smo v 

zadnjem delu odgovore na anketo obdelali z metodami opisne statistike. 

 

3.1.4. Analizirana gradiva, proučevane osebe 

Učna načrta za spoznavanje okolja in družbo smo analizirali z vidika vsebin o Evropski uniji, 

tako da smo učne načrte pregledali in poiskali vse cilje, vsebine in priporočila, ki se nanašajo 

na Evropsko unijo. Prav tako smo analizirali tudi učbenike, delovne zvezke, delovne učbenike, 

priročnike in ostalo predpisano gradivo za predmeta spoznavanje okolja in družba. Glede na to, 

da se v učnem načrtu za spoznavanje okolja cilji, ki vključujejo Evropsko unijo, pojavljajo šele 

od 3. razreda naprej, smo v obravnavo vzeli le priročnike, učbenike, delovne zvezke in delovne 

učbenike, ki so namenjeni učencem 3., 4. in 5. razreda osnovne šole. Ob hitrem pregledu gradiva 

za prva dva razreda osnovne šole smo namreč ugotoviti, da vsebin o Evropski uniji v njih ni. 

Poleg tega smo preučevali gradivo, ki ja nastalo po letu 2004, torej po vstopu Slovenije v 

Evropsko unijo. V kolikor je bilo gradivo večkrat posodobljeno, smo v obravnavo vzeli zadnji 

ponatis. Na ta način smo analizirali 12 učbenikov, 9 delovnih zvezkov, 6 samostojnih delovnih 

zvezkov, 7 priročnikov za učitelje in 1 atlas. 

Drugo gradivo smo iskali v šolskih knjižnicah, v Informacijski pisarni Evropskega parlamenta 

in s pomočjo spletnih brskalnikov. Pomagali smo si tudi z brskalnikom Cobiss.si, kjer smo 

gradivo iskali s pomočjo ključnih besed (Evropska unija, EU v šoli, ipd.). V obravnavo smo 

uvrstili gradivo, ki bi lahko koristilo vsaj eni izmed ciljnih skupin – učiteljem oz. učencem. 

Izbrali smo smiselne parametre, gradivo pregledali in ga na kratko opisali. V obravnavo smo 

tako vzeli 11 spletnih strani, povezanih z evropskimi projekti, 20 knjig (velik del teh tudi v 

elektronski obliki), 3 primere avdio oz. video vsebin in 6 primerov priročnikov za učitelje.  

Skupaj smo obravnavali 40 različnih enot dodatnega gradiva, ki vključuje vsebine o Evropski 

uniji.  

Proučevane osebe v drugem delu naše raziskave so izbrane namensko. Gre za učitelje in 

učiteljice razrednega pouka. Poleg tega smo anketirali učiteljice in učitelje, ki jim je skupno to, 

da v praksi poučujejo vsaj enega od predmetov spoznavanje okolja ali družba. Med 162 

anketiranci, ki so začeli z izpolnjevanjem ankete, smo izbrali 70 anket, ki so bile rešene v celoti. 

Te smo vzeli v obravnavo.  

Z eno učiteljico je bil narejen polstrukturiran intervju. Učiteljica ima 21 let delovne dobe, 

poučevala je že v tretjem, četrtem in petem razredu osnovne šole. Poučevala je torej tako 

spoznavanje okolja kot tudi družbo.  
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3.1.5. Opis postopka zbiranja podatkov in opis instrumentov 

Natančno smo prebrali učna načrta za spoznavanje okolja in družbo ter izpisali vse cilje, vsebine 

in priporočila, ki so povezane z Evropsko unijo.  

Predpisano gradivo (učbenike, delovne zvezke, delovne učbenike, priročnike in atlase) smo 

iskali s pomočjo katalogov založb in s pregledom polic z učbeniškim gradivom s področja 

družboslovja v knjižnicah. Vso gradivo smo pregledali in izpisali vsa poglavja, ki vsebujejo 

vsebine o Evropski uniji, ter dodali kratek opis in analizo vsebin. 

Drugo gradivo, ki vsebuje vsebine o Evropski uniji in lahko služi učiteljem za pomoč pri 

poučevanju vsebin o Evropski uniji ali učencem pri usvajanju teh vsebin, smo analizirali opisno 

ter dodali nekaj parametrov, kot so ciljna starostna skupina, primernost za samostojno delo, za 

skupinsko obravnavo ipd. V evalvaciji smo napisali, kaj se nam zdi pri gradivu dobro. V kolikor 

je mogoče do gradiva dostopati tudi prek spleta, smo dodali povezavo, na kateri je gradivo 

dostopno. 

Za zbiranje podatkov v raziskavi smo uporabili nestandardiziran polstrukturiran intervju in 

anketni vprašalnik. Avtor magistrskega dela je najprej pripravil anketo (Priloga 1) in okvirna 

vprašanja za intervju (Priloga 2). Kasneje je anketo in intervju tudi izvedel. 

Anketo smo izvedli v elektronski obliki s pomočjo spletnega programa 1ka (1ka, b.d.).  

Razdelili smo tudi 20 tiskanih anket, od katerih smo jih kasneje 12 teh izpolnjenih dobili nazaj. 

Te smo ročno vnesli v spletni program 1ka, da so bili vsi odgovori na anketo vidni na enem 

mestu. Anketo smo poslali učiteljicam in učiteljem, ki jih osebno poznamo. Prosili smo jih, naj 

jo razdelijo svojim sodelavcem na šoli, ki ustrezajo kriterijem. Sami smo razdelili oz. 

posredovali 85 anket, učitelji pa so anketo naprej razdelili še 77 učiteljem oz. učiteljicam. Do 

ankete je tako skupaj prišlo 162 učiteljev in učiteljic. 70 anket je bilo ustreznih in te smo kasneje 

vključili v analizo, 92 anket pa smo izločili, ker so bile nepopolne oz. nam anketiranci 

anketnega vprašalnika niso vrnili izpolnjenega. Anketa je potekala med 18. majem in 5. julijem 

2016.  

Večina vprašanj v anketi (22 vprašanj) je zaprtega tipa. Anketiranci so izbirali med 5 seznami 

z več možnimi odgovori, 7 vprašanji odprtega tipa z dvema možnima odgovoroma in 6 

vprašanji odprtega tipa z več kot tremi možnimi odgovori. S štirimi lestvicami stališč smo 

preverili stališča učiteljev o pomembnosti vsebin (kakšen pomen pripisujejo poučevanju vsebin 

o Evropski uniji).  

Tri vprašanja so odprtega tipa. Vprašanje o delovni dobi anketirancev je bilo odprtega tipa, prav 

tako sta bili odprtega tipa zaključni dve vprašanji, anketiranci pa so prosto navedli literaturo o 

Evropski uniji za učitelje in učence, ki jo poznajo. 

Med 25 sklopi vprašanj smo imeli pri 16 vprašanjih opravka z ordinalno spremenljivko, pri 7 z 

nominalno, pri 2 pa z razmernostno. 

Avtor magistrskega dela je intervju z učiteljico opravil 4. julija. Intervju je bil nestandardiziran 

polstrukturiran. Odgovore intervjuja si je avtor sproti zapisoval. Pri pripravi intervjuja je avtor 

začrtal osnovna vprašanja, med izvajanjem pa je vprašanja podkrepil z dodatnimi podvprašanji. 

Vprašanja v intervjuju so bila odprtega tipa – intervjuvanka je lahko nanje prosto odgovarjala. 

Tako pri anketnem vprašalniku kot tudi pri intervjuju so vprašanja temeljila na raziskovalnih 

vprašanjih. 

 

3.1.6. Opis postopka obdelave podatkov 

Podatke, pridobljene s pomočjo anketnega vprašalnika, smo obdelali z različnimi statističnimi 

postopki in s tem pridobili odgovore na raziskovalna vprašanja. Največkrat smo uporabili 

srednje vrednosti (aritmetična sredina). Pri frekvencah smo imeli opravka z grupiranimi 

vrednostmi spremenljivke. Največkrat smo rezultate prikazali s strukturnimi stolpci in 

frekvenčnimi krogi, nekajkrat tudi opisno. Uporabili smo tudi grafikon hierarhije z gnezdenimi 
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pravokotniki. V analizi je uporabljena tudi korelacija, ki smo jo predstavili opisno. 

Podatke, pridobljene z intervjujem, smo kvalitativno analizirali. Pri kriterijih kvalitativnega 

raziskovanja smo se opirali na poststrukturalistični raziskovalni pristop. Odgovori na vprašanja 

so nam omogočili potrditev naših teoretičnih izhodišč, ki smo jih na začetku predstavili, in nam 

nudili opisno razlago rezultatov, ki smo jih dobili pri anketi. Ta pristop se nam je zdel tudi 

vsebinsko upravičen in smiseln, saj smo ga uporabili kot dopolnilo anketi. Za tovrstno raziskavo 

je intervju primerna tehnika zbiranja podatkov. Kvalitativna raziskava, ki smo jo opravili s 

pomočjo intervjuja, nam je dodatno opisno odgovorila na vprašanja, ki smo jih učiteljem 

zastavili tudi prek anketnega vprašalnika, zato menimo, da je dobro koristila kot dodatek k 

jasnem opisu aktualnega stanja. 

Odgovori intervjuvanke so podkrepili odgovore anketirancev oz. so na določena vprašanja dali 

bolj jasen, subjektiven odgovor. Tako smo analizi ankete pri vsakem področju dodali mnenje 

učiteljice, pridobljeno s pomočjo intervjuja, in vse skupaj subjektivno vrednotili. 

  



   

20 

 

3.2. Analiza učnih načrtov ter učbenikov, delovnih zvezkov, 

delovnih učbenikov, priročnikov in ostalega gradiva za 

predmeta spoznavanje okolja in družba 

3.2.1. Analiza učnih načrtov z vidika vsebin o Evropski uniji 

3.2.1.1. Učni načrt: SPOZNAVANJE OKOLJA 

Predmet spoznavanje okolja je na učnem programu za učence od prvega do tretjega razreda 

osnovne šole.  

V opredelitvi predmeta spoznavanje okolja najdemo: »Spoznavanje okolja združuje procese, 

postopke in vsebine, s katerimi spoznavamo svet, v katerem živimo.« Ker živimo v Evropski 

uniji, sklepamo, da je pri predmetu tudi veliko vsebin o Uniji. Med splošnimi cilji predmeta 

najdemo: »Ob tem se razvija odnos do dejstev, strpnost do negotovosti, odprtost za sprejemanje 

tujih zamisli in občutljivost za dogajanja v naravnem in družbenem okolju. Zlasti ta občutljivost 

za dogajanja v okolju naj bi se razvila v zavedanje o pomembnosti človekovega premišljenega 

ravnanja tako v medosebnih kot družbenih odnosih, v razvijanju strpnosti do drugačnih in 

upoštevanje načela enakosti med spoloma (socialne in državljanske kompetence). Namen je 

postaviti temelje za konstruktivno razmišljanje o vsebinah državljanstva, etike, odgovornosti v 

krajevnem in mednarodnem smislu, demokraciji, pravičnosti, varnosti, človekovih pravicah, 

kulturni raznovrstnosti, proizvodnji in potrošniških vzorcih.« (Učni načrt za spoznavanje 

okolja, 2011, str. 5) Ob zgoraj omenjenem citatu lahko govorimo o evropski dimenziji pri tem 

predmetu. 

Neposredno se z vsebinami o Evropski uniji pri spoznavanju okolja v učnem načrtu srečamo 

šele v tretjem razredu, pod tematskim sklopom Skupnosti, kjer se med cilji in vsebinami 

pojavita dva cilja, in sicer, da otroci vedo, da je Slovenija članica EU, in poznajo sosednje 

države, ter da vedo, da Slovenija sodeluje tudi z drugimi državami (gospodarstvo, trgovina idr.). 

Standard znanja po učnem načrtu je torej, da v omenjenem tematskem sklopu učenec ve, da živi 

v Sloveniji in da je Slovenija članica Evropske unije. 

Ideja je, da bi se učenci prek predmeta spoznavanje okolja srečali z evropsko dimenzijo, saj je 

splošni cilj dobiti znanje v okviru evropske dimenzije. Operativnih učnih ciljev, ki se 

neposredno dotikajo poznavanja vsebin o Evropski uniji in njenih članicah, je v aktualnem 

učnem načrtu zelo malo. Med operativnimi cilji je kar nekaj tematskih sklopov, v katere bi 

lahko vsebine o Evropski uniji dodali z le malo popravki učnih ciljev. To bi lahko storili tako, 

da bi poznavanju lokalnih in slovenskih vsebin, običajev ipd. dodali tudi evropski primer. 

 

3.2.1.2. Učni načrt: DRUŽBA 

Predmet družba je v osnovni šoli v programu za učence od četrtega do petega razreda osnovne 

šole. »Pri predmetu gre za nadgradnjo in razširitev ciljev, vsebin in dejavnosti, ki jih učenci 

spoznavajo v 1., 2. in 3. razredu pri predmetu spoznavanje okolja.« (Učni načrt za spoznavanje 

okolja, 2011, str. 4) Med splošnimi cilji predmeta v kar vseh točkah najdemo osnove evropske 

dimenzije v izobraževanju: 

• razumevanje o svojem družbenem, kulturnem in naravnem okolju v času in prostoru; 

• zavedanje o interakciji, soodvisnosti kulturnih, družbenih, naravnih procesov in pojavov 

ter pomembnost trajnostnega razvoja; 

• družbene, komunikacijske in raziskovalne spretnosti in sposobnosti, ki jim ob znanjih 

omogočajo uspešno ravnanje v okolju; 

• stališča in vrednote v okviru okoljske, državljanske in domovinske vzgoje ter vzgoje za 

demokracijo in človekove pravice; 

• spoznavne, emocionalne, socialne sposobnosti ter spretnosti (logično in kritično 
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mišljenje, ustvarjalnost, učinkovite strategije za reševanje vprašanj itd.) in strategije 

vseživljenjskega učenja (socialne in državljanske kompetence, sporazumevanje v 

maternem jeziku, samoiniciativnost in podjetnost, digitalna pismenost, učenje učenja, 

kulturna zavest in izražanje ipd.).   

(Učni načrt za družbo, 2011, str. 5) 

Pri predmetu družba se vsebine o Evropski uniji neposredno pojavijo vsako leto v enem 

tematskem sklopu, in sicer v četrtem razredu v sklopu Ljudje v družbi, v katerem se kot splošni 

cilj pojavi razvijanje pozitivnega odnosa do države Slovenije, domovine in Evropske unije 

(EU), v tematskih sklopih Ljudje v prostoru in Ljudje v času v petem razredu pa morajo učenci 

spoznati organiziranost EU s poudarkom na demokraciji, pravice Slovencev kot državljanov 

EU ter gospodarski in politični pomen povezanosti državljanov EU.  

Za peti razred v učnem načrtu pri tematskem sklopu najdemo tudi didaktična priporočila: 

 Ljudje v prostoru: Spoznavanje Evrope in drugih delov sveta naj poteka priložnostno, 

ob temah, pri katerih je smiselno pogledati čez meje, in ob aktualnih dogodkih, ki jih 

čim pogosteje lociramo na globusu in zemljevidih. Države EU spoznavajo ob 

zemljevidu in slikovnem gradivu in se jih ne učijo na pamet.  

 Ljudje v času: Temeljni pojmi – Slovani, Karantanija, krščanstvo, protestantizem, 

Jugoslavija, Republika Slovenija, Evropska unija, državna meja. 

Le malo učnih ciljev in didaktičnih priporočil v učnem načrtu se neposredno nanaša na 

Evropsko unijo. Če gledamo malo širše, lahko v to kategorijo uvrstimo še nekaj dokaj splošno 

zastavljenih učnih ciljev, ki bi lahko zajemali tudi temo o Evropski uniji.  

 

3.2.1.3. Povzetek analize učnih načrtov 

Ob upoštevanju učnih načrtov je torej količina vsebin o Evropski uniji, ki je vključena v pouk 

spoznavanja okolja oz. družbe, zelo odvisna od učitelja. Ta lahko sledi le zgoraj navedenim 

ciljem in didaktičnim priporočilom, lahko pa v mnogih drugih učnih ciljih vidi priložnost, da 

učencem poda širše znanje, ki ni omejeno le na poznavanje Slovenije in njenih značilnosti, 

ampak je razširjeno tudi na poznavanje Evropske unije, njenih držav članic in njihovih 

značilnosti. 

Da bi učitelji pri pouku spoznavanja okolja in družbe učencem čim lažje podajali tudi vsebine 

o Evropski uniji, je dobro, da imamo na voljo čim več kakovostnega in preprosto dostopnega 

gradiva. 
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3.2.2. Analiza učbenikov, delovnih zvezkov, delovnih učbenikov in 

priročnikov za spoznavanje okolja in družbo ter atlasov 

3.2.2.1. Učbeniki 

Hergan, I., Devetak, I., Kolar, M. in Kovač, T. (2011). Dotik okolja 3. Učbenik za spoznavanje 

okolja v tretjem razredu osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – učbenik  

Starostna skupina: 3. razred 

Poglavje: Naš kraj 

Pri vsebinskem sklopu naš kraj najdemo omembo, da je Slovenija evropska država. Omenjajo 

se sosednje države in narodi, ki živijo v Republiki Sloveniji. Izvemo tudi, da ima prav tako kot 

Slovenija tudi Evropske unija svoje simbole – himno in zastavo, nima pa grba. Glede na to, da 

se v učnem načrtu za spoznavanje okolja kot standard znanja omenja, da učenec ve, da živi v 

Sloveniji in da je Slovenija članica Evropske unije, je vsebin o Evropski uniji v učbeniku dovolj. 

Menimo pa, da bi bilo lahko vsebin več, saj se nam zdi že učni načrt nekoliko okrnjen. 

 

 

Fošnarič, S., Rajšp, M. in Žic, J. (2010). Moj svet 3. Učbenik za spoznavanje okolja za 3. razred 

devetletne osnovne šole. Ljubljana: Izotech. 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – učbenik  

Starostna skupina: 3. razred 

Poglavje: Naš denar 

V poglavju naš denar v učbeniku najdemo, da je Slovenija članica Evropske unije in ima zato 

tudi enotno evropsko valuto – evro. To je edina omemba Evropske unije v učbeniku, kar se nam 

zdi premalo. Učbenik na tem področju komaj dosega osnovne standarde znanja po učnem načrtu 

za spoznavanje okolja. 

 

 

Grošelj, N. in Ribič, M. (2013). Lili in Bine 3. Učbenik za spoznavanje okolja v tretjem razredu 

osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett. 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – učbenik  

Starostna skupina: 3. razred 

Poglavje: Slovenija v Evropski uniji 

Učbenik vsebuje poglavje o Sloveniji v Evropski uniji. Poleg omembe, da je Slovenija članica 

Evropske unije, v njem najdemo tudi podatke, koliko članic je v Uniji, zakaj so se povezale in 

kako povezava pozitivno vpliva na gospodarstvo. Od vseh učbenikov za spoznavanje okolja je 

tu največ vsebin o Evropski uniji, vsebine pa v nekaterih točkah celo presegajo osnovne 

standarde znanja iz učnega načrta, kar se nam zdi dobro.  

 

 

Krnel, D., Bajd, B., Pečar, M., Ferbar, J., Antić Gaber, M. in Grgičević, D. (2013). Okolje in 

jaz 3. Spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole. Učbenik. Ljubljana: Modrijan. 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – učbenik  

Starostna skupina: 3. razred 

Poglavje: Slovenija v Evropi 

Učbenik vsebuje poglavje Slovenija v Evropi, v katerem poleg sosednjih držav, jezikov, ki jih 

v njih govorijo, in valut, ki jih uporabljajo, najdemo omembo, da je Slovenija članica Evropske 

unije in da uporabljamo evro, ki je enotna valuta Evropske unije. Omenjajo se različni evrski 
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kovanci in zastava Evropske unije. Himna Unije ni omenjena, prav tako se pri opisu politične 

ureditve omenja samo politično ureditev Slovenije, ureditve Evropske unije pa ne zasledimo. 

Tako kot pri večini analiziranih učbenikov tudi tu lahko ugotovimo, da vsebine sledijo 

osnovnim standardom znanja z učnega načrta, ne moremo pa trditi, da so te vsebine kakorkoli 

nadgrajene. 

 

 

Vrščaj, D., Strgar, J., Kralj, D., Udir, V., Popit, S. in Papotnik, A. (2011). Opazujem, 

raziskujem, razmišljam 3. Učbenik. Ljubljana: DZS. 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – učbenik 

Starostna skupina: 3. razred 

Poglavje: Kdor kaj velja, svoj znak ima 

V poglavju Kdor kaj velja, svoj znak ima najdemo znake in simbole Republike Slovenije in 

Evropske unije. Učenci se torej seznanijo z uradnimi simboli, drugega znanja o Evropski uniji 

pa s pomočjo tega učbenika ne pridobijo.  

 

 

Jurač, V., Razpotnik, J. in Vovk Korže, A. (2013). Družba smo mi 4. Učbenik za družbo v 

četrtem razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett. 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – učbenik 

Starostna skupina: 4. razred 

V učbeniku ni vsebin, ki bi bile povezane z Evropsko unijo. 

 

 

Verdev, H. in Razpotnik, J. M. (2014). Radovednih pet: Učbenik za družbo v 4. razredu osnovne 

šole. Ljubljana: Rokus Klett. 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – učbenik  

Starostna skupina: 4. razred 

V učbeniku ni vsebin, ki bi bile povezane z Evropsko unijo. 

 

 

Umek, M. in Janša-Zorn, O. (2015). Družba in jaz 1: družba za 4. razred osnovne šole. Učbenik. 

Ljubljana: Modrijan. 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – učbenik 

Starostna skupina: 4. razred 

V učbeniku za četrti razred ni zaslediti vsebin o Evropski uniji. Evropska unija v učbeniku ni 

omenjena. 

 

 

Mirjanić, A. (2013). Družba smo mi 5. Učbenik za družbo v petem razredu osnovne šole. 

Ljubljana. Rokus Klett. 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – učbenik 

Starostna skupina: 5. razred 

Poglavje: Slovenija v Evropski uniji 

V poglavju Slovenija v Evropski uniji najdemo opis Evropske unije, osnovne podatke o njej, 

nekaj možnosti, ki nam jih Evropska unija kot državljanom ponuja, naštete so prednosti 

združevanja držav ipd. Spoznamo tudi organiziranost Evropske unije in simbole, ki jih 

Evropska unija ima. Vsebine v učbeniku dosegajo predpisane osnovne standarde znanja po 

učnem načrtu. 
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Ciglenečki, S., Justin, J., Resnik Planinc, T. in Švab, A. (2010). Družba za petošolc(k)e: učbenik 

za družbo v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja. Ljubljana: Družba za 

založništvo, izobraževanje in raziskovanje d.o.o. 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – učbenik 

Starostna skupina: 5. razred 

Poglavje: Republika Slovenija, članica Evropske unije 

V poglavju o Evropski uniji so ob zemljevidu naštete vse države članice Evropske unije razen 

Hrvaške, ki v času nastanka učbenika še ni bila članica Evropske unije. Poleg tega so v učbeniku 

napake, saj sta zastavi Romunije in Bolgarije zamenjani. Je pa v učbeniku naštetih kar nekaj 

pozitivnih vplivov Evropske unije na Slovenijo. Menimo, da je vsebina o Evropski uniji v 

učbeniku pomanjkljivo predstavljena. 

 

 

Verdev, H. in Žlender, B. (2015). Radovednih pet: Učbenik za družbo v 5. razredu osnovne 

šole. Ljubljana: Rokus Klett. 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – učbenik  

Starostna skupina: 5. razred 

Poglavje: Evropska unija in svet 

V poglavju Evropska unija in svet najdemo evropske simbole, geslo Evropske unije, omenja se 

dan Evrope, raznolikost in sodelovanje. Učenci spoznajo organiziranost Evropske unije in 

pomen Evropske unije za Slovence. Vsebin o Evropski uniji je v učbeniku po našem mnenju 

malo, dosegajo pa osnovne standarde znanja po učnem načrtu. 

 

 

Umek, M. in Janša-Zorn, O. (2015). Družba in jaz 2: družba za 5. razred osnovne šole. Učbenik. 

Ljubljana: Modrijan. 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – učbenik 

Starostna skupina: 5. razred 

Poglavje: Naša država, Republika Slovenija: Slovenija in Evropska unija in Povezani smo z 

vsem svetom 

V poglavju Slovenija in Evropska unija najdemo dve strani, ki sta namenjeni spoznavanju 

Evropske unije. Učenci prek zemljevida EU spoznajo članice, himno, denar, zastavo. Spoznajo 

tudi pogoje za članstvo, kot so spoštovanje svobode, demokracije, človekovih pravic ipd. Na 

kratko se spoznajo tudi z institucijami Evropske unije.  

Poglavje Povezani smo z vsem svetom sicer ni neposredno povezano z Evropsko unijo, vseeno 

pa v njem najdemo načine in razloge za povezovanje in informacije o trgovini, kar učencem 

prinaša nadgradnjo znanja o Evropski uniji, saj tudi Evropska unija temelji na tem povezovanju. 

Vsebin o Evropski uniji je v učbeniku v primerjavi z drugimi primerljivimi učbeniki za enako 

starost veliko, dosegajo pa predpisane osnovne standarde znanja po učnem načrtu za družbo. 

 

3.2.2.2. Delovni zvezki 

Hergan, I., Devetak, I., Kolar, M. in Kovač, T. (2013). Dotik okolja 3. Delovni zvezek  za 

spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole – 2. del. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – delovni zvezek 

Starostna skupina: 3. razred 

Vsebinski sklop: Naš kraj 

Pri vsebinskem sklopu Naš kraj sta dve strani namenjeni sosednjim državam in Evropski uniji. 

Nobena naloga ni namenjena preverjanju znanja učencev o Evropski uniji. Vsi podatki o 

Evropski uniji in značilnostih so že napisani, tako kot v učbeniku. Menimo, da bi lahko delovni 

zvezek vseboval več nalog, kjer bi našli vsebino o Evropski uniji. Učenec mora po učnem načrtu 
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za spoznavanje okolja ob koncu tretjega razreda vedeti, da živi v Sloveniji in da je Slovenija 

članica Evropske unije. Potemtakem je vsebin o Evropski uniji v delovnem zvezku sicer dovolj, 

so pa le-te že podane. 

 

 

Fošnarič, S., Rajšp, M. in Žic, J. (2010). Moj svet 3. Delovni zvezek z delovnim gradivom za 

spoznavanje okolja za 3. razred devetletne osnovne šole. Ljubljana: Izotech. 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – delovni zvezek 

Starostna skupina: 3. razred 

Poglavje: Naš denar 

V poglavju Naš denar v delovnem zvezku najdemo podatek, da je Slovenija članica Evropske 

unije. Poleg tega učenci spoznajo evro. Nalog na temo Evropske unije je v delovnem zvezku 

zelo malo in komaj dosegajo osnovne standarde znanja, predpisane po učnem načrtu za 

spoznavanje okolja. 

 

 

Krnel, D., Bajd, B., Pečar, M., Ferbar, J., Antić Gaber, M. in Grgičević, D. (2013). Okolje in 

jaz 3. Spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole. Delovni zvezek. Ljubljana: Modrijan. 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – delovni zvezek 

Starostna skupina: 3. razred 

Poglavje: Slovenija v Evropi 

V poglavju Slovenija v Evropi so vse vsebine vezane na sosednje države in na opis njihovih 

značilnosti. Evropske unije delovni zvezek ne omenja, kar pomeni, da delovni zvezek ne dosega 

osnovnih standardov znanja pri predmetu spoznavanje okolja. Te standarde morajo učenci torej 

pridobiti brez pomoči delovnega zvezka. 

 

 

Vrščaj, D., Strgar, J., Kralj, D., Udir, V., Popit, S. in Papotnik, A. (2012). Opazujem, 

raziskujem, razmišljam 3. Delovni zvezek. Ljubljana: DZS. 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – delovni zvezek 

Starostna skupina: 3. razred 

Poglavje: Kdor kaj velja, svoj znak ima 

V poglavju Kdor kaj velja, svoj znak ima najdemo znake in simbole Republike Slovenije in 

Evropske unije. Naloga učencev je, da simbole in znake prav razporedijo. Drugih vsebin, 

povezanih z Evropsko unijo, v delovnem zvezku ne najdemo.  

 

 

Jurač, V., Razpotnik, J. in Vovk Korže, A. (2013). Družba smo mi 4. Delovni zvezek za družbo 

v četrtem razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett. 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – delovni zvezek 

Starostna skupina: 4. razred 

V delovnem zvezku ni vsebin, ki bi bile povezane z Evropsko unijo. 

 

 

Umek, M. in Janša-Zorn, O. (2015). Družba in jaz 1: družba za 4. razred osnovne šole. Delovni 

zvezek. Ljubljana: Modrijan. 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – delovni zvezek 

Starostna skupina: 4. razred 

V delovnem zvezku za četrti razred ni zaslediti vsebin o Evropski uniji. Evropska unija v 

delovnem zvezku ni omenjena. 
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Mirjanić, A. (2013). Družba smo mi 5. Delovni zvezek za družbo v petem razredu osnovne šole. 

Ljubljana. Rokus Klett. 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – delovni zvezek 

Starostna skupina: 5. razred 

Poglavje: Slovenija v Evropski uniji 

V poglavju Slovenija v Evropski uniji v delovnem zvezku se od učencev pričakuje, da poznajo 

simbole Evropske unije, njene organe in njihove naloge. Poleg tega se omenjajo načela, ki jih 

članice Evropske unije spoštujejo, možnosti, ki jih članstvo v Evropski uniji prinaša 

državljanom itd. Menimo, da je delovni zvezek dobro zastavljen, saj od učencev zahteva vse 

osnovne pomembne informacije, učenci pa morajo z razmišljanjem informacije sami napisati 

ter nimajo možnosti za povezovanje in ugibanje. 

 

 

Justin, J. in Resnik Planinc, T. (2009). Družba za petošolc(k)e: delovni zvezek za družbo v 5. 

razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja. Ljubljana: Družba za založništvo, 

izobraževanje in raziskovanje d.o.o. 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – delovni zvezek 

Starostna skupina: 5. razred 

Poglavje: Republika Slovenija, članica Evropske unije 

V delovnem zvezku podobno kot v istoimenskem učbeniku najdemo vse članice Evropske unije 

z izjemo Hrvaške, saj v času nastanka delovnega zvezka še ni bila članica Evropske unije. 

Vsebina v delovnem zvezku o Evropski uniji je pomanjkljivo predstavljena. 

 

 

Umek, M. in Janša-Zorn, O. (2015). Družba in jaz 2: družba za 5. razred osnovne šole. Delovni 

zvezek. Ljubljana: Modrijan. 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – delovni zvezek 

Starostna skupina: 5. razred 

Poglavje: Naša država, Republika Slovenija: Slovenija in Evropska unija 

Podobno kot v pripadajočem učbeniku učenci s pomočjo delovnega zvezka v poglavju 

Slovenija in Evropska unija prek zemljevida spoznajo članice Evropske unije. Pobarvati morajo 

članice z isto barvo glede na leto vstopa v Evropsko unijo. Narisati morajo zastavo ter napisati, 

koliko članic ima Evropska unija in kakšen je položaj slovenščine v okviru Evropske unije. 

Sami morajo tudi navesti pogoje za sprejem v Evropsko unijo. Ravno zadnji omenjeni nalogi 

po našem mnenju prinašata tudi preverjanje znanja, ki temelji na razmišljanju. Delovni zvezek 

je eden redkih tovrstnih gradiv, ki ne preverja le osnovnega znanja. 

 

3.2.2.3. Samostojni delovni zvezki (delovni učbeniki) 

Krnel, D., Hodnik Čadež, T., Kokalj, T. in Pristovnik T. (2012). Mlinček 3. Slovenščina, 

matematika in spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole – 2. del. Delovni učbenik. 

Ljubljana: Modrijan. 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – delovni učbenik  

Starostna skupina: 3. razred 

Vsebinski sklop: Republika Slovenija 

Pri vsebinskem sklopu Republika Slovenija najdemo omembo, da je Slovenija članica Evropske 

unije. Na sliki je tudi zastava Evropske unije. Del je namenjen tudi sosednjim državam in 

pokrajinam na stiku, kjer so dvojezična območja. V zaključku poglavja najdemo tudi nalogo z 

evri, kjer učenci spoznajo, da imajo po različnih evropskih državah različne motive na evrskih 

kovancih. Vsebin o Evropski uniji ni veliko, predvsem pogrešamo omembo drugih evropskih 

simbolov (npr. himne Evropske unije) in kratko shemo politične ureditve. 
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Grošelj, N. in Ribič, M. (2015). Lili in Bine 3. Samostojni delovni zvezek za spoznavanje okolja 

v tretjem razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett. 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – delovni učbenik 

Starostna skupina: 3. razred 

Poglavje: Slovenija v Evropski uniji 

V samostojnem delovnem zvezku najdemo kar obsežno poglavje Slovenija v Evropski uniji, v 

katerem so predstavljene članice Evropske unije in nekaj osnovnih podatkov o Uniji, med njimi 

tudi razlogi za povezovanje držav in gospodarski učinki tovrstnega povezovanja. 

 

 

Kozel, L., Baloh, E. in Stankovič, M. (2016). Družba 4: Samostojni delovni zvezek za družbo v 

četrtem razredu osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – delovni učbenik  

Starostna skupina: 4. razred 

V delovnem učbeniku ni vsebin, ki bi bile povezane z Evropsko unijo. 

 

 

Verdev, H. in Razpotnik, J. M. (2014). Radovednih pet: Samostojni delovni zvezek za družbo v 

4. razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett. 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – delovni učbenik  

Starostna skupina: 4. razred 

V delovnem učbeniku ni vsebin, ki bi bile povezane z Evropsko unijo. 

 

 

Raztresen, M., Baloh, E. in Stankovič, M. (2016). Družba 5: Samostojni delovni zvezek za 

družbo v petem razredu osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – delovni učbenik  

Starostna skupina: 5. razred 

Poglavje: Slovenija in Evropska unija 

V poglavju Slovenija in Evropska unija učenci spoznajo osnovne pojme o Evropski uniji in 

njeni organiziranosti. Je eno redkih gradiv, v katerih so našteti učinki članstva Slovenije v 

Evropski uniji, tako pozitivni kot negativni. Učenci v gradivu spoznajo vse države v Evropski 

uniji, na voljo pa so tudi osnovni podatki o njih. Vsebin o Evropski uniji je v omenjenem 

delovnem učbeniku v poglavju v primerjavi z ostalim gradivom veliko. 

 

 

Verdev, H. in Žlender, B. (2016). Radovednih pet: Samostojni delovni zvezek za družbo v 5. 

razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett. 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – delovni učbenik  

Starostna skupina: 5. razred 

Poglavje: Država Slovenija: Evropska unija in svet 

V poglavju Evropska unija in svet morajo učenci poznati aktualno število članic Evropske unije, 

evropske simbole in evro. Učenci spoznajo organiziranost Evropske unije in pomen Evropske 

unije za Slovence. Poznati morajo tudi pomen povezovanja s svetom. Del nalog je tudi 

interaktivno podprt. Menimo, da so naloge v delovnem zvezku dobro zastavljene, od učencev 

pa pričakujejo osnovna znanja o Evropski uniji po učnem načrtu za družbo. 
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3.2.2.4. Priročniki za učitelje 

Hergan, I., Devetak, I., Kolar, M. in Kovač, T. (2005). Dotik okolja 3. Priročnik k delovnemu 

zvezku  in učbeniku v tretjem razredu 9-letne osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – priročnik za učitelje 

Starostna skupina: učitelji 

Poglavje: Naš kraj 

V poglavju Naš kraj pri razdelku o delu z učbenikom najdemo naloge, da učenci na zemljevidu 

Evropo iščejo Slovenijo in njene sosednje države. Poznati morajo tudi zastavo Evropske unije. 

Predvideno delo v priročniku dosega osnovne standarde znanja vsebin o Evropski uniji, ki jih 

narekuje učni načrt, menimo pa, da bi lahko vseboval in predlagal več dejavnosti, ki bi bile v 

pomoč pri spoznavanju omenjenih vsebin. 

 

 

Krnel, D., Bajd, B., Pečar, M., Ferbar, J., Antić Gaber, M. in Grgičević, D. (2014). Okolje in 

jaz 3. Spoznavanje okolja v 3. razred devetletne osnovne šole. Priročnik za učitelje. Ljubljana: 

Modrijan. 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – priročnik za učitelje 

Starostna skupina: učitelji 

Poglavje: Slovenija v Evropi 

V priročniku najdemo kar nekaj informacij o Evropski uniji, ki so lahko koristni za učitelje. 

Poleg tega so na voljo primeri dejavnosti, ki jih učitelji lahko izvajajo pri pouku. Nekaj 

dejavnostih je vezanih na poznavanje Evropske unije, vsekakor pa se da dejavnosti razširiti in 

v njih vključiti določene vsebine o Evropski uniji. Priročnik vsebuje več koristnih podatkov o 

Evropski uniji, kot jih najdemo v istoimenskem učbeniku oz. delovnem zvezku. 

 

 

Vrščaj, D., Strgar, J., Kralj, D., Udir, V. in Popit, S. (2011). Opazujem, raziskujem, razmišljam 

3. Priročnik za učitelja pri pouku spoznavanje okolja v 3. razredu devetletne osnovne šole. 

Ljubljana: DZS. 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – priročnik za učitelje 

Starostna skupina: učitelji 

Poglavje: Kdor kaj velja, svoj znak ima 

Za poglavje Kdor kaj velja, svoj znak ima so predlagane dejavnosti za spoznavanje evropskih 

simbolov. To so edine evropske vsebine v tem priročniku. 

 

 

Vovk, T. (2010). Družba smo mi 4. Priročnik za učitelje za družbo v četrtem razredu osnovne 

šole. Ljubljana: Rokus Klett. 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – priročnik za učitelje 

Starostna skupina: učitelji 

V priročniku ni vsebin, ki bi bile povezane z Evropsko unijo. 

 

 

Umek, M. (2015). Družba in jaz 1: družba za 4. razred osnovne šole. Priročnik za učitelje. 

Ljubljana: Modrijan. 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – priročnik za učitelje 

Starostna skupina: učitelji 

V priročniku prav tako kot v učbeniku in delovnem zvezku z enakim imenom ni zaslediti vsebin 

in predlaganih dejavnosti na temo Evropske unije.  
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Mirjanić, A. (2013). Družba smo mi 5. Priročnik za učitelje za družbo v petem razredu osnovne 

šole. Ljubljana. Rokus Klett. 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – priročnik za učitelje  

Starostna skupina: učitelji 

Poglavje: Slovenija v Evropski uniji 

V priročniku za učitelje dobimo ideje za pripravo ure, pri kateri učenci spoznajo Evropsko unijo 

in možnosti, ki jih Evropska unija ponuja njenim državljanom, seznanijo pa se tudi s prednostmi 

združevanja in povezovanja držav.  

 

 

Umek, M. (2006). Družba in jaz 2: družba za 5. razred devetletne osnovne šole. Priročnik za 

učitelje. Ljubljana: Modrijan. 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – priročnik za učitelje 

Starostna skupina: učitelji 

Poglavje: Naša država, Republika Slovenija: Slovenija in Evropska unija in Povezani smo z 

vsem svetom 

V priročniku za učitelje najdemo kar nekaj osnovnih podatkov o Evropski uniji, slovenski poti 

do Unije in vlogi Slovenije v njej. Vsebuje nekaj konkretnih idej za pouk. Ena od idej je tudi 

vključevanje v katerega od projektov EU, kar se nam zdi še posebej dobro. 

  

3.2.2.5. Šolski atlasi 

Umek, M. in drugi (2006). Atlas: družba in jaz: družba za 4. in 5. razred devetletne osnovne 

šole. Kartografsko gradivo. Ljubljana: Modrijan. 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – kartografsko gradivo 

Starostna skupina: 2. triada, učitelji 

Primerno za pouk: 

     Za skupno obravnavo: da  

     Za diferenciacijo: da 

     Za samostojno delo: da 

V atlasu najdemo različne zemljevide, med njimi tudi zemljevid Evrope z označenimi državami 

Evropske unije, med katerimi pa ni Bolgarije, Hrvaške in Romunije, saj države v času nastanka 

atlasa še niso bile del Evropske unije. Kartografsko gradivo je torej dokaj primerno, manjka 

posodobitev. 

 

3.2.2.6. Povzetek  

Po pregledu učnega gradiva, ki je za družboslovne predmete na voljo, lahko trdimo, da skoraj 

vso gradivo vsebuje vsebine o Evropski uniji. Vse vsebine so vezane na osnovne standarde 

znanja po učnem načrtu za spoznavanje okolja oz. družbo. Le redkokje najdemo nadgradnjo 

standardov. Pogrešamo predvsem vsebine o Evropski uniji, ki bi bile vključene v druge 

vsebinske sklope. Evropsko unijo gradivo omenja le v njej namenjenih poglavjih, nikjer pa ne 

najdemo, da bi te vsebine vključevala tudi druga poglavja.  
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3.3. Analiza ostalega gradiva z vsebinami o Evropski uniji za 

učitelje in učence  

 

3.3.1. Publikacije UKOM (Urada vlade za komunikacije) 

Böhm, W. in Lahodynsky, O. (2007). Opa, Evropa!: kako deluje Evropska unija. Ljubljana: 

Urad vlade RS za komuniciranje. 

Izvirnik: EU for you! So funktioniert die Europäische Union 

Dostopno na:  

http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Dokumenti_SVREZ/publikacije/OPA_EVROP

A_screen.pdf 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – knjiga in elektronski vir 

Starostna skupina: 2. triada osnovne šole (pogojno), učitelji 

Število strani: 119 

Primerno za pouk: 

     Za skupno obravnavo: da 

     Za diferenciacijo: da 

     Za samostojno delo: ne 

Knjiga je primerna za spoznavanje institucij in delovanja Evropske unije. Predvsem so v njej 

na enem mestu zbrani podatki o institucijah EU in njihovih vlogah, zgodovini, vstopu Slovenije 

v EU ipd. Knjiga je zasnovana dokaj zahtevno. Menimo, da je za učence prezahtevno čtivo, 

lahko pa koristi pri diferenciaciji. Knjiga lahko koristi učiteljem pri pripravi ure oz. pri 

poglabljanju njihovega znanja. Ob koncu poglavij lahko najdemo vprašanja in naloge, ki lahko 

učiteljem služijo predvsem kot ideje, lahko pa jih tudi uporabijo za delo v šoli. 

 

 

Rabzelj, D. (ur.) (2007). Slovenija v Evropski uniji. 160 vprašanj in odgovorov o članstvu 

Slovenije v EU. Ljubljana: Urad Vlade RS za komuniciranje. 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo - knjiga 

Starostna skupina: učitelji 

Število strani: 169 

Primerno za pouk: 

     Za skupno obravnavo: ne  

     Za diferenciacijo: ne 

     Za samostojno delo: ne 

Knjiga je primerna za učitelje. Za učence prvih dveh triad je zastavljena preveč kompleksno in 

je dokaj nerazumljiva. Učiteljem lahko z odgovori na različna vprašanja o slovenskem članstvu 

v EU pomaga pri pripravah na uro. Odgovori so razdeljeni po različnih tematikah, kar olajša 

iskanje. Lahko služi tudi za poglobitev znanja. 

 

 

Sankovič, N. (2008). Spoznavajmo EU!: multimedijski pripomoček za spoznavanje Evropske 

unije. Ljubljana: Urad Vlade RS za komuniciranje in Predstavništvo Evropske komisije v 

Sloveniji. 

Vrsta gradiva: računalniški CD/DVD-ji 

Starostna skupina: 2. triada osnovne šole, učitelji 

Oblika: 1 DVD-ROM 

Primerno za pouk: 

     Za skupno obravnavo: da  

http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Dokumenti_SVREZ/publikacije/OPA_EVROPA_screen.pdf
http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Dokumenti_SVREZ/publikacije/OPA_EVROPA_screen.pdf
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     Za diferenciacijo: da 

     Za samostojno delo: da 

Zgoščenka je primerna za delo z učenci druge triade osnovne šole. Interaktivno podprto 

spoznavanje Evropske unije lahko popestri šolske ure, učiteljem pa olajša pripravo na uro. 

 

 

Čebular, A. in Tancig, S. (2009). Evropopotnica. Ljubljana: Urad vlade RS za komuniciranje. 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – priročnik 

Starostna skupina: 2. triada osnovne šole, učitelji 

Število strani: 37 

Primerno za pouk: 

     Za skupno obravnavo: da  

     Za diferenciacijo: da 

     Za samostojno delo: da 

Evropopotnica iz leta 2009 je zadnja izdaja publikacije z istim imenom, ki se izdaja v okviru 

UKOM-a vse od leta 1998. Knjiga je razdeljena na več tematskih področij. Učenci lahko 

spoznajo različne članice Evropske unije in države, ki se na članstvo pripravljajo. S tega vidika 

je priročnik že malo zastarel, saj še ne omenja Hrvaške kot članice. Publikacija vsebuje tudi 

veliko iger, ki se jih učenci lahko igrajo tako samostojno (v parih ali skupinah), kot tudi v okviru 

celotnega razreda pri pouku.  

 

 

Krajc, G., Prebilič, V, Rebernik, D., Zupančič, J., Miranda Razpotnik, J., Najrajter, D. in 

Nečimer, V. (2010). EU v šoli: priročnik za učitelje z delovnimi listi. Ljubljana: Rokus Klett 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – knjiga, elektronsko gradivo – knjiga. 

Dostopno na: http://arhiv.mm.gov.si/vlada/temp/EU/EUvSOLI_72.pdf 

Starostna skupina: učitelji 

Število strani: 311 

Primerno za pouk: 

     Za skupno obravnavo: ne   

     Za diferenciacijo: ne 

     Za samostojno delo: ne 

Priročnik »EU v šoli« je najbolj obsežen priročnik za učitelje o Evropski uniji, ki je tudi 

neposredno povezan s šolskimi vsebinami in učnimi cilji, ki so del šolskega kurikuluma. Nastal 

je ravno zaradi potrebe po tovrstnem gradivu, ki so jo izrazili učitelji.  

Poleg jasnega zgodovinskega vpogleda v EU in poglavja o simbolih je obsežno poglavje 

namenjeno politikam EU, o katerih se v šolah do sedaj ni govorilo. Poleg tega so na koncu 

učbenika na voljo različne spletne povezave, ki tako učitelje kot učence povežejo do različnega 

spletnega gradiva na temo EU, iger za otroke in strokovne literature za poglabljanje znanja. 

Priročnik je po podatkih knjižničnega sistema Cobiss na policah mnogih šolskih knjižnic, je pa 

tudi brezplačno dostopen na medmrežju, s čimer je dostopen vsakemu učitelju.  

 

 

3.3.2. Publikacije Fakultete za družbene vede 

Banjac, M., Podobnikar, P., Pušnik, T. in Vrečko Ilc, B. (2012). Evropska identiteta in evropsko 

demokratično  državljanstvo: priročnik za poučevanje EU vsebin v osnovnih in srednjih šolah. 

Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – knjiga 

Starostna skupina: 2. triada, učitelji 

http://arhiv.mm.gov.si/vlada/temp/EU/EUvSOLI_72.pdf
http://www.worldcat.org/title/evropska-identiteta-in-evropsko-demokraticno-drzavljanstvo-prirocnik-za-poucevanje-eu-vsebin-v-osnovnih-in-srednjih-solah/oclc/821114433&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/evropska-identiteta-in-evropsko-demokraticno-drzavljanstvo-prirocnik-za-poucevanje-eu-vsebin-v-osnovnih-in-srednjih-solah/oclc/821114433&referer=brief_results
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Strani: 45 

Primerno za pouk: 

     Za skupno obravnavo: da  

     Za diferenciacijo: ne 

     Za samostojno delo: ne 

Zelo koristen del priročnika je didaktični del, kjer v poglavju Didaktika za osnovnošolsko raven 

najdemo primere didaktičnih iger, ki jih lahko izvajamo v šoli. Primerne so za drugo triado.  

 

 

Banjac, M., Podobnikar, P., Pušnik, T. in Vrečko Ilc, B. (2012). Evropska unija in nove oblike 

demokratične participacije: priročnik za poučevanje EU vsebin v osnovnih in srednjih šolah. 

Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – knjiga 

Starostna skupina: 2. triada, učitelji 

Strani: 35 

Primerno za pouk: 

     Za skupno obravnavo: da  

     Za diferenciacijo: ne 

     Za samostojno delo: ne 

Zelo koristen del priročnika je didaktični del, kjer v poglavju Didaktika za osnovnošolsko raven 

najdemo primere didaktičnih iger, ki jih lahko izvajamo v šoli. Primerne so za drugo triado.  

 

 

Banjac, M., Podobnikar, P., Pušnik, T. in Vrečko Ilc, B. (2012). Evropska identiteta in vsakdan 

njenih državljanov:  priročnik za poučevanje EU vsebin v osnovnih in srednjih šolah. Ljubljana: 

Fakulteta za družbene vede. 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – knjiga 

Starostna skupina: 2. triada, učitelji 

Strani: 37 

Primerno za pouk: 

     Za skupno obravnavo: da  

     Za diferenciacijo: ne 

     Za samostojno delo: ne 

Zelo koristen del priročnika je didaktični del, kjer v poglavju Didaktika za osnovnošolsko raven 

najdemo primere didaktičnih iger, ki jih lahko izvajamo v šoli. Primerne so za drugo triado.  

 

 

Banjac, M., Podobnikar, P., Pušnik, T. in Vrečko Ilc, B. (2012). Aktivna mladina (so)ustvarja 

evropsko prihodnost: priročnik za poučevanje EU vsebin v osnovnih in srednjih šolah. 

Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – knjiga 

Starostna skupina: 2. triada, učitelji 

Strani: 37 

Primerno za pouk: 

     Za skupno obravnavo: da  

     Za diferenciacijo: ne 

     Za samostojno delo: ne 

Zelo koristen del priročnika je didaktični del, kjer v poglavju Didaktika za osnovnošolsko raven 

najdemo primere didaktičnih iger, ki jih lahko izvajamo v šoli. Primerne so za drugo triado.  

 

http://www.worldcat.org/title/evropska-identiteta-in-evropsko-demokraticno-drzavljanstvo-prirocnik-za-poucevanje-eu-vsebin-v-osnovnih-in-srednjih-solah/oclc/821114433&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/evropska-identiteta-in-evropsko-demokraticno-drzavljanstvo-prirocnik-za-poucevanje-eu-vsebin-v-osnovnih-in-srednjih-solah/oclc/821114433&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/evropska-identiteta-in-evropsko-demokraticno-drzavljanstvo-prirocnik-za-poucevanje-eu-vsebin-v-osnovnih-in-srednjih-solah/oclc/821114433&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/evropska-identiteta-in-evropsko-demokraticno-drzavljanstvo-prirocnik-za-poucevanje-eu-vsebin-v-osnovnih-in-srednjih-solah/oclc/821114433&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/evropska-identiteta-in-evropsko-demokraticno-drzavljanstvo-prirocnik-za-poucevanje-eu-vsebin-v-osnovnih-in-srednjih-solah/oclc/821114433&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/evropska-identiteta-in-evropsko-demokraticno-drzavljanstvo-prirocnik-za-poucevanje-eu-vsebin-v-osnovnih-in-srednjih-solah/oclc/821114433&referer=brief_results
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3.3.3. Projekti Centra za mednarodne odnose 

Vrsta gradiva: spletno gradivo – različne oblike učnega gradiva 

Dostopno na: http://www.mednarodni-odnosi.si/cmo/teaching.htm 

Starostna skupina: učitelji 

Primerno za pouk: 

     Za skupno obravnavo: ne 

     Za diferenciacijo: ne 

     Za samostojno delo: ne 

Na spletni strani Centra za mednarodne odnose nam je na voljo brezplačno gradivo, ki je nastalo 

pri evropskih projektih vključevanja vsebin o Evropski uniji v šole. Gradivo je namenjeno 

učiteljem. V nadaljevanju bomo predstavili tri obstoječe projekte s te strani in gradivo, ki nam 

je na voljo. 

 

 

Projekt: Kurikuli osnovnih šol obogateni z vsebinami o Evropski uniji – Enhanced EU content 

in primary school curricula (EU4PRIM) 

Vrsta gradiva: spletno gradivo – različne oblike učnega gradiva 

Dostopno na: http://www.mednarodni-odnosi.si/cmo/enhanced_EU_content/index.php 

Starostna skupina: učitelji 

Primerno za pouk: 

     Za skupno obravnavo: da  

     Za diferenciacijo: da 

     Za samostojno delo: da 

Spletna platforma je nastala v okviru projekta EU4PRIM. Obstoječi učni načrti, ki so v uporabi 

v času nastajanja magistrskega dela, so bili dopolnjeni z vsebinami o Evropski uniji. 

Dopolnjena sta bila tudi učna načrta za spoznavanje okolja in družbo, torej za predmeta, ki ju v 

magistrskem delu obravnavamo. Spletna platforma vsebuje kar nekaj materiala, ki je koristen 

za učitelje – nekaj osnovnih informacij o Evropski uniji in dopolnjene učne načrte z vsebinami 

o Evropski uniji (tudi za spoznavanje okolja in družbo). Zelo dober del platforme je e-knjiga, 

ki vsebuje primere učnih priprav za predmeta spoznavanje okolja (dve učni uri za 3. razred) in 

družba (dve učni uri za 4. in tri za 5. razred) ter inovativna preverjanja znanja za predmete v 

obliki kratkih domačih nalog z raziskovalnim delom. Platforma učiteljem ponuja nove in 

inovativne ideje. 

 

 

Projekt: Inovativno poučevanje za kontinuirano učenje o evropski integraciji (Innovative 

teaching for continuing learning of EU integration) 

Vrsta gradiva: spletno gradivo – različne oblike učnega gradiva 

Dostopno na: http://www.mednarodni-odnosi.si/cmo/innovative_teaching/index.php 

Starostna skupina: učitelji 

Primerno za pouk: 

     Za skupno obravnavo: da  

     Za diferenciacijo: da 

     Za samostojno delo: da 

Platforma vsebuje veliko gradiva in priporočil za izvajanje inovativnih metod o poučevanju o 

EU v šoli. Vsebuje tudi primer kviza o Evropski uniji in primere različnega gradiva za različno 

stare učence za več predmetov, predvsem pa je lahko v pomoč učiteljem. Gradivo se nam zdi 

dobro in lahko učiteljem pomaga pri večjem vključevanju vsebin o Evropski uniji v pouk. 

 

http://www.mednarodni-odnosi.si/cmo/teaching.htm
http://www.mednarodni-odnosi.si/cmo/enhanced_EU_content/index.php
http://www.mednarodni-odnosi.si/cmo/innovative_teaching/index.php
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Projekt: Problemsko učenje in medpredmetno poučevanje o Evropski uniji v šoli  

(Problem based learning and cross-curricular teaching of the EU) – PROCROS 

Vrsta gradiva: spletno gradivo – različne oblike učnega gradiva 

Dostopno na: http://www.mednarodni-odnosi.si/cmo/problem_based_learning/index.php 

Starostna skupina: učitelji 

Primerno za pouk: 

     Za skupno obravnavo: da  

     Za diferenciacijo: da 

     Za samostojno delo: ne 

Na spletni platformi, ki je nastala v okviru projekta PROCROS, najdemo primere učnih ur ter 

načrte za dneve dejavnosti na temo o Evropski uniji. Ure so sicer zasnovane medpredmetno, a 

so kljub temu zelo skladne z našim raziskovalnim področjem. Učne priprave so namenjene 

učencem od tretjega razreda osnovne šole naprej. Vso gradivo je na voljo v elektronski obliki, 

zato je dostopno vsem učiteljem. Gradivo je dobro zasnovano in učiteljem omogoča takojšnjo 

uporabo v šoli. 

 

 

3.3.4. Gradivo Urada za publikacije Evropske unije 

Žepni vodič po Evropski uniji. (2011). Luxembourg: Urad za publikacije Evropske unije. 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – knjiga, elektronsko gradivo – knjiga 

Dostopno na:  

http://bookshop.europa.eu/sl/-epni-vodi-po-evropski-uniji-

pbQC3111008/?CatalogCategoryID=luYKABst3IwAAAEjxJEY4e5L 

Starostna skupina: 1. in 2. triada osnovne šole, učitelji 

Število strani: 60 

Primerno za pouk: 

     Za skupno obravnavo: da 

     Za diferenciacijo: da 

     Za samostojno delo: da 

Knjiga je zelo primerna za vse starostne skupine. Uporabljamo jo lahko pri spoznavanju 

različnih evropskih držav ali pri samostojnem odkrivanju le-teh. Vsaka država Evropske unije 

je umeščena na zemljevid, o njej pa izvemo osnovne podatke, kot so zastava, glavno mesto, 

število prebivalcev, valuta, površina, mednarodna klicna koda in uradni jezik. Pri vsaki državi 

je tudi prostor za opombe, kamor lahko učenci napišejo dodatne informacije, ki jih o državi 

izvejo. Knjižica je zelo primerna za šolsko delo. 

 

 

Vaš vodnik po Lizbonski pogodbi. (2010). Luxembourg: Urad za publikacije Evropske unije. 

Izvirnik: Your guide to the Lisbon Treaty 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – knjiga, elektronsko gradivo – knjiga 

Dostopno na: http://bookshop.europa.eu/sl/va-vodnik-po-lizbonski-pogodbi-pbNA3010300/ 

Starostna skupina: 2. triada osnovne šole, učitelji 

Število strani: 16 

Primerno za pouk: 

     Za skupno obravnavo: ne  

     Za diferenciacijo: da 

     Za samostojno delo: ne 

Knjižica na kratko razloži, kaj Lizbonska pogodba prinaša državljanom Evropske unije. 

Primerna je predvsem za učitelje, ki tu lahko dobijo osnovne informacije, ki jih podajo naprej 

http://www.mednarodni-odnosi.si/cmo/problem_based_learning/index.php
http://bookshop.europa.eu/sl/-epni-vodi-po-evropski-uniji-pbQC3111008/?CatalogCategoryID=luYKABst3IwAAAEjxJEY4e5L
http://bookshop.europa.eu/sl/-epni-vodi-po-evropski-uniji-pbQC3111008/?CatalogCategoryID=luYKABst3IwAAAEjxJEY4e5L
http://bookshop.europa.eu/sl/va-vodnik-po-lizbonski-pogodbi-pbNA3010300/
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svojim učencem. Primerna je tudi za učence višjih razredov druge triade, saj je jezik dokaj 

enostaven, predvsem pa je dobra shema zapisa besedila. 

 

 

Odkrivajmo Evropo! (2014). Luxembourg: Urad za publikacije Evropske unije. 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – knjiga, elektronsko gradivo – knjiga 

Dostopno na:  

http://europa.eu/europago/explore/pdf/flip-book/lets-explore-europe-

sl/files/publications_sl.pdf 

Starostna skupina: 2. triada osnovne šole, učitelji 

Število strani: 44 

Primerno za pouk: 

     Za skupno obravnavo: da 

     Za diferenciacijo: da 

     Za samostojno delo: da 

Knjiga Odkrivajmo Evropo je doživela več ponatisov, zadnjega leta 2014. Publikacija je 

namenjena učencem druge triade osnovne šole in starejšim. Na voljo je tudi spletna različica. 

Publikacija vsebuje veliko slikovnega gradiva. V njej je predstavljeno delovanje Evropske unije 

in opisane značilnosti Evropske unije, predvsem z vidika pestrosti in različnosti držav članic. 

Za skupno obravnavo je primeren kviz, ki se nahaja na koncu knjige. 

 

 

Michaux, V. (2014). Didaktični priročnik: o politiki Evropske unije glede razvojnega 

sodelovanja v EU. Luxembourg: Urad za publikacije Evropske unije. 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – priročnik  

Starostna skupina: 1. in 2. triada osnovne šole, učitelji 

Število strani: 32 

Primerno za pouk: 

     Za skupno obravnavo: ne 

     Za diferenciacijo: da 

     Za samostojno delo: da 

Priročnik je namenjen mlajšim učencem, čeprav to morda iz naslova ni razvidno. Poudarja 

predvsem področje sodelovanja, povezovanja in skupnega dela za skupno dobro, kar so seveda 

vsebine evropske dimenzije v izobraževanju. Priročnik je manj primeren za skupno obravnavo, 

lahko pa ga uporabimo za diferenciacijo in samostojno delo učencev. 

 

 

Na kmetiji je lepo. (2014). Luxembourg: Urad za uradne publikacije Evropske unije. 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – knjiga, elektronski vir – knjiga 

Dostopno na: http://bookshop.europa.eu/sl/na-kmetiji-je-lepo-pbKF0214463/ 

Starostna skupina: 1. in 2. triada osnovne šole, učitelji 

Število strani: 24 

Primerno za pouk: 

     Za skupno obravnavo: ne  

     Za diferenciacijo: da 

     Za samostojno delo: ne 

Knjiga Na kmetiji je lepo je zgodba, ki opisuje delo na kmetiji. Ni neposredno povezana z 

Evropsko unijo, glavni temi pa sta skrb za okolje in ozaveščanje o tem, kako pridemo do hrane. 

Vsebuje evropsko idejo o razvoju podeželja, ki se jo lahko s to knjigo predstavi otrokom. Knjiga 

lahko služi kot popoldansko čtivo učencem. 

http://europa.eu/europago/explore/pdf/flip-book/lets-explore-europe-sl/files/publications_sl.pdf
http://europa.eu/europago/explore/pdf/flip-book/lets-explore-europe-sl/files/publications_sl.pdf
http://bookshop.europa.eu/sl/na-kmetiji-je-lepo-pbKF0214463/
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Zgodba o treh generacijah kmetov. (2014). Luxembourg: Urad za uradne publikacije Evropske 

unije. 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – knjiga, elektronski vir – knjiga 

Dostopno na: http://bookshop.europa.eu/sl/zgodba-o-treh-generacijah-kmetov-pbKF0414394/ 

Starostna skupina: 2. triada osnovne šole, učitelji 

Število strani: 20 

Primerno za pouk: 

     Za skupno obravnavo: da 

     Za diferenciacijo: da 

     Za samostojno delo: da 

Zgodba o treh generacijah kmetov predstavlja kmete, ki jim je Evropska unija pomagala, da so 

se na različne načine izvili iz težav, da so njihove kmetije spet zaživele. Opisuje kmečke družine 

iz vse Evrope. Učenci lahko s pomočjo te knjige ugotavljajo, da je Evropska unija močno vpeta 

tudi v kmetijstvo in da lahko izkoristijo priložnosti, ki jim jih ponuja. Knjiga je napisana zelo 

pozitivno, kritik Evropske unije ni. Deluje nekoliko propagandna, vseeno pa menimo, da 

tovrsten način pri predstavah o Evropski uniji učencem lahko koristi. 

 

 

Barvam Evropo. (2014). Luxembourg: Urad za uradne publikacije Evropske unije. 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – knjiga, elektronski vir – knjiga 

Dostopno na: http://bookshop.europa.eu/sl/barvam-evropo-pbQC0214593/ 

Starostna skupina: 1. in 2. triada osnovne šole 

Število strani: 40 

Primerno za pouk: 

     Za skupno obravnavo: da 

     Za diferenciacijo: ne 

     Za samostojno delo: da 

Pobarvanka je namenjena spoznavanju evropskih držav in njihovih zastav. Primerna je za 

samostojno delo, lahko pa jo vključimo tudi v pouk, ko spoznavamo določeno državo. V 

pobarvanki je potrebno pobarvati zastave in pod zastavo napisati, katero državo predstavlja. Pri 

vsaki državi nam je v pomoč mednarodna kratica države in zemljevid. Pobarvanka lahko služi 

za popestritev pouka. 

 

 

Evropa. Spremna knjižica za učitelje. (2015). Luxembourg: Urad za publikacije Evropske unije. 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – knjiga, elektronsko gradivo – knjiga. 

Dostopno na:  

http://bookshop.europa.eu/sl/evropa-

pbNA0414842/?CatalogCategoryID=AGwKABstsBgAAAEjpJEY4e5L 

Starostna skupina: učitelji 

Število strani: 12 

Primerno za pouk: 

     Za skupno obravnavo: ne 

     Za diferenciacijo: ne 

     Za samostojno delo: ne  

V knjigi lahko najdemo osnovne podatke o Evropski uniji, njenem delovanju in ciljih. Učiteljem 

lahko služi kot dodatno gradivo pri pripravi ure.  

 

http://bookshop.europa.eu/sl/zgodba-o-treh-generacijah-kmetov-pbKF0414394/
http://bookshop.europa.eu/sl/barvam-evropo-pbQC0214593/
http://bookshop.europa.eu/sl/evropa-pbNA0414842/?CatalogCategoryID=AGwKABstsBgAAAEjpJEY4e5L
http://bookshop.europa.eu/sl/evropa-pbNA0414842/?CatalogCategoryID=AGwKABstsBgAAAEjpJEY4e5L
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Evropski parlament: Glas državljanov v EU: kratek vodnik po Evropskem parlamentu. (2015). 

Luxembourg: Urad za publikacije Evropske unije. 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – priročnik, elektronsko gradivo – priročnik 

Dostopno na: http://bookshop.europa.eu/sl/evropski-parlament-pbQA0415385/ 

Starostna skupina: 2. triada osnovne šole, učitelji 

Število strani: 20 

Primerno za pouk: 

     Za skupno obravnavo: ne  

     Za diferenciacijo: da 

     Za samostojno delo: ne 

Knjižica podrobno predstavi Evropski parlament in delovanje parlamenta. Ta del je primeren 

predvsem za učitelje, ki jim daje vpogled v sestavo in pristojnosti parlamenta. Te informacije 

lahko nato poučujejo. Za učence je primerna predvsem priloga – zemljevid Evropske unije in 

predstavitev vseh Evropskih držav z nekaj osnovnimi podatki, kot so glavno mesto, število 

prebivalcev, število evropskih poslancev in zastava. Zemljevid je primeren za drugo triado 

osnovne šole. 

 

 

Stratenschulte D., E. (2015). Evropa: informativna brošura za mlade. Luxembourg: Urad za 

uradne publikacije Evropske unije. 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – knjiga, elektronsko gradivo – knjiga 

Dostopno na: http://bookshop.europa.eu/sl/evropa-pbNA0414841/ 

Starostna skupina: 2. triada osnovne šole, učitelji 

Število strani: 55 

Primerno za pouk: 

     Za skupno obravnavo: ne  

     Za diferenciacijo: da 

     Za samostojno delo: ne 

Poleg informativne brošure za mlade je na voljo tudi spremna knjižica za učitelje. Brošura je 

lahko koristna predvsem za učitelje razrednega pouka, ki bi ob pripravi na pouk radi poglobili 

svoje znanje in izvedeli kakšno dodatno zanimivost o Evropski uniji, ki bi jo kasneje podali 

učencem. Za učence osnovne šole je preveč kompleksna, lahko bi služila le kot gradivo za 

nadarjene učence z druge triade osnovne šole. 

 

 

Z jeziki pridemo dlje. (2015). Luxembourg: Urad za uradne publikacije Evropske unije. 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – knjiga, elektronski vir – knjiga 

Dostopno na: http://bookshop.europa.eu/sl/z-jeziki-pridemo-dlje-pbNA8108387/ 

Starostna skupina: 1. in 2. triada osnovne šole, učitelji 

Število strani: 24 

Primerno za pouk: 

     Za skupno obravnavo: ne  

     Za diferenciacijo: da 

     Za samostojno delo: ne 

Knjižica se sicer ne ujema popolnoma z učnim načrtom za družboslovne predmete v prvih petih 

razredih osnovne šole, lahko pa služi kot gradivo za diferenciacijo in samostojno delo. V njej 

so napisane osnove uradnih jezikov Evropske unije, prek katerih lahko učenci spoznavajo tudi 

različnost in jezikovno pestrost. 

 

  

http://bookshop.europa.eu/sl/evropski-parlament-pbQA0415385/
http://cobiss7.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1500335223081499&PF=AU&term=%22Stratenschulte,%20Eckart%20D.%22
http://bookshop.europa.eu/sl/evropa-pbNA0414841/
http://bookshop.europa.eu/sl/z-jeziki-pridemo-dlje-pbNA8108387/


   

38 

 

Travel book. (2015). Luxembourg: Urad za uradne publikacije Evropske unije. 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – knjiga, elektronski vir – knjiga 

Dostopno na: http://bookshop.europa.eu/en/travel-book-pbKN1013283/ 

Starostna skupina: 2. triada osnovne šole, učitelji 

Število strani: 200 

Primerno za pouk: 

     Za skupno obravnavo: ne  

     Za diferenciacijo: da 

     Za samostojno delo: da 

Obsežna knjiga je napisana v vseh jezikih Evropske unije. Služi kot dnevnik ob potovanju po 

državah Evropske unije. Je manj primerna za pouk (lahko jo uporabimo, če učence peljemo v 

katero izmed evropskih držav ali če Slovenijo gledamo »skozi turistične oči«). Knjiga je manj 

primerna za pouk, a jo lahko učitelji priporočijo za domače delo. 

 

 

López-Menchero, G., Milano, A. (2014). Združeni v različnosti. Ljubljana: Evropske skupnosti. 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – slikanica, elektronski vir – slikanica 

Dostopno na: http://bookshop.europa.eu/sl/zdru-eni-v-razli-nosti-pbKC0113688/ 

Starostna skupina: 1. in 2. triada osnovne šole, učitelji 

Število strani: 40 

Primerno za pouk: 

     Za skupno obravnavo: da  

     Za diferenciacijo: da 

     Za samostojno delo: da 

Slikanica je primerna za učence od prve triade osnovne šole naprej. Veliko poudarka daje 

različnostim držav in opisuje njihove značilnosti. Primerna je predvsem kot dodatno zanimivo 

čtivo za učence. 

 

 

3.3.5. Evropski parlament, Informacijska pisarna v Sloveniji 

Vrsta gradiva: spletno gradivo – različne oblike učnega gradiva, predvsem povezave do spletnih 

publikacij 

Dostopno na: http://www.europarl.si/sl/vam_na_voljo/gradivo.html 

Starostna skupina: 2. triada, učitelji 

Primerno za pouk: 

     Za skupno obravnavo: da 

     Za diferenciacijo: ne 

     Za samostojno delo: ne 

Na spletni strani Informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji najdemo tudi rubriko 

Gradivo za učitelje, kjer so učiteljem v elektronski obliki na voljo različne povezave do 

strokovnih člankov, publikacij in priročnikov, predvsem pa video vsebin (nekatere video 

vsebine se tudi v slovenskem jeziku). Vsebine lahko služijo predvsem kot poglabljanje znanja 

učiteljev, lahko pa v njih najdejo tudi ideje za šolsko delo. Video vsebine v slovenščini so 

primerne za obravnavo v šoli. 

 

 

Godec Schmidt, J. In Schmidt, M. (2014). V Evropi smo doma. Ljubljana: Evropski parlament, 

Informacijska pisarna v Sloveniji. 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – slikanica, elektronski vir – slikanica 

http://bookshop.europa.eu/en/travel-book-pbKN1013283/
http://cobiss7.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=2006088863826816&PF=AU&term=%22L%C3%B3pez-Menchero,%20Gonzalo%22
http://bookshop.europa.eu/sl/zdru-eni-v-razli-nosti-pbKC0113688/
http://www.europarl.si/sl/vam_na_voljo/gradivo.html
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Dostopno na: http://bookshop.europa.eu/sl/v-evropi-smo-doma-pbDL7907495/ 

Starostna skupina: 1. in 2. triada osnovne šole, učitelji 

Število strani: 16 

Primerno za pouk: 

     Za skupno obravnavo: da  

     Za diferenciacijo: da 

     Za samostojno delo: da 

Slikanica je na voljo tako v elektronski kot tudi v tiskani obliki. Poznamo slikanico, ki je 

namenjena otrokom, in tudi takšno, ki ima na dnu vsake strani še pojasnila za odrasle. Knjiga 

vsebuje veliko raznoraznih informacij o Evropski uniji in državah Unije, napisana je na preprost 

način, besedila je malo, veliko je slikovnega gradiva. Ravno zaradi slednjega je zanimiva za 

šolsko delo, saj lahko učenci in učitelji v njej najdejo veliko informacij, ki jih lahko uporabijo. 

 

 

3.3.6. Spletne platforme za učitelje in učence 

Kotiček za učitelje 

Izvirnik: Teachers´ Corner 

Vrsta gradiva: spletno gradivo – različne oblike učnega gradiva 

Dostopno na: http://europa.eu/teachers-corner/ 

Starostna skupina: učitelji 

Primerno za pouk: 

     Za skupno obravnavo: da  

     Za diferenciacijo: da 

     Za samostojno delo: da 

Spletna stran nam priporoča spletno gradivo za vsako šolsko leto posebej. Na strani so zbrane 

publikacije, knjižice, brošure in različne povezave do iger in kvizov o Evropski uniji ter drugih 

zanimivosti. Spletna stran vsebuje res veliko povezav do najrazličnejšega gradiva. Zelo dobro 

je, da je gradivo razdeljeno po več kriterijih – en kriterij je tudi starost otrok, kar zelo koristi pri 

enostavnejši uporabi. Za najmlajše otroke so na voljo tudi pobarvanke, slikanice, igre in drugo, 

ki jih lahko tako ali drugače vključimo v pouk – v šolsko delo ali v dodatne dejavnosti. 

Predvsem je dobro, da so vsa gradiva prosto dostopna. Stran nas namreč poveže na 

EUBookShop, kjer so na voljo brezplačne elektronske različice knjig in drugega gradiva. Igre 

in kvize najdemo na portalu Kotiček za otroke. Stran nudi tudi povezave do mednarodnih 

projektov in izmenjav, kot so Erasmus+, eTwinning in drugi, ki smo jih že predstavili. 

EUbookShop in Kotiček za otroke bomo predstavili v nadaljevanju. 

 

 

Kotiček za otroke 

Izvirnik: Kids corner 

Vrsta gradiva: spletno gradivo – računalniške in mobilne igre 

Dostopno na: http://europa.eu/kids-corner/index_en.htm 

Starostna skupina: 1. in 2. triada 

Primerno za pouk: 

     Za skupno obravnavo: da  

     Za diferenciacijo: da 

     Za samostojno delo: da 

Na spletni strani Kotiček za otroke, ki je del portala europa.eu, najdemo mnogo različnih iger, 

ki jih lahko učenci igrajo pri pouku ali doma, samostojno ali v parih. Prek igre spoznavajo 

zgodovinske, geografske in družbene značilnosti Evropske unije. Igre se lahko igrajo tudi med 

http://bookshop.europa.eu/sl/v-evropi-smo-doma-pbDL7907495/
http://europa.eu/teachers-corner/
http://europa.eu/kids-corner/index_en.htm
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poukom. Lahko v računalniški učilnici, lahko pa tudi frontalno, če imajo na šoli možnost 

uporabe elektronske table ali vsaj projekcije. Igre so primerne za različne starostne skupine, saj 

so tudi različnih težavnostnih stopenj. 

 

 

EUBookShop 

Vrsta gradiva: spletno gradivo – elektronska knjigarna 

Dostopno na: https://bookshop.europa.eu/en/home/ 

Starostna skupina: 1. in 2. triada osnovne šole, učitelji 

Primerno za pouk: 

     Za skupno obravnavo: ne 

     Za diferenciacijo: ne 

     Za samostojno delo: ne 

Spletne strani ne bi bilo smiselno predstavljati same po sebi, saj ni učno gradivo, vseeno pa 

vsebuje zelo veliko gradiva, ki bi ga bilo nesmiselno popisati vsakega posebej. Veliko gradiva 

je primernega za učence, veliko pa za učitelje. Učitelji lahko na strani najdejo želeno dodatno 

gradivo. 

 

 

Consumer Classroom – kotiček za učitelje 

Vrsta gradiva: spletno gradivo – različne oblike učnega gradiva 

Dostopno na: http://www.consumerclassroom.eu/ 

Starostna skupina: učitelji 

Primerno za pouk: 

     Za skupno obravnavo: ne 

     Za diferenciacijo: ne 

     Za samostojno delo: ne 

Stran je namenjena povezovanju učiteljev, na njej pa najdemo različne učne priprave za različne 

predmete, tudi za družboslovne. Te priprave so lahko učiteljem v pomoč. Problem teh učnih 

priprav je, da niso vse strokovno preverjene.  

 

 

Spletna stran Evropske unije 

Vrsta gradiva: elektronsko gradivo - prosojnice 

Dostopno na: http://europa.eu/publications/slide-presentations/index_sl.htm 

Starostna skupina: 2. triada osnovne šole, učitelji 

Primerno za pouk: 

     Za skupno obravnavo: da 

     Za diferenciacijo: ne 

     Za samostojno delo: ne 

Na spletni strani Evropske unije najdemo več elektronskih prosojnic, ki učiteljem pomagajo pri 

poučevanju vsebin o Evropski uniji v šoli. Nekaj vsebin na danih prosojnicah je primernih tudi 

za razredno stopnjo. Prosojnice lahko učitelji tudi prilagodijo, vsekakor pa jim že pripravljene 

prosojnice lahko skrajšajo pripravo na pouk. 

 

 

Vladni portal Evropa.gov.si 

Vrsta gradiva: spletno gradivo – različne oblike učnega gradiva 

Dostopno na:  

http://www.arhiv.evropa.ukom.gov.si/si/vsebina/za-mlade/otroci-in-dijaki/index.html 

https://bookshop.europa.eu/en/home/
http://www.consumerclassroom.eu/
http://europa.eu/publications/slide-presentations/index_sl.htm
http://www.arhiv.evropa.ukom.gov.si/si/vsebina/za-mlade/otroci-in-dijaki/index.html
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Starostna skupina: 1. in 2. triada, učitelji 

Primerno za pouk: 

     Za skupno obravnavo: da  

     Za diferenciacijo: da 

     Za samostojno delo: da 

Na vladnem portalu najdemo različne spletne povezave do gradiv, razdeljene v šest sklopov: 

EU splošno, Za poklic v znanosti, Evro, Okolje in podnebne spremembe, Energetika in 

Kmetijstvo. Te vsebine lahko učenci spoznavajo prek iger, posnetkov in drugih spletnih vsebin 

ter tako spoznajo Evropsko unijo na danih področjih. Gradivo se lahko uporablja tako v šoli kot 

tudi doma, lahko pa služi tudi kot dodatno delo za nadarjene. 

 

 

Evropska komisija na portalu Youtube 

Vrsta gradiva: spletno gradivo – video vsebine 

Dostopno na: https://www.youtube.com/channel/UChAaYwvoCtgJwekjM2rStyg 

Starostna skupina: 2. triada, učitelji 

Primerno za pouk: 

     Za skupno obravnavo: da 

     Za diferenciacijo: da 

     Za samostojno delo: ne 

Na kanalu Youtube  Evropske komisije najdemo animirane video vsebine, ki prikazujejo 

delovanje Evropske unije in njenih institucij. Video posnetki so na voljo v slovenskem jeziku, 

zato so primerni za vključevanje v pouk.  

 

 

TV Infodrom na portalu Youtube in na portalu Rtvslo.si  

Vrsta gradiva: spletno gradivo – video vsebine 

Dostopno na: https://www.youtube.com/results?search_query=infodrom+evropska+unija in 

http://www.rtvslo.si/infodrom/arhiv 

Starostna skupina: 2. triada, učitelji 

Primerno za pouk: 

     Za skupno obravnavo: da 

     Za diferenciacijo: da 

     Za samostojno delo: ne  

Na kanalu Youtube  oddaje Infodrom ter na portalu Rtvslo.si najdemo veliko animiranih vsebin 

o delovanju Evropske unije, ki jih lahko vključimo v pouk. Video vsebine so primerne za 

popestritev učnih ur.  

 

 

3.3.7. Drugo gradivo različnih založb 

Toner, M. in White, C. (1998). Blefsikon Evropske unije. Ljubljana: Co Libri. 

Izvirnik: Bluff your way in the European Union 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – priročnik 

Starostna skupina: 2. triada osnovne šole, učitelji 

Število strani: 62 

Primerno za pouk: 

     Za skupno obravnavo: ne  

     Za diferenciacijo: da 

     Za samostojno delo: ne 

https://www.youtube.com/channel/UChAaYwvoCtgJwekjM2rStyg
https://www.youtube.com/results?search_query=infodrom+evropska+unija
http://www.rtvslo.si/infodrom/arhiv
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Gre za zabavno zasnovan leksikon z najrazličnejšimi podatki o Evropski uniji (ki so včasih 

zaradi letnice nastanka dela malo zastareli). Primeren je predvsem za učitelje – iz njega lahko 

črpajo informacije o pojmih in politikah evropske unije. Do neke mere je primeren tudi za 

učence zadnjih razredov druge triade, ki bi iz knjige ob samostojnem delu lahko razbrali 

vsebino. 

 

 

Evropa na dlani. (2006). Ljubljana: Mladinska knjiga.  

Izvirnik: Das neue Europa 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo - knjiga 

Starostna skupina: 2. triada osnovne šole, učitelji 

Število strani: 130 

Primerno za pouk: 

     Za skupno obravnavo: ne 

     Za diferenciacijo: da 

     Za samostojno delo: da 

Predstavi vsako državo Evrope posebej, tudi države Evropske unije. Vsebuje osnovne podatke 

o državi in kartografsko gradivo. Primeren je za raziskovanje drugih držav Evropske unije pri 

pouku. Primeren je predvsem za učitelje, pa tudi za učence druge triade osnovne šole. 

 

 

Spoznajmo Evropsko unijo. (2004). Ljubljana: Prešernova družba. 

Izvirnik: Conosci l'Unione europea 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – tematski atlas in družabna igra 

Starostna skupina: 1. (tretji razred) in 2. triada osnovne šole, učitelji 

Število strani: 55 

Primerno za pouk: 

     Za skupno obravnavo: da  

     Za diferenciacijo: da 

     Za samostojno delo: da 

Tematski atlas je primeren za otroke od tretjega razreda naprej. Različne karte prikazujejo in 

opisujejo Evropsko unijo na več različnih področjih. Ob spoznavanju kart spoznavajo tudi 

Evropsko unijo. Atlas je zanimiv tudi zaradi dobrih ilustracij. Poleg tega lahko služi kot pomoč 

učitelju pri pripravi ur z vsebinami o Evropski uniji. Vsebuje tudi prilogo. Priložene karte, ki 

jih iz atlasa izrežemo, nam služijo za igranje različnih iger. Glavni namen iger je spoznavanje 

članic Evropske unije, njihovih glavnih mest, zastav, valute itn. Atlas je nekoliko zastarel, saj 

je bil izdan, preden so Bolgarija, Hrvaška in Romunija postale članice Evropske unije. 

 

 

Lambert, N. (2008). Evropejčki. Ljubljana: Didakta. 

Izvirnik: Les petits Europeens 

Vrsta gradiva: tiskano gradivo – knjiga 

Starostna skupina: 1. in 2. triada osnovne šole, učitelji 

Število strani: 120 

Primerno za pouk: 

     Za skupno obravnavo: da  

     Za diferenciacijo: da 

     Za samostojno delo: da 

V knjigi so s slikovnim in besedilnim gradivom predstavljene vse članice Evropske unije, vsaka 

država posebej. Opisane so glavne značilnosti in posebnosti države. Oblikovno in vsebinsko je 
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knjiga zanimivo zastavljena, s tem pa primerna za vse učence prvih dveh triad osnovne šole in 

tudi za starejše. Primerna je tako za samostojno branje in raziskovanje držav, kot tudi za 

obravnavo opisanega pri pouku, tako da jo lahko učitelji uporabljajo tudi kot učni pripomoček. 

 

 

Hederik, D. (2012). Odkrivamo države Evropske unije. Kranj: Šola za ravnatelje. 

Vrsta gradiva: družabna igra 

Starostna skupina: 2. triada osnovne šole. 

Strani: / 

Primerno za pouk: 

     Za skupno obravnavo: ne  

     Za diferenciacijo: da 

     Za samostojno delo: da 

Igra je sestavljena iz sedemindvajsetih kartončkov. Vsak kartonček predstavlja eno državo 

članico. Z vrtenjem prekrivnega kartona se skozi reže pokažejo vprašanja in trditve o državi. 

Ugotoviti moramo, za katero državo gre. Igro se lahko igramo na več načinov. Kviz je primeren 

za učence, ki obiskujejo vsaj četrti razred osnovne šole. Primeren je za spoznavanje in zbiranje 

informacij o različnih državah članicah.   
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3.4. Intervju in anketni vprašalnik 

 

3.4.1. Rezultati in razlaga 

Na začetku smo anketirancem postavili nekaj vprašanj, s katerimi smo preverili odnos učiteljev 

do Evropske unije. 67,14 % vprašanim Evropska unija predstavlja domovino, 81,43 % 

vprašanih pa trdi, da se počutijo evropski državljani. Pravice in dolžnosti, ki jim jih evropsko 

državljanstvo prinaša, po njihovih izjavah pozna 43 % vprašanih. Menimo, da so ti odstotki 

dokaj visoki. Vprašanje pa je, v kolikšni meri učitelji znanje in zavedanje prenašajo naprej. 

 

3.4.1.1. Učni načrti za spoznavanje okolja in družbo – mnenje učiteljev  

V raziskavi smo preverili, ali se učitelji pri poučevanju dosledno držijo učnih načrtov in v 

kolikšni meri. Dobili smo naslednje rezultate: 

 
 

 

 

Večina vprašanih (78 %) izjavlja, da se učnega načrta dosledno drži, iz česar sklepamo, da je 

njihovo poučevanje zelo odvisno od učnih načrtov. Le-te smo že analizirali, zanimalo pa nas 

je, kaj o učnih načrtih in njihovih vsebinah, ki so povezane z Evropske unijo, menijo učitelji. 

Ko smo v raziskavi preverjali, ali se učiteljem zdi, da je v učnih načrtih za spoznavanje okolja 

oz. družbo ravno prav ciljev namenjenih vsebinam o Evropski uniji, je bila kar polovica 

(50,00 %) vprašanih neopredeljena, kar pomeni, da o tem nimajo mnenja oz. se s tem ne 

ukvarjajo. Le 18,75 % vprašanih se s tem ne strinja, kar pomeni, da se jim zdi ciljev premalo. 

Intervjuvanka je zatrdila, da jo pri delu učni načrt obvezuje, zato pretiranega odstopanja od 

njega ne sme biti. Tudi vsebine, ki jih poučuje, so torej vezane na cilje in standarde, ki jih 

najdemo v učnem načrtu.  

V raziskavi smo preverjali tudi, katerim učnim ciljem za spoznavanje okolja oz. družbo učitelji 

namenijo največ časa. Anketiranci so s številko 1 označili cilj, ki mu namenijo najmanj časa, s 

številko 2 pa cilje, za katere si vzamejo največ časa. 

K ciljem smo pripisali povprečje med številom 1 in 2, ki so ga učitelji izbrali. Tistim ciljem, 

katerih povprečje je bližje številu 2, se v šoli namenja več časa, ciljem, katerih povprečje je 
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Graf 1: Doslednost učiteljev pri sledenju učnemu načrtu. 
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bližje številu 1, pa se v šoli posveča manj pozornosti. Poleg tega smo upoštevali tudi odstotek 

vprašanih, ki so cilj izbrali. Izpostavili smo torej ključne cilje pri vsakem predmetu. Razdelili 

smo jih na dva dela, in sicer na cilje, ki jim učitelji namenjajo največ pozornosti, in na cilje, ki 

jim namenjajo najmanj pozornosti. Določeni cilji, ki imajo slab odstotek zastopanja oziroma se 

v povprečju nejasno nagibajo v eno smer, niso omenjeni.   

 

PREDMET: SPOZNAVANJE OKOLJA (Tematski sklop: Skupnosti) 

Cilj, ki mu učitelji namenjajo največ pozornosti: 

 Učenci vedo, da živimo v državi Sloveniji, in poznajo državne simbole (1,9). 

Cilj, ki mu učitelji namenjajo najmanj pozornosti: 

 Učenci vedo, da Slovenija sodeluje tudi z drugimi državami (gospodarstvo, trgovina 

idr.) (1,2). 

 

PREDMET: DRUŽBA (Tematski sklop: Ljudje v prostoru in Ljudje v času) 

Cilji, ki jim učitelji namenjajo največ pozornosti: 

 Učenci poznajo organiziranost slovenske države s poudarkom na demokraciji (1,6); 

 Učenci razlikujejo med domovino in državo (1,6); 

Cilji, ki jim učitelji namenjajo najmanj pozornosti: 

 Učenci poznajo pomen povezanosti državljanov EU: gospodarsko in politično (1,2). 

 Učenci spoznajo pravice Slovencev kot državljanov EU (1,3). 

 Učenci spoznajo organiziranost EU s poudarkom na demokraciji (1,2). 

 

Iz rezultatov je razvidno, da učitelji več časa namenjajo uresničevanju ciljev, ki so povezani s 

Slovenijo in njenimi značilnostmi, s Slovenijo kot državo in domovino učencev. Manj časa 

namenijo ciljem, ki so povezani z Evropsko unijo in njenimi značilnostmi, kar smo že na 

začetku predvidevali in pričakovali. Učitelji torej cilje, ki vsebujejo vsebine o Evropski uniji, 

postavljajo za cilje, ki vsebujejo vsebine o Sloveniji. Učiteljica, s katero smo opravili intervju, 

meni, da je treba učence najprej spoznati z domačim, s tistim, kar jim je blizu. To so torej 

Slovenija, navade in običaji Slovencev, ureditev države in tako naprej. Takoj za tem se ji zdijo 

pomembne vsebine o sosednjih državah, s katerimi imamo veliko skupnega, skupno zgodovino, 

narodnostno mešana območja itn. Vsebine o Evropski uniji se ji torej zdijo manj pomembne, 

podobno kot ostalim učiteljem. 

Da se učiteljem vsebine o Evropske uniji res zdijo manj pomembne kot vsebine o Sloveniji, 

smo se prepričali, ko smo jim zastavili vprašanje: »Kako pomembno se vam zdi poučevanje 

naslednjih družboslovnih vsebin?« Poučevanje naštetih vsebin so vrednotili z lestvico med 1 

(sploh ni pomembno) in 5 (zelo pomembno). Dobljeni rezultati so prikazani v naslednjem grafu. 
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Graf 2: Ocena učiteljev o pomembnosti poučevanja naštetih družboslovnih vsebin. 

 

 

Če pri analizi grafa pogledamo le besedno zvezo “Evropske unije” oz. besedo “Slovenije”, 

vidimo, da so skoraj vse naštete vsebine, ki zadevajo Slovenijo, v spodnjem delu grafikona, 

torej med bolj pomembnimi vsebinami za obravnavo v šoli. Vsebine o Evropski uniji so 

pretežno v zgornjem delu grafikona. Tem temam učitelji dajejo manjši pomen. 
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3.4.1.2. Poučevanje vsebin o Evropski uniji pri predmetih spoznavanje okolja in 

družba 

Učitelji vsebine o Evropski uniji različno vključujejo v pouk. Za poučevanje vsebin o Evropski 

uniji povprečno na leto namenijo dobre štiri šolske ure (4,03 ure).  

Preverili smo, katere vsebine učitelji vključujejo v pouk družboslovnih predmetov oz. katere 

vsebine se jim zdijo najpomembnejše za vključevanje. 

 

Graf 3: Graf prikazuje teme o Evropski uniji, ki jih učitelji poučujejo v šoli. Razvrščene so po pomembnosti. 

Večji kot je pravokotnik z določeno temo, bolj pomembna se učiteljem ta tema zdi za poučevanje. 
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Ob pregledu hitro vidimo, da učitelji med osnovna znanja o Evropski uniji uvrščajo poznavanje 

evropskih simbolov, poznavanje navad in načina življenja drugih državljanov Evropske unije, 

zavedanje, da smo državljani Evropske unije, poznavanje možnosti prostega gibanja v Evropski 

uniji in šolanja v tujini. Presenetilo nas je, da je nizek odstotek vprašanih izpostavil poznavanje 

pravic državljanov Evropske unije, poznavanje prostega pretoka delovne sile, proste trgovine, 

predvsem pa poznavanje slabosti povezovanja držav in kritičnega vrednotenja sodelovanja med 

državami. Iz dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da se učiteljem zdijo bolj pomembne tiste 

vsebine, ki temeljijo na naučenih podatkih, kot tiste, ki vsebujejo kritično mišljenje in 

spodbujanje vrednotenja vsebin. 

Učiteljica, s katero smo opravili intervju, trdi, da morajo učenci prvih dveh triad osnovne šole 

kar nekaj znanja osvojiti s pomočjo učenja podatkov. Ko tako naberejo dovolj informacij, je 

čas za kritično razmišljanje in vrednotenje. Njena trditev kaže na to, da imajo tudi anketirani 

učitelji podoben pogled kot ona. Meni tudi, da učenci evropsko identiteto lažje pridobijo prek 

poznavanja evropskih simbolov, himne, drugih državljanov Evropske unije ipd. kot prek 

poznavanja proste trgovine, prostega prehoda meje ipd. Učiteljica torej evropsko identiteto vidi 

kot pomembno, meni pa, da informacije o prednostih in priložnostih, ki nam jih evropsko 

državljanstvo prinaša, niso pomembne za poučevanje na razredni stopnji. 

 

3.4.1.3. Pomoč pri poučevanju 

Učitelji si pri svojem delu pomagajo na različne načine. Preverili smo, v kolikšni meri držijo 

naslednje trditve (1 – sploh ne drži, 5 – zelo drži). Povprečja odgovorov za vsako trditev smo 

predstavili v grafu. 

 
 

 

 

Velik odstotek učiteljev pri poučevanju uporablja dodatno literaturo. To sklepamo iz 

standardnega odklona. Standardni odklon (0,74) je majhen, kar pomeni, da je bila razpršenost 

odgovorov majhna. Skoraj vsi vprašani, ki so dogovorili na to vprašanje, torej uporabljajo 

dodatno literaturo.  

Učiteljica, s katero smo opravili intervju, je trdila, da si večina učiteljev pri učnih pripravah 

pomaga s pripravami drugih učiteljev. Rekla je, da uporabljajo kar nekaj dodatne literature, 
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predvsem tisto, ki jo dobro poznajo in je dostopna v šolski knjižnici. V zadnjem času večkrat 

uporabljajo tudi video posnetke, ki jih najdejo na internetu. Vsekakor pa se držijo učnega načrta, 

saj so tudi učne priprave povezane z njim. Tako večjega odstopanja ni – vsebine, ki jih v šoli 

obravnavajo, so torej vezane na učni načrt. Posledično tudi sama vsebin o Evropski uniji v pouk 

dodatno ne vključuje. Tem vsebinam nameni zgolj toliko časa, da z učenci lahko osvoji osnovne 

cilje, ki so v učnem načrtu predpisani. 

 

3.4.1.4. Gradivo v povezavi z vsebinami o Evropski uniji – mnenje učiteljev 

Ugotovili smo, da učitelji radi uporabljajo dodatno literaturo. Če jo torej uporabljajo, bi jim 

literatura o vsebinah o Evropski uniji pri poučevanju teh vsebin lahko koristila. Preverili smo, 

kaj učitelji menijo o dostopnosti literature o vsebinah o Evropski uniji.  

 

 
 

 

 

 

Skoraj polovica vprašanih (48,44 %) se strinja ali celo zelo strinja, da je gradivo o Evropski 

uniji dobro dostopno. Velik odstotek (40,62 %) je glede vprašanja neopredeljen, iz česar 

sklepamo, da se za tovrstno gradivo ne zanimajo. 10,94 % vprašanih se s trditvijo ne strinja, kar 

pomeni, da menijo, da gradivo o Evropski uniji ni dobro dostopno. 

Vsaka šolska knjižnica naj bi imela poseben kotiček, v katerem je zbrano gradivo o Evropski 

uniji. Preverili smo, ali šolske knjižnice ta kotiček imajo. Izkazalo se je, da več kot polovica 

vprašanih (53,13 %) tega ne ve, kar pomeni, da gradivo iščejo drugje ali pa ga sploh ne iščejo. 

Za to polico ve samo 18,75 % vprašanih. Ostali (28,12 %) trdijo, da posebne police s tem 

gradivom v šoli nimajo.  

Iz dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da večji odstotek učiteljev uporablja dodatno literaturo 

za splošno poučevanje kot za poučevanje vsebin o Evropski uniji. Morda iz tega sledi, da se jim 

vsebine o Evropski uniji zdijo manj pomembne oz. jim namenjajo manj časa. 
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Graf 5: Odgovor učiteljev na vprašanje, ali se strinjajo, da je gradivo z vsebinami o Evropski uniji 

dobro dostopno. 
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3.4.1.5. Možnosti izobraževanja oz. druge nadgradnje znanja 

V času študija se je le 8,57 % vprašanih odpravilo na študijsko izmenjavo v tujino, je pa res, da 

so bile tovrstne izmenjave za starejši del anketirancev težje dostopne kot za mlajše, zato je 

rezultat pričakovan. 28,57 % vprašanih trdi, da imajo o vsebinah o Evropski uniji dovolj znanja. 

Glede na to, da so te odstotki nizki, nas je zanimalo, ali učitelji poznajo možnosti za 

izobraževanja in drugo nadgradnjo znanja oz. če kažejo interes, da bi znanje nadgradili. 

 

3.4.1.5.1. Poznavanje 

Preverili smo poznavanje evropsko financiranih in usmerjenih projektov na področju 

izobraževanja in izmenjav, saj menimo, da poznavanje in udeležba na tovrstnih seminarjih in 

projektih pripomoreta k večji evropski zavesti in posledično prineseta nova znanja, tudi o 

Evropski uniji, ki jih učitelji lahko učencem posredujejo v šoli.  

Preverili smo, ali učitelji poznajo evropsko financirane programe oz. projekte in katere. 

 

Učitelji poznajo sledeče evropsko financirane izobraževalne programe in projekte: 

 

Graf 6: Poznavanje evropsko financiranih izobraževalnih programov. 

 

 

Kar 97,14 % vprašanih pozna vsaj en evropski projekt. Bolj pomembno kot poznavanje 

programov oz. projektov se nam zdi udeležba na njih.  

Intervjuvanka meni, da učitelji evropsko financirane programe in projekte dobro poznajo, saj 

so na šoli dobro obveščeni o njih, dostikrat se na razpise tudi prijavljajo. Meni, da je to področje 

dobro urejeno. 
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3.4.1.5.2. Interes po dodatnem izobraževanju in nadgradnji znanja 

Velik odstotek učiteljev je pripravljen svoje znanje še nadgraditi (81,25 %), medtem ko 

preostalih 18,75 % vprašanih potrebe po nadgradnji ne vidi. Ena od možnosti za nadgraditev 

znanja je vključevanje v različne evropske projekte. Preverili smo, koliko učiteljev je v času, 

odkar so zaposleni, sodelovalo v evropskih projektih in v katerih. 55,71 % vprašanih trdi, da 

niso sodelovali v nobenem evropskem projektu, kar pomeni, da je slaba polovica vprašanih v 

projektih sodelovala, največ (17,14 % vprašanih) v programu Erasmus+. Velik odstotek 

vprašanih (14,29 %) je sodelovalo v projektih v okviru programa Comenius (ki je danes del 

programa Erasmus+). Glede na to, da je program Erasmus+ sorazmerno nov in da predstavlja 

nadgradnjo programa Comenius na področju izmenjav in izobraževanja učiteljev, lahko trdimo, 

da se učitelji v zadnjem času zelo pogosto udeležujejo evropskih projektov in izmenjav. 

Omenimo lahko še projekt Evropska vas in program Vseživljenjsko učenje. Prvega se je 

udeležilo 10,00 % vprašanih, drugega pa 8,57 %. Ostalih programov oz. projektov se je udeležil 

le majhen delež vprašanih. 

Glede na to, da se učitelji v zadnjem času bolj pogosto udeležujejo evropskih projektov in 

programov, menimo, da so programi dobro zasnovani in tudi dobro promovirani. To nam je 

potrdila tudi učiteljica, s katero smo opravili intervju. 

 

Ko smo anketirance vprašali, kakšen pomen pripisujejo udeležbi v tovrstnih programih oz. 

projektih, smo dobili sledeče rezultate: 

 

Graf 7: Pomen, ki ga učitelji pripisujejo udeležbi v evropskih programih oz. projektih. 

 

 

Večina torej trdi, da so tovrstni projekti dobri za sklepanje novih poznanstev (33,82 % 

vprašanih) in pridobivanje novega znanja (60,29 % vprašanih), le redki pa vidijo, da so projekti 

dobri za krepitev bilateralnih povezav (2,94 % vprašanih) in da prinašajo evropsko državljansko 

zavest (2,94 % vprašanih), čemur so v prvi vrsti namenjeni. 

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

Tovrstni programi

prinašajo novo znanje.

Tovrstni programi

prinašajo evropsko

državljansko zavest.

Tovrstni programi so

dobri za sklepanje novih

poznanstev.

Tovrstni programi so

dobri za krepitev

bilateralnih povezav.

O
d

st
o

te
k

Trditev



   

52 

 

Vključevanje v različne evropske projekte pa ni edina možnost za nadgraditev znanja, čeprav 

ob vprašanju, na kakšen način bi najraje nadgradili svoje znanje, kar 78,85 % tistih, ki so prej 

izrazili željo po nadgrajevanju znanja, odgovori, da ravno s sodelovanjem v projektih na 

evropski ravni. 61,54 % tistih, ki bi radi nadgradili svoje znanje, bi to storilo ob branju dodatne 

literature, 63,46 % pa bi se jih dodatno izobraževalo. 

 

 

Graf 8: Način, kako bi učitelji prišli do novega znanja o vsebinah o Evropski uniji. 

 

 

Poleg izobraževanj in sodelovanja v projektih torej tudi branje dodatne literature za učitelje 

predstavlja zelo dobro možnost za nadgradnjo znanja. Kakšno je stanje na področju poznavanja 

dodatne literature med učitelji in kakšna je dostopnost le-te, pa smo že preverili in analizirali.  

Učiteljica, ki smo jo spraševali v intervjuju, meni, da se učitelji raje odločajo za nadgradnjo 

znanja v bolj sproščeni obliki. Zato tudi sama trdi, da bi znanje najraje nadgradila s 

sodelovanjem v mednarodnih projektih, saj le-te vidi kot obliko sproščenega sodelovanja z 

drugimi, ki prinaša tudi novo znanje.  
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4. SKLEP 

 

Evropska unija ima na področju izobraževanja subsidiarno vlogo, zato tega področja v državah 

članicah ne ureja. Izobraževanje in vsebine izobraževanja so torej močno odvisne od politike, 

ki jo vodi posamezna država. 

Pri analizi stanja pri nas smo prišli do naslednjih ugotovitev: 

Ugotovimo lahko, da gradiv o Evropski uniji in njenih družbeno-geografskih značilnostih v 

slovenskem jeziku ni malo, saj evropske institucije finančno spodbujajo prevajanje gradiv v vse 

uradne jezike Unije.  

Med raziskovanjem področja in pogovori z učiteljico smo prišli do spoznanja, da se v trenutni 

situaciji od učiteljev pričakuje, da sami v drugem gradivu aktivno iščejo alternative učbenikom, 

če želijo družboslovne vsebine pri pouku nadgraditi z vsebinami o družbenih in geografskih 

značilnostih Evropske unije. 

Učitelji sicer pri poučevanju uporabljajo dodatno literaturo, a sklepamo, da se radi držijo svojih 

preverjenih gradiv, glede na to, da dodatno literaturo o vsebinah o Evropski uniji slabo poznajo 

in so z gradivi slabo seznanjeni, gradiva pa so dobro dostopna. Od učiteljev bi torej pri 

obstoječem stanju pričakovali večjo angažiranost za spoznavanje z novo literaturo.  

Vseeno menimo, da je aktualno stanje (količina vsebin o Evropski uniji pri pouku družboslovja) 

in poznavanje gradiva s strani učiteljev logična posledica zahtev in standardov, ki jih najdemo 

v učnih načrtih. Menimo, da bi morali zaradi vpetosti Slovenije v Evropsko unijo in evropske 

integracije več ciljev v učnih načrtih družboslovnih predmetov nameniti tem vsebinam.  

Glede na to, da so učni načrti podstat za vsebine, ki se nahajajo v obveznih učnih gradivih, bi 

posledično več vsebin o Evropski uniji našli tudi v učbenikih, delovnih zvezkih, priročnikih 

ipd. Tako bi bili učitelji do neke mere prisiljeni poučevati več tovrstnih vsebin. 

Morda se le nam zdijo te vsebine pomembne, morda so resnično pomembne, tega ne moremo 

z gotovostjo trditi. Lahko pa podamo svoje mnenje, kaj bi bilo treba storiti, da bi bilo vsebin o 

Evropski uniji v šoli več. Najprej bi učne načrte posodobili in vanje vnesli več obveznih 

standardov in ciljev, ki vključujejo vsebine o Evropski uniji, nato bi posodobili učno gradivo 

in tudi vanj vnesli te vsebine, na koncu pa bi tudi od učiteljev pričakovali več volje in 

samoiniciativnosti za poučevanje teh vsebin. V pomoč jim je lahko naša zbirka in analiza 

dodatnega gradiva s področja Evropske unije, ki ga lahko v šoli uporabljajo. V izbor gradiva in 

analizo smo vključili najosnovnejše dodatno gradivo, do katerega učitelji lahko dostopajo. 

Menimo, da bi ravno lahko dostopno dodatno gradivo ob aktualnih učnih načrtih in dostopnih 

obveznih gradivih učiteljem omogočilo, da bi vsebine o Evropski uniji lažje in pogumneje 

vključevali v pouk družboslovja. Tako smo našli, predstavili in analizirali veliko gradiva, ki 

ima tudi elektronski dostop. 

Evropska unija bi morala še naprej spodbujati projekte in programe, saj so učiteljem prinašajo 

veliko koristnega, kot smo ugotovili, pa do neke mere krepijo tudi evropsko državljansko 

zavest. Kar velik odstotek anketiranih učiteljev je izjavilo, da se počutijo evropske državljane 

in da imajo evropsko zavest. Menimo, da bi bilo to zavest treba prenašati na otroke. Da to ni 

zgolj naše mnenje, smo utemeljili v teoretičnem delu. To zavest bi morali otrokom privzgojiti. 

Upamo, da bodo v prihodnosti tudi vsebine v učnih načrtih omogočile, da bodo učenci prišli do 

tega znanja. Do takrat pa naj bo učiteljem v pomoč pri poučevanju evropsko naravnanih vsebin 

tudi to magistrsko delo.  
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http://bookshop.europa.eu/sl/-epni-vodi-po-evropski-uniji-pbQC3111008/?CatalogCategoryID=luYKABst3IwAAAEjxJEY4e5L
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6. Priloge 

 

6.1. Priloga 1: Anketni vprašalnik 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pedagoška fakulteta, Poučevanje na razredni stopnji 

Avtor: Marko Novak 

 

Pozdravljeni! Sem Marko Novak, študent programa Poučevanje na razredni stopnji na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Pripravil sem anketni vprašalnik, ki mi bo v pomoč pri raziskavi 

za moje magistrsko delo. Anketni vprašalnik je namenjen učiteljem razrednega pouka, ki so do 

sedaj vsaj eno leto poučevali enega od predmetov spoznavanje okolja oz. družba. Odgovori 

bodo avtorju koristili za raziskavo pri magistrskem delu z naslovom Evropska unija pri 

predmetih spoznavanje okolja in družba v osnovni šoli. Za izpolnitev ankete boste potrebovali 

10 minut.  Že v naprej hvala, da si boste vzeli čas in s tem prispevali delček k mojemu 

magistrskemu delu. 

  

Spol: M Ž 

Poučeval/-a sem/poučujem v naslednjih razredih: 1 2 3 4 5 

Moja delovna doba: ___ let 

 

Evropska unija mi predstavlja domovino. 

a) DA 

b) NE 

Imam občutek, da sem evropski državljan. 

a) DA 

b) NE 

Poznam pravice in dolžnosti, ki mi jih prinaša evropsko državljanstvo. 

a) DA 

b) NE 

V času študija sem se odpravil/-a na študijsko izmenjavo v tujino:  

a) DA 

b) NE 

 

Katere od naslednjih evropsko financiranih izobraževalnih programov poznate? (obkrožite 

lahko več možnosti)  

a) Program Erasmus+, 

b) program eTwinning, 

c) program Comenius, 

d) projekti v okviru Slovenskega štipendijskega sklada SI04, EGP in NFM, 

e) program Evropska vas, 

f) program EPALE, 

g) program ECVET, 

h) program Evropa v šoli, 

i) program Socrates II, 

j) program Leonardo da Vinci, 

k) progam Mladina, 

l) program Tempus, 
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m) program eLearning, 

n) program Netd@ys, 

o) program PHARE, 

p) program JEAN MONNET, 

q) program Vseživljenjsko učenje, 

r) drugo:______________________________. 

 

Odkar sem zaposlen/-a, sem sodeloval/-a v naslednjih evropskih projektih (obkrožite lahko 

več možnosti): 

a) Program Erasmus+, 

b) program eTwinning, 

c) program Comenius, 

d) projekti v okviru Slovenskega štipendijskega sklada SI04, EGP in NFM, 

e) program Evropska vas, 

f) program EPALE, 

g) program ECVET, 

h) program Evropa v šoli, 

i) program Socrates II, 

j) program Leonardo da Vinci, 

k) progam Mladina, 

l) program Tempus, 

m) program eLearning, 

n) program Netd@ys, 

o) program PHARE, 

p) program JEAN MONNET, 

q) program Vseživljenjsko učenje, 

r) drugo:______________________________. 

  

Kakšen pomen pripisujete udeležbi v tovrstnih programih/projektih? Obkrožite samo eno 

trditev – tisto, ki najbolj opiše vaše mnenje. 

a) Tovrstni programi prinašajo novo znanje. 

b) Tovrstni programi prinašajo evropsko državljansko zavest. 

c) Tovrstni programi so dobri za sklepanje novih poznanstev. 

d) Tovrstni programi so dobri za krepitev bilateralnih povezav. 

 

Spodaj so naštete lastnosti, ki opišejo vaš način poučevanja. Obkrožite številko, ki najbolj 

opiše vaše stanje (1 – sploh ne drži, 2 – ne drži, 3 – niti drži niti ne drži, 4 – drži, 5 – zelo 

drži). 

Pri poučevanju se dosledno držim učnega načrta. 1 2 3 4 5 

Vse podatke o učni snovi dobim v učbenikih, delovnih 

zvezkih in priročnikih za določen predmet. 

1 2 3 4 5 

Pogosto uporabljam dodatno literaturo. 1 2 3 4 5 

Večina mojih učnih priprav so priredbe priprav 

pridobljenih od drugih  učiteljev, s spleta itd. 

1 2 3 4 5 
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Kako pomembno se vam zdi poučevanje naslednjih družboslovnih vsebin? (1 – najmanj 

pomembno, 5 – najbolj pomembno) 

Sosednje države – pokrajine v Evropske uniji 1 2 3 4 5 

Zgodovina Evropske unije 1 2 3 4 5 

Prebivalstvo Slovenije 1 2 3 4 5 

Gospodarstvo Slovenije 1 2 3 4 5 

Politika Slovenije 1 2 3 4 5 

Prostorska orientacija ne zemljevidu Evropske unije 1 2 3 4 5 

Prebivalstvo Evropske unije  1 2 3 4 5 

Zgodovina Slovenije 1 2 3 4 5 

Domača pokrajina – pokrajine Slovenije 1 2 3 4 5 

Gospodarstvo Evropske unije  1 2 3 4 5 

Prostorska orientacija na zemljevidu Slovenije 1 2 3 4 5 

Politika Evropske unije  1 2 3 4 5 

 

Predmet: SPO (Tematski sklop: Skupnosti) 

Kateremu od naštetih ciljev v določenem tematskem sklopu pri pouku družboslovja 

namenjate/bi namenjali največ in kateremu najmanj časa? Cilji so prepisani z učnega načrta za 

spoznavanje okolja oz. družbo. Označite samo dva cilja.  (1 – namenimo najmanj časa in 2 – 

namenimo največ časa; številko zapišite na črtico) 

Učenci: 

______ znajo poimenovati nekaj praznikov, ki jih praznujemo v Sloveniji (lokalnih in 

državnih), in jih razlikovati glede na njihovo povezanost s kulturno, versko in državotvorno 

tradicijo; 

______ spoznajo pestrost praznovanj doma in po svetu (osebna, lokalna, verska, 

državna, mednarodna praznovanja); 

______ vedo, da živimo v državi Sloveniji, in poznajo državne simbole; 

______ vedo, da je Slovenija članica EU, in poznajo sosednje države; 

______ vedo, da Slovenija sodeluje tudi z drugimi državami (gospodarstvo, trgovina 

idr.). 

 

Predmet: DRU (Tematski sklop: Ljudje v prostoru in Ljudje v času) 

Kateremu od naštetih ciljev v določenem tematskem sklopu pri pouku družboslovja 

namenjate/bi namenjali največ in kateremu najmanj časa? Cilji so prepisani z učnega načrta za 

spoznavanje okolja oz. družbo. Označite samo dva cilja.  (1 – namenimo najmanj časa in 2 – 

namenimo največ časa; številko zapišite na črtico) 

Učenci: 

______ spoznajo pravice Slovencev kot državljanov EU;    

______ poznajo organiziranost slovenske države s poudarkom na demokraciji; 

______ poznajo pomen povezanosti državljanov EU: gospodarsko in politično;     

______ razlikujejo med domovino in državo;    

______ spoznajo organiziranost EU s poudarkom na demokraciji.       
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Kako pomembno se vam  osebno zdi, da učenci spoznajo naštete vsebine? (1 – najmanj 

pomembno, 5 – najbolj pomembno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali so vsebine, ki jih pri pouku družboslovja spoznavate, kdaj obogatene z zgoraj naštetimi 

vsebinami.  

a) DA 

b) NE 

Če je bil odgovor na prejšnje vprašanje pritrdilen, obkrožite tiste vsebine, ki jih poučujete. 

Obkrožite lahko več vsebin. 

 

 

Koliko celotnih šolskih ur pri predmetu spoznavanje okolja oz. družba letno namenjate temam 

o Evropski uniji? 

a) 1–2 uri 

b) 3–4 ure 

c) 5–6 ur 

d) 7–8 ur 

e) 9 ur ali več 

Zavedanje, da smo državljani Evropske unije. 1 2 3 4 5 

Poznavanje pravic državljanov Evropske unije. 1 2 3 4 5 

Spoznavanje načina življenja in navad drugih 

državljanov EU. 

1 2 3 4 5 

Poznavanje evropskih simbolov. 1 2 3 4 5 

Praznovanje mednarodnih praznikov. 1 2 3 4 5 

Poznavanje možnosti, ki nam jih evropsko 

državljanstvo prinaša. 

1 2 3 4 5 

Poznavanje slabosti povezovanja držav. 1 2 3 4 5 

Poznavanje pomena povezovanja držav. 1 2 3 4 5 

Kritično vrednotenje sodelovanja med državami. 1 2 3 4 5 

Poznavanje proste trgovine. 1 2 3 4 5 

Poznavanje prostega pretoka delovne sile. 1 2 3 4 5 

Poznavanje možnosti za šolanje v tujini. 1 2 3 4 5 

Poznavanje možnosti za zdravljenje v tujini. 1 2 3 4 5 

Poznavanje možnosti prostega gibanja v Evropski uniji. 1 2 3 4 5 

a) Zavedanje, da smo državljani Evropske unije 

b) Poznavanje pravic državljanov Evropske unije 

c) Spoznavanje načina življenja in navad drugih državljanov EU 

č) Poznavanje evropskih simbolov 

d) Praznovanje mednarodnih praznikov 

e) Poznavanje možnosti, ki nam jih evropsko državljanstvo prinaša 

f) Poznavanje slabosti povezovanja držav 

g) Poznavanje pomena povezovanja držav 

h) Kritično vrednotenje sodelovanja med državami 

i) Poznavanje proste trgovine 

j) Poznavanje prostega pretoka delovne sile 

k) Poznavanje možnosti za šolanje v tujini 

l) Poznavanje možnosti za zdravljenje v tujini 

m) Poznavanje možnosti prostega gibanja v Evropski uniji 
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Označite, do katere mere trditve opisujejo vaše mnenje (1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne 

strinjam, 3 – sem neopredeljen, 4 – se strinjam, 5 – zelo se strinjam). 

Vsebine o EU bi v pouk družboslovja lahko vključeval/-a 

pogosteje. 

1 2 3 4 5 

Vsebine o Evropski  uniji se mi ne zdijo zelo pomembne 

za učence na razredni stopnji. 

1 2 3 4 5 

Poznavanje slovenske himne spada med osnovna znanja. 1 2 3 4 5 

Poznavanje evropske himne spada med osnovna znanja. 1 2 3 4 5 

Učno gradivo  za učence z vsebinami o Evropski uniji je 

dobro dostopno. 

1 2 3 4 5 

Učni načrti za družboslovne predmete vsebujejo ravno 

prav ciljev, ki vključujejo poznavanje Evropske unije in 

evropsko dimenzijo. 

1 2 3 4 5 

Za poučevanje vsebin o EU se počutim dovolj 

kompetentnega/kompetentno. 

1 2 3 4 5 

 

Ali menite, da imate dovolj znanja o vsebinah o Evropski uniji? 

a) DA 

b) NE 

c) Ne vem 

 

Ali bi bili pripravljeni svoje znanje o vsebinah o Evropski uniji dodatno nadgraditi? 

a) DA 

b) NE 

 

Če je odgovor DA, na kakšen način? 

a) Izobraževanja, 

b) branje dodatne literature, 

c) sodelovanje v šolskih projektih na evropski ravni, 

d) drugo: ______________________. 

 

Ali imate v šolski knjižnici poseben kotiček oz. polico za gradivo o Evropski uniji? 

c) DA 

d) NE 

 

Predlogi literature in didaktičnih pripomočkov z vsebino o Evropski uniji, ki so uporabni za 

učitelje. 

 

 

 

 

Predlogi literature in didaktičnih pripomočkov z vsebino o Evropski uniji, ki so uporabni za 

učence. 
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6.2. Priloga 2:  Vprašanja polstrukturiranega intervjuja 

Okvirna vprašanja polstrukturiranega intervjuja 

Avtor: Marko Novak 

 

 Kakšno je vaše mnenje o aktualnih učnih načrtih (za spoznavanje okolja in družbo)? Se 

vam zdi, da so dobro zastavljeni? Je v njih dovolj vsebin o Evropski uniji? 

 Menite, da imajo učenci v šoli občutek, da so Evropski državljani? S katerimi vsebinami 

bi lahko zgradili evropsko državljansko zavest?  

 Se vam zdi, da je vsebin o Evropski uniji v šoli ravno prav, ali bi jih lahko poučevali 

bolj pogosto?  

 Ali se pri poučevanju dosledno držite učnega načrta? Koliko odstopate od učnega 

načrta? Ali kdaj pri pouku poleg predpisanih vsebin teme razširite z vsebinami o 

Evropski uniji? Kateri podatki in vsebine o Evropski uniji se vam zdijo najbolj 

pomembni?  

 Kaj vam je pri poučevanju vsebin o Evropski uniji v pomoč? Ali učne priprave pišete 

sami in so vezane izključno na vsebine v učnem načrtu? Si pomagate tudi z dodatnim 

spletnim ali tiskanim gradivom?  

 Ali je v predpisanem učnem gradivu, ki je na voljo, dovolj vsebin o Evropski uniji? Se 

vam zdi, da bi vsebine o Evropski uniji lahko dodali še k drugim temam in vsebinskim 

sklopom? 

 Ali poznate kakšno možnost dodatnega izobraževanja oz. druge nadgradnje znanja o 

vsebinah Evropske unije? Ali bi bili pripravljeni svoje znanje o vsebinah o Evropski 

uniji dodatno nadgraditi? Na kakšen način bi najraje nadgradili svoje znanje? Menite, 

da imate tega znanja dovolj?  

 Kaj bi bilo treba izboljšati na področju poučevanja vsebin o Evropski uniji pri 

spoznavanju okolja in družbi, da bi učenci dobili več znanja? 

 

 


