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POVZETEK 

 
Slovenija in Hrvaška sta bili od leta 1918 do 1991 del skupne države z različnima 

imenoma. Od leta 1991 sta Slovenija in Hrvaška neodvisni, zato sta se vzgoja in 

izobraževanje pri njiju razvijali ločeno. V Sloveniji uporabljamo pri pouku družboslovja na 

razredni stopnji Učni načrt Spoznavanje okolja (2011) in Učni načrt Družba (2011). Na 

Hrvaškem je učni načrt enoten za vse predmete v osnovni šoli, dopolnjuje pa ga Nacionalni 

okvirni kurikulum (2011). V Sloveniji je razredna stopnja od 1. do 5. razreda, Hrvaška pa ima 

osemletno osnovno šolo, zato je razredna stopnja od 1. do 4. razreda. 

Primerjali smo pouk družboslovja na razredni stopnji med državama. Predstavljena je 

primerjava učnih načrtov, ki vključujejo družboslovne vsebine na razredni stopnji, in 

hrvaškega Nacionalnega okvirnega kurikuluma (2011), ki je temeljni dokument in opredeljuje 

vse bistvene elemente vzgojno-izobraževalnega sistema od predšolske ravni do konca 

srednješolske vzgoje in izobraževanja. 

Najprej smo predstavili osnovne pojme, kot sta kurikularne teorije in kurikulum. 

Predstavili smo obe državi, Slovenijo in Hrvaško, ter njun šolski sistem in družboslovne 

premete v osnovni šoli obeh držav. Učne načrte smo primerjali po naslednjih kategorijah: 

zgradba in obseg učnega načrta, splošni cilji pouka družboslovja; operativni cilji pouka 

družboslovja; standardi znanja ter vsebine in pojmi iz učnih načrtov. Po analizi dokumentov 

sta sledila intervjuja z učiteljicama razrednega pouka na Hrvaškem in v Sloveniji. 
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ABSTRACT 

 
Slovenia and Croatia were parts of a joint state with a different name from 1918 to 

1991. Both countries became independent in 1991 and since then the development of 

education took different path in each country. In Slovenia we use Curriculum for 

Environmental education (2011) and Curriculum for Social sciences (2011) for teaching 

social studies at the primary level. In Croatia the curriculum is the same for all subjects in 

primary school, however, it is complemented by the National Curriculum (2011). In Slovenia 

primary level of elementary school includes first five grades, however, in Croatia's eight-year 

primary school its primary level includes only first four grades.  

We compared the courses of social studies at primary level between both countries. 

The dissertation presents a comparison of both curricula which involve social contents at 

primary level, and the Slovenian curriculum with Croatian national curriculum (2011), which 

is the fundamental document defining the essential elements of the educational system from 

pre-school level to the end of secondary education. 

The basic concepts such as curricular theory and curriculum were introduced at the 

beginning.  We presented Slovenia and Croatia, their school systems and the social studies 

subjects in the elementary school in both countries. Curricula were compared in the following 

categories: structure and scope of the curriculum, the general objectives of social studies 

lessons; the operational objectives of social studies lessons; standards of knowledge and the 

contents and concepts from the curriculum. The document analysis was followed by 

interviews with the class teachers in Croatia and Slovenia. 
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I. TEORETIČNI DEL 
 

1. UVOD 
 

Slovenija in Hrvaška sta sosednji državi, ki sta bili dolga leta del skupne države. Leta 

1991 sta obe državi razglasili neodvisnost, zato sta se naprej razvijali vsaka v svojo smer. 

Med drugim se je ločilo tudi šolstvo in izobraževalni sistem se je v vsaki državi naprej 

razvijal neodvisno od druge države. 

Sprva sta imeli obe državi osemletno osnovnošolsko izobraževanje, ki se je v Sloveniji 

izteklo v šolskem letu 2007/2008, na Hrvaškem pa ga imajo še danes, ker prizadevanja o 

reformiranju osnovnega šolstva niso bila sprejeta. Sprememba, ki ni bila sprejeta samo v 

Sloveniji, ampak tudi na Hrvaškem, se je zgodila na visokošolski ravni – z uvedbo 

bolonjskega modela študija. 

Ker sem do leta 2001 živela na Hrvaškem, od takrat pa živim tik ob meji s Hrvaško, 

sem že kot otrok primerjala šolo in izobraževanje na Hrvaškem ter v Sloveniji. Zato se mi je 

zdela ideja, da bi primerjala šolska sistema med državama oz. določeni področji na razredni 

stopnji, zanimiva. Odločila sem se, da bom primerjala pouk družboslovja na razredni stopnji 

med Slovenijo in Hrvaško ter podrobno proučila in primerjala učne načrte za družboslovje na 

razredni stopnji v Sloveniji in na Hrvaškem. Za boljše razumevanje hrvaškega učnega načrta 

in ustvarjanje mnenja o pouku družboslovja na razredni stopnji sem intervjuvala učiteljico 

razrednega pouka na Hrvaškem in učiteljico razrednega pouka v Sloveniji. Uporabila sem 

kvalitativni raziskovalni pristop.  
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2. OPREDELITEV OSNOVNIH POJMOV – KURIKULUM, 

KURIKULARNE TEORIJE 
 

Izraz kurikulum izhaja iz latinske besede curriculum, ki ima več pomenov: tek, tekma, 

dirka, obtok, kroženje, tekališče, dirkališče. V nemški pedagogiki 17. stoletja je v pomenu 

kroženja pomenil opis učnonačrtnih vsebin oz. učni načrt. V sodobni zahodnoevropski 

pedagogiki se je termin ponovno pojavil v Nemčiji v šestdesetih letih pod vplivom 

pedagogike Združenih držav Amerike. Začetnik kurikularnega gibanja v ZDA je bil F. Bobbit 

(The curriculum, Boston, 1918), njemu pa sta sledila R. W. Tyler (Basic principles of 

curriculum and instuction, Chicago, 1948) in R. Mager (Preparing objecitves for programmed 

instruction, San Francisco, 1961). Začetnik kurikularizma v Nemčiji oziroma Evropi pa je S. 

Robinsohn (Berlin, 1967). Termin kurikulum je danes večpomenski, njegova uporaba pa 

neenotna. V najožjem pomenu besede pomeni samo učne cilje, v najširšem pa vključuje 

celotno didaktiko z vsemi mejnimi znanostmi. Z vidika stopnje strukturiranosti kurikuluma ga 

razdelimo v dve skupini. Prva je odprti kurikulum, pri katerem učitelj učno-ciljni načrt 

prilagodi konkretnim učnim situacijam oz. okoliščinam, druga pa zaprti kurikulum, pri 

katerem se učitelju vnaprej natančno določi in predpiše vse stopnje učnega procesa, ne 

upoštevajoč konkretne učne okoliščine. Glede na tehniko načrtovanja kurikuluma pa ločimo: 

učno-snovno načrtovanje, učno-ciljno načrtovanje, procesno-razvojno načrtovanje ter posebne 

didaktične modele načrtovanja (Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja, 2008). 
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Teoretiki kurikularnih teorij si prizadevajo, da bi prispevali k napredovanju in 

posodabljanju izobraževalnega procesa z novimi in primernejšimi modeli načrtovanja, zato je 

zelo pomembno, da se izobražujejo in usposabljajo tudi pedagoški delavci, saj je njihovo 

sodelovanje v procesu načrtovanja kurikuluma nujno. Prenova in načrtovanje izobraževanja 

sta odvisna od več dejavnikov, npr. kvalitete učiteljev, kar pomeni obvladovanje njihovega 

lastnega strokovnega področja, poznavanja sodobnih didaktičnih metod, poznavanja osnovnih 

strategij načrtovanja vzgojno-izobraževalnih programov in izvedbe ter vrednotenja njihove 

učinkovitosti. Pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnega dela v najrazličnejših okoljih in na 

podlagi različnih pričakovanj se pojavljajo vprašanja. Npr. vprašanja bistva samega pojma 

načrtovanja in vprašanja možnosti načrtovanja zavestnega razvijanja osebnosti, kar po večini 

definicij predstavlja bistvo vzgojno-izobraževalnega procesa. Splošna izhodišča pri 

načrtovanju izhajajo iz določene samopodobe človeka. Teoretiki kurikularnih teorij so razvili 

različne modele načrtovanja kurikuluma, ki jih moramo prilagoditi posameznikom, ki jih 

izobražujemo, materialnemu in časovnemu okviru izvedbe kurikuluma itn. Glede na te vidike 

pa nato izberemo ustrezen model načrtovanja. Kurikularna teorija ne more posredovati 

povsem konkretnih odgovorov na vse posebne situacije, v katerih se znajde načrtovalec 

kurikuluma. Njena naloga je, da uporabnika opozori na dileme, ki so prisotne pri vsakem 

načrtovanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ter ga prepriča o dejstvu, da je prav od 

njegovega lastnega in poglobljenega razmišljanja odvisno, ali bodo njegove odločitve glede 

uporabe določenega modela načrtovanja ter konkretizacija kurikuluma na teh osnovah 

proizvedle pričakovane rezultate (Kroflič, 1992). 

Pomembna slovenska teoretika kurikularne teorije sta Širec in Kroflič. Širec je v svoji 

razpravi »Kaj je kurikulum« naštel šestnajst najbolj tipičnih vsebinskih opredelitev 

kurikuluma, ki poudarjajo najrazličnejše elemente vzgojno-izobraževalnega načrtovanja in 

njegove praktične izvedbe: učni načrt, organizacijske sekvence učnih postopkov, učni cilji, 

dispozicija za bolj in manj organizirane učne procese, učne vsebine, evalvacija itn. Širec 

definira kurikulum kot razvidni (zapisani) del vzgojno-izobraževalnega načrtovanja. S tem se 

približa analogiji med kurikulumom in vzgojno-izobraževalnim programom ali celo učnim 

načrtom, ne glede na to, ali je ta definiran okvirno ali zelo podrobno, z upoštevanjem 

najrazličnejših elementov – časovnega razporeda, potrebnih materialnih sredstev, 

mehanizmov za evalvacijo učne aktivnosti itn. Programske smernice, ki so napisane okvirno, 

in učitelji, ki program izvajajo, pričakujejo od učencev določene vzorce obnašanja, učne stile 

ali psihofizične sposobnosti, ki po navadi niso zapisani niti v podrobnih učnih načrtih, vendar 

pa včasih pomenijo bistven del vzgojno-izobraževalnega učinka.  V primeru da s pojmom 
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kurikulum označujemo samo uradni, zapisani del vzgojno-izobraževalnega programa, lahko 

pride do tega, da določen del usmerjenosti programa, institucije ali učitelja izpade z območja 

kurikuluma in pride na dan v obliki nekontroliranih učinkov, ki pa imajo po navadi še večjo 

moč od načrtovanih. Ta pojav označimo s pojmom skriti kurikulum. Pri tem mislimo na učni 

načrt pouka, ki se ga nihče ne uči, a se ga vsakdo nauči. Vsebina skritega kurikuluma ni 

enopomensko opredeljena. V nasprotju z uradnim kurikulumom rečemo, da vsebuje skriti 

kurikulum vse tiste vidike intenc, ki niso bili natančno pojasnjeni v uradnem kurikulumu, so 

pa prisotni v vzgojno-izobraževalnem procesu. Vse plasti skritega kurikuluma pa nimajo 

enakih značilnosti. Določeni elementi kurikuluma so skriti samo učencem, učitelji pa se jih 

dobro zavedajo. Skriti kurikulum vsebuje tudi elemente, ki so stranski produkt izobraževanja 

in jih je težko načrtovati (Širec, 1983, v Kroflič, 1992).  

Kroflič kurikulum v ožjem pomenu definira kot znanstveno skladen (ustrezno 

teoretično in praktično preverjen) učno-ciljni načrt. To vrsto kurikuluma poimenuje tudi 

odprti kurikulum, za katerega je značilno, da se omejuje na učne cilje. Učitelj je tisti, ki učno-

ciljni izobraževalni in vzgojni načrt ustrezno prilagodi konkretnim učno-situacijskim 

okoliščinam. V širšem pomenu pa kurikulum definira kot določen učni proces na vseh 

njegovih stopnjah, neodvisno od konkretnih učno-situacijskih okoliščin. Takšno obliko 

poimenujemo tudi zaprti kurikulum. Z njim namreč vnaprej določimo in jasno predpišemo vse 

stopnje učnega procesa, ne da bi pri tem upoštevali konkretne učno-situacijske okoliščine 

(Kroflič, 1992).  

Angleški teoretik A. V. Kelly loči med uradnim kurikulumom (načrtovani) in 

dejanskim kurikulumom (sprejeti). S pojmom uradni oz. načrtovani kurikulum misli na vse 

tisto, kar je določeno v izobraževalnem programu. Dejanski oz. sprejeti kurikulum pa 

predstavlja realnost učenčevih izkušenj. Razlika med njima je lahko zavedna ali nezavedna. 

Loči še formalni in neformalni kurikulum. Formalni je tisti, ki se izvaja v času rednega pouka, 

neformalni pa po učnih urah, med vikendi, počitnicami, v prostem času … Pravi, da mora 

katerakoli definicija kurikuluma ob sprejetju zajemati vsaj štiri osnovne razsežnosti 

izobraževalnega načrtovanja in prakse. Te so: nameni oz. cilji načrtovalcev; postopki, sprejeti 

za izvedbo teh intenc; dejanske izkušnje učencev in skrito učenje, ki nastaja kot stranski 

produkt organizacije kurikuluma in šole. Po Kellyju ločimo tri osnovne strategije načrtovanja 

kurikuluma. Prva je učno-ciljna strategija načrtovanja kurikuluma, ki izhaja iz začetne 

opredelitve vzgojno-izobraževalnih ciljev. Naslednja, učno-snovna strategija načrtovanja 

kurikuluma, izhaja iz izobraževalne vsebine. Procesna oz. razvojna strategija načrtovanja 

kurikuluma pa iz izobraževalnih metod. Nekatere lastnosti so skupne več strategijam 
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načrtovanja kurikuluma. Ime posamezne strategije ne pomeni, da se ta strategija omejuje 

samo na v imenu zapisan element kurikuluma. Učno-ciljna strategija se ne omejuje samo na 

načrtovanje splošnih, posebnih in posamičnih učnih ciljev. Opredelitev osnovnega učnega 

smotra in iz njega izvedeno načrtovanje posameznih učnih ciljev je izhodiščna točka, iz katere 

izhajamo pri načrtovanju drugih vsebinskih elementov kurikuluma. To pomeni, da je osnovno 

načelo učno-ciljne strategije, da najprej natančno opredelimo, kaj želimo doseči. Šele nato 

določimo vzgojno-izobraževalne vsebine ter metode, s katerimi bomo izbrane vsebine 

posredovali učencem. Na koncu določimo še evalvacijske postopke, s katerimi preverimo in 

ocenimo, ali smo zastavljene cilje z izvedbo načrtovanega programa dosegli (Kelly, 1989, v 

Kroflič, 1992). 

Po R. Taylerju mora kurikulum vsebovati štiri elemente, kurikularno načrtovanje pa 

štiri razsežnosti. Ti so cilji, vsebina oz. predmet, metode in evalvacija (Tyler, Basic principles 

of Curriculum and Instruction, povzeto po Kelly, 1989, v Kroflič, 1992). Definicija izhaja iz 

Taylerjevega prepričanja, da je možno načrtovati celoten vzgojno-izobraževalni proces. 

Vzgojno-izobraževalni proces pa je vendarle zapleten in odvisen od številnih soodvisnih 

elementov (Kroflič, 1992). 

Eno od posebnih področij kurikularne teorije je kurikularna evalvacija. Z evalvacijo 

lahko ovrednotimo uspešnost lastnega kurikuluma in njegove izvedbe – lahko tudi uspešnost 

kateregakoli dela vzgojno-izobraževalne prakse (delo učitelja, institucije, predznanje in 

končno znanje učencev, organizacijske razsežnosti izobraževalnega procesa …). Evalvacija je 

eden od nujnih vsebinskih elementov vsakega kurikuluma. Je namreč proces odločanja o tem, 

v kolikšni meri so zastavljeni cilji uresničeni (Sagadin, 1986, v Kroflič, 1992). 
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2.1 Evalvacija predmeta spoznavanje okolja 

 

Za predmet spoznavanje okolja je bila narejena evalvacijska študija, ki se povezuje z 

izvajanjem vzgojno-izobraževalnega procesa pri predmetu spoznavanje okolja v prvem triletju 

osnovne šole. Namen raziskave je bil ugotoviti, kako se načrtovane spremembe pri predmetu 

spoznavanje okolja uresničujejo v praksi in kako učitelji ter vzgojitelji rešujejo težave, ki so 

se pojavljale pri pouku spoznavanja narave in družbe. V raziskavi so Vlasta Hus, Milena 

Ivanuš Grmek in Branka Čagran (2005) ugotavljale, kakšna je integracija predmeta 

spoznavanje okolja z drugimi predmeti, kakšna je uporaba različnih didaktičnih strategij v 

vzgojno-izobraževalnem procesu spoznavanja okolja in kako je z doseganjem standardov pri 

predmetu spoznavanje okolja. 

Integracijo so raziskovale in opravile glede na mnenja anketiranih učiteljev in analizo 

učnih priprav. Rezultati so pokazali, da se več kot polovica anketiranih strinja z integriranim 

poukom kot vodilnim konceptom poučevanja na devetletni OŠ, ostali pa so mnenja, da bi 

moral biti ta koncept vključen v pouk le deloma, saj ni mogoče med seboj integrirati vseh 

ciljev. Učitelji so po stopnjah ocenili prednosti integriranega pouka in kot glavno navedli 

povezanost pouka z življenjem učencev, tej pa so sledile celostni pogled učenca na učno snov, 

samoaktivnost in nazadnje prilagojenost pouka razvojni stopnji učenca. Učitelji integrirajo 

pouk spoznavanja okolja s slovenščino, likovno in glasbeno vzgojo, matematiko in redko s 

športno vzgojo. Učitelji uporabljajo predloge integracije tematskih sklopov, ki so napisani v 

učnem načrtu, prav tako pa integrirajo tudi ostale cilje, ki se jim zdijo za to primerni. Največ 

težav pri integriranem pouku imajo na ravni načrtovanja. Pri analizi učnih priprav so 

ugotovile, da so v 10,4 % učnih priprav cilji zapisani skupaj, pri ostalih pa so cilji zapisani 

ločeno po predmetih. V 35,4 % priprav so učitelji nakazali integracijo. V pripravah se pojavlja 

integracija predmeta spoznavanje okolja s slovenščino, tudi likovno, glasbeno in športno 

vzgojo ter matematiko. Raziskava je tudi pokazala, da se je integracija  predmeta spoznavanje 

okolja zvišala z vstopom šol v devetletni program. Analiza izjav učiteljev in oblikovanosti 

učnih priprav je pokazala, da je koncept integriranega pouka primeren, vendar so  za njegovo 

dobro izvajanje potrebni izobraževanje v okviru dodiplomskega študija in stalno strokovno 

usposabljanje ter nabiranje izkušenj (Čagran, Hus, Ivanuš Grmek, 2005). 

 V raziskavo, ki je proučevala uporabo različnih didaktičnih strategij, so bili vključeni 

učitelji in učiteljice, ki poučujejo v prvem triletju osnovne šole. Raziskava je pokazala, da 

učitelji pri pouku spoznavanja okolja pogosto uporabljajo različne didaktične strategije 

(izkustveni, projektni, delovni, raziskovalni, problemski pouk). Kako pogosto se posamezna 
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strategija uporablja, je odvisno od tematskega sklopa. Večina strategij je pri pouku prisotna 

zelo pogosto. Izjema je le timski pouk, ki se pojavlja včasih, kar je pričakovano, saj se 

večinoma izvaja v prvem razredu devetletke. Pouk spoznavanja okolja je odprt – učenci 

pridobivajo znanje preko izkušenj, raziskujejo, sodelujejo pri pouku, izražajo svoja mnenja in 

rešujejo probleme (prav tam). 

Opravile so tudi raziskavo o doseganju standardov pri pouku spoznavanja okolja, ki je 

vključevala izjave anketiranih učiteljev in analizo spričeval učencev. Proučevale so 

vrednotenje znanja pri opisnem ocenjevanju in uveljavljen način opisnega, predvsem 

formativnega ocenjevanja. Delež kategorij − pojmovanje, spoznavni procesi in stališča − naj 

bi bil že v začetku šolanja enak, vendar pa učitelji, glede na rezultate raziskave, 

najpomembnejšo vlogo dodeljujejo spoznavnim procesom, ki predstavljajo različne 

raziskovalne sposobnosti in spretnosti. Temu sledi spoznavanje in razumevanje naravoslovnih 

pojavov, procesov in pojmov, najmanj pomembna pa so, po mnenju učiteljev, stališča. 

Ugotovile so tudi pozitiven premik v zahtevani stopnji znanja učenca – od pomnjenja k 

razumevanju − v primerjavi s poukom spoznavanja narave in družbe. Odgovori učiteljev v 

raziskavi so pokazali, da je opisna oblika ocenjevanja na razredni stopnji ustreznejša od 

številčne. Anketa je pokazala, da učitelji najpogosteje opisne ocene pridobivajo ustno, kot 

avtentično obliko ocenjevanja večina učiteljev uporablja sodelovalno učenje, spremljanju in 

beleženju učenčevih dosežkov pa najpogosteje služi učenčeva mapa. Z raziskavo so ugotovile 

tudi določene pomanjkljivosti. V opisni oceni so večkrat zapisane povedi, ki ne sodijo zraven: 

zapis dosežka učenca brez hierarhije ciljev, nedovršenost glagola in splošnost zapisa. Z 

analizo ocen iz spričevala so ugotovile, da so končne opisne ocene med seboj zelo podobne in 

da prihaja do šablonskih zapisov ocen, zato je iz opisa težko razbrati resničen uspeh učenca. 

Analiza ocen iz spričevala je pokazala, da imajo učitelji pri spoznavanju okolja večje težave 

pri zapisovanju končnih opisnih ocen. Vzrok za to so lahko pomanjkljivo zapisani standardi v 

učnem načrtu in slabo usposobljeni učitelji za nov način ocenjevanja. Učitelji so imeli prav pri 

predmetu spoznavanje okolja največ težav z zapisom končne ocene, zato v raziskavi 

predlagajo, da se popravijo standardi znanja, zapisani v učnem načrtu, in se opredelijo v treh 

nivojih ter da so zapisani cilji izraženi v bolj operativni obliki; da se posameznim ciljem, 

zapisanim v spričevalu, določijo opisniki vsaj na treh nivojih zahtevnosti − kot model, ki bi 

bil v pomoč učiteljem; da se ovrednoti metode sprotnega spremljanja za predmet spoznavanje 

okolja (prav tam).  
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3. SLOVENIJA IN HRVAŠKA1 
 

Slovenija in Hrvaška sta sosednji državi, ki sta bili od leta 1918 najprej del skupne 

države Slovencev, Hrvatov in Srbov. Ta država se ob združitvi s Kraljevino Srbijo preimenuje 

v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. Leta 1929 se preimenuje v Kraljevino Jugoslavijo, 

ki med drugo svetovno vojno razpade, nato pa se leta 1945 Slovenci pridružijo Demokratični 

federativni Jugoslaviji, ki se istega leta preimenuje v Federativno ljudsko republiko 

Jugoslavijo in leta 1963 v Socialistično federativno republiko Jugoslavijo, ki razpade leta 

1992. Obe državi sta neodvisnost razglasili 25. 6. 1991, ki pa je bila priznana leta 1992. Od 

takrat se je njun šolski sistem ločil in naprej razvijal v obeh državah različno. 

 

3.1 Predstavitev držav 

 

Republika Slovenija 

Slovenija je evropska država, ki leži na skrajnem jugu Srednje Evrope. Na severu meji 

z Avstrijo, na zahodu z Italijo, na severovzhodu z Madžarsko in na jugu ter vzhodu s Hrvaško. 

Leži na stičišču alpskega sveta na severu, sredozemskega sveta na jugozahodu, dinarskega 

sveta na jugu in panonskega sveta na vzhodu. Velika je 20.273 km2, kar jo uvršča med srednje 

velike evropske države. Najvišji vrh je Triglav, ki meri 2864 m, glavno mesto pa Ljubljana, ki 

je gospodarsko, kulturno in politično središče. Po popisu prebivalstva 1. 1. 2016 je imela 

Slovenija 2.064.188 prebivalcev, od katerih je bilo 5,2 % tujih državljanov. Državni in uradni 

jezik v Sloveniji je slovenščina, na območju italijanske manjšine pa je poleg slovenščine 

uradni jezik še italijanščina in na območju madžarske manjšine madžarščina. Slovenija je s 

plebiscitom o samostojnosti 23. decembra 1990 utemeljila svojo državnost, neodvisnost pa je 

razglasila 25. junija 1991. Po politični ureditvi je Slovenija parlamentarna demokracija. 22. 5. 

1992 je bila sprejeta v Organizacijo združenih narodov, danes pa je članica Sveta Evrope, 

Svetovne trgovske organizacije, Organizacije za varnost in  sodelovanje v Evropi, zveze 

NATO, Schengenskega sporazuma ter drugih svetovnih organizacij. V Evropsko unijo je 

vstopila 1. 5. 2004.    

 

  

                                                           
1 https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija, 29. 6. 2016 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Hrva%C5%A1ka, 29. 6. 2016 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Hrva%C5%A1ka
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Republika Hrvaška 

Hrvaška je država, ki leži na stičišču Srednje in Jugovzhodne Evrope. Geografsko jo 

uvrščamo med Jugovzhodno Evropo. Na severu in severozahodu meji s Slovenijo, na severu 

in severovzhodu z Madžarsko, na jugu in na vzhodu z Bosno in Hercegovino, na jugu s Črno 

goro in na jugovzhodu s Srbijo. Hrvaška je velika 56.594 km2 in se razprostira od skrajnih 

vzhodnih robov Alp na severozahodu do Panonske nižine na vzhodu. Njen osrednji del 

pokriva dinarski gorski masiv, južni in zahodni del pa se konča z obalo Jadranskega morja. 

Hrvaška ima 4,28 milijona prebivalcev, od katerih je večina Hrvatov, številčno 

najpomembnejša manjšina pa so prebivalci srbske narodnosti. Tudi Hrvaška je republika s 

parlamentarno demokracijo. V Evropsko unijo je vstopila 1. 7. 2013. Prevladujoča dejavnost 

v hrvaškem gospodarstvu je storitveni sektor, čemur sledita industrija in kmetijstvo. 

Pomemben storitveni sektor je poletni turizem, kar je razumljivo, glede na to, da se Hrvaška 

uvršča med 20 najpriljubljenejših območij na svetu. 
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3.2 Statistična primerjava med državama1 

 

Tabela 1: Statistični podatki Slovenije in Hrvaške 

STATISTIČNI PODATKI SLOVENIJA HRVAŠKA 

Površina kopna 20 273 km2 56 594 km2 

Površina teritorialnega morja 

in notranjih morskih voda 

141,911 km2 31 479 km2 

Dolžina državne meje na 

kopnem (vključno z rekami) 

1322 km 

 

2370,5 km 

Dolžina morske obale 48 km 6 278 km (kopno 1 880 km, 

otoki 4 398 km) 

Okrožja (Županije) 11 (mestne občine) 21 

Občine 210 428 

Število prebivalcev 2 062 874 (ocena leta 2015) 4 238 000 (ocena leta 2014) 

Število prebivalcev glavnega 

mesta   

287 218 (leta 2015) 798 000 (leta 2014) 

Gostota prebivalstva 101,8 na km2 74,9 na km2 

Povprečna starost 

prebivalcev 

42,7 let 42,4 let 

Delež prebivalstva, starih 

0–14 let  

14,8 % ( leta 2016) 14,7 % (leta 2014) 

BDP na prebivalca leta 2015 27 047 € 10 425 € 

Bruto zunanji dolg 44 954 000 € 45 534 000 € 

Povprečna mesečna neto 

plača leta 2015 

1013,23 € 748,003 € (5711 kun) 

Povprečna mesečna bruto 

plača leta 2015 

1555,89 € 1055,01 € (8055 kun) 

Naravni prirast leta 2015 807 – 11 273 

Število priseljenih  15 418 (leta 2015) 10 638 

                                                           
1 https://eclectica.hr/2015/07/13/hrvatsko-skolsto-u-brojkama/, 1. 9. 2016 

http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/Saveshow.asp, 1. 9. 2016 

http://statisticstimes.com/economy/countries-by-projected-gdp-capita-ppp.php, 26. 8. 2016 

http://www.stat.si/statweb, 1. 9. 2016 

 

https://eclectica.hr/2015/07/13/hrvatsko-skolsto-u-brojkama/
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/Saveshow.asp
http://statisticstimes.com/economy/countries-by-projected-gdp-capita-ppp.php
http://www.stat.si/statweb
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Število odseljenih 14 824 (leta 2015) 20 858 

Aktivno prebivalstvo leta 

2015 

916 720 1 642 474  

 

Število zaposlenih leta 2015 703 600 (februar) 1 356 568 

Nezaposleni leta 2015 112 726 (12,3 %) 285 906 (17,4 %) 

Zaposleni v izobraževanju  46 000 (leta 2012) 111 728 (leta 2015) 

Število učiteljev v OŠ 16 500 32 500  

Število osnovnih šol  452 2130 

Število vpisanih otrok v OŠ 

2014/2015 

170 700 

 

323 195 

 

Število vpisanih otrok v 

posebni program OŠ 

(Slovenija) in število 

vpisanih otrok v šole za 

učence s težavami v razvoju 

(Hrvaška) 

1567 

 

1569 

 

Povprečno število učencev 

na učitelja v OŠ 

20 10 

 

*Mednarodni tečaj EUR/HRK je 7,635. 
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Iz tabele lahko vidimo, da je Hrvaška skoraj trikrat večja kot Slovenija in ima 

približno dvakrat več prebivalcev. Gostota prebivalstva je večja v Sloveniji, to je za 26,9 

prebivalca na km2. Povprečna starost in delež prebivalstva, starega 0–14 let, sta enaka v obeh 

državah. Velika razlika je v naravnem prirastu države. Ta je bil v Sloveniji leta 2015 pozitiven 

(807), medtem ko je bil na Hrvaškem negativen (– 11.273). Hrvaška ima približno dvakrat 

več okrožij in občin kot Slovenija. BDP na prebivalca je višji v Sloveniji, in sicer dvakrat 

višji. Slovenija je na seznamu držav po napovedi BDP na prebivalca za leta 2015–2020 

uvrščena na 39. mesto, medtem ko je Hrvaška uvrščena na 60. V Sloveniji sta višji tudi 

povprečna bruto in neto plača. V letu 2015 se je več ljudi preselilo v Slovenijo, iz Hrvaške pa 

se jih je več odselilo. Več aktivnega prebivalstva ima Hrvaška, prav tako pa je večje tudi 

število zaposlenih, kar je povsem razumljivo, saj ima Hrvaška večje število prebivalcev. Je pa 

stopnja brezposelnosti na Hrvaškem večja kot v Sloveniji, razlika je 5,1 %. Hrvaška ima 

približno dvakrat več zaposlenih v izobraževanju, dvakrat več učiteljev v osnovni šoli in 

približno petkrat več osnovnih šol. Na Hrvaškem je bilo v šolskem letu 2014/2015 v osnovno 

šolo vpisanih približno dvakrat več otrok, kar pomeni, da je bil v tem šolskem letu, glede na 

število prebivalstva, delež vpisanih otrok v osnovno šolo enak. Povprečno število učencev na 

učitelja je dvakrat večje v Sloveniji, kar pomeni, da so v Sloveniji v povprečju razredi po 

številu učencev večji.   
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4. SLOVENSKI IN HRVAŠKI ŠOLSKI SISTEM1 
 

V Sloveniji delimo otrokovo vzgojo in izobraževanje na tri dele. V  primarno 

izobraževanje sodijo predšolska vzgoja, osnovnošolsko izobraževanje in osnovno glasbeno 

izobraževanje, ki ni obvezno. V sekundarno izobraževanje sodi srednješolsko izobraževanje. 

Tretja stopnja pa je terciarno izobraževanje, kamor sodita višješolsko in visokošolsko 

izobraževanje. Posebni kategoriji sta izobraževanje odraslih in izobraževanje oseb s 

posebnimi potrebami. 

Predšolska vzgoja se izvaja v zasebnih ali javnih vrtcih. V vrtec se lahko otrok vključi, 

ko dopolni starost 11 mesecev in je lahko vanj vključen do vstopa v osnovno šolo. Predšolska 

vzgoja ni obvezna. Naloge vrtcev so, da pomagajo staršem pri celoviti skrbi za otroka, da 

izboljšajo kakovost življenja družin in otrok ter da ustvarjajo možnost za otrokov celostni 

razvoj.   

Osnovnošolsko izobraževanje poteka v osnovnih šolah, šolah s prilagojenim 

programom, glasbenih šolah ter v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi 

potrebami. Osnovnošolsko izobraževanje za odrasle je organizirano v osnovnih šolah za 

odrasle in na ljudskih univerzah. V sklopu Osnovne šole Danile Kumar v Ljubljani obstaja 

mednarodna šola, namenjena učencem tujcem. Do izteka šolskega leta 2007/2008 je bilo 

osnovnošolsko izobraževanje v Republiki Sloveniji osemletno, od takrat pa je osnovnošolsko 

izobraževanje devetletno. 

  

                                                           
1 www.mizs.gov.si, 17. 10. 2015 
http://www.azoo.hr/images/stories/dokumenti/Nacionalni_okvirni_kurikulum.pdf, 30. 10. 2015 

http://www.mizs.gov.si/
http://www.azoo.hr/images/stories/dokumenti/Nacionalni_okvirni_kurikulum.pdf
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Vzgoja in izobraževanje sta v Sloveniji uzakonjena v Zakonu o osnovni šoli (1996). 

Cilji osnovnošolskega izobraževanja so: 

– zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu; 

– spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, duhovnega in 

socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti; 

– omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in 

interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe;  

– pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na 

usposobljenosti za vseživljenjsko učenje; 

– vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v 

demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, 

svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje kulture in drugih kultur, naravnega in 

družbenega okolja, prihodnjih generacij; 

– razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini 

Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje državljanske 

odgovornosti; 

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

– vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno 

strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin; 

– razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, naravoslovno-tehničnem, 

matematičnem, informacijskem, družboslovnem in umetnostnem področju; 

– razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporočanje v slovenskem 

jeziku, na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v italijanskem 

in madžarskem jeziku; 

– razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih; 

– razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične moči 

presojanja; 

– doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja; 

– razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in doživljanje umetniških del 

ter za izražanje na različnih umetniških področjih; 

– razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnanosti v učinkovito akcijo, inovativnosti 

in ustvarjalnosti učenca (Zakon o osnovni šoli, 1996). 
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Na Hrvaškem so prve tri vzgojno-izobraževalne ravni zapisane v Nacionalnem 

okvirnem kurikulumu (2011): predšolska vzgoja, osnovnošolsko splošno in obvezno 

izobraževanje ter srednješolsko izobraževanje. Četrta vzgojno-izobraževalna raven je visoko 

šolstvo, ki ga sestavljajo univerze in fakultete ter umetniške akademije in visoke šole. 

Predšolsko obdobje je razdeljeno na tri dele in traja od starosti šest mesecev do šest let in pol. 

V to obdobje sodi tudi mala šola, ki je obvezna in poteka eno šolsko leto pred vstopom v 

osnovno šolo. Običajno se ta  izvaja dvakrat na teden po dve šolski uri. V skladu z 

vrednotami, splošnimi cilji in načeli Nacionalnega okvirnega kurikuluma je težišče vzgojno-

izobraževalnega dela usmerjeno na celosten otrokov razvoj glede na njegove razvojne 

zmožnosti ter razvoj vseh področij otrokove osebnosti: telesne, emocionalne, socialne, 

intelektualne, moralne in duhovne. Po predšolskem obdobju se otrok vpiše v osnovno šolo, ki 

je na Hrvaškem osemletna in obvezna. Splošna vzgoja in izobraževanje v hrvaški osnovni in 

srednji šoli ustvarjata skupaj eno celoto. Za doseganje temeljnih kompetenc po Nacionalnem 

okvirnem kurikulumu osnovna šola ni zadostna. Nacionalni okvirni kurikulum predpisuje 

osnovni šoli še srednjo strokovno šolo, umetniško šolo ali gimnazijo. Za doseganje temeljnih 

kompetenc Nacionalni okvirni kurikulum določa štiri vzgojno-izobraževalne cikle. Prvi trije 

cikli so vezani na osnovno šolo: prvi cikel traja od 1. do 4. razreda, drugi cikel obsega 5. in 6. 

razred, tretji cikel 7. in 8. razred, četrti cikel pa je pri strokovnih in umetniških šolah 1. in 2. 

razred ter pri gimnazijah od 1. do 4. razreda. S končanim četrtim ciklom se doseže najnižja 

stopnja strokovne kvalifikacije (Nacionalni okvirni kurikulum, 2011). 

Tudi na Hrvaškem imajo številne dokumente, ki se povezujejo z vzgojo in 

izobraževanjem: Hrvaški nacionalni izobraževalni standard – HNOS (2006), Načrt razvoja 

sistema vzgoje in izobraževanja (2005–2010), Predlogi strategij za izdelavo nacionalnega 

kurikuluma za predšolsko vzgojo, splošno obvezno osnovnošolsko in srednješolsko 

izobraževanje (2007). Leta 2006 pa je nastal Učni načrt in program za osnovno šolo na 

temelju hrvaškega nacionalnega izobraževalnega standarda. 

Na Hrvaškem je tako kot v Sloveniji naloga osnovne šole doseganje splošne vzgoje in 

izobraževanja. S tem dobijo učenci temeljna znanja za življenje in možnost nadaljnjega 

šolanja. Pod splošno izobraževanje se šteje razvijanje intelektualnih, družbenih, estetskih, 

ustvarjalnih, moralnih, telesnih in drugih sposobnosti, praktičnih veščin in osebnostnih 

lastnosti, ki se prilagodijo razvojni stopnji učenca in njegovemu predznanju ter življenjskim 

izkušnjam.  
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Učence se uči razumevanja in odkrivanja sveta, v katerem živijo; razumevanja 

preteklosti in sedanjosti v svetu narave in družbe; odnosa do narave in družbe; materialnih in 

duhovnih vrednot ter medsebojnih odnosov. 

Družbeno-politične, gospodarske, informacijske in druge spremembe zahtevajo 

vzpostavljanje nove kulture poučevanja in učenja, kar omogoča razvoj aktivnih in odgovornih 

posameznikov, ki so odprti za spremembe ter motivirani in usposobljeni za vseživljenjsko 

učenje. Od šole se pričakuje, da učence nauči učiti. 

Cilji vzgoje in izobraževanja v hrvaški osnovni šoli so: 

– omogočiti sistematičen način učenja o svetu, naravi, družbi, človeških dosežkih, o 

drugih in sebi; 

– doseči in kontinuirano izboljševati intelektualni, estetski, telesni, duševni, moralni in 

duhovni razvoj učencev, v skladu z njegovimi sposobnostmi; 

– ustvariti možnost, da se lahko vsak otrok uči in je uspešen; 

– usposobiti učence za učenje, naučiti jih, kako se uči, in jim pomagati pri učenju; 

– pripraviti učence za možnosti in izkušnje, ki jih čakajo v življenju; 

– poučiti učence o vrednotah človeka (Učni načrt in program za osnovno šolo, 2006). 

Družbeno-kulturno okolje predvideva vzgojo in izobraževanje za ustvarjanje 

odgovornih, resnicoljubih, tolerantnih in solidarnih oseb, oseb ustvarjalnega duha z občutkom 

za ohranjanje državne in kulturne dediščine ter spoštovanje vrednosti drugih kultur in 

narodov. 

Učence je treba poučiti in usposobiti tudi za življenje, glede na: 

– zahteve spreminjanja sveta, kar zahteva visoko razvijanje kognitivnih sposobnosti, 

sposobnosti abstraktnega mišljenja, sposobnosti samostojnega učenja in samostojnega 

reševanja problemov, sposobnosti za razvijanje humanih medsebojnih odnosov; 

– vrednosti znanja in učenja kot individualne in družbene dobe; 

– individualna in skupinska pravila in odgovornosti; 

– meščansko moralo, splošne kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz 

nacionalne in evropske tradicije; 

– temeljne človeške pravice in pravice otrok; 

– ponudbo in načela zdravega življenja; 

– svobodo moralnega razsojanja in svobodnega mišljenja, zavesti in vesti; 

– načela spoštovanja različnosti in intelektualnega razumevanja (Učni načrt in program 

za osnovno šolo, 2006). 
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Pri  vzgoji in izobraževanju na Hrvaškem in v Sloveniji težijo k samostojnosti, 

iniciativnosti, odkrivanju, ustvarjanju, komunikativnosti, poštenosti, samozavesti, spoštovanju 

drugih, tolerantnosti, razumevanju, samostojnemu in kritičnemu mišljenju, miroljubnosti, 

odgovornosti, občutju enakovrednosti, enakopravnosti ljudi, solidarnosti, sodelovalnemu 

duhu in samozavedanju. 

Temeljne smernice za vzgojo in izobraževanje ter poučevanje so napisane po HNOS, 

kar pomeni, po hrvaških državnih izobraževalnih standardih, ki so bili ustvarjeni 2005/2006. 

Gre za to, da je usmerjenost poučevanja na učenca, kar pomeni: 

– prilagajanje učnih oblik, metod in učnih sredstev potrebam učenca; 

– izbiro učnih oblik, metod in učnih sredstev, ki delujejo na razvoj vseh področij 

učenčeve osebnosti; 

– načrtovanje in pripravo dela v skladu s postavljenimi kratkoročnimi vzgojno-

izobraževalnimi cilji in vrednotami sta takšni, da je namen določene vzgojno-

izobraževalne vsebine jasen učitelju, učencem in staršem; 

– spoštovanje učenčevega predznanja in njegovih izkušenj; 

– upoštevanje vpliva medijev in drugih sredstev učenja v učenčevem okolju; 

– načrtovanje in priprava šolskega dela in poučevanja z diferenciacijo glede na 

sposobnosti učenca; 

– spremljanje učenčevih interesov in uvajanje njemu primernih oblik poučevanja in 

učenja, ki omogočajo aktivno in samostojno učenje ter praktičnost učenca; 

– uporaba primarnih virov znanja, učnih pripomočkov in drugih virov, ki spodbujajo 

opazovanje, samostojno raziskovanje, zaključevanje, radovednost, učenje, kako učiti; 

– ustvarjanje prijetne razredne klime, ki temelji na medsebojnem spoštovanju, 

iskrenosti, razumevanju in solidarnosti; 

– usmeritev k samostojnemu učenju doma, usmeritev k tehnikam uspešnega učenja in 

sistematično spremljanje opravljanja domačih nalog; 

– ugotavljanje in spremljanje nadarjenih učencev in učencev s težavami pri učenju; 

– nudenje pomoči učencem s težavami v razvoju in osveščanje ostalih učencev o 

njihovih potrebah, pomoči in sodelovanju; 

– spodbujanje razvoja nadarjenih učencev in omogočanje njihove ustvarjalnosti; 

– sistematično ocenjevanje učenca, uporabljanje različnih vrst ocenjevanja glede na 

vzgojno-izobraževalne cilje, dosledno upoštevanje standardov ocenjevanja in redno, 

razumno poročanje o učenčevem napredku pri učenju in v razvoju; 
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– redno spremljanje in  pravočasno ter jasno oblikovano vrednotenje učencev s 

konstruktivnimi povratnimi informacijami o učenčevem napredku, razvoju in 

obnašanju, tako da učenci in starši razumejo potrebo po vzgojno-izobraževalnem 

vključevanju in poti nadaljnjega razvoja; 

– uvajanje in spremljanje samovrednotenja učencev in medsebojnega vrednotenja 

učencev v razredu; 

– ocenjevanje lastnega dela učitelja glede na postavljene vzgojno-izobraževalne cilje, 

način njihovega doseganja rezultatov poučevanja in rezultate učencev; 

–  redno in trajno sodelovanje z drugimi učitelji v obliki razprave o povezanosti in 

stabilnosti vzgojno-izobraževalne vsebine z drugimi vzgojno-izobraževalnimi področji 

in predmeti, izmenjava mnenj o vrsti metod in učnih sredstev, možnosti organizacije 

itd. ter spodbujanje profesionalnega navdušenja; 

– redno in trajno sodelovanje s starši v smislu jasne in deljene odgovornosti glede 

doseganja ciljev vzgoje in izobraževanja v šoli; 

–  razumljiva komunikacija, dogovorjena načela dela v šoli, način spremljanja 

učenčevega dela doma in zahtevanje doslednosti v njihovem opravljanju; 

– učinkovita izkoriščenost časa pri učni uri in v šoli (Hrvaški nacionalni izobraževalni 

standard, 2006). 
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5. DRUŽBOSLOVNI PREDMETI V OSNOVNI ŠOLI V SLOVENIJI IN 

NA HRVAŠKEM1 
 

Družboslovne učne vsebine v slovenskih osnovnih šolah se poučujejo v okviru 

naslednjih predmetov: spoznavanje okolja, družba, geografija in zgodovina. Spoznavanje 

okolja je predmet prvega triletja osnovne šole in zajema naravoslovne in družboslovne 

vsebine. V 4. in 5. razredu se predmet razdeli na dva nova predmeta: družbo in naravoslovje. 

Družba se naprej deli na geografijo in zgodovino, ki se poučujeta 6.–9. razreda, družboslovne 

vsebine pa se poučujejo tudi pri predmetu domovinska in državljanska vzgoja ter etika.  

 Hrvaška, ki ima osemletno osnovnošolsko izobraževanje, deli družboslovne vsebine 

nekoliko drugače. Od prvega do četrtega razreda se predmet imenuje narava in družba 

(priroda in društvo), ta pa se nato deli naprej. Z vidika družboslovnih vsebin se deli na 

zgodovino in geografijo, ki se poučujeta 5.–8. razreda.  

 V Sloveniji ima vsak učni predmet v osnovni šoli svoj učni načrt. Za spoznavanje 

okolja in družbo sta bila posodobljena leta 2011. Hrvaški učni načrt iz leta 2006 pa je skupen 

za vse učne predmete v osnovni šoli in je razdeljen po predmetih. 

                                                           
1 www.mzos.hr, 2. 1. 2016 

http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_obvezni/Druzba_

obvezni.pdf, 20. 12. 2015 

http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_spoznavanje_ok

olja_pop.pdf, 20. 12. 2015 

 

http://www.mzos.hr/
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_obvezni/Druzba_obvezni.pdf
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_obvezni/Druzba_obvezni.pdf
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_spoznavanje_okolja_pop.pdf
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_spoznavanje_okolja_pop.pdf
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5. 1 Zadnja posodobitev slovenskih učnih načrtov 

 

Slovenska učna načrta za predmeta spoznavanje okolja in družbo sta bila nazadnje 

posodobljena leta 2011 in sta nadgradnja prenove iz leta 1998. V sklopu projekta Posodobitev 

kurikularnega procesa (pouka) v osnovnih šolah in gimnazijah so oblikovali smernice, načela 

in cilje posodabljanja učnih načrtov za osnovno šolo (2006–2008). Izhajali so iz 

posodobljenih učnih načrtov, ki so usmerjeni v razvijanje zmožnosti učencev, in ciljev 

sodobne šole. Modele pouka, ki presegajo tradicionalno pojmovanje učenja in poučevanja, so 

razvijali z učitelji in šolami. 

Analiza obstoječih učnih načrtov je pokazala, da je v učnih načrtih treba posodobiti 

cilje in vsebine glede na razvoj znanosti; narediti premike vsebin po vertikali od osnovne šole 

do gimnazije; povezati vsebine s sodobnim razvojem matičnih strok in z aktualnim 

družbenopolitičnim razvojem; vključiti delo z modernimi mediji; vključiti prvine trajnostnega 

razvoja; dodati kompetence (Predlog zakona o spremembah zakona o osnovni šoli, 2009).  

Osrednji namen projekta je bil uvajanje konceptov poučevanja in učenja, spremljanje 

preverjanja in ocenjevanja v praksi ter spodbujanje in poglabljanje nadaljnjega razvoja 

kurikuluma in pouka v osnovnih šolah ter gimnazijah. Temeljni cilji posodabljanja so se 

povezovali s konceptom celostnega učenja in poučevanja; s poukom, ki je usmerjen na 

učenca, in z razvijanjem reflektivne vloge učitelja v procesu pouka. Cilje projekta so 

uresničevali z različnimi aktivnostmi, pri čemer so bili pozorni na izobraževanje učiteljev; 

razvoj in uporabo didaktičnih gradiv; spremljanje procesa učenja z vidika uresničevanja 

posodobitev in podporo učiteljev in šol pri načrtovanju in izvajanju posodabljanja procesa 

pouka (Zavod RS za šolstvo, 2013). 

V zbirko Posodobitev pouka v osnovnošolski praksi so vključeni priročniki večine 

predmetov in področij v osnovni šoli. Priročnike so napisali člani predmetno-razvojnih skupin 

ter učitelji, ki so sodelovali pri posodobitvi in so sledili posodobljenim učnim načrtom ter 

novejšim spoznanjem stroke, predmetov in predmetnih področij. V vsakem priročniku so 

predstavljena teoretična izhodišča, ki so jih vključili v proces posodabljanja učnih načrtov. To 

so celostni pristop učenja in poučevanja, sodobni didaktični pristopi, novejša pojmovanja 

znanja, teorije učenja in poučevanja, spremljanje razvoja otrok itd. Priročnike pa dopolnjujejo  

primeri dobrih praks, ki so obogateni z delovnimi listi in drugimi učnimi gradivi, ki so v 

pomoč tudi drugim učiteljem. Nekaterim priročnikom so dodali še zgoščenko z dodatnim 

gradivom, ki jo lahko učitelji neposredno uporabljajo pri pouk (Zavod RS za šolstvo, 2013). 
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6. KLASIFIKACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH CILJEV 
 

Najbolj znano klasifikacijo vzgojno-izobraževalnih ciljev je izdelala skupina 

strokovnjakov pod vodstvom ameriškega psihologa Benjamina Blooma. To je taksonomija 

vzgojnih ciljev. Taksonomija pomeni sistem klasifikacije. Glavni namen oblikovalcev 

taksonomije je bil sestaviti dosleden sistem z upoštevanjem pedagoških, logičnih in 

psiholoških principov, ki bi olajšal sporazumevanje o ciljih in poučevanju nasploh. 

Taksonomija je v pomoč tistim, ki se posredno ali neposredno ukvarjajo s poukom. Z njimi 

lahko, glede na zahtevnost, klasificirajo vprašanja, ki jih postavljajo pri pouku, in cilje 

(Marentič Požarnik, 1976). 

 

Avtorji so celotno področje razdelili na tri skupne kategorije: 

1. kognitivno oz. spoznavno področje (znanje, obvladovanje pojmov …); 

2. psihomotorično področje (gibalne spretnosti, veščine, ravnanje z raznimi orodji); 

3. afektivno področje (čustveno-motivacijsko, vzgojni cilji v ožjem pomenu). 

 

Taksonomija za kognitivno oz. spoznavno področje 

Na spoznavnem področju so cilji razvrščeni hierarhično glede na zahtevnost, 

kompleksnost spoznavnih procesov, ki jih vključujejo. Obvladanje nižjih stopenj je običajno 

pogoj za doseganje višjih (Marentič Požarnik, 2000). 

 

Stopnje za kognitivno področje so naslednje: 

1. znanje, 

2. razumevanje, 

3. uporaba, 

4. analiza, 

5. sinteza, 

6. vrednotenje/evalvacija. 
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6.1 Znanje 

Na tej stopnji se od učencev zahteva, da dejstva, podatke, definicije, metode, teorije 

spominsko usvojijo in jih obnovijo v enaki obliki, kot so jih dojeli. Učenci lahko v nalogah 

izbirnega tipa tudi samo prepoznajo pravilni odgovor izmed danih (Marentič Požarnik, 1976).  

 

Kategorija znanje se deli na več podkategorij: 

– znanje posameznosti, 

– poznavanje načinov ravnanja s posameznimi dejstvi in podatki, 

– abstraktno, posplošeno znanje. 

 

Znanje posameznosti 

Ta podkategorija obsega poznavanje posebnih podrobnosti, specifičnosti in podatkov 

na konkretnem nivoju. Gre za splošno znanje, ki si ga učenec zapomni in ga samostojno 

obnovi ali prepozna. 

Ta podkategorija ima dve skupini: 1. znanje terminologije, besednih izrazov za pojem, 

simbolov; 2. poznavanje specifičnih podatkov, dejstev. 

 

Poznavanje načinov ravnanja s posameznimi dejstvi in podatki 

 Pri tej podkategoriji gre za raziskovalne metode in načine organiziranja, proučevanja, 

presojanja in kritiziranja podatkov. 

Ta podkategorija ima pet stopenj: 1. poznavanje dogovorov, pravil, konvencij; 2. 

poznavanje tendenc in zaporedij (časovnih ali drugačnih); 3. poznavanje klasifikacij in širših 

kategorij področja; 4. poznavanje kriterijev za ocenjevanje; 5. poznavanje metodologije, 

raziskovalnih postopkov, tehnik. 

 

Abstraktno, posplošeno znanje 

 Pri tej podkategoriji gre za seznanjenost z idejami, pojavi, teorijami, posplošitvami, ki 

segajo čez vse področje in so nastale v razvojnem procesu neke discipline. To področje ima 

dve podskupini: 1. poznavanje principov, zakonitosti, posplošitev; 2. poznavanje teorij in 

struktur.  

 

Glagoli, ki se povezujejo z učenčevimi dejavnostmi na tej stopnji: pomniti, definirati, 

razlikovati, identificirati, obnoviti, prepoznati (prav tam).  
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6.2 Razumevanje 

 Pri stopnji razumevanja učenci razumejo smisel in bistvo sporočila, ki jim je 

posredovano v besedni (ustni, pisni) ali kateri drugi obliki (formule, slike, diagrami, kemijski 

simboli, zemljevidi, glasbene note …). Pri razumevanju učenci spremenijo določeno 

sporočilo, tako da, npr., daljše sporočilo povedo na krajše ali s svojimi besedami; formulo 

izrazijo v stavku ali računu; tekst v tujem jeziku spremenijo v materinščino, note v melodijo 

… Gre za neke vrste preprosto uporabo v mnogo ožjem pomenu kot pri stopnji uporabe 

(Marentič Požarnik, 1976). 

 

Ta stopnja ima 3 podkategorije: 

– prevajanje (gre za prevajanje z enega nivoja abstrakcije na drugega, iz ene simbolne 

oblike v drugo); 

– interpretacija ali razlaga (učenci ne razumejo le posameznih delov sporočila, ampak 

tudi njihove odnose; učenci znajo iz sporočila izluščiti glavne misli in razumejo 

njihovo povezanost);  

– ekstrapolacija ali predvidevanje (iz smiselnega sporočila učenci izluščijo še posledice, 

učinke, sklepe, glede na razvojne težnje danih podatkov; učenec je sposoben takšne 

posledice predvidevati). 

 

Glagoli, ki se povezujejo z učenčevimi dejavnostmi na tej stopnji: prevesti, spremeniti, 

povedati po svoje, ponazoriti, brati, transformirati, drugače formulirati, interpretirati, 

razlikovati, narisati, napraviti, dokazati, napovedati, določiti, predvidevati (prav tam). 

 

6.3 Uporaba 

Pri tej stopnji znajo učenci na podlagi splošnih pravil, formul, zakonitosti in principov, 

ki so jih usvojili, reševati nove probleme. Gre za zmožnost prenosa naučenega v situacije, ki 

so različne od prvotnih. Ko učenec analizira problem, se mora sam domisliti, kateri postopki, 

formule itd. pridejo v poštev (Marentič Požarnik, 1976).  

 

Glagoli, ki se povezujejo z učenčevimi dejavnostmi na tej stopnji: uporabiti, posplošiti, 

povezati, izbrati, razviti, organizirati, aplicirati, klasificirati, izračunati, rešiti problem, 

prenesti, sklepati (prav tam).  
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6.4 Analiza 

Na tej stopnji je učenec sposoben razstaviti neko sporočilo v sestavne dele, tako da 

postanejo odnosi med sestavinami in tudi njena organiziranost v celoto jasni. Analiza je lahko 

namen sama sebi ali pa pripomoček za globlje razumevanje dela. Kritična analiza je 

predhodnik za evalvacijo oz. ovrednotenje (Marentič Požarnik, 1976).  

 

Cilje v tej skupini razstavimo na 3 nivoje: 

– analiza elementov (učenec najde glavne dele v sporočilu, učenec razlikuje med dejstvi, 

mnenji in nameni sporočila); 

– analiza odnosov (učenec pride do glavnih odnosov med sestavinami; pride do odnosov 

med hipotezami in dokazi, med podatki in zaključki); 

– analiza strukture in organizacijskih načel (učenec mora biti z določenim področjem že 

od prej dobro seznanjen, dobro mora poznati celotno sporočilo). 

 

Glagoli, ki se povezujejo z učenčevimi dejavnostmi na tej stopnji: analizirati, odkriti, izpeljati, 

prepoznati, določiti (prav tam). 

 

6.5 Sinteza 

 Na tej stopnji učenci združujejo razne elemente v novo celoto. Učenci morajo 

uporabiti elemente iz različnih virov in jih primerno kombinirati. Ta stopnja mora vključevati 

tudi učenčevo ustvarjalnost. Vprašanja na tej stopnji morajo biti zastavljena tako, da lahko 

dajo različni učenci nanje različne odgovore (Marentič Požarnik, 1976).   

 

Ta stopnja ima tri podkategorije: 

1. izdelava originalnega sporočila (učenci znajo učinkovito sporočati svoje misli, izkušnje, 

mnenja, doživetja in tako informirati, prepričevati, posredovati umetniške užitke ali 

zabavo); 

2. izdelava načrta ali predloga za akcijo (to je lahko načrt za eksperiment, načrt za 

opazovanje in zbiranje podatkov, načrt za uprizoritev igre ali za organizacijo proslave); 

3. izpeljava sistema abstraktnih odnosov (učenci so zmožni priti do posplošitev ali vsaj do 

hipotez v zvezi z opazovanimi in zbranimi podatki in pojavi, ki jih morajo klasificirati in 

razložiti; gre za preprostejšo obliko raziskovanja stvarnosti, ki se je lotevajo znanstveniki 

in ki je prilagojena učenčevi stopnji znanja in sposobnosti).  
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Glagoli, ki se povezujejo z učenčevimi dejavnostmi na tej stopnji: napisati, povedati, izdelati, 

posredovati, ustvariti, dokumentirati, načrtovati (prav tam). 

 

6.6 Vrednotenje ali evalvacija 

 Na tej stopnji učenci izrekajo sodbo o vrednosti določenih idej, argumentov, izdelkov, 

rešitev, metod …, glede na izbrane kriterije. Sodbe so kvalitativne ali kvantitativne, učencem 

pa so kriteriji posredovani ali jih oblikujejo sami (Marentič Požarnik, 1976). 

Ta stopnja ima dve podkategoriji: 

1. vrednotenje na osnovi notranjih kriterijev (vrednotenje izdelkov, metod, idej, načrtov po 

kriterijih, ki so lastni tovrstnemu delu); 

2. vrednotenje na osnovi zunanjih kriterijev (ti so lahko zelo različni; učenci lahko 

ocenjujejo z vidika ciljev, ki jih želijo z njim doseči; vključiti morajo kriterije koristnosti, 

učinkovitosti, ekonomičnosti, družbene pomembnosti, idejnosti). 

 

Glagoli, ki se povezujejo z učenčevimi dejavnostmi na tej stopnji: ovrednotiti, oceniti, 

presoditi, dokazati, določiti (prav tam). 
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II. EMPIRIČNI DEL 
 

7. Opredelitev raziskovalnega problema 

 

Slovenija in Hrvaška sta sosednji državi, ki sta bili od leta 1918 najprej del skupne 

države Slovencev, Hrvatov in Srbov. Ta država se ob združitvi s Kraljevino Srbijo preimenuje 

v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. Leta 1929 se preimenuje v Kraljevino Jugoslavijo, 

ki med drugo svetovno vojno razpade, nato pa se leta 1945 Slovenci pridružijo Demokratični 

federativni Jugoslaviji, ki se istega leta preimenuje v Federativno ljudsko republiko 

Jugoslavijo in leta 1963 v Socialistično federativno republiko Jugoslavijo, ki razpade leta 

1992. Obe državi sta 25. 6. 1991 razglasili neodvisnost, ki je bila priznana leta 1992. Od 

takrat se je njun šolski sistem ločil in naprej razvijal v obeh državah različno. Zanimalo me je, 

kakšen je hrvaški izobraževalni sistem danes in kakšni so hrvaški učni načrti iz družboslovja 

na razredni stopnji v primerjavi s slovenskim, in sicer tudi zato, ker so Združeni narodi leta 

2013 na lestvici izobraževalnih sistemov, glede na izobraževalni indeks, Hrvaško uvrstili na 

47. mesto, kar je 24 mest za Slovenijo. Izobraževalni indeks temelji na doseganju izobrazbe 

(stopnja pismenosti pri odraslih in odstotek prebivalstva z najmanj sekundarno izobrazbo); 

vpisu na primarno, sekundarno in terciarno raven; kakovosti izobraževanja (doseganje 

rezultatov pri branju, matematiki in znanosti pri 15-letnikih ter zadovoljstvo s kakovostjo 

izobraževanja) ter odstotku tistih, ki ne končajo osnovne šole. Do zdaj ni bila pri nas narejena 

še nobena primerjava med Slovenijo in Hrvaško na družboslovnem področju, zato sem se 

odločila, da slovenski in hrvaški učni načrt, skupaj s hrvaškim Nacionalnim okvirnim 

kurikulumom, primerjam jaz. Proučila sem razlike in podobnosti med družboslovnimi 

vsebinami na razredni stopnji v Sloveniji in na Hrvaškem.  
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8. Cilji raziskave 

 

I. del raziskave 

Z analizo učnih načrtov in drugih dokumentov sem ugotovila, kaj je pri pouku 

družboslovnih predmetov na razredni stopnji v Sloveniji in na Hrvaškem enako/podobno in 

kje se pojavljajo razlike. 

II. del raziskave 

Za boljše razumevanje hrvaškega učnega načrta in zato, da sem izvedela več o pouku 

družboslovja na Hrvaškem, sem po opravljeni analizi in študiji dokumentov naredila intervju 

z učiteljico razrednega pouka na Hrvaškem. Da sem izvedela, kakšno je mnenje o pouku 

družboslovja v Sloveniji, sem opravila še intervju z učiteljico razrednega pouka v Sloveniji. 

 

9. Raziskovalna vprašanja 

 

1. Koliko  je razlik in podobnosti med učnimi načrti na področju družboslovja na razredni 

stopnji med Slovenijo in Hrvaško ter katere so te? 

a) Katere so razlike in podobnosti v zgradbi in obsegu učnega načrta? 

b) Katere so razlike in podobnosti pri splošnih ciljih? 

c) Katere so razlike in podobnosti pri operativnih ciljih? 

d) Katere so razlike in podobnosti pri standardih znanja? 

e) Katere so razlike in podobnosti pri družboslovnih vsebinah in pojmih? 

2. Kakšno je mnenje hrvaške učiteljice razrednega pouka o pouku družboslovja na razredni 

stopnji na Hrvaškem in slovenske učiteljice razrednega pouka o pouku družboslovja na 

razredni stopnji v Sloveniji? 

 

10. Metoda in raziskovalni pristop 

 

Pri raziskovalnem delu sem uporabila kvalitativni raziskovalni pristop in deskriptivno 

metodo pedagoškega raziskovanja, ki v prvem delu temelji na študiji dokumentov – slovenska 

učna načrta za spoznavanje okolja in za družbo ter hrvaški učni načrt in Nacionalni okvirni 

kurikulum. V drugem delu pa sem izvedla študijo primera in kot instrument za zbiranje 

podatkov uporabila polstrukturiran intervju.  
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10.1 Vzorec 

Intervju z eno učiteljico razrednega pouka na Hrvaškem in eno učiteljico razrednega 

pouka v Sloveniji.  

 

10.2 Opis postopka zbiranja podatkov 

Najprej sem proučila vso ustrezno izbrano literaturo oz. dokumente, ki sem jih kasneje 

analizirala in primerjala med seboj. Po temeljitem pregledu strokovne literature sem dobila 

zadostne informacije, da sem lahko med seboj primerjala slovenski in hrvaški učni načrt. 

Izhajala sem iz slovenskih učnih načrtov. Ko sem natančno proučila učna načrta, sem naredila 

intervju z učiteljico razrednega pouka na Hrvaškem, ki je poglobil moje razumevanje 

hrvaškega učnega načrta za pouk narave in družbe na razredni stopnji na Hrvaškem, in 

intervju z učiteljico razrednega pouka v Sloveniji. Učiteljicama sem zastavila vprašanja, ki 

sem si jih pripravila vnaprej (Priloga 3 in 4), a vendar tudi sproti dopolnjevala. Odgovore sem 

zapisovala sočasno.   

 

10.3 Postopki obdelave podatkov 

Izbrane dokumente sem analizirala in primerjala z različnih vidikov. Izhodišče za 

primerjavo sta bila slovenska učna načrta za spoznavanje okolja in družbo. Primerjala sem 

dokumente in kategorije vnesla v Excel. Po oblikovanju tabel sem napisala sklepe. Pri tem 

sem vključila še odgovore učiteljice razrednega pouka na Hrvaškem. Primerjala sem zgradbo 

in obseg učnega načrta, splošne cilje pri pouku družboslovja, operativne cilje pri pouku 

družboslovja na razredni stopnji, vsebine in pojme iz učnih načrtov ter standarde znanja. Na 

osnovi primerjav sem izpeljala zaključke na zastavljena raziskovalna vprašanja. 
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11. I. DEL RAZISKAVE – ANALIZA UČNIH NAČRTOV IN DRUGIH 

DOKUMENTOV ZA DRUŽBOSLOVJE NA RAZREDNI STOPNJI V 

SLOVENIJI IN NA HRVAŠKEM 
 

11.1 ZGRADBA IN OBSEG UČNEGA NAČRTA, SPLOŠNI CILJI IN STANDARDI 

ZNANJA V UČNEM NAČRTU ZA DRUŽBOSLOVJE NA RAZREDNI STOPNJI 

11.1.1 OBSEG UČNEGA NAČRTA IN ŠTEVILO UR, KJER SE POUČUJEJO 

DRUŽBOSLOVNE VSEBINE 

Tabela 2: Razporeditev družboslovnih predmetov v osnovni šoli v Sloveniji in na Hrvaškem 

RAZRED PREDMETI 

SLOVENIJA 

ŠTEVILO 

UR 

PREDMETI 

HRVAŠKA 

ŠTEVILO 

UR 

1. spoznavanje 

okolja* 

105–52,5 narava in družba* 70–35 

2. spoznavanje 

okolja* 

105–52,5 narava in družba* 70–35 

3. spoznavanje 

okolja* 

105–52,5 narava in družba* 70–35 

4. družba 70 narava in družba* 105–52,5 

5. družba 105 geografija 

zgodovina 

52,5 

70 

6. geografija 

zgodovina 

35 

35 

geografija 

zgodovina 

70 

70 

7. geografija 

zgodovina 

državljanska in 

domovinska 

vzgoja ter etika 

70 

70 

35 

geografija 

zgodovina 

70 

70 

8. geografija 

zgodovina 

državljanska in 

domovinska 

vzgoja ter etika 

52,5 

70 

35 

geografija 

zgodovina 

70 

70 

9. geografija 

zgodovina 

64 

64 

  

 vsi predmeti 863 vsi predmeti 700 

 

*Približno polovico ur obsegajo družboslovne vsebine. 

  

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Sara Masnec, magistrsko delo 

30 
 

Iz druge tabele lahko vidimo, da ima v Sloveniji predmet spoznavanje okolja v vseh 

treh razredih enako število učnih ur letno – 105, družba pa 70 ur v 4. razredu in 105 ur v 5. 

razredu. Na Hrvaškem pa je v prvih treh razredih narave in družbe (prirode in društva) letno 

70 ur in v 4. razredu 105 ur. V Sloveniji imamo skupaj 490 ur družboslovnih in naravoslovnih 

vsebin (od tega je 315 družboslovno-naravoslovnih in 175 samo družboslovnih), na Hrvaškem 

pa je ur, ki so namenjene hkrati družboslovnim in naravoslovnim vsebinam, le 315. Vidimo 

lahko, da je za družboslovne vsebine na razredni stopnji pri nas namenjenih 332,5 ur, na 

Hrvaškem pa le 157,5 ur. To pomeni, da je pri nas več kot dvakrat več družboslovnih vsebin. 

Če gledamo še širše, skozi celotno osnovnošolsko izobraževanje, imamo v Sloveniji na 

predmetni stopnji še 221,5 ur geografije in 239 ur zgodovine ter 70 ur državljanske in 

domovinske vzgoje ter etike, kar je dodatnih 530,5 ur družboslovnih vsebin, medtem ko je na 

predmetni stopnji na Hrvaškem 280 ur zgodovine in 262,5 ur geografije, kar skupaj pomeni 

542,5 ur družboslovnih vsebin. Opazimo lahko, da je na predmetni stopnji nekoliko več 

družboslovnih vsebin na Hrvaškem, vendar pa jih je v osnovni šoli skupno več v Sloveniji − 

in to kar za 163 ur. Razlika v številu ur je glavni razlog, da na Hrvaškem obravnavajo precej 

manj družboslovnih vsebin, kar bomo videli v nadaljevanju.   

 

11.1.2 ZGRADBA UČNIH NAČRTOV ZA SPOZNAVANJE OKOLJA, DRUŽBO TER 

NARAVO IN DRUŽBO 

 

Primerjala sem pouk družboslovja med Slovenijo in Hrvaško na razredni stopnji, kar 

pomeni: v Sloveniji 1.–5. razred, na Hrvaškem pa 1.–4. razred. V Sloveniji sta učna načrta za 

spoznavanje okolja in družbo samostojni knjižici, ki sta razdeljeni na 5 vsebinskih sklopov – 

Opredelitev predmeta, Splošni cilji, Operativni cilji in vsebine, Standardi znanja, Didaktična 

priporočila. V zadnji sklop – Didaktična priporočila − sodijo: Uresničevanje ciljev predmeta, 

Diferenciacija in individualizacija, Medpredmetne povezave ter Preverjanje in ocenjevanje 

znanja. Izhodišče za primerjavo sta bila slovenska učna načrta za predmeta spoznavanje 

okolja in družbo. 

Hrvaški učni načrt (2006), ki je skupen za vse predmete v osnovni šoli, je sestavljen 

nekoliko drugače kot naši. V uvodnem delu učnega načrta in programa za osnovno šolo so 

predstavljeni vzgojno-izobraževalni cilji in smernice za realizacijo učnega dela v skladu z 

vzgojno-izobraževalnimi spremembami. Učni načrt vključuje tudi oblike šolskega in učnega 

dela; delo z nadarjenimi učenci in učenci s težavami v razvoju ter vzgojno-izobraževalne 

oblike in metode dela v obšolskih dejavnostih. V hrvaškem učnem načrtu (2006) so prikazani 

vloga nosilcev vzgoje in izobraževanja (ravnatelja, učitelja in razrednika) in funkcija 
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neposrednih sodelavcev šolskega dela in pouka (pedagoga, psihologa, defektologa, socialnega 

delavca, knjižničarja) ter pričakovanja glede njihove vloge pri doseganju izboljšanja vzgojno-

izobraževalnega dela v šoli in izven nje. Pojasnjen je tudi namen knjižnice, ki je sestavni del 

šole. V nadaljevanju so vključeni vsi predmeti, ki se poučujejo v osnovni šoli. Eden od njih je 

tudi predmet narava in družba, ki se poučuje 1.–4. razreda in vsebuje družboslovne vsebine. V 

tem delu so v uvodu napisani namen predmeta narave in družbe in število ur, splošni cilj 

pouka narave in družbe in naloge učencev, ki prav tako vključujejo splošne cilje predmeta in 

stališča, ki jih učenci razvijajo pri tem predmetu. Zatem so po razredih predstavljene teme, od 

katerih vsaka vključuje ključne pojme in izobraževalne dosežke.  

Hrvaški učni načrt v veliki meri dopolnjuje Nacionalni okvirni kurikulum (2011), ki je 

namenjen predšolski vzgoji in izobraževanju, splošnemu obveznemu osnovnošolskemu ter 

srednješolskemu izobraževanju. Razdeljen je na 12 poglavij. V poglavju Vzgojno-

izobraževalna področja splošnega obveznega in srednješolskega izobraževanja obstaja 

podpoglavje Družbeno-humanistično področje, ki se navezuje na družboslovne predmete. V 

tem podpoglavju so predstavljeni namen družbeno-humanističnega področja, vzgojno-

izobraževalni cilji področja in pričakovani učni dosežki po izobraževalnih ciklih. Sicer pa 

Nacionalni okvirni kurikulum vključuje vzgojno-izobraževalne vrednote; splošne vzgojno-

izobraževalne cilje; načela okvirnega kurikuluma; poglavje o vzgoji in izobraževanju, ki je 

usmerjeno na otroka in učenca; strukturo šolskega sistema na Hrvaškem od predšolskega 

obdobja do vključno srednješolskega izobraževanja; medpredmetne teme; vsa vzgojno-

izobraževalna področja splošnega obveznega in srednješolskega izobraževanja (jezikovno in 

komunikacijsko, matematično, naravoslovno, tehnično in informacijsko, družbeno-

humanistično, umetnostno ter telesno in zdravstveno); vrednotenje in ocenjevanje učnih 

dosežkov ter spremljanje in vrednotenje doseganja nacionalnega kurikuluma. 
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ZGRADBA SLOVENSKEGA UČNEGA NAČRTA ZA SPOZNAVANJE OKOLJA IN 

DRUŽBO TER ISKANJE POVEZAV S HRVAŠKIM UČNIM NAČRTOM IN 

NACIONALNIM OKVIRNIM KURIKULUMOM 

 

OPREDELITEV PREDMETA 

 Predmet spoznavanje okolja je usmerjen k spontanemu otroškemu raziskovanju sveta 

ter odkrivanju prepletenosti ter soodvisnosti v pojavih in procesih v naravnem in družbenem 

okolju. Predmet združuje procese, postopke in vsebine, s katerimi odkrivamo svet, v katerem 

živimo. Spodbuja pa tudi vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj, saj vključuje 

medsebojno povezana okoljska, gospodarska in družbena vprašanja. Vsebine in dejavnosti so 

pestre in omogočajo integracijo ter smiselno povezovanje z drugimi predmeti. Učenci se 

seznanijo s svojo preteklostjo in predniki; vremenskimi pojavi; spoznavajo sebe in druge ter 

skupnost in v povezavi s tem prevzemajo različne vloge; spoznavajo svoje pravice in 

dolžnosti in se seznanijo z okoljsko vzgojo ter skrbijo za okolje (Učni načrt spoznavanje 

okolja, 2011). Namen predmeta družba je spoznavanje razmerja med posameznikom, družbo 

in naravnim okoljem. Pri tem gre za spoznavanje in vrednotenje družbenega, naravnega in 

kulturnega okolja. Je predmet, v katerega so vključeni cilji z različnih področij: geografije, 

zgodovine, sociologije, psihologije, ekonomije, politike, etike, ekologije idr. Učenci 

spoznavajo lastni proces učenja; spoznajo svoje družbene vloge; sprejemajo drugačnost; 

argumentirano izražajo svoja mnenja in stališča idr. (Učni načrt družba, 2011). 

Namen družbeno-humanističnega področja na Hrvaškem je pridobiti samostojne in 

odgovorne osebe, posameznike, ki so sposobni razumeti vlogo človeka v modernem svetu in 

kritično razmišljati ter aktivno sodelovati v družbenem, kulturnem, gospodarskem in 

političnem razvoju lastne družbe s posebno odgovornostjo za njen demokratični razvoj. V 

okviru družbeno-humanističnega področja se učenci ukvarjajo z osebnimi, družbenimi, 

gospodarskimi, političnimi, kulturnimi, regijskimi in etično-moralnimi vprašanji človeškega 

življenja in družbe v različnem času in prostoru. Na tem področju se učenci spoznajo z 

vsebinami, ki omogočajo razumevanje pogojev življenja in dela v preteklosti in sedanjosti z 

namenom, da bi se usposobili za življenje in delo v prihodnosti. Učijo se o ljudeh, odnosih 

med njimi, odnosih do sveta, ki jih obkroža, o kulturnem razvoju človeka in družbe. 

Proučujejo in vrednotijo pretekle in današnje dogodke, obravnavajo vprašanja, vezana na 

doseganje pravičnih in miroljubnih medsebojnih odnosov, družbenih odnosov, mednarodnega 

reda in socialno-gospodarske varnosti. Obravnavajo vprašanja o družbenih sistemih, 

strukturah, gospodarskih in političnih vrstah, evropskih integracijskih in globalizacijskih 

procesih. Vzgajajo se za vrednotenje in skrb za naravno, materialno, duhovno, zgodovinsko in 
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kulturno dediščino Republike Hrvaške in nacionalno identiteto ter vrednotenje in skrb za 

evropsko in svetovno kulturno dediščino. Spoznavajo etično-moralne vrednote, versko in 

kulturno tradicijo in vrednostne sisteme, še posebej krščanstvo, ter druge svetovne nazore – 

vse tisto, kar tvori civilizacijski in etični temelj Evrope. Proučujejo zakonitosti v prostorskih 

odnosih in se usposabljajo za skrb in napredovanje okolice. Ukvarjajo se z vprašanji 

identitete, spolnosti, skrbi in napredka svojega zdravja in skupnega življenja v šoli, družini in 

družbi. Proučujejo vprašanja različnosti in enakopravnosti posameznikov, spolov, kulture, 

rase, vere, revnih in bogatih. Znanje, sposobnosti in vrednote, pridobljeni znotraj družbeno-

humanističnega področja, predstavljajo temelj za učenčev odgovoren odnos do samega sebe, 

drugih in vsega, kar ga obkroža. Ta znanja, sposobnosti in vrednote pomagajo pri oblikovanju 

lastne identitete v času velikih sprememb, pri razumevanju in spoštovanju drugih in drugačnih 

ter pri aktivnem in odgovornem sodelovanju v družbenem življenju (Nacionalni okvirni 

kurikulum, 2011). 
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SPLOŠNI CILJI 

Razumevanje okolja in razvijanje spoznavnega področja sta najpomembnejša splošna 

cilja predmeta spoznavanja okolja. V ožjem smislu gre za spoznavanje dejstev, oblikovanje 

pojmov in povezav, kar vodi do znanja in razumevanja ter uporabe znanja o naravnem in 

družbenem okolju. Širše spoznavno področje pa vključuje razvijanje procesov, sposobnosti in 

postopkov, ki bogatijo izkušnje ter omogočajo obdelavo in povezovanje za razvoj 

kompleksnega mišljenja. Cilj predmeta spoznavanje okolja je tudi razvoj miselnih postopkov 

in spretnosti, kot so primerjanje, razvrščanje, urejanje, merjenje, zapisovanje podatkov, 

napovedovanje in sklepanje. Ob tem se razvijajo odnos do dejstev; strpnost do negotovosti; 

odprtost za sprejemanje zamisli drugih in občutljivost za dogajanje v naravnem in družbenem 

okolju, ki naj bi se razvila v zavedanje o pomembnosti človekovega premišljenega ravnanja v 

medosebnih in družbenih odnosih, v razvijanju strpnosti do drugačnih in upoštevanju načela 

enakosti med spoloma. Namen je postaviti cilje za konstruktivno razmišljanje o vsebinah 

državljanstva, etike, odgovornosti v krajevnem in mednarodnem smislu, o demokraciji, 

pravičnosti, varnosti, človekovih pravicah, kulturni raznovrstnosti, proizvodnji in potrošniških 

vzorcih. Cilj vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj zajema zavedanje zdajšnjih in 

prihodnjih okoljskih in družbenih vprašanj človeštva ter s tem povezano ohranjanje naravnega 

okolja in sonaravno gospodarjenje z njim. Spoznavanje okolja uresničuje širše cilje pouka: 

družbene (komunikacija, odnosi med učenci in učiteljem), motivacijske (radovednost), 

razvijanje delovnih navad (kako se učiti), moralne (vedenje, reševanje moralnih nasprotij), 

ustvarjalnost, samopobudo, gibalne (ročne spretnosti, varnost pri delu) in čustvene cilje 

(pozitivna samopodoba, odnos do narave). Pri spoznavanju okolja se splošni cilji in 

kompetence za vseživljenjsko učenje med seboj poglabljajo in dopolnjujejo. Pri tem mislimo 

na sporazumevanje v maternem in tujih jezikih, na matematično kompetenco v znanosti in 

tehnologiji, digitalno pismenost, učenje učenja, socialne in državljanske kompetence, 

samoiniciativnost in podjetnost, kulturno zavest in izražanje (Učni načrt spoznavanje okolja, 

2011). Splošni cilji pri predmetu družba se med seboj prepletajo in povezujejo ter 

nadgrajujejo iz prvega triletja iz predmeta spoznavanja okolja. Učenci še naprej razvijajo 

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

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

pomembnosti 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.); pridobivajo znanja in razvijajo spretnosti ter sposobnosti v raziskovanju 

neposrednega družbenega okolja; poglabljajo razumevanje svojih osebnih značilnosti ter 

prepoznavajo vloge, ki jih imajo v različnih skupinah in skupnostih; spoznavajo, kako 

pomembno je za posameznika, da je povezan s člani družine, ljudmi v šoli, lokalni skupnosti 

ter širšem okolju; spoznavajo pomen temeljnih človekovih in otrokovih pravic, dolžnosti in 

odgovornosti; razvijajo razumevanje o pomenu sodelovanja med ljudmi; spoznavajo načine in 

oblike sodelovanja, tekmovanja in reševanja sporov; spoznavajo družbene razlike med ljudmi, 

vključenost in izključenost posameznih skupin; presojajo o tem, kako tehnološki in družbeni 

razvoj vpliva na okolje in na kakovost življenja ljudi; spoznavajo pomen pojma trajnostnega 

razvoja; razvijajo pozitiven odnos do države Slovenije, domovine in Evropske unije (EU); 

širijo prostorsko orientacijo z domačega kraja, domače pokrajine na Slovenijo, Evropo in svet 

(informativno); spoznavajo osnovne geografske značilnosti naravnih enot Slovenije; se 

kartografsko opismenjujejo – berejo preproste zemljevide različnih meril in vsebin, skicirajo 

preproste zemljevide; raziskujejo in spoznavajo geografske pojave in procese na različne 

načine (pisni, grafični viri, film, neposredno opazovanje, anketiranje, kartiranje); spoznavajo 

pomen delovanja in načrtovanja z vidika trajnostnega razvoja; spoznavajo življenje ljudi v 

preteklosti (zlasti domači pokrajini) in ga primerjajo z današnjim življenjem; spoznavajo 

slovensko kulturno dediščino in razvijajo zavest o narodni identiteti in državni pripadnosti; 

spoznavajo razdeljenost preteklosti na zgodovinska obdobja in se orientirajo v času z uporabo 

časovnega traku; raziskujejo preteklost z uporabo različnih virov in dejavnosti (terensko 

delo); spoznavajo načine življenja danes in v preteklosti; ugotavljajo razmerja med 

posameznikom in različnimi skupnostmi, družbo ter njihovim naravnim in kulturnim okoljem, 

primerjajo dediščino preteklosti in sodobnost; razvijajo pozitiven odnos do naravne in 

kulturne dediščine (Učni načrt družba, 2011). Splošni cilji, ki jih med šolanjem razvijajo na 

Hrvaškem, so precej podobni tistim v Sloveniji. Učenci usvajajo znanja o družbenih odnosih 

in pojavih, o družbenih in prostorskih strukturah v preteklosti in sedanjosti ter o njihovem 

pomenu za prihodnost; spoznavajo in pojasnjujejo svoj odnos do drugih, odnose med ljudmi, 

odnose ljudi do sveta, ki jih obkroža, družbeni, kulturni, gospodarski in politični razvoj 

človeka in družbe; razvijajo sposobnosti razlaganja družbeno-geografskih pojavov in 

procesov na lokalni, regionalni, nacionalni in svetovni ravni; razvijajo znanja in sposobnosti 

kritičnega razsojanja o razvoju hrvaške družbe in njenega položaja v kontekstu evropskih 
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integracijskih in globalizacijskih procesov; razvijajo pozitiven odnos do dela in znanja; 

veščine, sposobnosti in vrednote, ki omogočajo prevzemanje vloge in odgovornosti v 

osebnem, družinskem in javnem delovanju, še posebej pri predanosti za demokratičen razvoj 

družbe; razvijajo kritično razmišljanje o lastnem delovanju v družbi in dobi znanja, veščine in 

sposobnost ter odnose, ki vplivajo na napredovanje razvoja podjetnosti in ustvarjalnosti; 

razvijajo samozavest in gotovost v osebne sposobnosti in identiteto ter sposobnosti 

uravnoteženega odnosa lastnega in skupnega dobrega; spoznavajo temeljne življenjske in 

regijsko-etnične poglede in razumejo njihovo odvisnost v času in kulturi ter pojasnjujejo in 

razvijajo svoj odnos v skladu z lastno versko, etično-moralno in kulturno identiteto; razvijajo 

komunikacijske, organizacijske in socialne veščine, usvajajo medkulturne kompetence, ki 

omogočajo razumevanje in sprejemanje drugega, drugih in drugačnih, ne glede na spol, 

kulturno, socialno, rasno, regijsko, nacionalno in etnično pripadnost; razvijajo sposobnost za 

prepoznavanje problemov in vprašanj, za katere je treba najti odgovor, za načrtovanje in 

izvajanje raziskovanja ter oblikovanja utemeljenih zaključkov; razvijajo veljaven odnos in 

učne spretnosti iz vseh razpoložljivih virov, pripravljenost na vseživljenjsko učenje ter 

prevzemanje odgovornosti za lastno učenje in profesionalni razvoj (Učni načrt za osnovno 

šolo, 2006). 
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STANDARDI ZNANJA 

V Sloveniji so v poglavju standardi znanja opredeljeni temeljni standardi znanja, ki naj 

bi jih učenec dosegel v posameznem triletju, in minimalni standardi znanja, ki so potrebni, da 

učenec napreduje v naslednji razred. Ti so napisani po vsebinskih sklopih, minimalni 

standardi znanja pa so, da jih lahko takoj prepoznamo, označeni s poudarjenim tiskom. Pri 

spoznavanju okolja in družbi so standardi znanja iz družboslovnih vsebin razdeljeni po 

vsebinskih sklopih. Na Hrvaškem ne uporabljajo izraza standardi znanja, ampak izraz 

pričakovani učni dosežki. Ti so na Hrvaškem napisani v učnem načrtu kot vzgojno-

izobraževalni dosežki po razredih in temah in v Nacionalnem okvirnem kurikulumu kot 

pričakovani učni dosežki. V Nacionalnem okvirnem kurikulumu so napisani pričakovani učni 

dosežki po izobraževalnih ciklih, kar pomeni, da so napisani skupaj za 1. izobraževalni cikel, 

ki traja od 1. do 4. razreda, v slovenskem učnem načrtu pa so standardi znanja napisani skupaj 

za posamezno triletje. 

V Sloveniji se pojem standard znanja uporablja zelo različno. Izraz standard znanja, z 

izjemo nekaj primerov, nadomešča oz. podvaja termin učni cilj. Standardi znanja v 

izobraževanju niso enovit pojem (Zupanc, 2005). V slovarjih izraz standard pomeni norma, 

pravilo, merilo; enotna mera ali teža; vzorec, vzor, splošno veljaven tip, smernica ipd. V 

posebnem slovarju s področja preverjanja znanja v izobraževanju so standardi navedeni kot 

dogovorjena vrednotenja, ki jih uporabljamo pri merjenju kakovosti dejavnosti učenca, metod 

poučevanja ali kurikuluma (Glossary of Educational Assessment, 2003, v Zupanc, 2005). 

Vloga standardov znanja v slovenskih učnih načrtih iz leta 1998 je bila dvojna. Kot 

prvo so standardi znanja kot preverljivi operativni cilji učiteljem omogočali objektivno 

ocenjevanje znanja, ob tem pa so vnaprej in neodvisno od okoliščin zagotavljali določeno 

raven znanja, ki jo mora vsakemu učencu omogočati osnovnošolsko izobraževanje (Štefanc, 

2012). 

Uporaba pojma standardi znanja je tesno povezana z razumevanjem ocenjevanja 

znanja. Pri tem lahko standarde znanja razumemo kot sredstvo, ki omogoča udejanjanje 

ocenjevanja kot merjenja znanja. Ta opredelitev ocenjevanja je ena od najbolj uveljavljenih v 

Sloveniji. Strmčnik pravi, da je ocenjevanje sklepna stopnja učnega procesa in meri oz. 

presoja predvsem lastno učno storilnost učencev in to, v kolikšni meri so dosegli učne cilje. 

Ne gre za neposredno merjenje, ampak za strokovno presojo, ki jo učitelj opravi v procesu 

ocenjevanja in jo izrazi z oceno (Strmčnik, 2001, v Štefanc, 2012). 

Ko govorimo o objektivnih kriterijih kot o podlagi za ocenjevanje, ne smemo prezreti 

dejstva, da je lahko predmet ocenjevanja samo tisto, kar je mogoče objektivirati in objektivno 
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izraziti (Kovač Šebart 2002, Krek, 2000, Šimenc 2000, v Štefanc, 2012). Učitelj je tisti, ki 

ocenjuje izkazano znanje in ne samo znanje. 

Na predpostavki, da je mogoče veljavno, zanesljivo in objektivno ocenjevati zgolj 

znanje, ki je lahko objektivno preverljivo, je temeljila kurikularna prenova v 90. letih v 

Sloveniji, zato so bili kot podlaga za ocenjevanja znanja opredeljeni standardi znanja. 

 Standardi znanja so v različnih literaturah različno konceptualno in terminološko 

opredeljeni. Ne glede na različnost poimenovanj pa standardi znanja vključujejo operativne 

učne cilje na področjih znanja, spretnosti in razumevanja osnovnih konceptov ter strukture 

določene discipline. Od učencev se pričakuje, da bodo doseganje standardov izkazovali z 

izvajanjem dejavnosti v procesu ocenjevanja (Penner-Williams, 2010 v Štefanc, 2012). 

 Standardov znanja ne moremo razumeti zgolj kot opise, predvidene reprodukcije 

vsebinskega znanja, ampak gre pri njih tudi za razumevanje znanja in njegovo uporabo v 

konkretnih okoliščinah (Štefanc, 2012). 

   Naloga standardov znanja ni samo, da so podlaga za ocenjevanje znanja, služijo 

namreč tudi kot orientacija učiteljem pri izboru vsebin za poučevanje, poleg tega pa so 

pomembni še za učence, ki imajo učne težave in težje dosegajo učne cilje. Učencem pri tem 

pomagajo minimalni standardi znanja, ki jasno določajo, katero znanje morajo doseči vsi 

učenci. 

Učni načrti iz leta 1998 so vključevali splošne cilje, operativne cilje in standarde 

znanja. Splošni cilji so bili široki in so poleg temeljnih nalog predmeta zajemali še vsebinska 

znanja, razvijanje osebnostnih lastnosti, spodbujanje motivacije, ponotranjenje vrednot itd. Iz 

njih izhajajo operativni cilji, ki vsebujejo dejavnosti, opredeljene kot postopki in spretnosti, ki 

omogočajo doseganje ciljev in vsebine. Standardi znanja pa so opredeljeni kot preverljivi in 

izhajajo iz operativnih ciljev na ravni dosežkov (procesi in rezultati) ter so osnova za 

ocenjevanje znanja in v povezavi s tem za preverjanje doseganja ciljev.  

Učitelji naj bi si v šolah prizadevali za doseganje vseh učnih ciljev – splošnih in 

operativnih. Vsi cilji niso preverljivi, zato jih tudi ne moremo zapisati kot standarde znanja in 

jih ocenjevati. Ti cilji so, npr., izražanje stališč, ustvarjalnost, zaželene osebne lastnosti 

učencev, kritičnost ipd. (Štefanc, 2012). 

V Predlogu zakona o spremembah zakona o osnovni šoli (2009) je zapisano, da 

standard znanja na izvedbeni ravni zatrjuje določeno kvaliteto poučevanja in posredno znanja 

učencev. Standard znanja je enoten predpis, ki opredeljuje raven oziroma količino znanja. 

Standard znanja opredeli vsebino, ki jo naj učenci poznajo, in cilje, ki jih morajo učenci 

doseči. Standard znanja naj bi zagotavljal kvaliteto poučevanja z vidika enotnosti in posredno 
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znanja učencev. Standard je usmerjen na predmet in poleg enotnosti promovira neko 

povprečje in ne opredeljuje odličnosti. Standardi se uporabljajo za opredelitev možnosti za 

prehod na višjo stopnjo šolanja. Ker pa se v posodobljenih učnih načrtih poudarja večja 

fleksibilnost v organizaciji in izvedbi pouka, standard izgubi svoja moč in vlogo, zato se v 

spremembah zakona predlaga uporaba izraza pričakovani rezultat. Pričakovani rezultat je 

izjava o tem, kaj se od učenca pričakuje, da ve, zna, razume, je sposoben narediti ob koncu 

obdobja učenja. Pričakovani rezultat opisuje, kaj se od učenca pričakuje, da se bo naučil v 

določenem obdobju. Pričakovani rezultati govorijo o samem učenju in predvidenem rezultatu 

in jih je manj kot operativnih ciljev. Pričakovani rezultat, ki omogoča napredovanje iz razreda 

v razred, je izjava o še sprejemljivem pragu učenja, ki omogoča osebno rast. Zaradi skupnega, 

učiteljevega in učenčevega opredeljevanja in spremljanja doseganja osebnega cilja učenja ter 

svobodnejših oblik predstavljanja naučenega, pričakovani rezultati povečajo motiviranost za 

učenje (Predlog zakona o spremembah zakona o osnovni šoli, 2009).  

V Sloveniji so se po prenovi učnih načrtov v letih od 2006 do 2008 pojavila vprašanja 

o uporabi terminologije standardi znanja in pričakovani rezultati. Zakon o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (2009) je v Sloveniji predlagal, da se izraz minimalni 

standardi znanja zamenja z izrazom pričakovani rezultati, a je državni zbor zavrnil dopolnitev 

Zakona o osnovni šoli, zato so bili v posodobljene učne načrte ponovno vključeni standardi 

znanja.   

Avtorji »Smernic, načel in ciljev posodabljanja …« (2007) so razložili, da pričakovani 

dosežki, v primerjavi s standardi znanja, niso naravnani na posameznika, temveč na 

populacijo oz. razred, in so opredeljeni kot pričakovano znanje. Zaradi tega omogočajo 

pričakovani dosežki večjo fleksibilnost izvajanja učnega procesa oz. prilagajanja 

posamezniku, kar poudarjajo posodobljeni učni načrti. V učnih načrtih, ki so bili posodobljeni 

leta 2008, so v večjem številu zapisani pričakovani rezultati, medtem ko so v prenovi učnih 

načrtov iz leta 2011 ponovno vpeljani standardi znanja. V učnih načrtih, ki so bili 

posodobljeni v letu 2011/12, nekateri standardi znanja ne sledijo konceptualni opredelitvi, da 

so to preverljivi operativni cilji posameznega učnega predmeta, ker so med njimi ostali zapisi, 

ki ne opredeljujejo znanja, ampak subjektivne lastnosti, stališča in poglede učencev. Pri 

ocenjevanju se lahko zgodi, da se bodo učenci pretvarjali, da spoštujejo, sprejemajo, cenijo, 

imajo pozitivna stališča, zato postane to objektivno nepreverljivo in z vzgojnega stališča 

dvomljivo. In prav zato naj bi bilo primerno, da se v prihodnje v Sloveniji izraz standardi 

znanja nadomestil z izrazom pričakovani rezultati, ki je na Hrvaškem že v uporabi. 
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DIDAKTIČNA PRIPOROČILA 

Uresničevanje ciljev predmeta 

Prvo podpoglavje poglavja Didaktična priporočila je vezano na uresničevanje ciljev 

predmeta. V tem podpoglavju je opisano priporočeno delo učitelja pri pouku spoznavanja 

okolja in družbe. Pri predmetu spoznavanje okolja je poudarek na osebnem doživljanju 

učencev in upoštevanju njihovih zamisli, ki so lahko tudi izhodišče za načrtovanje pouka. V 1. 

razredu pouk voditi učitelj s postavljanjem vprašanj. Starosti otrok je treba prilagoditi tudi 

učne oblike (skupinski pouk, individualno delo, delo v parih ali skupini). Učitelj mora 

upoštevati individualne razlike in dejavnosti prilagajati sposobnostim učencev. Pri 

družboslovnih vsebinah je pomembna tudi socialna občutljivost učitelja. Pomembno je, da so 

vsebine aktualne – učitelj poskuša aktualno dogajanje vključiti v pouk ter ga s tem približati 

učencem. Priporočeno je tudi neposredno spoznavanje okolja, če je to mogoče (Učni načrt 

spoznavanje okolja, 2011). Predmet družba nadgrajuje predmet spoznavanje okolja s cilji in 

vsebinami s sociološkega vidika. Pri družbi je treba nameniti pozornost razvijanju 

sociokognitivnih in socialnih spretnosti (skrb za sebe in druge, razumevanje in sprejemanje 

drugačnosti, samostojno odločanje, izražanje lastnega mnenja, prevzemanje odgovornosti …) 

ter razvijanju racionalnega in kritičnega mišljenja učencev s postavljanjem problemskih 

vprašanj, reševanjem problemov z analiziranjem podatkov. Prav tako je treba razvijati še 

stališča do pojavov in dogodkov v skupnosti ter oblikovanje podlag za razvoj vrednot. 

Priporočena strategija je izkustveno učenje, zato predlagajo metode, kot so simulacije, igre 

vlog in socialne igre. Tudi pri družbi je pomembno neposredno spoznavanje prostora in 

njegovih značilnosti z gibanjem v njem. Učenci naj spoznajo in doživijo naravne in kulturne 

znamenitosti v okviru projektnega dela, sodelovalnega in problemskega učenja. Učitelj mora 

spodbujati tudi uporabo informacijske tehnologije (Učni načrt družba, 2011). Hrvaški učni 

načrt in Nacionalni okvirni kurikulum ne vključujeta didaktičnih priporočil za učitelja, ki se 

povezujejo s priporočenim delom učitelja pri pouku narave in družbe. 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Sara Masnec, magistrsko delo 

41 
 

Individualizacija in diferenciacija 

Pri individualizaciji in diferenciaciji je poudarek na učiteljevem prilagajanju pouka 

(notranji diferenciaciji) glede na zmožnosti in druge posebnosti učencev. Pri tem gre za 

prilagajanje faz načrtovanja, organizacije in izvedbe kot tudi preverjanja in ocenjevanja 

znanja. Pomembno je odkrivanje nadarjenih učencev in delo z njimi, poznati moramo učne 

težave in s tem povezane koncepte dela pa tudi primanjkljaje na posameznih področjih učenja 

in smernice za izobraževanje otrok tujcev v šoli (Učni načrt družba, 2011). Tudi na Hrvaškem 

sta vzgoja in izobraževanje usmerjena na učenca. O individualizaciji in diferenciaciji je največ 

napisanega v Nacionalnem okvirnem kurikulumu (2011). Tudi tu se pričakuje prilagaje učnih 

oblik, metod in sredstev potrebam in sposobnostim učencev in s tem zagotavljanje uspeha 

vsakega posameznika. Izbirati morajo učne oblike, metode in sredstva, ki vplivajo na razvoj 

vseh področij učenčeve osebnosti. Glede na učenčeve sposobnosti pripravljajo različne 

vsebine, različna pa sta tudi organizacija in tempo pouka. Spremljajo še različne stile učenja 

pri učencih in nadarjene učence ter učence s težavami pri učenju in vedenju. Tako kot v 

Sloveniji, učencem s težavami pri učenju pomagajo, ostale učence pa seznanijo s posebnimi 

potrebami nekaterih učencev in jih vključijo pri nudenju pomoči in sodelovanju (Nacionalni 

okvirni kurikulum, 2011). 

 

Medpredmetno povezovanje 

Pri podpoglavju Medpredmetno povezovanje je predstavljen način povezovanja 

različnih predmetnih področij s spoznavanjem okolja. Medpredmetno povezovanje je 

pomembno, saj omogoča celostno obravnavo vsebin in dobro pripravo učencev na 

vseživljenjsko učenje. Namen medpredmetnega povezovanja v Sloveniji je, da učitelj sam 

poišče vsebine in cilje, ki jih lahko smiselno in učinkovito poveže (Učni načrt spoznavanje 

okolja, 2011). Medpredmetne teme niso vključene v hrvaški učni načrt in Nacionalni okvirni 

kurikulum. Na Hrvaškem se predvideva, da se v šoli, v okviru vseh predmetov, uresničujejo le 

nadpredmetne teme, kot so osebni in socialni razvoj; zdravje, varnost in zaščita okolja; učenje 

učenja; podjetništvo; uporaba informacijske in komunikacijske tehnologije ter državljanska 

vzgoja in izobraževanje.   
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Preverjanje in ocenjevanje znanja  

 V podpoglavju Preverjanje in ocenjevanje znanja je v Učnem načrtu spoznavanje 

okolja (2011) in Učnem načrtu družba (2011) povedano, da naj bosta usmerjena na cilje 

predmeta in standarde znanja. Poznamo in uporabljamo različne načine preverjanja. Pri 

spoznavanju okolja lahko preverjanje poteka že s samim opazovanjem in poslušanjem 

učencev (načrtnim ali nenačrtnim), s pregledovanjem izdelkov učencev (pisni preizkusi 

znanja, portfolio, poročila, risbe, plakati, praktični izdelki ipd.). Ocenjujejo se ustni ter pisni 

odgovori učencev, tehnični, praktični in drugi izdelki, projektno delo, nastopi učencev in 

druge dejavnosti. V 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju prevladujejo ustno preverjanje in 

ocenjevanje znanja ter preverjanje in ocenjevanje praktičnih, tehničnih in drugih dejavnosti. 

Stališč učencev ne ocenjujemo, ampak razvijamo in spremljamo stališča učencev do fizičnega 

in družbenega okolja ter sporazumevanje. Sestavni del poučevanja in učenja je sprotno 

preverjanje, pri čemer je pomembna povratna informacija učitelja. Šele ko je znanje 

preverjeno, sledi ocenjevanje znanja. 

V Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni 

šoli (2013) je napisano, da se v 1. in 2. razredu osnovne šole ocenjuje z opisnimi ocenami, od 

3. do 9. razreda pa s številčnimi ocenami. Pri opisnem ocenjevanju se z besedami izrazi, kako 

učenec napreduje glede na opredeljene cilje oziroma standarde znanja v učnih načrtih, s 

številčnim ocenjevanjem pa se oceni znanje učenca na lestvici od 1 do 5, pri čemer pomeni 

ocena 1 negativno. Vse ostale ocene so pozitivne. 

Na Hrvaškem izhajajo iz temelja pedagogike, ki kot sredstvo predstavlja uspeh. 

Ocenjevanje mora vključevati kvalitativno in kvantitativno oceno vseh učenčevih dosežkov, 

glede na učenčeve ustne in pisne odgovore: oceno učenčevih sposobnosti in prizadevanja; 

oceno uporabe učenčevih lastnih možnosti in oceno dela pri učni uri. Pozornost posvečajo 

tudi razvoju motoričnih sposobnosti in dozorevanju na emocionalnem področju. Ocenjevanje 

vedenja je usmerjeno na učenčev odnos do drugih oseb, okolice in do spoštovanja pravil. 

Predmet ocenjevanja in spremljanja so tudi nadpredmetne teme, ki se poučujejo pri vseh 

predmetih. Pomembna spremenljivka je spremljanje in ocenjevanje usposobljenosti in 

motiviranosti učencev za vseživljenjsko učenje. S sprotnim spremljanjem učenčevega dela in 

z ocenjevanjem želijo vplivati na razvoj delovnih navad učencev. Ocena služi postavljanju 

diagnoze (prepoznavanju), prognoze (predvidevanju) in motiviranju (spodbujanju) za učenje. 

S formativnim spraševanjem želijo spodbuditi učenje in določiti kakovost in količino znanja 

drugih učnih rezultatov; nadzirati in usmerjati napredovanje učenca in njegovo končno oceno 

ter vrednotiti učinkovitost samega procesa in strategij učenja. Na Hrvaškem imajo že v prvem 
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vzgojno-izobraževalnem ciklu številčno ocenjevanje, vendar ga zaradi abstraktnosti številčnih 

ocen dopolnjujejo opis in obrazložitev ocene ter njen pomen. Učitelji postavijo kriterije za 

ocenjevanje, s katerimi so učenci seznanjeni, da vedo, kaj se od njih pričakuje. Na Hrvaškem 

se morajo v osnovni šoli izogibati vnaprej postavljenim ciljem in normam ter dati prednost 

primerjanju posameznih dosežkov učenca z začetnimi rezultati. Izhajajo iz predpostavke, da 

ima vsak otrok kakšne posebne vzgojno-izobraževalne potrebe oziroma je nadarjen za nekaj. 

Zato mora učitelj spremljati ter ustvarjati okolje, ki je primerno za razvijanje otrokovih 

sposobnosti. Ocenjevanje mora temeljiti na učenčevem razvoju in procesu učenja glede na 

začetne točke in cilje. Pri ocenjevanju mora imeti učitelj razumevanje za »učence s težavami 

in težavami pri učenju«. Učenci, ki jih strokovna komisija prepozna kot »učence s težavami in 

težavami pri učenju«, ne morejo biti ocenjeni z negativno oceno, ne glede na leto obveznega 

šolanja. Učencu se prilagajajo naloge in aktivnosti tako, da bi dosegel napredek in da ne bi na 

njegov razvoj vplivali negativno (npr. s stigmatiziranjem, izpostavljanjem težav, 

zanemarjanjem napredka). Način spremljanja in ocenjevanja učenčevih dosežkov se ureja v 

skladu s Pravilnikom o načinih, postopkih in elementih vrednotenja učencev v osnovni in 

srednji šoli (Nacionalni okvirni kurikulum, 2011).  

 

POVZETEK GLAVNIH UGOTOVITEV PRIMERJAVE SLOVENSKIH IN HRVAŠKIH 

UČNIH NAČRTOV V ZGRADBI IN OBSEGU, SPLOŠNIH CILJIH IN STANDARDIH 

ZNANJA 

 

Razlike med učnimi načrti v Sloveniji in na Hrvaškem se pojavljajo v obsegu in 

zgradbi. Razlika je v številu ur, ki so namenjene družboslovnim vsebinam. V Sloveniji je na 

razredni stopnji družboslovnim vsebinam namenjenih več ur, zato se pri predmetih 

spoznavanje okolja in družba posledično obravnava več družboslovnih vsebin. Razlika v 

obsegu je precejšnja − v Sloveniji je na razredni stopnji približno 50 % več družboslovnih 

vsebin. Na predmetni stopnji pa je v Sloveniji in na Hrvaškem število ur, namenjenih 

družboslovnim predmetom, približno enako.   

Razlike so tudi v zgradbi. V Sloveniji so učni načrti za posamezne predmete ločeni, 

medtem ko imajo na Hrvaškem en učni načrt za vse predmete v osnovni šoli. Učni načrti so 

sestavljeni drugače. V Sloveniji učni načrt vključuje naslednja poglavja: Opredelitev 

predmeta, Splošni cilji, Operativni cilji in vsebine, Standardi znanja in Didaktična priporočila. 

Na Hrvaškem pa učni načrt vključuje vzgojno-izobraževalne cilje in smernice za realizacijo 

učnega dela; oblike šolskega in učnega dela; delo z nadarjenimi učenci in učenci s težavami v 

razvoju; vzgojno-izobraževalne oblike in metode dela v obšolskih dejavnostih; vlogo nosilcev 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Sara Masnec, magistrsko delo 

44 
 

vzgoje in izobraževanja in funkcije neposrednih sodelavcev; namen knjižnice in vse 

predmete, ki se poučujejo v osnovni šoli, med katerimi je tudi predmet narava in družba. Za ta 

predmet so napisani namen predmeta narave in družbe ter število ur, splošni cilj pouka narave 

in družbe in naloge učencev, ki prav tako vključujejo splošne cilje predmeta in stališča, ki jih 

učenci pri tem predmetu razvijajo. Po razredih so predstavljene teme s ključnimi pojmi in 

izobraževalnimi dosežki. 

Splošni cilji predmetov spoznavanja okolja, družbe in narave in družbe so v Sloveniji 

in na Hrvaškem podobni. Tukaj ne opazimo večjih razlik, ker razvijamo skozi osnovno šolo v 

Sloveniji in na Hrvaškem na družboslovnem področju podobne splošne vzgojno-

izobraževalne cilje. 

Pri standardih znanja obstaja razlika med Slovenijo in Hrvaško. V Sloveniji 

uporabljamo poimenovanje standardi znanja, medtem ko so na Hrvaškem standardi znanja 

poimenovani kot pričakovani učni dosežki. Standardi znanja se razlikujejo od pričakovanih 

učnih dosežkov. Pričakovani učni dosežki so tisti, ki so bolj usmerjeni na učenca, zato 

spremljajo individualni napredek učenca, medtem ko so standardi znanja enoten predpis in 

opredeljujejo raven oziroma količino znanja in zagotavljajo kvaliteto poučevanja z vidika 

enotnosti. V Sloveniji so standardi znanja napisani po posameznih triletjih, medtem ko so na 

Hrvaškem napisani za posamezen cikel, kar pomeni, da skupaj za razrede od 1. do 4.  
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11.2 PRIMERJAVA VSEBIN/TEM IN OPERATIVNIH CILJEV V UČNIH NAČRTIH MED SLOVENIJO IN  HRVAŠKO 

 

Tabela 3: Vsebine/teme, ki se obravnavajo v Sloveniji in na Hrvaškem, po razredih 

RAZRED SLOVENIJA – VSEBINE RAZRED HRVAŠKA – TEME 

1. Časovni potek in zaporedje dogodkov 

Teden 

 

Orientacija v prostoru 

Domači kraj 

Šola 

Organiziranost šole 

 

Različnost družin, družinski člani 

 

 

 

Prazniki doma in po svetu (osebni, lokalni, državni, verski, 

mednarodni) 

 

 

Pravila obnašanja v prometu in prevoznih sredstvih 

Varna pot v šolo 

1. Dan, doba dneva 

Včeraj, danes, jutri 

Dnevi v tednu 

Znajdemo se v prostoru 

Kraj, kjer živim 

Jaz sem učenec 

Moja šola 

Življenje in delo v šoli 

Člani družine 

Življenje v družini 

Dom 

Odgovorno obnašanje doma 

Prazniki 

 

 

 

Promet 

Obnašanje pešcev v prometu 
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Osnovni prometni znaki v okolici šole 

Pomen vidnosti v prometu v različnih vremenskih 

razmerah 

Prometna sredstva 

Model prometa v okolici šole (gradnja s sestavljanko) 

Onesnaževanje okolja 

Okolje, naravno in grajeno okolje 

Moja preteklost 

Življenje ljudi v preteklosti 

Vremenska stanja (sončno, deževno, oblačno, vetrovno 

ipd.) 

Vremenski koledar 

Človek – posameznik kot enkratno in neponovljivo bitje 

(Moja) čustva 

(Moje) socialne spretnosti 

Pravila družbenega življenja (dolžnosti in pravice 

posameznika, ustrezna ravnanja) 

Sporazumevanje med ljudmi 

Delo in prostočasne dejavnosti 

Varnost in nasilje (besedno, psihično, fizično) 

Pot od doma do šole 

 

 

 

Čistost okolja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osebna higiena 
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2. Koledar 

Letni časi 

Organiziranost šole 

Delitev dela v družini 

 

 

Moje navade 

Prazniki doma in po svetu (osebni, lokalni, državni, verski, 

mednarodni) 

Pravila obnašanja v prometu in prevoznih sredstvih 

Varna pot v šolo 

Osnovni prometni znaki v okolici šole 

Pomen vidnosti v prometu v različnih vremenskih 

razmerah 

Prometna sredstva 

Model prometa v okolici šole (gradnja s sestavljanko) 

Posledice onesnaževanja za živa bitja 

Časovni trak 

Pot in navidezno gibanje Sonca 

Osnovni geografski pojmi: hrib (hribovje), gora (gorovje), 

ravnina, dolina, reka, potok, morje, cesta, železnica, 

2. Ura 

Mesec, leto 

Vedenje v šoli in odnosi med učenci 

Družina 

Kultura stanovanja  

Moj dom 

Poklici ljudi 

Prazniki in počitnice 

 

Prometni znaki 

Potujemo 

 

 

 

 

Skrb za okolico 
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obdelovalne površine (polje, njiva, travnik, sadovnjak), 

gozd, puščava idr. 

Vremenski pojavi (veter, oblaki idr.) 

Povezovanje vremenskih pojavov (oblaki – padavine, 

burja – mraz, megla – brezvetrje ipd.) 

Izdelava vetrnice iz papirja 

Človek se spreminja 

Nevarne socialne situacije 

Ljudje v skupnosti z drugimi in drugačnimi 

Varnost in nasilje (besedno, psihično, fizično) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gospodinjski aparati  

Zaščita pred požarom 

Spoznajmo svoj kraj  

Kulturne ustanove 

Vode v okolju 

Poletje v domovini 

3. Nebo in obzorje, glavne smeri neba 

Smeri neba 

Domača pokrajina, Slovenija, Evropa, svet, oceani, celine 

Prometni zanki za kolesarje 

Vrste prometa (sredstva, vloga) 

3. Strani sveta 

Položaj in obzorje 

Moja občina 

Promet 
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Vzroki za potovanje 

Vpliv prometa na okolje 

Model prometa v okolici šole (gradnja s sestavljanko) 

Zapuščina naših prednikov 

Deli dneva, ure, minute 

Ura 

Luna, Lunine mene 

Naselje (mesto, vas) 

Vremenski pojavi (padavine) 

Merjenje padavin 

Izvor svetlobe, sonce, svetilo (svetilka) 

Učenje in lastna prihodnost 

Kakovost življenja 

Razporeditev časa 

Organiziranost življenja in dela 

Ustanove 

Država Slovenija 

Prebivalci, državljani Slovenije 

Slovenija v Evropi 

Denar 

Organiziranost šole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Sara Masnec, magistrsko delo 

50 
 

Prazniki doma in po svetu (osebni, lokalni, državni, verski, 

mednarodni) 

Poklic, hobi 

Sodelovanje, pomoč, solidarnost (nesreče, bolezni, 

revščina) 

Enakost med spoloma 

Varnost in nasilje (besedno, psihično, fizično) 

Odpadki, ravnanje z odpadki 

Onesnaževalci vode, tal zraka 

Varčevanje z energijo, urejanje okolja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Načrt mesta 

Zemljevid 

Videz pokrajine 

Vode pokrajine 

Pomen vode za življenje ljudi 

Jadransko morje 

Podnebje, vremenske značilnosti pokrajine 

Gospodarske dejavnosti pokrajine 

Gospodarstvo in kakovost okolice 

Sedanjost, preteklost, prihodnost – predniki in potomci 

Časovni trak 
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Moja pokrajina v preteklosti  

4. OTROKOVE PRAVICE 

– Človekove pravice in dolžnosti. 

JAZ V SKUPNOSTI 

– Učenje učenja. 

DRUŽINA 

– Povezovanje, načini življenja, spremembe. 

PROSTORSKA ORIENTACIJA IN KARTOGRAFIJA 

DOMAČI KRAJ 

– Varne strategije ravnanja v prometu, 

– vpliv zunanjih dejavnikov na varnost v prometu 

(vreme, prometne površine). 

DOMAČA POKRAJINA 

– Lega in naravne značilnosti, 

– gospodarske in druge dejavnosti. 

SLEDOVI PRETEKLOSTI 

– Kulturnozgodovinski spomeniki, osebnosti idr., 

– skrb za okolje, 

      – naravna in kulturna dediščina. 

4. Človek 
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Naravne značilnosti Republike Hrvaške  

Hribovite/gričevnate pokrajine Republike Hrvaške 

Nižinske pokrajine Republike Hrvaške 

Primorske pokrajine Republike Hrvaške 

Gorske pokrajine Republike Hrvaške 

Hrvati in nova domovina 

Hrvaška v evropskem okolju 

Kulturno-zgodovinske znamenitosti Republike Hrvaške 

Samostojna Republika Hrvaška  

Simboli domovine 

Zagreb – glavno mesto Republike Hrvaške 

Prebivalstvo Republike Hrvaške 

Republika Hrvaška in sosednje države 
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5. SODELOVANJE V SKUPNOSTI 

DRUŽBENA VPRAŠANJA 

– Prostovoljno delo, skrb za starejše in bolne, 

vloga/vpliv medijev, družbene težave 

(brezposelnost, revščina, marginalne skupine …). 

PROSTORSKA ORIENTACIJA IN KARTOGRAFIJA 

SLOVENIJA – LEGA IN ZNAČILNOSTI 

– Naravne enote Slovenije, 

– npr. površje, vode, videz naselij, izraba pokrajine, 

gospodarstvo idr. 

ZGODOVINSKI RAZVOJ 

– Časovni trak zgodovine človeštva, 

– temeljna obdobja slovenskega zgodovinskega 

razvoja (npr. Karantanija, turški vpadi, kmečki 

upori, reformacija, življenje ljudi na Slovenskem 

skozi Valvazorjev pogled, 19. in 20. stoletje, 

tehnološki razvoj, Slovenci v 20. stoletju od 

Avstro-Ogrske preko Jugoslavije do samostojne 

Slovenije), 

– pokrajinski muzej. 
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DRŽAVA SLOVENIJA 

– organiziranost države, 

– Slovenija v evropski skupnosti, 

– Slovenija v svetu, 

– aktualni dogodki. 
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V tabeli 3 so predstavljene vsebine iz družboslovja, ki se obravnavajo v Sloveniji v 

osnovni šoli od prvega do petega razreda, in teme, ki se obravnavajo na Hrvaških osnovnih 

šolah od prvega do četrtega razreda. Iz tabele lahko vidimo, da so nekatere teme oz. vsebine 

skupne, vendar so občasno drugače poimenovane. Vsebine, ki so podobne in sodijo v isti 

tematski sklop, sem pobarvala z enako barvo, da lahko lažje vidimo povezave teh vsebin po 

razredih in med državama. 

Pri predmetu spoznavanje okolja je učni načrt razdeljen na 15 tematskih sklopov, od 

katerih je 8 družboslovnih (Čas, Prostor, Pojavi, Jaz, Skupnosti, Odnosi, Promet, Okoljska 

vzgoja), predmet družba pa na tri vsebinske sklope (Ljudje v družbi, Ljudje v prostoru in 

Ljudje v času). Na Hrvaškem se po razredih obravnavajo različne teme. V prvem razredu je 

družboslovnih tem 18, v drugem 17, v tretjem 16 in četrtem 14. 

Iz tabele lahko vidimo, da vključujeta slovenski in hrvaški učni načrt nekatere 

podobne vsebine. Nekoliko težje pa je iskati povezave med razredi, saj je v Sloveniji osnovna 

šola devetletna, medtem ko je na Hrvaškem osnovna šola osemletna. Posledično je razredna 

stopnja v Sloveniji 1.–5. razreda, na Hrvaškem pa 1.–4. razreda. Osredotočila sem se na 

primerjavo družboslovnih vsebin na razredni stopnji v Sloveniji in na Hrvaškem, pri kateri ni 

poudarka na primerjavi po razredih. Po razredih namreč ne moremo primerjati zaradi 

starostne razlike. Učenci v Sloveniji so v 1. razredu 1 leto mlajši kot na Hrvaškem. V tabeli 

lahko opazimo, da učenci v Sloveniji določene vsebine obravnavajo v 5. razredu, medtem ko 

jih na Hrvaškem v 4., razlog za to pa je najbrž prav starostna razlika. Učenci 5. razreda v 

Sloveniji so namreč enako stari kot učenci 4. razreda na Hrvaškem. Iz zgornje tabele lahko 

vidimo, da učenci v Sloveniji in na Hrvaškem pri družboslovnih predmetih obravnavajo teme, 

ki se povezujejo z družino, preteklostjo, organizacijo šole, domačo pokrajino, prazniki, 

prometom, skrbjo za okolico in kartografijo. V Sloveniji pri predmetu spoznavanje okolja in 

družba obravnavajo tudi vreme in vremenska stanja; varnost in nasilje; sodelovanje v 

skupnosti in človeka, česar pa hrvaški učni načrt za naravo in družbo ne vključuje. Se pa te 

vsebine obravnavajo pri drugih predmetih. Hrvaški učni načrt za naravo in družbo vključuje 

teme, ki se povezujejo z zaščito pred požari, gospodinjskimi aparati in Jadranskim morjem, 

kar ni posebej omenjeno v učnem načrtu za spoznavanje okolja in družbo, vendar pa se te 

teme v Sloveniji kljub temu obravnavajo pri pouku v osnovni šoli v okviru družboslovnih ali 

drugih predmetov.     
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V nadaljevanju so v tabelah predstavljeni vsebine in cilji v Sloveniji po razredih in 

pojmi ter izobraževalni dosežki na Hrvaškem. Iskala sem povezave med razredi in v tabelo 

vzporedno z našimi vsebinami in cilji dodala še pojme in izobraževalne dosežke na 

Hrvaškem, ki so enaki ali podobni našim. 
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Tabela 4: Primerjava vsebin in operativnih ciljev 1. razreda v slovenskem učnem načrtu s pojmi in izobraževalnimi dosežki v hrvaškem učnem 

načrtu 

RAZRED SLOVENIJA RAZRED HRVAŠKA 

 

1. TEMATSKI SKLOP: ČAS 

VSEBINE 

Moja preteklost 

Življenje ljudi v preteklosti 

Časovni potek in zaporedje dogodkov 

Teden 

CILJI 

Učenci: 

– znajo razlikovati preteklost in sedanjost v svojem 

življenju in vedo, da je bilo življenje ljudi v 

preteklosti drugačno; 

– spoznajo vidike življenja v preteklosti in danes 

(bivališča, prehrana, obleka, delo, prevoz); 

– spoznajo časovni potek dogodkov, uporabljajo 

nekatere osnovne izraze za opredeljevanje 

dogodkov, kot so: prej, potem, včeraj, danes, jutri, 

teden, dnevi v tednu, dan, mesec, letni časi, leto; 

– znajo opisati razliko med dnevom in nočjo. 

3. 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

1. 

Sedanjost, preteklost, prihodnost – predniki in potomci 

POJMI: sedanjost, preteklost, prihodnost, predniki, potomci. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: razlikovati preteklost, 

sedanjost, prihodnost glede na dogodke iz osebne preteklosti 

in preteklosti svojih prednikov; razlikovati prednike in 

potomce.  

Včeraj, danes, jutri 

POJMI: včeraj, danes, jutri. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: pravilno poimenovati 

pojme: včeraj, danes, jutri. 

Dnevi v tednu 

POJMI: teden. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: poimenovati vse dneve v 

tednu v pravilnem vrstnem redu; naučiti se, da ima teden 

sedem dni. 
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1. TEMATSKI SKLOP: PROSTOR 

VSEBINE 

Orientacija v prostoru 

Domači kraj 

CILJI 

Učenci: 

– spoznajo okolico šole in poti v šolo; 

– uporabljajo temeljne pojme v zvezi s pokrajinskimi 

značilnostmi okolice šole (zadaj, spredaj, levo, 

desno, zgoraj, spodaj). 

 

1. 

 

 

 

 

1. 

Pot od doma do šole 

POJMI: varnost v prometu. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: usposobiti se za varno in 

samostojno gibanje/pot od doma do šole (učenec pešec, 

šolski avtobus, tramvaj …). 

Znajdemo se v prostoru 

POJMI: lega v prostoru. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: opredeliti lego predmeta v 

prostoru; znajti se v prostoru glede na ukaz (levo, desno, 

gor, dol, spredaj, zadaj, naprej, nazaj). 
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1. TEMATSKI SKLOP: POJAVI 

VSEBINE 

Vremenska stanja (sončno, deževno, oblačno, vetrovno 

ipd.) 

Vremenski koledar 

CILJI 

Učenci: 

– znajo spremljati in zapisovati vremenska stanja; 

– znajo primerjati vremenska stanja v različnih letnih 

časih; 

– znajo oblikovati preprost vremenski koledar. 
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1. TEMATSKI SKLOP: JAZ 

VSEBINE  

Človek – posameznik kot enkratno in neponovljivo 

bitje 

(Moja) čustva 

(Moje) socialne spretnosti 

CILJI 

Učenci: 

– prepoznajo podobnost in razlike med ljudmi; 

– se znajo predstaviti z osnovnimi podatki; 

– poznajo različne čustvene izraze pri sebi in drugih 

(veselje, navdušenje, strah, jeza, žalost); 

– vedo, da čustva vplivajo na vedenje; 

– spoznavajo ustrezna ravnanja pri doživljanju raznih 

čustev in jih uporabljajo v konkretnih situacijah 

(igra vlog). 
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1. TEMATSKI SKLOP: SKUPNOSTI 

VSEBINE 

Različnost družin, družinski člani 

Šola 

Organiziranost šole 

Prazniki doma in po svetu (osebni, lokalni, državni, 

verski, mednarodni) 

CILJI 

Učenci: 

– prepoznajo oblike družinskih skupnosti in razvijajo 

strpen odnos do njih; 

– uporabljajo poimenovanja za družinske člane (brat, 

sestra, starši, stari starši, otrok, sin, hčerka …) in 

razumejo medsebojne sorodstvene povezave med 

njimi; 

– poznajo ime šole, ki jo obiskujejo, poznajo imena 

in priimke učiteljev in vzgojiteljev, ki jih učijo; 

– poznajo prostore in delavce v šoli; 

– spoznajo, da so nekateri dnevi v letu posebno 

pomembni, ker so jim ljudje (kot posamezniki ali v 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

1. 

Člani družine: 

POJMI: družina, družinski člani. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: poimenovati člane svoje 

družine. 

Družina 

POJMI: ožja, širša družina. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: razlikovati ožjo in širšo 

družino; imenovati člane ožje družine (oče, mati, otroci) in 

širše družine (sorodniki, otroci, dedki in babice). 

Sorodniki 

POJMI: sorodniki. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: vedeti, da je vsaka družina 

razširjena s sorodniki. 

Moja šola 

POJMI: učilnica, naziv šole. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: poznati naziv svoje šole, 

imenovati prostore v šoli, navesti njihov namen, znajti se v 

šoli. 

 

Življenje in delo v šoli 
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določenem okolju, državi) pripisali poseben pomen, 

in te dneve tako tudi doživljajo. 

 

 

 

 

 

1. 

POJMI: delavci v šoli, hišni red. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: spoznati delavce šole 

(ravnatelja, strokovne sodelavce, tehnične delavce), 

upoštevati glavna pravila hišnega reda (začetek pouka, 

vedenje v učilnici in izven nje). 

Prazniki 

POJMI: praznik. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: sodelovati pri praznovanju 

praznikov (dan kruha, božič, velika noč, dan državnosti, dan 

spomina na mrtve učenci obeležijo s svojo družino); 

čestitanje praznikov. 
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1. TEMATSKI SKLOP: ODNOSI 

VSEBINE 

Pravila družbenega življenja (dolžnosti in pravice 

posameznika, ustrezna ravnanja) 

Sporazumevanje med ljudmi 

Delo in prostočasne dejavnosti 

Varnost in nasilje (besedno, psihično, fizično) 

CILJI 

Učenci: 

– spoznajo pomen pravil družbenega življenja (od 

pravil iz otroških iger, pravil v šoli do pravil 

družbenega življenja); 

– vedo, zakaj potrebujemo pravila; 

– spoznajo, da ima vsak človek pravice in dolžnosti, 

ter opišejo razlike med pravicami in dolžnostmi, 

pojasnijo razliko med morati in smeti; 

– spoznajo pomen dane obljube; 

– vedo, kaj je laž in kaj resnica; 

– spoznajo pomen sporazumevanja in razvijajo 

1. 

 

 

 

2. 

Jaz sem učenec 

POJMI: učenec, učitelj, razred. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: uporabljati osnovna pravila 

primernega vedenja (pozdravljanje, opravičevanje, prošnja). 

Vedenje v šoli in odnosi med učenci 

POJMI: primerno vedenje, učenčeve pravice in dolžnosti, 

razumevanje, spoštovanje. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: primerno vedenje v šoli in 

izven nje; mirno reševanje sporov; medsebojna pomoč in 

spoštovanje; spoznati pravice in dolžnosti učencev.  
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sposobnosti za sporazumevanje; 

– vedo, da je treba upoštevati tudi lastne interese in 

potrebe ter interese in potrebe drugih; 

– vedo, da so del razreda, razred pa je skupnost; 

– poznajo osnovna šolska pravila; 

– spoznajo in urijo ustrezna ravnanja v različnih 

družbenih primerih; 

– prepoznajo različne vrste nasilja (besedno, 

psihično, fizično) in vedo, kam se obrniti po 

pomoč. 
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1. 

 

TEMATSKI SKLOP: PROMET 

VSEBINE 

Pravila obnašanja v prometu in prevoznih sredstvih 

Varna pot v šolo 

Osnovni prometni znaki v okolici šole 

Pomen vidnosti v prometu v različnih vremenskih 

razmerah 

Prometna sredstva 

Model prometa v okolici šole (gradnja s sestavljanko) 

CILJI 

Učenci: 

– opazujejo in spoznajo prometne poti v okolici šole 

in poznajo varno pot v šolo; 

– znajo opisati, kaj pomenijo prometni znaki,  

pomembni za pešce in kolesarje v okolici šole; 

– poznajo pravila varne hoje (skupinske, ob odrasli 

osebi, po pločniku, kjer ni pločnika, prečkanje ceste 

ipd.); 

– razumejo pomen vidnosti v prometu v povezavi z 

ustavljanjem vozila ter nošenjem rumene rutice in 

1. 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promet 

POJMI: promet, prometnica, pešci, vozači, vozila. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: razumeti nujnost 

spoštovanja prometnih pravil; odgovorno sodelovati v 

prometu kot pešec ali voznik kolesa. 

Obnašanje pešcev v prometu 

POJMI: pešec, prehod za pešce, semafor. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: usposobiti se za varno 

gibanje na prometnici in na njenem prečkanju; vloga 

prehoda za pešce in semaforja. 

Prometni znaki 

POJMI: prometni znaki. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: spoznati prometne znake v 

oklici šole; opredeliti pomen prometnih znakov, pomembnih 

za pešce; varno se gibati na cesti. 
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uporabo kresničke; 

– presojajo vedenje sopotnika v različnih prevoznih 

sredstvih; 

– vedo, da udeležba v prometu pod vplivom alkohola, 

mamil in zdravil ogroža vse udeležence v prometu, 

znajo zgraditi model okolice šole in na njem 

simulirajo promet in prometne situacije. 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Potujemo 

POJMI: avtobus, vlak, ladja, letalo. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: razlikovati avtobusno in 

železniško postajo; letališče in pristanišče; razumeti 

pomembnost prometnih povezav v okolju. 

Promet 

POJMI: kopenski, zračni, vodni.  

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: razlikovati vrste prometnic, 

ki povezujejo pokrajino z drugimi mesti, in pokazati cesto 

ali železnico na zemljevidu lokalne pokrajine ali zemljevidu 

Republike Hrvaške; razlikovati vrste mestnega prometa; 

upoštevati prometna pravila in se varno gibati po cesti. 
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1. TEMATSKI SKLOP: OKOLJSKA VZGOJA 

VSEBINE 

Okolje, naravno in grajeno okolje 

Onesnaževanje okolja 

CILJI 

Učenci: 

– znajo opisati, kako sami in drugi vplivajo na 

naravo; 

– znajo pojasniti, kako sami dejavno prispevajo k 

varovanju in ohranjanju naravnega okolja ter k 

urejanju okolja, v katerem živijo. 

1. Čistost okolja 

POJMI: okolje. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: spoznati pomembnost 

vzdrževanja čistosti prostora, predmetov in okolice; 

prepoznati vpliv človeka na okolje. 
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V prvem razredu v Sloveniji so učenci stari 6 let, medtem ko so na Hrvaškem stari 7 

let, vendar so pred tem obiskovali malo šolo, ki je v Sloveniji ni. V Sloveniji je v 1. razredu 

105 ur spoznavanja okolja, medtem ko jih je na Hrvaškem le 70. To pomeni, da imajo na 

Hrvaškem tretjino ur manj, kar predstavlja eno uro manj na teden. To je glavni razlog, da je 

na Hrvaškem manj vsebin kot v Sloveniji. Zaradi zmanjšanja števila ur za naravo in družbo (s 

treh ur na dve) so namreč morali nekatere vsebine iz učnega načrta izločiti. Pri intervjuju, ki 

sem ga opravila z učiteljico razrednega pouka na Hrvaškem, sem izvedela, da so število ur 

narave in družbe v tretjem razredu zmanjšali s treh na dve. Povedala mi je, da so iz učnega 

načrta izločili nastajanje zemljevida (od postavitve, prikazovanja oddaljenosti, izdelovanja 

maket mesta in načrta mesta do nastajanja zemljevida). Učiteljica meni, da te vsebine danes 

niso potrebne, saj se v današnjem času zemljevidi izdelujejo po satelitskih posnetkih. Ker so 

učenci na Hrvaškem, glede na razred, eno leto starejši, bi lahko pričakovali, da imajo letno v 

posameznem razredu več ur narave in družbe ter s tem povezanih družboslovnih vsebin, 

vendar temu ni tako.     

Iz tabele 4 lahko vidimo, da v Sloveniji pri tematskem sklopu Čas učenci že v prvem 

in v drugem razredu razlikujejo preteklost in sedanjost v svojem življenju, na Hrvaškem pa v 

tretjem razredu, kjer se seznanijo še s pojmom prihodnost ter spoznajo izraza predniki in 

potomci. V prvem razredu v Sloveniji in na Hrvaškem spoznajo pojme za opredeljevanje 

dogodkov (včeraj, danes, jutri, teden, dnevi v tednu). V Sloveniji so dodani še pojmi prej, 

potem, mesec, letni časi in leto. Razlog za večje število pojmov, ki se v povezavi s časom 

obravnavajo v Sloveniji, je večje število ur za poučevanje družboslovnih vsebin. V 1. razredu 

na Hrvaškem so prav zaradi tega zajeti v manjšem obsegu.   

V Sloveniji v prvem razredu pri tematskem sklopu Prostor učenci spoznajo okolico 

šole in pot v šolo, kar je na Hrvaškem enako. Tudi tu se v prvem razredu usposobijo za varno 

in samostojno pot od doma do šole. To se mi zdi smiselno, saj je varnost otrok v prometu zelo 

pomembna, in je zato tudi prav, da se učenci s tem seznanijo že ob vstopu v osnovno šolo. V 

Sloveniji in na Hrvaškem v prvem razredu uporabljajo naslednje pojme za opredelitev 

položaja v prostoru: zadaj, spredaj, levo, desno, zgoraj, spodaj. Ker so to osnovni pojmi za 

opredelitev položaja v prostoru, se učenci v Sloveniji in na Hrvaškem z njimi seznanijo že 

takoj na začetku. 

V Sloveniji v prvem razredu obravnavamo tematski sklop Pojavi, ki zajema vsebine, 

povezane z vremenom (vremenska stanja in koledar), česar pa hrvaški učni načrt ne vsebuje 

(v učnem načrtu ni obravnave vremena, spoznajo pa koledar). Pri intervjuju z učiteljico na 

Hrvaškem sem izvedela, da se vremenska stanja pri spoznavanju okolja obravnavajo v vseh 
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štirih razredih, čeprav ta niso posebej izpostavljena v učnem načrtu. V 3. in 4. razredu se tema 

vremena navezuje predvsem na podnebje v domači pokrajini in v pokrajinah na Hrvaškem.   

V Sloveniji se učenci v prvem razredu seznanijo z različnimi čustvenimi izrazi in z 

vplivom čustev na vedenje ter z ravnanji pri doživljanju čustev, česar hrvaški učni načrt prav 

tako ne vključuje. Pri pogovoru z učiteljico na Hrvaškem sem izvedela, da te vsebine 

spoznavajo pri urah književnega pouka, pri razrednih urah, urah glasbene in likovne vzgoje. 

V Sloveniji pri tematskem sklopu Skupnosti učenci spoznajo različnost družin, 

družinske člane in sorodstvene povezave. Člane družine na Hrvaškem spoznajo že v prvem 

razredu, medtem ko se s pojmi sorodniki in ožja ter širša družina seznanijo v drugem razredu. 

V Sloveniji in na Hrvaškem že v prvem razredu poznajo naziv svoje šole, šolske prostore in 

delavce na šoli. To se mi zdi smiselno, saj je prav, da ob vstopu v osnovno šolo spoznajo 

prostor, kjer preživijo velik del svojega časa, in se seznanijo z zaposlenimi na šoli ter jih 

spoznajo. Na Hrvaškem se informirajo tudi o hišnem redu v šoli, ki ga pri nas v 1. razredu 

obravnavamo pri tematskem sklopu Odnosi. To so vsebine, ki jih je treba obravnavati v 1. 

razredu, saj preko njih učenci spoznajo šolska pravila in vedo, kako se morajo obnašati v šoli. 

V Sloveniji spoznajo dneve v letu, ki se jim pripisuje poseben pomen. Na Hrvaškem te dneve 

poimenujejo prazniki.  

Pri tematskem sklopu Odnosi v Sloveniji učenci spoznajo pomen pravil družbenega 

življenja, to, da ima vsak človek pravice in dolžnosti, osnovna šolska pravila ter različne vrste 

nasilja. V prvem razredu na Hrvaškem uporabljajo osnovna pravila primernega vedenja. 

Učenčeve pravice in dolžnosti ter primerno obnašanje v šoli in izven nje pa spoznajo v 

drugem razredu. Te vsebine se mi zdijo zelo pomembne, zato je njihovo obravnavanje v 

osnovni šoli nujno. Učenci morajo poznati svoje pravice, poleg tega pa je zelo pomembno, da 

se zavedajo tudi svojih dolžnosti. 

V Sloveniji pri tematskem sklopu Promet v prvem razredu spoznajo pravila obnašanja 

v prometu in prevoznih sredstvih, varno pot v šolo in pravila varne hoje, osnovne prometne 

znake v okolici šole za pešce in kolesarje, pomen vidnosti v prometu v različnih vremenskih 

razmerah in nevarnosti uporabe mamil in alkohola v prometu, kar se nadaljuje še v 2. in 3. 

razredu. Tudi na Hrvaškem v prvem razredu spoznajo pravila ravnanja v prometu za pešce in 

kolesarje ter pomen semaforja. Prometne znake za pešce, ki so v okolici šole, spoznajo v 

drugem razredu, kot tudi prevozna sredstva, ki jih pri nas spoznajo v prvem in drugem 

razredu. Vrste prometa in prometnice spoznajo učenci v Sloveniji in na Hrvaškem v tretjem 

razredu. Hrvaški učni načrt ne vključuje poznavanja nevarnosti pri vožnji pod vplivom 

alkohola in mamil, nevarnosti v različnih vremenskih stanjih in vpliva prometa na 
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onesnaževanje okolja. To so vsebine, ki se mi zdijo smiselne za vključitev v tematski sklop 

Promet. Ker pa je na Hrvaškem ur pouka narave in družbe za tretjino manj, je seveda 

razumljivo, da v učni načrt ne morejo vključiti vseh vsebin.  

V Sloveniji znajo učenci v 1. razredu, v okviru tematskega sklopa Okoljska vzgoja, 

opisati lastne vplive in vplive drugih na naravo in pojasniti, kako lahko dejavno prispevajo k 

varovanju, ohranjanju in urejanju okolja, v katerem živijo. Na Hrvaškem v prvem razredu 

spoznajo pomembnost skrbi za čistost okolja in vpliv človeka na okolje. To so vsebine, o 

katerih je v današnjem času povsod veliko govora. Pomembno je, da se zavedamo, da 

moramo skrbeti za naš planet, zato je treba o tem problemu učence ozaveščati že ob vstopu v 

osnovno šolo. 
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Tabela 5: Primerjava vsebin in operativnih ciljev 2. razreda v slovenskem učnem načrtu s pojmi in izobraževalnimi dosežki v hrvaškem učnem 

načrtu 

 

RAZRED SLOVENIJA RAZRED HRVAŠKA 

2. TEMATSKI SKLOP: ČAS 

VSEBINE 

Koledar 

Letni časi 

Časovni trak 

Pot in navidezno gibanje Sonca 

CILJI 

Učenci: 

– znajo razlikovati preteklost in sedanjost v svojem 

življenju in vedo, da je bilo življenje ljudi v 

preteklosti drugačno; 

– spoznajo vidike življenja v preteklosti in danes 

(bivališča, prehrana, obleka, delo, prevoz); 

– spoznajo časovni potek dogodkov, uporabljajo 

nekatere osnovne izraze za opredeljevanje 

dogodkov, kot so: prej, potem, včeraj, danes, jutri, 

teden, dnevi v tednu, dan, mesec, letni časi, leto; 

– spoznajo koledar; 

2. Mesec, leto 

POJMI: mesec, leto, datum. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: imenovati mesece v letu, 

določiti dan/številko/števnik v mesecu; določiti dan v 

mesecu s pomočjo koledarja, brati koledar, napisati datum. 
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– znajo povezati navidezno gibanje Sonca in dnevni 

čas. 

 

  

 

  

2. TEMATSKI SKLOP: PROSTOR 

VSEBINE 

Osnovni geografski pojmi: hrib (hribovje), gora 

(gorovje), ravnina, dolina, reka, potok, morje, cesta, 

železnica, obdelovalne površine (polje, njiva, travnik, 

sadovnjak), gozd, puščava idr. 

CILJI 

Učenci: 

– spoznajo možnost za orientacijo v okolju (glede na 

znane objekte); 

– poznajo značilnosti domačega kraja ali soseske 

(ustanove); 

– vedo, da so pokrajine po svetu in pri nas različne; 

– spoznajo načine predstavljanja geografskega okolja 

(peskovnik, zemljevid, globus). 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

2. 

Kraj, kjer živim 

POJMI: rojstni kraj, kraj bivanja. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: poznati ime kraja bivanja in 

točno navesti svoj naslov. 

Moj dom 

POJMI: domovina. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: spoznati dom/okolico, kjer 

učenec živi; opaziti posebnosti svoje okolice: videz, rastline, 

živali (domače živali, divje živali), dejavnost ljudi. 

Kulturne ustanove 

POJMI: kulturne ustanove. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: spoznati in razlikovati 

kulturne ustanove v okolju; poznati osnovne namene 

posameznih kulturnih ustanov. 
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2. TEMATSKI SKLOP: POJAVI 

VSEBINE 

Vremenski pojavi (veter, oblaki idr.) 

Povezovanje vremenskih pojavov (oblaki – padavine, 

burja – mraz, megla – brezvetrje ipd.) 

Izdelava vetrnice iz papirja 

CILJI 

Učenci: 

– znajo spremljati in opisovati vremenske pojave in 

jih povezati s spremembami v naravi; 

– znajo opazovati in opisujejo spreminjanje ter 

gibanje oblakov; 

– vedo, da je veter premikanje zraka, ter določajo 

hitrost in smer gibanja vetra. 
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2. TEMATSKI SKLOP: JAZ 

VSEBINE 

Človek se spreminja 

Nevarne socialne situacije 

Moje navade 

CILJI 

Učenci: 

– poznajo obdobja človekovega življenja; 

– vedo, da so vsako leto starejši in zrelejši; 

– vedo, kdo je otrok in kdo odrasli; 

– znajo prepoznati nevarne situacije doma in v 

prostem času ter se jim izogniti; 

– razumejo pomen navad, ki jim pomagajo pri 

učenju, sodelovanju idr.; 

– spoznavajo ustrezna ravnanja pri doživljanju raznih 

čustev in jih uporabljajo v konkretnih situacijah 

(igra vlog). 

 

1. Odgovorno obnašanje doma 

POJMI: varnost, odgovornost, nevarnost. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: spoštovati navodila o 

odgovornem obnašanju, ko je učenec sam doma ali gre od 

doma; izogibati se nevarnosti. 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Sara Masnec, magistrsko delo 

75 
 

2. TEMATSKI SKLOP: SKUPNOSTI 

VSEBINE 

Delitev dela v družini 

Organiziranost šole 

Prazniki doma in po svetu (osebni, lokalni, državni, 

verski, mednarodni) 

CILJI 

Učenci: 

– razumejo pomen sodelovanja in spoštovanja med 

družinskimi člani in poznajo pomen delitve dela 

med družinskimi člani; 

– opišejo dejavnosti šole in vedo, da ima šola svoj 

časopis, radio, športno moštvo idr.; 

– 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. 

1. 

 

 

 

2. 

Življenje v družini 

POJMI: interesi, dolžnosti. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: navesti, s čim se ukvarjajo 

starši; našteti svoje dolžnosti (skrb o hišnih ljubljenčkih). 

Prazniki in počitnice 

POJMI: praznik, počitnice. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: praznovati praznike in 

počitnice v Republiki Hrvaški; spoznati tradicionalne 

običaje praznovanja praznikov. 
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2. TEMATSKI SKLOP: ODNOSI 

VSEBINE 

Ljudje v skupnosti z drugimi in drugačnimi 

Varnost in nasilje (besedno, psihično, fizično) 

CILJI 

Učenci: 

– spoznajo, da ljudje, ki živijo ali delajo skupaj, 

vstopajo v določene medsebojne odnose (ljubezen, 

spoštovanje, skrb, prijateljstvo, sodelovanje ipd.); 

– ugotavljajo in pozitivno doživljajo, da si tako otroci 

kot odrasli ne glede na spol svobodno izbiramo 

različne igre in igrače, vrste športa, zabave, 

prijatelje in prijateljice, poklic oziroma delo; 

– ugotavljajo, da si lahko ljudje (moški in ženske, 

deklice in dečki) svobodno izbiramo različne vloge 

v svojem življenju; 

– spoznajo, da smo ljudje različni, in razumejo 

različnost; 

– vedo, da morajo biti vsem (ne glede na razlike) dani 

pogoji, da živimo človeka vredno življenje; 
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– razumejo pomen pripadnosti svoji šoli; 

– spoznajo in urijo ustrezna ravnanja v različnih 

družbenih primerih; 

– prepoznajo različne vrste nasilja (besedno, 

psihično, fizično) in vedo, kam se obrniti po 

pomoč. 
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2. TEMATSKI SKLOP: PROMET 

VSEBINE 

Pravila obnašanja v prometu in prevoznih sredstvih 

Varna pot v šolo 

Osnovni prometni znaki v okolici šole 

Pomen vidnosti v prometu v različnih vremenskih 

razmerah 

Prometna sredstva 

Model prometa v okolici šole (gradnja s sestavljanko) 

CILJI 

Učenci: 

– opazujejo in spoznajo prometne poti v okolici šole 

in poznajo varno pot v šolo; 

– poznajo pomen prometnih znakov, ki jih srečujejo 

na svoji poti v šolo, in znakov, pomembnih za 

vedenje pešcev; 

– poznajo pravila obnašanja v različnih prevoznih 

sredstvih; 

– razumejo nevarnosti prometa v različnih 

vremenskih razmerah; 
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– vedo, da udeležba v prometu pod vplivom alkohola, 

mamil in zdravil ogroža vse udeležence v prometu; 

– znajo zgraditi model okolice šole in na njem 

simulirajo promet in prometne situacije. 

 

 

 

 

2. TEMATSKI SKLOP: OKOLJSKA VZGOJA 

VSEBINE 

Posledice onesnaževanja za živa bitja 

CILJI 

Učenci: 

– znajo opisati, kako sami in drugi vplivajo na 

naravo; 

– znajo pojasniti, kako sami dejavno prispevajo k 

varovanju in ohranjanju naravnega okolja ter k 

urejanju okolja, v katerem živijo; 

– vedo, da so spremembe v okolju včasih za živali ali 

rastline ugodne, včasih pa škodljive, lahko pa so za 

nekatere ugodne in za druge škodljive. 

1. Čistost okolja 

POJMI: okolje. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: spoznati pomembnost 

vzdrževanja čistosti prostora, predmetov in okolice; 

prepoznati vpliv človeka na okolje. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Sara Masnec, magistrsko delo 

80 
 

V Sloveniji imajo učenci v 2. razredu 105 ur spoznavanja okolja, medtem ko jih imajo 

na Hrvaškem le 70, kar je enako, kot jih imajo v 1. razredu, prav tako pa so učenci v Sloveniji 

eno leto mlajši kot na Hrvaškem.  

V drugem razredu v Sloveniji pri tematskem sklopu Čas učenci spoznajo koledar in 

navidezno gibanje Sonca, na Hrvaškem pa spoznajo pojma mesec in leto, kar pri nas že v 

prvem razredu, ter datum in uporabo koledarja. Na Hrvaškem imajo manj ur, zato se določeni 

pojmi poučujejo v manjšem obsegu kot v Sloveniji. 

Pri tematskem sklopu Prostor učenci v Sloveniji spoznajo osnovne geografske pojme 

(hrib, gora, ravnina, dolina, reka, potok, morje, cesta, železnica, obdelovalne površine, gozd, 

puščava), poznajo orientacijo v prostoru na znane objekte, značilnosti domačega kraja in 

vedo, da so pokrajine doma in po svetu različne. Na Hrvaškem v 1. razredu spoznajo rojstno 

mesto in mesto, kjer živijo, v 2. razredu še okolja, kjer učenci živijo, in opazujejo posebnosti 

svojega okolja ter poznajo kulturne ustanove v okolju. Pri isti starosti se učenci v Sloveniji 

orientirajo v okolju, medtem ko na Hrvaškem opredelijo lego predmeta v prostoru in se 

znajdejo v prostoru glede na ukaz (levo, desno, gor, dol, spredaj, zadaj, naprej, nazaj). Vse 

ostalo s področja orientacije se, v povezavi s kartografijo, na Hrvaškem poučuje v 3. razredu. 

Opazimo lahko, da je geografsko-kartografsko opismenjevanje v Sloveniji bolj sistematično 

in postopno kot na Hrvaškem. Ker so te vsebine zahtevne za obravnavo in razumevanje, je 

smiselno, da se usvajajo postopno.  

V Sloveniji pri tematskem sklopu Pojavi spoznajo vremenske pojave in povezovanje 

vremenskih pojavov (oblaki – padavine, burja – mraz …), vedo, kaj je veter, in mu določijo 

smer ter opazujejo spreminjanje ter gibanje oblakov. Kot sem zapisala že prej, v hrvaškem 

učnem načrtu ni vsebin v povezavi z vremenom, vendar pa jih nekateri vseeno vključijo v 

pouk, kar je v intervjuju povedala učiteljica razrednega pouka na Hrvaškem. 

V Sloveniji pri tematskem sklopu Jaz učenci poznajo obdobja človekovega življenja in 

to, kako se človek spreminja, spoznavajo nevarne situacije doma in v prostem času ter se 

učijo, kako se jim izogniti, spoznavajo pomen navad pri učenju in ustrezna ravnanja pri 

doživljanju različnih čustev preko igre vlog. Na Hrvaškem že v prvem razredu spoznajo 

pojme varnost, odgovornost in nevarnost ter, kako morajo spoštovati navodila o odgovornem 

obnašanju doma in izven doma, pa tudi, kako se izognejo nevarnosti. Na Hrvaškem so 

vsebine o čustvih vključene pri drugih predmetih, npr. pri hrvaškem jeziku, ko obravnavajo 

književnost in ob tem spoznavajo različna čustva. 
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V Sloveniji se pri tematskem sklopu Skupnosti vsebine navezujejo na delitev dela v 

družini, organiziranost šole (dejavnosti, časopis, radio …) ter praznike doma in po svetu 

(lokalne in državne). Na Hrvaškem že v prvem razredu spoznajo svoje dolžnosti in zanimanja 

v družini. V drugem razredu pa na Hrvaškem spoznajo praznike v Republiki Hrvaški in 

tradicionalne običaje praznovanja praznikov. Te vsebine se obravnavajo v obeh državah, 

vendar nekatere različno po razredih, zato v nekaj primerih pri isti starosti.  

V Sloveniji pri tematskem sklopu Odnosi učenci spoznajo vsebine, ki se povezujejo z 

življenjem ljudi v skupnosti z drugimi in drugačnimi, ter varnost in nasilje. Pri tem doumejo 

določene medsebojne odnose; svobodno izbiro različnih iger, igrač, športa, zabave, 

prijateljev, poklica; svobodno izbiro vlog v življenju; spoznajo, da smo ljudje različni, in 

razumejo različnost; vedo, da morajo biti vsem dani pogoji, da živimo človeka vredno 

življenje; razumejo pomen pripadnosti svoji šoli. Enako kot v prvem razredu pa tudi v drugem 

in tretjem urijo ustrezna ravnanja v različnih družbenih primerih in prepoznajo različne vrste 

nasilja. V hrvaškem učnem načrtu ni vsebin, ki bi bile povezane z različnostjo. Kar je v 

povezavi z odnosi, je o učenčevih pravicah in dolžnostih (2. razred), primernem obnašanju v 

šoli in izven nje (2. razred). To, kar v Sloveniji obravnavamo v povezavi z odnosi v drugem 

razredu, je na Hrvaškem, v Nacionalnem okvirnem kurikulumu, napisano v ciljih za 1. cikel, 

kar pomeni, da se te vsebine vseeno poučujejo v hrvaški osnovni šoli od 1. do 4. razreda. Pri 

intervjuju z učiteljico na Hrvaškem sem izvedela, da se o odnosih, sodelovanju ljudi in 

različnosti največ pogovarjajo na razrednih urah, kjer jih večkrat obiščejo tudi člani različnih 

društev. Npr. na eni od razrednih ur so jih obiskali člani društva distrofikov krapinsko-

zagorske županije, zato so se takrat pogovarjali o različnosti, ki je del nas. 

V Sloveniji pri tematskem sklopu Promet učenci spoznajo še pomen prometnih 

znakov, ki jih srečujejo na svoji poti v šolo, in znakov, pomembnih za vedenje pešcev; 

spoznajo pravila obnašanja v različnih prevoznih sredstvih in razumejo nevarnosti prometa v 

različnih vremenskih razmerah. Vsebine, povezane s prometom na Hrvaškem, sem vključila v 

primerjavo v prvem razredu. 
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V Sloveniji pri tematskem sklopu Okoljska vzgoja učenci spoznajo posledice 

onesnaževanja za živa bitja in vedo, da so spremembe v okolju za živa bitja včasih ugodne, 

včasih pa ne. Na Hrvaškem v drugem razredu učenci razumejo vpliv človeka na okolje; 

navedejo postopke, s katerimi lahko učenci prispevajo k zaščiti, skrbi in napredku okolice; 

razlikujejo odpadke od smeti in jih razvrstijo v primerne zabojnike, kar pa pri nas spoznajo v 

3. razredu. Vsebine, ki se povezujejo z okoljsko vzgojo, se na Hrvaškem obravnavajo samo v 

prvem in drugem razredu, pri nas pa še v tretjem. Razlog, da je v Sloveniji tej temi 

namenjenega več časa, je ta, da imamo v Sloveniji na voljo več ur spoznavanja okolja. 
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Tabela 6: Primerjava vsebin in operativnih ciljev 3. razreda v slovenskem učnem načrtu s pojmi in izobraževalnimi dosežki v hrvaškem učnem 

načrtu 

 

RAZRED SLOVENIJA RAZRED HRVAŠKA 

3. TEMATSKI SKLOP: ČAS 

VSEBINE 

Zapuščina naših prednikov 

Deli dneva, ure, minute 

Ura 

Luna, Lunine mene 

Nebo in obzorje, glavne smeri neba 

CILJI 

Učenci: 

– poznajo pomen dediščine; 

– spoznajo in vrednotijo spremembe v svojem kraju 

na podlagi različnih virov; 

– znajo opisati časovni potek pojavov; 

– spoznajo časovni potek dogodkov, uporabljajo 

nekatere osnovne izraze za opredeljevanje 

dogodkov, kot so: prej, potem, včeraj, danes, jutri, 

teden, dnevi v tednu, dan, mesec, letni časi, leto; 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Dan, doba dneva 

POJMI: dan, del dneva. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: razlikovati čas/del dneva; 

znajti se v času (opredeliti in poimenovati jutro, dopoldne, 

poldne, popoldne, večer, noč). 

Ura 

POJMI: ura, enote za čas. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: spoznati in imenovati enote 

za merjenje časa na uri; minuta, sekunda; odčitati čas na uri. 

Položaj in obzorje 

POJMI: položaj, obzorje, pogled, obzorje. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: določiti stojišče in obzorje; 

znajti se s pomočjo kompasa, s pomočjo Sonca ali nekih 

znakov na Zemlji. 
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– znajo deliti dan na ure, ure na minute; 

– znajo meriti kratkotrajne dogodke; 

– poznajo gibanje Lune in Lunine mene. 

 

3. TEMATSKI SKLOP: PROSTOR 

VSEBINE 

Naselje (mesto, vas) 

Domača pokrajina, Slovenija, Evropa, svet, oceani, 

celine 

Smeri neba 

CILJI 

Učenci: 

– spoznajo vrste naselij; 

– spoznajo življenje in delo na kmetiji po letnih 

časih; 

– spoznajo tržnico in ponudbo na njej; 

– širijo spoznanja o drugačnih pokrajinah; 

– znajo uporabljati različne vrste skic in zemljevidov; 

– poznajo glavne smeri neba (vzhod, zahod, sever, 

jug). 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoznajmo svoje mesto 

POJMI: središče mesta, vasi. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: spoznati značilne zgradbe v 

bližini šole. 

Videz pokrajine 

– – Nižinske pokrajine 

POJMI: nižinske pokrajine. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: spoznati videz in 

posebnosti pokrajine; ugotoviti tip naselij; zbirati, 

proučevati in sistematizirati nove podatke in dejstva o 

pokrajini; pokazati pokrajino na zemljevidu.   

– – Hribovite/gričevnate pokrajine 

POJMI: hribovite/gričevnate pokrajine. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: spoznati videz in 

posebnosti pokrajine; ugotoviti tip naselij; zbirati, 

proučevati in sistematizirati nove podatke in dejstva o 

pokrajini; pokazati pokrajino na zemljevidu.   
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3. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

– – Gorske pokrajine 

POJMI: gorske pokrajine. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: spoznati videz in 

posebnosti pokrajine; ugotoviti tip naselij; zbirati, 

proučevati in sistematizirati nove podatke in dejstva o 

pokrajini; pokazati pokrajino na zemljevidu.   

– – Primorske pokrajine 

POJMI: primorske pokrajine. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: spoznati videz in 

posebnosti pokrajine; ugotoviti tip naselij; zbirati, 

proučevati in sistematizirati nove podatke in dejstva o 

pokrajini; pokazati pokrajino na zemljevidu.   

Načrt mesta 

POJMI: načrt. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: znajti se na načrtu mesta ali 

delu mesta. 

Zemljevid 

POJMI: relief, geografska (zemljepisna) karta, zemljevid. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: spoznati videz in 

posebnosti pokrajine na modelu reliefa/oblikovanosti 

površja; razlikovati pomene tonov barv na zemljevidu; 
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3. 

znajti se na zemljevidu (opredeliti strani sveta, na 

zemljevidu pokazati hrib, nižino, vodo, naselje, 

prometnico). 

Strani sveta 

POJMI: glavne in stranske strani sveta. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: določiti glavne in stranske 

strani sveta in jih znati zapisati s kraticami; imenovati strani 

sveta, na katerih sonce vzhaja in zahaja, in se na podlagi 

tega znajti. 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Sara Masnec, magistrsko delo 

87 
 

 

3. TEMATSKI SKLOP: POJAVI 

VSEBINE 

Vremenski pojavi (padavine) 

Merjenje padavin 

CILJI 

Učenci: 

– znajo povezati vremenske pojave z vremenskimi 

stanji; 

– spoznajo različne padavine in merijo količino 

padavin (dež, sneg). 

  

 

3. TEMATSKI SKLOP: JAZ 

VSEBINE  

Učenje in lastna prihodnost 

Kakovost življenja 

Razporeditev časa 

CILJI 

Učenci: 

– doživljajo in spoznajo pomen znanja za kakovost 

življenja, za lasten in družbeni razvoj; 

– vedo, da se lahko največ naučijo v šoli (z lastno 
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dejavnostjo, od drugih ljudi, iz knjig, medijev); 

– spoznajo, da je za uspešno učenje nujno pravilno 

razporediti čas; 

– vedo, da se naučimo (dobrih in slabih) navad, ter 

razumejo njihov pomen in posledice; 

– znajo prositi za pomoč v nevarnih situacijah; 

– zaznavajo in pripovedujejo o lastnih spremembah 

navad, ravnanj in obnašanja; 

– spoznavajo ustrezna ravnanja pri doživljanju raznih 

čustev in jih uporabljajo v konkretnih situacijah 

(igra vlog). 
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3. TEMATSKI SKLOP: SKUPNOSTI 

VSEBINE 

Organiziranost življenja in dela 

Ustanove 

Država Slovenija 

Prebivalci, državljani Slovenije 

Slovenija v Evropi 

Denar 

Organiziranost šole 

Prazniki doma in po svetu (osebni, lokalni, državni, 

verski, mednarodni) 

CILJI 

Učenci: 

– razumejo pomen sodelovanja in spoštovanja med 

družinskimi člani in poznajo pomen delitve dela 

med družinskimi člani; 

– vedo, da so za življenje ljudi v določenem kraju 

potrebne nekatere ustanove; 

– spoznajo pestrost praznovanj doma in po svetu 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

4. 

Življenje v družini 

POJMI: interesi, dolžnosti. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: navesti, s čim se ukvarjajo 

starši; našteti svoje dolžnosti (skrb o hišnih ljubljenčkih). 

Kulturne ustanove 

POJMI: kulturne ustanove. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: spoznati in razlikovati 

kulturne ustanove v okolju; poznati osnovne namene 

posameznih kulturnih ustanov. 

Simboli domovine 

POJMI: simbol, zastava, grb, himna, hrvaška kuna. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: našteti simbole RH; opisati 

simbole RH; vedeti, da ima vsaka država svoje simbole. 

Prebivalstvo Republike Hrvaške 

POJMI: narod, jezik, vera. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: imenovati narod in narodne 

manjšine, ki so del prebivalstva RH; imenovati uradni jezik 

in abecedo v RH; našteti verstva v RH.  

Hrvaška v evropskem okolju 
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(osebna, lokalna, verska, državna, mednarodna 

praznovanja); 

– vedo, da so nekateri prazniki povezani z bojem za 

nekatere pravice; 

– vedo, da živimo v državi Sloveniji, in poznajo 

državne simbole; 

– vedo, da v Sloveniji živijo Slovenci in pripadniki 

drugih narodov; 

– vedo, da je Slovenija članica EU, in poznajo 

sosednje države; 

– vedo, da Slovenija sodeluje tudi z drugimi 

državami (gospodarstvo, trgovina idr.); 

– razumejo pomen denarja; 

– razumejo nekatere pasti potrošništva; 

– vedo, da denar dobimo v zamenjavo za opravljeno 

delo; 

– razlikujejo med osnovnimi vrednostmi denarja 

(bankovci, kovanci). 

 

 

 

 

4. 

POJMI: zgodovina, država, skupnost. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: razumeti, da je imela 

Hrvaška skozi zgodovino svojo državo in bila v skupnosti z 

drugimi narodi. 

Republika Hrvaška in sosednje države 

POJMI: sosednje države, naravne in umetne meje. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: poiskati na zemljevidu 

sosednje države in jih opredeliti; razlikovati naravne in 

umetne meje ter jih pokazati na zemljevidu; pojasniti pomen 

prometne in gospodarske povezanosti s sosednjimi 

državami. 
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3. TEMATSKI SKLOP: ODNOSI 

VSEBINE 

Poklic, hobi 

Sodelovanje, pomoč, solidarnost (nesreče, bolezni, 

revščina) 

Enakost med spoloma 

Varnost in nasilje (besedno, psihično, fizično) 

CILJI 

Učenci: 

– vedo, da moramo ljudje v življenju nekatere 

dejavnosti nujno početi, nekatere pa zato, ker se 

tako odločimo, in ko se za to odločimo; 

– vedo, kaj je poklic in kaj hobi, kaj delajo oziroma 

katere poklice opravljajo starši, sorodniki (sosedi 

ali družinski prijatelji); 

– ugotavljajo, da smo ljudje, države, celine med seboj 

povezani in soodvisni; 

– razumejo nujnost sodelovanja in medsebojne 

strpnosti med ljudmi; 

– vedo, da vsak človek živi v določeni skupnosti in 

da nihče ne more živeti sam; 

2. Interesi ljudi 

POJMI: interesi ljudi. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: spoznati različne interese 

ljudi v neposredni okolici. 
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– vedo, da je prav, da si ljudje med seboj pomagajo v 

raznih stiskah (nesreča, bolezen, revščina); 

– razložijo, kaj je solidarnost; 

– spoznajo in urijo ustrezna ravnanja v različnih 

družbenih primerih; 

– prepoznajo različne vrste nasilja (besedno, 

psihično, fizično) in vedo, kam se obrniti po 

pomoč. 
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3. TEMATSKI SKLOP: PROMET 

VSEBINE 

Prometni zanki za kolesarje 

Vrste prometa (sredstva, vloga) 

Vzroki za potovanje 

Vpliv prometa na okolje 

Model prometa v okolici šole (gradnja s sestavljanko) 

CILJI 

Učenci: 

– razložijo pomen prometnih znakov, pomembnih za 

vedenje kolesarjev; 

– poznajo različna prometna sredstva in objekte ter 

njihovo vlogo v prometu (kolo, motor, avto, 

avtobus, tovorno vozilo, vlak, letalo, ladja itd.) in 

okolju; 

– spoznajo vzroke za potovanja; 

– vedo, da promet onesnažuje zrak, vodo in prst (če 

ni nujno, izberemo za pot sredstvo, ki manj 

onesnažuje, gremo peš, s kolesom, vlakom); 

– znajo zgraditi model okolice šole in na njem 

simulirajo promet in prometne situacije. 
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3. TEMATSKI SKLOP: OKOLJSKA VZGOJA 

VSEBINE 

Odpadki, ravnanje z odpadki 

Onesnaževalci vode, tal, zraka 

Varčevanje z energijo, urejanje okolja 

CILJI 

Učenci: 

– znajo utemeljiti, kako ljudje vplivajo na naravo; 

– znajo pojasniti, kako sami dejavno prispevajo k 

varovanju in ohranjanju naravnega okolja ter k 

urejanju okolja, v katerem živijo; 

– vedo, da so spremembe v okolju včasih za živali ali 

rastline ugodne, včasih pa škodljive, lahko pa so za 

nekatere ugodne in za druge škodljive; 

– vedo, da ob proizvodnji in v vsakdanjem življenju 

nastajajo odpadki; 

– znajo opisati ustrezna ravnanja z odpadki za 

varovanje in vzdrževanje okolja; 

– spoznajo, kako potrošništvo vpliva na okolje; 

– poznajo glavne onesnaževalce in posledice 

onesnaženja vode, zraka in tal. 

2. Skrb za okolico 

POJMI: človek, okolica, odpadki, smeti, onesnaženje. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: razumeti vpliv človeka na 

okolje; navesti postopke, s katerimi lahko učenci prispevajo 

k zaščiti, skrbi in napredku okolice; razlikovati odpadke od 

smeti in jih razvrstiti v primerne sprejemnike. 
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V Sloveniji so učenci v tretjem razredu stari 8 let in imajo v šolskem letu 105 ur 

spoznavanja okolja, medtem ko so na Hrvaškem stari 9 let in imajo letno 70 ur narave in 

družbe. To je enako kot v 1. in 2. razredu. 

V Sloveniji pri tematskem sklopu Čas učenci poznajo pomen dediščine; spoznajo in 

vrednotijo spremembe v svojem kraju na podlagi različnih virov; znajo opisati časovni potek 

pojavov; znajo deliti dan na ure, ure na minute; znajo meriti kratkotrajne dogodke; poznajo 

gibanje Lune in Lunine mene. Na Hrvaškem v 1. razredu spoznajo dan in dele dneva. Ure 

spoznajo na Hrvaškem v drugem razredu, ko spoznajo tudi pojem enote za merjenje časa in 

dodatno še sekunde. Gibanje Lune in Luninih men hrvaški učni načrt ne vključuje. Opazimo 

lahko, da so nekatere vsebine iz tematskega sklopa Čas v Sloveniji in na Hrvaškem podobne, 

vendar pa se obravnavajo v različnih razredih. Več vsebin je v slovenskem učnem načrtu, ker 

je na voljo več časa (ena ura spoznavanja okolja na teden več). 

V Sloveniji pri tematskem sklopu Prostor učenci spoznajo vrste naselij, na Hrvaškem 

pa v 2. razredu spoznajo središče mesta in vasi. V Sloveniji spoznajo življenje in delo na 

kmetiji po letnih časih ter tržnico in ponudbo na njej, česar v hrvaškem učnem načrtu ni. 

Spoznajo pa letne čase, vendar ne v povezavi z življenjem in delom na kmetiji, temveč pri 

obravnavi pokrajine, kar se mi zdi zelo dobro, saj učenci spremljajo spreminjanje pokrajine 

skozi letne čase. V Sloveniji v 3. razredu širijo spoznanja o drugačnih pokrajinah, kar na 

Hrvaškem prav tako spoznavajo v 3. razredu – spoznajo različne vrste pokrajin na Hrvaškem 

(nižinske, gričevnate, gorske in primorske). To spoznavanje pokrajin je pri nas bolj podrobno 

v 5. razredu, ko proučujejo naravne enote Slovenije. V Sloveniji znajo uporabljati različne 

vrste skic in zemljevidov ter poznajo glavne smeri neba (vzhod, zahod, sever, jug). Enako je v 

3. razredu na Hrvaškem, v katerem učenci spoznajo zemljevid mesta in se znajdejo na njem, 

na zemljevidu pa znajo razlikovati tudi pomene tonov barv, kar pa v Sloveniji doumejo v 5. 

razredu. Na Hrvaškem v 3. razredu poznajo poleg glavnih strani neba še stranske ter jih 

zapisujejo s kraticami. V slovenski učni načrt poznavanje stranskih strani neba ni vključeno. 

Opazimo lahko, da v Sloveniji učenci prostor, kjer živijo, in Slovenijo spoznavajo postopno, 

od bližnjega k daljnemu. To lahko vidimo v prvem triletju: v 1. razredu najprej spoznajo 

domači kraj in okolico šole; v 2. razredu spoznajo značilnosti domačega kraja in v 3. razredu 

domačo pokrajino, Slovenijo, Evropo, svet, oceane in celine. Po 1. triletju se v Sloveniji 

poznavanje prostora nadaljuje v 4. razredu, ko spoznajo lego in naravne značilnosti domače 

pokrajine, in se zaključi na razredni stopnji v 5. razredu z naravnimi enotami Slovenije. Tudi 

na Hrvaškem je spoznavanje prostora postopno. Učenci v 1. razredu spoznajo rojstno mesto in 

mesto, kjer živijo, v 2. domovino in okolje, kjer živijo, v 3. naravne enote Hrvaške in videz 
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ter značilnosti pokrajine, z zaključkom, poznavanjem naravnih posebnosti Republike 

Hrvaške, v 4. razredu. Smiselno je, da spoznavanje prostora poteka postopno, od bližnjega k 

daljnemu. Tako je tudi na Hrvaškem, čeprav se nekatere teme ne obravnavajo toliko 

sistematično kot v Sloveniji.  

V Sloveniji pri tematskem sklopu Pojavi učenci povezujejo vremenske pojave z 

vremenskimi stanji, spoznajo različne padavine in merijo količino padavin (dež, sneg). Na 

Hrvaškem ni v učnem načrtu ničesar v povezavi z vremenom, kar sem že omenila, vendar pa 

se te vsebine na razredni stopnji vseeno poučujejo.  

V Sloveniji pri tematskem sklopu Jaz učenci doživljajo in spoznajo pomen znanja za 

kakovost življenja, za lasten in družbeni razvoj; vedo, da se lahko največ naučijo v šoli (z 

lastno dejavnostjo, od drugih ljudi, iz knjig, medijev); spoznajo, da je za uspešno učenje nujno 

pravilno razporediti čas; vedo, da se naučimo (dobrih in slabih) navad, ter razumejo njihov 

pomen in posledice, znajo prositi za pomoč v nevarnih situacijah; zaznavajo in pripovedujejo 

o lastnih spremembah navad, ravnanj in obnašanja. Tega v hrvaškem učnem načrtu ni, vendar 

pa nekaj podobnih ciljev vključuje Nacionalni okvirni kurikulum, zaradi česar se te vsebine 

obravnavajo v okviru drugih predmetov v osnovni šoli. Pri pogovoru z učiteljico na Hrvaškem 

sem izvedela, da se te vsebine obravnavajo na razrednih urah. Povsem razumljivo je, da vse 

vsebine ne morejo biti vključene v učni načrt za naravo in družbo, saj je na Hrvaškem kar za 

tretjino ur manj družboslovnih vsebin.     

V Sloveniji pri tematskem sklopu Skupnosti učenci spoznavajo pomen sodelovanja in 

spoštovanja med družinskimi člani in delitve dela med družinskimi člani. Na Hrvaškem v 1. 

razredu spoznajo interese staršev in naštejejo dolžnosti, ki jih imajo kot družinski člani. V 

Sloveniji vedo, da so za življenje ljudi v določenem kraju potrebne nekatere ustanove, na 

Hrvaškem pa v 2. razredu spoznajo kulturne ustanove v okolju. V Sloveniji spoznajo pestrost 

praznovanj doma in po svetu (osebna, lokalna, verska, državna, mednarodna praznovanja) in 

vedo, da so nekateri prazniki povezani z bojem za nekatere pravice. Vsebine povezane s 

prazniki, se na Hrvaškem zaradi manjšega števila ur obravnavajo v 1. in 2. razredu. V 

Sloveniji spoznajo državne simbole; vedo, da v Sloveniji živijo Slovenci in pripadniki drugih 

narodov. Na Hrvaškem v 4. razredu spoznajo simbole domovine (zastavo, grb, himno in 

kuno) ter narode in manjšine, ki so del prebivalstva Republike Hrvaške, poleg tega naštejejo 

še verstva v Republiki Hrvaški. Za Hrvaško je znano, da so prebivalci zelo narodno zavedni, 

zaradi česar sem pričakovala več vsebin, povezanih z narodno pripadnostjo, in večji poudarek 

na spoznavanju državnih simbolov v vseh razredih osnovne šole, vendar se te vsebine 

obravnavajo le v 4. razredu. Pri nas v 3. razredu vedo, da je Slovenija članica EU, in poznajo 
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sosednje države; vedo, da Slovenija sodeluje tudi z drugimi državami (gospodarstvo, trgovina 

idr.). Na Hrvaškem spoznajo sosednje države v 4. razredu in pojasnijo še pomen prometne in 

gospodarske povezanosti s sosednjimi državami ter razumejo, da je imela Hrvaška skozi 

zgodovino svojo državo oziroma je bila v skupnosti z drugimi narodi. Pri nas razumejo 

pomen denarja; razumejo nekatere pasti potrošništva; vedo, da dobimo denar v zameno za 

opravljeno delo; razlikujejo med osnovnimi vrednostmi denarja (bankovci, kovanci), na 

Hrvaškem pa v 4. razredu v okviru simbolov domovine spoznajo domačo valuto − kuno. 

Vsebine iz tematskega sklopa Skupnosti v 3. razredu so zajete tudi v hrvaškem učnem načrtu, 

vendar pa se ne obravnavajo v istem razredu. Te vsebine so si precej podobne in se 

povezujejo s spoznavanjem posamezne države. Primerne so za obravnavo pri pouku 

spoznavanja okolja oz. narave in družbe na Hrvaškem, kamor so tudi dejansko vključene. 

Dobro je, da učenci spoznajo državo, v kateri živijo, in poznajo državne simbole, s katerimi 

izražajo pripadnost svoji državi.  

V Sloveniji pri tematskem sklopu Odnosi učenci razlikujejo, kaj je poklic in kaj hobi, 

kaj delajo oziroma katere poklice opravljajo starši, sorodniki (sosedi ali družinski prijatelji). 

Na Hrvaškem v 2. razredu spoznajo poklice ljudi v neposredni okolici. V Sloveniji 

ugotavljajo, da smo ljudje, države, celine med seboj povezani in soodvisni; razumejo nujnost 

sodelovanja in medsebojne strpnosti med ljudmi; vedo, da vsak človek živi v določeni 

skupnosti in da nihče ne more živeti sam; vedo, da je prav, da si ljudje med seboj pomagajo v 

raznih stiskah (nesreča, bolezen, revščina); razložijo, kaj je solidarnost; spoznajo in urijo 

ustrezna ravnanja v različnih družbenih primerih; prepoznajo različne vrste nasilja (besedno, 

psihično, fizično) in vedo, kam se obrniti po pomoč. Tega v hrvaškem učnem načrtu za 

naravo in družbo ni. Opazimo lahko, da v hrvaškem učnem načrtu ni vsebin, ki bi se 

povezovale s sodelovanjem med ljudmi in odnosi. Predvidevam, da sta glavni razlog za to 

malo število ur in obravnavanje teh vsebin pri razredni uri, kakor je bilo v Sloveniji v 

preteklosti. Z učnimi načrti iz leta 1998 pa so se družboslovne vsebine razširile s tem 

»sociološkim« sklopom. Ker sem iste vsebine zasledila na Hrvaškem v Nacionalnem 

okvirnem kurikulumu, pomeni, da se v osnovni šoli poučujejo. Na intervjuju sem izvedela, da 

se veliko pogovarjajo o nasilju v šoli. Ker je šola, kjer poučuje intervjuvana učiteljica 

razrednega pouka, v UNICEF-ovem programu »Šola brez nasilja«, so z učenci v povezavi z 

nasiljem v sklopu razrednih ur in s starši na roditeljskih sestankih izvedli veliko delavnic. 

Zato poznajo učenci razliko med sporom in nasiljem, vrste nasilja, vzroke in posledice za 

nasilno obnašanje in nasilneže ter žrtve. Sicer pa se te vsebine obravnavajo predvsem na 

razrednih urah.  
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V Sloveniji pri tematskem sklopu Promet učenci razložijo pomen prometnih znakov, 

pomembnih za vedenje kolesarjev; poznajo različna prometna sredstva in objekte ter njihovo 

vlogo v prometu (kolo, motor, avto, avtobus, tovorno vozilo, vlak, letalo, ladja itd.) in okolju; 

spoznajo vzroke za potovanja; vedo, da promet onesnažuje zrak, vodo in prst; znajo zgraditi 

model okolice šole in na njem simulirajo promet in prometne situacije. Vsebine iz prometa se 

na Hrvaškem obravnavajo v prvih treh razredih, kar je enako kot v Sloveniji. Kasneje teh 

vsebin ni, razen v Sloveniji v 5. razredu, ko učenci opravljajo še kolesarski izpit, česar pa na 

Hrvaškem ni. Opazimo lahko, da zajema hrvaški učni načrt manj vsebin, ki so povezane s 

prometom, razlog za to je tretjina ur narave in družbe manj.  

V Sloveniji pri tematskem sklopu Okoljska vzgoja učenci spoznavajo, kako ljudje 

vplivajo na naravo; da so spremembe v okolju včasih za živali ali rastline ugodne, včasih pa 

škodljive; da ob proizvodnji in v vsakdanjem življenju nastajajo odpadki; znajo opisati 

ustrezna ravnanja z odpadki za varovanje in vzdrževanje okolja; spoznajo, kako potrošništvo 

vpliva na okolje; poznajo glavne onesnaževalce in posledice onesnaženja vode, zraka in tal. V 

povezavi s tem sem že omenila, da skušajo učenci na Hrvaškem v 2. razredu razumeti vpliv 

človeka na okolje; navesti postopke, s katerimi lahko učenci prispevajo k zaščiti, skrbi in 

napredku okolice; razlikovati odpadke od smeti in jih razvrstiti v primerne sprejemnike. Skrbi 

za okolje se na Hrvaškem učijo v 1. in 2. razredu, v Sloveniji pa še v 3. razredu. V hrvaškem 

učnem načrtu so morali vsebine prilagoditi številu ur, zaradi česar tudi ne morejo biti vse 

vsebine vključene v vse razrede.  
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Tabela 7: Primerjava vsebin in operativnih ciljev 4. razreda v slovenskem učnem načrtu s pojmi in izobraževalnimi dosežki v hrvaškem učnem 

načrtu 
 

RAZRED SLOVENIJA RAZRED HRVAŠKA 

4.   VSEBINSKI SKLOP: LJUDJE V DRUŽBI 

VSEBINE 

JAZ V SKUPNOSTI: 

– učenje učenja. 

CILJI 

Učenci: 

– prepoznajo in ocenijo svoje značilnosti (potrebe, 

želje, sposobnosti, cilje, osebni napredek idr.); 

– poznajo in uporabljajo različne veščine 

komuniciranja in sodelovanja; 

– oblikujejo lastna mnenja in stališča; pripravljeni so 

jih izraziti in smiselno zagovarjati; 

– poznajo in uporabljajo različne učne strategije, 

analizirajo in presojajo njihovo učinkovitost; 

– prepoznavajo lastni proces učenja. 

VSEBINE 

DRUŽINA: 

– povezovanje, načini življenja, spremembe. 
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CILJI 

Učenci: 

– poznajo različne (svoje) družbene vloge in 

primerna ravnanja v teh vlogah; 

– razumejo smisel povezovanja v družine (ljubezen, 

varnost, pomoč, sodelovanje idr.); 

– razumejo nekatere spremembe v družinskem 

življenju (razveze, smrt, novi člani idr.); 

– razlikujejo sestavine načina življenja (prosti čas, 

bonton, vsakdanjik, praznik, šege, navade idr.); 

– spoznajo pomen kritičnega odnosa do potrošništva. 

VSEBINE 

OTROKOVE PRAVICE: 

– človekove pravice in dolžnosti. 

CILJI 

Učenci: 

– poznajo in razumejo temeljne otrokove pravice, 

dolžnosti in odgovornosti (do sebe in drugih); 

– ob primerih prepoznajo uveljavljanje človekovih in 

otrokovih pravic in dolžnosti (pri nas in drugje, 

danes in nekoč); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Človek 

POJMI: človek, skupnost, človeške pravice. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: razumeti človeško življenje 

in vlogo v skupnosti; razumeti enakost in pravice vseh ljudi 

v skupnosti; spoznati pomembne otrokove pravice. 
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– razumejo pomen sprejemanja in spoštovanja 

drugačnosti; 

– prepoznajo vrste nasilja med otroki in nad otroki; 

– spoznajo in uporabljajo različne strategije 

obvladovanja čustev, odločanja in reševanja 

različnih vprašanj, na primer: medosebnih, 

intelektualnih idr. 

4. VSEBINSKI SKLOP: LJUDJE V PROSTORU IN 

LJUDJE V ČASU 

VSEBINE 

PROSTORSKA ORIENTACIJA IN 

KARTOGRAFIJA 

CILJI 

Učenci: 

– znajo določiti glavne smeri neba s soncem, senco, 

uro in kompasom; 

– poznajo sestavine zemljevida (znaki, tloris, mreža, 

legenda, naslov, datum, avtor, grafično merilo); 

– se orientirajo na različnih skicah, kartah, 

zemljevidih (domači kraj/domača pokrajina); znajo 

brati podatke (besedni, količinski, simbolični 
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podatki); 

– znajo skicirati preproste skice, zemljevide; 

– uporabljajo kartiranje kot metodo shranjevanja in 

prikaza prostorskih podatkov. 

DOMAČI KRAJ 

– varne strategije ravnanja v prometu 

– vpliv zunanjih dejavnikov na varnost v prometu 

(vreme, prometne površine) 

CILJI 

Učenci: 

– poznajo naravne osnove za nastanek in razvoj 

domačega kraja za življenje ljudi; 

– spoznajo gospodarske in druge dejavnosti, različne 

poklice; 

– prepoznajo in analizirajo varne in manj varne poti 

za pešce in kolesarje; 

– poznajo različne dejavnike, ki vplivajo na ravnanje 

udeležencev v prometu, na primerih analizirajo in 

presojajo strategije ravnanja pešcev in kolesarjev; 

– razumejo vlogo posameznika v skupnosti pri skrbi 

za urejenost domačega kraja; 
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– vrednotijo urejenost domačega kraja z vidika 

različnih potreb ljudi, varovanja okolja ter naravne 

in kulturne dediščine. 

DOMAČA POKRAJINA 

– lega in naravne značilnosti 

– gospodarske in druge dejavnosti 

CILJI 

Učenci: 

– spoznajo naravne značilnosti domače pokrajine 

(relief, vode, prst, podnebje, kamnine, tla, rudnine); 

– opišejo nekatere značilnosti in razlike med naselji v 

domači pokrajini (občinsko središče, mesto, vas 

idr.); 

– spoznajo vlogo gospodarskih in drugih dejavnosti v 

domači pokrajini; 

– vrednotijo vplive človeka na spreminjanje narave. 

SLEDOVI PRETEKLOSTI 

– kulturnozgodovinski spomeniki, osebnosti idr. 

– skrb za okolje 

– naravna in kulturna dediščina 

CILJI 

 

 

 

3. 

 

 

 

3. 
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Vode pokrajine 

POJMI: tekoče, stoječe vode, živi svet. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: razlikovati tekoče in stoječe 

vode; ugotoviti, razlikovati in imenovati vode v pokrajini. 

Pomen vode za življenje ljudi 

POJMI: človek, voda. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: razumeti pomen vode za 

življenje ljudi, rastlin in živali; spoznati različne načine 

oskrbe z vodo; razlikovati čisto vodo od pitne; ugotoviti 

pomen človeka na onesnaževanje in porabo vode. 

Jadransko morje 

POJMI: morje, obala, otok, polotok. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: razlikovati pojme: obala, 

otok, polotok; razlikovati morje od ostalih vod glede na 

izgled, okus, velikost in raznolikost rastlinskega in 

živalskega sveta, ki ga bogati. 

Podnebje, vremenske značilnosti pokrajine 

POJMI: podnebje. 
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Učenci: 

– spoznajo preteklost domačega kraja/domače 

pokrajine skozi življenje ljudi in jo primerjajo z 

današnjim življenjem; 

– spoznajo naravno in kulturno dediščino domačega 

kraja/domače pokrajine in razumejo, zakaj moramo 

skrbeti zanjo; 

– znajo izdelati in kronološko prikazati dogodke iz 

preteklosti na preprostem časovnem traku; 

– pojasnijo vzroke in posledice gospodarskih in 

drugih sprememb skozi preteklost na enem od 

primerov (na primer promet, gospodarstvo, načini 

življenja, prenos informacij idr.); 

– presojajo o načinih varovanja in ohranjanja 

naravnega in kulturnega okolja. 

 

 

 

 

3. 
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3. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: ugotoviti, spremljati, 

beležiti, primerjati in razlikovati vremenske pojave 

posameznega dela leta; ugotoviti medsebojno odvisnost 

podnebja in življenjske skupnosti v pokrajini.. 

Gospodarske dejavnosti pokrajine 

POJMI: gospodarstvo, gospodarske dejavnosti. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: spoznati pomembne 

gospodarske dejavnosti pokrajine; ugotoviti in razumeti 

povezavo dejavnosti ljudi z videzom pokrajine in naravnimi 

pogoji. 

Gospodarstvo in kakovost okolice 

POJMI: zaščita in skrb za okolico. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: spoznati in razumeti 

povezavo med dejavnostjo ljudi in onesnaževanjem okolja 

in navesti primere iz pokrajine; predlagati ukrepe za zaščito. 

Moja občina 

POJMI: občina. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: spoznati občinsko središče 

ali mesto v pokrajini; ga najti na zemljevidu; razumeti 

pomen središča za življenje ljudi. 

Moja pokrajina v preteklosti 
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POJMI: kulturnozgodovinski spomeniki pokrajine. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: spoznati pomembne 

kulturnozgodovinske spomenike pokrajine; raziskovati in 

povezovati s temeljem zgodovinskega izvora (predmeti, 

fotografije, načrti, zemljevidi …). 
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V Sloveniji imamo v 4. razredu 70 ur družbe, medtem ko je narave in družbe na 

Hrvaškem 105 ur. To pomeni, da imamo v Sloveniji tudi v 4. razredu več družboslovnih 

vsebin, ker moramo število ur na Hrvaškem prepoloviti. To pomeni, da je za družboslovje v 4. 

razredu na Hrvaškem namenjenih 52,2 ur, kar pa je vseeno več kot v prvih treh razredih na 

Hrvaškem, ko imajo za družboslovje in naravoslovje skupaj v vsakem razredu le 70 ur.  

Iz tabele lahko vidimo, da so v Sloveniji in na Hrvaškem v vsebinskem sklopu Ljudje 

v družbi cilji skupni in so povezani s človeškim življenjem, vlogo v skupnosti ter enakostjo in 

pravicami vseh ljudi v skupnosti in otrokovimi pravicami, kar spoznajo v 4. razredu tudi na 

Hrvaškem. Vse ostale vsebine iz tega vsebinskega sklopa niso vključene v hrvaški učni načrt. 

Že v 1., 2. in 3. razredu v hrvaškem učnem načrtu za spoznavanje okolja ni vsebin, ki bi se 

povezovale s komuniciranjem in sodelovanjem. Pri pogovoru z učiteljico razrednega pouka na 

Hrvaškem sem izvedela, da vsebine, ki se povezujejo z osnovnimi oblikami komunikacije in 

kulturo komunikacije, vključujejo pri vseh predmetih.    

V Sloveniji je vsebinskemu sklopu Ljudje v prostoru in ljudje v času z vsebinami na 

Hrvaškem skupno to, da učenci spoznajo naravne značilnosti domače pokrajine (relief, vode, 

prst, podnebje, kamnine, tla, rudnine) in opišejo nekatere značilnosti in razlike med naselji v 

domači pokrajini (občinsko središče, mesto, vas idr.); spoznajo vlogo gospodarskih in drugih 

dejavnosti v domači pokrajini; spoznajo naravno in kulturno dediščino domačega 

kraja/domače pokrajine in razumejo, zakaj moramo skrbeti zanjo; znajo izdelati in kronološko 

prikazati dogodke iz preteklosti na preprostem časovnem traku ter presojajo o načinih 

varovanja in ohranjanja naravnega in kulturnega okolja. Vse te vsebine in cilji so v hrvaškem 

učnem načrtu zapisani za 3. razred, kar pomeni, da se poučujejo pri enaki starosti. V učnem 

načrtu za družbo so v 4. razredu v vsebinskem sklopu Ljudje v prostoru tudi vsebine, ki se 

povezujejo s kartografijo, prometom in urejenostjo domače okolice. Kar pa ne pomeni, da 

tega hrvaški učni načrt ne vsebuje. Razlika je le v tem, da so na Hrvaškem te vsebine 

obravnavane v 3. razredu in v precej manjšem obsegu, saj ni na voljo toliko ur. So pa učenci 

pri kartografskem opismenjevanju stari enako. Učiteljica razrednega pouka je povedala, da so 

s prenovljenim učnim načrtom v 3. razredu izločili vsebine, ki se povezujejo z nastajanjem 

zemljevidov – od tlorisa, pomanjšanega prikazovanja oddaljenosti, izdelave makete in načrta 

mesta do nastanka zemljevida.  
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Tabela 8: Primerjava vsebin in operativnih ciljev 5. razreda v slovenskem učnem načrtu s pojmi in izobraževalnimi dosežki v hrvaškem učnem 

načrtu 

 

RAZRED SLOVENIJA RAZRED HRVAŠKA 

5. VSEBINSKI SKLOP: LJUDJE V DRUŽBI 

VSEBINE 

SODELOVANJE V SKUPNOSTI 

DRUŽBENA VPRAŠANJA: 

– prostovoljno delo, skrb za starejše in bolne, 

vloga/vpliv medijev, družbene težave 

(brezposelnost, revščina, marginalne skupine …). 

CILJI 

Učenci: 

– razumejo, da kot posamezniki soodgovorno 

vplivajo na razvoj skupnosti; 

– uporabljajo različne strategije obvladovanja čustev, 

odločanja in reševanja različnih vprašanj, npr. 

medosebnih, intelektualnih idr.; 

– razvijajo sposobnost za argumentirano izražanje 

svojih mnenj in stališč; 

– razložijo selitve prebivalcev, vzroke in posledice 
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selitev; 

– spoznajo, da so ljudje v skupnosti različni (na 

primer: po starosti, veri, spolni usmerjenosti, 

etnični pripadnosti, družbenoekonomskem statusu; 

družbene, kulturne razlike idr.) in prepoznajo 

stereotipe v povezavi z njimi; 

– spoznajo različne oblike združevanja med ljudmi v 

skupnosti; 

– spoznajo vrste sodelovanja in medsebojne pomoči 

(npr. prostovoljno delo, društva ipd.); 

– uporabljajo različne veščine komuniciranja in 

sodelovanja; 

– poznajo formalne in neformalne načine 

usklajevanja interesov in reševanja sporov med 

ljudmi; 

– razumejo, kaj vpliva na družbeni razvoj, analizirajo 

in vrednotijo različne učinke družbenih sprememb 

(razvoj in napredek, družbene težave); 

– raziskujejo (neposredno) družbeno okolje z vidika 

razvoja in reševanja nekaterih družbenih vprašanj; 

– izdelajo preprosto raziskavo. 
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5. VSEBINSKI SKLOP: LJUDJE V PROSTORU IN 

LJUDJE V ČASU 

VSEBINE 

PROSTORSKA ORIENTACIJA IN 

KARTOGRAFIJA 

CILJI 

Učenci: 

– poznajo sestavine zemljevida (višinska barvna 

lestvica, nadmorska višina, relativna višina); 

– se orientirajo s kompasom in z zemljevidi; 

– se orientirajo z različnimi zemljevidi (domača 

pokrajina, Slovenija, Evropa, svet); 

– poznajo in uporabljajo nekatere strategije 

terenskega dela (kartiranje, orientacija, opazovanje, 

merjenje, anketiranje). 

 

SLOVENIJA – LEGA IN ZNAČILNOSTI: 

– naravne enote Slovenije; 

– npr. površje, vode, videz naselij, izraba pokrajine, 

gospodarstvo idr. 

CILJI 

3. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

Zemljevid 

POJMI: relief, geografska (zemljepisna) karta, zemljevid. 

IZOBRAŽEVELNI DOSEŽKI: spoznati videz in posebnosti 

pokrajine na modelu reliefa/oblikovanosti površja; 

razlikovati pomene tonov barv na zemljevidu; znajti se na 

zemljevidu (opredeliti strani sveta, pokazati na zemljevidu 

hribovje, nižino, vodo, naselje, prometnico). 

Strani sveta 

POJMI: glavne in stranske strani sveta. 

IZOBRAŽEVELNI DOSEŽKI: določiti glavne in stranske 

strani sveta in jih znati zapisati s kraticami; imenovati strani 

sveta, na katerih Sonce vzhaja in zahaja, in se glede na to 

znajti. 

 

 

 

Gričevnate pokrajine Republike Hrvaške 

– Naravnogeografske značilnosti  gričevnatih pokrajin 

POJMI: gričevnate pokrajine, reliefne značilnosti, podnebje. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: prepoznati in na zemljevidu 

pokazati gričevnate pokrajine RH in pokrajinska območja 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Sara Masnec, magistrsko delo 

110 
 

Učenci: 

– spoznajo naravne enote Slovenije, opišejo in 

primerjajo nekatere naravne in družbene 

značilnosti; 

– spoznajo in navedejo nekatere slovenske značilnosti 

(tipičnosti), posebnosti in sestavine, ki oblikujejo 

narodno istovetnost, naravno in kulturno dediščino; 

– razvijajo pozitiven odnos do tradicije; razumejo 

pomen ohranjanja tradicije (šege in navade, kulturni 

spomeniki idr.); 

– spoznajo značilnosti trajnostnega razvoja; 

– spoznajo nekatere pokrajinske značilnosti naravnih 

enot Slovenije na terenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gričevij; na zemljevidu pokazati največje reke in gričevja 

gričevnatih pokrajin; poznati značilnosti površja in podnebja 

gričevnatih pokrajin. 

– Gospodarstvo gričevnatih pokrajin RH 

POJMI: gospodarske dejavnosti. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: razumeti sovplivanje 

naravnogeografskih osnov in gospodarstva; navesti osnovne 

gospodarske dejavnosti gričevnatih pokrajin; razumeti 

pomen gospodarstva gričevnatih pokrajin za celo RH. 

– Naselja gričevnatih pokrajin 

POJMI: mesto središče, naselje. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: imenovati in na zemljevidu 

pokazati mestno središče, opisati naselje in videz vasi. 

– Zgodovinske in kulturne znamenitosti gričevnatih 

pokrajin 

POJMI: kulturnozgodovinski spomeniki, ljudski običaji, 

narodna dediščina. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: navesti 

kulturnozgodovinske spomenike in najbolj znane 

zgodovinske osebe svojega kraja; spoznati ljudske običaje 

svojega kraja. 
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Nižinske pokrajine Republike Hrvaške 

– Naravnogeografske značilnosti nižinskih pokrajin RH 

POJMI: videz nižinskih pokrajin, reliefne značilnosti, 

podnebje. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: prepoznati in na zemljevidu 

pokazati nižinske kraje RH in nižinske pokrajine; na 

zemljevidu pokazati največje reke; poznati pomen rek in 

njeno škodo (poplave); poznati značilnosti (površje in 

podnebje) nižinskih pokrajin.  

– Gospodarstvo nižinskih pokrajin RH 

POJMI: gospodarske dejavnosti. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: razumeti sovplivanje 

naravnogeografskih značilnosti in gospodarstva; navesti 

osnovne gospodarske dejavnosti nižinskih pokrajin; 

razumeti pomen gospodarstva nižinskih pokrajin za celo 

RH. 

– Naselja nižinskih pokrajin RH 

POJMI: mesto središče, naselje. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: imenovati in na zemljevidu 

pokazati mestno središče, opisati naselje in videz vasi. 

– Zgodovinske in kulturne znamenitosti nižinskih pokrajin 
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POJMI: kulturnozgodovinski spomeniki, ljudski običaji, 

narodna dediščina. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: navesti 

kulturnozgodovinske spomenike in najbolj znane 

zgodovinske osebe svojega kraja; spoznati ljudske običaje 

svojega kraja. 

Primorske pokrajine Republike Hrvaške 

– Naravnogeografski pogoji primorskih pokrajin RH 

POJMI: izgled primorskih pokrajin, reliefne značilnosti, 

podnebje. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: prepoznati in na zemljevidu 

pokazati primorske kraje RH in primorske pokrajine; na 

zemljevidu pokazati največje reke in gore; nešteti najbolj 

znane vetrove; poznati značilnosti površja in podnebja 

primorskih pokrajin. 

– Gospodarstvo primorskih pokrajin RH 

POJMI: gospodarske dejavnosti. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: razumeti sovplivanje 

naravnogeografskih značilnosti in gospodarstva; navesti 

osnovne gospodarske dejavnosti; razumeti pomen 

gospodarstva primorskih pokrajin za celo RH. 
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– Naselja primorskih pokrajin 

POJMI: mesto središče, naselje. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: našteti in na zemljevidu 

pokazati mestno središče, opisati izgled naselja.  

– Zgodovinske in kulturne znamenitosti primorskih 

pokrajin 

POJMI: kulturnozgodovinski spomeniki, ljudski običaji, 

narodna dediščina. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: navesti 

kulturnozgodovinske spomenike in najbolj znane 

zgodovinske osebe svojega kraja; spoznati ljudske običaje 

kraja, v katerem se živi. 

Gorske pokrajine Republike Hrvaške 

– Naravnogeografske značilnosti gorskih krajev RH  

POJMI: videz gorskih pokrajin, reliefne značilnosti, 

podnebje. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: prepoznati in na zemljevidu 

pokazati gorske dele RH in pokrajine; na zemljevidu 

pokazati največje reke in gore; poznati značilnosti površja in 

podnebja gorskih pokrajin. 

– Gospodarstvo gorskih pokrajin RH 
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ZGODOVINSKI RAZVOJ: 

– časovni trak zgodovine človeštva, 

– temeljna obdobja slovenskega zgodovinskega 

razvoja (npr. Karantanija, turški vpadi, kmečki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

POJMI: gospodarske dejavnosti. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: razumeti sovplivanje 

naravnogeografskih značilnosti in gospodarstva; navesti 

osnovne gospodarske dejavnosti; razumeti pomen 

gospodarstva gorskih pokrajin za celo RH. 

– Naselja gorskih pokrajin 

POJMI: mesto središče, naselje. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: našteti in na zemljevidu 

pokazati mestno središče, opisati izgled naselja in vasi.  

– Zgodovinske in kulturne znamenitosti gorskih pokrajin 

POJMI: kulturnozgodovinski spomeniki, ljudski običaji, 

narodna dediščina. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: navesti 

kulturnozgodovinske spomenike in najbolj znane 

zgodovinske osebe svojega kraja; spoznati ljudske običaje 

svojega kraja. 

 

Časovnica 

POJMI: časovnica, časovni trak. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: razumeti pojem desetletje, 

stoletje, tisočletje; znajti se na časovnem traku – opredeliti 
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upori, reformacija, življenje ljudi na Slovenskem 

skozi Valvazorjev pogled, 19. in 20. stoletje, 

tehnološki razvoj, Slovenci v 20. stoletju od 

Avstro-Ogrske preko Jugoslavije do samostojne 

Slovenije) 

– pokrajinski muzej. 

CILJI  

Učenci: 

– poznajo temeljna zgodovinska obdobja 

(prazgodovina, stari, srednji in novi vek); 

– poznajo nekatera temeljna obdobja in dogajanja iz 

slovenske preteklosti; 

– uporabljajo različne zgodovinske vire pri 

raziskovanju preteklosti; 

– razlikujejo med zgodovinskimi dejstvi in 

interpretacijo zgodovine; 

– pojasnijo vzroke in posledice gospodarskih in 

drugih sprememb skozi preteklost; 

– spoznajo dejavnosti pokrajinskega muzeja. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

4. 

stoletje. 

Hrvati in nova domovina 

POJMI: Hrvati, krščanstvo. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: opredeliti čas naseljevanja 

Hrvatov v novo domovino; opredeliti stoletje prejemanja 

krščanstva; spoznati najpomembnejše vladarje iz dinastije 

Trpimirović (Tomislav, Krešimir, Zvonimir). 

Samostojna RH 

POJMI: samostojna in neodvisna država, 

državljanska/domovinska vojna, Evropska unija. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: razumeti, da je bila 

Hrvaška del Jugoslavije, se nato osamosvojila in za tem z 

zmago obranila svojo samostojnost v domovinski vojni; 

svojo prihodnost želi ustvariti v skupnosti z evropskimi 

narodi; razumeti pomen pojma domovinska vojna (obramba 

pred nasiljem na  domovini); vedeti, da je  bila leta 1991 

razglašena samostojnost RH; imenovati prvega predsednika 

RH; imenovati sedanjega predsednika RH. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Sara Masnec, magistrsko delo 

116 
 

DRŽAVA SLOVENIJA 

– organiziranost države, 

– Slovenija v evropski skupnosti, 

– Slovenija v svetu, 

– aktualni dogodki 

CILJI 

Učenci: 

– poznajo organiziranost slovenske države s 

poudarkom na demokraciji; 

– razlikujejo med domovino in državo; 

– poznajo vlogo in pomen glavnega mesta ter 

državnih simbolov in državnih praznikov; 

– poznajo različnost prebivalstva v Sloveniji 

(narodne manjšine, priseljenci); 

– poznajo osnovna dejstva o Slovencih v zamejstvu, 

o slovenskih izseljencih in zdomcih; 

– spoznajo organiziranost EU s poudarkom na 

demokraciji; 

– spoznajo pravice Slovencev kot državljanov EU; 

– poznajo pomen povezanosti državljanov EU: 

gospodarsko in politično; 
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– navedejo primere povezanosti in soodvisnosti 

prebivalcev Zemlje (na primer skozi vlogo 

komunikacij, prometa, dobrin idr.). 
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V vsebinskem sklopu Ljudje v družbi nisem našla skupnih vsebin in ciljev, ki so v 

Sloveniji v 5. razredu in bi jih vključeval tudi hrvaški učni načrt. Hrvaški učni načrt ne 

vsebuje vsebin, ki se povezujejo s prostovoljnim delom, skrbjo za starejše in bolne, vlogo 

medijev, družbenimi težavami (brezposelnost, revščina, marginalne skupine). To so teme, ki 

niso posebej izpostavljene niti v Nacionalnem okvirnem kurikulumu za prvi izobraževalni 

cikel, kar pomeni, da se o tem na Hrvaškem v razredih od 1. do 4. ne učijo. Učiteljica na 

Hrvaškem je potrdila, da se te vsebine na razredni stopnji ne obravnavajo, ob tem pa dodala, 

da najbrž niso vključene zato, ker otroci pri starosti 7–11 let še niso dovolj socialno 

osveščeni. Menim, da je v Sloveniji za pouk družbe na voljo dovolj časa, zato je smiselno, da 

te vsebine vključimo že v 5. razredu in začnemo učence navajati na prostovoljstvo in skrb za 

druge, saj je delati to dobro, ter da je treba včasih delati tudi stvari, ki so potrebne, čeprav si 

jih ne želimo. Ker živimo v soodvisnosti, je dobro, da pomagamo eden drugemu. Se pa ob 

tem pojavi vprašanje, kakšen učinek imajo te vsebine na učence, starosti 10 in 11 let, ki bi ga 

bilo morda dobro raziskati.    

V vsebinskem sklopu Ljudje v prostoru in ljudje v času so skupni vsebine in cilji, ki se 

povezujejo z lego in značilnostmi Slovenije in Hrvaške. Na Hrvaškem spoznajo naravne enote 

in njihove značilnosti (površje, vode, videz naselij, izrabo pokrajine, gospodarstvo …) v 4. 

razredu osnovne šole. V Sloveniji v povezavi z zgodovinskim razvojem spoznajo časovni trak 

zgodovine človeštva, s čimer se na Hrvaškem seznanijo v 3. razredu. Tako kot v Sloveniji pa 

spoznajo na Hrvaškem v 4. razredu temeljna obdobja zgodovinskega razvoja svoje države. 

Naravno in kulturno dediščino spoznavajo v Sloveniji v 5. razredu, na Hrvaškem pa 

razdeljeno − v 3. razredu spoznajo kulturno dediščino, v 4. pa naravno dediščino. 
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VSEBINE, KI JIH NE ZASLEDIMO V SLOVENSKEM UČNEM NAČRTU ZA 

SPOZNAVANJE OKOLJA IN DRUŽBO 

 

V hrvaškem učnem načrtu je nekaj vsebin, ki niso napisane v slovenskem učnem 

načrtu za spoznavanje okolja in družbo, vendar pa se v šoli kljub temu obravnavajo v sklopu 

družboslovnih in drugih predmetov. V hrvaškem učnem načrtu je v 1. in 2. razredu nekaj 

vsebin namenjenih domu in kulturi stanovanja, pri katerih se učenci seznanijo s pojmi dom, 

stanovanje, družinska hiša, stanovanjska zgradba in skupni prostori. Ti pojmi niso posebej 

izpostavljeni v slovenskem učnem načrtu, vendar pa jih pri pouku vseeno vključimo, npr. ko 

spoznavamo družino in družinske člane v 1. razredu. Prav tako na Hrvaškem v 2. razredu v 

sklopu teme Gospodinjski aparati učenci spoznajo hišne aparate in ugotovijo njihov namen ter 

pravilno uporabo. To v Sloveniji obravnavajo učenci pri slovenščini, ko spoznajo opisovalna 

besedila, kot je npr. opis predmeta. Opis predmeta obravnavajo v Sloveniji v 5. razredu, v 6. 

razredu pa spoznajo še navodilo za delo z gospodinjskimi aparati. V 2. razredu je v hrvaški 

učni načrt vključen tematski sklop Zaščita pred požarom, pri katerem se seznanijo s pojmi 

požar, gasilci in gasilska oprema. Pri tem razlikujejo ogenj od požara; spoznajo nevarnosti in 

materialne posledice požara (predvsem gozdnega); poznajo telefonsko številko gasilcev in 

znajo pravilno poslati sporočilo o mestu požara. Ta tema ni posebej omenjena v slovenskem 

učnem načrtu, vendar pa se v šoli vseeno obravnava. Obravnavamo jo lahko, npr., pri 

vsebinah o življenju v skupnosti in medsebojnem sodelovanju ali prostovoljstvu, saj je 

gasilstvo pri nas, z izjemo poklicnega gasilstva, večinoma prostovoljna dejavnost. 

Pri tematskem sklopu Vode v okolju spoznajo na Hrvaškem v 2. razredu tekoče in 

stoječe vode ter Jadransko morje. V Sloveniji spoznajo Jadransko morje v okviru 

naravoslovnih vsebin v 4. in 5. razredu, kjer spoznajo tudi živa bitja, ki živijo v morju. Pri 

tematskem sklopu Poletje v domovini se na Hrvaškem v 2. razredu srečajo s pojmom turizem, 

ki je za njih zelo pomembna gospodarska dejavnost. Turizem v Sloveniji spoznajo v okviru 

gospodarskih in drugih dejavnosti v domačem kraju, in sicer v 4. razredu. V  4. razredu na 

Hrvaškem spoznajo naravne posebnosti Hrvaške in narodne ter naravne parke in zaščitena 

področja, česar slovenski učni načrt posebej ne omenja, vendar to vseeno obravnavamo v 

okviru družboslovnih vsebin, ko učenci razvijajo pozitiven odnos do naravne dediščine, npr. v 

4. in 5. razredu pri vsebinskem sklopu Ljudje v času. Na Hrvaškem spoznajo v 4. razredu še 

spomenike UNESCO in obravnavajo tematski sklop Zagreb – glavno mesto Republike 

Hrvaške, kar ni posebej omenjeno v slovenskem učnem načrtu za spoznavanje okolja. Kljub 

temu pa v Sloveniji učenci spoznajo glavno mesto Ljubljana, v povezavi s tematskim sklopom 
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Prostor v 3. razredu, in v 5. razredu, kar je vključeno v učni načrt za družbo, vlogo in pomen 

glavnega mesta. Pri vsebinskem sklopu Ljudje v času se učenci v Sloveniji v 4. in 5. razredu 

seznanijo s slovensko kulturno dediščino in kulturnozgodovinskimi spomeniki. 

 

POVZETEK GLAVNIH UGOTOVITEV PRIMERJAVE SLOVENSKIH IN HRVAŠKIH 

UČNIH NAČRTOV V VSEBINAH IN POJMIH TER OPERATIVNIH CILJIH 

 

Na podlagi tabel 3–8 lahko opazimo, da je učni načrt na Hrvaškem organiziran po 

temah, ki niso povezane v tematske sklope, kar ne zagotavlja tolikšne celovitosti za 

poučevanje družboslovnih tem. Tako mora učitelj sam smiselno povezati teme v neko celoto. 

V Sloveniji so teme razdeljene po tematskih sklopih. Posamezne vsebine in pojmi ter s tem 

povezani cilji se smiselno nadgrajujejo in dopolnjujejo po razredih, kar omogoča bolj celovito 

dojemanje posameznih pojavov in razumevanje pojmov pri družboslovju. 

Opazimo lahko, da sta slovenska učna načrta vsebinsko precej bolj obširna in 

vključujeta več vsebin ter zajemata več pojmov, ki jih obravnavamo na razredni stopnji, kar 

pa ne pomeni, da se te vsebine ne poučujejo v hrvaški osnovni šoli. Pri pogovoru z učiteljico 

razrednega pouka na Hrvaškem sem izvedela, da se bolj sociološke in psihološke vsebine, 

npr. čustva, varnost in nasilje, medsebojni odnosi, različnost in komunikacija, poučujejo pri 

drugih predmetih in pri razrednih urah. Sicer pa hrvaški učni načrt za naravo in družbo ne 

more vključevati toliko vsebin iz družboslovja, kot jih vključuje slovenski učni načrt, ker 

imajo na Hrvaškem družboslovnih vsebin na razredni stopnji 175 ur manj. Na Hrvaškem so z 

novim učnim načrtom, ki je v veljavi od leta 2006, še dodatno zmanjšali število ur narave in 

družbe. Prej so imeli v 3. razredu tri ure tedensko, z novim učnim načrtom pa imajo le še dve.   

 Opazimo lahko, da se pri pouku v času razredne stopnje v Sloveniji in na Hrvaškem 

poučujejo podobne družboslovne vsebine. Razlika med njimi je le v obsegu teh vsebin in 

pojmov, ki se obravnavajo pri določeni temi, saj imamo v Sloveniji za pouk družboslovja 

namenjeno večje število ur in zato obširnejšo razlago. To pa ne pomeni, da vsebin, ki jih 

hrvaški učni načrt ne vključuje, na Hrvaškem ne obravnavajo. Razlika je le v tem, da se 

določene vsebine obravnavajo pri drugih predmetih, kar sem izvedela v intervjuju. Zato lahko 

rečem, da razlik med državama, v vsebinah, ki se poučujejo na družboslovnem področju na 

razredni stopnji, ni.     

Razlika med operativnimi cilji pri pouku družboslovja med Slovenijo in Hrvaško je v tem, 

da so operativni cilji v Sloveniji napisani v učnem načrtu, medtem ko ti na Hrvaškem niso 
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posebej poimenovani, ampak so napisani skozi izobraževalne dosežke v učnem načrtu in 

pričakovane učne dosežke po ciklih v Nacionalnem okvirnem kurikulumu.  

 

11.3 ZAHTEVNOST OPERATIVNIH CILJEV V UČNIH NAČRTIH ZA 

SPOZNAVANJE OKOLJA IN DRUŽBO TER PRIČAKOVANIH DOSEŽKOV V 

HRVAŠKEM UČNEM NAČRTU GLEDE NA BLOOMOVO TAKSONOMIJO 

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH CILJEV 

 

Tabela 9: Operativni cilji in vzgojno-izobraževalni dosežki v učnih načrtih za družboslovje 

glede na Bloomovo taksonomijo vzgojno-izobraževalnih ciljev 

TAKSONOMSKA 

STOPNJA 

SPOZNAVANJE 

OKOLJA 

(Slovenija) 

DRUŽBA 

(Slovenija) 

SKUPAJ 

(Slovenija) 

NARAVA IN 

DRUŽBA 

(Hrvaška) 

 operativni cilji operativni 

cilji 

operativni cilji vzgojno-

izobraževalni 

dosežki 

ZNANJE 110 47 157 (62,3 %) 110 (64,33 %) 

RAZUMEVANJE 33 18 51 (20,24 %) 39 (22,81 %) 

UPORABA 11 12 23 (9,13 %) 15 (8,77 %) 

ANALIZA 0 4 4 (1,59 %) 0 (0 %) 

SINTEZA 4 3 7 (2,78 %) 7 (4,1 %) 

VREDNOTENJE 2 8 10 (3,97 %) 0 (0 %) 

SKUPAJ 160 92 252 (100 %) 171 (100 %) 

 

Ko sem primerjala število operativnih ciljev v Sloveniji in število vzgojno-

izobraževalnih dosežkov na Hrvaškem po Bloomovi taksonomiji vzgojno-izobraževalnih 

ciljev, sem ugotovila, da je v Sloveniji število ciljev, ki so na višji taksonomski stopnji, večje. 

Skupno ima Slovenija v učnih načrtih za družboslovje večje število operativnih ciljev kot 

Hrvaška. Na vseh taksonomskih stopnjah, razen sinteze, ima Slovenija več operativnih ciljev 

kot Hrvaška. Glede na delež vseh ciljev v Sloveniji in na Hrvaškem ima Hrvaška večji delež 

ciljev na stopnji znanja, in sicer za 2,03 %. Na stopnji razumevanja je delež ciljev na 

Hrvaškem večji za 2,57 %. Delež ciljev na stopnji uporabe je večji v Sloveniji, in sicer za 

0,36 %. Na stopnji analize je v Sloveniji 1,59 % več operativnih ciljev. Hrvaška na stopnji 

analize nima nobenega cilja. Hrvaška ima na stopnji sinteze 1,32 % večji delež ciljev, na 
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stopnji vrednotenja pa je delež ciljev večji v Sloveniji, in sicer za 3,97 %. Hrvaška na tej 

stopnji prav tako nima nobenega cilja.  

Tako v Sloveniji kot na Hrvaškem prevladujejo cilji nižjih taksonomskih stopenj glede 

na kognitivno oz. spoznavno področje. Ta delež ciljev je v obeh državah zelo visok. Na prvih 

treh stopnjah ta delež v obeh državah presega 90 %. Opazimo lahko, da je v Sloveniji delež 

ciljev, ki so na stopnjah analize, sinteze in vrednotenja, večji v učnem načrtu za družbo, kar je 

povsem razumljivo, saj so učenci takrat starejši, cilji pa so povezani tudi z razvojno stopnjo 

učencev. 

Glede na to, da ni večjih odstopanj glede na cilje na posamezni taksonomski stopnji, 

ne morem reči, da je kateri od učnih načrtov bolj zahteven. Je pa v Sloveniji na stopnjah 

analize, sinteze in vrednotenja skupno več ciljev kot na Hrvaškem. Mogoče bi bilo dobro 

raziskati še to, kakšen je delež ciljev glede na taksonomsko stopnjo v višjih razredih osnovne 

šole, ko naj bi bilo ciljev višjih stopenj še več.  
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11.4 ZAHTEVNOST STANDARDOV ZNANJA V SLOVENSKIH UČNIH NAČRTIH 

ZA SPOZNAVANJE OKOLJA IN DRUŽBO TER PRIČAKOVANIH UČNIH 

DOSEŽKOV V NACIONALNEM OKVIRNEM KURIKULUMU NA HRVAŠKEM 

GLEDE NA BLOOMOVO TAKSONOMIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH 

CILJEV 

 

Tabela 10: Standardi znanja in pričakovani učni dosežki v učnih načrtih za družboslovje glede 

na Bloomovo taksonomijo vzgojno-izobraževalnih ciljev 

TAKSONOMSKA 

STOPNJA 

SPOZNAVANJE 

OKOLJA 

(Slovenija) 

DRUŽBA 

(Slovenija) 

SKUPAJ 

(Slovenija) 

NACIONALNI 

OKVIRNI 

KURIKULUM 

(Hrvaška) 

 standardi znanja standardi 

znanja 

standardi 

znanja 

pričakovani učni 

dosežki 

ZNANJE 43 25 68 (61,82 %) 40 (57,14 %) 

RAZUMEVANJE 10 11 21 (19,09 %) 14 (20 %) 

UPORABA 13 4 17 (15,46 %) 8 (11,43 %) 

ANALIZA 0 0 0 (0 %) 1 (1,43 %) 

SINTEZA 0 1 1 (0,91 %) 5 (7,14 %) 

VREDNOTENJE 0 3 3 (2,72 %) 2 (2,86 %) 

SKUPAJ 66 44 110 (100 %) 70 (100 %) 

 

V Sloveniji opazimo večji delež standardov znanja na stopnji znanja, to je 4,68 %. 

Hrvaška ima za 0,91 % večji delež pričakovanih učnih dosežkov na stopnji razumevanja. Na 

stopnji uporabe je v Slovenije za 4,03 % večji delež standardov znanja. Slovenija nima 

nobenega standarda znanja na stopnji analize, zato je ta delež večji na Hrvaškem − za 1,43 %. 

Na stopnji sinteze je večji delež pričakovanih učnih dosežkov na Hrvaškem, za 6,23 %, na 

stopnji vrednotenja pa za 0,14 %. 

V Sloveniji in na Hrvaškem, glede na taksonomske stopnje, prevladujejo standardi 

znanja in pričakovani učni dosežki, ki so na prvih treh stopnjah. Ta delež je v Sloveniji več 

kot 95-% in na Hrvaškem več kot 88-%. Hrvaška ima večji delež pričakovanih učnih 

dosežkov na zadnjih treh stopnjah, kar je zanimivo, glede na to, da ima Slovenija večji delež 

operativnih ciljev na zadnjih treh stopnjah. Ker so razlike med standardi znanja in 

pričakovanimi učnimi dosežki majhne, ne morem reči, da je kateri od učnih načrtov bolj 

zahteven.
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12. II. DEL RAZISKAVE – INTERVJU Z UČITELJICAMA 

RAZREDNEGA POUKA V SLOVENIJI IN NA HRVAŠKEM 
 

 V sklopu raziskovalnega dela sem opravila dva intervjuja. Prvega, daljšega in z več 

vprašanji, sem naredila z učiteljico razrednega pouka na Hrvaškem. Nekatera vprašanja so se 

navezovala na mnenje učiteljice o pouku družboslovja na razredni stopnji, ostala pa na 

hrvaški učni načrt. Ta intervju je zato poglobil moje razumevanje hrvaškega učnega načrta za 

družboslovje na razredni stopnji. Odgovore učiteljice sem vključila v analizo učnih načrtov. 

Drugi intervju sem opravila z učiteljico razrednega pouka v Sloveniji. Ta intervju je vseboval 

enaka vprašanja kot prvi, z izjemo vprašanja, ki se navezujejo na hrvaški učni načrt in ki so 

bila tu izvzeta. 

 

12.1 Primerjava odgovorov učiteljic razrednega pouka v Sloveniji in na Hrvaškem 

 

Koliko let poučujete v osnovni šoli? 

 Učiteljica v Sloveniji uči na razredni stopnji 32 let, na Hrvaškem pa 25. 

 

Kakšno je vaše mnenje o poučevanju na razredni stopnji nasploh in pouku vsebin iz 

družboslovja? Bi kaj spremenili ali posebej izpostavili? 

Učiteljica v Sloveniji je povedla, da se ji zdi poučevanje na razredni stopnji zahtevno, 

saj mora biti učitelj strokovnjak na vseh področjih. V primerjavi z drugimi učitelji predmetnih 

področij je tem, ki poučujejo na razredni stopnji, nekoliko težje, saj niso toliko specializirani 

za posamezno področje. Pravi tudi, da je priprav na pouk veliko. Učiteljica na Hrvaškem 

pravi, da je, odkar so učni načrt prilagodili starosti učencev, poučevanje na razredni stopnji 

veliko lažje, znanje pa je za učence lažje usvojljivo. 

 

Kaj menite o predmetu spoznavanje okolja in družba? Bi želeli kaj spremeniti? Če bi, kaj? 

Obe učiteljici sta zadovoljni z učnimi načrti za družboslovje in poukom pri predmetih 

iz družboslovnih vsebin. Učiteljica v Sloveniji je rekla, da bolj pozna učni načrt za družbo, 

ker že vrsto let uči 4. in 5. razred. Učni načrt je pohvalila. Pravi, da je dobro sestavljen in da 

ponuja veliko vsebin. Učiteljica na Hrvaškem pravi, da je posodobljen učni načrt za predmet 

narava in družba veliko boljši od prejšnjega, saj je prilagojen starosti otrok in vključuje večji 

del osnovne vsebine, ki so znane iz vsakodnevnega življenja. Le en del je neznan in ga je 
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treba usvajati. Boljše se ji zdi tudi, da se na razredni stopnji učijo osnovnih vsebin in da 

poučevanje ne gre v podrobnosti. Vsebine se ponavljajo in nadgrajujejo skozi razrede. 

 

Se vam zdi, da je ur, ki so namenjene poučevanju družboslovnih vsebin na razredni stopnji, 

dovolj?  Bi spremenili število ur pri katerem od drugih predmetov na manj ali več? Če bi, kje? 

Obe učiteljici sta odgovorili, da imata na voljo dovolj ur, namenjenih poučevanju 

družboslovnih vsebin. Učiteljica v Sloveniji bi dodala le eno uro matematike na teden v 4. 

razredu, da bi jih bilo pet in ne štiri. Tudi učiteljica na Hrvaškem bi dodala 1 uro matematike 

na teden, kakor je bilo v starem učnem načrtu za matematiko, da bi jih bilo pet – matematike 

imajo namreč prav tako štiri ure tedensko v vseh razredih. 

 

So katere družboslovne teme, ki bi jih vi želeli vključiti v učni načrt, ker jih ni? Če so, katere? 

Vključite v pouk še katere druge vsebine iz družboslovja, ki niso v učnem načrtu? Če 

vključite, katere so te vsebine? Je za to na voljo kaj časa? 

Obe učiteljici sta rekli, da ni vsebin, ki bi jih želeli dodatno vključiti v učni načrt, saj je 

ta pester in ponuja veliko vsebin, ter da imata dovolj časa za obravnavo vsebin iz učnih 

načrtov. 

 

Ste zadovoljni z učbeniki in delovnimi zvezki, ki jih uporabljate pri poučevanju 

družboslovnih vsebin? So kvalitetni? Bi kaj v njih spremenili? Če bi, kaj? 

Se vam zdi, da je na voljo dovolj ponudnikov učbenikov in delovnih zvezkov različnih 

založb? Se zdijo ti staršem dragi? Kako izberete učbenike in delovne zvezke? 

Obe učiteljici sta zadovoljni z učbeniki in delovnimi zvezki, ki so na voljo in jih 

uporabljajo pri pouku. Učiteljica v Sloveniji je rekla, da je ponudbe na tržišču dovolj. Pravi, 

da učbenike izbirajo sami, glede na to, kaj ponujajo. Imajo različne predstavitve, poleg tega 

pa pri izbiri učbenikov upoštevajo še izkušnje drugih učiteljic razrednega pouka. Pravi, da 

uporabljajo po razredih učbenike in delovne zvezke iste založbe, ker je tako delo zaradi 

nadgrajevanja vsebin lažje. Uporablja založbo, ki je dobro podprta tudi z IKT in je tako vse 

gradivo zbrano na enem mestu. Pravi, da trenutno uporabljajo samostojne delovne zvezke, 

učbenikov pa učenci nimajo naročenih, saj se pri pouku prikažejo kar na diaprojekciji, pri 

čemer si učenci pomembne podatke zapišejo v zvezek. Tudi učiteljica na Hrvaškem je rekla, 

da si učbenike izbirajo sami. Izbrani učbeniki morajo biti v rabi štiri leta, nato se lahko znova 

menjajo. Učiteljici je pomembno, da založba poleg učbenikov ponuja podporno gradivo, kot 
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so plakati, didaktične igre, PP-predstavitve, letne priprave, predloge izvedbe ter predloge 

dnevnih priprav. 

 

Katere družboslovne vsebine se vam zdijo zahtevne za obravnavo? 

Katere družboslovne vsebine se vam zdijo zahtevne za učence? 

Učiteljica v Sloveniji je rekla, da ni vsebin, ki bi bile težke za obravnavo, so pa 

nekatere vsebine zahtevne za učence. Pravi, da imajo učenci težave z razsežnostjo časa in si 

težko predstavljajo, kaj pomeni, npr., sto, tisoč, deset tisoč let. Težavo jim predstavljata 

časovna orientacija in orientacija na zemljevidu. Učenci imajo težave, ko morajo kaj pokazati 

na zemljevidu v razredu. Težave pa imajo tudi z oblikovanjem lastnih mnenj in stališč, ker jih 

še ne znajo toliko izraziti in smiselno zagovarjati. Učiteljica na Hrvaškem je rekla, da ni 

vsebin, ki bi se ji zdele zahtevne za učence in obravnavo. 

 

Je vsebine težko ocenjevati? Če je, katere? 

Obe učiteljici sta rekli, da se jima ocenjevanje ne zdi težko. Uporabljata pisne in ustne 

ocene, učiteljica v Sloveniji pa oceni še, npr., predstavitve, projektno delo učencev ter njihove 

izdelke. Učiteljica na Hrvaškem pravi, da so s Pravilnikom o spremljanju in načinih 

ocenjevanja v osnovni in srednji šoli seznanjeni starši in učenci, zaradi česar pri ocenjevanju 

odgovorov ni težko biti objektiven. Pravi, da pri ocenjevanju sodelujejo tudi sami učenci, s 

tem ko predlagajo svojo oceno z obrazložitvijo.  

 

Imajo učenci veliko predznanja? 

Učiteljici sta rekli, da učenci po večini nimajo predznanja, je pa to odvisno od 

posameznika. Učiteljica v Sloveniji je omenila, da učenci velikokrat ne poznajo celo svojega 

domačega kraja in da se ji zdi, da premalo opazujejo. 

 

Katere vsebine so med učenci priljubljene in jih imajo radi? 

Glede vsebin, ki se jih učenci v šoli posebej radi učijo, je učiteljica v Sloveniji 

izpostavila vsebine, ki so iz zgodovine in se povezujejo z življenjem nekoč (npr. kako so 

živeli Rimljani, koliščarji …). Učiteljica na Hrvaškem pa je povedala, da je to odvisno od 

učencev. Pravi, da imajo učenci v večini radi vse vsebine, s tem da pokažejo eni večji interes 

za ene, drugi pa za druge vsebine. 
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ZAKLJUČEK 
 

Med Slovenijo in Hrvaško se pojavljajo razlike v samem šolskem sistemu. V Sloveniji 

je osnovna šola devetletna, na Hrvaškem pa je osnovna šola osemletna. V Sloveniji imamo 

večje število ur družboslovnih vsebin kot na Hrvaškem, in sicer 163 več. Razlika v številu ur 

je večja na razredni stopnji. V Sloveniji imamo namreč družboslovnih vsebin dvakrat več, kar 

znaša 175 ur.  

Razlika med Slovenijo in Hrvaško je tudi v zgradbi učnega načrta. V osnovni šoli v 

Sloveniji ima vsak predmet svoj učni načrt, na Hrvaškem pa vključuje vsa predmetna 

področja en učni načrt. 

Kljub razliki v obsegu ur pri družboslovnih predmetih na razredni stopnji se v 

Sloveniji in na Hrvaškem učijo podobnih družboslovnih vsebin, s tem da se te poučujejo v 

okviru različnih predmetov skozi osnovno šolo.    

V Sloveniji in na Hrvaškem se razlike v splošnih ciljih z družboslovnega področja ne 

pojavljajo. Splošni cilji so podobni.  

Razlika med Slovenijo in Hrvaško se kaže pri standardih znanja. V Sloveniji 

uporabljamo izraz standardi znanja, na Hrvaškem pa pričakovani učni dosežki. V Sloveniji so 

ti zapisani po posameznih triletjih, na Hrvaškem pa po ciklih, kar pomeni skupaj za razrede 

od 1. do 4. Izraz standard znanja je enoten predpis, ki opredeljuje raven oz. količino znanja in 

promovira enotnost. Pričakovani rezultat pa govori o tem, kaj se od učenca pričakuje, in naj bi 

povečal motiviranost za učenje, saj spodbuja osebno rast. Na Hrvaškem se morajo v osnovni 

šoli izogibati vnaprej postavljenim ciljem in normam ter dati prednost primerjanju 

posameznih dosežkov učenca z njegovimi začetnimi rezultati. Sama menim, da je uporaba 

izraza standardi znanja v učnih načrtih v Sloveniji primerna, čeprav poskušamo biti pri pouku 

čim bolj fleksibilni in se prilagajati razvojni stopnji učencev. Menim, da sta v Sloveniji, kljub 

prizadevanjem o poenotenju in primerjanju vzgoje in izobraževanja z razvitejšim severom in 

zahodom, znanje in izobrazba še vedno premalo cenjena in predstavljata vrednoti, ki nista na 

vrhu osebne lestvice dosežkov posameznika. Menim, da z uporabo termina pričakovani 

rezultati dodatno ne vplivamo na motiviranost učencev, za kar je dober primer Hrvaška, ki 

uporablja termin pričakovani rezultati, a dosegajo učenci na Hrvaškem, po mednarodnih 

raziskavah, v izobraževanju slabše rezultate kot slovenski. Menim, da je problem drugje. Že 

samo javno mnenje je v Sloveniji drugačno kot v razvitejših državah. Tam znanje predstavlja 

večjo vrednost, prav tako pa je tudi učiteljski poklic bolj spoštovan in cenjen. Hkrati menim, 

da se učenci v osnovni šoli med seboj primerjajo, pri čemer lastno napredovanje ne 
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predstavlja tolikšnega uspeha za učenca, ker želi biti ta v večji meri uspešen glede na druge 

učence in na razredni stopnji ne spremlja toliko osebnega napredka. Najprej si želi biti vsak 

boljši od drugih in čisto na koncu tudi boljši od samega sebe. Pri uporabi izraza pričakovani 

rezultati bi lahko bil napredek učenca po mojem mnenju na razredni stopnji slabši ali enak in 

ne boljši – odvisno od tega, kakšno vrednost posameznemu učencu predstavlja znanje. Zato bi 

se učenci, za katere znanje nima vrednosti, naučili le toliko, da bi napredovali, in bi bila pri 

tem po mojem mnenju pot do uspeha daljša, lahko pa bi bil napredek enak kot v primeru 

uporabe standardov znanja. Prav tako menim, da je uporaba izraza standardi znanja primerna, 

saj je dobro, da so učenci natančno seznanjeni s tem, kaj se od njih pričakuje, ter da znajo in 

se naučijo, so tako lažje uspešni in vedo, kaj je njihov cilj, ter ga poskušajo doseči. Menim, da 

se to še bolj izraža ob vstopu v šolo, ko je učence treba dodatno usmerjati, zaradi česar je 

zanje boljše, da vedo, katere standarde znanja naj bi dosegli.  

Hrvaški učni načrt vključuje splošne vzgojno-izobraževalne cilje, operativni cilji pa so 

napisani skozi izobraževalne dosežke. V Sloveniji so v učnem načrtu posebej napisani splošni 

cilji, operativni cilji in standardi znanja. V Sloveniji in na Hrvaškem je največji delež ciljev in 

standardov znanja oz. izobraževalnih dosežkov, ki zasedajo prve tri taksonomske stopnje. Ta 

delež pri ciljih presega 90 % v obeh državah, pri standardih znanja 95 % v Sloveniji in pri 

izobraževalnih dosežkih na Hrvaškem 88 %. Ker so razlike med učnimi načrti majhne, se pri 

tem, kateri učni načrt je bolj zahteven, ne morem opredeliti. Glede na to, da naj bi se s 

starostjo in razvojno stopnjo učencev višala tudi raven znanja, bi bilo zanimivo raziskati in 

primerjati učne načrte za družboslovje na predmetni stopnji glede na stopnjo znanja. 

Pri intervjujih, ki sem ju opravila z učiteljicama razrednega pouka, sem izvedela še 

več o pouku družboslovja na razredni stopnji. Zanimivo je, da sta obe učiteljici rekli, da bi 

dodali še eno uro matematike na teden. Obe učiteljici sta odgovorili, da imata časa za 

obravnavo družboslovnih vsebin dovolj, kar me je nekoliko presenetilo, glede na tako veliko 

razliko med državama v številu ur pri družboslovnih predmetih na razredni stopnji. Kljub 

temu menim, da v Sloveniji nimamo preveč ur za spoznavanje okolja in družbo. Pri 

vprašanju, katere vsebine se jim zdijo zahtevne za obravnavo in katere so zahtevne za učence, 

sem pričakovala, da bosta učiteljici izpostavili orientacijo na zemljevidu in v prostoru, ker se 

mi zdi, da ti povzročata težave marsikomu. Orientacijo na zemljevidu je izpostavila učiteljica 

v Sloveniji, medtem ko je učiteljica na Hrvaškem odgovorila, da ni vsebin, ki bi se ji zdele 

zahtevne za učence, kar me je presenetilo. V intervjuju sem izvedela, da so vsebine, ki se 

povezujejo s sociološkim in psihološkim področjem, na Hrvaškem vključene v okviru drugih 

predmetov ali pa se običajno poučujejo na razrednih urah. Sama menim, da je dobro, če so te 
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vsebine vključene v učni načrt za družboslovje, kot je to v Sloveniji, saj jih lahko tako 

obravnavamo bolj sistematično. 

Če bi učiteljici o pouku družboslovja spraševala ponovno, bi ju vprašala tudi o samem 

načinu izvajanja pouka in o učnih pripravah za pouk. Npr. o tem, katere oblike in metode 

najpogosteje uporabljata pri pouku, o tem, koliko časa preživijo z učenci pri pouku 

družboslovja izven učilnice ipd.   

Ker imata Slovenija in Hrvaška učne načrte posodobljene, bi bilo morda zanimivo 

pogledati še starejše in jih primerjati, glede na to, da obe državi povezuje skupna preteklost in 

da sta bili del skupne države kar 73 let. Zanima me, ali je podobnost med starejšimi učnimi 

načrti še večja kot v sedanjih učnih načrtih za družboslovje.   
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PRILOGE 
 

Priloga 1 

Vsebine, ki jih ne zasledimo v slovenskem učnem načrtu za spoznavanje okolja in družbo 

 

1. RAZRED 

Dom 

POJMI: dom, stanovanje, hiša. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: razlikovati pojme: dom, stanovanje, hiša. 

2. RAZRED 

Kultura stanovanja 

POJMI: družinska hiša, stanovanjska zgradba/hiša, skupni prostori. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: razlikovati družinsko hišo in stanovanjsko zgradbo/hišo; 

spoznati skupinske prostore v stanovanjski zgradbi (stopnišče, dvigalo, klet, podstrešje); 

spoznati hišni red in osvojiti pravila vedenja v zgradbi. 

Gospodinjski aparati 

POJMI: gospodinjski aparati. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: spoznati hišne aparate in njihov namen; ugotoviti/spoznati 

pomembnost pravilne uporabe gospodinjskih aparatov. 

Zaščita pred požarom 

POJMI: požar, gasilci, gasilska oprema. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: razlikovati ogenj od požara; spoznati nevarnosti in 

materialne posledice požara (predvsem gozdnega); spoznati mere previdnosti; poznati 

telefonski številki gasilcev (93, 112); poslati pravilno sporočilo o mestu požara. 

Vode v okolju 

POJMI: tekoče, stoječe, Jadransko morje. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: spoznati najbolj znane vode v okolju in jih opredeliti 

(stoječe, tekoče, morje). 

4. RAZRED 

Naravne posebnosti Republike Hrvaške 

POJMI: zaščitena področja, narodni parki, naravni parki. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: spoznati narodne parke v RH; našteti naravne parke in 

zaščitena področja v svoji pokrajini; razumeti pomen zaščite rastlin in živali v RH. 

Kulturnozgodovinske znamenitosti Republike Hrvaške 
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POJMI: spomeniki UNESCO. 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: spoznati del hrvaške zgodovine na temelju najbližjega 

kulturnozgodovinskega spomenika (gradovi in spomeniki Unesca, ki so del svetovne 

dediščine).  

Zagreb – glavno mesto RH 

POJMI: glavno mesto, politično središče (Markov trg). 

IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI: imenovati glavno mesto RH in ga poiskati na zemljevidu; 

pojasniti, da je Zagreb danes politično, kulturno, upravno, zdravstveno, posvetno, športno 

središče RH; spoznati najpomembnejše kulturno-zgodovinske spomenike mesta. 
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Priloga 2 

Pričakovani učni dosežki na Hrvaškem v 1. izobraževalnem ciklu (1.–4. razred) 

I. Socialne veščine in metode poučevanja pojavov na družbeno-humanističnem 

področju 

1. Različni viri podatkov, zbiranja, vrednotenja in predstavljanja podatkov 

 Učenci bodo: 

– verbalno in neverbalno izrazili svoja razmišljanja, spoznanja in občutke (npr. govor, 

pisanje, risanje, slikanje, igra …); 

– našli in predstavili, glede na starost, osnovna dejstva o naravi, družbi, kulturi, religiji, 

človeku in njegovem delovanju v preteklosti in sedanjosti v okolju in na Hrvaškem 

(govor, pisanje, risanje in slikanje, kartografske predstavitve, igra …); 

– uporabljali medijsko tehnologijo in razlikovali koristno od tiste, ki taka ni. 

2. Učenje, sodelovanje in reševanje problemov 

Učenci bodo: 

– obvladali osnovne komunikacijske veščine, potrebne za učenje, sodelovanje, reševanje 

problemov v vsakodnevnem življenju (npr. poslušanje, dialog, vzajemno pomaganje, 

sprejemanje različnosti, miroljubno reševanje problemov …); 

– prepoznali in sprejeli najučinkovitejši način učenja; 

– izrazili svoje potrebe in nagnjenja ter ocenili lastne sposobnosti; 

– pojasnili, zakaj je prepisovanje kraja tujega dela. 

3. Zavzeto in odgovorno sodelovanje v življenju družine, šole, ožje skupnosti in družbe 

Učenci bodo: 

– pojasnili in sprejeli pravila vedenja in spoštovali člane skupnosti in odrasle; 

– prepoznali stvari, ki lahko doprinesejo k ugledu družine, šole in drugih skupnosti, ter 

se vedli v skladu z dogovorjenim. 
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II. Posameznik, identiteta, kultura in družba 

1. Jaz in osebnost posameznika 

Učenci bodo: 

– prepoznali in opisali osnovne izkušnje in spoznanja o sebi; 

– prepoznali in opisali osebno mesto in vlogo v skupini, družbi; 

– prepoznali in opisali vlogo drugih ljudi v neposredni okolici. 

2. Posameznik, skupina, kultura in družba 

Učenci bodo: 

– prepoznali in opisali vrste in načine družinskega življenja ter vlogo družine; 

– prepoznali najpomembnejše naravne, kulturne in gospodarske značilnosti okolja, kjer 

živijo, in njihovo povezavo z načinom življenja družine in ljudi; 

– primerjali življenje v kraju in okolici z ostalimi deli Hrvaške; 

– prepoznali razliko osebnega, družbenega in skupnega; 

– prepoznali in opisali osnovne pojme o družini, okolju, regiji, Hrvaški, družbi in 

kulturi; 

– prepoznali načine in vlogo pri skrbi za naravno in kulturno dediščino v okolju, 

domovini, svetu. 

 

III. Pretekli dogodki, ljudje in družba 

1. Koncept sprememb in kontinuiteta 

Učenci bodo: 

– primerjali lastne življenjske pogoje z življenjskimi pogoji v drugih okrožjih; 

– opisali življenje in vsakodnevne običaje ljudi v preteklosti in jih primerjali z 

današnjim življenjem; 

– razlikovali preteklost, sedanjost in prihodnost v povezavi s pomembnimi dogodki iz 

lastne preteklosti in preteklosti družine, doma, hrvaške družbe in domovine; 

– imenovali in opisali predmete, osebe in dogodke v preteklosti, glede na sedanjost, in 

navedli razloge, zaradi katerih je prišlo do sprememb. 

2. Zgodovina Hrvaške 

Učenci bodo: 

– našteli in opisali osnovne dogodke in okoliščine, ki so oblikovale in oblikujejo dom in 

domovino; 

– opisali delovanje pomembnih posameznikov v preteklosti hrvaškega naroda; 
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– prepoznali pomembnost poznavanja hrvaške zgodovine in sodelovanja v skrbi za 

domačo in hrvaško dediščino. 

IV. Ljudje, prostor in okolica 

1. Družbene strukture in prostorske sestave mesta, doma, Hrvaške, Evrope in sveta 

Učenci bodo: 

– raziskovali in prepoznali osnovne družbeno-geografske značilnosti svojega 

življenjskega okolja; 

– raziskovali, opisali in pojasnili razliko med živo in neživo naravo, njune raznolikost, 

povezanost in spremenljivost v domovini/okolju; 

– opisali kako relief, podnebje, voda, tla in rastlinstvo vplivajo na življenje ljudi; 

– raziskovali in odkrili, od kod pride hrana, ki jo uporabljajo; 

– z raziskovanjem družbene skupnosti in skupin v njej prepoznali in pojasnili različne 

tipe naselij, pogoje življenja in potrebe ljudi v njih; 

– pojasnili povezavo med dejavnostjo ljudi in onesnaževanjem okolja ter predlagali 

ukrepe varovanja okolja; 

– sodelovali v dejavnostih, ki spodbujajo odgovoren odnos do okolja. 

2. Orientacija v prostoru in času 

Učenci: 

– se bodo orientirali v prostoru; 

–  bodo razlikovali prometne znake ter pojasnili in uporabljali predpise za pravilno in 

varno gibanje v prometu. 

 

V. Ljudje, družba in gospodarstvo 

1. Gospodarstvo in podjetništvo 

Učenci bodo: 

– našteli in opisali pomembne gospodarske dejavnosti doma in domovine; 

– prepoznali, da je podjetništvo nujno za ohranjanje in razvoj kakovosti lastnega 

življenja in dobrega počutja doma in na Hrvaškem. 

2.  Proizvodnja in poraba 

Učenci bodo: 

– razlikovali potrebe od želja in možnosti; 

– prepoznali in opisali pravice potrošnikov in odgovornosti ter pojasnili pomembnost 

izbora zdrave hrane, igrač in drugih izdelkov. 

3. Profesionalno usmerjanje 
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Učenci bodo: 

– razlikovali zanimanja v šoli, družini in ožji skupnosti; 

– razlikovali zanimanja, ki so vključena v realizacijo podjetniških podvigov ali v delo 

podjetja; 

– odločali o načrtovanju svojega prostega časa in o izboru obšolskih dejavnosti. 

 

VI. Politični sistem, državljani in človekove pravice 

1. Državljani in demokracija 

Učenci bodo: 

– sodelovali v procesu skupinskega odločanja in pravil, pomembnih za življenje v 

razredu in šoli (npr. etični kodeks/pravila vedenja); 

– našteli primere, kako deluje oblast v lokalni skupnosti; 

– dejavno sodelovali med šolo in mestno skupnostjo. 

2. Temeljne človekove pravice in odgovornosti 

Učenci bodo: 

– opisali, kaj za njih pomeni pravica do človekovega dostojanstva, ter spoznali, da ta 

pravica pripada vsem v razredu in šoli, čeprav so različni glede na starost, spol, barvo 

kože, zdravstveno stanje, težave idr.; 

– navedli in opisali svoje pravice in dolžnosti ter pravice in dolžnosti ljudi v neposredni 

okolici in ocenili njihovo pomembnost za vsakodnevno življenje. 

 

VII. Svetovni nazori in filozofija 

Učenci bodo: 

– prepoznali pomembnost izkazovanja spoštovanja drugih ljudi in razumevanja njihove 

vere, vrednot in svetovnih nazorov; 

– prepoznali, da imajo lahko ljudje verovanja in vrednote, ki so neodvisna od religije; 

– pokazali razumevanje za vrednote, kot so skrb, solidarnost, pravica, enakost, ljubezen; 

– prepoznali in pokazali, da spoznanja in vrednote vplivajo na resnično delovanje ljudi. 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Sara Masnec, magistrsko delo 

138 
 

VIII. Religija in etika 

1. Krščanstvo (vera in obredi, morala in vrednote, tradicija in kultura) 

Učenci bodo: 

– pripovedovali osnovne biblijske dogodke in predstavili osnovne biblijske like; 

– prepoznali in opisali glavne značilnosti temeljnih krščanskih zakramentov, praznikov 

in slavljenja ter obdobij cerkvenega leta; 

– z upoštevanjem biblijskih in drugih krščanskih tekstov prepoznali temeljne krščanske 

vrednote in pravila (norme) ter njihovo pomembnost v vsakodnevnem življenju; 

– prepoznali pomembne biblijske in druge krščanske motive in sporočila, prisotna v 

književnosti in ostalih umetnostih ter hrvaških običajih. 

2. Svetovne religije (verovanja in obredi, etika in vrednote, tradicija in kultura) 

Učenci bodo: 

– prepoznali obstoj različnih religijskih znamenj, simbolov, običajev v moderni hrvaški 

družbi; 

– z raziskovanjem zgodovine, slik, glasbe ipd. opisali najpomembnejša verovanja in 

obrede svetovnih religij; 

– prepoznali pomen verskih obredov, praznikov in običajev v življenju ljudi. 
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Priloga 3 

Vprašanja za intervju z učiteljico razrednega pouka na Hrvaškem 

1. Koliko let poučujete v osnovni šoli? 

2. Kakšno je vaše mnenje o poučevanju na razredni stopnji in pouku narave in družbe na 

Hrvaškem? Katere so prednosti in pomanjkljivosti? Bi kaj spremenili ali posebej 

izpostavili? 

3. Kaj menite o predmetu narava in družba? Bi želeli kaj spremeniti? Kaj in zakaj? 

4. Se vam zdi, da je ur, ki so namenjene poučevanju družboslovnih vsebin na razredni 

stopnji, dovolj?  Bi spremenili število ur pri katerem predmetu na manj ali več? Kje? 

5. Obstajajo družboslovne teme, ki bi jih vi želeli vključiti v učni načrt, ker jih ni? Katere 

bi vključili? 

6. Se vam zdi, da imate na voljo premalo časa za obravnavo vsebin iz učnega načrta? Če 

imate, katerih? 

7. Imate pri načrtovanju pouka družboslovja tudi možnost, da vključite še druge vsebine, 

ki niso iz učnega načrta? Katere še vključite? Je za to na voljo kaj časa? 

8. Z novim učnim načrtom so zmanjšali število ur narave in družbe. Je to kaj 

spremenilo? Pogrešate v novem učnem načrtu katere vsebine? Katere vsebine so bile 

izločene v prenovljenih učnih načrtih? 

9. V učnem načrtu ni vsebin, ki se povezujejo z vremenom. Ali se te vsebine 

obravnavajo kasneje ali se jih v osnovni šoli ne poučuje? 

10. Se v osnovni šoli pogovarjate o čustvih? Če se, kje? 

11. Obravnavate na razredni stopnji vsebine, ki se povezujejo z varnostjo in nasiljem? Če 

ja, kje? 

12. Se pogovarjate o medsebojnih odnosih, sodelovanju ljudi in različnosti? Če se, kje? 

13. Se pogovarjate o različnih oblikah nasilja (besedno, fizično, psihično)? 

14. Se pogovarjate o komunikaciji? Kje? 

15. Hrvaški učni načrt ne vsebuje vsebin, ki se povezujejo s prostovoljnim delom, skrbjo 

za starejše in bolne, vlogo medijev, družbenimi težavami (brezposelnost, revščina, 

marginalne skupine). Obravnavate na razredni stopnji te vsebine? Če jih, kje? 

16. Ste zadovoljni z učbeniki in delovnimi zvezki, ki jih uporabljate pri naravi in družbi? 

So kvalitetni? Bi pri njih kaj spremenili? Kaj? 

17. Je na voljo dovolj ponudnikov učbenikov različnih založb? So dragi? Si jih lahko 

učenci sposodijo v šoli? Jih izberete sami? 

18. Katere družboslovne vsebine se vam zdijo težke za obravnavo? 
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19. Katere družboslovne vsebine se vam zdijo zahtevne za učence? 

20. Je vsebine težko ocenjevati? Če ja, katere? 

21. Imajo učenci veliko predznanja? 

22. Katere vsebine so med učenci priljubljene in jih imajo radi? 

Priloga 4 

Vprašanja za intervju z učiteljico razrednega pouka v Sloveniji 

1. Koliko let poučujete v osnovni šoli? 

2. Kakšno je vaše mnenje o poučevanju na razredni stopnji nasploh in pri pouku vsebin 

iz družboslovja? Bi kaj spremenili ali posebej izpostavili? 

3. Kaj menite o predmetu spoznavanje okolja in družba? Bi želeli kaj spremeniti? Če bi, 

kaj? 

4. Se vam zdi, da je ur, ki so namenjene poučevanju družboslovnih vsebin na razredni 

stopnji, dovolj?  Bi spremenili število ur pri katerem od drugih predmetov na manj ali 

več? Če bi, kje? 

5. Obstajajo družboslovne teme, ki bi jih vi želeli vključiti v učni načrt, ker jih ni? Če so, 

katere? 

6. Se vam zdi, da imate na voljo premalo časa za obravnavo vsebin iz učnega načrta za 

predmet spoznavanje okolja in družba? Če imate, katerih? 

7. Vključite v pouk še katere druge vsebine iz družboslovja, ki niso v učnem načrtu? Če 

vključite, katere so te vsebine? Je za to na voljo kaj časa? 

8. Ste zadovoljni z učbeniki in delovnimi zvezki, ki jih uporabljate pri poučevanju 

družboslovnih vsebin? So kvalitetni? Bi pri njih kaj spremenili? Če bi, kaj? 

9. Se vam zdi, da je na voljo dovolj ponudnikov učbenikov in delovnih zvezkov različnih 

založb? Se ti zdijo staršem dragi? Kako izberete učbenike in delovne zvezke? 

10. Katere družboslovne vsebine se vam zdijo zahtevne za obravnavo? 

11. Katere družboslovne vsebine se vam zdijo zahtevne za učence? 

12. Je vsebine težko ocenjevati? Če je, katere? 

13. Imajo učenci veliko predznanja na družboslovnem področju? 

14. Katere vsebine iz družboslovja so med učenci priljubljene in jih imajo radi? 

 

 


