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Uvod

Prihodnost je bila vedno negotova, a je hiter napredek razvoja na vseh področjih v zadnjem času povzročil, da smo postali še občutljivejši glede nepredvidljivosti sprememb, zato moramo tudi poučevanje prilagoditi tako, da
bomo učence napotili na pot nenehnega in spreminjajočega se pridobivanja
informacij, ki jih bodo znali povezati med seboj in izkoristiti v dani situaciji.
Pomembno pri prenosu znanja je, da se vzgojno-izobraževalne institucije zavedajo zunajšolskih okoliščin, v katerih morajo učenci funkcionirati, in te okoliščine upoštevajo pri poučevanju. Znanje, spretnosti in veščine, ki jih učenci
dobijo pri posameznem predmetu, so zagotovo pomembni in jim dajejo disciplinarni pogled, toda šola mora poskrbeti tudi za to, da učence pripravi
na življenje. V realnem življenju potrebujemo znanja, veščine in sposobnosti za reševanje problemskih situacij, ki so nove in večinoma medpredmetne.
Sodobni vzgojno-izobraževalni sistemi se morajo spreminjati v smeri medpredmetnega poučevanja, saj so nacionalni kurikuli podprli težnjo za razvoj
ključnih kompetenc, ki združujejo znanja posameznih disciplin
Učitelj mora najprej dobro poznati cilje in vsebine posameznega predmeta, da lahko načrtuje kakovostno medpredmetno poučevanje, zato smo
se v prvem poglavju osredotočili na poučevanje matematike na razredni stopnji. Pomembno je, da se otrok vsak dan srečuje z matematiko in da mu je
predstavljena na način, ki ga je sposoben razumeti pri določeni starosti. Matematika razvija logično razmišljanje, spretnosti za reševanje problemov in
zmožnost abstraktnega mišljenja, ki otrokom in odraslim dajo temelje za razumevanje sveta, ki nas obdaja. Pomembni cilji poučevanja matematike v
osnovni šoli so tako predvsem uporabnost in funkcionalnost matematike,
razvijanje prenosljivih spretnosti, epistemološki cilji, ki se nanašajo na različne metode spoznavanja pri matematiki, ter doživljanje lepote matematike.
M. Cotič (2010) priporoča, da matematiko poučujemo holistično, kar pomeni,
da učence v raziskovalno dejavnost in reševanje problemov iz vsakdanjega
življenja uvajamo z vključevanjem aktualnih vsebin in sodobnih tehnologij.
Pomembno je, da imajo že na razredni stopnji pozitivne izkušnje z matematiko ter da dosegajo določene standarde znanja, saj to vpliva na njihov odnos do matematike in ostalih z matematičnih znanjem povezanih predmetov
skozi celotno šolanje.
Upoštevajoč teoretični vidik didaktike matematike in medpredmetnih po11
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vezav smo analizirali deset učnih načrtov za razredno stopnjo osnovnega
šolanja glede na stopnjo vključevanja medpredmetnega povezovanja in
nato izdelali predlog procesnociljnih povezav matematike z ostalimi šolskimi
predmeti na razredni stopnji, ki bodo v pomoč učiteljem pri letnem načrtovanju medpredmetnega pouka. Pripravili smo tudi teoretično zasnovo obravnave treh medpredmetnih tem v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju,
in sicer orientacije, časa in denarja. Z vidika medpredmetnega povezovanja
smo pregledali in analizirali še angleški in ﬁnski učni načrt, da bi ugotovili, ali
ima s slovenskim načinom povezovanja kakšne skupne točke oz. ali bi lahko
naše učne načrte še izboljšali s primeri dobre prakse iz tujine.
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