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VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI POTENCIAL ARHIVSKEGA IN 
DOKUMENTARNEGA GRADIVA PROJEKTA EUscreenXL  

Izvleček: 
Želimo raziskati vzgojno-izobraževani potencial sodobnih tehnologij in evropsko koordiniranega 
projekta EUscreenXL na motivacijo učencev v osnovnih in srednjih šolah ter opozoriti na trajnejše 
pomnjenje učne snovi s pomočjo arhivskega avdio-vizualnega gradiva. Prispevek temelji na vzorčnem 
prikazu teoretičnih možnostih uporabe arhivskega in dokumentarnega gradiva portala EUscreenXL pri 
izvedbi učnih ur v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju, obsega pa tudi rezultate 
didaktičnega eksperimenta, izvedenega med študenti didaktike zgodovine na Filozofski fakulteti v 
Ljubljani. Bodočim profesorjem zgodovine smo predstavili projekt EUscreenXL in prikazali primere 
arhivskega avdio-vizualnega gradiva evropskih radiotelevizijskih hiš, ki jih štejemo za ilustrativne pri 
pouku zgodovine. S pogovorom smo želeli preveriti sprejem in odziv potencialnih uporabnikov vsebin – 
učiteljev, ugotoviti njihov odnos do posnetkov in skupaj oceniti morebitno motiviranost sekundarnih 
uporabnikov – učencev.  
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EUscreenXL, avdio-vizualne vsebine, izobraževanje, motivacija učencev 

Abstract:  
Educational Potential of EuscreenXL Audiovisual Archival Material 

We wish to explore the teaching and educational value of modern technologies focusing on the 
European-led project EUscreenXL and the use of audiovisual archival material for motivating students 
in elementary and high schools. We wish to emphasize the impact of such use in shaping students’ long 
term memory. The paper is based on presenting few different class appropriate theoretical case 
examples of EUscreenXL audiovisual archival material. The paper also showcases the results of the 
teaching experiment, carried out amongst history students at the Faculty of Arts in Ljubljana. We 
presented the EUscreenXL project and showcased sample cases of audiovisual archival material we 
considered illustrative in teaching history to the future professors of history, engaging them in 
conversation, where we wanted to check the reception and response of potential content users - 
teachers and assess the potential motivation of secondary users - students.  
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1 UVOD  

Tomaž Terček, priljubljen novinar Radiotelevizije Ljubljana, s kratko reportažo 
z vrha planiške skakalnice, gledalcu črno-belega posnetka slikovito približa 
zgodovinski dogodek prvega svetovnega prvenstva v smučarskih poletih v Planici leta 
1972 (Planiški vtisi, TV DNEVNIK 26/03/1972). Ob pogledu na zaletno stezo in globino 
velikanke kamera gledalcu ponudi pogled, prevzet z občutkom nelagodnosti, 
predvsem pa z veliko mero spoštovanja do junakov – smučarjev skakalcev. Težko je z 
besedami opisati vse tisto, kar so obiskovalci Planice 1972 videli in doživeli, a je 
pogled skozi objektiv kamere dober približek doživetemu. Kljub temu da je od 
dogodka minilo dobrih 42 let, lahko današnji gledalec ob posnetku smučarjev 
skakalcev vse od zaletišča, točke odriva, prek poleta v globino Planiške skakalnice do 
doskoka in posnetkov veselja obiskovalcev ob izteku skakalnice podoživi prav vsak 
skok svetovnega prvenstva v smučarskih poletih iz leta 1972. 

Mojca Dumančič, novinarka RTV Slovenije, komajda stoji na burji, ki v trenutku 
poročanja za dnevnoinformativno oddajo TV Slovenija 10. 3. 2000 piha s hitrostjo 152 
km/h (Orkanska burja, TV DNEVNIK 10/03/2000). Ilustrativna, kratka novica o 
orkanskem vetru na Vipavskem in Goriškem, gledalca kar malce zmrazi. Kot da bi se 
veter in sneg priplazila tudi pod naše noge. Janja Koren 18. 9. 2007 poroča o hudem 
neurju iz Železnikov, posledice hude ure v Železnikih pa je kamera zabeležila 
nedolgo po dogodku (Poplave Železniki, TV DNEVNIK 18/09/2007-1). Deroča voda in 
težke dežne kaplje gledalcu posnetka približajo neurje tako hitro, kot se je dogodilo 
v naravi.  

 Primer zgodovinsko športnega dogodka iz leta 1972 in primera vremenskih ujm 
nakazujejo motivacijsko vzgojno-izobraževalno vrednost avdio-vizualnega gradiva 
portala EUscreenXL pri slikovitem ponazarjanju dogodkov in ilustrativni osvetlitvi 
izbranih problemov. 

 

2 MOTIVACIJSKA VREDNOST AVDIO-VIZUALNEGA GRADIVA V OSNOVNO- IN 
SREDNJEŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU 

Mladi dandanes odraščajo skupaj in sočasno z razvijajočo se mobilno in 
internetno tehnologijo. Tako sicer nujna in uveljavljena metoda frontalnega načina 
poučevanja z razlago pri današnjih učencih motivacijsko ne zadostuje več, saj so le-ti 
v učnem procesu preveč pasivni. Potrebna je popestritev učne ure in uvedba 
alternativnega načina poučevanja. Pri pouku je namreč priporočljivo vzpostaviti 
spodbudno delovno okolje in vključiti kakovostne učne pripomočke, ki pritegnejo 
pozornost učencev, povečajo njihovo motivacijo in spodbujajo k razmišljanju 
(Rebernak, 2008). Učitelj z uvedbo alternativnega poučevanja skupaj s frontalno 
metodo poučevanja pri učencu doseže, da si učno snov bolj trajno zapomni.  

Učitelj je pravzaprav prisiljen frontalno obliko poučevanja popestriti z 
motivacijskimi elementi, ki so v najboljšem primeru še vedno vzgojno-izobraževalni. 
Uporaba kratkih, pouku primernih video posnetkov in fotografij se je izkazala za 
izjemno vzgojno-izobraževalno motivacijsko sredstvo pri pouku. Pojavi pa se 
vprašanje, kje lahko učitelj med množico avdio-vizualnih vsebin na spletu pridobi 
avtentično izobraževalno avdio-vizualno vsebino. 
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2.1 Spletni portal EUscreenXL 

Spletni portal EUscreenXL, nadaljevanje projekta EUscreen, za naključnega 
spletnega uporabnika morebiti res deluje kot še eden izmed mnogih že obstoječih 
video kanalov na spletu (YouTube, Vevo, Google videos …), vendar je prednost in 
odlika portala EUscreenXL v avtentičnosti vsebin in arhivskega gradiva, ki je bilo še 
do nedavnega nedostopno širši javnosti. Arhivska znanost se v moderni družbi sooča s 
prenovljeno arhivsko miselnostjo in stremi k odpiranju arhivov širši javnosti (Šturm, 
2012). S sodelovanjem RTV Slovenija pri evropskem projektu EUscreenXL se širši 
slovenski in evropski javnosti odpira tudi slovenska javna televizija RTV Slovenija, ki 
omogoča vpogled v zbirko 56-letnega televizijskega ustvarjanja slovenske javne 
televizijske hiše. 

Ustvarjalci projekta so morali do valorizacije, kriterija in metode odbiranja 
arhivskega gradiva predstavljenih vsebin pristopiti organizirano in smiselno, saj so 
lahko le na ta način dosegli svojo edinstvenost, ki jih loči od preostalih spletno 
dostopnih medijskih knjižnic. Pri selekciji so se osredotočili na štiri ciljne skupine, 
med katere spadajo kot ciljna skupina učenci, dijaki in samostojni raziskovalci 
(Šturm, 2011).  

Izbrane avdio-vizualne vsebine so rezultat skrbne selekcije in so predstavljene 
znotraj 14 zgodovinskih tematik in raznolikih virtualnih razstav. Pokrivajo daljše 
časovno obdobje 20. in 21. stoletja in skušajo zagotoviti celovito geografsko 
zastopanost. Portal EUscreenXL tako predstavlja raznoliko zbirko arhivskega in 
dokumentarnega gradiva evropskih televizijskih hiš s področja politike, vojn, 
gospodarstva, znanosti, tehnologije, zdravstva, umetnosti, kulture, športa itd. 
Osnovni namen projekta EUscreen je oblikovati zavest o pomembnosti in uporabnosti 
arhivskega gradiva evropskih radiotelevizijskih ustanov, tako pri raziskovanju bogate 
in raznolike evropske kulturne dediščine kot uporabi v izobraževalne namene (About 
EUscreen).  

 

3 TEORETIČNE MOŽNOSTI UPORABE ARHIVSKEGA IN DOKUMENTARNEGA 
GRADIVA PORTALA EUscreenXL 

Pa si poglejmo možnosti uporabe arhivskega in dokumentarnega gradiva v 
izobraževalne namene v osnovno- in srednješolskem izobraževanju. Predvajanje 
kratkih videoposnetkov pri slovenščini in poučevanju tujih jezikov lahko predstavlja 
tematski okvir za pisanje kratkih in jedrnatih povzetkov. Sposobnost pisanja točnih in 
jedrnatih povzetkov je namreč bistvena osnova vsakega akademskega in strokovnega 
pisanja (Fisher, 2011). Pri tujih jezikih uporaba posnetkov ilustrativno prikaže 
različne dialekte, načine govora, služi lahko za širjenje besedišča ali utrjevanje že 
osvojenega znanja. Pri geografiji se uporaba avtentičnih avdio-vizualnih vsebin izkaže 
posebej koristna pri razumevanju procesov, ki jih ne moremo neposredno opazovati, 
pa naj bo to zaradi hitrosti dogajanja, nevarnosti ali nepredvidljivosti, kot v primeru 
naravnih pojavov in vremenskih dogajanj. In ali – ob danosti – obstaja vizualno bolj 
nazoren prikaz zgodovine kot predvajanje video posnetka zgodovinskega dogodka? 
Video posnetki so odlično orodje za prikaz konceptualno zahtevnejših vsebinskih 
vidikov zgodovine. Izkažejo se za izjemno uporabne pri pouku naravoslovja, kjer se 
virtualni svet portala EUscreenXL prelevi v šolski laboratorij in kjer učenci lahko 
obiščejo kraje, ki jih sicer ne bi mogli (Fisher, 2011). Vključitev metode dela z 
informacijsko-komunikacijsko tehnologijo je dobrodošla pri celotnem naboru 
predmetnika. Fisher in Frey vidita visoko vrednost v kombiniranju razlage, zapisa in 
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uporabe gibljive slike, naklonjena sta torej prepletu različnih učnih metod, ki učencu 
omogočijo trajnejše znanje in sposobnost kritičnega mišljenja, ki ga potrebujejo za 
razumevanje sveta.  

 

3.1 Vzorčni primeri in didaktični eksperiment med študenti zgodovine 

Didaktični eksperiment je potekal 25. aprila 2013 v vzorčni skupini študentov 
zgodovine, prisotnih na predavanju Didaktika zgodovine Filozofske Fakultete v 
Ljubljani. Odzvali smo se na povabilo izredne profesorice dr. Danijele Trškan. 
Povabila nas je, da evropski projekt predstavimo njenim študentom. Število ni 
presegalo 15 študentov, prevladoval je ženski spol. Zanimal nas je odziv študentov na 
predstavljene vsebine in ocena morebitne motiviranosti učencev ob predvajanju 
izbranih posnetkov. Po kratki predstavitvi projekta EUscreenXL, njegovega namena in 
ciljev ter sodelujočih v projektu evropskih razsežnosti je sledil ogled izbranih vsebin. 
V didaktični eksperiment smo vključili posnetek zgodovinskega pogovora med 
Richardom Nixonom in Nikito Hruščovom, predstavitev najstarejšega lesenega kolesa 
z osjo na svetu in posnetek iz Gornje Radgone v času vojne za Slovenijo. Slednje v 
nadaljevanju tudi predstavimo. Gre za izbor tako domačih kot tujih posnetkov, 
študente smo pri tem opozorili na nujnost interdisciplinarnega dela predvsem s 
profesorji tujih jezikov ali predhodne priprave prevoda za učence, saj avtentične 
avdio-vizualne vsebine v devetnajstih evropskih jezikih na portalu EUscreenXL za 
enkrat še niso podnaslovljene. Posnetke smo enega za drugim skupaj pogledali v 
njihovi celotni dolžini. Dolžina ne presega treh minut. Sledila je ustna refleksija 
študentov in ocenjevanje tako historične kot didaktične vrednosti posnetkov. 
Vrednotenje dosežkov, ki bi ga tak posnetek potencialno prinesel k učnim uram 
zgodovine, je potekalo sočasno s pogovorom o plusih in minusih predvajanih vsebin. 

 

3.1.1 Richard Nixon in Nikita Hruščov 

Razprava med sovjetskim voditeljem Hruščovom in ameriškim podpredsednikom 
Nixonom leta 1959, ki je postala znana kot ‘kuhinjska debata’, ima v iskalniku 
EUscreenXL več zadetkov. Učitelj lahko izbere segment, ki bo še posebej približal 
polemiko o industrijski razvitosti in tekmovalnosti Sovjetske zveze in Združenih držav 
Amerike ter predstavil prikrito, a naraščajočo napetost, tako značilno za odnos med 
državama v času hladne vojne (Richard Nixon and Nikita Khruschev, Current Affairs, 
28/07/1959). Izbran odlomek pogovora je zanimiv tudi z vidika razvoja televizije, saj 
je ameriška televizija dogodek prvič v zgodovini posnela s pomočjo videorekorderja.  
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Slika 1: Richard Nixon and Nikita Khruschev (EUscreen) 

Prilagamo delno transkripcijo pogovora v angleščini, s pomočjo katere bo 
učitelj izvedel interdisciplinarno uro ali predhodno prevedel pogovor za lažje in 
hitrejše razumevanje tematike.  

 

Khrushchev: You’re a lawyer of Capitalism, I’m a lawyer for Communism. Let’s kiss. 

Nixon: All that I can say, from the way you talk and the way you dominate the 
conversation, you would have made a good lawyer yourself. What I mean is this: 
Here you can see the type of tape which will transmit this very conversation 
immediately, and this indicates the possibilities of increasing communication. And 
this increase in communication, will teach us some things, and you some things, too. 
Because, after all, you don’t know everything. 

Khrushchev: If I don’t know everything, then you know absolutely nothing about 
Communism, except for fear! But now the dispute will be on an unequal basis. The 
apparatus is yours, and you speak English, while I speak Russian. Your words are 
taped and will be shown and heard. What I say to you about science won’t be 
translated, and so your people won’t hear it. These aren’t equal conditions. 

Nixon: There isn’t a day that goes by in the United States when we can’t read 
everything that you say in the Soviet Union… And, I can assure you, never make a 
statement here that you don’t think we read in the United States. 

Khrushchev: If that’s the way it is, I’m holding you to it. Give me your word…I want 
you, the Vice President, to give me your word that my speech will also be taped in 
English. Will it be? 

Nixon: Certainly it will be. And by the same token, everything that I say will be 
recorded and translated and will be carried all over the Soviet Union. That’s a fair 
bargain. (Teaching American History) 
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3.1.2 Najstarejše kolo 

Za seznanitev z najstarejšim lesenim kolesom z osjo na svetu, ki so ga odkrili 
prav na Ljubljanskem barju, lahko učitelj namesto obiska muzeja, izbere metodo 
dela z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in predvaja video posnetek, ki ga je 
ekipa RTV Slovenija pripravila leta 2003, leto po odkritju na Ljubljanskem barju. 
Kratka novica o odkritju, bližnji posnetek kolesa in njegove restavracije ter izjava 
arheologa dr. Antona Veluščka, ki je vodil arheološka izkopavanja, bo učence 
motivacijsko spodbudila in pripravila na nadaljnja osvajanja znanja, povezana s 
prazgodovino in koliščarji na Ljubljanskem barju (Najstarejše kolo, TV DNEVNIK 
26/02/2003).  

 

3.1.3 Vojna v Sloveniji 

»Zavijanje siren, zatekanje v zaklonišča in oglušujoči zvoki letal s smrtonosnim 
tovorom ter mučne eksplozije ob srditih spopadih so zaznamovali dan, ki ga ni moč 
pozabiti« so bile besede voditelja TV Dnevnika 2. julija 1991, Aleksa Štakula, ko je 
napovedal prispevek kolega novinarja Borisa Cipota iz Gornje Radgone (Napad na 
Gornjo Radgono, TV DNEVNIK 02/07/1991). Posnetki gorečih hiš, dim nad strehami 
cerkva, šol in domov, tankovska zaseda in posnetki razdejanja v Gornji Radgoni so 
prizori kratke reportaže, ki bo zagotovo pritegnila pozornost učencev. Učitelj lahko 
snov osamosvojitvene desetdnevne vojne Slovenije, v kateri so slovenske sile obranile 
slovensko državo, motivacijsko dopolnjuje s številnimi avtentičnimi avdio-vizualnimi 
vsebinami in na ta način ohranja učenčevo pozornost in motivacijo skozi učni proces. 

 
Slika 2: Napad na Gornjo Radgono (EUscreen) 
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3.2 Ugotovitve didaktičnega eksperimenta  

Skupna analiza posameznih EUscreenXL posnetkov s študenti je pokazala tako 
pozitivne kot negativne lastnosti uporabe metode dela z informacijsko-
komunikacijsko tehnologijo pri pouku zgodovine.  

Študenti so predstavitev portala EUscreenXL in njegove predvajane vsebine, ob 
siceršnji poplavi avdio-vizualnih vsebin na spletu, sprejeli pozitivno in s precejšnjim 
zanimanjem. Uspelo nam je predstavili edinstvenost projekta z vsebinami, ki so do 
nedavnega bile nedostopne širši javnosti, saj so posamezne evropske televizijske hiše 
in državni avdio-vizualni arhivi omogočali le omejen dostop do teh vsebin, danes pa 
so s pomočjo projekta EUscreenXL na voljo širši spletni javnosti. Pozitivna lastnost 
vsebin projekta EUscreenXL je vrednost preverjeno avtentičnih avdio-vizualnih vsebin 
širše evropske avdio-vizualne mreže, kar učitelju prihrani čas pri načrtovanju učne 
ure in preverjanju zanesljivosti vira. 

Ob analizi in nekaterih negativnih ugotovitvah projekta EUscreenXL in njegovih 
vsebin smo študentom dodali priporočila za uporabo vsebin iz portala. Pomisleki in 
vprašanja študentov didaktike zgodovine so se nanašali predvsem na nerazumevanje 
predvajanih vsebin v različnih evropskih jezikih. Menimo, da je naloga učitelja, da 
učence seznani z avtentično avdio-vizualno vsebino, to posledično pomeni v tujem 
jeziku, in uvede interdisciplinarno delo s predmeti tujega jezika. Velja izpostaviti 
načrte ustvarjalcev projekta EUscreenXL, da kaže v prihodnosti opremiti vse 
posnetke s podnapisi v angleškem jeziku, kar bo poenostavilo jezikovno shemo. Še 
vedno pa bo, razen ob predvajanju domačih posnetkov, potrebno interdisciplinarno 
delo z angleškim jezikom ali predhoden prevod in seznanitev s temo pogovorov. 
Naslednji pomislek študentov se je nanašal tudi na dolžino posnetkov oz. časovno 
primernost posnetkov, ki so na voljo na portalu EUscreenXL. Za metodo dela z 
informacijsko-komunikacijsko tehnologijo je priporočljiva motivacijsko primerna 
dolžina posnetka, ki učenca motivira k aktivnemu razmišljanju, katerega učitelj ob 
koncu predvajanja preveri s spraševanjem. Posnetek avtentičnega zgodovinskega 
dogodka ali vizualni prikaz učne snovi učitelju na primeru pomaga razložiti in 
pojasniti učno snov. Dolžina posnetkov, ki so na voljo na portalu EUscreenXL, v veliki 
večini ne presega dolžine 5 minut. V naboru posnetkov daljših oddaj evropskih 
televizijskih hiš je na motivacijsko ozaveščenem učitelju, da izbere primeren 
segment in ga doda v učno snov. Naloga učitelja je torej, da dolžino predvajanega 
posnetka prilagodi razredu primerno, prekine predvajanje s pavzami in strokovno 
razlago vsebine, na ta način preverja razumevanje učencev in dijakov ter ohranja 
njihovo pozornost in motiviranost pri pouku. 

Dodatna priporočila za uporabo vsebin portala EUscreen, ki smo jih ob uvodni 
predstavitvi zagotovili študentom, bodočim učiteljem zgodovine, so bila raba ključnih 
besed v iskalniku portala, raziskovanje vsebin po zgodovinskem obdobju, 
zgodovinskih tematikah ali različnih ponudnikih vsebine. Izpostavili smo tudi virtualne 
razstave, kjer lahko koristijo virtualne sprehode po izbrani vsebini portala EUscreen, 
kot smo jih začrtali strokovni sodelavci in dokumentalisti raziskovalci avdio-vizualnih 
ustanov ponudnic. 

 Skupna ustno pridobljena ocena morebitne motiviranosti učencev ob 
predvajanju vsebin portala EUscreenXL vseh prisotnih študentov na didaktičnem 
eksperimentu je na lestvici od 1 do 5, kjer je 5 zelo dobra motiviranost, znašala 4. 
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4 SKLEP 

Spletni dostop in brezplačna uporaba digitaliziranega arhivskega in 
dokumentarnega gradiva evropskih televizijskih hiš in avdio-vizualnih arhivov ponuja 
strokovnim delavcem na področju izobraževanja več kot dobrodošle vsebine za 
popestritev tradicionalne učne metode. Kratki videoposnetki, fotografije in preostalo 
dokumentarno gradivo spletnega portala EUscreenXL predstavlja spletno zbirko 
bogate zgodovine 20. in 21. stoletja, kot jo je zabeležila televizijska kamera. 
Strokovno opravljena selekcija gradiva s strani dokumentalistov raziskovalcev 
sodelujočih ustanov v projektu, usmerjenih v specifično ciljno skupino uporabnikov, 
zagotavlja verodostojen in bogat nabor informacij. Edinstvenost projekta, ki ponuja 
do nedavnega tako rekoč nedostopne vsebine, uvršča projekt EUscreenXL visoko na 
seznamu kvalitetnih učnih pripomočkov v družbi sodobne tehnologije.  
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SUMMARY 

Katja ŠTURM∗ 

EDUCATIONAL POTENTIAL OF EUscreenXL AUDIOVISUAL ARCHIVAL MATERIAL 

Online digitized European broadcasters and audiovisual archives television 
content offers a more than welcome audiovisual library to spice up the traditional 
teaching methods in elementary and high schools, introducing educational video 
clips. We have conducted a presentation of EUscreenXL project and an experiment 
among students of the History Department at the Faculty of Arts, University of 
Ljubljana and showcased several clips from the portal, trying to see the response of 
the future history teachers regarding the usability and motivational value of such 
clips. Short videos, photos and the rest of the documentary material of EUscreenXL 
project represent a rich collection of online history of the 20th and 21st century, as 
recorded by a television camera. The teaching and educational value of the 
European-led project EUscreenXL and use of its audiovisual archival material for 
motivating students in elementary and high schools has proven highly effective in 
keeping the student motivation and shaping students long term memory. The pros 
and cons of the portal have been discussed and the recommendation of effective use 
of the portal has been given to students who seemed eager to get to know the portal 
itself and its educational value. 
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