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Izvleček
S šolskim letom 2008/09 se je začelo uvajanje posodobljenega kurikula Knjižnično informacijsko znanje (v nadaljevanju KIZ). Poleg načel in teoretičnih izhodišč za preoblikovanje sistema
izobraževanja je ključnega pomena nenehno in sprotno spremljanje ter evalvacija izvajanja
pedagoškega procesa. V ta namen je bila izvedena pilotna evalvacija, in sicer iz dveh metodoloških vidikov. V prvi raziskavi so bili izpolnjeni vprašalniki, pri drugi pa je potekalo opazovanje
medpredmetnih učnih ur KIZ po strukturirani opazovalni shemi. Namen raziskave je empirično
preveriti, ali izvajanje medpredmetnih učnih ur poteka v skladu z zastavljenimi cilji posodobljenega kurikula KIZ. V omenjenih raziskavah je sodelovalo 10 gimnazij, in sicer 5 mentorskih in
5 nementorskih. Kombinacija dveh raziskovalnih pristopov je omogočila primerjavo nekaterih
pridobljenih rezultatov obeh raziskav in s tem prikaz skladnosti oz. neskladnosti izsledkov na
posameznih področjih. Pomena spremljanja in evalvacije medpredmetnih učnih ur KIZ za doseganje večje kakovosti pedagoškega procesa se zavedajo vsi sodelujoči v raziskavi. Menimo, da
bodo vprašalniki in opazovalna shema uporaben raziskovalni pripomoček za prakso, natančneje
za spremljanje izvajanja medpredmetnih učnih ur KIZ.
Ključne besede: šolske knjižnice, kurikulum, Knjižnična informacijska znanja, medpredmetna povezovanja, evalvacije medpredmetnih učnih ur, opazovanje pouka, opazovalne sheme
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Abstract
The updated Library and Information Knowledge Curriculum (the LIK Curriculum) was introduced in Slovenia in the school year 2008/09. For the process of educational transformation,
besides the principles and theoretical platforms, the continuous and simultaneous monitoring
and the evaluation of pedagogical process implementation are of great importance. For this
reason, the pilot evaluation, consisting of two methodological perspectives was led. The first
research was conducted on the basis of data gathering from respondents to questionnaires.
The second research was based upon the LIK cross-curricular learning lesson observations,
applying the structured observation scheme. The purpose of the study is to empirically verify
whether the implementation of the cross-curricular learning lessons is in compliance with the
set of goals of the updated LIK curriculum. Ten gymnasiums participated in the research, five
of them anticipated in the restruction of the curriculum and five of them anticipated in the
research only. The combination of two research methods enabled the comparison of some
results acquired by both studies, as well as the assessment of concordance / discordance of
results in individual fields. All the research participants are aware of the significance of monitoring and evaluation of the LIK cross-curricular learning lessons, required for achieving a higher quality of the educational system. We believe that the questionnaires and the observation
scheme will become a useful tool for practice, or to be precise, for the supervision of the LIK
cross-curricular learning lessons.
Keywords: school libraries, curriculum Library and Information Knowledge, cross-curricular
connections, evaluation of cross-curricular learning lessons, learning lesson observation, o
 bservation
scheme, questionnaires

1

Uvod

S šolskim letom 2008/09 (Učni načrti za gimnazije, 2008) se je začelo uvajanje posodobljenih učnih načrtov za gimnazije, in s tem tudi posodobljenega kurikula Knjižnično
informacijsko znanje (v nadaljevanju KIZ), ki je opredeljeno (Kurikul, 2008, str. 8) kot
splošno znanje o informacijskih virih, njihovi izbiri ter uporabi, in dijakom omogoča
samostojno pridobivanje in uporabo informacij ter poznavanje knjižničnega sistema
z vrstami knjižnic, kar nam pomaga pri vseživljenjskem izobraževanju, vključevanju
v družbo in zadovoljevanju različnih potreb. KIZ je opredeljen (Steinbuch, 2007) kot
kroskurikularna tema, ki se z medpredmetnimi povezavami vključuje v pouk predmetov, dneve dejavnosti, obvezne izbirne vsebine in druge oblike procesa.
Steinbuchova (2007) navaja, da je bil namen posodabljanja KIZ predvsem večja integracija šolske knjižnice in njenega programa v kurikul in učne načrte predmetov.
16

Z. Hrast, A. Nestič, V. Zabukovec: Pilotna evalvacija medpredmetnih učnih ur KIZ, 15–32
Knjižnica, 57 (2013) 4

 njižnično informacijsko znanje je po Zabukovčevi (2010a, str. 148) zasnovano tako, da
K
se za uspešno načrtovanje in izvajanje medpredmetnega pouka zahteva sodelovanje
knjižničarja in učiteljev. Pomeni pa tudi drugačno organizacijo pouka (Pavlič Škerjanc,
2007, str. 177).
Kot je zapisano že v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (1995),
je poleg načel in teoretičnih izhodišč za preoblikovanje sistema izobraževanja ključnega pomena nenehno spremljanje ter evalvacija izvajanja posodobljenih učnih
načrtov. Spremljanje in evalvacijo izvajanja novih učnih načrtov, novih programskih
elementov in novosti pa predvideva tudi Pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela (2009).

2

Izhodišča za spremljanje in evalvacijo izvajanja
posodobljenega kurikula KIZ

Na Zavodu republike Slovenije za šolstvo (ZRSŠ) je bil pripravljen Temeljni načrt spremljanja kurikula oz. programov in novosti (s. a.), ki predvideva, da s spremljanjem oziroma zbiranjem podatkov o tem, kako se nove kurikularne rešitve uresničujejo v pedagoški praksi, lahko ugotovimo, kakšni so učinki izvajanja kurikula. Posebej smo lahko
pozorni na pozitivne dejavnike in težave, ki jih imajo izvajalci vzgojno-izobraževalnega
procesa. Poleg tega pa bo mogoče že v fazi uvajanja oz. izvajanja s strokovno utemeljenimi predlogi in rešitvami odpravljati morebitne pomanjkljivosti pri izvedbi ali šibke
strani kurikula.
Spremljanje novih učnih načrtov in novosti je v Temeljnem načrtu spremljanja kurikula
oz. programov in novosti (s. a.) opredeljeno kot »postopek sistematičnega zbiranja informacij o njihovem uresničevanju z namenom sproti reševati vprašanja neposredno v
pedagoški praksi«. A pri tem ne gre le za zbiranje podatkov in njihovo predstavljanje,
temveč tudi za analizo in interpretacijo zbranih podatkov ter na tej podlagi za iskanje
ustreznih rešitev. Spremljanje novih učnih načrtov in novosti namreč dobi pravi pomen
šele z interpretacijo, ki odkriva vzroke za ugotovljeno stanje, jih kritično presoja, pojasnjuje razmere, ki vplivajo na ugotovljeno stanje ter predlaga ukrepe za izboljšanje stanja.
Osnovne cilje spremljanja novih učnih načrtov in novosti bi lahko opredelili takole:
• ugotavljanje in analiza razmer, v katerih se kurikuli, programi in predmeti izvajajo,
• odkrivanje odlik in pomanjkljivosti kurikula, programov in predmetov pri njihovi
implementaciji,
• svetovanje in razširjanje učinkovitih rešitev ter pomoč neposrednim izvajalcem
pri odpravljanju pomanjkljivosti ter razreševanju težav z namenom izboljšati in
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 opolniti posamezni kurikul oz. program (Temeljni načrt spremljanja kurikula oz.
d
programov in novosti, s. a.).
Podatke, ki so potrebni za spremljanje novih učnih načrtov in novosti v šolski praksi,
lahko pridobimo z analizami šolske dokumentacije, statističnimi podatki, vprašalniki,
intervjuji, opazovalnimi in ocenjevalnimi lestvicami ter s shemami za opazovanje ur
pouka ter z analizo strokovnih ocen, ki jih izdelajo strokovne (zlasti svetovalne) službe.
Za izvedbo spremljanja kurikula oz. programov je med drugim pristojen tudi ZRSŠ
oziroma projektni tim na Zavodu. Skrbi za pripravo vsakoletnega načrta spremljanja
novih učnih načrtov in novosti (skupaj z metodologijo spremljanja), za usklajevanje
poteka in za pripravo poročila o spremljanju. Vsa ustrezna gradiva nato posreduje v
obravnavo in potrditev kolegiju direktorja ZRSŠ, strokovnemu svetu ZRSŠ in Svetu za
evalvacijo (Pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela, 2009).
V okviru projekta Usposabljanje za učne načrte (Žakelj, s. a.) se do leta 2013 načrtuje
spremljanje pouka z vidika realizacije (novosti) posodobljenih učnih načrtov, in sicer
preizkušanje novosti v učnem procesu, hospitacije, opazovanje procesa, samoevalvacija, refleksija izvedenih aktivnosti itd.
Poleg uvajanja in spremljanja novih učnih načrtov in novosti Pravilnik o posodabljanju
vzgojno-izobraževalnega dela (2009) predvideva še evalvacijo izvajanja novih učnih
načrtov, novih programskih elementov in novosti. Gre za postopek, ki na osnovi raziskovalne metodologije omogoči oblikovanje strokovne presoje o doseganju ciljev
in kakovosti izvedbe posodabljanja. Za pomoč pri oblikovanju šolskih politik se z nacionalnimi evalvacijskimi študijami izvaja evalvacija sistema vzgoje in izobraževanja
oziroma evalvacija posameznih elementov tega sistema. Za izvedbo evalvacije je po
določilih Ministra za šolstvo pristojen Svet za kakovost in evalvacije. Natančnejše smernice za načrtovanje spremljanja novih učnih načrtov in novosti ter evalvacijo določa
Pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela (2009).
Po Temeljnem načrtu spremljanja kurikula oziroma programov in novosti (s. a.) so ugotovitve spremljanja novih učnih načrtov in novosti pomembna povratna informacija
načrtovalcem kurikularnih oz. programskih sprememb ter tako pomemben vir podatkov in ključno vodilo za njihove nadaljnje odločitve. Ne nazadnje pa so pomembno
izhodišče tudi za načrtovanje evalvacijskih študij, ki naj bi na podlagi zbranih podatkov
spremljanja podrobneje osvetlile in ovrednotile nastale spremembe, ali za načrtovanje
drugih, k določenim problemom usmerjenih projektov. Zato bi se vsaka organizacija,
ki teži k višji kakovosti, morala zavedati, da bodo le stalni procesi spremljanja, evalvacije njenega dela in hkrati izboljševanja kakovosti kurikula oz. učnih načrtov oblikovali
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z aokrožen sistem, ki bo z različnimi viri informacij in s pogledi različnih strani znal prispevati k ohranjanju doseženega v pedagoški praksi in, kar je seveda še pomembneje, k
nadaljnjemu razvoju rešitev in k dvigu kakovosti na področjih, na katerih ugotavljamo
»šibke« točke, to pa bo v prid dijakom, strokovnim in vodstvenim delavcem, staršem
ter različnim ustanovam.
Spremljanje in evalvacija pouka je torej izredno pomembna za kakovost pedagoškega
procesa, saj daje povratno informacijo o stanju v šolski praksi. V ta namen smo tudi
sami pripravili pilotno evalvacijo izvajanja medpredmetnih učnih ur posodobljenega
programa KIZ, in sicer z različicami vprašalnikov ter opazovalnimi shemami. Z vprašalniki in shemami smo želeli empirično preveriti, ali izvajanje medpredmetnih učnih ur
poteka v skladu z zastavljenimi cilji posodobljenega kurikula KIZ.

3

Metodologija

V pilotni evalvaciji sta bili uporabljeni metoda spraševanja (vprašalniki) in metoda
opazovanja.
V raziskavi je sodelovalo 10 gimnazij, in sicer 5 mentorskih in 5 nementorskih. Mentorske gimnazije so tiste, na katerih delujejo knjižničarji, ki so sodelovali v procesu posodobitve KIZ. Nementorske gimnazije pa so tiste, na katerih delujejo knjižničarji, ki so
bili pripravljeni sodelovati v raziskavi in se pri njih ni izvajal projekt posodobitve KIZ.
Na izbranih gimnazijah so bili vključeni tudi učitelji in ravnatelji.
Zbiranje podatkov z izpolnjenimi vprašalniki in opazovanjem medpredmetnih učnih
ur je na gimnazijah potekalo v jesenskem času leta 2010.

3.1 Uporabljeni pripomočki
3.1.1 Vprašalniki
Različice vprašalnikov so namenjene knjižničarjem, učiteljem in ravnateljem gimnazij. Področja, ki so zajeta v vprašalnik, se nanašajo na fazo usposabljanja za izvajanje
posodobljenega kurikula KIZ, na samo izpeljavo in evalvacijo, ter na učinke izvajanja
posodobljenega kurikula. Knjižničarji, učitelji in ravnatelji so ocenjevali po lestvici od 1
do 5, in sicer 1 pomeni najnižjo oceno, 5 pa najvišjo.
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3.1.1.1 Vprašalnik za knjižničarje
Vprašalnik je izpolnilo 5 knjižničarjev z mentorskih in 5 knjižničarjev z nementorskih
gimnazij. V prvem sklopu so vprašanja, namenjena usposobljenosti knjižničarja za načrtovanje in izvajanje medpredmetnih povezav KIZ z drugimi predmeti: sprememba
dela na šoli, pomembnost znanja in kompetenc knjižničarjev in učiteljev za izvajanje
medpredmetnih povezav. Drugi sklop vprašanj se navezuje na načrtovanje in izvajanje KIZ: pogostost medpredmetnega povezovanja in ocena sodelovanja z učitelji, ocena prednosti in morebitnih težav pri izvajanju KIZ, evalvacija učnih ur KIZ. V zadnjem
sklopu vprašalnika so knjižničarji odgovarjali, koliko uresničujejo cilje posodobitve pri
medpredmetnem povezovanju: koliko ciljev, ki jih predvideva posodobitev, dijaki dosežejo s kurikulom KIZ ter kako poteka spremljanje in vrednotenje pričakovanih dosežkov KIZ, kakšni so učni rezultati dijakov in kakšno vlogo ima knjižnica v posodobljenem
programu gimnazije zaradi kroskurikularnosti.
3.1.1.2 Vprašalnik za učitelje
Vprašalnik je izpolnjevalo 27 učiteljev. Ker sta učitelj in knjižničar enakovredna sooblikovalca medpredmetnega povezovanja, so učitelji dobili enaka vprašanja, da bi
raziskovalci izvedeli, kakšno je njihovo mnenje oz. ocena sodelovanja s knjižničarji pri
izvajanju učnih ur knjižničnega informacijskega znanja.
3.1.1.3 Vprašalnik za ravnatelje
Vprašalnik je izpolnilo 10 ravnateljev. Odgovarjali so predvsem na vprašanja o njihovi
vlogi pri načrtovanju in izvajanju posodobljenega knjižničnega informacijskega znanja: o spremljanju ur KIZ, pogostosti posvetovanja s knjižničarji in učitelji, razvijanju
projektov s KIZ, o usposobljenosti knjižničarjev in učiteljev za izvajanje pouka v skladu
s posodobljenimi učnimi načrti.
3.1.2 Opazovalna shema
V opazovanje je bilo vključenih 5 knjižničarjev in 5 učiteljev z mentorskih ter 5 knjižničarjev in 5 učiteljev z nementorskih gimnazij.
3.1.2.1 Vsebinska predstavitev sheme
Opazovalna shema je sestavljena iz petih vsebinskih sklopov.
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1. Prvi sklop je namenjen določanju vrste timskega poučevanja. Vrste timskega poučevanja smo določili na podlagi šestih modelov (Zabukovec, 2010a):
• Tradicionalno, pri katerem dva učitelja sočasno in vzporedno izvajata različne
učne dejavnosti za vse dijake.
• Sodelovalno, pri katerem učitelja skupaj načrtujeta in v nenehnem dialogu izvedeta učno dejavnost. Ne samo, da učitelja skupaj poučujeta, tudi dijaki sodelujejo v majhnih ali diskusijskih skupinah.
• Komplementarno, pri katerem dva učitelja sočasno zaporedno poučujeta tako,
da si razdelita učne dejavnosti.
• Paralelno, pri katerem se oddelek razdeli na dve skupini, vsak učitelj pa poučuje
eno skupino, vendar isto vsebino. Takšno timsko poučevanje po navadi poteka
pri projektnem delu ali problemskem učenju.
• Diferencirano, pri katerem učitelja razdelita oddelek glede na stopnjo predznanja in prilagojeno poučujeta vsak svojo skupino.
• Spremljevalno, pri katerem en učitelj poučuje, drugi pa spremlja delo in napredek dijakov.
2. V drugem sklopu sheme smo opazovali oblike poučevanja knjižničarja oziroma učitelja ter oblike učenja dijakov, ki so se pojavljale med medpredmetno učno uro: cel
razred; skupine; dvojice; individualno.
3. V tretjem sklopu sheme smo beležili naslednja vedenja knjižničarja oziroma učitelja
pri izvajanju medpredmetne učne ure: predstavi cilje učne ure; predstavi načrt dela;
povzame prejšnjo učno uro; ponavlja/utrjuje KIZ; poda navodila za delo v razredu;
razlaga, pojasnjuje snov; opozarja na nove vidike snovi; sproti pojasnjuje nejasnosti;
posluša komentarje/vprašanja dijakov med razlago in odgovarja nanje; posreduje povratne informacije; snov razlaga s primeri; med samostojnim delom dijakov
spremlja njihovo delo; dijakom nudi pomoč pri samostojnem delu; dijake spodbuja
k povezovanju in uporabi znanja; dijake spodbuja k dajanju povratnih informacij;
dijake spodbuja k uporabi literature; povzame snov na koncu ure; poda navodila za
delo doma.
4. V četrtem sklopu smo opazovali vedenje dijakov med izvajanjem medpredmetne
učne ure pod vodstvom knjižničarja oziroma učitelja: sprašujejo o vsebini ali postopkih; dajejo pobude za delo in povedo rešitve nalog, problemov, opozorijo na
nejasnosti; uporabljajo raznovrstno literaturo; se posvetujejo med sabo; se posvetujejo s knjižničarjem; na koncu ure naredijo povzetek snovi.
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5. V zadnjem, petem sklopu, pa smo opazovali uporabo učnih pripomočkov: plakata, računalnika, interneta, zvočnih posnetkov, videoposnetkov, MS PowerPointa in
knjižnice.
3.1.2.2 Opazovanje
Shema je namenjena opazovanju medpredmetnih učnih ur KIZ. Natančneje, opazovanju učiteljevega in knjižničarjevega ravnanja ter odzivov (vodenje pogovora, dajanje
navodil, usmerjanje pri skupinskem delu), njunega sodelovanja, ravnanja dijakov ter
uporabe oblik, metod in sredstev pri pouku.
Ker gre za opazovanje poučevanja tako knjižničarjev kot tudi učiteljev, je priporočljivo,
da opazujeta dve osebi, in sicer ena knjižničarja, druga pa učitelja.
Pri določanju uporabe oblik učenja in poučevanja pri medpredmetni učni uri smo zabeležili vsako obliko, ki se je pojavila, frekvenco pojavljanja ter čas trajanja posamezne
oblike poučevanja oz. učenja. Pri tem smo posebej opazovali poučevanje knjižničarja
oziroma učitelja ter učenje dijaka. Nastale so razlike v času trajanja posamezne oblike
poučevanja in oblike učenja.
Vedenja knjižničarja oziroma učitelja pri izvajanju medpredmetne učne ure smo zabeležili vsakič, ko se je posamezno vedenje pojavilo. Pri tem moramo poudariti, da smo
pri vedenju »Med samostojnim delom dijakov spremlja njihovo delo (pogleduje po
razredu, se giblje po razredu)«, beležili vedenje vsakič, ko je knjižničar oziroma učitelj
preverjal, ali dijaki potrebujejo pomoč, jih spraševal, ali razumejo nalogo oziroma po
trebujejo pomoč pri njej ter se gibal od enega do drugega (posameznika ali skupine).
Pri opazovanju vedenja dijakov pod vodstvom knjižničarja oziroma učitelja smo posamezno vedenje zabeležili vsakič, ko se je pojavilo. V tem sklopu moramo opozoriti na
nekatere izjeme pri beleženju posameznih vedenj. Vedenje »Uporabljajo raznovrstno
literaturo« smo zabeležili le enkrat, ko je dijak uporabil literaturo. Če je bila literatura
uporabljena za različne namene (delo po skupinah, predstavitev naloge itd.), je bilo to
vedenje zabeleženo večkrat. Izmerili smo, koliko časa so dijaki uporabljali literaturo. Pri
vedenju »Dijaki se posvetujejo med sabo« smo prav tako označili le, da se je vedenje
pojavilo in koliko časa je trajalo. Tovrstno vedenje se je pojavljalo med samostojnim
delom po skupinah in vsako posvetovanje med dijaki bi bilo nemogoče zabeležiti. Tudi
pri dijakih smo vedenje »Povzame snov na koncu ure« zabeležili, kadar se je pojavilo,
ne glede na to, ali se je pojavilo na koncu ure ali že prej. Povzemanje snovi smo zabeležili vsakič, ko se je pojavilo, torej pri delu v skupinah, za vsako skupino posebej.
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Uporabo učnih pripomočkov pri učnih urah medpredmetnega povezovanja smo
beležili malo drugače. Uporabo posameznega pripomočka smo zabeležili za vsako
dejavnost, v kateri je bil uporabljen, posebej (za predavanje, za delo po skupinah, za
predstavitev itd.) ter posebej za dijake ter knjižničarja oziroma učitelja. Pri uporabi knjižnice (delo v knjižnici, uporaba IKT in knjižničnega gradiva) smo zabeležili tudi trajanje
v minutah. Naj opozorimo, da smo pri uporabi videoposnetkov beležili tudi uporabo
slikovnega gradiva.
Vrsto timskega poučevanja smo določili po koncu medpredmetne učne ure.

4

Rezultati in razprava

4.1 Pilotna evalvacija z dvema metodološkima pristopoma
V nadaljevanju je prikazana primerjava rezultatov pilotne evalvacije medpredmetnih
učnih ur KIZ, pridobljenih z dvema različnima metodološkima pristopoma, in sicer z
vprašalniki in opazovalno shemo.
Prikaz rezultatov je razdeljen na štiri vsebinske sklope:
1. poznavanje in uporaba nove tehnologije pri mentorskih in nementorskih knjižničarjih in učiteljih
2. uporaba in vključevanje knjižnice in knjižničnega gradiva (v medpredmetne učne
ure) pri mentorskih in nementorskih knjižničarjih in učiteljih
3. izvajanje evalvacije medpredmetnih učnih ur KIZ pri mentorskih in nementorskih
knjižničarjih in učiteljih
4. uporaba projektnega in individualiziranega poučevanja pri izvajanju KIZ pri mentorskih in nementorskih knjižničarjih in učiteljih.
V posameznem vsebinskem sklopu so najprej prikazani rezultati, pridobljeni z vprašalniki, in sicer za 5 mentorskih knjižničarjev, 5 nementorskih knjižničarjev, 14 mentorskih
učiteljev in 13 nementorskih učiteljev. Sledijo rezultati, ki smo jih pridobili med opazovanjem medpredmetnih učnih ur, in sicer za 5 mentorskih knjižničarjev, 5 nementorskih knjižničarjev, 5 mentorskih učiteljev ter 5 nementorskih učiteljev.
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4.1.1 Poznavanje in uporaba nove tehnologije
Preglednica 1: Povprečna ocena mentorskih in nementorskih knjižničarjev in učiteljev o pomembnosti učiteljevega poznavanja IKT za dobro sodelovanje pri medpredmetnem povezovanju
KNJIŽNIČARJI
ZNANJA
poznavanje IKT

UČITELJI

mentorski

nementorski

mentorski

nementorski

4,4

4

3,9

4,1

Pomembnost učiteljevega poznavanja IKT so mentorski in nementorski knjižničarji in
učitelji na splošno ocenili precej visoko (najvišja ocena je 5). Knjižničarji v izbranem
vzorcu temu znanju pripisujejo večji pomen kot učitelji.
Preglednica 2: Povprečna ocena mentorskih in nementorskih knjižničarjev in učiteljev o pomemb
nosti knjižničarjevega poznavanja in uporabe nove tehnologije za medpredmetno p
 ovezovanje
KNJIŽNIČARJI
KOMPETENCE
poznavanje in uporaba
nove tehnologije

UČITELJI

mentorski

nementorski

mentorski

nementorski

4,4

4,4

3,9

4,1

Mentorski in nementorski knjižničarji in učitelji so pomembnost knjižničarjevega poznavanja in uporabe nove tehnologije za medpredmetno povezovanje ocenili visoko.
Tudi v tem primeru knjižničarji ocenjujejo kompetenco poznavanja in uporabo nove
tehnologije više kot učitelji.
Preglednica 3: Uporaba IKT pod vodstvom mentorskih in nementorskih knjižničarjev in učiteljev
KNJIŽNIČARJI
IKT

UČITELJI

mentorski

nementorski

mentorski

nementorski

pogostost

pogostost

pogostost

pogostost

uporaba MS PowerPointa

2

10

1

uporaba interneta

4

10

1

uporaba računalnika

5

19

2

9
10
18

Pri uporabi IKT se kažejo razlike med mentorskimi in nementorskimi knjižničarji in učitelji, in sicer nementorski knjižničarji in učitelji uporabljajo IKT pogosteje od mentorskih knjižničarjev in učiteljev. Rezultati opazovanja so potrdili, da nementorski knjižničarji in učitelji pogosteje uporabljajo računalnik, internet in MS PowerPoint.
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Tako mentorski kot tudi nementorski knjižničarji in učitelji, ki so odgovarjali na vprašalnike, menijo, da je poznavanje in uporaba IKT pomembna za uspešno izvajanje
medpredmetnih povezav. Vendar pa se je pri opazovanju medpredmetnih učnih ur
pokazalo, da nementorski knjižničarji in učitelji veliko pogosteje uporabljajo IKT kot
mentorski.
4.1.2 Uporaba in vključevanje knjižnice in knjižničnega gradiva
(v medpredmetne učne ure)
Preglednica 4: Povprečna ocena mentorskih in nementorskih knjižničarjev in učiteljev o problemu
redke rabe knjižnice pri pouku predmetov
KNJIŽNIČARJI
PROBLEM
nesistematična in redka raba
knjižnice pri pouku predmetov

mentorski nementorski
3,6

4,6

UČITELJI
mentorski

nementorski

3,8

3,9

Nesistematično in redko rabo knjižnice pri pouku predmetov mentorski in nementorski knjižničarji in učitelji zaznavajo kot precej pomembno težavo. Pri tem se kažejo razlike v ocenah mentorskih in nementorskih knjižničarjev in učiteljev, in sicer nementorski knjižničarji in učitelji nesistematično in redko rabo knjižnice pri pouku predmetov
vidijo kot večjo težavo.
Preglednica 5: Povprečna ocena mentorskih in nementorskih knjižničarjev o dijakovi samostojni
uporabi knjižnice in informacijskih virov s KIZ
KNJIŽNIČARJI
CILJI
razvijanje sposobnosti in
veščin za samostojno uporabo
knjižnice in inf. virov

UČITELJI

mentorski

nementorski

mentorski

nementorski

4,2

4,2

4,4

4,2

Mentorski in nementorski knjižničarji in učitelji so razmeroma enotnega mnenja, da
so pri enem od predvidenih ciljev KIZ, razvijanju sposobnosti in veščin za samostojno
uporabo knjižnice in informacijskih virov, dijaki precej uspešni (najvišja ocena je 5).

25

Z. Hrast, A. Nestič, V. Zabukovec: Pilot Evaluation of the LIK Cross-Curricular Learning Lessons, 15–32
Library, 57 (2013) 4

Preglednica 6: Uporaba in vključevanje knjižnice in knjižničnega gradiva v medpredmetne učne ure
KNJIŽNIČARJI

uporaba knjižnice

UČITELJI

mentorski

nementorski

mentorski

nementorski

pogostost

pogostost

pogostost

pogostost

2

6

2

6

Knjižnico so pri poučevanju pogosteje uporabljali nementorski knjižničarji in učitelji.
Knjižnico so pogosteje in dalj časa uporabljali nementorski knjižničarji ter n
 ementorski
učitelji kot mentorski. Nementorski knjižničarji in nementorski učitelji so knjižnico
uporabljali 224 minut.
Preglednica 7: Dijakova uporaba raznovrstne literature pod vodstvom mentorskih in nementorskih
knjižničarjev in učiteljev
KNJIŽNIČARJI
VEDENJE
uporaba raznovrstne
literature

UČITELJI

mentorski

nementorski

mentorski

nementorski

pogostost

pogostost

pogostost

pogostost

1

5

1

5

Raznovrstno literaturo pogosteje in dalj časa uporabljajo dijaki nementorskih knjižničarjev in učiteljev kot dijaki mentorskih, in sicer pri mentorskih knjižničarjih in učiteljih
je bila opažena le enkrat in je potekala 60 minut, pri nementorskih knjižničarjih in učiteljih pa petkrat in je trajala 165 minut.
Vsi sodelujoči menijo, da so pri enem od predvidenih ciljev KIZ – razvijanju sposobnosti in veščin za samostojno uporabo knjižnice in informacijskih virov – dijaki precej
uspešni. Vendar so rezultati, pridobljeni z vprašalniki, pokazali, da predvsem nementorski knjižničarji in učitelji vidijo problem KIZ v tem, da je raba knjižnice pri pouku
predmetov nesistematična in redka. Medtem ko rezultati opazovanja medpredmetnih
učnih ur kažejo, da ravno nementorski knjižničarji in učitelji uporabljajo knjižnico pogosteje in dalj časa kot mentorski. Poleg tega dijaki nementorskih knjižničarjev in učiteljev pogosteje in dalj časa kot dijaki mentorskih knjižničarjev in učiteljev uporabljajo
tudi raznovrstno literaturo.
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4.1.3 Izvajanje evalvacije medpredmetnih učnih ur KIZ pri
mentorskih in nementorskih knjižničarjih in učiteljih
Preglednica 8: Način izvajanja evalvacije medpredmetnih učnih ur KIZ pri mentorskih in nementorskih knjižničarjih in učiteljih

NAČIN IZVAJANJA

ŠTEVILO KNJIŽNIČARJEV

ŠTEVILO UČITELJEV

mentorski nementorski

mentorski nementorski
(od 14)
(od 13)

v obliki pogovora med
knjižničarjem in dijaki o učni uri

3

4

8

z vprašalniki za dijake o učni uri

3

1

6

8
5

Rezultati, pridobljeni z vprašalniki, so pokazali, da se na izbranih gimnazijah evalvacija
medpredmetnih učnih ur KIZ pogosto izvaja v obliki pogovora med knjižničarjem in
dijaki o učni uri oz. z vprašalniki za dijake o učni uri. Tudi opazovanje medpredmetnih
učnih ur je pokazalo, da knjižničarji in učitelji na večini opazovanih gimnazij dijake
spodbujajo k dajanju povratnih informacij o poteku učne ure, obravnavani snovi, nalogah in načinu dela.
4.1.4 Uporaba projektnega in individualiziranega poučevanja pri izvajanju KIZ
Preglednica 9: Povprečna ocena pogostosti uporabe metode projektnega in individualiziranega
poučevanja pri izvajanju KIZ mentorskih in nementorskih knjižničarjev in učiteljev

METODA POUČEVANJA

KNJIŽNIČARJI

UČITELJI

mentorski nementorski

mentorski nementorski

projektno poučevanje

3,6

2,8

3,1

individualizirano poučevanje

3,4

3,4

2,7

2,9
2,8

Kot kažejo rezultati, uporaba projektnega in individualiziranega poučevanja ni ravno
pogosta metoda poučevanja pri izvajanju KIZ. Mentorski knjižničarji in učitelji v povprečju pogosteje uporabljajo projektno poučevanje pri izvajanju KIZ kot nementorski
knjižničarji in učitelji. Individualizirano poučevanje pa pogosteje uporabljajo mentorski in nementorskih knjižničarji kot mentorski in nementorski učitelji.
Kot kažejo rezultati, pridobljeni z vprašalniki, uporaba projektnega in individualiziranega poučevanja ni ravno pogosta metoda poučevanja pri izvajanju KIZ. Prav v
sodobnem poučevanju pa se vse bolj poudarja pomembnost individualiziranega
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 oučevanja, torej prilagojenega izvajanja pouka glede na sposobnosti in zmožnosti
p
dijakov (Žakelj, 2010, str. 14).

4.2 Evalvacija izvajanja KIZ na gimnazijah
V nadaljevanju so najprej prikazani rezultati raziskave o pomenu evalvacije KIZ, tem pa
sledijo rezultati raziskave o pogostosti evalvacije posameznih vidikov medpredmetnega povezovanja, in sicer za 5 mentorskih knjižničarjev, 5 nementorskih knjižničarjev,
14 mentorskih učiteljev, 13 nementorskih učiteljev, 5 mentorskih ravnateljev in 5 nementorskih ravnateljev (samo v prvem delu).
Preglednica 10: Mnenje vseh sodelujočih o pomenu sprotne evalvacije medpredmetnih učnih ur KIZ
ODGOVORI
KNJIŽNIČARJEV
POMEN
EVALVACIJE

mentorski nementorski

ODGOVORI
UČITELJEV

ODGOVORI
RAVNATELJEV

mentorski
(od 14)

nementorski
(od 13)

mentorski

nementorski

odpravljanje
težav pri
izvajanju,
načrtovanju
in organizaciji
učne ure

4

5

12

10

3

4

odpravljanje
težav pri
sodelovanju in
timskem delu
knjižničarjev in
učiteljev

3

4

9

10

4

4

učinkovitejše
doseganje ciljev
posodobljenega
kurikula KIZ

4

4

9

7

5

2

ustvarjanje
za dijake
koristnejšega,
učinkovitejšega
učnega okolja

3

4

9

4

3

2

Pri mnenju knjižničarjev o pomenu sprotne evalvacije medpredmetnih učnih ur KIZ
med mentorskimi in nementorskimi knjižničarji ni večjih razlik. Tako mentorski kot nementorski knjižničarji vidijo največji pomen sprotne evalvacije v odpravljanju težav
pri izvajanju, načrtovanju in organizaciji učne ure ter v učinkovitejšem doseganju ciljev posodobljenega kurikula KIZ. Kaže se trend, da mentorski učitelji bolj poudarjajo
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sprotno evalvacijo kot nementorski učitelji. Tudi mentorski ravnatelji pripisujejo večji
pomen sprotni evalvaciji kot nementorski ravnatelji, predvsem glede učinkovitejšega
doseganja ciljev posodobljenega kurikula KIZ.
Kot kažejo rezultati, se zdi evalvacija KIZ vsem sodelujočim potrebna, pomen sprotne
evalvacije pa vidijo v odpravljanju težav pri izvajanju medpredmetne učne ure, odpravljanju težav pri sodelovanju knjižničarjev in učiteljev, v učinkovitejšem doseganju
ciljev posodobljenega kurikula KIZ in v ustvarjanju za dijake učinkovitejšega učnega
okolja. Kot navaja Temeljni načrt spremljanja kurikula oz. programov in novosti (s. a.),
so ugotovitve spremljanja koristna povratna informacija za pedagoške delavce o dejanskem stanju v šolski praksi ter tako pomemben vir podatkov in ključno vodilo za
njihove nadaljnje odločitve. Kljub manjšim razlikam v ocenah je na splošno opaziti tudi,
da je pomembnost izvajanja evalvacije za posamezne vidike medpredmetnega povezovanja na opazovanih gimnazijah precej visoka. Glede na rezultate torej lahko ugotovimo, da se knjižničarji, učitelji in ravnatelji zavedajo, da je spremljanje in evalvacija
učnih ur oz. pouka za doseganje kakovosti pedagoškega procesa izredno pomembna.

5

Zaključki

Spremljanje in evalvacija posodobljenih učnih načrtov, in s tem tudi kurikula KIZ, je
izrednega pomena za pridobitev povratne informacije o tem, kako se spremembe in
novosti obnesejo v šolski praksi. Omogočata prenos pozitivnih rešitev v preostale šolske prakse ter sprotno odpravljanje težav in morebitnih pomanjkljivosti posodobitve,
s katerimi se srečujejo pedagoški delavci.
S sprotno evalvacijo je mogoče preverjati tudi, ali je posodobljeni program s spremembami in novostmi v praksi ustrezen in ali omogoča kakovostno izvajanje pedagoškega
procesa. Brez spremljanja in sprotne evalvacije se namreč lahko čez nekaj časa pokaže,
da se je na šolah več let izvajal neustrezen in neučinkovit program. Pomembno pa je
tudi, da se evalvacija izvaja na različne načine: z analizo šolske dokumentacije, statističnih podatkov, vprašalnikov, intervjujev, z opazovalno in ocenjevalno lestvico in shemo
za opazovanje ur pouka ter z analizo strokovnih ocen, ki jih izdelajo strokovne službe
(Temeljni načrt spremljanja kurikula oz. programov in novosti, s. a.) oziroma s kombiniranjem le-teh. S kombinacijo več raziskovalnih pristopov namreč lahko dosežemo
večjo veljavnost rezultatov, saj tako pridobimo kvalitativne in kvantitativne podatke, ki
nam prikažejo bolj realen in bolj celosten prikaz stanja v praksi. Poleg tega z uporabo
več raziskovalnih pristopov »osvetlimo« raziskovalni problem z več različnih vidikov in
tako pridobimo večji vpogled in razumevanje raziskovalnega problema.
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V ta namen smo tudi sami izdelali pilotno evalvacijo medpredmetnih učnih ur KIZ z
drugimi predmeti, in sicer z vprašalniki za knjižničarje, učitelje in ravnatelje gimnazij
ter z opazovanjem medpredmetnih učnih ur. To nam je omogočilo primerjavo nekaterih pridobljenih rezultatov obeh raziskav in s tem prikaz skladnosti oz. neskladnosti
izsledkov na posameznih področjih.
Vendar pa se je treba pri uporabi metode opazovanja zavedati tudi njenih omejitev, na
katere je opozorila Tomićeva (2002), predvsem subjektivnosti opazovalca in možnosti
drugačnega obnašanja opazovancev, če vedo, da so opazovani. Kljub omejitvam se
je opazovanje kot metoda zbiranja podatkov za naše raziskovalno delo izkazalo za
uporabno, saj smo tako dobili vpogled v vedenje knjižničarja, učitelja in dijakov ter s
tem pridobili podatke, katerih z vprašalniki ne bi mogli. Tako smo dopolnili rezultate,
ki smo jih pridobili z vprašalniki, saj je včasih neposredno opazovanje vedenja objektivnejše kot spraševanje ljudi o lastnem vedenju.
Za učinkovitejše opazovanje in lažjo uporabo sheme pa predlagamo tudi nekaj popravkov in sprememb uporabljene sheme. Ker smo med opazovanjem ugotovili, da
nismo ustrezno opredelili vrst timskega poučevanja, smo naknadno določili vrste timskega poučevanja na podlagi šestih modelov (Maroney, 1995; Robinson in Schaible,
1995, cv. Zabukovec, 2010, str. 143) (glej poglavje Metodologija). Uporabo omenjenih
šestih modelov timskega poučevanja priporočamo zato, ker se dovolj dobro ujemajo s
timskim poučevanjem, ki ga knjižničarji in učitelji uporabljajo v praksi. Poleg tega naj
opozorimo, da ni vedno mogoče izbrati le ene vrste timskega poučevanja. Medpredmetne učne ure pogosto trajajo več kot eno šolsko uro in v tem času se izmenjata dve
ali celo več vrst timskega poučevanja.
Pri sklopu Vedenje knjižničarja oziroma učitelja predlagamo nekatere popravke. In sicer bi bilo treba nekatere kategorije spremeniti, da bi bilo jasno, kaj natanko beležimo.
Ponekod pa bi bilo treba dodati opombe, v katerih bi pojasnili, kaj spada pod določeno
vedenje ter kdaj naj to vedenje beležimo.
V naslednjem sklopu sheme o vedenju dijakov smo med analizo ugotovili, da bi lahko
nekatere kategorije združili, saj kažejo enake rezultate. Predlagamo popravek kategorije
»Naredijo povzetek snovi na koncu ure«, saj glede na izkušnje pri opazovanju snovi ne
povzamejo vedno na koncu učne ure. Poleg tega bi bilo v opombah treba opredeliti, kaj
vse spada pod povzetek snovi (predstavitev izdelkov, ugotovitev, rešitev nalog in vaj itd.).
Pri zadnjem sklopu sheme o uporabi učnih pripomočkov pri medpredmetnih učnih urah bi bilo treba spremeniti kategorijo »Uporaba videoposnetkov« v »Uporaba
vizualnega gradiva«, saj se je prvotna kategorija izkazala za preozko opredeljeno. V
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omenjeni sklop sheme pa predlagamo vključitev dodatne kategorije »Uporaba učnih
listov«, saj smo pri učnih urah KIZ opazili pogosto uporabo tega pripomočka.
Medpredmetne učne ure zahtevajo in predvidevajo skupno načrtovanje, pripravo in
izvajanje knjižničarja in učitelja, saj se v njih prepletajo znanje, spretnosti in izkušnje
obeh. Ravno zato pa je potrebna tudi skupna evalvacija, kot zaključna faza timskega
dela. Vendar evalvacija, kot je opozorila Zabukovčeva (2010b), knjižničarjem in učiteljem povzroča težave, saj je zahtevna in zanjo pogosto ni časa. Brez evalvacije pa
timsko delo izgubi kakovost, ki omogoča ustrezno presojo in načrtovanje novih ciljev.
Zabukovčeva (2010b) nadaljuje, da bi bilo treba čas za evalvacijo načrtovati že v pri
pravi timske učne ure.
Poleg časovne ovire pa je evalvacija tudi zahtevna in jo je priporočljivo izvajati za posamezne vidike medpredmetnega sodelovanja. Knjižničarji in učitelji se morda sprašujejo, kako ter za katere vidike medpredmetnih učnih ur bi bilo evalvacijo smiselno izvajati. Zato bi bilo treba o tej tematiki več pisati oziroma tudi za ta vidik medpredmetnega
oz. timskega sodelovanja predstaviti primere dobre prakse. Priporočljivo in primerno
bi bilo pri usposabljanju knjižničarjev in učiteljev za izvajanje posodobitev predstaviti
tudi evalvacijo – njen pomen, možne načine izvajanja, možne delitve dela oz. nalog
med izvajanjem (glede na znanje in spretnosti posameznega člana tima ter tudi glede
na cilje posameznega predmeta ali predmetnega področja) in za katere vidike timskega poučevanja bi bilo evalvacijo treba izvajati. Primere evalvacije timskega dela bi bilo
treba predstaviti na različnih izobraževanjih oz. usposabljanjih ter jih vključiti v debate,
pogovore in delavnice.
Upamo, da bodo vprašalniki in opazovalna shema uporaben raziskovalni pripomoček
za prakso, natančneje za spremljanje izvajanja medpredmetnih učnih ur KIZ.
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