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V današnjem času smo priče nenehnemu napredku na vseh področjih, ki od
nas zahteva hitro odzivnost, prilagodljivost na spremembe okolja in družbe
ter vseživljenjsko izobraževanje. Izhajajoč iz tega je treba tudi poučevanje
prilagoditi, tako da bomo učence¹ napotili na pot nenehnega učenja in spreminjajočega se pridobivanja informacij, ki jih bodo znali povezati med seboj
in izkoristiti v dani situaciji. Sposobnosti videnja povezav, reševanje problemov z vidika različnih perspektiv in vključevanje informacij z različnih področij so ključni za življenje v hitro spreminjajoči se družbi. Učitelji in vzgojitelji tako niso več le posredniki znanja, temveč pomembni soustvarjalci dinamičnega učnega procesa, v katerem skupaj z učenci soustvarjajo znanje, da
bi razumeli dogajanje v družbi oz. svoji okolici. Prav zato je pomembno, da
vzgojno-izobraževalne institucije pri poučevanju upoštevajo te značilnosti in
se nanje ustrezno odzivajo. Pri tem je pomembno spreminjanje učnega procesa v smeri medpredmetnega povezovanja, ki prispeva k vseživljenjskemu
znanju in razvoju ključnih kompetenc, predvidenih v nacionalnih kurikulih.
Medpredmetno povezovanje je celosten didaktični pristop, ki označuje
tako horizontalno kot vertikalno povezovanje znanj, vsebin in učnih spretnosti ter spodbuja samostojno in aktivno pridobivanje učnih izkušenj (SicherlKafol 2008). Povezovanje disciplin nadgrajuje sodobne teorije poučevanja in
¹ Pojem učenec je uporabljen v smislu učečega se na vseh stopnjah vzgojno-izobraževalnega
sistema.
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učenja ter učečega se postavi v vlogo aktivnega graditelja lastnega znanja.
Medpredmetno povezovanje se lahko načrtuje in uresničuje na različnih ravneh: (1) vsebinski, (2) konceptualni ter (3) procesni. Vsebinska raven povezovanja pomeni predvsem obravnavo učnih tem v okviru različnih predmetov,
pri čemer je pomembno, da se vsebina enega področja ne siromaši na račun vsebine drugega področja. Medpredmetno povezovanje na konceptualni ravni pomeni obravnavo sorodnih pojmov pri različnih predmetih, kar
omogoča transfer miselnih strategij za ustvarjalno reševanje problemov pri
različnih predmetih. Pomembno je tudi povezovanje na procesni ravni, pri
čemer učenje poteka kot interakcija spoznavnega, čustvenega, socialnega
ter telesnega razvoja (Sicherl-Kafol 2008). Ob zavzetosti za medpredmetno
povezovanje in poučevanje ne smemo zanemariti dejstva, da je pogoj za
uspešno medpredmetno učenje velikokrat obvladovanje temeljnih veščin in
znanj posameznih disciplin, in šele, ko jih učenec obvlada, jih lahko integrira
v ostala predmetna področja. Predmete povezujemo, ko je to smiselno in ko
vemo, da bo povezava prispevala k bolj poglobljenemu in posledično trajnejšemu znanju.
Vsebinsko zasnovo obsežne znanstvene monograﬁje Medpredmetno povezovanje v funkciji uresničevanja vzgojno-izobraževalnih ciljev, določajo prispevki, ki se usmerjajo tako v splošne vidike medpredmetnega povezovanja
kot tudi v speciﬁčnejše, konkretnejše primere. V monograﬁji so predstavljene
študije, ki se navezujejo na različna vzgojno-izobraževalna obdobja kot tudi
na različna disciplinarna področja. Nekateri prispevki temeljijo na predstavitvi konkretnih izvedb medpredmetnega povezovanja, ki lahko služijo kot
izhodišče za iskanje smiselnih medpredmetnih povezav. Avtorji prispevkov
so učitelji na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja, raziskovalci in študenti.
Predstavljene raziskave imajo kljub različnim izkušnjam in raziskovalnim izhodiščem vrsto skupnih poudarkov, povzetih v nadaljevanju:
1. Kakovostno medpredmetno poučevanje lahko zagotovimo le, če strokovnjaki različnih področij najdejo skupne točke tako na ravni izobraževalne politike kot na ravni vzgojno-izobraževalnih institucij, ki povezave izvajajo. Da bi se medpredmetno povezovanje lahko uresničevalo,
je vzgojno-izobraževalnim institucijam potrebno zagotoviti sistemsko
podporo: poskrbeti je potrebno za ustrezne materiale, didaktične pripomočke in prostore, ki bodo omogočali sodobne načine učenja in poučevanja. Pri tem moramo poudariti, da je ključna podpora in ne regulacija, saj mnogi izsledki dokazujejo, da diktiranje načina poučevanja ni
učinkovit pristop.
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2. Posebno pozornost je potrebno nameniti vključevanju vsebin s področja medpredmetnega povezovanja tako pri začetnemu usposabljanju kot tudi stalnemu izpopolnjevanju učiteljev, saj ti na ta način pridobivajo kompetence za izvajanje tovrstnega poučevanja. Pri tem je
odločilnega pomena tudi tesno sodelovanje med visokošolskimi učitelji na fakultetah, ki izobražujejo bodoče vzgojitelje in učitelje. Tukaj
vidimo tudi številne možnosti sodelovanja izvajalcev izobraževanja z
izkušenimi učitelji praktiki. Primeri dobre prakse pri tem predstavljajo
enega izmed ključnih instrumentov prenosa izkušenj in znanja v širše
učno okolje. Izmenjava dobrih primerov medpredmetnega poučevanja tako prispeva k boljši učni praksi in učnim uspehom učencev.
3. Zavedati se moramo, da lahko do učinkovitega medpredmetnega sodelovanja pride le v institucijah, ki so temu naklonjene, ter med učitelji,
ki so strokovno usposobljeni, motivirani in timsko naravnani. Zato bo v
prihodnje zagotovo potrebno več pozornosti nameniti razvijanju sodelovalne kulture v vzgojno-izobraževalnih institucijah. Medsebojno sodelovanje izvajalcev je nujno za uspešno načrtovanje, izvedbo in evalvacijo učinkovitega medpredmetnega povezovanja.
Prednosti medpredmetnega poučevanja in povezovanja je veliko, tako za
učence kot za učitelje. Učenci pri medpredmetnem poučevanju in učenju razvijajo več naprednih epistemoloških prepričanj, izboljšajo sposobnost kritičnega mišljenja ter usvajajo razumevanje odnosov med perspektivami, ki izhajajo z različnih predmetnih področij, hkrati pa pridobivajo možnost uporabe pridobljenega znanja pri vsaki disciplini, kar krepi njihovo samozavest.
Učitelji, ki sodelujejo pri izvajanju medpredmetnega poučevanja, več sodelujejo s sodelavci, spoznavajo druga predmetna področja ter nove načine poučevanja, hkrati pa ob prilagajanju dobivajo tudi podporo drug drugega in
občutek, da poučujejo učinkoviteje.
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