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4

UVOD
Obseg pouka je pomemben dejavnik učnega procesa učencev. Iz obstoječih podatkov lahko sklepamo,
da kakovost pouka in učenju namenjeni čas pomembno vplivata na boljše dosežke ter uravnavata
primanjkljaj na drugih področjih, kot sta zmožnost in pripravljenost učencev za učenje.(1) Tudi rezultati
različnih raziskav so pokazali, da lahko povečan obseg pouka določenega predmetnega področja
spodbudi zanimanje učencev za ta predmet in posledično izboljšanje dosežkov.(2)
Korelacija med obsegom pouka in dosežki ni nedvoumna, saj mora enačba vključevati še druge
pomembne elemente, kot sta kakovost pouka in učenju namenjeni čas izven šole. Pozitivno razmerje
med večjim obsegom pouka in dosežki postane vidnejše, če povečanje obsega pouka spremljajo še
drugi podporni ukrepi in če je usmerjeno na prikrajšane otroke, na primer tiste, ki živijo v manj
spodbudnem učnem okolju.
Lavy (2015) je proučeval korelacijo med dosežki v raziskavi PISA učencev z iste šole pri različnih
predmetih in obsegom pouka teh predmetov. Ugotovil je, da so razlike dosežkih učencev pri različnih
predmetih povezane z razlikami v obsegu pouka posameznega predmeta, še posebno pri učencih iz
slabše izobraženih družin in učencih, predstavnikih druge generacije priseljencev.(3) Dobbie in Fryer
(2013) sta ugotovila, da je možno z indeksom petih politik (povečan obseg pouka, redna povratna
informacija učitelja, uporaba podatkov za usmerjanje dejavnosti pouka, intenzivno tutorstvo in visoka
pričakovanja) pojasniti približno 45 odstotkov variance dosežkov učencev in učinkovitosti šol s koncesijo
v New Yorku.(4) Battistin in Meroni (2016) sta – v okviru projekta o kakovosti in odlikah analizirala učinek
povečanega obsega pouka v šolah s slabšimi dosežki v Italiji. Analiza je pokazala, da so se s tem
ukrepom izboljšali dosežki učencev iz najmanj spodbudnih okolij pri matematiki. Nasprotno so se
dosežki uspešnejših učencev znižali pri matematiki, če so jih dodatno obremenili pri pouku jezika.(5)
Aucejo in Romano (2016) sta ugotovila, da so se dosežki pri matematiki in branju pomembneje izboljšali
v šolah, v katerih so uspeli zmanjšati absentizem (in s tem izenačevati dejanski čas pouka za vse
učence), kot v šolah, v katerih so povečali število dni pouka v šolskem letu.(6)

(1)

Gettinger, M, 1985. Time allocated and time spent relative to time needed for learning as determinants of achievement.
Journal of Educational Psychology, 77, s. 3–11. Carroll, J. B., 1989. The Carroll Model: A 25-years retrospective and
prospective view. Educational Researcher, 18 (1), s. 26–31. Kidron, Y. in Lindsay, J., 2014. The effects of increased learning
time on student academic and non-academic outcomes: Findings from a meta-analytic review (REL 2014-015). Washington, DC: U.S. Department of Education, Institute of Education Sciences, National Center for Education Evaluation and
Regional Assistance, Regional Educational Laboratory Appalachia. http://ies.ed.gov/ncee/edlabs

(2)

Traphagen, K., 2011. Strengthening science education: The power of more time to deepen inquiry and engagement.
Washington, DC: National Center on Time and Learning. Blank, Rolf K., 2013. Science instructional time is declining in
elementary schools: What are the implications for student achievement and closing the gap? Science Education, 97, s. 830–
847. Fitchett, P.G.; Heafner, T. L., Vanfossen, P., 2014. An analysis of time prioritization for social studies in elementary
school classrooms. Journal of Curriculum & Instruction. 8 (2), s. 7–35.

(3)

Lavy, V., 2015. Do differences in schools' instruction time explain international achievement gaps? Evidence from developed
and developing countries. The Economic Journal, vol. 125(588), s. F397–F424. https://www.nber.org/papers/w16227.pdf.

(4)

Dobbie, W. in Freyer R. G., 2013. Getting beneath the veil of effective schools: Evidence from New York City. American
Economic Journal: Applied Economics 2013, 5(4), s. 28–60.

(5)

Battistin, E. in Meroni, E. C., 2016. Should we increase instruction time in low achieving schools? Evidence from Southern
Italy. Economics of Education Review, 55, s. 39–56.

(6)

Aucejo, E. in Romano, T. F., 2016. Assessing the effect of school days and absences on test score performance. Economics
of Education Review, 55, s. 70–87.
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Poročilo obravnava priporočeni najmanjši obseg pouka v rednem obveznem splošnem izobraževanju
(od prvega leta primarnega izobraževanja do konca rednega obveznega izobraževanja) v šolskem letu
2018/19 v 42 evropskih izobraževalnih sistemih.(7) Podatke sta zbrala skupaj omrežje Eurydice,
Evropska komisija, in omrežje NESLI OECD. V poročilu niso upoštevani programi sekundarnega
izobraževanja s poklicnim profilom in programi posebej za učence s posebnimi potrebami.
Podatki za Nizozemsko, Avstrijo in Lihtenštajn so razdeljeni po različnih poteh ali programih, ki se
začnejo z nižjim sekundarnim splošnim izobraževanjem.(8) Podatki o višjem sekundarnem
izobraževanju (raven ISCED 34) za belgijsko francosko skupnost, Bolgarijo, Madžarsko, Italijo,
Romunijo in Turčijo se nanašajo na program splošnega izobraževanja, v katerega je vpisan največji
delež učencev.
Tema publikacije je usmerjena na priporočeni obseg pouka v obveznem programu, določen s predpisi
ali drugimi centralnimi dokumenti: to je najmanjši dovoljeni obseg pouka, ki so ga učenci večinoma
deležni. V določenih državah vseeno najmanjši obseg pouka ne velja povsod in za vse šole ali
geografska območja. Poleg tega morajo v nekaterih državah šole zagotoviti dodaten obseg pouka,
učenci pa se lahko odločijo, ali bodo ta del pouka obiskovali ali ne. Ta dodatni obseg pogosto zagotovijo
v obliki programov za prikrajšane učence ali učence s slabšimi učnimi dosežki. V analizi niso upoštevani
podatki za neobvezni program; za več informacij glejte dodatek in opombe k podatkom držav.
Poročilo je razdeljeno na dva dela.
Prvi del: primerjalna analiza o priporočenem najmanjšem letnem obsegu pouka in razporeditev pouka
med posamezne predmete programa, s posebnim poudarkom na branju, pisanju in književnosti,
matematiki, naravoslovju in družboslovju. Ta področja so bila izbrana v povezavi z referenčnim merilom
Sveta Evropske unije za branje, matematiko in naravoslovje, ki določa, da mora delež 15-letnikov z
nizkimi dosežki pasti do leta 2020 pod 15 odstotkov.(9) Nadalje, nedavno priporočilo Sveta o
spodbujanju skupnih vrednot, vključujočega izobraževanja in evropske razsežnosti poučevanja vključuje
med prednostnimi nalogami spodbujanje državljanske vzgoje, demokratičnih vrednot, državljansko
participacijo in razumevanje izvorov in delovanja Evropske unije; ti elementi programa so praviloma
umeščeni v predmetno področje družboslovja.(10)
Primerjalna analiza ima osem poglavij:


Prvo poglavje: prikaz povezanosti najmanjšega obsega pouka v obveznem izobraževanju s številom
let.



Drugo poglavje: primerjava priporočenega letnega obsega pouka med državami po ravni
izobraževanja.



Tretje poglavje: opis glavnih sprememb v zadnjem letu.



Četrto poglavje: prikaz prilagodljivosti, ki jo imajo lokalne oblasti in šole pri določanju obveznega
obsega pouka med razredi in/ali predmeti ali pri izbiri predmetov v ponudbi.

(7)

Čeprav je eden ali več razredov predprimarnega ali t. i. predšolskega izobraževanja obveznih v 17 evropskih državah,
podatki te ravni izobraževanja niso predmet te študije (glejte European Commission/EACEA/Eurydice, 2019. Key Data on
Early Childhood Education and Care in Europe – 2019 Edition. Luksemburg: Publications Office of the European Union).

(8)

Na Nizozemskem obstajajo v sekundarnem izobraževanju tri različne poti: VWO, HAVO in VBMO. Podatki o sekundarnem
izobraževanju za Avstrijo se nanašajo na Neue Mittelschule (nova srednja šola, NMS) in Allgemeinbildende höhere Schule
(splošna srednja šola, AHS). Tudi v Lihtenštajnu obstajajo v sekundarnem izobraževanju tri poti: Gymnasium, Oberschule
in Realschule.

(9)

Sklepi Sveta z dne 12. maja 2009 o strateškem okviru za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020).
2009/C 119/02: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XG0528(01).

(10)

Priporočilo Sveta o spodbujanju skupnih vrednot, vključujočega izobraževanja in evropske razsežnosti poučevanja. Bruselj,
17. 1. 2018. COM(2018) 23 končni: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0607(01).
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Uv o d



Peto poglavje: najmanjši obseg pouka branja, pisanja in književnosti v primarnem in rednem
obveznem sekundarnem splošnem izobraževanju.



Šesto poglavje: najmanjši obseg pouka matematike v primarnem in rednem obveznem
sekundarnem splošnem izobraževanju.



Sedmo poglavje: priporočeni najmanjši obseg pouka naravoslovja v primarnem in rednem
obveznem sekundarnem splošnem izobraževanju.



Osmo poglavje: pomen družboslovja v programu v smislu obsega pouka.

Drugi del je razdeljen na pet poglavij. V prvem poglavju so navodila za branje diagramov (podatki
držav), seznam akronimov in okrajšav. V drugem poglavju (obseg pouka po državi) in tretjem poglavju
(obseg pouka po predmetih) so diagrami. V četrtem poglavju je dodatek k diagramom za nekatera
predmetna področja (na primer četrti in peti jezik) in za neobvezni program. Opombe k podatkom držav
so v petem poglavju.
Definicije in kode so razložene v pojmovniku na koncu poročila.
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1.

Najmanjši obseg pouka v obveznem izobraževanju je povezan s
številom razredov

Redno obvezno splošno izobraževanje (kot je definirano v tem poročilu) lahko traja od osem do dvanajst
let, odvisno od države. V 20 izobraževalnih sistemih obvezno izobraževanje vključuje primarno in nižjo
sekundarno raven izobraževanja (to sta ravni ISCED 1 in 24). V ostalih 23 sistemih vključuje tudi razred
ali več razredov višjega sekundarnega splošnega izobraževanja ali ISCED 34. Priporočeni obseg pouka
v rednem obveznem splošnem izobraževanju je v posamezni državi praviloma povezan s številom
razredov: več kot je razredov, večje je število ur pouka.
V 22 izobraževalnih sistemih priporočeni obseg pouka v rednem obveznem izobraževanju zajema manj
kot 7.700 ur in v skoraj vseh obvezno izobraževanje traja osem ali devet let. Na Hrvaškem in v Srbiji
traja osem let. V 16 sistemih traja devet let. Med temi imajo najmanjši priporočeni obseg pouka v
Bolgariji, Latviji, Albaniji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori. V Litvi, na Slovaškem in Islandiji je
priporočeni obseg pouka manj kot 7.700 ur, kljub temu da obvezno splošno izobraževanje traja deset
let. To velja tudi za Severno Makedonijo, v kateri traja redno obvezno izobraževanje najmanj enajst let
za vse in trinajst let za učence v splošnem izobraževanju.
V 13 izobraževalnih sistemih/poteh, v katerih traja redno obvezno splošno izobraževanje deset let,
zajema priporočeni obseg pouka od 7.356 do 10.960 ur. V tej skupini Danska izstopa z 10.960 urami,
kar je 1.620 ur več kot v drugi najvišje uvrščeni državi, Nizozemski (VMBO – 9.340 ur).
V preostalih izobraževalnih sistemih/poteh, v katerih traja redno obvezno splošno izobraževanje enajst
ali dvanajst let, zajema obseg pouka praviloma od 7.620 (Severna Makedonija) do 11.340 ur (NL, VWO).
Slika 1: Število let rednega obveznega izobraževanja (primarno in sekundarno izobraževanje) in priporočeni obseg
pouka (v urah) v obveznem programu, 2018/19

Priporočeni najmanjši obseg pouka (v urah)

Število let rednega obveznega izobraževanja

ISCED 1

ISCED 2

ISCED 3

Vir: Eurydice.
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Število let rednega obveznega izobraževanja

1 . d e l : P ri m e rj a l n a a n a l i z a
Najmanjši obseg pouka v urah za obvezni program na posamezni ravni izobraževanja, 2018/19
BE fr

BE de

BE nl

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

HR

IT

CY

LV

ISCED 1

4 956

5 040

4 916

1 949

3 434

7 360

2 896

3 964

5 430

4 488

4 750

4 320

1 890

4 455

4 872

3 589

ISCED 24

1 888

1 680

1 890

2 367

3 550

3 600

4 526

2 468

2 772

2 374

3 161

3 784

2 651

2 970

2 570

2 381

ISCED 34

3 304

3 360

3 781

1 728

1 054

1 036

LT

LU

HU

MT

NL

ISCED 1

2 441

5 544

2 769

5 128

5 640
HAVO VMBO

VWO

AHS

NMS

ISCED 24

4 915

2 535

3 204

2 527

3 000

3 000

3 600

3 600

845

1 917

1 604

1 700

UKENG

UKWLS

UKNIR

UKSCT

AL

BA

CH

IS



5 168

5 510

532

2 927

2 700

4 782

5 100

ISCED 34

ISCED 1
ISCED 24



2 850

2 765

190

ISCED 34



1 900

1 799

63

937

3 098

3 700

924
AT
2 820

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

3 619

5 460

3 360

4 091

2 678

3 905

4 400

2 488

2 754

3 800

2 298

4 073

2 423

2 490

2 414

1 949

2 700

3 008

2 836

2 516

1 782

LI
3 740
Gym

Obs

Reals

3 795

3 686

3 740

865

ME

MK

NO

RS

TR

2 682

3 096

5 272

2 511

2 880

2 698

2 904

2 622

3 314

3 360

1 620

3 840

 = Najmanjši obseg pouka ni določen.
Vir: Eurydice.

Opombe k podatkom držav (slika 1)
Nemčija: podatki predstavljajo tehtan povprečni obseg pouka temeljnih predmetov obveznega programa. Podatke so pripravili v
sekretariatu ministrstev za izobraževanje in kulturne zadeve dežel (Länder) na podlagi števila učencev, vpisanih v različne
programe (referenčno leto 2017/18).
Španija: podatki o načrtovanem obsegu pouka temeljijo na določilih nacionalnih in regionalnih predpisov o programih
izobraževanja in šolskih koledarjih (referenčno leto 2018/19). Tehtano povprečje je izračunano iz statističnih podatkov o številu
učencev na razred in na avtonomno skupnost statističnega urada pri Ministrstvu za izobraževanje in poklicno usposabljanje
(referenčno leto 2016/17).
Avstrija: podatki za deveti razred niso na voljo, kljub temu da je ta oddelek del rednega obveznega splošnega izobraževanja.
Združeno kraljestvo (ENG): ni določenega najmanjšega obsega pouka posameznega predmeta ali vse skupaj. Vse šole morajo
zagotoviti zadosten obseg pouka za izvedbo širokega in uravnoteženega programa, ki izpolnjuje vse zakonske zahteve.
Združeno kraljestvo (SCT): v škotskem programu za odličnost obseg pouka ni določen za posamezna predmetna področja, ki
jih je treba poučevati; določen je samo najmanjši obvezen obseg 2 uri na teden za šport.
Švica: ni določenega standardnega programa in standardnega obsega pouka, razen najmanjšega obsega pouka športa na
nacionalni ravni. Programe in predviden obseg pouka določijo v 26 kantonih. Številke pomenijo tehtana povprečja zahtev kantonov
za posamezni razred in obseg pouka skupaj po predmetnikih kantonov (Stundentafeln/grilles horaires).
Severna Makedonija: trajanje obveznega izobraževanja ni določeno na najvišji ravni, vendar morajo vsi učenci uspešno zaključiti
sekundarno izobraževanje. Splošni program na ravni ISCED 34 (Gimnazija) traja štiri leta, programi poklicnega izobraževanja so
lahko krajši.

Skupni obseg pouka na sliki 1 je za Združeno kraljestvo (Škotska) posebej majhen. Razen določenih
najmanj dveh ur na teden za šport, škotski kurikulum za odličnost ne določa obsega pouka predmetnih
področij, ki jih je treba poučevati. Podobno ni centralno določenega najmanjšega obveznega obsega
pouka v Združenem kraljestvu (Anglija) (glejte poglavje 4).

Primarno izobraževanje običajno traja več let in ima večji obseg pouka kot nižje sekundarno
izobraževanje
Primarno izobraževanje praviloma traja več let kot nižje sekundarno izobraževanje, zato je skupni obseg
pouka posledično v mnogih državah višji.
Primarno izobraževanje traja od štiri do sedem let, odvisno od države, v dveh tretjinah sistemov pet ali
šest let. Nasprotno nižje sekundarno izobraževanje traja štiri leta ali manj v vseh izobraževalnih
sistemih.
Primarno izobraževanja traja 4.000 ur ali več v polovici izobraževalnih sistemov, medtem ko nižje
sekundarno izobraževanje vključuje 4.000 ur ali več v samo treh sistemih. V povprečju primarno
izobraževanje pokriva vsaj 4.062 ur in splošno nižje sekundarno 2.956 ur pouka.
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Kot kaže slika 2, je razlika v priporočenem obsegu pouka med državami za posamezno raven
izobraževanja večja v primarnem kot v nižjem sekundarnem izobraževanju. Obseg pouka v obveznem
splošnem nižjem sekundarnem izobraževanju obsega med 2.000 do 4.000 ur v večini sistemov; samo
v šestih sistemih je obseg pouka večji. Na primarni ravni je variiranje števila ur pouka večje.
Slika 2: Porazdelitev izobraževalnih sistemov po skupnem obsegu pouka (v urah) v primarnem in nižjem
sekundarnem izobraževanju, 2018/19
Primarno izobraževanje

Nižje sekundarno izobraževanje
Število izobraževalnih sistemov

2.

Letni obseg pouka v obveznem splošnem sekundarnem
izobraževanju je praviloma večji

Čeprav je v primarnem izobraževanju več ur pouka skupaj, je obseg pouka na letni ravni večji na
sekundarni ravni izobraževanja. Nižje sekundarno splošno izobraževanje praviloma traja manj let in
vključuje manj razredov, vendar vseeno več ur pouka kot na primarni ravni izobraževanja. To velja tudi
za višje sekundarno izobraževanje v več državah, v katerih ta raven vključuje razred ali več razredov
rednega obveznega splošnega izobraževanja. To predvsem nakazuje namero politik izobraževanja, da
primerno starosti učencev povečajo obseg časa, namenjenega učenju, pri čemer mlajši učenci
preživljajo manj časa v razredu. V prvih razredih primarnega izobraževanja je pogosto manj ur pouka.
Na sliki 3 je prikazan najmanjši obseg pouka na leto, ki je rezultat deljenja skupnega priporočenega
obsega pouka v primarnem, nižjem oziroma višjem sekundarnem izobraževanju s številom let na
posamezni ravni izobraževanja.
V primarnem izobraževanju je povprečen najkrajši obseg pouka na teoretično leto 735 ur – najkrajši
obseg pouka med tremi ravnmi izobraževanja.(11) Letni obseg pouka je manj kot 500 ur v državah, kot
sta Bolgarija in Hrvaška, in več kot 900 ur na Danskem, Irskem, v Luksemburgu, na Nizozemskem in
Portugalskem. V tri četrt izobraževalnih sistemih je priporočeni obseg pouka manj kot 840 ur na
teoretično leto.
V nižjem sekundarnem splošnem izobraževanju je povprečen obvezen obseg pouka na teoretično leto
874 ur, od 663 ur na Hrvaškem in 674 v Severni Makedoniji do 1.000 ur ali več na Danskem, v Španiji
in na Nizozemskem (HAVO in VWO). V približno polovici držav je priporočeni letni obseg pouka (na
teoretično leto) več kot 845 ur.
V skoraj vseh izobraževalnih sistemih je obvezen obseg pouka na teoretično leto v nižjem sekundarnem
izobraževanju večji kot obvezni obseg v primarnem izobraževanju. Razlika je več kot 225 ur v Španiji,
na Poljskem in v Romuniji; več kot 300 ur v Bolgariji in Črni gori. Samo v Luksemburgu, na Malti,
Nizozemskem (VMBO) in Islandiji je priporočeni obvezen obseg pouka na leto samo nekoliko večji kot
obseg v nižjem sekundarnem izobraževanju. V nemško govoreči skupnosti v Belgiji je obseg pouka
enak na obeh ravneh.

(11)

Združeno kraljestvo (Anglija in Škotska) ni zajeto.
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V 23 izobraževalnih sistemih je obvezen najmanj en razred na ravni ISCED 34 (praviloma višje
sekundarno izobraževanje). Povprečen priporočeni obseg pouka na tej ravni izobraževanja je 904 ur na
teoretično leto: od 802 na Malti do več kot 1.000 ur v Španiji in Franciji.(12)
Slika 3: Priporočeni obvezen obseg pouka v obveznem programu, v urah, na teoretično leto in raven ISCED, 2018/19
ISCED 1
(1) = Število let

ISCED 24
(x 100)

ISCED 1

(1) = Število let

ISCED 34
(x 100)

ISCED 24

(1) = Število let

(x 100)

ISCED 34

 = Najmanjši obseg pouka ni določen.
Vir: Eurydice.

(12)

Avstrija in Združeno kraljestvo (Anglija in Škotska) nista zajeta. Za Nizozemsko je zajeta samo smer VWO.
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Metodološko pojasnilo (slika 3)
Na stolpčnem grafu je prikazan priporočeni obvezen obseg pouka (število ur) na teoretično leto. Za vsako državo je obvezen
obseg pouka v urah za obvezen program za posamezno raven ISCED razdeljen na trajanje v letih. Pred vsakim stolpcem je
označeno število obveznih let na raven izobraževanja.
Na tej sliki so zajeti podatki samo za primarno in redno obvezno sekundarno splošno izobraževanje. Razredi na ravni
predprimarnega ali predšolskega izobraževanja niso zajeti, tudi če so del rednega obveznega izobraževanja.
V stolpcu za ISCED 34 so zajeti samo podatki za države, v katerih redno obvezno splošno izobraževanje vključuje enega ali več
razredov.

Opombe k podatkom držav
Nemčija: podatki predstavljajo tehtan povprečni obseg pouka temeljnih predmetov obveznega programa. Podatke so pripravili v
sekretariatu ministrstev za izobraževanje in kulturne zadeve dežel (Länder) na podlagi števila učencev, vpisanih v različne tipe
šol (referenčno leto 2017/18).
Španija: podatki o načrtovanem obsegu pouka temeljijo na določilih nacionalnih in regionalnih predpisov o programih
izobraževanja in šolskih koledarjih (referenčno leto 2018/19). Tehtano povprečje je izračunano iz statističnih podatkov o številu
učencev na razred in na avtonomno skupnost statističnega urada pri Ministrstvu za izobraževanje in poklicno usposabljanje
(referenčno leto 2016/17).
Avstrija: podatki za deveti razred niso vključeni, kljub temu da je ta del rednega obveznega splošnega izobraževanja.
Združeno kraljestvo (ENG): ni določenega najmanjšega obsega pouka za posamezni predmet ali vse skupaj. Vse šole morajo
zagotoviti zadosten obseg pouka za izvedbo širokega in uravnoteženega programa, ki izpolnjuje vse zakonske zahteve.
Združeno kraljestvo (SCT): v škotskem programu za odličnost obseg pouka ni določen za posamezna predmetna področja, ki
jih je treba poučevati; določen je samo najmanjši obvezen obseg pouka športa, tj. 2 uri na teden.
Švica: razen najmanjšega obsega pouka športa, na nacionalni ravni nista določena standardni program in standardni obseg
pouka. Programe in predviden obseg pouka določijo v 26 kantonih. Številke pomenijo tehtana povprečja zahtev kantonov za
posamezni razred in obseg pouka skupaj po predmetnikih kantonov (Stundentafeln/grilles horaires).
Severna Makedonija: trajanje obveznega izobraževanja ni določeno na najvišji ravni, vendar morajo vsi učenci uspešno zaključiti
sekundarno izobraževanje. Splošni program na ravni ISCED 34 (Gimnazija) traja štiri leta, programi poklicnega izobraževanja so
lahko krajši.

3.

V večini evropskih držav se najmanjši obseg pouka v preteklih letih
ni spreminjal

V obdobju 2018/19 se v primerjavi z obdobjem 2017/18 najmanjši obseg pouka ni spremenil v 25
izobraževalnih sistemih (glejte sliko 4).
Vzrok za razlike v priporočenem obsegu pouka v Bolgariji in na Portugalskem (povečanje) ter na Irskem
in Poljskem (zmanjšanje) so pomembnejše reforme programa izobraževanja, postopno uvedene v več
letih. V Romuniji se je povečanje zgodilo zaradi spremenjene metodologije (glejte opombe k podatkom
držav).
Na Hrvaškem je sprememba posledica uvedbe obveznega predmeta IKT v petem in šestem razredu.
Na Malti so ukinili šolsko polletno preverjanje znanja v četrtem, petem, sedmem in osmem razredu, zato
je za te razrede obseg pouka večji. Poleg tega so dokončno uvedli tedenski urnik 40 šolskih ur, ki so ga
začeli postopno uvajati v šolskem letu 2014/15; v povezavi s tem se je obseg pouka obveznih izbirnih
predmetov, o katerih se odloči šola, premaknil na šport v enajstem razredu. V Švici se je v nekaterih
kantonih s sprejetjem novega zakona spremenilo število ur pouka.
V nekaterih drugih državah se je najmanjši obseg pouka nepomembno spremenil zaradi nihanja v številu
dni pouka, odvisno, na primer, od prostih dni skozi leto in posebne razporeditve šolskega leta. V tem
letu so imeli enega ali več prostih dni na Cipru, v Litvi in na Madžarskem. Zato se je v teh državah
povečal obseg pouka. Nasprotno so imeli manj dni pouka v šolskem letu – zato se je obseg pouka
nekoliko zmanjšal – v Belgiji (francoska in flamska skupnost), na Češkem, v Grčiji in na Slovaškem.
Podatki za Nemčijo, Španijo in Švico vključujejo tehtano povprečje, ki praviloma ni enako vsako leto. V
Španiji je ta razlika manj kot ena ura in zato ni prikazana.
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Slika 4: Spremembe v priporočenemnajmanjšem obsegu pouka za redno obvezno splošno izobraževanje med leti
2017/18 in 2018/19

Povečanje
Zmanjšanje
Ni sprememb.

Vir: Eurydice.
Razlika v številu ur obsega pouka med leti 2017/18 in 2018/19
BE fr BE nl

BG

CZ

DE

IE

EL

ISCED 1

-56,0

-15,6

42,7

ISCED 24

-21,3

-5,9

72,0

ISCED 34

-37,3

-11,9

0,0

HR

-35,2

92,5

-30,0

-25,5

0,0

-36,8

-55,4

0,0

0,0

105,0

-25,6

0,0

CY

LT

HU

MT

0,0

94,3

15,3

16,0

105,2

17,7
10,7

33,0

PL

CH

MK

133,0 -94,2 455,8 1072,1 -28,8

9,0

0,0

170,5

29,0

6,3

PT

RO

SK

78,9

662,4 -43,8

0,0

334,5

-9,3

0,0
-702

Vir: Eurydice.

Metodološko pojasnilo (slika 4)
Če se je obseg spremenil za manj kot 1 uro, to ni prikazano.

Opombe k podatkom držav
Nemčija in Španija: podatki ustrezajo tehtanemu povprečju obveznega obsega pouka, ki ga določijo v posamezni zvezni deželi
(Land) oziroma avtonomni skupnosti. Ta povprečja se spreminjajo iz leta v leto zaradi nihanja v populaciji učencev.
Romunija: spremembe skupnega števila ur so nastale zaradi spremenjene metodologije zbiranja podatkov.
Švedska: obseg pouka je razdeljen na tri ravni: Lågstadie (nižja), prvi, drugi in tretji razred (ISCED 1); Mellanstadiet (srednja)
četrti, peti in šesti razred (ISCED 1); Högstadiet (višja), sedmi, osmi in deveti razred (ISCED 2). Skupni obseg pouka ostaja
nespremenjen.
Švica: predvideni obseg pouka temelji na podatkih predmetnikov 26 kantonov (Stundentafeln/grilles horaires) za ravni ISCED 1
in 24 v 2018/19. Izračun so pripravili na Švicarski konferenci kantonskih ministrov izobraževanja (EDK).
Severna Makedonija: spremembe so nastale zaradi spremenjene metodologije zbiranja podatkov.

4.

Samo v nekaj državah lahko prilagajajo priporočeni obseg pouka po
predmetih in/ali razredih

V večini držav je z uradnimi usmerjevalnimi dokumenti določen priporočeni najmanjši obseg pouka
predmeta za posamezni razred. V nekaterih državah so sprejeli manj centralno določenih zahtev, tako
da imajo lokalni organi, pristojni za izobraževanje, in šole večjo avtonomijo pri odločanju o obsegu pouka
različnih obveznih predmetov ali pri izbiri predmetov v ponudbi. Ta prilagodljivost omogoča šolam
oblikovanje ponudbe izobraževalne vsebine po meri posebnih potreb učencev. Pripomore lahko tudi k
potrebni boljši koordinaciji med razredi in predmetnimi področji. To poglavje proučuje obliko in raven
prilagodljivosti, s katero lahko šole in lokalni pristojni organi določajo obseg pouka po razredih (vertikalna
prilagodljivost) in predmetih (horizontalna prilagodljivost) ter za poučevanje predmetov po svoji izbiri
(predmetna prilagodljivost).
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Vertikalna prilagodljivost se zgodi, ko centralni organi, pristojni za izobraževanje, določijo skupno
število ur za posamezni predmet, ki se poučuje v več kot enem razredu, ne da bi natančno določili število
ur predmeta na razred. Tako je določen najmanjši obseg pouka vseh predmetov v Estoniji, Litvi
(primarna raven), na Nizozemskem, Finskem, Švedskem, Islandiji in Norveškem (glejte sliko 5). V Litvi
velja vertikalna prilagodljivost za približno polovico priporočenega obsega pouka na sekundarni ravni
izobraževanja. Na Češkem vertikalna prilagodljivost velja za več kot 80 odstotkov priporočenega obsega
pouka.
Vertikalna prilagodljivost se ne izvaja povsod enako. V nekaterih primerih je skupni obseg pouka
označen za celotno raven izobraževanja, v drugih samo za skupino razredov na posamezni ravni. Češka
in Nizozemska: obseg pouka je označen za celotno raven izobraževanja. Estonija, Švedska in Islandija:
razredi na primarni ravni (ISCED 1) so razdeljeni v dve skupini. Litva: najmanjši obseg pouka je naveden
za vsako skupino dveh razredov tako na primarni kot sekundarni ravni izobraževanja. Finska in
Norveška: število kombiniranih razredov je odvisno od predmeta.(13)
Poljska: najmanjši obseg pouka v novem izobraževalnem sistemu je naveden po razredih (in ne več po
skupinah razredov, kot v preteklosti). Irska: z reformo so začeli postopoma uvajati vertikalno
prilagodljivost v nižje sekundarno izobraževanje, vendar to ne bo vidno med podatki, dokler ne
vzpostavijo novega sistema v celoti.
V vseh državah ne izvajajo enako vertikalne prilagodljivosti v smislu obveznega pouka enega ali več
predmetov v posameznem razredu skupine.
Češka: pouk nekaterih predmetov je obvezen v vseh razredih (branje, pisanje in književnost, matematika, naravoslovje,
družboslovje ter umetnost), medtem ko to ne velja za ostale predmete (IKT in tehnologija).
Nizozemska: na šoli se avtonomno odločijo, katere predmete bodo poučevali v posameznem razredu.
Finska: na šoli lahko izvajajo pouk katerega koli obveznega predmeta, za katerega velja vertikalna prožnost, od prvega
razreda dalje, vendar prvi tuji jezik najpozneje od tretjega razreda, drugi tuj jezik od šestega razreda, družboslovne
predmete od četrtega ter gospodinjstvo, vodenje in svetovanje (praktične in poklicne spretnosti) od sedmega razreda.
Švedska: najmanjši obseg pouka je priporočen/zagotovljen na nižji (Lågstadiet), srednji (Mellanstadiet) in višji ravni
(Högstadiet) v obveznem izobraževanju. Na šoli se odločijo, kako bodo razdelili obseg pouka na posamezni ravni, vendar
z nekaterimi omejitvami: število ur za predmet ali skupino predmetov lahko zmanjšajo za največ 20 odstotkov, če želijo
uvrstiti v ponudbo izbirnost na posamezni ravni, razen za angleščino, matematiko, švedščino in švedščino kot drugi jezik.
Horizontalna prilagodljivost se zgodi, ko najvišji organi, pristojni za izobraževanje, določijo skupno
število ur pouka kombinacije obveznih predmetov v posameznem razredu. Lokalna oblast ali na šoli
določi, kolikšen delež obsega pouka bodo namenili posameznemu predmetu. Horizontalno prožnost
izvajajo v dveh izobraževalnih sistemih. Združeno kraljestvo (Wales): vlada priporoči najmanjši obseg
pouka za posamezni razred, na šoli odločijo, kolikšen delež obsega pouka bodo namenili posameznemu
predmetu. Nizozemska: popolna prilagodljivost glede na dodeljevanje obsega (horizontalna in
vertikalna). Najmanjši zahtevani obseg pouka je odvisen od ravni izobraževanja in šole popolnoma
prosto dodeljujejo obseg pouka med predmeti in razredi.
Zaradi horizontalne prilagodljivosti lahko šole prosto razporejajo pomemben del centralno določenega
najmanjšega obsega pouka med obveznimi predmeti v francoski skupnosti Belgije in v Italiji (primarno
izobraževanje), v nemško govoreči skupnosti in flamski skupnosti Belgije ter v Združenem kraljestvu
(Severna Irska) (redno obvezno izobraževanje). Na Portugalskem je raven horizontalne prilagodljivosti
odvisna od razreda. Horizontalna prilagodljivost je zagotovljena na Danskem samo za prvi razred in na

(13)

Dodatne informacije o predmetih, povezanih z vertikalno prilagodljivostjo v različnih izobraževalnih sistemih, so v drugem
delu, Nacionalni diagrami, drugo poglavje. V petem poglavju so podrobnejši opisi za nekaj držav: Opombe k podatkom
držav.
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Poljskem za prvi, drugi in tretji razred. Na Irskem velja horizontalna prilagodljivost pri več predmetih v
desetem razredu (višje sekundarno izobraževanje).(14)
Slika 5: Prilagodljivost pri določanju časa in predmetov, odstotek skupnega obsega pouka po ravneh ISCED,
2018/19
ISCED 1

ISCED 24

ISCED 1
Ni horizontalne

prilagodljivosti.
Vir: Eurydice.

(14)



Ni vertikalne
prilagodljivosti.

ISCED 24
Vertikalna
prilagodljivost

Horizontalna
prilagodljivost

ISCED 34

ISCED 34
Predmetna
prilagodljivost

Popolnoma
prilagodljivo.

Dodatne informacije o predmetih, za katere velja horizontalna prilagodljivost v različnih izobraževalnih sistemih, so v drugem
delu Nacionalne sheme, drugo poglavje. Natančnejši opis je v petem poglavju: Opombe k podatkom držav.

17

P ri p o r o č e n i o b s e g p o u k a v r e d n e m o b v e z n e m i z o b r a ž e v a n j u v E v r o p i – 2 0 1 8 / 1 9
Metodološko pojasnilo (slika 5)
Vertikalna prilagodljivost: najvišji organi, pristojni za izobraževanje, določijo skupni obseg pouka določenega predmeta v več
razredih, za celotno raven ali obdobje rednega obveznega izobraževanja. Šole/lokalne oblasti prosto določijo obseg pouka za
posamezni razred.
Horizontalna prilagodljivost: najvišji organi, pristojni za izobraževanje, določijo skupni obseg pouka skupine predmetov v
določenem razredu. Šole/lokalne oblasti prosto določijo obseg pouka posameznega predmeta.(15)
Predmetna prilagodljivost: regionalne/lokalne oblasti ali šole izberejo predmete (ponekod s seznama, ki ga določijo centralni
organi, pristojni za izobraževanje) ter razporedijo centralno določen obseg pouka.(16)
Popolna prilagodljivost: najvišji organi, pristojni za izobraževanje, ne določijo najmanjšega obsega pouka. Regionalne/lokalne
oblasti ali šole prosto določijo obseg pouka posameznega predmeta in za posamezni razred.
Na grafičnem prikazu je prikazana prilagodljivost obveznih predmetov. Obseg pouka izbirnih predmetov ni prikazan. Na sliki tudi
ni prikazana prilagodljivost za predmete, ki jih izbere šola in za njih velja vertikalna prilagodljivost.

Opomba k podatkom držav
Poljska: začeli so postopno uvajati novo enovito osnovno šolo (8 razredov) in ukinjati ločeno višjo sekundarno šolo (3 letniki
gimnazjum). Nov sistem je začel veljati za prvi, četrti in sedmi razred v šolskem letu 2017/18 in naslednje šolsko leto še za drugi,
peti in osmi razred. Šolsko leto 2018/19 je tako drugo leto reforme, ko sta novi in stari sistem delovala vzporedno. Za tretji, šesti
in deveti razred po starem sistemu sicer še velja vertikalna prilagodljivost, vendar to ni prikazano na sliki. Po izvedbi reforme v
prvem, drugem, četrtem, petem, sedmem in osmem razredu je zdaj določen obvezen obseg pouka predmetov in za posamezne
razrede. Celotna nova struktura in novi predmetniki bodo začeli veljati v šolskem letu 2019/20 in vertikalne prilagodljivosti ne bo
več.

V nekaj primerih obstaja določena vertikalna prilagodljivost, vendar samo za majhen del kurikuluma. Na
Malti v primarnem izobraževanju in v Romuniji v sekundarnem izobraževanju velja poleg najmanjšega
obsega pouka posameznega predmeta tudi določena raven prilagodljivosti, znotraj katere lahko šole
prosto razporedijo nekaj dodatnih ur med obvezne predmete. Šole na Finskem prosto razporejajo nekaj
dodatnega centralno določenega obsega med predmete glasba, vizualna umetnost, obrt, športna vzgoja
in gospodinjstvo.
Šole lahko dobijo določeno raven prilagodljivosti, da zagotovijo obseg pouka predmetov po lastni izbiri
ali s predhodno določenega seznama. V primerjavi z vertikalno in horizontalno predmetna
prilagodljivost praviloma velja za manjši odstotek (manj kot 23 odstotkov) skupnega obsega pouka.
Predmetno prilagodljivost poznajo v 16 izobraževalnih sistemih. Zaradi centralno določenega
prilagodljivega dodatnega obsega pouka lahko šole zagotovijo več pouka obveznih in izbirnih predmetov
ter pouka predmetov po lastni izbiri, kot so šport, tuji jeziki, verstva in etika, IKT in tehnologije, ali
organizirajo teden pouka posebej za obravnavo določene teme. Spodaj je opisana predmetna
prilagodljivost v različnih izobraževalnih sistemih.
V šolah za sekundarno izobraževanje v francoski skupnosti Belgije velja določena prilagodljivost pri izbiri neobveznih
predmetov v ponudbi šol.
Na Češkem lahko šole s prilagodljivim obsegom pouka predmetov povečajo število ur obveznih ali izbirnih predmetov,
uvedejo pouk tujega jezika v prvem in drugem razredu ali plavanja v primarnem izobraževanju ali pouka dodatnih tujih
jezikov.
V Estoniji šole običajno izvajajo znotraj prilagodljivega dela pouk verstev in etike ter komunikacijskih tehnologij.
Na Irskem se je s postopnim uvajanjem novih specifikacij izobraževalnega obdobja 'Junior' (nižje sekundarno
izobraževanje) povečala prilagodljivost, znotraj katere šole oblikujejo svoje učne programe.
V Grčiji znotraj prilagodljivega obsega pouka izvajajo programe prečnih tem (na primer izobraževanje o okolju, zdravju,
kulturi in umetnosti) na primarni ravni izobraževanja. V nižjem sekundarnem izobraževanju je to tematski teden.
V Španiji pouk znotraj prilagodljivega obsega določajo avtonomne skupnosti za predmete po lastni izbiri (praviloma s
predhodno določenega seznama).
V Latviji pristojni za izobraževanje priporočijo šolam dodaten prilagodljiv obseg pouka športa.

(15)

Ustreza kategoriji 'obvezni predmeti s prilagodljivim urnikom', drugi del, Nacionalne sheme.

(16)

Ustreza kategoriji 'obvezni prilagodljivi predmeti po izbiri šole', drugi del, Nacionalne sheme.
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Na Madžarskem šole lahko več časa namenijo obveznim predmetom ali ponudijo druge predmete po lastni izbiri. Ena
učna ura na teden mora biti namenjena dramski/plesni vzgoji ali državljanski/narodnostni vzgoji v petem razredu ter
dramski/plesni ali medijski vzgoji v devetem razredu.
Na Poljskem šole lahko vključijo kateri koli predmet obveznega kurikuluma.
Na Slovaškem lahko šole povečajo obseg pouka obveznih predmetov ali ponudijo pouk drugega ali tretjega jezika,
tehnologije ali drugih predmetov, kot so prometna vzgoja, spolna vzgoja in manjšinski jeziki.
Na Finskem lahko šole ponudijo pouk katerega koli predmeta.
V Albaniji šola lahko izbere med drugim tudi okolijsko vzgojo na primarni ravni in tuje jezike na sekundarni ravni
izobraževanja.
V Črni gori ta obseg vključuje dva tedna pouka, namenjenega kulturi, tehničnim dejavnostim, šoli v naravi in šolskim
izletom.
Najvišja raven lokalne decentralizacije in šolske avtonomije je v Združenem kraljestvu (Anglija in
Škotska) in Švici. V Združenem kraljestvu (Anglija) so pristojni nazadnje določili obvezen najmanjši
obseg pouka leta 2011, vendar so šole ne glede na to dolžne vsako leto zagotoviti zadosten obseg
pouka obveznih predmetnih področij. V Združenem kraljestvu (Škotska) kurikulum za odličnost ne
določa najmanjšega obsega pouka programa ali katerega koli predmeta (z izjemo športne vzgoje),
določa, da mora daljše obdobje splošnega izobraževanja (deset razredov) zajeti vse izkušnje in dosežke
osmih predmetnih področij. V Švici so na nacionalni ravni določeni samo izobraževalni standardi
(temeljne kompetence) za obvezne predmete. Na nacionalni ravni ni standardnega predmetnika in
določenega obsega pouka (razen najmanjšega obsega za športno vzgojo). V okviru izobraževalnih
standardov na regionalni ravni lahko v kantonih prosto določajo predmetnike (na ravni jezikovnih regij)
in načrtujejo obseg pouka (na ravni kantonov).

5.

Branje, pisanje in književnost imajo največji delež predmetnika,
predvsem v primarnem izobraževanju

V tem poglavju so zbrane ugotovitve o relativnem pomenu branja, pisanja in književnosti (praviloma v
učnem ali prvem jeziku).(17) Na stolpičnem grafu, slika 6, je prikazan delež obsega pouka tega
predmetnega področja v primarnem in obveznem rednem sekundarnem izobraževanju. Število ur na
raven je označeno v preglednici spodaj.
Pouka branja, pisanja in književnosti je predmetno področje, ki praviloma zavzame največji delež
obsega pouka na vseh ravneh, predvsem v primarnem izobraževanju. Na tej ravni ima najmanjši obseg
pouka tega predmetnega področja v povprečju 25 odstotkov predmetnika, to je od 15 do 38 odstotkov,
odvisno od države.(18) V nemško govoreči skupnosti Belgije (18 odstotkov), na Irskem (20 odstotkov) in
na Malti (15 odstotkov) so odstotki relativno nizki v primerjavi z drugimi državami, vendar ima pouk
drugega jezika podoben delež predmetnika na primarni ravni in je pomembno večji kot v drugih državah.
V vseh ostalih sistemih je 20 odstotkov ali več predmetnika na tej ravni. V Franciji, na Cipru, v Litvi,
Avstriji, na Slovaškem in v Turčiji celo 30 odstotkov ali več.

(17)

Ta primerjalna analiza kot v preostalih delih dokumenta upošteva branje, pisanje in književnost v 'jeziku 1', ki je učni jezik.
Dodatni jeziki, ki se jih učenci učijo, so razvrščeni v kategorijo 'jezik 2', 'jezik 3', 'jezik 4' in 'jezik 5'. To praviloma velja za tuje
jezike, vendar so lahko tudi uradni jeziki v določenih državah. V tem besedilu 'drugi jeziki' niso 'jezik 1'.

(18)

V tem izračunu je upoštevan samo najmanjši obseg pouka v izobraževalnih sistemih, v katerih je centralno določen za to
predmetno področje. Podatki tudi niso upoštevani v izračunu evropskega povprečja, če obseg pouka branja, pisanja in
književnosti zajema tudi obseg pouka drugega predmeta ali je zajet v obseg pouka drugega predmeta v več kot enem
razredu na dani ravni izobraževanja. Na primarni ravni niso upoštevani BE fr, BE nl, IT, NL, PL, PT, UK in CH. Med podatki
za redno obvezno sekundarno splošno izobraževanje so izključeni BE nl, IT, NL, UK in CH (glejte opombe k podatkom
držav).
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Slika 6: Odstotek priporočenega najmanjšega obsega pouka BRANJA, PISANJA IN KNJIŽEVNOSTI v primarnem in
rednem obveznem sekundarnem splošnem izobraževanju, 2018/19
Primarno izobraževanje

Obvezno sekundarno splošno izobraževanje

Primarno izobraževanje
Obvezno predmetno
 področje s časovno
prilagodljivostjo

Obvezno sekundarno splošno izobraževanje
Vključuje obseg pouka, namenjenega
 drugim predmetom za razred ali več
razredov.

Vir: Eurydice.
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Centralno določen najmanjši obseg pouka branja, pisanja in književnosti v urah po ravneh izobraževanja, 2018/19
BE fr BE de
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675
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Primarna
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DE

EE

IE

EL

ES
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1 197

1 085

315

237
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686

774

473 1 254 361

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE



840



1 008 

941

919

865

912

1 200




HAVO VMBO VWO

480
AHS

377

686

769

305

753

285

290

ME

MK

NO

RS

TR

638

672

1 372

540

864

399

600

398

453

1 008

525

DK
630

453

703

:

357

480
NMS

LI
928
464
Gym

546
Obs

491
Reals

FR

HR

IT

CY

LV

1 656 525



1 438

835
347

Vir: Eurydice.

Metodološko pojasnilo (slika 6)
Pouk branja, pisanja in književnosti je prikazan na sliki samo v primeru, da gre za obvezni predmet v splošnem izobraževanju.
Odstotek je količnik deljenca skupnega obsega za to predmetno področje v primarnem ali rednem sekundarnem splošnem
izobraževanju in delitelja najmanjšega skupnega obsega pouka na dani ravni izobraževanja (pomnoženo s 100).
Kadar gre za obvezno predmetno področje s časovno prilagodljivostjo (glejte Pojmovnik), podatek o obsegu pouka ni naveden za
dane razrede ali ravni (glejte opise nacionalnih sistemov).
Puščica levo: obseg pouka drugih predmetov je zajet v obseg pouka branja, pisanja in književnosti za razred ali več razredov
(glejte Opombe k podatkom držav).

Opombe k podatkom držav
Danska: v prvem razredu je pouk branja, pisanja in književnosti obvezno predmetno področje s časovno prilagodljivostjo, zato
obseg pouka za ta razred ni vključen.
Nemčija: podatki predstavljajo tehtan povprečni obseg pouka temeljnih predmetov obveznega programa. Podatke so pripravili v
sekretariatu ministrstev za izobraževanje in kulturne zadeve dežel (Länder) na podlagi števila učencev, vpisanih v različne tipe
šol (referenčno leto 2017/18).
Irska: šole lahko ponudijo več pouka branja, pisanja in književnosti iz obsega, ki ga lahko prosto dodelijo obveznim predmetom.
Podatki za sekundarno raven veljajo samo za nižjo sekundarno raven izobraževanja ali ISCED 2. V desetem razredu (ISCED 34)
je angleščina obvezen predmet s časovno prilagodljivostjo.
Španija: podatki o načrtovanem obsegu pouka temeljijo na nacionalnih in regionalnih predpisih o programih izobraževanja in
šolskih koledarjih (referenčno leto 2018/19). Tehtano povprečje je izračunano iz statističnih podatkov o številu učencev na razred
in na avtonomno skupnost statističnega urada pri Ministrstvu za izobraževanje in poklicno usposabljanje (referenčno leto
2016/17).
Italija: v šestem, sedmem in osmem razredu je obseg pouka družboslovja zajet v obseg za branje, pisanje in književnost.
Avstrija: podatki za deveti razred niso zajeti, kljub temu da je ta razred del rednega obveznega splošnega izobraževanja.
Poljska: v prvem, drugem in tretjem razredu primarnega izobraževanja je pouk branja, pisanja in književnosti obvezno predmetno
področje s časovno prilagodljivostjo. V četrtem, petem in šestem razredu je obseg pouka tega predmetnega področja določen s
predmetnikom. V teh razredih znaša delež pouka branja, pisanja in književnosti 19,5 odstotka obsega.
Portugalska: v petem in šestem razredu primarnega izobraževanja je pouk branja, pisanja in književnosti obvezno predmetno
področje s časovno prilagodljivostjo, zato obseg pouka za ta razred ni zajet.
Bosna in Hercegovina: v prvem razredu pouk branja, pisanja in književnosti vključujejo obseg pouka matematike.

V rednem obveznem sekundarnem splošnem izobraževanju pouk branja, pisanja in književnosti v
povprečju pomeni 14 odstotkov predmetnika, podobno obteženo kot druga obvezna predmetna
področja, na primer matematika ali naravoslovje. Samo v Grčiji predstavlja več kot 20 odstotkov
skupnega obsega pouka na tej ravni izobraževanja.
Na Irskem je v desetem razredu, zadnjem razredu rednega obveznega izobraževanja, angleščina obvezen predmet s
časovno prilagodljivostjo; obseg pouka ni naveden v preglednici. V Italiji v šestem, sedmem in osmem razredu priporočeni
najmanjši obseg pouka branja, pisanja in književnosti vključuje pouk družboslovja.
Pouk branja, pisanja in književnosti je predmetno področje, ki mu je dodeljeno največje število ur na
primarni ravni izobraževanja v skoraj vseh državah. Povprečno število ur pouka, dodeljenega temu
predmetnemu področju v obdobju primarnega izobraževanja, je 949 ur: od 525 ur na Hrvaškem do 1.656
ur v Franciji. V polovici izobraževalnih sistemov (v katerih je za to predmetno področje določen najmanjši
obseg pouka) priporočeni obseg pouka vključuje najmanj 883 ur. Države, v katerih traja primarno
izobraževanje manj let, so pogosto države z najmanjšim številom ur.
V poprečju je branju, pisanju in književnosti dodeljenih 535 ur v rednem obveznem sekundarnem
splošnem izobraževanju. Delni razlog za to pomembno razliko je daljše trajanje primarnega
izobraževanja. Kljub temu je to predmetno področje manj poudarjeno v predmetniku na sekundarni ravni
izobraževanja.
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6.

Matematika ima drugi največji delež predmetnika v primarnem
izobraževanju, malo manj pomembna je v obveznem sekundarnem
splošnem izobraževanju

Matematika kot obvezni predmet ima drugi največji obseg pouka v primarnem izobraževanju. Enako kot
pri branju, pisanju in književnosti se delež obsega pouka v predmetniku zmanjša na ravni sekundarnega
izobraževanja v dobro drugih predmetov, kot so naravoslovje ali tuji jeziki.
V primarnem izobraževanju je okoli 17 odstotkov najmanjšega obsega pouka dodeljenega v povprečju
matematiki, to je od 12 odstotkov na Danskem in 14 odstotkov v Grčiji do 22 odstotkov na Hrvaškem in
v Srbiji. Na Danskem je v prvem razredu matematika obvezno predmetno področje s časovno
prilagodljivostjo, zato obseg pouka za ta razred ni vključen v preglednico.(19)
V približno dveh tretjinah izobraževalnih sistemov obsega matematika 17 do 19 odstotkov predmetnika.
Obtežitev v predmetniku na primarni ravni je velika v Nemčiji, na Hrvaškem, v Srbiji in Bosni in
Hercegovini.
V rednem obveznem sekundarnem splošnem izobraževanju ima matematika med 10 in 16 odstotki
skupnega priporočena obsega pouka za to izobraževalno raven v skoraj vseh državah. V tem ozkem
razponu imajo največji obseg na Hrvaškem in v Latviji ter najmanjšega na Madžarskem. Obstaja pa
nekaj izjem k temu vzorcu.
Na Irskem je matematika obvezen predmet s časovno prilagodljivostjo v zadnjem razredu rednega obveznega
izobraževanja (deseti razred). Na Portugalskem je izbirni predmet v zadnjih treh razredih rednega obveznega
izobraževanja. V Italiji doseže 19 odstotkov, ker v nižjem sekundarnem izobraževanju vključuje pouk naravoslovja (šesti,
sedmi in osmi razred) in IKT (deveti in deseti razred).
V povprečju je skoraj 628 ur dodeljenih matematiki v primarnem izobraževanju, 321 ur manj kot branju,
pisanju in književnosti. Število ur se razteza od 300 ur v Bolgariji do 1.056 v Luksemburgu. V nekaj več
kot polovici izobraževalnih sistemov (v katerih je za to predmetno področje določen najmanjši obseg
pouka) je priporočeni obseg pouka najmanj 600 ur. Na sekundarni ravni je v povprečju dodeljenih temu
predmetnemu področju 469 ur, 66 ur manj kot branju, pisanju in književnosti.

(19)

V izračunu je upoštevan samo najmanjši obseg pouka v izobraževalnih sistemih, v katerih je centralno določen za to
predmetno področje. Podatki tudi niso upoštevani v izračunu evropskega povprečja, če obseg pouka matematike zajema
tudi obseg pouka drugega predmeta ali če je zajet v obseg pouka drugega predmeta v več kot enem razredu na dani ravni
izobraževanja. Na primarni ravni niso upoštevani BE, IT, FR, NL, PL, PT, UK in CH. Med podatki za redno obvezno
sekundarno splošno izobraževanje so izključene BE de, BE nl, IT, NL, UK in CH (glejte opombe k podatkom držav).
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Slika 7: Odstotek priporočenega najmanjšega obsega pouka MATEMATIKE v primarnem in rednem obveznem
sekundarnem splošnem izobraževanju, 2018/19



Obvezno predmetno področje
s časovno prilagodljivostjo

Primarno izobraževanje

Obvezno sekundarno splošno izobraževanje

Primarno izobraževanje

Obvezno sekundarno splošno izobraževanje



Obseg pouka je vključen v obseg drugega
Vključuje obseg pouka, namenjenega drugim

predmetnega področja za razred ali več razredov.
predmetom za razred ali več razredov.

Vir: Eurydice.
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Centralno določen najmanjši obseg pouka matematike v urah po ravneh izobraževanja, 2018/19
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Metodološko pojasnilo (slika 7)
Na sliki so podatki za obvezni predmet matematika v splošnem izobraževanju. Odstotek je količnik deljenca skupnega obsega za
matematiko v primarnem ali rednem sekundarnem splošnem izobraževanju in delitelja najmanjšega skupnega obsega pouka na
dani ravni izobraževanja (pomnoženo s 100).
Kadar gre za obvezno predmetno področje s časovno prilagodljivostjo (glejte Pojmovnik), ni podatka o obsegu pouka za navedene
razrede ali ravni (glejte Opombe k podatkom držav).
Puščica desno: obseg pouka matematike je zajet v obseg pouka drugega predmetnega področja za razred ali več razredov
(glejte Opombe k podatkom držav).
Puščica levo: obseg pouka drugih predmetov je zajet v obseg pouka matematike za razred ali več razredov (glejte Opombe k
podatkom držav).

Opombe k podatkom držav
Danska: v prvem razredu je matematika obvezno predmetno področje s časovno prilagodljivostjo, zato obseg pouka za ta razred
ni vključen.
Nemčija: podatki predstavljajo tehtan povprečni obseg pouka temeljnih predmetov obveznega programa. Podatke so pripravili v
sekretariatu ministrstev za izobraževanje in kulturne zadeve dežel (Länder) na podlagi števila učencev, vpisanih v različne tipe
šol (referenčno leto 2017/18).
Irska: podatki za sekundarno raven veljajo samo za nižje sekundarno izobraževanje ali ISCED 2. V desetem razredu (ISCED 34)
je matematika obvezen predmet s časovno prilagodljivostjo.
Španija: podatki o načrtovanem obsegu pouka temeljijo na nacionalnih in regionalnih predpisih o programih izobraževanja in
šolskih koledarjih (referenčno leto 2018/19). Tehtano povprečje je izračunano iz statističnih podatkov o številu učencev na razred
in na avtonomno skupnost statističnega urada pri Ministrstvu za izobraževanje in poklicno usposabljanje (referenčno leto
2016/17).
Francija: obseg pouka matematike zajema pouk IKT v četrtem in petem razredu primarnega izobraževanja.
Italija: obseg pouka matematike vključuje pouk naravoslovja v šestem, sedmem in osmem razredu (nižje sekundarno
izobraževanje) in pouk IKT v devetem in desetem razredu.
Avstrija: podatki za deveti razred niso upoštevani, kljub temu da je ta razred del rednega obveznega splošnega izobraževanja.
Poljska: v prvem, drugem in tretjem razredu primarnega izobraževanja je matematika obvezno predmetno področje s časovno
prilagodljivostjo. V četrtem, petem in šestem razredu je obseg pouka tega predmetnega področja določen s predmetnikom. V teh
razredih znaša obseg pouka matematike 15,3 odstotka.
Portugalska: v petem in šestem razredu primarnega izobraževanja je matematika obvezno predmetno področje s časovno
prilagodljivostjo, zato obseg pouka za ta dva razreda ni vključen. Podatki za sekundarno raven veljajo samo za nižjo sekundarno
raven (ISCED 2). V desetem, enajstem in dvanajstem razredu je matematika obvezni izbirni predmet, za katerega se lahko
odločijo učenci.
Bosna in Hercegovina: v prvem razredu je obseg pouka matematike zajet v obseg pouka branja, pisanja in književnosti.
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7.

Naravoslovje ima le majhen delež predmetnika v primarnem in večji
v sekundarnem izobraževanju

V naravoslovje spadajo predmeti: naravoslovje, fizika, kemija, biologija, okoljska znanost in ekologija. V
več državah je v najmanjši obseg pouka tega predmetnega področja zajet tudi v obseg pouka drugih
predmetov, kot so družboslovje, tehnologija ali IKT, predvsem na primarni ravni izobraževanja.
Priporočeni najmanjši obseg pouka naravoslovja vključuje pouk družboslovja v osmih državah: Češka (prvi do peti razred),
Francija (prvi do tretji razred), Hrvaška (prvi do četrti razred), Avstrija (prvi do četrti razred), Bosna in Hercegovina (prvi
do četrti razred), Lihtenštajn (v primarnem in sekundarnem izobraževanju v Oberschule in Realschule), Črna gora (prvi
do tretji razred) in Srbija (prvi do četrti razred).
V šestih izobraževalnih sistemih vključuje pouk tehnologije: Irska (prvi do šesti razred), Francija (prvi do šesti razred),
Ciper (prvi do četrti razred), Malta (prvi do šesti razred), Avstrija (prvi do četrti razred) in Črna gora (prvi do četrti razred).
V Franciji vključuje pouk IKT (prvi do tretji razred).
Obseg pouka naravoslovja se nasprotno kot obseg pouka branja, pisanja in književnosti ter matematike
poveča v obveznem sekundarnem splošnem izobraževanju. V primarnem izobraževanju je v povprečju
7 odstotkov najmanjšega obsega pouka namenjenega temu predmetnemu področju, medtem ko se ta
odstotek poveča na 13 na sekundarni ravni izobraževanja (podobno kot pri matematiki).(20)
V večini izobraževalnih sistemov zavzema naravoslovje 7 odstotkov predmetnika na primarni ravni.
Nasprotno zavzema naravoslovje od 10 do 12 odstotkov predmetnika za primarno izobraževanje na
Finskem oziroma v Grčiji. V drugih državah, v katerih je ta odstotek 10 ali več (Češka, Hrvaška, Avstrija,
Bosna in Hercegovina in Lihtenštajn), to področje zajema tudi obseg pouka drugih predmetov, kot sta
družboslovje in/ali tehnologija.
V vseh državah je delež obsega pouka naravoslovja v obveznem sekundarnem splošnem izobraževanju
pomembno večji v predmetniku, 7 odstotkov ali več. V več kot polovici izobraževalnih sistemov to
pomeni 12 odstotkov ali več. Na tej ravni ima naravoslovje pomembno velik delež v predmetniku na
Češkem, v Romuniji, Sloveniji in predvsem Estoniji, kjer je odstotek 21.
V Italiji zavzema pouk naravoslovja manj kot 7 odstotkov predmetnika in je zajet v obseg pouka matematike v šestem,
sedmem in osmem razredu.
V Španiji naravoslovje ni obvezen predmet v desetem razredu, vendar je med obveznimi izbirnimi predmeti, ki se jih lahko
regionalna oblast ali šola odloči vključiti v predmetnik. Zato podatki za ta razred niso zajeti, čeprav ta predmet poučujejo
v tem razredu v večini španskih šol.
V povprečju namenijo v primarnem izobraževalnem obdobju 272 ur naravoslovju, kar ni niti tretjina
povprečnega obsega pouka, namenjenega branju, pisanju in književnosti, in manj od polovice povprečja
za matematiko. Na sekundarni ravni je število ur za to predmetno področje podobno številu ur za
matematiko in samo nekoliko manjše od števila ur, namenjenega branju, pisanju in književnosti.

(20)

V tem izračunu je upoštevan samo najmanjši obseg pouka v izobraževalnih sistemih, v katerih je centralno določen za to
predmetno področje. Podatki tudi niso upoštevani v izračunu evropskega povprečja, če obseg pouka naravoslovja zajema
tudi obseg pouka drugega predmeta ali če je zajet v obseg pouka drugega predmeta v več kot enem razredu na dani ravni
izobraževanja. Na primarni ravni so izključeni izobraževalni sistemi BE, BG, CZ, IE, FR, HR, CY, IT, MT, NL, AT, PL, PT,
UK, BA, CH, LI, ME in RS. Med podatki za redno obvezno sekundarno splošno izobraževanje ni BE de, BE nl, IE, IT, NL,
PT, UK, CH in LI (Oberschule and Reaschule) (glejte Opombe k podatkom držav).
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Slika 8: Odstotek priporočenega najmanjšega obsega pouka NARAVOSLOVJA v primarnem in rednem obveznem
sekundarnem splošnem izobraževanju, 2018/19
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Vir: Eurydice.
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Vključuje obseg pouka, namenjenega drugim
predmetom za razred ali več razredov.
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Centralno določen najmanjši obseg pouka naravoslovja v urah po ravneh izobraževanja, 2018/19
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Metodološko pojasnilo (slika 8)
Na sliki so podatki za obvezni predmet naravoslovje v splošnem izobraževanju. Odstotek je količnik deljenca skupnega obsega
pouka naravoslovja v primarnem ali rednem sekundarnem splošnem izobraževanju in delitelja najmanjšega skupnega obsega
pouka na dani ravni izobraževanja (pomnoženo s 100).
Kadar gre za obvezno predmetno področje s časovno prožnostjo (glejte Pojmovnik), ni podatka o obsegu pouka za navedene
razrede ali ravni (glejte Opombe k podatkom držav).
Puščica desno: obseg pouka naravoslovja je zajet v obseg pouka drugega predmetnega področja za razred ali več razredov
(glejte Opombe k podatkom držav).
Puščica levo: obseg pouka drugih predmetov je zajet v obseg pouka družboslovja za razred ali več razredov (glejte Opombe k
podatkom držav).

Opombe k podatkom držav
Bolgarija: obseg pouka za prvi in drugi razred je zajet v obseg pouka družboslovja.
Češka, Hrvaška in Srbija: obseg pouka naravoslovja na primarni ravni vključuje obseg pouka družboslovja.
Danska: v prvem razredu je naravoslovje obvezno predmetno področje s časovno prilagodljivostjo, zato podatek za ta razred ni
vključen.
Nemčija: podatki predstavljajo tehtan povprečni obseg pouka temeljnih predmetov obveznega programa. Podatke so pripravili v
sekretariatu ministrstev za izobraževanje in kulturne zadeve dežel (Länder) na podlagi števila učencev, vpisanih v različne tipe
šol (referenčno leto 2017/18).
Irska: na primarni ravni naravoslovje vključuje pouk tehnologije. Na sekundarni ravni je naravoslovje obvezen izbirni predmet, ki
ga določi šola (od prvega do desetega razreda) ali obvezen izbirni predmet, ki ga izberejo učenci (deseti razred).
Španija: podatki o načrtovanem obsegu pouka temeljijo na nacionalnih in regionalnih predpisih o programih izobraževanja in
šolskih koledarjih (referenčno leto 2018/19). Tehtano povprečje je izračunano iz statističnih podatkov o številu učencev na razred
in na avtonomno skupnost statističnega urada pri ministrstvu za izobraževanje in poklicno usposabljanje (referenčno leto
2016/17).
Francija: v prvem, drugem in tretjem razredu obseg pouka naravoslovja vključuje obseg pouka družboslovja; v prvem do šestem
razredu zajema pouk tehnologije; v prvem, drugem in tretjem razredu vključuje pouk IKT.
Italija: podatki na tej sliki veljajo samo za raven ISCED 3. Obseg pouka za ISCED 2 je vključen v obseg pouka matematike.
Ciper in Malta: naravoslovje vključuje pouk tehnologije v prvem, drugem, tretjem in četrtem razredu oziroma v prvem, drugem,
tretjem, četrtem, petem in šestem razredu.
Avstrija: na primarni ravni naravoslovje vključuje pouk tehnologije in družboslovja. Podatki za deveti razred niso na voljo, kljub
temu da je ta razred del rednega obveznega splošnega izobraževanja.
Poljska: v prvem, drugem in tretjem razredu primarnega izobraževanja je naravoslovje obvezno predmetno področje s časovno
prilagodljivostjo. V četrtem, petem in šestem razredu je obseg pouka tega predmetnega področja določen s predmetnikom. V teh
razredih znaša obseg pouka naravoslovja 7,6 odstotka.
Portugalska: v prvem do devetem razredu je naravoslovje obvezno predmetno področje s časovno prilagodljivostjo. V desetem,
enajstem in dvanajstem razredu je obvezni izbirni predmet, za katerega se lahko odločijo učenci.
Bosna in Hercegovina: v prvem, drugem, tretjem in četrtem razredu obseg pouka naravoslovja vključuje obseg pouka
družboslovja.
Lihtenštajn: obseg pouka naravoslovja na primarni ravni vključuje obseg pouka družboslovja. Enako velja za Realschule in
Oberschule na sekundarni ravni.
Črna gora: v prvem, drugem in tretjem razredu obseg pouka naravoslovja vključuje obseg pouka družboslovja; v prvem do četrtem
razredu vključuje pouk tehnologije.
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8.

Obseg pouka družboslovja je kombinacija obsega pouka drugega
predmeta v enem ali več razredih na primarni ravni izobraževanja v
več kot tretjini izobraževalnih sistemov

V družboslovje spadajo predmeti: zgodovina, geografija, skupnostne vede, družba, politika, filozofija in
državljanska vzgoja. Državljanska vzgoja je praviloma vključena v to predmetno področje bodisi kot
samostojni predmet bodisi kot del enega ali več drugih predmetov.(21)
V okoli polovici izobraževalnih sistemov na primarni ravni ni določen poseben obseg pouka
družboslovja. V nekaterih primerih ni določen zaradi časovne prilagodljivosti, v drugih zaradi dodelitve
obsega več predmetom. Ponekod so razlike tudi med razredi.
V Belgiji (francoska, flamska in nemško govoreča skupnost), Italiji, na Nizozemskem, Portugalskem in v Združenem
kraljestvu je družboslovje obvezno predmetno področje s časovno prilagodljivostjo celotno primarno izobraževanje. Na
Poljskem to velja za prva tri leta primarnega izobraževanja.
Na Češkem, Hrvaškem, v Avstriji, Lihtenštajnu in Srbiji na primarni ravni izobraževanja združijo obseg pouka družboslovja
z obsegom pouka naravoslovja. To velja za prvi, drugi in tretji razred primarnega izobraževanja v Franciji, prvi, drugi tretji
in četrti razred v Bosni in Hercegovini ter prvi, drugi in tretji razred v Črni gori. V Luksemburgu obseg pouka družboslovja
združijo z izobraževanjem o verstvih, etiki in vzgoji (prvi do četrti razred).
V preostali polovici izobraževalnih sistemov družboslovju namenijo od 3 do 13 odstotkov obsega pouka.
Manj kot 5 odstotkov namenijo družboslovju na Danskem, v Litvi, Romuniji, na Slovaškem in Finskem.
V teh deželah, razen v Litvi, v določenih razredih primarnega izobraževanja ne poučujejo družboslovja.
Nasprotno na Švedskem in v Turčiji izstopajo po visokem deležu, več kot 10 odstotkov.(22)
Družboslovje postane pomembnejše na sekundarni ravni, vendar je obseg pouka tega predmetnega
področja še vseeno manjši od obsega pouka matematike in naravoslovja. V več kot dveh tretjinah
izobraževalnih sistemov z določenim najmanjšim obsegom pouka družboslovja zavzema ta
10 odstotkov ali več skupnega obsega pouka v obveznem sekundarnem splošnem izobraževanju. Na
Irskem in Cipru zavzema manj kot 7 odstotkov. Na Irskem je družboslovje izbirni predmet v zadnjem
razredu rednega obveznega izobraževanja. Na Hrvaškem, v Albaniji in Severni Makedoniji je
družboslovje nekoliko pomembnejše v smislu obsega pouka na tej ravni izobraževanja, saj zavzema 15
odstotkov.
V povprečju družboslovju namenijo 410 ur v obveznem sekundarnem splošnem izobraževanju, v
primarnem izobraževanju 268 ur.

(21)

Evropska Komisija/EACEA/Eurydice, 2017. Državljanska vzgoja v šoli v Evropi (Citizenship Education at School in Europe
– 2017). Poročilo Eurydice. Luksemburg: Publications Office of the European Union.

(22)

V izračunu je upoštevan samo najmanjši obseg pouka v izobraževalnih sistemih, v katerih je centralno določen za to
predmetno področje. Podatki niso upoštevani v izračunu evropskega povprečja, če obseg pouka družboslovja zajema tudi
obseg pouka drugega predmeta ali če je zajet v obseg pouka drugega predmeta v več kot enem razredu na dani ravni
izobraževanja. Na primarni ravni so izključeni izobraževalni sistemi BE, BG, CZ, FR, HR, IT, LU, HU, NL, AT, PL, PT, SI,
UK, BA, CH, IS, LI, ME in RS. Med podatki za redno obvezno sekundarno splošno izobraževanje ni BE de, BE nl, FR, IT,
NL, PT, UK, CH, IS in LI (Oberschule and Realschule) (glejte Opombe k podatkom držav).
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Slika 9: Odstotek priporočenega najmanjšega obsega pouka DRUŽBOSLOVJA v primarnem in rednem obveznem
sekundarnem splošnem izobraževanju, 2018/19
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 predmetnega področja za razred ali več
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Vir: Eurydice.
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Centralno določen najmanjši obseg pouka družboslovja v urah po ravneh izobraževanja, 2018/19
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Metodološko pojasnilo (slika 9)
Na sliki so podatki za obvezni predmet družboslovje v splošnem izobraževanju. Odstotek je količnik deljenca skupnega obsega
pouka družboslovja v primarnem ali rednem sekundarnem splošnem izobraževanju in delitelja najmanjšega skupnega obsega
pouka na dani ravni izobraževanja (pomnoženo s 100). V nekaj državah velja najmanjši obseg pouka na ravni izobraževanja za
vse razrede, vendar je samo za nekaj razredov določen poseben obseg pouka družboslovja.
Kadar gre za obvezno predmetno področje s časovno prilagodljivostjo (glejte Pojmovnik), ni podatka o obsegu pouka za navedene
razrede ali ravni (glejte Opombe k podatkom držav).
Puščica desno: obseg pouka družboslovja je zajet v obseg pouka drugega predmetnega področja za razred ali več razredov
(glejte Opombe k podatkom držav).
Puščica levo: obseg pouka drugih predmetov je zajet v obseg pouka družboslovja za razred ali več razredov (glejte Opombe k
podatkom držav).

Opombe k podatkom držav
Bolgarija: obseg pouka za prvi do drugi razred zajema tudi obseg pouka naravoslovja.
Češka, Hrvaška in Srbija: v primarnem izobraževanju je družboslovje del naravoslovja.
Danska: najmanjši obseg pouka družboslovja na primarni ravni izobraževanja velja za četrti, peti, šesti in sedmi razred. Obseg
pouka tega predmetnega področja ni določen za prvi, drugi in tretji razred.
Nemčija: podatki predstavljajo tehtan povprečni obseg pouka temeljnih predmetov obveznega programa. Podatke so pripravili v
sekretariatu ministrstev za izobraževanje in kulturne zadeve dežel (Länder) na podlagi števila učencev, vpisanih v različne tipe
šol (referenčno leto 2017/18).
Grčija: najmanjši obseg pouka družboslovja na primarni ravni izobraževanja velja za tretji, četrti, peti in šesti razred. Obseg pouka
tega predmetnega področja ni določen za prvi in drugi razred.
Irska: podatki za sekundarno raven veljajo samo za nižje primarno izobraževanje (ISCED 2). V desetem razredu (ISCED 34) je
družboslovje izbirni predmet. Po reformi programa na ravni ISCED 24 v sedmem in osmem razredu družboslovje ne vključuje več
pouka zgodovine in geografije, ki sta zdaj obvezna izbirna predmeta, za katera se lahko odloči šola.
Španija: podatki o načrtovanem obsegu pouka temeljijo na nacionalnih in regionalnih predpisih o programih izobraževanja in
šolskih koledarjih (referenčno leto 2018/19). Tehtano povprečje je izračunano iz statističnih podatkov o številu učencev na razred
in na avtonomno skupnost statističnega urada pri Ministrstvu za izobraževanje in poklicno usposabljanje (referenčno leto
2016/17).
Francija: najmanjši obseg pouka družboslovja na primarni ravni izobraževanja velja za četrti in peti razred. V prvem, drugem in
tretjem razredu je družboslovje del naravoslovja. V rednem obveznem sekundarnem splošnem izobraževanju obseg pouka
družboslovja vključuje tudi izobraževanje o verstvih, etiki in vzgoji.
Italija: podatki na sliki veljajo samo za višjo sekundarno raven ISCED 3. V šestem, sedmem in osmem razredu je obseg pouka
družboslovja zajet v obseg za branje, pisanje in književnost.
Luksemburg: najmanjši obseg pouka družboslovja na primarni ravni izobraževanja velja za peti in šesti razred. V prvem, drugem,
tretjem in četrtem razredu družboslovje vključuje izobraževanje o verstvih, etiki in vzgoji.
Madžarska: določen obseg pouka tega predmetnega področja ni določen za prvi, drugi, tretji in četrti razred primarnega
izobraževanja.
Avstrija: v primarnem izobraževanju je družboslovje del naravoslovja. Podatki za deveti razred niso na voljo, kljub temu da je ta
razred del rednega obveznega splošnega izobraževanja.
Poljska: v prvem, drugem in tretjem razredu primarnega izobraževanja je družboslovje obvezno predmetno področje s časovno
prilagodljivostjo. V četrtem, petem in šestem razredu je obseg pouka tega predmetnega področja določen s predmetnikom. V teh
razredih znaša obseg pouka družboslovja 6,9 odstotka.
Portugalska: v sedmem do devetem razredu je družboslovje obvezno predmetno področje s časovno prilagodljivostjo, zato obseg
pouka za te razrede ni vključen. V dvanajstem razredu je družboslovje izbirni predmet.
Romunija: najmanjši obseg pouka družboslovja na primarni ravni izobraževanja velja za četrti in peti razred. Obseg pouka tega
predmetnega področja ni določen za prvi, drugi in tretji razred.
Slovenija in Islandija: v rednem obveznem splošnem izobraževanju obseg pouka družboslovja vključuje tudi izobraževanje o
verstvih, etiki in vzgoji.
Slovaška: najmanjši obseg pouka družboslovja na primarni ravni izobraževanja velja za tretji do četrti razred. Obseg pouka tega
predmetnega področja ni določen za prvi in drugi razred.
Finska: najmanjši obseg pouka družboslovja na primarni ravni izobraževanja velja za četrti, peti in šesti razred. Obseg pouka
tega predmetnega področja ni določen za prvi, drugi in tretji razred.
Bosna in Hercegovina: najmanjši obseg pouka družboslovja na primarni ravni izobraževanja velja za peti razred. V prvem,
drugem, tretjem in četrtem razredu je družboslovje del naravoslovja.
Lihtenštajn: v primarnem izobraževanju in v Oberschule in Realschule je družboslovje del naravoslovja.
Črna gora: najmanjši obseg pouka družboslovja na primarni ravni izobraževanja velja za četrti in peti razred. V prvem, drugem in
tretjem razredu je družboslovje del naravoslovja. V rednem obveznem splošnem izobraževanju obseg pouka družboslovja
vključuje tudi izobraževanje o verstvih, etiki in vzgoji.
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NACIONALNE ENOTE EUR YDICE
ALBANIJA

CIPER

Eurydice Unit
European Integration and Projects Department
Ministry of Education and Sport
Rruga e Durrësit, Nr. 23
1001 Tiranë
Prispevek enote: skupna odgovornost

Eurydice Unit
Ministry of Education and Culture
Kimonos and Thoukydidou
1434 Nicosia
Prispevek enote: Christiana Haperi;
strokovnjaka: Ioannis Ioannou (Department of secondary
general education) in Panayiotis Kyrou (Department of
primary education)

AVSTRIJA

ČEŠKA

Eurydice-Informationsstelle
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und
Forschung
Abt. Bildungsentwicklung und –monitoring
Minoritenplatz 5
1010 Wien
Prispevek enote: skupna odgovornost

Eurydice Unit
Centre for International Cooperation in Education
Dům zahraniční spolupráce
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1
Prispevek enote: skupna odgovornost; zunanja
strokovnjakinja: Michaela Maršíková (delegatka NESLI,
Ministry of Education, Youth and Sports)

BELGIJA
Unité Eurydice de la Communauté française
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Direction des relations internationales
Boulevard Léopold II, 44 – Bureau 6A/008
1080 Bruxelles
Prispevek enote: skupna odgovornost

DANSKA
Eurydice Unit
Ministry of Higher Education and Science
Danish Agency for Science and Higher Education
Bredgade 43
1260 København K
Prispevek enote: ministrstvo za izobraževanje in ministrstvo
za visoko šolstvo in znanost

Eurydice Vlaanderen
Departement Onderwijs en Vorming/
Afdeling Strategische Beleidsondersteuning
Hendrik Consciencegebouw 7C10
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
Prispevek enote: Sanne Noël (koordinatorica);
strokovnjaki: Raymond Van De Sijpe, Marie-Hélène Sabbe,
Hilde Goeman, Chris Dockx

ESTONIJA
Eurydice Unit
Analysis Department
Ministry of Education and Research
Munga 18
50088 Tartu
Prispevek enote: Kersti Kaldma (koordinatorica);
strokovnjakinja: Kristel Vaher (analitičarka, ministrstvo za
izobraževanje in raziskave)

Eurydice-Informationsstelle der Deutschsprachigen
Gemeinschaft
Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Fachbereich Ausbildung und Unterrichtsorganisation
Gospertstraße 1
4700 Eupen
Prispevek enote: Catherine Reinertz in Clara Jacquemart

FINSKA
Eurydice Unit
Finnish National Agency for Education
P.O. Box 380
00531 Helsinki
Prispevek enote: Hanna Laakso

BOSNA IN HERCEGOVINA
Ministry of Civil Affairs
Education Sector
Trg BiH 3
71000 Sarajevo
Prispevek enote: skupna odgovornost

FRANCIJA
Unité française d’Eurydice
Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse
(MENJ)
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et
de l'Innovation (MESRI)
Direction de l’évaluation, de la prospective et de la
performance (DEPP)
Mission aux relations européennes et internationales
(MIREI)
61-65, rue Dutot
75732 Paris Cedex 15
Prispevek enote: Anne Gaudry-Lachet

BOLGARIJA
Eurydice Unit
Human Resource Development Centre
Education Research and Planning Unit
15, Graf Ignatiev Str.
1000 Sofia
Prispevek enote: Silvia Kantcheva (strokovnjakinja)

HRVAŠKA
Agency for Mobility and EU Programmes
Frankopanska 26
10000 Zagreb
Prispevek enote: skupna odgovornost
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NEMČIJA

LIHTENŠTAJN

Eurydice-Informationsstelle des Bundes
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)
Heinrich-Konen Str. 1
53227 Bonn

Informationsstelle Eurydice
Schulamt des Fürstentums Liechtenstein
Austrasse 79
Postfach 684
9490 Vaduz
Prispevek enote: Eurydice National Information Centre

Eurydice-Informationsstelle der Länder im Sekretariat der
Kultusministerkonferenz
Taubenstraße 10
10117 Berlin
Prispevek enote: Marco Mundelius in Thomas Eckhardt

LITVA
Eurydice Unit
National Agency for School Evaluation of the Republic of
Lithuania
Geležinio Vilko Street 12
03163 Vilnius
Prispevek enote: Lithuanian NU; zunanji strokovnjakinji:
Daiva Jakavonytė-Staškuvienė in Linas Jašinauskas

GRČIJA
Eurydice Unit
Directorate of European and International Affairs
Ministry of Education, Research and Religious Affairs
37 Andrea Papandreou Str. (Office 2172)
15180 Maroussi (Attiki)
Prispevek enote: Dimitra Farmakiotou

LUKSEMBURG
Unité nationale d'Eurydice
ANEFORE ASBL
eduPôle Walferdange
Bâtiment 03 - étage 01
Route de Diekirch
7220 Walferdange
Prispevek enote: Gilles Hirt (strokovnjak – Ministère de
l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse)

MADŽARSKA
Hungarian Eurydice Unit
Educational Authority
19-21 Maros Str.
1122 Budapest
Prispevek enote: Sára Hatony

ISLANDIJA

MALTA

Eurydice Unit
The Directorate of Education
Víkurhvarf 3
203 Kópavogur
Prispevek enote: Hulda Skogland v sodelovanju z Ministry
of Education, Science and Culture

Eurydice National Unit
Directorate for Research, Lifelong Learning and
Employability
Ministry for Education and Employment
Great Siege Road
Floriana VLT 2000
Prispevek enote: Joanne Bugeja in posebna zahvala Peter
Paul Carabott (direktor ER, MEDE)

IRSKA
Eurydice Unit
Department of Education and Skills
International Section
Marlborough Street
Dublin 1 – DO1 RC96
Prispevek enote: Inspectorate, Department of Education
and Skills, vodja Pádraig Mac Fhlannchadha

ČRNA GORA
Eurydice Unit
Vaka Djurovica bb
81000 Podgorica
Prispevek enote: Nevena Čabrilo (Bureau for Education
Services)

ITALIJA

NIZOZEMSKA

Unità italiana di Eurydice
Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e
Ricerca Educativa (INDIRE)
Agenzia Erasmus+
Via C. Lombroso 6/15
50134 Firenze
Prispevek enote: Erika Bartolini;
strokovnjak: Lucia De Fabrizio (Ufficio 'Statistica e Studi',
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)

Eurydice Nederland
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Directie Internationaal Beleid
Rijnstraat 50
2500 BJ Den Haag
Prispevek enote: skupna odgovornost in posebna zahvala
Hans Ruesink (strokovnjak)

SEVERNA MAKEDONIJA

LATVIJA

National Agency for European Educational Programmes
and Mobility
Boulevard Kuzman Josifovski Pitu, No. 17
1000 Skopje
Prispevek enote: Dejan Zlatkovski; Darko Dimitrov

Eurydice Unit
State Education Development Agency
Vaļņu street 1 (5th floor)
1050 Riga
Prispevek enote: Viktors Kravcenko

NORVEŠKA
Eurydice Unit
Ministry of Education and Research
Kirkegata 18
P.O. Box 8119 Dep.
0032 Oslo
Prispevek enote: skupna odgovornost
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POLJSKA

ŠPANIJA

Polish Eurydice Unit
Foundation for the Development of the Education System
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
Prispevek enote: Magdalena Górowska-Fells in Michał
Chojnacki; strokovnjakinja: Anna Nowożyńska (Ministry of
National Education)

Eurydice España-REDIE
Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa
(CNIIE)
Ministerio de Educación y Formación Profesional
c/ Torrelaguna, 58
28027 Madrid
Prispevek enote: Mª Auxiliadora Ruiz Rosillo, Jaime
Vaquero Jiménez in Juan Carlos Girón Ortega

PORTUGALSKA

ŠVEDSKA

Unidade Portuguesa da Rede Eurydice (UPRE)
Ministério da Educação e Ciência
Direção-Geral de Estatísticas da Educação
Av. 24 de Julho, 134
1399-054 Lisboa
Prispevek enote: Isabel Almeida; zunanji sodelavci:
General Directorate for Education

Eurydice Unit
Universitets- och högskolerådet/
The Swedish Council for Higher Education
Box 450 93
104 30 Stockholm
Prispevek enote: skupna odgovornost

ROUMINIJA

ŠVICA

Eurydice Unit
National Agency for Community Programmes in the Field of
Education and Vocational Training
Universitatea Politehnică București
Biblioteca Centrală
Splaiul Independenței, nr. 313
Sector 6
060042 București
Prispevek enote: Veronica - Gabriela Chirea v sodelovanju
s strokovnjaki: Laura Elena Căpiță, Simona Luciana Velea
in Ciprian Fartușnic (Institute of Science Education).

Eurydice Unit
Swiss Conference of Cantonal Ministers of Education (EDK)
Speichergasse 6
3001 Bern
Prispevek enote: Alexander Gerlings

TURČIJA
Eurydice Unit
MEB, Strateji Geliştirme Başkanlığı (SGB)
Eurydice Türkiye Birimi, Merkez Bina 4. Kat
B-Blok Bakanlıklar
06648 Ankara
Prispevek enote: Osman Yıldırım Uğur;
strokovnjak: Prof. Dr. Paşa Tevfik Cephe

SRBIJA
Eurydice Unit Serbia
Foundation Tempus
Ruze Jovanovic 27a
11000 Belgrade
Prispevek enote: skupna odgovornost

ZDRUŽENO KRALJESTVO
Eurydice Unit for England, Wales and Northern Ireland
National Foundation for Educational Research (NFER)
The Mere, Upton Park
Slough, Berkshire, SL1 2DQ
Prispevek enote: skupna odgovornost; Sigrid Boyd in
Sharon O’Donnell (sodelavka NFER)

SLOVAŠKA
Eurydice Unit
Slovak Academic Association for International Cooperation
Krížkova 9
811 04 Bratislava
Prispevek enote: skupna odgovornost

Eurydice Unit Scotland
Learning Directorate
Scottish Government
2-C North
Victoria Quay
Edinburgh EH6 6QQ
Prispevek enote: Gary Walsh

SLOVENIJA
Enota Eurydice
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Urad za razvoj in kakovost izobraževanja
Masarykova 16
1000 Ljubljana
Prispevek enote: Barbara Kresal Sterniša; strokovnjakinja:
Karmen Svetlik (Pedagoški inštitut)
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Priporočeni obseg pouka
v rednem obveznem izobraževanju v Evropi 2018/19
Svet Evropske unije je sprejel cilj, da v Evropi zmanjšamo delež učencev z nizkimi
dosežki pri branju, matematiki in naravoslovju med 15-letniki na manj kot 15 odstotkov
do leta 2020. Kako naj bi to uspelo evropskim državam?
Med najpomembnejšimi elementi učnega procesa je obseg pouka, namenjen učencem.
Ne samo kakovost pouka, ampak tudi čas, namenjen učenju, lahko pozitivno vpliva na
učni proces učencev.
V poročilu je analiza priporočenega najmanjšega obsega pouka v rednem obveznem
izobraževanju v 43 evropskih izobraževalnih sistemih v šolskem letu 2018/19.
Posebna pozornost je namenjena branju, pisanju in književnosti, matematiki,
naravoslovju in družboslovju.
Iz poročila lahko razberemo, da predmetno področje branje, pisanje in književnost
zavzema največji delež obsega pouka, predvsem v primarnem izobraževanju. Na drugem
mestu je matematika.
Poleg primerjalne analize so v poročilu tudi diagrami o podatkih za posamezno državo in
za posamezni predmet, ki sta jih zbrali omrežji Eurydice in NESLI OECD.

Naloga omrežja Eurydice je omogočiti razumevanje, kako delujejo in kako so organizirani
različni sistemi izobraževanja v Evropi. Omrežje objavlja opise nacionalnih sistemov
izobraževanja, primerjalne tematske študije, različne kazalnike in statistike. Vse publikacije
omrežja Eurydice so dostopne brezplačno na spletni strani Eurydice, na zahtevo pa tudi v tiskani
obliki. Omrežje Eurydice si prizadeva povečati razumevanje, sodelovanje, zaupanje in mobilnost
na evropski in širši mednarodni ravni. Sestavljajo ga nacionalne enote v različnih evropskih
državah, ki jih koordinira centralna enota na evropski Izvajalski agenciji za izobraževanje,
avdiovizualno področje in kulturo.
Več informacij o omrežju Eurydice je na http://ec.europa.eu/eurydice.
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