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Uvod 

Avtor: prof. dr. Ivan Gerlič (vodja projekta) 

 

O projektu 

 

V izhodiščih dokumentih projekta lahko razberemo, da se le-ta izvaja v okviru 

»Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013«, katerega 

razvojne prioritete so »Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja«, prednostne 

usmeritve pa »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in 

usposabljanja«. Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega 

socialnega sklada za obdobje 2008 – 2011. 

V strukturalni osnovi projekt zajema tri vsebinske sklope, in sicer:   

a) V prvem vsebinskem sklopu so cilji projekta pripraviti strokovne podlage in 

pripraviti didaktična gradiva/modele v kontekstu novih znanstvenih spoznanj 

naravoslovnih strok (biologije, fizike, kemije), t.i. skupnih predmetnih področij 

(predšolskega in zgodnje šolskega (razredna stopnja) obdobja, šole s 

prilagojenim programom ter predmetnike drugih ne tipično naravoslovnih 

predmetov, kot. npr. matematika, tehnika, računalništvo in informatika itd.) in 

sodobnih  didaktičnih strategij.  Strokovne podlage predstavljajo analizo 

naravoslovne pismenosti oziroma  proučevanje nabora naravoslovnih 

kompetenc v šolski vertikali od prve triade devetletke do konca srednje šole – 

gimnazije (pa tudi dalje). Za razvojno-raziskovalno delo je med drugim 

zanimiva teza, da določenih naravoslovnih kompetenc (veščin) učenci ne 

pridobijo  v prvi in drugi triadi devetletke, kar se nato odraţa v tretji triadi in v 

srednji šoli. Zato bo pomemben cilj projekta tudi preverjanje, do kakšne mere 

usvojijo naravoslovne kompetence otroci tik pred vstopom v šolo, otroci, ki so 

v oddelkih za otroke s posebnimi potrebami, nato osnovnošolski otroci in 

seveda srednješolci. Ena od pomembnih strokovnih podlag za doseganje 

nadaljnjih ciljev v projektu bo tudi izbor aktualnih in za učence - dijake 

zanimivih novih znanstvenih spoznanj. 

Priprava didaktičnih gradiv - modelov pomeni upoštevanje določenih vidikov, 

kot npr. starost učencev/dijakov in njihove ţe pridobljene kompetence pri 

določenem naravoslovnem predmetu ter njihova sposobnost pridobivanja 

novih veščin-kompetenc. Pri tem bodo uporabljene naslednje sodobne 

didaktične strategije: aktivne oblike poučevanja in učenja, vključitev 

eksperimenta v izkustveno učenje, primeri projektnega dela (npr. mini-projekti, 

ki motivirajo vse učence - dijake), povezovanje vsebin učnega načrta z 

zunanjim svetom (iskanje različnih kontekstov za razlago teoretičnih vsebin), 
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preprosti poskusi, teme, primerne za vso populacijo ne le za motivirane 

učence - dijake, ki se rešujejo s problemskim pristopom itd.  

b) V drugem vsebinskem sklopu je cilj projekta preverjanje didaktičnih gradiv oz. 

modelov v šolski praksi. Učitelji praktiki bodo samostojno oziroma ob pomoči 

univerzitetnih učiteljev preverjali in sproti evalvirali rezultate posameznih 

modelov, oziroma  didaktičnih strategij v šolah. Učitelji se bodo dodatno 

usposabljali za svoje delo v razredu na delavnicah,  na zaključni delavnici pa 

predstavili rezultate svojega dela širšemu krogu učiteljev. Za izvedbo 

preverjanja didaktičnih gradiv oz. modelov, ki morajo  biti in bodo 

eksperimentalno in izkustveno naravnani, bodo razviti in izdelani tudi določeni 

učni pripomočki itd.  

Pomembna aktivnost  drugega vsebinskega sklopa bo tudi izdelava  

publikacij v tiskani in elektronski obliki ter izobraţevanje sodelujočih 

strokovnjakov z aktivno udeleţbo na mednarodnih kongresih iz področja 

naravoslovnih didaktik (tudi primarna in sekundarna desiminacija projekta).  

c) V tretjem vsebinskem sklopu je cilj projekta promocija naravoslovnih strok v 

šolskem in širšem druţbenem prostoru v tradicionalni in e-obliki. Tako bodo npr. 

za ustanovo »Hiša eksperimentov«, ki je zunanji partner projekta, razvite 

strokovne podlage za postavitev eksperimentov iz kemije, biologije in fizike. 

Pomemben element tega sklopa bo tudi t.i. »Festival naravoslovja« z izborom 

motivacijskih eksperimentov na šolah v različnih krajih Slovenije. Projekt bo 

zaključen z konferenco na kateri bo javna predstavitev projekta s 

predstavitvijo rezultatov, predavanja domačih in tujih strokovnjakov, 

predstavitve novih didaktičnih strategij in modelov, izdan bo zbornik 

konference itd.;  namen konference in zbornika bo med drugim tudi prispevek 

k večjemu razumevanju druţbe o pomenu v vnašanja novih znanstvenih 

spoznanj in sodobnih didaktičnih strategij v SLO šolski sitem, pa tudi dvig 

naravoslovne pismenosti celotne druţbe.  

Opisani vsebinski sklopi ţe sami po sebi kaţejo strukturo projekta, ki jo lahko 

prikaţemo tudi v grafični – modelski obliki. Slika 1 prikazuje strukturalni model 

projekta, ki nakazuje pomembne presečne elemente (1,2,3)  osnovnih 

naravoslovnih znanstvenih disciplin (biologija, fizika, kemija) in edukativnih 

predmetno-kurikularnih elementov ter vzročno-posledično pomembnih t.i. 

skupnih predmetov (npr. matematika, tehnika, računalništvo…). 
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Slika 1: Strukturalni model projekta "Razvoj naravoslovnih komptenc" 

 

Pomembno dejstvo je tudi, da projekt zdruţuje pomembne znanstvenike, 

strokovnjake in praktike v celotni vertikali (pa tudi horizontali) slovenskega 

izobraţevalnega sistema, in sicer tri Univerze, dokaj stratumsko enakomerno 

porazdeljene srednje in osnovne šole,  vrtce in določene ustanove izobraţevalnega 

podsistema.  Slika 2 prikazuje deleţe sodelujočih s posameznih institucij. 

 

Slika 2: Število udeleţencev projekta in institucij 
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Slovenskemu šolskemu naravoslovju se z našim projektom ponuja edinstvena 

priloţnost, da naredi pomemben korak naprej, korak, ki bo vnesel podoben zagon, 

kot ga je pred leti v osnovnošolskem naravoslovju povzročil projekt TEMPUS. 

Zagotovilo za to je dejstvo, da v tem projektu sodelujejo vzgojitelji in učitelji praktiki 

skupaj s tremi Univerzami in več drugimi pomembnimi institucijami, ki so v Sloveniji 

povezane z naravoslovnim izobraţevanjem in izobraţevanjem učiteljev, kar hkrati 

tudi pomeni, da lahko vse, kar bomo sklenili, uvedemo usklajeni po vsej šolski vertikali. 

V zadnjem trimesečju leta 2008 – uvodnem delu prvega vsebinskega sklopa so 

sodelavci v projektu napravili pregled naravoslovne pismenosti v šolski vertikali za 

posamezno naravoslovno področje in podporna področja oz. skupna predmetna 

področja. Proces je potekal v več prepletenih fazah. Poleg uvodnega srečanja vseh 

sodelujočih, na katerem so bili uvodoma podrobno predstavljeni namen, cilji in 

predviden potek projekta, je potekalo še niz delovnih sestankov vseh strokovnih 

področij, kjer so posamezne projektne skupine določile razdelitev dela in kratkoročne 

usmeritve, nato pa še centralno nalogo te faze, in sicer iskanje, zbiranje in interno 

objavljanje za potek analize relevantnih dokumentov. Na novo postavljeni spletni 

strani projekta v internem delu »dokumentacija«, ki je bil na voljo le sodelujočim v 

projektu, so bili objavljeni vsi dokumenti, ki smo jih poznali in ocenili, da bi njih analiza 

bila koristna za ugotavljanje sedanjega stanja naravoslovnih kompetenc pri nas. 

Objavljenih dokumentov je preko 140, med temi dokumenti jih je bilo mnogo 

uporabnih in uporabljenih za analize, navzkriţne analize in mnenja za posamezna 

projektna področja. Poleg »skupnih« objavljenih dokumentov na spletni strani, so 

raziskovalci v svojih analizah in mnenjih uporabljali še mnogo dodatnih dokumentov, 

dodatnih raziskav, izsledke diplomskih nalog in diplomskih seminarskih nalog ter 

predvsem svoje dragocene izkušnje.  

 

Kompetence in njih pomen? 

Pojem kompetenc je v laični javnosti običajno enačen ali prevajan kot 

pristojnost;  ko rečemo, da je nekdo kompetenten, večina od nas pomisli na osebo, 

ki dobro obvladuje neko specifično področje. Naše misli se v zvezi s kompetencami 

običajno vrtijo okoli:  

- "nečesa", kar posamezniku omogoča, da je na delu uspešen,  

- "nečesa", kar posamezniku omogoča obvladovanje - reševanje problemov v 

različnih situacijah, 

- "nečesa", kar posamezniku omogoča učinkovito aplikacijo znanj v praksi,  

- "nečesa", kar izkušenega delavca ločuje od začetnika. 

Ĉeprav se nam v gornjih stavčnih zvezah zdi pojem kompetenc precej jasen, še 

vedno ostaja odprto vprašanje, kaj je tisto "nekaj", ki nam sicer veliko pove o 
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učinkih/posledicah delovanja kompetentnega posameznika, ne pa o vzrokih, ki to 

delovanje povzročajo. 

V strokovni terminologiji1 se pojem kompetence uporablja kot sposobnost 

uporabe znanja in druge zmoţnosti, ki so potrebne, da nekdo uspešno in učinkovito 

ter v skladu s standardi delovne uspešnosti, izvrši določeno nalogo ali opravi 

določeno delo. Kompetence torej obsegajo znanja, veščine, spretnosti, osebnostne 

in vedenjske značilnosti, prepričanja, vrednote, samopodobo, ipd.... vse tisto, kar je 

skupaj precej večje jamstvo za delovni uspeh, kot je to znanje samo po sebi.  

Razvrstitev kompetenc v poslovnem,  tehničnem in tudi izobraţevalnem svetu je 

moţna na več načinov; oglejmo si enega od teh2:  

- Temeljne ali splošne (ang. core) kompetence - praviloma za vse zaposlene in 

prenosljive med različnimi opravili.  

- Generične (ang. generic) kompetence - skupne za podobna opravila ali 

skupine del. mest.  

- Delovno specifične (ang. role specific) kompetence - specifične za posamezna 

delovna mesta ali opravila.  

Kompetence je mogoče razvrstiti tudi kot3:  

- vidne ali opazne kompetence (npr. znanje, veščine, spretnosti…), ki jih je 

mogoče razmeroma enostavno razvijati z izobraţevanjem in urjenjem in  

- nevidne ali skrite kompetence (npr. lastnosti, vedenja, vrednote, prepričanja…), 

ki jih je teţje razvijati z izobraţevanjem.  

Ta uvodna razmišljanja o pojmu »kompetence« kaţejo na to, da bo pojmovni 

opredeljenosti »kompetenc« potrebno v nadaljnjem delu posvetiti še več pozornosti, 

še posebej izobraţevalnemu področju, tako v slovenskem kot v EU in svetovnem 

merilu.  

Pregledni prikaz vsebinskega sklopa posameznih projektnih skupin 

a) Biologija 

Kot v poročilu lahko ţe v samem začetku preberemo, je bil cilj prve faze 

projekta »biološke skupine« analizirati obstoječe stanje, zato so sodelujoči vsak na 

                                                           
1 Boulter, Dalzier. People and Competencies. Kogan Page, 2003 

2 Boulter, Dalzier. People and Competencies. Kogan Page, 2003 

3 Lyle and Signe M. Spencer. Competence at Work. John Wiley& Sonns, Inc., 1993   
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svojem področju pregledali obseţno pisno gradivo, katerega posamezni deli celo 

niso bili javno dostopni. Izkazalo se je, da so v preteklih letih posamezniki izvedli 

različne raziskave s področja biološkega izobraţevanja, precej zanimivih raziskav je 

bilo opravljenih tudi v okviru diplomskih in magistrskih del ter doktorskih disertacij. 

Pomembne podatke predvsem o naravoslovnem znanju naših osnovnošolcev sta 

posredovali mednarodni raziskavi TIMSS, v kateri Slovenija sodeluje od začetka, torej 

od leta 1995, in PISA, ki smo se ji pridruţili leta 2006.   

Iz poročila lahko v osnovi razberemo naslednji pomemben doprinos in 

ugotovitve prve faze projekta: 

i. Na enem mestu je zbranih veliko informacij, ki z različnih vidikov obravnavajo 

biološko izobraţevanje, skupne zaključne ugotovitve pa nam prikazujejo splošno 

sliko kakovosti biološkega znanja naših osnovnošolcev in srednješolcev ter 

dejavnikov, ki na to vplivajo. Ta analiza je trdno izhodišče za delo, ki si ga je 

»biološka skupina« zastavili v nadaljnjih treh letih projekta, torej izhodišče za 

izboljšanje biološkega izobraţevanja, kar vključuje poučevanje biologije na vseh 

nivojih šolskega sistema, izobraţevanja bodočih učiteljev biologije in 

izobraţevanja učiteljev praktikov.  

ii. Mednarodne raziskave znanja kaţejo, kakšna je kakovost znanja, ki ga daje 

naša šola, hkrati pa iz njih lahko razberemo tudi, kakšno znanje bi morala dajati. 

Šola naj bi dajala kakovostno splošno izobrazbo, kar preneseno na pouk 

biologije pomeni zagotoviti temeljno znanje in razumevanje narave, ki je 

potrebno za vsakdanje ţivljenje posameznika, oblikovati pozitiven odnos do 

okolja in prispevati k osebnostnemu razvoju posameznika.  

iii. Tisto, kar bi šola morala naučiti, je, kako se učinkovito učiti.  To lahko doseţemo 

z novimi, aktivnejšimi metodami pouka, ki pri učencih vključujejo miselni in 

čustveni vidik. Preseči moramo način poučevanja, ki pomeni posredovanje ţe 

izdelanega znanja in vpeljati pouk biologije, pri katerem učenci večji del 

spoznavnega procesa opravijo sami. Cilj je torej doseči kakovostno znanje, 

katerega pomembna vidika sta njegova trajnost in uporabnost. 

iv. Teţava ni toliko v učnih načrtih, na katerih temelji pouk, temveč kako se tisto, 

kar je v njih zapisano, udejanja. Učni načrti obravnavajo predvsem vsebino 

pouka, precej manj pa, kako naj poteka pouk. Kot kaţejo slovenske in tuje 

analize, še vedno prevladuje pouk biologije, pri katerem se govori o biologiji in 

ob tem le pričakuje, da bo tako pridobljeno znanje splošno uporabno in 

koristno v vsakdanjem ţivljenju.  

b) Fizika 

Tudi iz poročila »fizikalne skupine« je razvidno, da je bil glavni cilj prve faze 

projekta analizirati obstoječe stanje in s tem v zvezi pregled obseţnega pisnega 

gradiva in dodatnih študij (npr. TIMSS, PISA, SITES, PIRLS itd.). Tako so bile analizirane 

moţnosti poučevanja fizikalnih vsebin v slovenski osnovni in srednji šoli (povprečje ţal 
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kaţe, da je fizika najmanj priljubljena tako v 8. kot tudi v 9. razredu), problemski pouk 

fizike (problemsko orientirana aktivnost učenca v izobraţevalnem procesu je temelj 

za višje kognitivne procese, obstojnost in aplikativnost usvojenega znanja), t.i. 

sistemsko mišljenje – obravnavanje dinamičnih sistemov na različnih stopnjah 

izobraţevanja itd. Stanje naravoslovne pismenosti je bilo analizirano na podlagi 

mednarodne raziskave TIMSS 2003 (slovenski četrtošolci uvrstili na rep zgornje 

polovice sodelujočih drţav, tik nad povprečjem, enako tudi učenci 8. razreda OŠ) in 

izvedenih eksternih preizkusov znanja, t.i. nacionalnega preverjanja znanja (NPZ). 

Opravljena je tudi korelativna analiza naravoslovnih kompetenc v učnih načrtih 

gimnazij in vloga splošne ter poklicne mature pri razvoju naravoslovnih kompetenc. 

Razmeroma dobri so bili rezultati naših 15-letnikov na področju naravoslovja, ki jih 

kaţe opravljena analiza raziskava PISA 2006, saj so se uvrstili na 12 mesto med 57 

drţavami, vključenimi v raziskavo; izpostavljeni so podatki, kje so se naši dijaki ob 

koncu prvih letnikov srednjih šol, odraţajoč tudi osnovnošolsko naravoslovno 

izobraţevanje, slabše odrezali, katere kompetence bi veljalo v prihodnosti razvijati 

intenzivneje itd. 

Iz poročila lahko v osnovi razberemo naslednji pomemben doprinos in s tem 

tudi nekatere ugotovitve ter predloge prve faze projekta: 

- Potreben je spremenjen pristop k poučevanju naravoslovja – fizikalnih vsebin, ki 

bi se moralo začeti čim; v niţjih stopnjah izobraţevanja naj bi bil pouk bolj 

orientiran v prijetno pridobivanje in korigiranje izkušenj (predvsem z 

eksperimentalnim delom), manj v »trdo« fizikalno znanje. 

- Problemski pouk oz. problemsko orientiran pouk, ne le reševanje problemov, 

razvija več različnih naravoslovnih kompetenc, še posebej na področju fizike. 

Analizirani učni načrti v povezavi z izsledki raziskave PISA 2006 to potrjujejo. 

Orodja, ki so na voljo, med drugim so: problemskost zasnove razlage snovi, 

hevristična diskusija, formulacija problema in nato različni načini samostojnega 

dela, izgradnja poskusa, definiranje problema ter z ustvarjanjem protislovij. 

- Mednarodne raziskave potrjujejo mnenje praktikov - učiteljev, da pri niţjih 

taksonomskih nivojih znanja naši dijaki dosegajo solidne uspehe, pri višjih nivojih 

pa je še »precej rezerve«, kakor: motivacija za samorazvoj, analiziranje in 

ocenjevanje informacij, ustvarjalno mišljenje, uporaba informacij v novih 

situacijah, veščine odločanja, analitične veščine, komunikacijske veščine, 

veščine timskega dela, zmoţnost upoštevanja drugih, odgovornost itd. 

- Kar nekaj praktikov – učiteljev fizike v OŠ pogreša več sodobnih vsebin iz fizike v 

učnih načrtih, predvsem iz področja moderne fizike; učenci/dijaki bi morali 

slišati več tudi iz sodobnih teorij fizike (relativizem, kvantna fizika, kaos…) 

- Zanimiva je ugotovitev, da učitelji vedo premalo o naravoslovnih 

kompetencah; bolje bi bilo, da bi poučevanje izhajalo iz kompetenc in ne iz 

vsebin. 
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- Fizika je dokaj ustrezno »izbrana« (frekvenca izbire) v izvedbi splošne mature. Le-

ta dobro preverja poznavanje osnovnih zakonitosti narave, interpretacijo in 

obdelavo znanstvenih podatkov, uporabo in razumevanje matematičnih orodij 

(grafov, tabel, enačb, modelov) ter deloma uporabo tehničnih pripomočkov. 

Matura pa ne preverja sposobnosti iskanja in obdelave informacij, kritične 

presoje, sposobnosti sprejemanja odločitev na podlagi dokazov, uporabe 

naravoslovne metodologije pri oblikovanju odločitev, mnenj in sklepov, 

zavedanja človekovega vpliva na okolico ter odkrivanja vprašanj, na katera 

lahko fizika ponudi odgovor. 

- Opaţa se zelo nizka matematična podlaga učencev (še posebej srednjih šol), 

kar je gotovo rešljiva teţava v smislu korelativnega razvijanja matematičnih in 

fizikalnih kompetenc. Kar frekventno mnenje pa je tudi, da se pri fiziki še vedno 

preveč poudarja uporaba matematike in računanje, premalo pa tisto, kar dela 

fiziko zanimivo in uporabno – to je opazovanje, merjenje, eksperimentiranje, 

analiziranje in sklepanje. 

- Pomembno je razvijati tudi t.i. digitalno fizikalno pismenost, saj je daje 

neposredno podporo pri razvijanju naravoslovnih kompetenc in tudi drugih 

ključnih kompetenc (tudi vseţivljenjskega učenja). 

- Eden pomembnih zaključkov analiziranja naravoslovne pismenosti za področje 

fizike kaţe po eni strani na veliko pričakovanje učiteljev praktikov glede 

rezultatov projekta »Razvoj naravoslovnih kompetenc«, na drugi strani pa na 

optimizem vseh v projekt vključenih strokovnjakov in učiteljev, da bodo glede 

stanja naravoslovnih kompetenc uspeli poiskati tiste didaktične modele, ki 

bodo obstoječo situacijo reševali bistveno bolje kot obstoječa izobraţevalna 

praksa! 

c) Kemija 

V okviru prve faze poročila »kemijske skupine« je sodelovala večina 

strokovnjakov, ki se v okviru Univerze v Mariboru in Univerze v Ljubljani ukvarja s 

kemijskim izobraţevanjem ali kako drugače povezuje svoje delo z razvojem 

kemijskega izobraţevanja na različnih stopnjah izobraţevanja. V okvir sodelavcev so 

vključili tudi nekaj učiteljic oz. profesoric kemije iz različnih osnovnih šol in gimnazij. V 

poročilu so zbrana spoznanja večih raziskav, ki ugotavljajo stanje na področju 

kemijskega izobraţevanja pri nas. Z vsemi temi spoznanji in ugotovitvami pa ţelijo 

zastaviti tudi prihodnjo usmeritev projekta v razvoj in pripravo gradiv ter smernic, ki 

bodo omogočala razvoj tistih naravoslovnih kompetenc, kjer se kaţejo primanjkljaji.  

V poročilu najdemo vrsto razvojno pomembnih študij, kot npr. prispevek ki se 

osredotoča na kemijski jezik kot temelj razvijanja naravoslovne kemijske pismenosti, 

analizo rezultatov mednarodnih raziskav TIMMS 2003, TIMMS 2007 in PISA 2006, nato 

analiza in povzetek najpomembnejših ugotovitve nacionalnega preverjanja znanja 

kemije v šolskem letu 2006/2007 in splošne mature 2008. Zanimiva je ugotovitev, da 

jim kljub številnim reformam še vedno ni uspelo resnično opredeliti ustreznega, 
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učenčevi/dijakovi starostni stopnji in razvitosti miselnih procesov prilagojenega,  

pojmovnega ogrodja kemije, ki bi bilo povezano z njegovimi izkustvi in interesi. Učni 

načrti so glede na predmetnike kemije še vedno prenatrpani s pojmi in kar je še bolj 

narobe, pri obravnavi novih pojmov, le redki učitelji, zaradi pomanjkanja časa,  

preverijo raven razumevanja ţe obdelanih pojmov, s katerimi so novi pojmi povezani. 

Ugotavljajo tudi, podobno kot »fiziki«, da priljubljenost pouka kemije ni na 

najustreznejšem nivoju, zaradi česar so opravili analizo posodobljenih učnih načrtov 

za kemijo na osnovnošolski in gimnazijski stopnji. Nadalje so povzete nekatere ključne 

ugotovitve raziskav »Izziv naravoslovno tehniškega izobraţevanja«, ki se nanašajo na 

kemijsko področje, rezultati raziskave »Analiza in spodbujanje vključevanja vzgoje in 

izobraţevanja za trajnostni razvoj v osnovne šole (2006-2008)« in rezultati projekta 

»Partnerstvo fakultet in šol« ter »Partnerstvo fakultet in šol: Vseţivljenjsko izobraţevanje 

učiteljev naravoslovnih predmetov«. Da bi laţje udejanjili potrebe, ki se kaţejo iz 

analize opravljenih raziskav, so v zaključku poročila nanizali še razmišljanja in analize 

učiteljic kemije iz osnovnih šol in gimnazij, ki o naravoslovni pismenosti in razvoju 

naravoslovnih kompetenc razmišljajo iz vidika neposredne pedagoške prakse. 

Oglejmo si nekaj pomembnejših zaključkov, ki kaţejo pomemben doprinos in s 

tem tudi nekatere ugotovitve ter predloge prve faze projekta: 

- Iz analize rezultatov TIMSS raziskave 2003 je razvidno, da se pri učenju 

naravoslovja v niţjih razredih osnovne šole praktične aktivnosti učencev 

premalo povezujejo z drugimi pristopi. Učitelji premalo vključujejo realne 

primere in ne navezujejo obravnavo vsebin s praktičnimi izkušnjami učencev. 

Spoznavanje naravoslovnih pojmov je vse preveč odtujeno od ţivljenja. Učenci 

so dosegli dobre uspehe predvsem pri nalogah, katerih reševanje temelji na 

poznavanju dejstev in pojmov. Pri nalogah, ki zahtevajo povezovanje pojmov in 

sintezno razmišljanje, pa so bili učenci manj uspešni. 

- Tudi za starejše učence (15 letnike) je glede na rezultate TIMMS raziskave 2003 

razvidno podobno: uspešni  so predvsem pri nalogah, ki preverjajo  poznavanje 

dejstev in pojmov, manj pa pri nalogah, ki preverjajo sposobnost uporabe 

teoretičnega znanja pri reševanju enostavnih problemov.  Več teţav imajo tudi 

pri nalogah, ki vključujejo branje tabel in shem in sklepanje na osnovi podatkov 

v njih. 

- Podobne so tudi ugotovitve pri analizi rezultatov mednarodne raziskave PISA 

2003, kjer se za slovenske srednješolce kaţe nizka sposobnost sklepanja na 

osnovi opaţanj in rezultatov poskusa, prav tako pa je opazno pomanjkljivo 

znanje učencev o načrtovanju in izvajanju znanstveno raziskovalnega dela. 

- Analiza nacionalnih preizkusov znanja kaţe, da učitelji premalo nadgrajujejo 

spoznavanje kemijskih vsebin po vertikali izobraţevanja, ne povezujejo kemijskih 

vsebin, ki jih učenci spoznajo pri predmetu Naravoslovje (6. in 7. razred) z 

vsebinami pri predmetu Kemija (8. in 9. razred). 
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- Analiza učnih načrtov za kemijo v osnovni šoli in gimnaziji kaţe, da le ti 

omogočajo razvoj naravoslovnih kompetenc, potrebno pa je več dela v 

prihodnje nameniti razvijanju didaktičnih pristopov, ki bodo v pomoč tako 

učitelju kot učencu in bodo omogočali zapisano v učnih načrtih tudi 

konkretizirati. 

- Analiza stanja naravoslovne pismenosti po šolski vertikali z upoštevanjem 

sprememb s posodobitvijo učnih programov v devetletki, gimnazijah in srednjih 

strokovnih šolah, je tesno povezana z potrebnimi kompetencami učiteljev 

naravoslovnih predmetov (naravoslovja, kemije, fizike in biologije), saj le dobro 

izobraţeni učitelji lahko razvijajo potrebne  naravoslovne kompetence pri 

učencih in dijakih. 

- Projekt »Naravoslovne kompetence« poleg drugih analiz lahko pokaţe šibkosti, 

probleme in potrebe po gradivih v naravoslovnem izobraţevanju vertikale OŠ-

SŠ, oz. opozori na naravoslovne kompetence, ki jih je treba nadgrajevati v 

šolskem prostoru. 

d) Skupno področje 

Uspešna priprava na ţivljenje je moţna le z vzajemnim delovanjem šole in 

okolja. Zavedati se je potrebno dejstva, da je končni cilj šolanja pravzaprav priprava 

učencev na uspešno delovanje zunaj šole in da proces poteka celostno, po vsej 

vertikali. Pri tem se mehanizmi pridobivanja naravoslovnih kompetenc tesno 

naslanjajo na generične kompetence, ki v svojem bistvu tvorijo osnovo specifičnim 

naravoslovnim kompetencam. Med temi še posebej lahko izpostavimo reševanje 

problemov, logično mišljenje, kreativnost, motivacijo ter  timsko delo, vključno z eno 

od pomembnejših in sicer,  zmoţnost za iskanje, izbiro in uporabo relevantnih 

podatkov in informacij s pomočjo informacijsko in komunikacijske tehnologije (IKT), ki 

je danes prisotna povsod.  Razvoj naravoslovnih kompetenc se v svojem bistvu opira 

na predmetnike naravoslovnih predmetov. Toda nedvomno se v svoji širši dimenziji 

dotika tudi drugih šolskih predmetnikov. To velja še posebej za področje 

predšolskega in zgodnje šolskega (razredna stopnja) obdobja. V ta koncept pa 

lahko smiselno priključimo tudi predmetnike šol s prilagojenim programom ter 

predmetnike drugih ne tipično naravoslovnih predmetov tudi višje po vertikali.  

V poročilu najdemo vrsto razvojno pomembnih študij, kot npr. analizo 

naravoslovnih kompetenc pri premetu spoznavanje okolja (stanje in trende), vlogo 

ergonomsko urejenih šolskih prostorov na razvoj naravoslovnih kompetenc, stanje in 

moţnosti, pomena sistemskega mišljenja, ki obravnava dinamične sisteme na 

različnih stopnjah izobraţevanja in skozi to prizmo opredeljuje razvoj naravoslovnih 

kompetenc, analizo kompetenc IKT in računalništva, analizo doseţkov na 

nacionalnih preverjanjih znanj tako za učence rednih programov, kot učence v 

prilagojenih izobraţevalnih programih z niţjim izobrazbenim standardom, analizo 

globine prepletenosti naravoslovnih kompetenc in pomena med predmetnega 

sodelovanja itd.  
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Oglejmo si nekaj pomembnejših zaključkov, ki kaţejo pomemben doprinos in s 

tem tudi nekatere ugotovitve ter predloge prve faze projekta t.i. »skupnega« 

področja: 

- Pregled učbenikov pri pouku matematike kaţe, da se v največji meri posvečajo 

faktografskemu znanju, veliko manj pa uporabi tega znanja. Razlaga vsebin in 

naloge, ki preverjajo implikacije naučenega v vsakdanu, so tretirane kot teţje 

naloge, namenjene učenem z boljšimi predispozicijami pri pouku matematike. 

Enako je pri delovnih zvezkih. Polno je nalog, ki preverjajo le faktografsko 

znanje, premalo je nalog uporabe matematike v vsakdanu.  

- Razvoj naravoslovnih kompetenc se prične ţe v predšolski dobi; pomembno 

obdobje v omenjenem razvoju je ravno prvo triletje. Analiza učnih načrtov 

kaţe, da je v vseh treh razredih prvega triletja devetletne osnovne šole obilo 

priloţnosti za obravnavo naravoslovnih vsebin (fizika, biologija in kemija) v 

povezavi s sorodnimi področji (matematika, tehnika, računalništvo itd.). 

- Področje naravoslovja v prilagojenem izobraţevalnem programu z niţjim 

izobrazbenim standardom je še slabo raziskano. Na razpolago so le podatki 

nacionalnega preverjanja znanja z leta 2008, ko je bilo prvič vključeno tudi 

naravoslovje. Analiza rezultatov je pokazala, da so bili učenci najuspešnejši na 

področju biologije, ker te vsebine ponavljajo, utrjujejo in nadgrajujejo skozi 

celotno osnovnošolsko izobraţevanje. Vsebine  s področja biologije so v učnem 

načrtu za naravoslovje tudi zastopane v veliko večjem obsegu kot vsebine s 

področja fizike in kemije, ki so se temam iz biologije priključile z uvajanjem 

devetletke. 

- Pri delu otrok z laţjimi motnjami v duševnem razvoju je jasno, da le-ti potrebujejo 

posebne pristope, metode in oblike dela, za katere učitelji razrednega pouka in 

predmetni učitelji niso usposobljeni. Vzgojno-izobraţevalno delo v posebnem 

programu z niţjim izobrazbenim standardom lahko izvajajo le defektologi in 

specialni pedagogi, ki pa niso tako strokovno usposobljeni za izvajanje vsebin s 

področja biologije, kemije in fizike, kot so predmetni učitelji.  

- Analizi učnih načrtov za Spoznavanje okolja (2004, 2008) kaţe, da je 

najpogosteje izpostavljena ključna kompetenca znanje, sledita pa ji stališče in 

veščine. Odlično je, da so avtorji učnih načrtov Spoznavanje okolja oblikovali 

globalne cilje oz. splošna znanja tako, da so zastopane vse tri ključne 

kompetence. Bi pa bilo potrebno v prihodnje vendarle razmišljati o tem, da bi 

se učni načrt Spoznavanje okolja oblikoval tako, da bi bile vse tri ključne 

kompetence zastopane enakomerno. Le na ta način bo omogočeno 

učencem, da bodo vso pridobljeno znanje kvalitetno vrednotili in v praksi 

uporabili. 

- Ključne kompetence za vseţivljenjsko  učenje (evropski referenčni okvir) so 

dobro vključene v predlog posodobljenega učnega načrta za predmet 

spoznavanja okolja in s tem so dane moţnosti za njihovo ozaveščeno 
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uresničevanje in razvijanje tudi v praksi.  V sedanjem učnem načrtu pa so 

ključne kompetence tudi prepoznavne, vendar v manjši meri in ker niso 

eksplicitno zapisane je manj moţnosti, da bi se namerno uresničevale v praksi.  

- Informacijsko-komunikacijska tehnologija ima v sodobnem ţivljenju in še 

posebej v ţivljenju mladostnikov vedno pomembnejšo  vlogo, zato je njenemu 

raznovrstnejšemu vključevanju v pouk treba nameniti posebno pozornost. 

Izkušenj z uporabo računalnika in nekaterih didaktičnih programov (v razredu in 

v računalniški učilnici) je ţe nekaj, zato bi bilo smiselno, da se v učnem načrtu 

bolj natančno opredeli uvajanje računalnika in ustreznih (priporočenih) 

računalniških didaktičnih programov. 

- Na niţjih stopnjah izobraţevanja je poudarjen predvsem kvalitativni opis 

naravnih pojavov oziroma tako imenovano sistemsko mišljenje. Kvalitativni 

modelni pristopi so temeljnega pomena za razvijanje sistemskega mišljenja in 

omogočajo obravnavo nekaterih ključnih primerov naravnih sistemov, ki jih 

srečujemo ţe v osnovni šoli.  

- V osnovni šoli bi si naj učenec pridobil določeno splošno naravoslovno znanje, ki 

bi mu omogočilo, da lahko ţivi v tehnološko naprednem svetu, hkrati pa bi ga 

morali v šoli spodbujati k poglabljanju tega znanja, mu omogočiti, da razvija 

interes za naravoslovne dejavnosti in ga motivirati za študij in delo na katerem 

od naravoslovnih področij. Osnovnošolski učitelji matematike, naravoslovja in 

naravoslovnih predmetov ter tehnike imajo pri tem ključno vlogo. Zelo 

pomembno je, da so na to vlogo ustrezno pripravljeni ţe v času začetnega 

izobraţevanja in tudi kasneje naj bi bil temu cilju podrejen njihov profesionalni 

razvoj.  

Zaključne misli 

Na koncu lahko ocenim, da je bila izvedena analiza »Pregled naravoslovne 

pismenosti v šolski vertikali« sistematično, dosledno in strokovno izvedena, kar 

potrjujejo na eni strani uvodni povzetki vodij posameznik »predmetnih« skupin, na 

drugi strani pa posamezni prispevki strokovnjakov oz. učiteljev, ki dodobra analizirajo 

posamezni segment ali nudijo informacije učiteljev, ki poučuje določene 

naravoslovne vsebine na določeni stopnji izobraţevanja. Skozi celotno poročilo je 

vidna rdeča nit, ki dokaj smiselno uredi posamezne prispevke v strukturiran opis 

sedanjega stanja naravoslovne pismenosti in naravoslovnih kompetenc pri nas. 

Slednje je še posebej pomembno, saj dosedanje parcialno analiziranje stanja še ni 

ponudilo integralne in pregledne slike glede naravoslovne pismenosti. 

Seveda nas čaka v drugi fazi prvega vsebinskega sklopa še vrsta vprašanj in 

problemov, ki smo jih ob sedanji analizi le zaznali ali beţno opredelili, med katerimi 

kaţe omeniti  nekatera področja t.i. skupnih predmetnih področij, kot npr. 

predšolskega in zgodnje šolskega obdobja, šole s prilagojenim programom ter 

predmetnike drugih ne tipično naravoslovnih predmetov, še posebej matematike in 

naravoslovno-tehničnih (srednješolsko – poklicno izobraţevanje) predmetov. Za 
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razvojno-raziskovalno delo je med drugim zanimiva, v uvodu podana teza, da 

določenih naravoslovnih kompetenc (veščin) učenci ne pridobijo  v prvi in drugi 

triadi devetletke, kar se nato odraţa v tretji triadi in v srednji šoli. To bo potrebno bolj 

korelativno analizirati in dokazati, pa tudi prikazati moţnosti za rešitev te 

problematike.  

Večji poudarek kaţe dati tudi analizi pomembnih presečnih elementov (1,2,3 – 

slika 1) osnovnih naravoslovnih znanstvenih disciplin (biologija, fizika, kemija) in 

edukativnih predmetno-kurikularnih elementov za naravoslovne kompetence 

pomembnih t.i. skupnih predmetov (npr. matematika, tehnika, računalništvo…).  

Ena od pomembnih strokovnih podlag za doseganje nadaljnjih ciljev v projektu 

bo tudi izbor aktualnih in za učence - dijake zanimivih novih znanstvenih spoznanj, kar 

je bilo v tem delu malce premalo poudarjeno in analizirano. Podobno velja tudi za 

priprava didaktičnih gradiv - modelov in moţnost oz. sposobnost pridobivanja novih 

veščin oz. kompetenc. Pri tem bo potrebno natančneje analizirati tudi sodobne 

didaktične strategije, kot npr. aktivne oblike poučevanja in učenja, vključitev 

eksperimenta v izkustveno učenje, primere projektnega dela, povezovanje vsebin 

učnega načrta z ţivljenjem - zunanjim svetom, preproste poskuse in teme primerne 

za vso populacijo ne le za motivirane učence - dijake, ki se rešujejo s problemskim 

pristopom, konkretne primere uporabe IKT v naravoslovju in za naravoslovje itd.  

 



 
 

 

˝Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 prednostne 

usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izvajanje projekta 

naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

21 

 

Kazalo vsebine 

UREDNIŠKI ODBOR ................................................................................................................................................ 4 

A. OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU ........................................................................................................... 5 

BIOLOGIJA ...................................................................................................................................................... 25 

UVOD .................................................................................................................................................................. 26 

PROCESNI MODEL POUČEVANJA ................................................................................................................................ 28 

ANALIZA TIMSS .................................................................................................................................................... 34 

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA IZ BIOLOGIJE ......................................................................................................... 45 

ZNANJE SLOVENSKIH UČENCEV NA VSEBINSKEM PODROČJU ŽIVI SISTEMI V RAZISKAVI PISA 2006 .......................................... 62 

MATURA .............................................................................................................................................................. 68 

UGOTAVLJANJE PREDSTAVI ŠTUDENTOV PRVEGA LETNIKA RP O DIHANJU IN PREHRANJEVANJU ŽIVIH BITIJ ................................ 82 

ZNANJE IN ODNOS DO ŽIVALI S POUDARKOM NA AFEKTIVNI KOMPONENTI TER NARAVOSLOVNA PISMENOST PO ŠOLSKI VERTIKALI .. 95 

TRAJNOST IN KAKOVOST OSNOVNOŠOLSKEGA ZNANJA ANATOMIJE IN FIZIOLOGIJE ČLOVEKA ................................................. 112 

NARAVOSLOVNA PISMENOST S PODROČJA BIOLOGIJE V PRVI TRIADI TER 4. IN 5. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE ............................. 122 

PREGLED POUČEVANJA BIOLOŠKIH VSEBIN V BIOLOŠKI VERTIKALI S POUDARKOM NA PREDMETU NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA V 4. IN 

5. RAZREDU 9- LETNE OŠ ...................................................................................................................................... 132 

ANALIZA MATURE IZ BIOLOGIJE ............................................................................................................................... 153 

NAJPOGOSTEJŠA OPAŽANJA PROBLEMOV ŠTUDENTOV BIOLOGIJE PRI PRIPRAVI EKSPERIMENTALNEGA DELA ZA POUK ................ 157 

ANALIZA UČNEGA NAČRTA ZA PREDMET NARAVOSLOVJE 6 IN 7 ..................................................................................... 159 

KAKŠNO SPOROČILO NAM PRINAŠAJO NPZ................................................................................................................ 161 

POGLED NA STANJE NARAVOSLOVNIH KOMPETENC V GIMNAZIJI ..................................................................................... 165 

ZAZNANE SLABOSTI LABORATORIJSKEGA IN EKSPERIMENTALNEGA DELA V GIMNAZIJI .......................................................... 171 

ANALIZA STANJA NARAVOSLOVNE PISMENOSTI V SPLOŠNI GIMNAZIJI .............................................................................. 174 

PRIMERJAVA STAREGA IN POSODOBLJENEGA UČNEGA NAČRTA BIOLOGIJE V SPLOŠNI GIMNAZIJI ............................................ 177 

ANALIZA STANJA NARAVOSLOVNIH KOMPETENC PRI PREDMETIH BIOLOGIJA IN KEMIJA V OŠ ................................................ 183 

PREGLED POUČEVANJA BIOLOŠKIH VSEBIN V BIOLOŠKI VERTIKALI IN DODATNE MOŽNOSTI IZVEN PREDPISANIH VSEBIN ............... 187 

MNENJE O SEDANJEM STANJU NARAVOSLOVNIH KOMPETENC V GIMNAZIJI ....................................................................... 197 

NARAVOSLOVNE KOMPETENCE V SREDNJEM STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU .................................................................... 200 

POROČILO STANJA NARAVOSLOVNIH KOMPETENC PRI POUKU BIOLOGIJE V PROGRAMU SPLOŠNE GIMNAZIJE ........................... 205 

PRIMERJAVA NARAVOSLOVNIH KOMPETENC MED PROGRAMI: POROČILO PROFESORICE, KI HKRATI POUČUJE V TREH RAZLIČNIH 

PROGRAMIH........................................................................................................................................................ 207 

ANALIZA REZULTATOV TIMSS-A V POVEZAVI Z UČNIMI NAČRTI NARAVOSLOVJA IN BIOLOGIJE ............................................. 210 

SKLEPNE UGOTOVITVE ANALIZE STANJA NARAVOSLOVNE PISMENOSTI PO ŠOLSKI VERTIKALI – BIOLOGIJA ................................ 212 

FIZIKA ........................................................................................................................................................... 218 

UVOD ................................................................................................................................................................ 219 

PREGLED POUČEVANJA FIZIKALNIH VSEBIN V OŠ IN DODATNE MOŽNOSTI ......................................................................... 238 

PRISOTNOST IN VLOGA PROBLEMSKEGA POUKA DANES PRI RAZVOJU NARAVOSLOVNIH KOMPETENC ...................................... 244 

PRILJUBLJENOST FIZIKE, OBSTAJA RELACIJA: PRILJUBLJENOST – ZNANJE? .................................................................. 247 

ANALIZA REZULTATOV RAZISKAVE TIMSS 2003 ZA UČENCE NIŽJIH RAZREDOV OŠ ............................................................ 251 

ANALIZA REZULTATOV RAZISKAVE TIMSS 2003 ZA UČENCE VIŠJIH RAZREDOV OŠ ............................................................ 267 

RAZVOJ NARAVOSLOVNIH KOMPETENC IN SISTEMSKO UČENJE ....................................................................................... 274 



 
 

 

˝Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 prednostne 

usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izvajanje projekta 

naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

22 

 

SEDANJE STANJE NARAVOSLOVNIH KOMPETENC PRI NAS – ANALIZA NPZ IZ FIZIKE ............................................................. 281 

UČNI NAČRT V GIMNAZIJI IN NARAVOSLOVNE KOMPETENCE .......................................................................................... 292 

VLOGA SPLOŠNE MATURE PRI RAZVOJU NARAVOSLOVNIH KOMPETENC ............................................................................ 304 

POKLICNA MATURA .............................................................................................................................................. 310 

ANALIZA RAZISKAVE PISA 2006 ............................................................................................................................. 318 

POMEMBNA KOMPETENCA JE PRIPRAVA IN IZVEDBA EKSPERIMENTALNEGA DELA ............................................................... 327 

ANALIZA – MNENJE UČITELJA NA VEČIH ŠOLAH ........................................................................................................... 331 

ANALIZA STANJA NARAVOSLOVNIH KOMPETENC PRI NAS .............................................................................................. 339 

ANALIZA SPLOŠNIH CILJEV IN OPERATIVNIH CILJEV PREDMETA FIZIKE V OSNOVNI ŠOLI ......................................................... 344 

POGLED NA STANJE NARAVOSLOVNIH KOMPETENC ..................................................................................................... 347 

POROČILO O NARAVOSLOVNIH KOMPETENCAH ........................................................................................................... 356 

STANJE NARAVOSLOVNIH KOMPETENC – MOJ POGLED ................................................................................................. 363 

ANALIZA UČNIH NAČRTOV ZA FIZIKO, ASTRONOMIJO IN NARAVOSLOVJE ........................................................................... 368 

ANALIZA PROFESORICE V PROGRAMU STROJNI TEHNIK ................................................................................................. 378 

ANALIZA PROFESORICE V GIMNAZIJSKEM PROGRAMU .................................................................................................. 382 

ANALIZA PROFESORJA NA GIMNAZIJI ........................................................................................................................ 387 

POGLED NA STANJE NARAVOSLOVNIH KOMPETENC PRI NAS........................................................................................... 390 

ANALIZA PROFESORJA FIZIKE NA DVOJEZIČNI ŠOLI ........................................................................................................ 395 

ANALIZA PROFESORICE FIZIKE IN INFORMATIKE NA GIMNAZIJSKEM PROGRAMU ................................................................. 401 

MNENJE O SEDANJEM STANJU NARAVOSLOVNIH......................................................................................................... 404 

KEMIJA ......................................................................................................................................................... 408 

UVODNIK V PODROČJE KEMIJE ................................................................................................................................ 409 

KEMIJSKI JEZIK – OSNOVA NARAVOSLOVNE KEMIJSKE PISMENOSTI .................................................................................. 419 

VREDNOTENJE KEMIJSKEGA (NARAVOSLOVNEGA ZNANJA) V RAZISKAVI PISA .................................................................... 430 

STANJE NARAVOSLOVNE PISMENOSTI UGOTOVLJENE V MEDNARODNI RAZISKAVI PISA 2006 PRI SLOVENSKIH OSNOVNOŠOLCIH TER 

RAZISKAVI V SLOVENSKIH GIMNAZIJAH ...................................................................................................................... 433 

STANJE NARAVOSLOVNE PISMENOSTI UGOTOVLJENE V MEDNARODNI RAZISKAVI TIMSS 2003 ............................................ 458 

KAJ POVEDO REZULTATI TIMSS 2003 IN PISA 2006 O NARAVOSLOVNI PISMENOSTI – VIDIK KEMIJE ................................... 468 

KAJ O NARAVOSLOVNI PISMENOSTI POVEDO REZULTATI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA KEMIJE V ŠOLSKEM LETU 

2006/2007? ..................................................................................................................................................... 474 

ANALIZA STANJA NARAVOSLOVNE PISMENOSTI GLEDE NA REZULTATE MATURITETNEGA IZPITA IZ KEMIJE 2008 – SPOMLADANSKI ROK

 ........................................................................................................................................................................ 480 

STOPNJA RAZVITOSTI KEMIJSKE PISMENOSTI PRI GIMNAZIJCIH ....................................................................................... 490 

DIDAKTIČNA ANALIZA UČNEGA NAČRTA KEMIJE ZA 8. IN 9. RAZRED OSNOVNE – MOŽNOSTI RAZVOJA NARAVOSLOVNE PISMENOSTI

 ........................................................................................................................................................................ 503 

DIDAKTIČNA ANALIZA UČNEGA NAČRTA KEMIJE ZA PROGRAM GIMNAZIJE – MOŽNOSTI RAZVOJA NARAVOSLOVNE PISMENOSTI ... 506 

PREGLED POSODOBLJENEGA UČNEGA NAČRTA ZA GIMNAZIJE Z VIDIKA ANALIZNE KEMIJE – MOŽNOSTI RAZVOJA NARAVOSLOVNE 

PISMENOSTI ........................................................................................................................................................ 512 

POGLED NA REZULTATE PREVERJANJE V OKVIRU PRIPRAV NA KEMIJSKO OLIMPIJADO V LETIH 2003 - 2008 Z VIDIKA NARAVOSLOVNE 

PISMENOSTI ........................................................................................................................................................ 517 

ANALIZA STANJA NARAVOSLOVNE PISMENOSTI (KEMIJSKI VIDIK) – UGOTOVITVE RAZISKAVE IZZIVI NARAVOSLOVNO TEHNIČNEGA 

IZOBRAŽEVANJA ................................................................................................................................................... 543 



 
 

 

˝Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 prednostne 

usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izvajanje projekta 

naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

23 

 

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ IN NARAVOSLOVNA PISMENOST – UGOTOVITVE RAZISKAVE CILJNEGA 

RAZISKOVALNEGA PROJEKTA ................................................................................................................................... 548 

PREGLED REZULTATOV IN UGOTOVITEV PROJEKTOV »PARTNERSTVO FAKULTET IN ŠOL« TER »PARTNERSTVO FAKULTET IN ŠOL: 

VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE NARAVOSLOVNIH PREDMETOV« Z VIDIKA NARAVOSLOVNE PISMENOSTI ............................... 556 

ANALIZA STANJA NARAVOSLOVNE PISMENOSTI – POGLED IZ OŠ PRAKSE UČITELJICE KEMIJE ................................................. 564 

POGLED UČITELJICE KEMIJE NA REZULTATE NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA 2006/2008 IN REZULTATE PISA 2006 ....... 566 

ANALIZA UČNEGA NAČRTA KEMIJA, GIMNAZIJA, 2008 Z VIDIKA PRIPOROČIL EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA Z DNE 18. 

DECEMBRA 2006 O KLJUČNIH KOMPETENCAH ZA VSEŽIVLJENJSKO UČENJE (2006/962/ES) ........................................... 573 

RAZVOJ NARAVOSLOVNIH KOMPETENC NA GIMNAZIJSKI RAVNI IZOBRAŽEVANJA ................................................................ 578 

SKUPNI PREDMETI ........................................................................................................................................ 582 

UVODNIK ........................................................................................................................................................... 583 

MNENJE O SEDANJEM STANJU NARAVOSLOVNIH KOMPETENC ....................................................................................... 585 

POGLED NA STANJE NARAVOSLOVNIH KOMPETENC ..................................................................................................... 587 

SEDANJE STANJE IN MOŽNOSTI RAZVIJANJA NARAVOSLOVNIH KOMPETENC V OŠPP ........................................................... 609 

FIZIKA, IKT IN DRUGE MEDPREDMETNE POVEZAVE: PREPLETENOST PROCESA RAZVOJA NARAVOSLOVNIH KOMPETENC IN POMEN 

MEDPREDMETNEGA SODELOVANJA (S POUDARKOM NA IKT IN NARAVOSLOVJU) ............................................................... 612 

VLOGA ERGONOMSKO UREJENIH ŠOLSKIH PROSTOROV NA RAZVOJ NARAVOSLOVNIH KOMPETENC, SEDANJE STANJE IN MOŽNOSTI616 

RAZVOJ KLJUČNIH KOMPETENC PRI POUČEVANJU PREDMETA SPOZNAVANJE OKOLJA V PRVEM TRILETJU ................................. 628 

ANALIZA REZULTATOV DOKUMENTACIJE O KOMPETENCAH IKT IN RAČUNALNIŠTVA ............................................................ 634 

UPORABA LMS MOODLE .................................................................................................................................... 663 

SISTEMSKO MIŠLJENJE – RAZVOJ NARAVOSLOVNIH KOMPETENC ..................................................................................... 680 

POROČILO OSNOVNIH ŠOL S PRILAGOJENIM PROGRAMOM ............................................................................................ 688 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA V PODPORO NARAVOSLOVJU – OD NARAVOSLOVNIH KOMPETENC ZA TEHNIČNO-TEHNOLOŠKO 

USTVARJALNOST IN KONSTRUKTORSTVO.................................................................................................................... 693 

INFORMATIKA V PODPORO NARAVOSLOVJU ............................................................................................................... 708 

PRIMERJAVA DOSEŽKOV NA OŠ SLAVE KLAVORE Z REZULTATI NA NACIONALNI RAVNI ......................................................... 713 

NARAVOSLOVNE KOMPETENCE PRI PREDMETU SPOZNAVANJE OKOLJA, SEDANJE STANJE IN TRENDI ....................................... 734 

IZKUŠNJE UČITELJA OPP PRI RAZVOJU NARAVOSLOVNIH KOMPETENC ............................................................................. 742 

ANALIZA UČNIH NAČRTOV ZA FIZIKO, ASTRONOMIJO IN NARAVOSLOVJE ........................................................................... 749 

ANALIZA ............................................................................................................................................................ 759 

PROUČEVANJE NARAVOSLOVNIH KOMPETENC V PREDŠOLSKEM OBDOBJU ........................................................................ 769 

ANALIZA STANJA NARAVOSLOVNIH KOMPETENC PRI NAS .............................................................................................. 775 

POGLED NA STANJE NARAVOSLOVNIH KOMPETENC ..................................................................................................... 780 

OPIS DELA .......................................................................................................................................................... 781 

MNENJE O SEDANJEM STANJU NARAVOSLOVNIH KOMPETENC ....................................................................................... 783 

PREDLOGI ZA NADALJNJE DELO ............................................................................................................................... 783 

VIRI .................................................................................................................................................................. 784 

ANALIZA ............................................................................................................................................................ 786 

POGLED NA STANJE NARAVOSLOVNIH KOMPETENC ..................................................................................................... 793 

ANALIZA ............................................................................................................................................................ 800 

NARAVOSLOVNE KOMPETENCE PRI PREDMETU MATEMATIKA NA RAZREDNI STOPNJI, SEDANJE STANJE IN TRENDI .................... 804 

ANALIZA DOSEŽKOV SLOVENSKIH MLAJŠIH UČENCEV PRI MATEMATIKI V RAZISKAVI TIMSS 2003 ......................................... 813 

PRIMERJALNA ANALIZA SLOVENSKEGA UČNEGA NAČRTA MATEMATIKE IN UČNIH NAČRTOV FINSKE, ANGLIJE IN AVSTRIJE ........... 844 



 
 

 

˝Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 prednostne 

usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izvajanje projekta 

naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

24 

 

ANALIZA VKLJUČENOSTI RAZVOJA NARAVOSLOVNIH KOMPETENC V POSODOBLJENEM UČNEM NAČRTU ZA MATEMATIKO NA GIMNAZIJI

 ........................................................................................................................................................................ 878 

LITERATURA ........................................................................................................................................................ 885 

KAZALO SLIK ....................................................................................................................................................... 915 

KAZALO GRAFOV .................................................................................................................................................. 919 



 
 

 

˝Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 prednostne 

usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izvajanje projekta 

naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

25 

 

Univerza v Mariboru 

Fakulteta za naravoslovje in matematiko 
 

 

PROJEKT: 

Razvoj naravoslovnih kompetenc 

 

 

 

ANALIZA STANJA NARAVOSLOVNE 

PISMENOSTI PO ŠOLSKI VERTIKALI 
BIOLOGIJA 

 

 

 

 



 
 

 

˝Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 prednostne 

usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izvajanje projekta 

naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

26 

 

Uvod 

Avtor: dr. Jelka Strgar 

 

Pred vami je poročilo prve faze projekta Razvoj naravoslovnih kompetenc. Cilj 

te faze našega projekta je bil analizirati obstoječe stanje, zato smo vsak na svojem 

področju pregledali obseţno pisno gradivo, katerega posamezni deli še niti niso bili 

javno dostopni. Izkazalo se je, da so v preteklih letih posamezniki izvedli različne 

raziskave s področja biološkega izobraţevanja, precej zanimivih raziskav je bilo 

opravljenih tudi v okviru diplomskih in magistrskih del ter doktorskih disertacij. 

Pomembne podatke predvsem o naravoslovnem znanju naših osnovnošolcev sta 

posredovali mednarodni raziskavi TIMSS, v kateri Slovenija sodeluje od začetka, torej 

od leta 1995, in PISA, ki smo se ji pridruţili leta 2006. 

Posebno dragocenost predstavlja dejstvo, da smo v projektu uspeli zdruţiti moči 

zaposleni na fakultetah, ljudski univerzi ter učitelji praktiki z vseh nivojev izobraţevanja. 

To daje analizam še dodatno teţo, saj so bili teoretični pogledi soočeni s včasih kruto 

objektivno stvarnostjo vsakodnevnega poučevanja. 

Tako je sedaj na enem mestu zbranih veliko informacij, ki z različnih vidikov 

obravnavajo biološko izobraţevanje, skupne zaključne ugotovitve pa nam 

prikazujejo splošno sliko kakovosti biološkega znanja naših osnovnošolcev in 

srednješolcev ter dejavnikov, ki na to vplivajo. Ta analiza je trdno izhodišče za delo, ki 

smo si ga zastavili v nadaljnjih treh letih našega projekta, torej izhodišče za izboljšanje 

biološkega izobraţevanja, kar vključuje poučevanje biologije na vseh nivojih šolskega 

sistema, izobraţevanja bodočih učiteljev biologije in izobraţevanja učiteljev 

praktikov. 

Ponuja sem nam edinstvena priloţnost, da v slovenski šolski biologiji naredimo 

pomemben korak naprej, korak, ki bo vnesel podoben zagon, kot ga je pred leti v 

osnovnošolskem naravoslovju povzročil projekt TEMPUS. Zagotovilo za to je dejstvo, 

da v tem projektu sodelujejo vzgojitelji in učitelji praktiki skupaj s tremi Univerzami in 

več drugimi pomembnimi institucijami, ki so v Sloveniji povezane z naravoslovnim 

izobraţevanjem in izobraţevanjem učiteljev, kar hkrati tudi pomeni, da lahko vse, kar 

bomo sklenili, uvedemo usklajeni po vsej šolski vertikali. 

Mednarodne raziskave znanja nam kaţejo, kakšna je kakovost znanja, ki ga 

daje naša šola, hkrati pa iz njih lahko razberemo tudi, kakšno znanje bi morala dajati. 

Šola naj bi dajala kakovostno splošno izobrazbo, kar preneseno na pouk biologije 

pomeni zagotoviti temeljno znanje in razumevanje narave, ki je potrebno za 

vsakdanje ţivljenje posameznika, oblikovati pozitiven odnos do okolja in prispevati k 

osebnostnemu razvoju posameznika. Taka izobrazba je hkrati tudi trdna podlaga za 

tisto manjšino, učencev, ki se bodo odločili za študij biologije.  

Na to, ali bo izobrazba kakovostna, vpliva kakovost učenja, poučevanja, 

preverjanja in ocenjevanja znanja. Znanja je danes toliko, da se vsega, kar 
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potrebujemo za ţivljenje, ni mogoče naučiti v šoli; vseţivljenjsko učenje je postalo 

nuja. Tisto, kar bi šola morala naučiti, je, kako se učinkovito učiti. To lahko doseţemo z 

novimi, aktivnejšimi metodami pouka, ki pri učencih vključujejo miselni in čustveni 

vidik. Preseči moramo način poučevanja, ki pomeni posredovanje ţe izdelanega 

znanja in vpeljati pouk, pri katerem učenci večji del spoznavnega procesa opravijo 

sami. Na pamet naučeno, nerazumljeno znanje, se ne poveţe v shemo znanja 

posameznika in ostane zato reproduktivno, neuporabno oziroma znanje niţjih ravni. 

Naš cilj je doseči kakovostno znanje, katerega pomembna vidika sta njegova 

trajnost in uporabnost. 

Kot ugotavljamo, teţava ni toliko v učnih načrtih, na katerih temelji pouk, 

temveč kako se tisto, kar je v njih zapisano, udejanja. Učni načrti obravnavajo 

predvsem vsebino pouka, precej manj pa, kako naj poteka pouk. Kot kaţejo 

slovenske in tuje analize, še vedno prevladuje pouk biologije, pri katerem se govori o 

biologiji in ob tem pričakuje, da bo tako pridobljeno znanje splošno uporabno in 

koristno v vsakdanjem ţivljenju. Ali, če povzamemo, kar pravi Ann Haley MacKenzie v 

letošnji majski številki revije American Biology Teacher: Kako naj učenci pridobijo 

raziskovalne spretnosti, če se pri pouku samo govori o raziskovanju? Kako naj bodo 

sposobni razumeti in biti kritični do tistega, kar poročajo mediji, če pri pouku nikoli 

niso analizirali kakšnega članka o najnovejših odkritjih, raziskovalnega poročila ali 

zdravstvenega priporočila s televizije, interneta ali radia?  
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Procesni model poučevanja 

Avtor: dr. Barbara Bajd 

 

Na področju izobraţevanja kot tudi na drugih področjih je v zadnjem desetletju 

prišlo do korenitih sprememb. Te so se formalno začele s pripravo novega kurikuluma. 

Za začetek dejanskih sprememb v praksi, pa je bilo potrebno najprej začeti 

spreminjati miselnost in pojmovanje o znanju, tako pri učiteljih kot v celotni druţbi. 

Vrsta sprememb je narekovala uvajanje in uporabo novih, inovativnejših oblik dela z 

učenci. V proces poučevanja je bilo potrebno začeti vključevati: 

- sistemske spremembe, ki so zasnovane v Beli knjigi vzgoje in izobraţevanja v 

Republiki Sloveniji (skupina avtorjev, 1995), 

- uvedbo devetletnega osnovnošolskega izobraţevanja (Zakon o osnovni šoli; 

Ur.l.RS, 29.2.1996); 

- prenovo kurikuluma in prenovo učnih načrtov. 

- spreminjajoče se potrebe in razmere, v sodobni druţbi in svetu. 

- rezultate in ugotovitve različnih študij s področja izobraţevanja, ki se nanašajo 

na področje preverjanja znanja (IAEP, TIMSS, OECD). Le-ti so pokazali, da je pri 

nas potrebno spremeniti obstoječo prakso občasnega preverjanja 

usmerjenega le v vsebino in  količino podatkov - faktografsko znanje. Skladno z 

izhodišči kurikularne prenove, postaja vse pomembnejše preverjanje znanja, ki 

upošteva vidike procesnega, vseţivljenjskega (Memorandum o vseţivljenjskem 

učenju in znanju) predvsem uporabnega znanja. 

Spremembam lahko sledimo le, če smo se pripravljeni sami spreminjati. Togo 

vztrajanje pri modelih in načinih dela, ki so bili uporabni "včeraj", danes učitelju 

morda res še dajejo občutek varnosti, oteţkočajo pa mu prilagajanje dejanskim 

potrebam poučevanja in učenja v sodobnem svetu. 

Povečevanje razkoraka med delom v šoli in dejanskimi potrebami posameznika 

- kritična pismenost, tehnološka in ekološka osveščenost, usposobljenost za učinkovito 

komuniciranje in uspešno sodelovanje v vsakdanjem in poklicnem ţivljenju - je ena 

od največjih vrzeli v pedagoški praksi pri nas. Zahteve sodobnega ţivljenja od 

posameznika zahtevajo nenehno povezovanje in iskanje informacij, izobraţevanje, ki 

je potrebno za hitro in učinkovito odzivanje tako v zasebnem, strokovnem in 

socialnem ţivljenju. 

Z uvajanjem novih učnih načrtov v prakso, je za njihovo uspešno izvajanje 

potrebno uporabljanje sodobnih pristopov k poučevanju, kot so na primer problemski 

pouk,  izkustveno učenje in konstruktivistčni pouk. Pri vse teh je učenec enakovreden, 

predvsem pa dejaven sodelavec v procesu samostojnega izgrajevanja znanja, 
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učitelj pa je pri tem organizator in soustvarjalec učnih situacij, v katerih učenje 

poteka. 

Teţišče pri poučevanju posameznih predmetov se iz "predelovanja predpisanih 

vsebin" prenaša k "doseganju predpisanih ciljev", s poudarkom na procesnih ciljih. 

Takšna sprememba ima za posledico predvsem drugačen način poučevanja, 

usmerjen k učencu, njegovemu načinu pojmovanja in sposobnostim glede na 

razvojno stopnjo. Zato so v pouk vključene dejavnosti, ki omogočajo različnim 

učencem doseganje predpisanih ciljev njihovega izobraţevanja.  

V učiteljevem razmišljanju o poučevanju so potrebne spremembe, da lahko 

poučuje skladno z zahtevami novega kurikuluma. Proces sprememb se začne tudi z 

branjem novih učnih načrtov, drugačnim načrtovanjem in izvajanjem pouka, ter 

drugačnim preverjanjem znanja. Ţe v fazi načrtovanja pouka je pomembno 

upoštevanje razlik med posamezniki, njihovega predznanja, interesov in pričakovanj. 

Tako pri poučevanju kot pri preverjanju znanja pa so upoštevana različna področja 

(kognitivno, afektivno, psihomotorično) in različne zahtevnostne kategorije znanja. 

Ĉe k temu dodamo še uporabo sodobnih didaktičnih pristopov, ki izhajajo iz učenca, 

njegovih potreb in zmoţnosti (na primer konstruktivistični pristop), lahko pričakujemo, 

da bo znotraj tega vsak posameznik dosegel zanj optimalno znanje.  

V začetnih fazah spreminjanja izobraţevalnega sistema je dan večji poudarek 

stalnemu strokovnemu izpopolnjevanju učiteljev. Vodilo pri dodatnem izobraţevanju 

so zahteve novega kurikuluma (na primer moduli za učitelje v prvem triletju). Za 

spremljanje kvalitete poučevanja, so poleg zunanjih instrumentov (inšpekcijski 

nadzor, svetovanje, hospitacije ravnatelja), uvedeni tudi nekateri novi. Omeniti velja 

predvsem samoevalvacijo učitelja. 

V procesu načrtovanja in uvajanja sprememb v pedagoško prakso, 

formalnemu spreminjanju kurikuluma sledijo spremembe na izvedbeni ravni. Na 

potek in dejansko uspešnost le-teh vplivajo različni dejavniki. Eden temeljnih pa je 

pojmovanje in opredelitev znanja, tako z vidika posameznika kot celotne druţbe 

(Marentič - Poţarnik, 1998). Prav spreminjanje pojmovanja in vloge znanja na 

različnih področjih je vodilo mnogih sprememb, ki so usmerjene k uspešnejšemu in 

učinkovitejšemu prilagajanju, ustvarjanju in komuniciranju posameznika v njegovem 

zasebnem in poklicnem ţivljenju. 

Pojmovanje znanja, s tem pa tudi poučevanja in učenja je od posameznika do 

posameznika različno. 

Vloga prenovljenega programa izobraţevanja je torej predvsem v pripravljanju 

posameznika za obvladovanje temeljnih področij kot so učinkovito reševanje 

problemov, komunikacija, sodelovanje, kritičnost in samokritičnost. 
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Poučevanje 

Sodobne teorije poučevanje opredeljujejo kot urjenje učencev v njihovi 

samostojni presoji, zastavljanju vprašanj, raziskovanju, sodelovanju, eksperimentiranju 

in reševanju problemov ter komunikaciji (Marzano et altri, 1997).  

V tradicionalnem pojmovanju poučevanja in učenja, ki pri nas še vedno 

prevladujeta, je v ospredju "podajanje" vsebin v predpisanemu obsegu, ob koncu 

takšnega načina poučevanja učitelj preveri, koliko prenesenega (podanega) znanja 

so si učenci zapomnili. Takšen način preverjanja učencu ne daje informacije o 

njegovem dejanskem znanju, o njegovih šibkih in močnih področjih, predvsem pa ne 

nudi moţnosti celovite in smiselne uporabe znanja. 

Z uvajanjem novih učnih načrtov v prakso so vse bolj poudarjeni in uporabljeni 

sodobni modeli k poučevanju, pri katerih je učenec enakovreden in dejaven 

sodelavec, zato je tudi ločenost poučevanja in preverjanja naučenega bistveno 

zmanjšana. 

Preverjanje tako dobi drugačen pomen ţe pri načrtovanju pouka. 

Opredeljevanje ciljev in oblik preverjanja skupaj z ostalimi elementi pouka in ne šele 

po izvedbi, postavlja učenčeve doseţke v kontekst procesa poučevanja. Bistveno 

postaja spremljanje učenčevega napredka in ne le njegovi posamični doseţki. 

Učitelji vse pogosteje uporabljajo sodobne pristope k poučevanju, kot je na primer 

konstruktivistični, torej takšne, pri katerih sta poučevanje in učenje poudarjena kot 

celovit proces, katerega izhodišče je učenčevo obstoječe znanje, cilj pa njegova 

nadgradnja, osmišljanje in uporaba v konkretnih situacijah.  

Tradicionalni model poučevanja je večinoma tesno vezan na urniško 

organizacijo pouka (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja - 

Uradni list RS/I št. 12/1991). V ospredju je vsebina, ne pa učenec, kot subjekt učnega 

procesa. Vloga učitelja in učenca je vnaprej določena. Učitelj je edini vir znanja in 

informacij (transmisija - prenos znanja), učenec pa prejemnik verbalnega opisa 

dejstev, dogodkov in pojavov. Za učenca je pogosto velika mnoţina informacij v 

kratkem času neobvladljiva. Prejetih informacij si učenec ne more sproti zapomniti, še 

manj pa jih zmore tudi razumeti.Ker o povedanem učenec večinoma nima lastnih 

izkušenj, so predstave, ki se mu ob učiteljevi razlagi porajajo, pogosto delno ali 

popolnoma drugačne od tistih, ki jih pozna in pričakuje učitelj. Nujna posledica je 

golo kopičenje "šolskega" znanja, ki za učenca nima konkretnih povezav z njegovimi 

izkušnjami in s tem z ţivljenjem izven šole. 

Pri tradicionalnem modelu učitelj natančno nadzira vsebino in potek 

poučevanja in učenja. Učenec je pri uporabi tega modela večinoma pasiven, 

posluša in pogosto tudi le mehanično beleţi informacije, kot mu jih posreduje učitelj 

(Beţen et altri, 1993). Zato je ta model primeren in učinkovit pri posredovanju navodil 

za delo, pri uvajanju novih vsebin in pri povzemanju. S takšnim pristopom učitelj lahko 

dela z večjim številom učencev hkrati, delo učitelja in učencev se začne in konča 

istočasno. Pomanjkljivosti tradicionalnega modela pa so predvsem v tem, da učitelj 
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nima pregleda nad tem, kaj se je posamezni učenec zares naučil (ta ugotovitev 

velja tudi za nekatere druge pristope k poučevanju); učenci pri delu niso dejavni in 

imajo relativno malo moţnosti za aktivno sodelovanje, s tem pa je bistveno okrnjeno 

tudi njihovo učenje in posledično tudi znanje. 

V primerjavi s sodobnejšimi modeli so pomanjkljivosti tradicionalnega modela 

kaţejo predvsem kot: 

- Premajhno vzpodbujanje divergentnega mišljenja učencev. 

- Razvijanje le enostavnejših (niţjih) kategorij znanja. 

- Nizka motiviranost učencev. 

- Rezultat učenja je pomembnejši od procesa. 

- Pretirana odvisnost učencev od učitelja, kot edinega vira znanja. 

Prednosti sodobnejših modelov pa so v: 

- Aktivno vključevanje učencev v proces učenja. 

- Celovito razvijanje znanja, spretnosti in komunikacije. 

- Visoka motiviranost učencev. 

- Uvajanje metod samostojnega učenja učencev. 

- Uvajanje samoodgovornosti učenca za rezultat učenja. 

- Upoštevanje učenčevih potreb in izkušenj. 

Izhodišče pouka je kurikulum, ki ga opredeljujejo cilji, vsebine, didaktični sistem, 

organizacija, tehnologija, okolje in udeleţenci procesa. 

Izbira modela poučevanja, oblik, metod, postopkov in tehnik bi morala izhajati 

iz ciljev, ki jih ţelimo s poukom doseči, iz sposobnosti in predznanja učencev ter iz 

načrtovanega načina preverjanja naučenega. 

Pri tradicionalnem modelu so povratni učinki rezultatov preverjanja na pouk, 

relativno majhni, kajti preverjanje učenčevih doseţkov pri pouku ni pojmovano kot 

istočasno vrednotenje (evalvacija) učiteljevega dela. Zato sprememb v  načrtovanju 

in izvedbi pouka, na podlagi rezultatov preverjanja znanja učencev, skoraj ni. 

Tako imenovano dodatno utrjevanje oziroma ponavljanje je navadno le še 

dodatno širjenje vsebin, da bi pojasnjevali ali pa ponavljali ţe povedano 

(predavano). Učenčevega razumevanja pa takšen pristop in način preverjanja 

bistveno ne spreminjata. 
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Učni cilji opredeljujejo načrtovane spremembe v učenčevem mišljenju, 

ravnanju, odnosu, stališčih, čustvovanju in počutju, ki jih nameravamo doseči. Te naj 

bi se čimbolj enakomerno odraţale na spoznavnem, čustvenem in psihomotoričnem 

področju učenčeve razvijajoče se osebnosti. Učni cilji so opredeljeni kot doseţki, ki so 

izraţeni z znanjem, sposobnostmi in spretnostmi.  

Na ravni načrtovanja pouka se v praksi srečujemo s problemom podrobnejše 

opredelitve učnih ciljev: 

- operativen učni cilj, konkreten neposredno uresničljiv cilj; 

- operacionalen učni cilj, konkreten cilj opredeljen z dejavnostjo (operacijo), s 

katero bo učenec lahko dokazal, da je dosegel določen učni cilj (Poţarnik, 

1988). Pri operacionalizaciji cilja upoštevamo naslednje kriterije t.i. Magerjev 

operacionalni triom (Beţen et altri, 1993): 

- učenčevo ravnanje izrazimo s primernim glagolom (primerjaj, uredi, opiši, 

izmeri...) 

- določimo, kako bo učenec dokazal doseganje učnega cilja, 

- oblikujemo kriterije, po katerih bomo lahko ugotovili kvaliteto doseganja 

učnega cilja. 

Učinkovito zastavljeni cilji ne smejo biti niti presplošni niti prepodrobni. 

Tako Linn in Grondlund (1991) priporočata, da si pri načrtovanju ciljev najprej 

odgovorimo na naslednja vprašanja: 

- Kaj ţelimo s poukom doseči? 

- Ali se cilji, ki smo si jih zastavili, ujemajo s splošnimi cilji izobraţevanja? 

- Ali se cilji, ki smo si jih zastavili, ujemajo s temeljnimi principi sodobnih teorij 

znanja, učenja in poučevanja? 

- Ali so zastavljeni cilji realni z vidikov razpoloţljivega časa, tehnologije, 

sposobnosti in predznanja učencev? 

Učinkovito zastavljeni cilji so učitelju v oporo pri: 

- natančnejšemu pojasnjevanju splošnih ciljev izobraţevanja, 

- jasnejšemu izraţanju namena poučevanja, 

- analizi naučenega, 

- sodelovanju s starši, 

- oblikovanju povratne informacije za učence, 
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- individualiziranemu pristopu k poučevanju, 

- načrtovanju sprememb in izboljšav. 

Sprotno pripravljanje učitelja na pouk je namenjeno konkretizaciji načrta, 

točneje natančni opredelitvi vseh elementov (cilji, vsebine, organizacija, didaktični 

sistem, pripomočki, izvajalci...), ki so potrebni za izvedbo. 

Učitelji se tega lotevajo na različne načine: 

- s podrobnejšim razčlenjevanjem in zapisovanjem vsebin iz učnega načrta; 

- z operativizacijo ciljev iz učnega načrta. Pri tem zahteve določenega cilja 

najpogosteje opredelijo z ustreznim glagolom, ki pojasnjuje, česa bodo učenci 

zmoţni in kaj bodo znali, ko bodo dosegli ta cilj (opazovati, izmeriti, zapisati, 

primerjati, uporabiti, ovrednotiti...). 

Eden novejših pristopov k sprotnemu pripravljanju na pouk je uporaba 

tristopenjskega (trije koraki) načina načrtovanja (G. Wiggins and   J. McTighe,  

Understending by design - UBD, 1999): 

1. korak: najprej je potrebno opredeliti, katero vseţivljenjsko znanje bomo s 

poučevanjem razvijali. Kaj je pri tem bistveno, temeljno? Pri iskanju odgovora na to 

vprašanje moramo izhajati iz ciljev v učnem načrtu. 

2. korak: Kako bomo spremljali napredek učencev?  Potrebno je opredeliti, s katerimi 

nalogami, kriteriji in pričakovanji bomo načrtovali preverjanje znanja. 

Izbor nalog, oz. načrtovanje preverjanja, v celoti usmerjata učitelja v procesu 

poučevanja. Glede na to, kako bo znanje preverjal se bo namreč odločil, na kakšen 

način bo poučeval.  

3. korak: Šele v tretji stopnji (koraku) sledi natančna konkretizacija predhodnih dveh 

korakov v obliki sprotne priprave na pouk. V njej so zajeti vsi vidiki izvedbe, kaj, kdaj, 

koliko časa, kako, s čim... bo pouk potekal: 

- Za doseganje katerega vseţivljenjskega znanja se bomo v pripravi odločili? 

- Na kakšen način bomo motivirali učence? 

- Ali bo poučevanje procesno in problemsko zastavljeno? 

- Temeljnim dejavnostim za učence bodo dodane tudi zahtevnejše dejavnosti, 

za doseganje ciljev na različnih področjih in nivojih. 

- Izbor avtentičnih nalog in vprašanj s področja predmeta za preverjanje znanja. 
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Analiza TIMSS 

Avtor: dr. Jelka Strgar, mag. Dušan Vrščaj 

 

Namen raziskave 

Skupna analiza mednarodnih primerjalnih raziskav IAEP 1991 in TIMSS 1995. 

Temeljne ugotovitve s stališča obravnave kompetenc in naravoslovne 

pismenosti 

Posebna pozornost je bila v tej raziskavi namenjena analizam, ki temeljijo na 

primerjavah po posameznih vsebinskih področjih, kognitivnih procesih ter analizi 

posameznih nalog z biološko vsebino. 

Skupna analiza mednarodnih primerjalnih raziskav za devetletnike je pokazala 

nadpovprečno poznavanje biologije človeka, ţivljenjskih procesov, okolja in povezav 

med rastlinami in ţivalmi. Za razliko od skupnih naravoslovnih doseţkov so slovenski 

devetletni učenci pri nalogah z biološko vsebino nadpovprečno dobro reševali 

naloge, ki zahtevajo višje kognitivne procese, kot so integracija, oblikovanje teorij, 

analiziranje, reševanje problemov in oblikovanje domnev. Glede na tip nalog so 

slovenski devetletniki pokazali nadpovprečen uspeh pri reševanju nalog odprtega 

tipa. Podpovprečno znanje biologije pa so slovenski devetletniki pokazali pri dveh 

vsebinskih področjih - genski kontinuiteti in pri raznolikosti, organizaciji ter strukturi ţivih 

bitij.  

Šibkosti slovenskega šolskega sistema na razredni stopnji so se z vidika 

kognitivnih procesov pokazale pri uporabi pripomočkov, raziskovalnem delu, branju z 

razumevanjem, uporabi grafičnih zapisov in uvrščanju. 

Analiza obeh mednarodnih primerjalnih raziskav za trinajstletnike je pokazala 

precejšno uravnoteţenost med posameznimi vsebinskimi sklopi. Nadpovprečna 

uspešnost slovenskih učencev v primerjavi z njihovimi vrstniki glede na različne 

kognitivne procese, ki so jih naloge z biološko vsebino preverjale, se je pokazala pri 

večini kategorij. Najbolj so izstopali pri nalogah, ki so preverjale spominsko znanje, 

razumevanje in povezovanje strukture in funkcije. Glede na tip nalog so slovenski 

trinajstletniki pokazali nekoliko boljše znanje pri reševanju nalog odprtega tipa kot pri 

nalogah izbirnega tipa, vendar je bila razlika manjša kot pri devetletnikih. Šibke točke 

pouka biologije na predmetni stopnji so le pri področju, imenovanem ţivljenjske 

spirale in genska kontinuiteta, in pri nalogah, ki se nanašajo na mikroorganizme. 

Podpovprečna uspešnost slovenskih trinajstletnikov se je pokazala pri nalogah 

integracije, raziskovanja, uporabe grafičnih zapisov in oblikovanja domnev. 

Ĉe primerjamo pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri devetletnikih, in tiste pri 

trinajstletnikih, vidimo, da se v osnovni šoli v Sloveniji vsebinske vrzeli v znanju biologije 

nanašajo na ţivljenjske procese, genetiko in evolucijo. Skupna pomanjkljivost 
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slovenskega osnovnošolskega sistema na kognitivnem področju pa je v načrtovanju 

in izvajanju raziskovanja, interpretaciji, zaključevanju in pri grafičnih predstavitvah. 

Najvišje ravni kognitivnih procesov (integrativno znanje, oblikovanje domnev) se pri 

biologiji pojavijo kot problem predvsem ob koncu osnovne šole. 

Značilnosti učinkovitega pouka naravoslovja v primerjanih drţavah so bile 

naslednje: usklajenost različnih oblik dela, pogoste demonstracije in samostojno delo 

učencev, povezovanje vsebin z vsakdanjim ţivljenjem in velik poudarek na 

preverjanju znanja. 

Predlogi za odpravo pomanjkljivosti 

V slovenski osnovni šoli bi bilo treba:  

- povečati deleţ pravega raziskovalnega dela, saj naj bi naravoslovno pismeni 

učenci znali sami načrtovati preproste raziskave, ugotavljati namen poskusov in 

raziskav, nadzorovati spremenljivke, zapisovati in brati grafične zapise, 

razlikovati med domnevami in objektivnimi dejstvi, zaključevati na osnovi danih 

podatkov in vrednotiti raziskovalno delo; 

- dati večji poudarek nekaterim vsebinskim področjem, ki jih slovenski učni načrti 

ne predpisujejo; 

- učence naučiti predvsem posploševanja in povezovanja, da bo znanje z ravni 

reprodukcije prešlo na raven razumevanja in integracije, pa tudi utemeljevanja 

in pojasnjevanja; 

- bolj razvijati in preverjati uporabno znanje in pogosteje zastavljati naloge 

odprtega tipa, ki zahtevajo daljši odgovor. 

Literatura 

1. Skribe-Dimec D: Primerjava uspešnosti pouka biologije v osnovnih šolah v 

Sloveniji in v svetu (1991-1999). Doktorska disertacija. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, 

Biotehniška fakulteta, Odd. za biologijo, 2000, 412 s.  

Namen raziskave 

Mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja. Drţave 

dobijo naslednje najpomembnejše podatke: 

- Kakšno je znanje učencev glede na vrstnike iz drugih drţav;  

- Kakšne so okoliščine pridobivanja znanja v šoli; 

- Kakšne so povezave med domačim okoljem učencev in izkazanim znanjem; 

- Kako je osnovnošolsko matematično in naravoslovno izobraţevanje umeščeno 

v izobraţevalni sistem v drţavi. 
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Material in metode 

V Sloveniji je bilo v TIMSS vključenih 178 šol in skoraj 8000 učencev 3. in 7. razreda 

osemletne in 4., 8. in 9. razreda devetletne osnovne šole, njihovi razredni učitelji ali 

učitelji matematike, biologije, fizike in kemije in ravnatelji šol.  

Prikaz najpomembnejših rezultatov raziskave 

V Sloveniji so v naravoslovnih doseţkih na mednarodni ravni napredovali tako 

mlajši kot starejši učenci. V Sloveniji so napredovali učenci 3. razreda osemletke in 

učenci 4. razreda devetletke. Med starejšimi slovenskimi učenci pa so napredovali le 

učenci 7. razreda osemletke (tabela 1).  

Tabela 1: Trend naravoslovnih doseţkov v Sloveniji 

Razred 
Naravoslovje 

1995 Naravoslovje 2003 

3. 

osemletke 
464 491 ▲  (+27) 

4. 

devetletke 
  487 ▲  (+23) 

7. 

osemletke 
514 521 ▲  (+7) 

8. 

devetletke 
 507   

 

Temeljne ugotovitve s stališča obravnave kompetenc in naravoslovne 

pismenosti 

Rezultati analiz raziskav TIMSS 1999 in 2003 so pokazali, da imajo naši učenci 

dobro samopodobo glede svojega znanja, ţal pa ne znajo toliko, kot mislijo. Njihovo 

znanje je predvsem faktografsko, obvladajo torej odgovore na vprašanja niţjih 

taksonomskih ravni, višje ravni znanja pa dosegajo manj pogosto kot njihovi vrstniki 

po svetu. Velike teţave imajo pri raziskovalnem delu in pri razumevanju procesov na 

Zemlji, bioloških sistemov ter populacij. Večina učencev tudi ne zna zapisati razlage 

pojavov in uporabiti diagramov pri poročanju o naravoslovnih izsledkih. Da je temu 

tako, so delno krivi tudi operativni učeni cilji v naših učnih načrtih, ki zajemajo 

predvsem na prvo in drugo kognitivno taksonomsko raven. 

Literatura 

1. Japelj Pavešić, B. (et al.). Slovenija v raziskavi TIMSS 2003. Ljubljana, Pedagoški 

inštitut, 2005. 
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Namen raziskave 

Podrobna analiza izbranih bioloških vprašanj iz raziskave TIMSS 2003. 

Material in metode 

Za analizo, ki je temeljila na rezultatih raziskave TIMSS 2003, smo uporabili vseh 

26 objavljenih bioloških vprašanj. Vprašanja so bila dveh tipov (izbirnega in 

odprtega). V raziskavi je tedaj sodelovalo 4385 učencev višje stopnje. 

Prikaz najpomembnejših rezultatov raziskave 

Primerjava rezultatov med slovenskimi učenci in učenci drţav EU je pokazala, 

da smo se uvrstili na 10. mesto. Pri primerjavi rezultatov moramo upoštevati, da je bila 

primerjava narejena na podlagi 26-ih vprašanj iz biologije, ki so bila zajeta v raziskavi 

TIMSS in so javno objavljena.  

Iz grafa 1 lahko razberemo, da se pri večini sodelujočih evropskih drţav deleţ 

pravilno rešenih nalog giblje okoli 50-ih odstotkov, nekoliko bolj  odstopa le Ciper. 

 

Graf 1: Povprečni doseţki učencev drţav EU pri vprašanjih iz biologije 

Za bolj podrobno primerjavo znanja smo primerjali doseţke znotraj poglavij, 

doseţke po kognitivnih ravneh in doseţke pri vprašanjih izbirnega in vprašanjih 

odprtega tipa. 

Iz primerjave doseţkov znotraj osmih zajetih poglavij ne moremo sklepati, 

kakšno je dejansko znanje učencev, saj je večina poglavij pokrita le z enim, dvema 

ali tremi vprašanji. Pribliţno sliko o dejanskem znanju učencev nam kaţe le primerjava 

doseţkov znotraj poglavij Struktura, delovanje in ţivljenjski procesi v organizmih in 

Ekosistemi, ki sta pokriti z osmimi oziroma petimi vprašanji izbirnega in odprtega tipa.  
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Slovenski učenci so bili na prvem mestu pri vprašanjih iz poglavja Zdravje 

človeka, medtem ko pri vseh ostalih poglavjih zasedajo komaj osmo do štirinajsto 

mesto. Tudi primerjava povprečnega doseţka slovenskih učencev s povprečnim 

doseţkom učencev drţav EU kaţe, da smo po doseţku povsod, razen v poglavjih 

Struktura, delovanje in ţivljenjski procesi, Zdravje človeka in Celice in njihove funkcije, 

pod  povprečjem (graf 2). 

Na uspeh reševanja pa ne vpliva le poglavje, ki ga pokriva vprašanje pač pa 

tudi kognitivna raven in tip vprašanja. 

 

Graf 2: Primerjava doseţkov slovenskih učencev z učenci drţav EU znotraj vsebinskih poglavij. 

Učenci vseh evropskih drţav so bili najuspešnejši pri reševanju vprašanj prve 

kognitivne ravni, ki zahteva poznavanje temeljnih dejstev in pojmov. Analiziranih je 

bilo 9 vprašanj, ki so zahtevala učenčevo znanje besedišča, dejstev in 

eksperimentalnih postopkov. 
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Slika 3: Primerjava doseţkov slovenskih učencev z učenci drţav EU po kognitivnih ravneh; A= poznavanje dejstev in 

postopkov (N=9); B= Razumevanje pojmov (N=11); C= Sklepanje, utemeljevanje in analiziranje (N=7). 

Rezultati kaţejo (slika 3A), da učenci evropskih drţav ne pokaţejo osnovnega 

znanja v taki meri, kot bi si ţeleli. Najuspešnejši pri primerjavi doseţkov na ravni 

poznavanja dejstev vseh evropskih drţav so bili madţarski učenci, medtem ko so 

slovenski učenci zasedli sedmo mesto. 

Vprašanja druge kognitivne ravni zahtevajo uporabo znanja dejstev in 

postopkov. Primerjava analize 11 vprašanj (slika 3B), kaţe, da so slovenski učenci 

reševali vprašanja druge kognitivne ravni veliko slabše kot vprašanja prve ravni, 

medtem ko med doseţki druge in tretje kognitivne skoraj ni razlik (slika 3B,C). Rezultati 

kaţejo, da bi morali dati pri pouku več poudarka višjim kognitivnim ravnem, saj je od 

poteka pouka odvisno, katera znanja bodo učenci razvijali oziroma kakšne naloge 

bodo sposobni reševati. Ĉe poteka pouk predvsem na prvem nivoju, je tudi uspeh pri 

preverjanju znanja lahko zadovoljiv samo na tem nivoju. 
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Najzahtevnejša kognitivna raven je raven sklepanja, utemeljevanja in 

analiziranja, ki zahteva podajanje razlag, odločanje in razširjanje znanja na nove 

situacije. Analiziranih je bilo 7 vprašanj, ki so zahtevala znanje najvišje kognitivne 

ravni. Vprašanj je premalo, da bi lahko rezultate posploševali, vendar pa nam  

primerjava (slika 1) nazorno pokaţe, da niti slovenski učenci niti učenci drugih 

evropskih drţav niso osvojili znanja, s katerim bi znali reševati nerutinska vprašanja. 

Iz primerjave med doseţki vprašanj odprtega in izbirnega tipa (slika 2) je 

razvidno, da tip vprašanja vpliva na uspeh reševanja. Odprti tip vprašanja je 

zahtevnejši od izbirnega tipa v vseh treh kognitivnih ravneh, saj ne glede na raven 

zahteva od učencev sposobnost pisanja, logično razmišljanje ter kratko in jedrnato 

izraţanje. Slika 2A prikazuje uspešnost reševanja dvanajstih vprašanj odprtega tipa. 

Primerjava pokaţe, da so slovenski učenci malo nad povprečjem drţav EU. Prav tako 

pa lahko iz primerjave uspešnosti reševanja ugotovimo, da niti estonski učenci, ki so 

po uspešnosti reševanja vprašanj odprtega tipa na prvem mestu, niti slovenski 

učenci, ki so na desetem mestu, niso pokazali zadovoljivih sposobnosti podajanja 

kratkih razlag oziroma odgovorov. Vprašanja izbirnega tipa (slika 2B) so učenci v vseh 

drţavah reševali uspešnejše kot vprašanja odprtega tipa. 
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Slika 4: Primerjava doseţkov slovenskih učencev z učenci drţav EU pri dveh tipih vprašanj; A= vprašanja odprtega 

tipa (N=12); B= Vprašanja izbirnega tipa (N=15). 
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Na uspešnost reševanja vprašanj različnih tipov  kognitivna raven, ki jo 

vprašanje zahteva, ne vpliva v tolikšni meri, kot smo pričakovali. Primerjava 

uspešnosti reševanja vprašanj izbirnega tipa kaţe (slika 5), da so bili učenci vseh 

drţav razen Latvije uspešnejši pri reševanju vprašanj tretje kognitivne ravni, vendar 

moramo upoštevati, da je bila tretja raven zajeta z enim samim vprašanjem. 
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Slika 5: Primerjava doseţkov slovenskih učencev z učenci drţav EU pri vprašanjih izbirnega tipa, ki zahtevajo znanja 

treh kognitivnih ravni; A= poznavanje dejstev in postopkov (N=9); B= Razumevanje pojmov (N=5); C= Sklepanje, 

utemeljevanje in analiziranje (N=1) 
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Vprašanja odprtega tipa tudi pri primerjavi doseţkov vprašanj (slika 6), ki 

zahtevajo znanja različnih ravni, izkaţejo, da so jih učenci reševali slabše kot 

vprašanja izbirnega tipa. Učenci so bili sicer  uspešnejši pri reševanju vprašanj, ki so 

zahtevala znanje niţje ravni, vendar lahko iz primerjave (slika 6) razberemo, da med 

doseţki ni bistvene razlike. 

 

 

Slika 6: Primerjava doseţkov slovenskih učencev z učenci drţav EU pri vprašanjih odprtega tipa, ki zahtevajo znanja 

dveh kognitivnih ravni; A= Razumevanje pojmov (N=6); B= Sklepanje, utemeljevanje in analiziranje (N=6). 

 

Pri interpretaciji rezultatov moramo upoštevati, da je bila analiza narejena na 

majhnem številu vprašanj, ki neenakomerno pokrivajo poglavja biologije. Rezultati 

nam prikazujejo okvirno sliko znanja slovenskih učencev v primerjavi z učenci 

evropskih drţav.  
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Temeljne ugotovitve s stališča obravnave kompetenc in naravoslovne 

pismenosti 

Analiza 26-ih vprašanj kaţe, da je znanje slovenskih učencev slabše od znanja 

učencev nekaterih evropskih drţav, najbolj od Estonije, Madţarske, Anglije, Švedske 

in Nizozemske. Povprečni doseţek, ki je najbolj podoben našim učencem, so dosegle 

Litva Slovaška, Latvija,  Italija in Norveška. Med najuspešnejšimi učenci (Estonija) in 

najslabšimi (Ciper) je dobrih 20 odstotkov razlike. Tudi znanja znotraj poglavij so si 

dokaj različna. Slovenski učenci so bili med vsemi najuspešnejši pri reševanju vprašanj 

iz  poglavja Zdravje človeka. Poglavja, pri katerih so učenci pokazali zadovoljivo 

znanje, so še Struktura, delovanje in ţivljenjski procesi v organizmih, Razvoj in ţivljenjski 

cikli organizmov ter Razmnoţevanje in dednost. Pri ostalih štirih poglavjih (Ekosistemi, 

Celice in njihove funkcije, Vrste, značilnosti in razvrstitev ţivih bitij ter Raznolikost, 

prilagajanje in naravna selekcija) je deleţ pravilno rešenih vprašanj nizek, vendar ne 

samo pri slovenskih učencih pač pa tudi pri učencih drugih evropskih drţav.  

Na uspešnost reševanja ima vpliv tudi kognitivna raven, po kateri vprašanje 

sprašuje. Največja razlika v znanju je med prvo (poznavanje dejstev) in drugo 

(razumevanje pojmov) kognitivno ravnijo, medtem ko je med drugo in tretjo 

(sklepanje, utemeljevanje in analiziranje) kognitivno ravnijo razlika majhna. Sklepamo 

lahko, da učenci osvojijo le znanje besedišča in osnovne pojme ter dejstva, ki jih ne 

znajo uporabiti pri reševanju zahtevnejših vprašanj.  

Učenci vseh evropskih drţav so uspešnejše reševali vprašanja izbirnega tipa. Da 

so doseţki pri vprašanjih, ki zahtevajo kratko, jedrnato, natančno in jasno izraţanje, 

slabši kot pri izbirnih vprašanjih, je bilo pričakovati.  

Pri vprašanjih izbirnega tipa so bili učenci Švedske, Madţarske, Estonije, 

Norveške, Romunije, Škotske, Bolgarije, Italije in Cipra boljši pri reševanju vprašanj, ki 

so spraševala po znanju sklepanja, utemeljevanja in analiziranja.  Pri vprašanjih 

odprtega tipa, pa med drugo in tretjo kognitivno ravnijo v znanju ni bilo bistvene 

razlike.  

Skupni predlogi za odpravo pomanjkljivosti glede na rezultate raziskav TIMSS 

V slovenski osnovni šoli bi bilo treba:  

1. povečati deleţ pravega raziskovalnega dela, saj naj bi naravoslovno pismeni 

učenci znali sami načrtovati preproste raziskave, ugotavljati namen poskusov in 

raziskav, nadzorovati spremenljivke, zapisovati in brati grafične zapise, 

razlikovati med domnevami in objektivnimi dejstvi, zaključevati na osnovi danih 

podatkov in vrednotiti raziskovalno delo; 

- dati večji poudarek nekaterim vsebinskim področjem, ki jih slovenski učni 

načrti ne predpisujejo; 
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- učence naučiti predvsem posploševanja in povezovanja, da bo znanje z 

ravni reprodukcije prešlo na raven razumevanja in integracije, pa tudi 

utemeljevanja in pojasnjevanja; 

- bolj razvijati in preverjati uporabno znanje in pogosteje zastavljati naloge 

odprtega tipa, ki zahtevajo daljši odgovor; 

- pri pouku več povezovanja z vsakdanjim ţivljenjem in več 

medpredmetnega povezovanja s kemijo in fiziko, mogoče tudi z 

druţboslovnimi predmeti, da bi učenci različna znanja znali med sabo 

povezovati;  

2. tudi pri pouku biologije biti pozorni na izraţanje učencev, saj morajo tako kot pri 

slovenščini tudi tu pokazati sposobnost pisnega izraţanja. 
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Nacionalno preverjanje znanja iz biologije  

Avtor: dr. Jelka Strgar, mag. Dušan Vrščaj 

 

Namen raziskave 

Cilj nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) je dodatna informacija o znanju 

učencev, ki je namenjena učencem in njihovim staršem, učiteljem, šoli in strokovnim 

institucijam, ki usmerjajo izobraţevalni sistem.  

Material in metode 

Biologija je bila leta 2006 prvič tretji obvezni predmet na NPZ po tretjem triletju v 

osnovni šoli. Preverjanja pri biologiji se je tedaj udeleţilo 20.833 učencev devetih 

razredov. Preizkus znanja je obsegal 20 nalog; 12 nalog je bilo odprtega tipa, 8 nalog 

pa je bilo strukturiranih, z 2 do 4 pod nalogami. 

Preizkus je zajemal tematske sklope iz bioloških vsebin naravoslovja v 7. razredu 

in biologije v 8. in 9. razredu devetletne osnovne šole, in sicer v skladu z veljavnimi 

učnimi načrti za te tri razrede. Deleţi, ki so jih posamezni tematski sklopi zajemali v 

preizkusu, so prikazani v tabeli 2. 

Naloge v preizkusu so bile sestavljene tako, da je deleţ posameznih stopenj po 

prirejeni tristopenjski Bloomovi lestvici kognitivnih ciljev zajemal pribliţno tretjino vsake 

stopnje (tabela 3). 

Tabela 2: Deleţi posameznih tematskih sklopov na nacionalnem preverjanju znanja iz biologije 

 Deleţ (%) 

Vsebina 7. r. 8. r. 9. r. 

Celice, tkiva, organi, organski sistemi - 

njihove funkcije in delovanje (poudarek 
na človeku) 

  35 

Ekologija - ekosistemi 45  

Sistematika z evolucijo  15  

Pomen biologije kot vede o ţivljenju 

(uporabna biologija) 
 5  

 

Tabela 3: Deleţi posameznih kognitivnih stopenj znanja po prirejeni tristopenjski lestvici kognitivnih ciljev po Bloomu 

na nacionalnem preverjanju znanja iz biologije 

Ravni zahtevanega znanja Deleţ (%) 

1.  Znanje in poznavanje 30 
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2.  Razumevanje in uporaba 35 

3.  Samostojno reševanje novih problemov, samostojna interpretacija, 

vrednotenje 
35 

 

Prikaz najpomembnejših rezultatov raziskave 

Ĉlani Predmetne komisije za biologijo in sodelavci Drţavnega izpitnega centra 

smo pripravili opise doseţkov učencev na NPZ pri biologiji 2006, iz katerih je razvidno, 

katera znanja dosegajo učenci, ki so bili razvrščeni v naslednja 4 območja: 

1. Prvo območje označuje učence, katerih skupni doseţki določajo mejo spodnje 

četrtine doseţkov (glede na ostale doseţke). V tem območju je 10 % učencev; 

njihovi doseţki so višji od spodnjih 20 % in niţji od 70 % preostalih doseţkov. (V 

statističnem ţargonu pravimo, da so to doseţki med 20. in 30. kvantilom.)  

2. Drugo območje označuje učence, katerih skupni doseţki določajo mejo med 

polovicama doseţkov. V tem območju je 10 % učencev; njihovi doseţki so višji 

od spodnjih 45 % in hkrati niţji od 45 % preostalih doseţkov. (V statističnem 

ţargonu pravimo, da so to doseţki med 45. in 55. kvantilom.)  

3. Tretje območje označuje učence, katerih skupni doseţki določajo mejo 

zgornje četrtine doseţkov. V tem območju je 10 % učencev; njihovi doseţki so 

višji od spodnjih 70 % in niţji od 20 % preostalih doseţkov. (V statističnem ţargonu 

pravimo, da so to doseţki med 70. in 80. kvantilom.)  

4. Ĉetrto območje označuje učence, katerih skupni doseţki so v zgornji desetini 

doseţkov. V tem območju je 10 % učencev z najvišjimi doseţki; njihovi doseţki so 

višji od 90 % doseţkov. (V statističnem ţargonu pravimo, da so to doseţki nad 

90. kvantilom.)  

Opisi znanj, ki so jih pokazali učenci na NPZ pri biologiji leta 2006: 

1. območje: 

Učenci so usvojili osnovno biološko znanje, prepoznali so nekatera dejstva in 

znali razbrati podatke iz preprostih diagramov. Glede na naloge na NPZ 2006 so ti 

učenci pokazali naslednja znanja:  

- prepoznali so vzrok za določeno bolezen; 

- poznali so splošne biološke pojme, kot so ogroţena rastlinska vrsta in talni profil; 

- imeli so osnovna znanja o celici in o telesnih organih; 

- znali so poiskati način, kako olajšati stanje pri nepravilnem delovanju trebušne 

slinavke; 
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- znali so odčitati podatke s preprostih diagramov; 

- znali so uporabiti znanje o preprostih pojmih v praktičnih situacijah;  

- znali so predlagati ukrepe za zaščito ţivali. 

2. območje: 

Učenci so pokazali osnovno biološko znanje in to znanje in razumevanje 

uporabili v praktičnih situacijah. Glede na naloge na NPZ 2006 so ti učenci pokazali 

naslednja znanja:  

- znali so uporabiti osnovno znanje o prehranjevalni verigi v novi situaciji;  

- znali so uporabiti naučena dejstva v praktičnih situacijah in podatke povezovati 

v zaključke; 

- prepoznali so nekatere značilnosti rastlin;  

- s slike so znali razbrati ustrezne podatke in jih uporabiti za razlago;  

- pokazali so osnovno znanje o posegih človeka v naravno okolje in poznali 

nekatere vidiki varstva narave.  

3. območje: 

Učenci so uporabili biološko znanje in razumevanje za razlago vsakdanjih 

pojavov ter izkazali razumevanje pojmov, ki so povezani z nekaterimi biološkimi 

sistemi in principi. Glede na naloge na NPZ 2006 so ti učenci pokazali naslednja 

znanja:  

- poznali so nekatere skupne lastnosti vretenčarjev;  

- razumeli so funkcijo nekaterih človeških organov;  

- razumeli so osnovno zakonitost delovanja ekosistemov;  

- podali so kratke opise in razlage nekaterih vsakdanjih pojavov;  

- pokazali so nekatera znanja, ki so potrebna za biološko (naravoslovno) 

raziskovanje;  

- poznali so osnovne pogoje za ţivljenje ţivali in znali to vedenje uporabiti.  

4. območje: 

Učenci so razumeli nekatere kompleksne in abstraktne biološke pojme. Glede 

na naloge na NPZ 2006 so ti učenci pokazali naslednja znanja:  

- znali so povezati informacije, ki so jih prikazovale slike;  
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- znajo so uporabiti vedenje o ţivljenjskih procesih;  

- razumeli so funkcije organov in ţivljenjske procese v organizmih;  

- znali so razloţiti nekatere procese, ki so pomembni za ţiva bitja;  

- razumeli so prehranjevalno verigo in znali to vedenje uporabiti v novi situaciji;  

- razumeli so negativne posledice sodobnega kmetijstva in pokazali ekološko 

osveščenost;  

- znali so uporabiti znanje in na primeru iz vsakdanjega ţivljenja sklepati o vplivu 

nekaterih dejavnikov na hitrost premikanja ţivali.  

Poleg tega se je kot splošna ugotovitev pokazalo tudi, da učenci izkazujejo 

slabše poznavanje osnovnih ţivljenjskih procesov, nezadostno razumevanje osnov 

znanstvenega raziskovanja, predvsem pa, da svoje odgovore zapisujejo premalo 

jasno in domišljeno, redko v celih povedih (pri vseh nalogah odprtega tipa).  

Temeljne ugotovitve s stališča obravnave kompetenc in naravoslovne 

pismenosti 

Pozitivno: Učenci 

- znajo odčitati podatke s preprostih diagramov; 

- imajo osnovno znanje o celici, telesnih organih in boleznih pri človeku; 

- poznajo preproste, osnovne biološke pojme in to znanje znajo uporabiti; 

Negativno: Učenci 

- slabše poznajo ţivljenjske procese (npr. dihanje); 

- ne razumejo osnov znanstvenega raziskovanja; 

- pišejo odgovore na naloge odprtega tipa premalo jasno in domišljeno, redko v 

celih povedih. 

Literatura 

1. Bečaj, J. Nacionalno preverjanje znanja. Letno poročilo o izvedbi v šolskem letu 

2005/2006. Ljubljana, Drţavni izpitni center, 2006. ISSN: 1581-5315. 

Namen raziskave 

Preizkus znanja iz biologije leta 2006 je sestavljalo 20 nalog, od tega je bilo 8 

nalog strukturiranih, in te so zahtevale celostne in pogosto tudi daljše odgovore. V 

raziskavi smo analizirali vse odgovore učencev na strukturirane naloge, da bi dobili 

podrobnejši vpogled v dejansko znanje učencev.  



 
 

 

˝Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 prednostne 

usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izvajanje projekta 

naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

49 

 

Material in metode 

Izmed vseh 20.830 preizkusov znanja iz biologije leta 2006 smo za raziskavo 

uporabili 125 naključno izbranih preizkusov in v njih analizirali vseh 8 nalog 

strukturiranega tipa, kar je skupaj s podvprašanji predstavljalo 19 nalog.  

Celotna populacija (N = 20830) je pri 19-ih strukturiranih nalogah dosegla višjo 

povprečno oceno (60,4 %) kot naš vzorec (N = 125; 53,3 %), kar pripisujemo stroţjim 

kriterijem vrednotenja odgovorov našega vzorca. Nadaljnja primerjava pa je 

pokazala, da je med rezultati celotne populacije in rezultati našega vzorca obstajala 

visoka korelacija (Pearsonov korelacijski koeficient = 0,89). Graf 3 prikazuje primerjavo 

deleţev popolnoma pravilnih odgovorov v 125 naključno izbranih preizkusih in vseh 

preizkusih (N = 20830), graf 4 pa deleţe pravilnih in nepravilnih odgovorov za naš 

vzorec (N = 125), pri čemer je podrobno razvidna struktura nepravilnih odgovorov, ki 

nas je še posebej zanimala.  
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Graf 3: Primerjava deleţev popolnoma pravilnih odgovorov na strukturirane naloge pri celotni populaciji in našem 

vzorcu. 
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Graf 4: Prikaz deleţev pravilnih in strukture nepravilnih odgovorov za naš vzorec (N=125) 

 

Prikaz najpomembnejših rezultatov raziskave 

Z vsebinsko analizo odgovorov na strukturirane naloge nacionalnega 

preverjanja znanja iz biologije v šolskem letu 2005/06 smo ugotovili, da obstajajo pri 

odgovorih učencev določene značilne pomanjkljivosti oziroma napačni odgovori 

(tabela 4).  

Pri nalogah, kjer je bilo odgovor treba zapisati, je malo učencev odgovarjalo v 

celih povedih, poleg tega so bile pogoste slovnične napake; najpogostejše so bile 

naslednje (tabela 5):  

- zamenjava črk,  

- izpuščanje črk,  

- dodajanje črk  

- besede pisane brez presledka,  

- uporaba pogovornih besed,  

- izpuščanje ločil,  

- nepravilno uporabljanje velikih začetnic.  

Vzroke za veliko število slovničnih napak lahko pripišemo predvsem dvema 

dejstvoma. Sintaktične napake se pojavljajo, kadar poskušajo učenci razloţiti snov, ki 
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je ne obvladajo dovolj dobro. Pravopisne napake pa se pojavljajo v izdelkih 

učencev podobno kot tipkarske napake. Tem ne pripisujemo velikega pomena, saj 

se njihovo število veča z višanjem hitrosti odgovarjanja (omejen čas za reševanje 

nalog) in s stresom zaradi preverjanjem znanja.  

Iz rezultatov analize sklepamo, da osnovne bralno-pisalne sposobnosti 

učencev, torej znanje, zajeto v minimalnih standardih učnih načrtov, po končani 

osnovni šoli niso zadovoljive. 

Upoštevati je treba dejstvo, da bi bili doseţki na NPZ iz biologije zagotovo večji, 

če bi vplivali na nadaljnje šolanje učencev, vendar je mogoče iz dobljenih rezultatov 

razbrati nekatere dobre strani in pomanjkljivosti pouka biologije v naši osnovni šoli. 

 

Tabela 4: Tipične pomanjkljivosti pri odgovorih na naloge strukturiranega tipa v nacionalnem preizkusu znanja iz 

biologije leta 2006 

Naloga Značilnost 

13.1  Na sliki človeškega telesa prepoznati lego trebušne slinavke. 41,6 % 

učencev je odgovorilo popolnoma napačno ali pa ni odgovorilo.  

14.1  Uporaba znanja v konkretni situaciji. Za popolnoma pravilen odgovor je 

bilo potrebno navesti dve aktivnosti (35,2 % učencev), učenci, ki so 

navedli eno samo pravilno aktivnost so bili točkovani z nič točkami ravno 

tako kot učenci, ki so odgovorili popolnoma napačno oziroma niso 

odgovarjali.  

16.1  Kar 53,6 % učencev je odgovorilo napačno na vprašanje izbirnega tipa. 

Sklepamo, da učenci ne vedo, da se rastline obračajo proti svetlobi ali pa 

niso razumeli sporočila na slikah.  

16.2  19,2 % učencev ni opisovalo poskusa, temveč so šli odgovori v druge 

smeri. 36 % učencev ni opisalo poskusa, s katerim bi dokazali, da je 

svetloba pomembna za rast rastlin (opisali so napačen poskus ali pa niso 

odgovorili).  

17.2  Samo 25,6 % učencev je pravilno zapisalo prehranjevalno verigo. 

Popolnoma nepravilni odgovori (20 %) so šli v napačno smer in 

najpogosteje ne navajajo prehranjevalne verige. Kar 32 % učencev na 

vprašanje ni odgovarjalo. 

18.2  Za popolnoma pravilen odgovor (21,6 % učencev) je bilo treba navesti 3 

primere negativnih posledic monokulturne pridelave poljščin za naravo. 

16 % učencev je navedlo vsaj 2 dejavnika. Popolnoma nepravilni 

odgovori (30,4 %) so šli v napačno smer, 28,8 % učencev pa na vprašanje 

ni odgovarjalo.  
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Tabela 5: Najpogostejše napake pri pisnem izraţanju na nacionalnem preizkusu znanja iz biologije leta 2006 

Vrsta napake  Tip napake  Število 

napak 

Število 

napak na 

učenca 

Opis najpogostejših napak  

Sintaktične 

napake  

Poved ni 

oblikovana  

240 1,92 Ni velike začetnice in 

končnega ločila 

Ločilo 

manjka  

268 2,14 Ni ločila na koncu ali znotraj 

povedi  

Pravopisne 

napake  

Ĉrka 

zamenjana  

80 0,64 insulin/inzulin, 

zajedalci/zajedavci  

Ĉrka 

izpuščena 

54 0,43 dovol/dovolj  

Ĉrka 

dodana  

30 0,24 narastel/narasel  

Presledek 

manjka 

14 0,11 pritem/pri tem  

Uporaba 

pogovornih 

besed 

37 0,3 skos/vedno, deval/dajal 

Velika 

začetnica 

nepravilno 

uporabljena 

35 0,28 Poved s končnim ločilom, 

vendar brez velike začetnice  

Skupaj napak  758 6,06  

 

Temeljne ugotovitve s stališča obravnave kompetenc in naravoslovne 

pismenosti 

Negativno: Učenci 

- na sliki človeškega telesa ne prepoznajo lege organov; 

- ne znajo načrtovati poskusa; 

- znanja ne znajo uporabiti v konkretni situaciji (delovanje telesa, prehranjevalna 

veriga, monokulturan pridelava, delovanje rastlin); 

- ob zaključku osnovne šole nimajo zadovoljivih osnovnih bralno-pisalnih 

sposobnosti. 
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Namen raziskave 

Z raziskavo smo ţeleli poiskati čim več dejavnikov pri učencih, ki so vplivali na 

rezultate NPZ iz biologije leta 2006, in jih pojasniti. 

Material in metode 

Instrument za zbiranje podatkov je bil anketni vprašalnik, ki je zajemal naslednje 

vsebinske sklope: 

- Ekonomski standard učencev  

- Izobrazbena struktura staršev devetošolcev in ţelje devetošolcev glede svoje 

izobrazbe  

- Samovrednotenje znanja pri biologiji in odnosa do biologije  

- Pouk biologije  

- Mnenje učencev o šoli  

- Preţivljanje prostega časa  

- Nacionalni preizkus znanja iz biologije  

Vzorec je zajemal 249 anketnih vprašalnikov, ki jih je izpolnilo 124 učencev in 

124 učenk (en anketiranec ni navedel spola) s 13 šol, ki so sodelovale pri NPZ iz 

biologije leta 2006. 

Prikaz najpomembnejših rezultatov raziskave 

1. Ekonomski standard učencev  

- Doseţki učencev v šoli so povezani tudi z njihovim domačim okoljem, v 

katerem ţivijo. Rezultati ankete kaţejo, da z večino materialnih dobrin, 

zajetih v anketi, razpolaga manj kot pol učencev, le statični računalnik in 

svojo sobo ima večina učencev (55-59 %). V raziskavi TIMMS 2003 so 

ugotovili, da so naravoslovni doseţki učencev, ki doma nimajo 

računalnika niţji od doseţka tistih, ki računalnik imajo (povzeto po Japelj 

Pavešić, 2003, 100).  

- Zelo pomembni so izobraţevalni viri, s katerimi učenec razpolaga doma, 

saj tako pridobi različne informacije, hkrati pa si širi besedni zaklad. 

Izkazalo se je, da učenci zelo skopo odgovarjajo na odprta vprašanja, in 

sklepali smo, da je eden od razlogov tudi skromen besedni zaklad. 
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Rezultati ankete proti pričakovanjem kaţejo, da učencev, ki doma ne bi 

imeli knjig ali bi jih imeli zelo malo, skoraj ni, prevladujejo učenci, ki imajo 

doma vsaj 1 omaro knjig. V zvezi s tem je zanimiv podatek, da učenci kljub 

temu zelo malo berejo za zabavo. Število knjig doma je kazalec 

kulturnega kapitala in socioekonomskega statusa učenčeve druţine, kar 

kaţejo tudi rezultati raziskave TIMMS (Japelj Pavešić, 2003), pri kateri 

doseţki starejših učencev naraščajo s številom knjig doma. 

2. Izobrazbena struktura staršev devetošolcev in ţelje devetošolcev glede lastne 

izobrazbe  

- Rezultati kaţejo, da ima največji deleţ staršev devetošolcev dokončano 

največ srednjo izobrazbo, nekoliko manj pa višjo ali visoko izobrazbo. 

Staršev z osnovno šolo je malo, razmeroma veliko učencev pa je napisalo, 

da ne pozna izobrazbe svojih staršev.  

- Dve tretjini učencev ţeli po srednji šoli študirati, in sicer 41 % na 4-5 letnem 

študiju. Ĉetrtina učencev ne ve, katero šolo bi izbrali za nadaljnjo šolanje. 

3. Samovrednotenje znanja pri biologiji in odnosa do biologije  

- Velika večina učencev (85 %) meni, da biologija zanje ni teţja kot za 

večino njihovih sošolk in sošolcev. Večina učencev (79 %) se snovi pri 

biologiji hitro nauči. Naši rezultati tudi kaţejo, da večina učencev (81-87 %) 

zase meni, da so pri biologiji uspešni. Iz dobljenih rezultatov bi sklepali, da 

ima večina anketiranih učencev pri biologiji dobre ocene, vendar 

raziskava TIMSS (Japelj Pavešić 2003, 115) ugotavlja, da imajo slovenski 

učenci zelo visoko samopodobo glede svojega znanja, zato je mogoče, 

da je v naši raziskavi dobljena samoocena uspešnosti pri biologiji 

previsoka. 

- Dobra polovica učencev (55 %) se biologijo rada uči, samo tretjina (35 %) 

pa si ţeli več ur biologije.  

- Kar 81 % učencev je menilo, da jim bo znanje biologije pomagalo v 

vsakdanjem ţivljenju, kar je morda posledica učne snovi deveta razreda, 

tj. spoznavanje svojega telesa in bolezni.  

- Skoraj 75 % učencev je menilo, da jim znanje biologije ne pomaga pri 

drugih predmetih.  

- Prav tako pribliţno 75 % učencev meni, da dober uspeh pri biologiji ni 

pomemben pri iskanju sluţbe in v bodočem poklicu. 

- 70 % učencev je napisalo, da jih ne zanima moţnost dela v sluţbi na 

področju biologije. 

4. Pouk biologije  
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- Dobljeni rezultati kaţejo, da 46 % učiteljev vsako ali skoraj vsako uro 

biologije ustno sprašuje, 34 % učiteljev pa ustno sprašuje pri polovici ur. 

- Rezultati kaţejo, da prevladuje frontalna učna oblika dela.  

- Pri pouku biologije se premalo uporabljajo aktivne metode dela, saj se z 

njimi pri vsaj polovici ur sreča samo 38-54 % učencev. 

- Pri skoraj 60 % učencev nikoli ali le pri nekaterih urah pregledajo domačo 

nalogo. Velik odstotek učencev domačo nalogo še vedno prepiše v šoli, 

tik preden jo potrebuje (34 %). 

- V biologiji se premalo uporablja računalniška tehnologija, saj rezultati 

kaţejo, da 60 % učencev pri pouku nikoli ne uporablja računalnika, 28 % 

učencev pa le pri nekaterih urah. Skupaj torej 88 % učencev pri pouku 

biologije praktično nima stika z računalnikom.  

- Presenetil nas je rezultat, ki kaţe, da vsaj pri polovici ur samostojno rešuje 

probleme 54 % učencev. Nikoli pa samostojno ne rešuje problemov 10 % 

učencev.  

- Skoraj polovica učencev je le pri nekaterih urah udeleţenih v poskus ali 

raziskavo tako, da pri tem opazujejo učitelja. 12 % učencev nikoli ne 

opazuje učitelja pri izvajanju poskusov. Pohvalno je, da 27 % učencev pri 

polovici ur opazuje učitelja pri izvajanju poskusov.  

- Negativno smo bili presenečeni nad rezultatom, da pribliţno polovica 

učencev oblikuje ali načrtuje poskuse ali raziskave le pri nekaterih urah, 

pribliţno četrtina pa sploh nikoli. Pribliţno enako razporejeni deleţi so tudi 

pri rubriki ―Izvajamo poskuse ali raziskave―, torej 55 % učencev izvaja 

poskuse le pri nekaterih urah, pri polovici učnih ur pa to izvaja 25 % 

učencev; slednje je pohvalno.  

- Skupaj 73 % učencev meni, da si mora vsako uro ali vsaj pri polovici ur 

zapomniti dejstva in podatke, ki pa niso pridobljeni z opazovanjem ali 

izkustvenim učenjem.  

- Večina učencev pri učenju biologije uporablja učbenik (87 %) in delovni 

zvezek (77 %). 

5. Mnenje učencev o šoli  

- Na uspešnost učencev vpliva tudi šolska klima, ki zajema odnose med 

vodstvom šole, učitelji in učenci, svobodo pri odločanju, podporo 

učencem ipd. Več kot polovica anketiranih učencev se v šoli dobro 

počuti.  
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- 84 % učencev je menilo, da učitelji na njihovi šoli pričakujejo, da dajo 

učenci vse od sebe, samo 34 % učencev pa je izjavilo, da učenci na šoli 

tudi res dajo vse od sebe.  

6. Preţivljanje prostega časa  

- Za pogovor in igro s prijatelji nameni 31 % učencev 1-2 uri dnevno, 29 % 

učencev pa 2-4 ure. Manj kot 1 uro (38 %) ali 1-2 uri dnevno (34 %), 

porabijo učenci za domača opravila. Šport je pri učencih priljubljen, saj se 

65 % učencev ukvarja z njim vsaj 1-2 uri na dan. Branje knjig jim je tuje, saj 

skoraj polovica učencev za zabavo ne bere knjig, 33 % učencev pa bere 

manj kot uro na dan. Ta rezultat lahko poveţemo z dejstvom, da učenci 

zaradi tega ne bogatijo svojega besednega zaklada in imajo teţave pri 

odgovarjanju na esejski tip nalog.  

- Petina učencev nameni največ prostega časa uporabi interneta. Ĉe sem 

prištejemo še igranje računalniških iger, ugotovimo, da tretjina učencev 

več kot 4 ure dnevno preţivi za računalnikom. Drţi tudi, da sta računalnik 

in internet izpodrinila knjigo in branje za zabavo. 

- Gledanju televizije ali videa pribliţno 70 % učencev nameni vsaj 1-2 uri na 

dan, 32-44 % učencev pa vsaj 2-4 ure. 

- Učenci so zapisali, da jih skoraj polovica porabi manj kot 1 uro na dan za 

pisanje domačih nalog, 27 % učencev pa piše naloge 1–2 uri dnevno.  

7. Nacionalni preizkus znanja iz biologije  

- Velik deleţ učencev (65 %) se je enako vestno pripravljal na nacionalni 

preizkus znanja iz biologije kot na preizkus znanja iz matematike in 

slovenščine. 15 % učencev se je bolj vestno učilo biologijo kot slovenščino 

in matematiko, verjetno tudi za to, ker ne učitelji niti učenci niso vedeli, 

kakšne naloge naj pričakujejo na preizkusu.  

- Naloge na nacionalnem preizkusu znanja iz biologije se dvema tretjinama 

učencev (67 %) niso zdele teţke. Več kot polovici učencev (54 %) so se 

zdele zanimive in poučne, verjetno zato, ker so vsebovale tudi višje 

kognitivne ravni znanja, s katerimi so učenci premalo seznanjeni pri pouku. 

60 % učencev je kot najteţje označilo naloge, pri katerih je bilo potrebno 

zapisati razlago ali pojasnilo. 58 % učencev je odgovorilo, da je nacionalni 

preizkus znanja zahteval, da mislijo več kot pri testu v šoli. Branje učencem 

ne dela posebnih teţav, saj dve tretjini učencev (67 %) nalog, kjer je 

potrebno veliko branja, niso označili kot najteţje naloge. 

Sklepi 

1. Socialno-ekonomski standard in izobrazba: 
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- socialno-ekonomski standard je dovolj visok, da za večino učencev ne 

pomeni ovire pri doseganju dobrih rezultatov pri pouku; 

- računalnik ima doma 55-59 % učencev; 

- večina staršev ima končano vsaj srednjo šolo; 

- dve tretjini učencev ţeli po srednji šoli študirati; 

2. Samovrednotenje znanja pri biologiji in odnosa do biologije: 

- 81-87 % učencev meni, da so pri biologiji uspešni; 

- 79 % učencev meni, da se biologijo hitro nauči; 

- 55 % učencev se biologijo rado uči; 

- 35 % učencev ne ţeli večjega števila ur biologije;  

- 81 % učencev meni, da jim bo znanje biologije pomagalo v ţivljenju; 

- 75 % učencev meni, da jim znanje biologije ne pomaga pri drugih 

predmetih. 

3. Pouk biologije: 

- prevladuje frontalna oblika dela; 

- 38-54 % učencev se sreča z aktivnimi oblikami dela pri vsaj polovici ur; 

- 60 % učiteljev redko ali nikoli ne pregleda domačih nalog; 

- 60 % učencev pri pouku nikoli ne uporablja računalnika; 

- 50 % učencev le redko opazuje učitelja pri poskusu;  

- 27 % učencev pri polovici ur opazuje učitelja pri poskusu; 

- 73 % si mora pri vsaj polovici ur zapomniti dejstva, ki niso pridobljena z 

opazovanjem ali izkustvenim učenje. 

4. Mnenje učencev o šoli:  

- več kot 59 % učencev se v šoli dobro počuti; 

- 84 % učencev meni, da učitelji na njihovi šoli pričakujejo, da dajo učenci 

vse od sebe; 

- 34 % učencev meni, da učenci na šoli tudi res dajo vse od sebe.  

5. Preţivljanje prostega časa: 
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- prijateljem (pogovor, igra) nameni tretjina učencev 1-2 uri dnevno, druga 

tretjina učencev pa 2-4 ure; 

- športu nameni 65 % učencev vsaj 1-2 uri. 

- branju knjig za zabavo nameni 30 % učencev manj kot 1 uro dnevno; 50 % 

učencev ne bere knjig za zabavo; 

- računalniku nameni tretjina učencev več kot 4 ure dnevno;  

- videu in televiziji nameni 70 % učencev 1-2 uri dnevno, 32 % učencev pa 2-4 

ure dnevno; 

- domačim nalogam nameni 50 % učencev manj kot 1 uro dnevno, 27 % 

učencev pa 1-2 uri.  

6. Nacionalni preizkus znanja iz biologije: 

- naloge na NPZ iz biologije se dvema tretjinama učencev niso zdele teţke; 

- naloge na NPZ iz biologije so se polovici učencev zdele zanimive in poučne; 

- 60 % učencev meni, da so bile najteţje naloge, pri katerih je bilo potrebno 

zapisati razlago ali pojasnilo; 

- dve tretjini učencev nalog, kjer je potrebno veliko branja, niso označili kot 

najteţje naloge; 

- 58 % učencev meni, da je NPZ iz biologije zahteval, da mislijo več kot pri 

testu v šoli. 

Temeljne ugotovitve s stališča obravnave kompetenc in naravoslovne 

pismenosti 

Pozitivno:  

- socio-ekonomski standard učencev je dovolj visok, da za večino učencev ne 

pomeni ovire pri doseganju dobrih rezultatov pri pouku; 

- večina staršev ima končano vsaj srednjo šolo; 

- dve tretjini učencev sta motivirani za študij na Univerzi; 

- 55 % učencev se biologijo rado uči; 

- 81 % učencev meni, da jim bo znanje biologije pomagalo v ţivljenju; 

- učenci nimajo teţav pri branju (dve tretjini učencev nalog, kjer je potrebno 

veliko branja, niso označili kot najteţje naloge). 

Negativno:  
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- pri pouku prevladuje frontalna oblika dela; 

- 38-54 % učencev se sreča z aktivnimi oblikami dela pri vsaj polovici ur; 

- 60 % učiteljev redko ali nikoli ne pregleda domačih nalog; 

- 60 % učencev pri pouku nikoli ne uporablja računalnika; 

- 50 % učencev le redko opazuje učitelja pri poskusu; 27 % učencev pri polovici ur 

opazuje učitelja pri poskusu; 

- 73 % si mora pri vsaj polovici ur zapomniti dejstva, ki niso pridobljena z 

opazovanjem ali izkustvenim učenje; 

- 75 % učencev meni, da jim znanje biologije ne pomaga pri drugih predmetih; 

- 60 % učencev meni, da so bile najteţje naloge, pri katerih je bilo potrebno 

zapisati razlago ali pojasnilo; 

- 58 % učencev meni, da je NPZ iz biologije zahteval, da mislijo več kot pri testu v 

šoli; 

- učenci berejo malo knjig, kar lahko poveţemo z dejstvom, da imajo teţave pri 

odgovarjanju na esejski tip nalog.  

Temeljne skupne ugotovitve NPZ 

Pozitivno: 

- učenci znajo odčitati podatke s preprostih diagramov; 

- učenci imajo osnovno znanje o celici, telesnih organih in boleznih pri človeku; 

- učenci poznajo preproste, osnovne biološke pojme in to znanje znajo uporabiti; 

- socio-ekonomski standard učencev je dovolj visok, da za večino učencev ne 

pomeni ovire pri doseganju dobrih rezultatov pri pouku; 

- večina staršev ima končano vsaj srednjo šolo; 

- dve tretjini učencev sta motivirani za študij na Univerzi; 

- 55 % učencev se biologijo rado uči; 

- 81 % učencev meni, da jim bo znanje biologije pomagalo v ţivljenju; 

- učenci nimajo teţav pri branju (dve tretjini učencev nalog, kjer je potrebno 

veliko branja, niso označili kot najteţje naloge). 

Negativno:  
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- učenci slabše poznajo ţivljenjske procese (npr. dihanje); 

- učenci ne razumejo osnov znanstvenega raziskovanja; 

- učenci pišejo odgovore na naloge odprtega tipa premalo jasno in domišljeno, 

redko v celih povedih; 

- učenci na sliki človeškega telesa ne prepoznajo lege organov; 

- učenci ne znajo načrtovati poskusa; 

- učenci znanja ne znajo uporabiti v konkretni situaciji (delovanje telesa, 

prehranjevalna veriga, monokulturan pridelava, delovanje rastlin); 

- učenci ob zaključku osnovne šole nimajo zadovoljivih osnovnih bralno-pisalnih 

sposobnosti; 

- pri pouku prevladuje frontalna oblika dela; 

- 38-54 % učencev se sreča z aktivnimi oblikami dela pri vsaj polovici ur; 

- 60 % učiteljev redko ali nikoli ne pregleda domačih nalog; 

- 60 % učencev pri pouku nikoli ne uporablja računalnika; 

- 50 % učencev le redko opazuje učitelja pri poskusu; 27 % učencev pri polovici ur 

opazuje učitelja pri poskusu; 

- 73 % si mora pri vsaj polovici ur zapomniti dejstva, ki niso pridobljena z 

opazovanjem ali izkustvenim učenje; 

- 75 % učencev meni, da jim znanje biologije ne pomaga pri drugih predmetih; 

- 60 % učencev meni, da so bile najteţje naloge, pri katerih je bilo potrebno 

zapisati razlago ali pojasnilo; 

- 58 % učencev meni, da je NPZ iz biologije zahteval, da mislijo več kot pri testu v 

šoli; 

- učenci berejo malo knjig, kar lahko poveţemo z dejstvom, da imajo teţave pri 

odgovarjanju na esejski tip nalog. 

Predlogi za odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih zvezi z NPZ 

- Ustrezno izobraţevanje študentov - bodočih učiteljev (strokovni  in pedagoški 

vidik). 

- Ustrezno vseţivljenjsko izobraţevanje učiteljev praktikov. 

- Aktivne metode dela pri pouku. 
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Znanje slovenskih učencev na vsebinskem področju Ţivi sistemi v 

raziskavi PISA 2006 

Avtor: dr. Jelka Strgar 

 

Namen raziskave 

Slovenija je leta 2006 prvič sodelovala v raziskavi PISA, ki je sicer potekala ţe 

tretjič. V tokratni raziskavi je bil poudarek na naravoslovni pismenosti, kar pomeni, da 

je bil deleţ naravoslovnih nalog večji (dve tretjini časa raziskave) od deleţev 

matematičnih in bralnih nalog (ena tretjina časa raziskave).  

Naš namen je bil podrobneje analizirati znanje slovenskih učencev na 

vsebinskem področju Ţivi sistemi. 

Material in metode 

V raziskavi PISA sodelujejo učenci, ki so v večini sodelujočih drţav pribliţno ob 

koncu obveznega dela izobraţevanja. Starost sodelujočih je natančno določena, in 

sicer od 15 let in 3 mesece pa do 16 let in 2 meseca. To pomeni, da so bili učenci v 

tej raziskavi rojeni leta 1990. Sodelujejo 15-letniki, ki so vključeni v izobraţevalni sistem. 

V Sloveniji je več kot 90 % slovenskih 15-letnikov je vključenih v 1. letnik srednješolskih 

in gimnazijskih programov. Sodelovalo je 6548 učencev iz vseh srednjih šol in gimnazij 

(339 enot izobraţevalnih programov) ter 47 učencev iz 24 osnovnih šol in ustanov za 

izobraţevanje odraslih, ki izvajajo osnovnošolski program. 

V raziskavi PISA 2006 je sodelovalo 57 drţav, mi pa smo za potrebe naše analize 

rezultate prikazali primerjalno za 24 evropskih drţav, ki so po različnih kriterij najbolj 

primerljive s Slovenijo oziroma zanimive za nas. Kompetenco znanja z vsebinskega 

področja Ţivi sistemi so učenci morali pokazati pri 27 nalogah, od katerih smo jih 24 

uporabili za našo podrobno analizo. 

Raziskava PISA ni neposredno vezana na šolske učne načrte, omogoča pa 

zbiranje podatkov o kompetencah učencev, ki jih le-ti potrebujejo za učinkovito 

delovanje v svojem odraslem poklicnem in zasebnem ţivljenju, in ki so pomembne 

tako za posameznika kot za celotno druţbo (Štraus in sod., 2007). To pomeni, da 

učenci v šoli pridobljeno znanje znajo ne le reproducirati, temveč predvsem tudi 

uporabljati v vsakdanjem ţivljenju. Naloge so zato sestavljene tako, da merijo 

sposobnost reševanja nalog, katerih vsebine so povezane z ţivljenjskimi situacijami. 

Niso omejene na znanje, značilno za določen šolski predmet, temveč merijo znanje, 

ki izhaja iz širšega razumevanja ključnih konceptov.  

Prikaz najpomembnejših rezultatov raziskave 

1. Naravoslovni doseţki slovenskih učencev v raziskavi PISA 2006 
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Slovenski učenci so v raziskavi PISA 2006 izkazali povprečni naravoslovni doseţek 

519 točk (preglednica 1), ki presega povprečje vseh sodelujočih drţav (500). 

Poenostavljeno je zaporedje potrebnih postopkov za uspešno reševanje 

naravoslovnih problemov naslednje (Štraus in sod., 2007): učenec prepozna problem, 

uporabi znanje za znanstveno pojasnjevanje pojavov ter nazadnje rezultate 

interpretira in uporabi. Tradicionalni pouk naravoslovja je pogosto usmerjen na srednji 

proces, torej znanstveno razlaganje pojavov ali z drugimi besedami na razvoj 

poznavanja ključnega naravoslovnega znanja in teorij. Tak pouk ne vodi do celovite 

naravoslovne pismenosti, saj bo učenec, ki je osvojil teorijo, vendar ne zna tehtati 

podatkov in utemeljitev, svoje znanje v odraslem ţivljenju uporabljal le omejeno. 

Glede na rezultate pa je prav na takem načinu pouka poudarek v Sloveniji, saj so 

naši učenci v kompetenci znanstveno razlaganje pojavov dosegli 4 točke več od 

mednarodnega povprečja. Drugi dve kompetenci sta pri naših učencih razviti 

šibkeje, vendar razlike niso velike. Slovenski učenci so v kompetenci prepoznavanje 

naravoslovnoznanstvenih vprašanj 2 točki pod mednarodnim povprečjem. Prav tako 

so pod povprečjem (3 točke) pri kompetenci uporaba znanstvenih podatkov in 

preverjenih dejstev. 

Tabela 6: Primerjava skupnega doseţka slovenskih učencev pri naravoslovju z doseţki pri posameznih naravoslovnih 

kompetencah in na posameznih naravoslovnih področjih 

 Razlika med doseţkom na skupni lestvici in doseţkom na posamezni lestvici 

 Kompetence Vsebinska področja 

Doseţe

k  

Prepoznavanj

e vprašanj 

Razlaganj

e 

pojavov 

Uporab

a 

podatk

ov 

Znanje o 

naravoslovj

u 

Zemlja in 

vesolje 

Ţivi 

sistemi 

Fizikalni 

sistemi 

519 -2 4 -3 -9 15 -2 12 

 

V številnih drţavah z najvišjimi doseţki so učenci še posebno uspešno v 

kompetenci uporaba naravoslovno-znanstvenih podatkov in preverjenih dejstev. 

Izkazalo se je, da v nobeni izmed uspešnih drţav učenci v tej kompetenci niso šibki. 

Sklepamo, da je sposobnost interpretacije in uporabe znanstvenih podatkov in 

preverjenih dejstev še posebno značilna za visoko razvito naravoslovno pismenost. Ta 

povezava ni splošna ampak se nanaša samo na drţave z najvišjimi in najniţjimi 

doseţki (Štraus in sod., 2007).  

Ĉe pogledamo vsebinska področja, vidimo, da so naši učenci pri znanju o 

naravoslovju kar 9 točk pod mednarodnim povprečjem, medtem ko so pri znanju 

naravoslovja izkazali  dobro znanje na področju Sistemi Zemlje in vesolja (15 točk nad 

povprečjem) ter Fizikalni sistemi (12 točk nad povprečjem), pri področju Ţivi sistemi, ki 

pokrivajo biologijo, pa so bili za 2 točki slabši od mednarodnega povprečja (tabela 

6).  

2. Doseţki slovenskih učencev pri biologiji v raziskavi PISA 2006 
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Razpon doseţkov slovenskih učencev pri bioloških vprašanjih je od 22,38 % do 

89,46 % (graf 5). Znotraj tega navzgor od drugih nalog odstopa ena naloga z 

doseţkom 89,46 %, navzdol pa skupina petih nalog, pri katerih je bilo pravilnih 

odgovorov manj kot 37 %.  

Analiziranih 24 nalog je preverjalo znanje s šestih področij biologije. Naloge smo 

razdelili v 3 področja, in sicer ekologijo, fiziologijo in zdravje. Preostala tri biološka 

področja smo zdruţili v samostojno skupino. Pri vseh treh tematskih področjih 

(ekologija, fiziologija in zdravje) so doseţki slovenskih učencev močno razpršeni (graf 

6). Učenci so najbolje odgovarjali na naloge s področij fiziologije in zdravja (mediana 

je 60,54 in 59,80), medtem ko je doseţek pri ekologiji niţji (mediana je 45,69), vendar 

razlike med doseţki po posameznih tematskih področjih niso statistično pomembne 

(ANOVA; P = 0,51) 

Med analiziranimi 24 nalogami so bile naloge treh različnih tipov, in sicer 

kompleksnega izbirnega tipa (niz moţnosti, med katerimi učenec izbere eno), 

izbirnega tipa (4 ali 5 ponujenih odgovorov, med katerimi je le eden pravilen) in 

nalog odprtega tipa (daljši zapis odgovora). Doseţki po posameznih tipih nalog niso 

tako razpršeni (graf 7), kot so doseţki po bioloških temah. Slovenski učenci so najbolje 

odgovarjali na naloge izbirnega tipa in nekoliko slabše na naloge kompleksnega 

izbirnega tipa (mediana je 69,32 in 57,45), vendar ta razlika statistično ni pomembna. 

Pomembno niţje doseţke pa so učenci izkazali pri nalogah odprtega tipa (mediana 

je 45,05), kar je bilo tudi pričakovano (ANOVA; P = 0,004).  

Podrobnejša analiza je pokazala, da je na doseţke slovenskih učencev vplival 

predvsem tip naloge in ne biološka vsebina, ki jo je posamezna naloga preverjala (χ2 

test; P = 0,03). Nekatere naloge pa od tega sklepa odstopajo, oziroma povedano 

drugače, na doseţek pri teh nalogah je vplivala biološka vsebina in ne tip naloge. Iz 

teh nalog je torej mogoče sklepati na šibka in močna področja ter druge značilnosti 

biološkega znanja slovenskih učencev.  

Glede na biološko temo, so učenci slabše reševali štiri naloge: dve nalogi iz 

ekologije, ter po eno iz fiziologije in zdravja. Po našem mnenju te vsebine s stališča 

učenca same po sebi ne sodijo med posebej zahtevne, pač pa se je zaradi načina, 

kako so bile naloge zastavljene, zahtevnost le-teh zvišala; vse štiri naloge, ki so jih naši 

učenci reševali slabše, so zahtevale uporabo znanja. Iz tega sklepamo, da učencem 

v Sloveniji ne manjka biološkega znanja, temveč jim manjkajo druge kompetence, in 

sicer znanje o naravoslovni znanosti ter kompetence prepoznavanje vprašanj, 

razlaganje pojavov in uporaba podatkov. 

Do enakega sklepa smo prišli tudi, ko smo podrobno analizirali relativna 

odstopanja doseţkov slovenskih učencev glede na učence 24, s Slovenijo 

primerljivih, evropskih drţav pri vseh 24 bioloških nalogah, ki so preverjale 

kompetenco znanja z vsebinskega področja Ţivi sistemi. Izkazalo se je, da nobena od 

nalog, pri katerih so naši učenci odstopali navzgor, ni bila zahtevna. Po drugi strani 

pa smo za naloge, pri katerih so naši učenci precej odstopali navzdol, ugotovili, da 

imajo višjo raven zahtevnosti.  
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Graf 5: Deleţ pravilnih odgovorov slovenskih učencev pri 24 nalogah, ki so preverjale kompetenco znanja z 

vsebinskega področja Ţivi sistemi. 

  

Graf 6: Mediana, kvartili in skrajne vrednosti doseţkov slovenskih učencev pri nalogah, ki so preverjale znanje 

biologije. Tematska področja: E - ekologija, F - fiziologija, Z - zdravje, D - drugo. 
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Graf 7: Mediana, kvartili in skrajne vrednosti doseţkov slovenskih učencev pri nalogah, ki so preverjale znanje 

biologije. Tipi nalog: C - kompleksne izbirne naloge, M - izbirne naloge, O - odprte naloge. 

 

Temeljne ugotovitve s stališča obravnave kompetenc in naravoslovne pismenosti 

- doseţki učencev v Sloveniji pri nobeni od preverjanih bioloških vsebin niso bili 

šibki; 

- dejavnika, s katerima je mogoče pojasniti slabše doseţke pri posameznih 

nalogah, sta tip naloge in predvsem zahtevnost naloge; 

- v slovenskem šolskem sistemu je pri biologiji poudarek na razvijanju znanja 

bioloških vsebin, pomanjkljivo pa je razvijanje drugih kompetenc, npr. 

sposobnosti uporabe znanja. 

Predlogi za odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih zvezi z biološkim delom raziskave 

PISA 2006 

- Ustrezno izobraţevanje študentov - bodočih učiteljev (strokovni  in pedagoški 

vidik). 

- Ustrezno vseţivljenjsko izobraţevanje učiteljev praktikov. 

- Aktivne metode dela pri pouku. 
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Matura 

Avtor: dr. Jelka Strgar, mag. Dušan Vrščaj 

 

Namen raziskave 

Z njimi smo dobili vpogled v znanje biologije gimnazijcev po zaključenem 

obveznem programu in v pouk biologije v obveznem programu v slovenskih 

gimnazijah. 

Material in metode 

Podatke o znanju dijakov po zaključenem obveznem programu biologije smo 

zbrali s preizkusom znanja, ki smo ga sestavili iz nalog izpitnih pol, ki so jih dijaki reševali 

na maturi 8. junija 2001. Uporabili smo 31 nalog, od tega 17 nalog izbirnega tipa in 14 

nalog odprtega tipa. Podatke oziroma mnenja dijakov in učiteljev o pouku biologije 

smo zbrali z anketnim vprašalnikom za dijake in z anketnim vprašalnikom za učitelje. 

V raziskavi so sodelovali dijaki in učitelji 17 gimnazij iz vseh delov Slovenije. V 

vzorec je bilo zajetih 533 dijakov, ki so v šolskem letu 2001/2002 obiskovali četrti letnik 

gimnazije Od 533 sodelujočih v raziskavi je bilo 213 fantov in 320 deklet, oziroma 418 

dijakov, ki so bili vključeni le v obvezni program biologije (1. skupina), ter 115 dijakov, 

ki so nameravali ob koncu šolskega leta iz biologije opravljati maturo (2. skupina), 

zato so biologijo v okviru izbirnega predmeta v četrtem letniku nadgrajevali in 

poglabljali. Tretjina dijakov te skupine je imela v prvih treh letnikih več kot 210 ur 

biologije. 

V raziskavi je sodelovalo 30 učiteljev, ki so v šolskem letu 2001/2002 na prej 

omenjenih gimnazijah poučevali biologijo. Razmerje med spoloma je ponovno 

pokazalo na problem feminizacije učiteljskega poklica, saj sta bila v vzorec vključena 

le 2 (6,7 %) učitelja in 28 (93,3%) učiteljic. 

Prikaz najpomembnejših rezultatov raziskave 

1. Razvrstitev nalog glede na uspešnost reševanja 

Ĉeprav je preizkus znanja vključeval 31 nalog, je v preglednico vnesenih 36 

podatkov, saj so nekatere naloge od dijakov zahtevale več odgovorov in te smo 

ovrednotili posebej. Tudi 14. naloga je vključevala dve podvprašanji, ki smo ju 

ovrednotili posebej, v preglednico pa tako kot Drţavni izpitni center vnesli skupaj. 

Tabela 7: Razvrstitev nalog glede na uspešnost reševanja 
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1. 30 91,0 0,240 razumevanje izbirni Ekologija 

2. 9 77,9 0,298 razumevanje izbirni Delovanje celice 

3. 26 74,9 0,267 razumevanje izbirni Evolucija 

4. 11a 68,1 0,265 uporaba odprti 
Organizacijski tipi ţivih 

bitij 

5. 10 57,0 0,332 znanje izbirni 
Organizacijski tipi ţivih 

bitij 

6. 1 55,7 0,401 znanje izbirni Uvod v biologijo 

7. 15 54,4 0,396 uporaba odprti 
Organizacijski tipi ţivih 

bitij 

8. 11c 52,5 0,411 znanje odprti Ekologija 

9. 14 51,2 0,465 vrednotenje odprti 
Organizacijski tipi ţivih 

bitij 

10. 20 49,9 0,469 znanje odprti 
Biologija človeka in 

evolucija 

11. 18 43,9 0,491 uporaba izbirni 
Biologija človeka in 

evolucija 

12. 2 43,2 0,465 znanje izbirni Zgradba celice 

13. 3 41,8 0,307 uporaba odprti Zgradba celice 

14. 16 40,3 0,330 znanje izbirni 
Biologija človeka in 

evolucija 

15. 31 37,0 0,415 znanje izbirni Ekologija 

16. 25 35,1 0,288 analiza izbirni Evolucija 

17. 17 31,3 0,314 znanje izbirni 
Biologija človeka in 

evolucija 

18. 12 28,9 0,211 uporaba izbirni 
Organizacijski tipi ţivih 

bitij 

19. 27 28,0 0,415 uporaba odprti Ekologija 

20. 8 27,6 0,501 uporaba odprti Delovanje celice 

21. 29 26,5 0,296 razumevanje izbirni Ekologija 

22. 24 24,2 0,454 razumevanje odprti Humana genetika 
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23. 7 23,8 0,368 razumevanje izbirni Delovanje celice 

24. 22 22,5 0,230 znanje izbirni 
Biologija človeka in 

evolucija 

25. 6 19,9 0,433 znanje odprti Delovanje celice 

26. 21a 19,5 0,555 znanje odprti 
Biologija človeka in 

evolucija 

27. 23 15,4 0,283 razumevanje izbirni Humana genetika 

28. 5a 15,2 0,557 sinteza odprti 
Biologija človeka in 

evolucija 

29. 19 14,6 0,419 uporaba odprti 
Biologija človeka in 

evolucija 

30. 5c 14,3 0,491 sinteza odprti Uvod v biologijo 

31. 5b 13,5 0,549 uporaba odprti Uvod v biologijo 

32. 21b 12,9 0,166 uporaba odprti 
Biologija človeka in 

evolucija 

33. 28 12,2 0,498 znanje odprti Delovanje celice 

34. 13 9,2 -0,027 znanje izbirni bitij 

35. 4 8,8 0,437 razumevanje odprti Delovanje celice 

36. 11b 4,5 0,180 znanje odprti 
Organizacijski tipi ţivih 

bitij 

 

Iz tabele 7 je razvidno, da so razlike v uspešnosti reševanja posameznih nalog 

velike. Izmed vseh nalog so dijaki daleč najbolje rešili 30. nalogo, kjer so na 

konkretnem primeru prepoznali vlogo zajedalcev. Tako dobro znanje o vlogi 

zajedalcev je mogoče pripisati ne le šoli, ampak tudi splošni razgledanosti dijakov. 

Tudi rezultati 9., 26. in 11.a naloge kaţejo na to, da so dijaki dobro reševali predvsem 

naloge, ki so rešljive z osnovnošolskim zna njem in z znanjem iz vsakdanjega ţivljenja. 

Izjemno slabo pa so dijaki rešili 13. nalogo, pri kateri so morali vedeti, da so 

praprotnice brstnice, in 4. nalogo, ki preverja poznavanje pomena in posledic 

osmotskih procesov v rastlinskih celicah. Največ teţav pa je dijakom povzročila 11.b 

naloga, pri kateri so morali vedeti, zakaj na sliki prikazane vretenčarje uvrščamo med 

strunarje. 

Z izsledki naše analize ne moremo biti zadovoljni, saj je manj kot polovico 

moţnih točk doseglo 83 % dijakov. Od 37 moţnih točk so dijaki v povprečju zbrali 

samo 13 (35,1 %) točk. 
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Primerjava doseţenega števila točk med dijaki 1. in 2. skupine je pokazala, da 

so slednji v povprečju zbrali 18,9 (51,2 %) moţnih točk, dijaki 1. skupine pa 11,3 (30,7 

%) moţnih točk. 

Tabela 8: Primerjava razvrstitve nalog dijakov, ki so bili vključeni le v obvezni program biologije (1.skupina), in 

dijakov, ki bodo iz biologije opravljali maturo (2. skupina) glede na doseţke 

1. skupina 2. skupina 

rang naloga Doseţek (%) rang naloga Doseţek (%) 

1. 30 90,7 1. 30 92,2 

2. 9 74,6 2. 9 89,6 

3. 26 74,2 3. 11a 78,3 

4. 11a 65,3 4. 26 77,4 

5. 10 53,6 5. 1 77,4 

6. 1 49,8 6. 14 75,2 

7. 15 49,8 7. 15 71,3 

8. 11c 49,0 8. 18 70,4 

9. 20 45,2 9. 2 70,4 

10. 14 44,6 10. 10 69,6 

11. 16 36,8 11. 20 67,0 

12. 18 36,6 12. 3 66,1 

13. 2 35,6 13. 11c 65,2 

14. 3 35,2 14. 31 57,4 

15. 31 31,3 15. 8 55,7 

16. 25 31,1 16. 16 53,0 

17. 17 27,8 17. 24 52,2 

18. 12 27,8 18. 25 49,6 

19. 27 22,5 19. 27 47,8 

20. 29 20,8 20. 29 47,0 

21. 8 19,9 21. 17 44,3 
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22. 22 19,9 22. 7 41,7 

23. 7 18,9 23. 6 41,7 

24. 24 16,5 24. 5a 40,9 

25. 6 13,9 25. 21a 40,0 

26. 21a 13,9 26. 19 38,3 

27. 23 13,2 27. 5b 34,8 

28. 21b 12,4 28. 12 33,0 

29. 5c 10,0 29. 22 32,2 

30. 13 9,6 30. 28 31,3 

31. 5a 8,1 31. 5c 29,6 

33. 19 8,1 33. 4 24,3 

33. 5b 7,7 33. 23 23,5 

34. 28 6,9 34. 21b 14,8 

35. 4 4,5 35. 13 7,8 

36. 11b 3,8 36. 11b 7 

 

Primejava razvrstitve nalog med obema skupinama dijakov glede na uspešnost 

reševanja posamezne naloge (tabela  8) pokaţe, da so se pri obeh skupinah dijakov 

na 1., 2., 19., 20., 22., ter zadnje mesto uvrstile iste naloge, čeprav med njimi 

večinoma nastopajo precejšnje razlike v uspešnosti reševanja. Tudi skladnost 

zaporedja drugih nalog je dokaj podobna, izstopajo pa razlike v uvrstitvi 5.a, 5.b, 8., 

12., 19., 21.b, 22., 23. in 24. naloge. 

V skladu s pričakovanji pri reševanju nalog najbolje odrezali dijaki, ki so 8. junija 

2001 opravljali maturo. Ti dijaki so od 37 moţnih točk v povprečju zbrali 24,7 (67,4 %) 

točk. Razlike v uspešnosti reševanja posameznih nalog so med vsemi tremi skupinami 

dijakov velike. Najmanjše razlike nastopajo pri nalogah, ki so jih vsi dijaki reševali 

najbolje.  

Ugotovili smo, da so bile naloge za dijake, ki so sodelovali v naši raziskavi teţje 

kot za dijake, ki so opravljali maturo. 

Znanje biologije gimnazijcev po zaključenem obveznem programu glede na 

cilje pouka biologije je pomanjkljivo. Slab učni rezultat je na osnovi analiz anketnih 

vprašalnikov moč pripisati organizaciji pouka biologije v slovenskih gimnazijah, kajti ta 
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pouk je večinoma organiziran kot prenašanje znanja, večina učnih vsebin je 

zahtevnih in preobseţnih, ponavljanju in utrjevanju ter individualizaciji in diferenciaciji 

se ne namenja ustrezna pozornost, prav tako se zanemarja vloga diagnostičnega in 

formativnega preverjanja znanja, pokazalo pa se je tudi, da se dijaki večinoma učijo 

biologijo kampanjsko in k učenju pristopajo površinsko. 

2. Primerjava rezultatov preverjanja znanja med dijaki, ki so bili vključeni le v obvezni 

program biologije, in dijaki, ki bodo iz biologije opravljali maturo 

Rezultati kaţejo, da so dijaki 2. skupine pri vseh nalogah z izjemo samo 13. 

naloge, pri kateri so morali vedeti, da so praprotnice brstnice, dosegli boljše rezultate 

od dijakov 1. skupine. Največja razlika v uspešnosti reševanja presenetljivo nastopa 

pri 8. nalogi, ki je rešljiva z znanjem, ki so si ga dijaki pridobili tako pri pouku biologije 

kot tudi pri pouku kemije. Izredno velike razlike (preko 30 %) nastopajo tudi pri 

nalogah, pri katerih so morali dijaki prepoznati kariogram ţenske, poznati zgradbo 

celične membrane, uravnavanje koncentracije glukoze v krvi, poznati razkroj škroba 

v enostavne sladkorje in vedeti, da je jodovica indikator za škrob, na sliki rastlinske 

celice označiti kloroplast, celično steno in vakuolo, vedeti, da so bakterije za 

določene antibiotike različno odporne ter poznati odseke prebavne cevi človeka, v 

katerih poteka prebava ogljikovih hidratov. Nadalje lahko iz preglednice 10 vidimo, 

da je 11 nalog takih, kjer je razlika v uspešnosti reševanja med obema skupinama 

dijakov večja od 20 %, pri 11 nalogah je večja od 10 %, samo 6 nalog pa je takih, kjer 

je razlika manjša od 10 %. 

Analiza posameznih nalog in primerjava doseţenega števila točk na preizkusu 

znanja kaţe, da so bili dijaki 2. skupine uspešnejši in so v povprečju zbrali več moţnih 

točk kot dijaki 1. skupine. S kontingenčno analizo pa smo ugotovili, da med dijaki 1. in 

2. skupine obstajajo statistično značilne razlike (χ2=113,61>χ2[p=0,05;g=4]=9,488) v 

doseţenem znanju (χ2 – HI kvadrat, p – stopnja tveganja, g – število stopinj prostosti).  

Rezultati naše raziskave, da je kakovost učnih doseţkov povezana z motivacijo, 

interesi, ne odstopajo od spoznanj drugih avtorjev. Ugotovili smo namreč, da je 

dijakom 2. skupine učna snov vseh vsebinskih sklopov biologije bolj zanimiva kot 

dijakom 1. skupine in da jim je med vsemi učnimi predmeti, ki so jih imeli v vseh prvih 

treh letih gimnazije, najbolj všeč biologija. Spoznali pa smo tudi, da je sprotno učenje 

bolj značilno za dijake 2. skupine in da so dijaki te skupine pri učenju pogosteje 

uporabljali drugo literaturo. 

3. Primerjava rezultatov preverjanja znanja med spoloma 

Ţe pri analizi posameznih nalog smo videli, da med fanti in dekleti nastopajo le 

manjše razlike v uspešnosti reševanja. Kontingenčna analiza pa je pokazala, da med 

fanti in dekleti ne obstajajo statistično značilne razlike (χ2=2,396< 

χ2[p=0,05;g=4]=9,488). 

4. Primerjava rezultatov preverjanja znanja s končno oceno iz biologije v tretjem 

letniku in s splošnim učnim uspehom dijakov v tretjem letniku 
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S kontingenčno analizo smo ugotovili, da med rezultati preizkusa znanja in 

ocene pri predmetu biologija v tretjem letniku (χ2=90,152>χ2 [p=0,05;g=12]=21,03) ter 

rezultati preizkusa znanja in splošnega učnega uspeha dijakov v tretjem letniku 

(χ2=91,972>χ2[p=0,05;g=12]=21,03) obstaja statistično značilna povezanost. 

5. Rezultati preverjanja znanja glede na taksonomske ravni 

Ker je v preizkusu znanja razmerje med številom nalog, ki preverjajo različne 

taksonomske ravni, zelo različno, je teţko primerjati povprečja doseţkov posameznih 

taksonomskih ravni znanja. Primerjava je tako verjetno smiselna le med prvimi tremi 

niţjimi ravnmi znanja. Iz te primerjave lahko ugotovimo, da so se dijaki najbolje 

odrezali pri nalogah, ki so preverjale razumevanje posredovanega sporočila, 

medtem ko so se pri nalogah, ki so preverjale znanje v oţjem smislu besede in pri 

nalogah, ki so preverjale sposobnost uporabe naučenega znanja, izkazali podobno. 

To velja tako za dijake 1. skupine, kot tudi za dijake 2. skupine. 

6. Rezultati preverjanja znanja glede na učno snov 

Pri primerjavi povprečja doseţkov nalog, ki preverjajo znanje različnih vsebinskih 

sklopov lahko ugotovimo, da nastopajo razlike pri uspešnosti reševanja nalog 

posameznih  vsebinskih sklopov. Na splošno so dijaki v povprečju najbolje rešili nalogi 

vsebinskega sklopa Evolucija, najslabše pa nalogi iz vsebinskega sklopa Humana 

genetika. Na drugo mesto so se po uspešnosti reševanja uvrstile naloge vsebinskega 

sklopa Ekologija, na tretje mesto nalogi vsebinskega sklopa Zgradba celice, na 

četrto mesto naloge, ki posegajo v vsebinski sklop Organizacijski tipi ţivih bitij, in na 

peto mesto naloge, ki smo jih uvrstili v vsebinski sklop Delovanje celice, medtem ko so 

se na šesto mesto uvrstile naloge, ki posegajo v vsebinski sklop Biologija človeka in 

evolucija človeka oziroma v vsebinski sklop Uvod v biologijo. Ali so nalogi iz genetike 

dijaki slabo rešili zato, ker so učitelji, ki so navajali, da niso obdelali vseh učnih vsebin, 

največkrat navedli učne vsebine ekologije, genetike in evolucije, je teţko soditi, saj so 

nasprotno dijaki v povprečju naloge iz ekologije in evolucije rešili najbolje. 

Omeniti velja, da je vrstni red povprečja uspešnosti reševanja nalog 

posameznih vsebinskih sklopov dijakov 2. skupine drugačen, saj so se ti dijaki najbolje 

odrezali pri reševanju nalog iz vsebinskega sklopa Zgradba celice, sledita nalogi 

vsebinskega sklopa Evolucija, na tretje mesto so se uvrstile naloge vsebinskega 

sklopa Ekologija, na četrto mesto naloge vsebinskega sklopa Organizacijski tipi ţivih 

bitij in na peto mesto naloge vsebinskega sklopa Delovanje celice. Na šestem mestu 

najdemo naloge vsebinskega sklopa Uvod v biologijo in na sedmem mestu naloge 

vsebinskega sklopa Biologija človeka in evolucija človeka. Na zadnjem mestu pa se 

tako kot pri dijakih 1. skupine nahajata nalogi vsebinskega sklopa Humana genetika. 

Na osnovi rezultatov danega preizkusa znanja, ki ni vključeval enakega števila 

nalog iz posameznega vsebinskega sklopa, bi teţko zaključili, na katere vsebinske 

sklope se nanašajo vrzeli v znanju slovenskih dijakov.  

7. Rezultati preverjanja znanja glede na tip nalog 
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Glede na tip naloge lahko ugotovimo, da so dijaki v povprečju bolje reševali 

naloge, pri katerih so morali prepoznati in med ponujenimi odgovori izbrati 

pravilnega, kot pa naloge, pri katerih so morali sami oblikovati odgovor. To velja tako 

za dijake 1. skupine kot tudi za dijake 2. skupine, le da je pri teh razlika v povprečju 

uspešnosti reševanja med obema tipoma nalog manjša. 

Pri analizi posameznih nalog smo ugotovili, da bo potrebno v prihodnje pri 

sestavi nalog izbirnega tipa veliko bolj paziti na to, da bodo vsi ponujeni odgovori za 

dijake vsaj pribliţno enako smiselni, pri nalogah odprtega tipa pa bo potrebno večjo 

skrb nameniti boljšemu in natančnejšemu izraţanju dijakov. Večjo pozornost bo treba 

nameniti tudi utemeljevanju izbranega odgovora, saj se je pri 14. nalogi, ki je bila 

sestavljena iz dveh podvprašanj, pokazalo, da je pravilen odgovor izbralo 67,2 % 

dijakov, samo 35,3 % dijakov pa ga je znalo pravilno utemeljiti.  

Dodatne ugotovitve 

Na tem mestu velja opozoriti, da se dijaki izjemno slabo izraţajo v materinem 

jeziku. Zato je potrebno tudi pri pouku biologije veliko večjo skrb nameniti boljšemu in 

natančnejšemu izraţanju dijakov. 

Ker je doseganje učnih ciljev neposredno povezano s kakovostjo pouka, je bil 

namen naše raziskave zbrati tudi podatke o značilnostih pouka biologije v slovenskih 

gimnazijah. S pomočjo anketnih vprašalnikov, ki smo jih pripravili za dijake in za 

učitelje, smo dobili vpogled v učenje, poučevanje ter v preverjanje in ocenjevanje 

znanja. Neposrednemu opazovanju pouka smo se izognili, saj s svojo prisotnostjo 

nismo ţeleli vplivati nanj. 

Podatki analize anketnih vprašalnikov so pokazali, da so v splošnem dijakom v 

gimnaziji druţboslovni predmeti bolj všeč kot naravoslovni, kar še posebej velja za 

dekleta. Med druţboslovnimi predmeti so dijakom najbolj všeč geografija, zgodovina 

in prvi tuji jezik, najmanj pa drugi tuji jezik. Biologija kot najbolj priljubljen naravoslovni 

predmet se med devetimi učnimi predmeti, ki so jih imeli dijaki v vseh prvih treh 

letnikih gimnazije, na splošno uvršča na četrto mesto, čeprav so ji dijaki 2. skupine 

med vsemi naštetimi učnimi predmeti dali glede na priljubljenost najvišjo povprečno 

oceno. 

Ker se pri nas za razliko od drugih drţav premalo zavedamo, da je pri pripravi 

na pouk smiselno upoštevati interese in mnenja dijakov, je bil namen naše raziskave 

tudi v tem, da bi ugotovili, kako so učne vsebine posameznih vsebinskih sklopov 

obveznega dela učnega načrta zanimive za dijake. Pokazalo se je, da so za dijake 

najbolj zanimive učne vsebine vsebinskega sklopa Biologija človeka in evolucija 

človeka, najmanj pa učne vsebine vsebinskega sklopa Delovanje celice (z izjemo 

deklet 2. skupine, saj so ta dekleta, ki predstavljajo 15 % vzorca, z najniţjo povprečno 

oceno ocenila vsebinski sklop Uvod v biologijo), medtem ko so učne vsebine ostalih 

vsebinskih sklopov za dijake 1. in 2. skupine oziroma za fante in dekleta, različno 

zanimive. Kot najbolj zanimive učne vsebine za dijake so učitelji na osnovi svojih 

pedagoških izkušenj ocenili učne vsebine vsebinskih sklopov Humana genetika, 
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Biologija človeka in evolucija človeka ter Ekologija, kot najmanj zanimive pa učne 

vsebine vsebinskih sklopov Zgradba celice, Delovanje celice in Uvod v biologijo. 

Slednjim trem vsebinskim sklopom so učitelji dali podobne povprečne ocene kot 

dijaki, medtem ko so najbolj zanimive vsebinske sklope ocenili s precej višjimi 

povprečnimi ocenami kot dijaki. 

Odnos dijakov do biologije se ne razlikuje od odnosa do drugih učnih 

predmetov, nastopajo pa razlike do posameznih učnih vsebin biologije. Ĉe 

primerjamo odgovore dijakov o zanimivosti posameznih vsebinskih sklopov in doseţke 

reševanja nalog iz danih sklopov, lahko ugotovimo, da med njimi ni povezave, saj so 

dijaki naloge iz vsebinskega sklopa Biologija človeka in evolucija človeka ter 

vsebinskega sklopa Humana genetika, ki so ju ocenili kot najbolj zanimiva vsebinska 

sklopa, v povprečju reševali slabše kot naloge vsebinskih sklopov, ki so jih ocenili kot 

manj zanimive. Povezavo lahko opazimo samo pri vsebinskem sklopu Ekologija, in 

sicer pri dijakih 1. skupine, medtem ko se pri dijakih 2. skupine ta povezava kaţe pri 

vsebinskem sklopu Zgradba celice.  

Rezultati analize anketnih vprašalnikov so pokazali, da dijaki in učitelji večino 

učnih vsebin biologije ocenjujejo kot zahtevne in preobseţne. Tudi rezultati raziskave, 

ki jo je v okviru svoje doktorske disertacije opravila Barbara Šteh Kure, so pokazali, da 

dijake pri pouku biologije moti predvsem zahtevna učna snov, preveč učne snovi in 

preveč podrobnosti. 

Iz odgovorov dijakov o učenju je razvidno, da pri pouku biologije prevladuje 

kampanjsko učenje, saj se samo desetina dijakov uči biologijo sproti pogosto 

oziroma vedno. Ugotovili smo, da so h kampanjskemu učenju bolj nagnjeni fantje kot 

dekleta in da je sprotno učenje bolj značilno za dijake 2. skupine, kot pa za dijake 1. 

skupine. Pokazalo se je tudi, da dijaki za učenje biologije v splošnem porabijo več 

časa kot za učenje zgodovine, geografije, kemije in fizike, torej tistih obveznih učnih 

predmetov, ki so v predmetniku v prvih treh letnikih gimnazije zastopani z enakim 

številom ur kot biologija. Samo fantje in dekleta 2. skupine so v največjem deleţu 

navedli, da za učenje biologije porabijo enako časa kot za učenje geografije. Ali so 

dobljeni podatki posledica preobseţnega učnega načrta ali zahtevnosti učnih 

vsebin biologije ali česa drugega, teţko ocenjujemo, vsekakor pa bi bilo smiselno to 

v prihodnje spoznati. 

Odgovori dijakov so tudi pokazali, da se večina dijakov večinoma uči biologijo 

iz svojih zapiskov in učbenikov, kar še zlasti velja za dekleta in za dijake 1. skupine. Ker 

je vloga učbenikov pri pouku ključnega pomena, saj naj bi dijaki s pomočjo 

učbenikov in učiteljev dosegali z učnim načrtom zastavljene cilje, bi morali pri 

evalvacijah učbenikov najbolj upoštevati prav mnenja dijakov (Kearsey in Turner, 

1999). Z našo raziskavo smo sicer samo ugotovili, da je med učbeniki, ki so predpisani 

za pouk biologije v gimnaziji, dijakom najbolj všeč učbenik Raznolikost ţivih bitij, 

najmanj pa učbenik Genetika evolucija, nismo pa se dotaknili vprašanj, kaj je tisto, 

kar je dijakom v posameznem učbeniku všeč oziroma kaj je tisto, kar jih moti. Menimo 

pa, da bi morali odgovore na ta vprašanja zbrati pri evalvaciji vsakega učbenika. 
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Glede na to, da so učbeniki nastajali vzporedno s prenavljanjem učnega 

načrta, nas je zanimalo, kako učitelji ocenjujejo skladnost posameznega učbenika z 

učnim načrtom. Tako součitelji kot najbolj skladna učbenika z učnim načrtom ocenili 

učbenika Celica in Raznolikost ţivih bitij, kot najmanj skladen učbenik pa učbenik 

Genetika-evolucija. Učitelji so si bili praktično enotni, da je učbenik Genetika-

evolucija tudi najmanj primeren za pouk biologije v obveznem programu, in to 

predvsem zato, ker je prezahteven in preobseţen, njegove učne vsebine pa so 

premalo usklajene z učnim načrtom. Manj enotni pa so bili učitelji pri izbiri in 

utemeljevanju najbolj primernega učbenika za pouk biologije v obveznem 

programu. Kot najbolj primerna učbenika je največ učiteljev izbralo učbenika Celica 

in Raznolikost ţivih bitij. 

Ĉeprav naj bi šola spodbujala učne aktivnosti, v katerih bi dijaki zavzeli globinski 

pristop k učenju, bili sposobni samostojnega pridobivanja in odkrivanja novega 

znanja ter si ţeleli o določeni učni vsebini zvedeti čim več, pa smo z raziskavo 

ugotovili, da 79 % dijakov pri učenju biologije nikoli oziroma redko uporablja drugo 

literaturo (enciklopedije, leksikone, revije ..), samo 1,9 % dijakov pa jo uporablja 

vedno. 

S prepletanjem in povezovanjem različnih učnih oblik in metod je pouk 

dinamičen. S preseganjem prevladujoče vloge frontalnega pouka se lahko 

učinkovito uveljavljata tudi notranja diferenciacija in individualizacija, ki še posebej 

prispevata k pospeševanju razvoja in napredku vsakega dijaka. Rezultati analize 

anketnih vprašalnikov za dijake in za učitelje pa so pokazali, da učitelji v pouk 

premalo vključujejo aktivne oblike in metode dela, saj najpogosteje uporabljajo 

frontalno učno obliko, ki ji po pogostnosti uporabe sledi skupinska učna oblika, tej 

delo v parih, najmanjkrat pa učitelji uporabljajo individualno učno obliko. Od učnih 

metod pa učitelji najpogosteje uporabljajo metodo razlage, tej sledi metoda 

razgovora, na tretje mesto se je po pogostnosti uporabe uvrstila metoda 

laboratorijskega dela, na četrto mesto metoda demonstriranja, na peto mesto 

metoda grafičnih izdelkov in na šesto mesto metoda dela s tekstom, najmanj 

pogosto pa učitelji uporabljajo metodo terenskega dela. 

Z našo raziskavo smo tudi ugotovili, da učitelji pri podajanju učne snovi od učnih 

pripomočkov najpogosteje uporabljajo prosojnice, redkeje učbenik in stenske slike, 

še redkeje pa videofilme, ţive organizme ter druge vire informacij (enciklopedije, 

leksikone, revije, internet ...). Ugotovili pa smo tudi, da kar 93,3 % dijakov in 60 % 

učiteljev pri pouku biologije ni nikoli uporabilo interneta. 

Ker je ponavljanje in utrjevanje učne snovi zelo pomembno, saj omogoča 

dijakom, da na novo pridobljeno znanje preverijo in utrdijo, učiteljem pa daje 

povratne informacije, ali so dijaki dosegli zastavljene cilje, bi morali učitelji z dijaki 

učno snov redno ponavljati in utrjevati. Dijaki in učitelji pa so v največjem odstotku 

navedli, da so učno snov ponavljali in utrjevali pogosto oziroma včasih, medtem ko 

je odgovor vedno navedlo samo 13,7 % dijakov in 20 % učiteljev. 
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Razlike med dijaki in učitelji so se pokazale v odgovorih na vprašanje, ali učitelji 

preverjajo pridobljeno znanje dijakov pred ocenjevanjem. Dijaki v velikem deleţu 

namreč navajajo, da učitelji preverjajo znanje preden začno z ocenjevanjem le 

včasih, redko oziroma nikoli, v majhnem deleţu pa, da to počno pogosto oziroma 

vedno, medtem ko učitelji v velikem deleţu menijo, da to počno pogosto, včasih 

oziroma vedno, samo en učitelj je izbral odgovor redko, odgovor nikoli pa nihče. 

Ĉeprav so morali učitelji naštete načine ocenjevanja znanja rangirati, dijaki pa 

med naštetimi načini samo izbrati tistega, ki so ga učitelji največkrat uporabljali, se je 

pokazalo, da pri pouku biologije prevladuje ocenjevanje znanja s pisanjem 

preizkusov znanja, sledi mu ustno spraševanje, pri čemer dijaki navajajo, da učitelji 

ustno spraševanje pogosteje izvajajo nenapovedano kot napovedano, učitelji pa 

navajajo obratno. Na četrtem mestu se pri obojih nahaja ocenjevanje poročil 

laboratorijskih del, na petem mestu ocenjevanje seminarskih nalog, na zadnjem 

mestu pa ocenjevanje laboratorijskega dela (neposredno ob izvajanju), pri čemer 

velja poudariti, da tega načina kot najpogostejšega načina ocenjevanja ni izbral 

noben dijak. Tudi rezultati drugih raziskav so pokazali, da pri ocenjevanju znanja v 

Sloveniji prevladujejo klasični načini – pisno in ustno ocenjevanje, zelo zanemarjeno 

pa je ocenjevanje metakognitivnega znanja ter praktičnih in avtentičnih oblik 

ocenjevanja znanja. 

Odgovori dijakov in učiteljev o učnih oblikah kot tudi odgovori učiteljev na 

vprašanje, ali individualizirajo in diferencirajo pouk, so pokazali, da sta 

individualizacija in diferenciacija zelo šibki točki pouka biologije. Večina učiteljev 

namreč pouka ne individualizira in diferencira nikoli, redko oziroma včasih, samo 10 % 

učiteljev to počne pogosto, vedno pa nihče. Tisti učitelji, ki individualizirajo in 

diferencirajo pouk, to najpogosteje počno z ustreznimi oblikami in metodami dela 

(skupinsko delo, laboratorijsko delo, seminarske naloge …). Učitelji v obveznem 

programu tudi ne diferencirajo zahtev (pri ocenjevanju) do dijakov glede na to, ali 

so (bodo) ti izbrali biologijo kot maturutetni predmet, saj kot navajajo, si dijaki izbirne 

maturitetne predmete izberejo šele ob koncu tretjega letnika. 

Ker nekateri avtorji navajajo, da je pouk močno pod vplivom priprav na 

maturo, nas je zanimalo, kaj o tem mislijo učitelji biologije. Ugotovili smo, da 60 % 

učiteljev meni, da je pouk biologije v obveznem programu močno pod vplivom 

priprav na maturo, saj je po njihovem mnenju predvsem zaradi preobseţnosti učne 

snovi oziroma zaradi pomanjkanja časa v četrtem letniku teţko poglobiti in 

nadgraditi učno snov iz obveznega programa. 

Dijaki naj bi pri pouku pridobili uporabno in ţivljenjsko znanje, zato nas je 

zanimalo, ali dijaki menijo, da je znanje, ki so si ga pridobili pri pouku biologije 

pomembno za vsakdanje ţivljenje. Ugotovili smo, da večina dijakov, kar še zlasti velja 

za dijake 2. skupine, meni, da je znanje, ki so si ga pridobili pri pouku biologije, 

pomembno za vsakdanje ţivljenje. To pa predvsem zato, ker so spoznali zgradbo in 

delovanje lastnega organizma ter drugih ţivih bitij, si pridobili znanje iz ekologije, ker 

jim pridobljeno znanje prispeva k splošni razgledanosti, ker je znanje biologije 

uporabno v vsakdanjem ţivljenju,... Ĉetrtina dijakov, ki meni, da znanje, pridobljeno 
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pri pouku biologije, ni pomembno za vsakdanje ţivljenje, pa svoje mnenje utemeljuje 

predvsem s tem, da je uporabne snovi premalo in da zaradi preveč podrobno 

obravnavane ter preveč obseţne učne snovi niso sposobni ločevati bistvenega od 

nebistvenega. 

Odgovori dijakov in učiteljev na vprašanje, ali bi ţeleli še sami opozoriti na kak 

vidik pouka biologije v obveznem programu, so pokazali, da dijaki in učitelji v 

največjem deleţu izpostavljajo predvsem preobseţno učno snov in premalo časa 

namenjenega praktičnemu delu(vajam, laboratorijskemu in terenskemu delu). Iz 

odgovorov dijakov pa je razvidno tudi, da si ti ţelijo bolj zanimivega podajanja učne 

snovi z uporabo različnih učnih pripomočkov, povezovanja znanja z ţivljenjskimi 

problemi in izkušnjami, več ţelijo zvedeti o zgradbi in delovanju lastnega organizma, 

o ekoloških problemih in genetiki, manj pa o zgradbi in delovanju celice. Prav tako 

smo ugotovili, da si dijaki ţelijo večje vloge aktivnega učenja s samostojnim iskanjem 

podatkov, več dela v skupinah, v parih ali individualno, pa tudi več ponavljanja in 

utrjevanja učne snovi. Odgovori dijakov so podobni rezultatom in priporočilom drugih 

raziskav, ki so pokazale, da se dijaki bolje počutijo in višje vrednotijo pouk, pri 

katerem učitelji uporabljajo aktivne oblike in metode dela, različne učne pripomočke 

ter pri poučevanju upoštevajo interese dijakov. 

Temeljne ugotovitve s stališča obravnave kompetenc in naravoslovne 

pismenosti 

Pokazalo se je, da je znanje dijakov po zaključenem obveznem programu 

pomanjkljivo, saj je na preizkusu znanja manj kot polovico moţnih točk doseglo 83 % 

dijakov. Dobljeni rezultati nas navajajo na to, da se dijaki verjetno kratkotrajno 

naučijo veliko podrobnosti, ki pa jih zaradi kampanjskega učenja, površinskega in 

atomističnega pristopa k učenju ter premalo ponavljanja in utrjevanja, hitro pozabijo. 

Tako dijaki po določenem času še nekako prepoznajo in med ponujenimi odgovori 

izberejo pravilnega, veliko več teţav pa imajo, ko morajo sami oblikovati pravilen 

odgovor. 

Ker je kakovost doseţenega znanja odvisna od kakovosti učenja, poučevanja 

ter preverjanja in ocenjevanja znanja, nad doseţki dijakov ne smemo biti preveč 

presenečeni. Pokazalo se je namreč, da pri pouku biologije še vedno prevladuje 

transmisijski model poučevanja s prevladujočo frontalno učno obliko in metodo 

razlage. Učitelji v pouk premalo vključujejo aktivne oblike in metode dela, čeprav 

sodobna spoznanja kognitivno-konstruktivistične  psihologije opozarjajo, da je znanje 

tem kakovostnejše (trajnejše in uporabnejše), kolikor bolj je bilo učenje aktivno, 

smiselno, globinsko, povezano s primeri in problemi iz prakse in ţivljenja. K 

površinskemu in atomističnemu pristopu k učenju svoje prispeva še preobseţnost 

učnega načrta in z njim povezana časovna stiska učiteljev, da bi predelali čim več 

učne snovi. Učitelji so vse preveč usmerjeni le v vsebinska znanja, premalo pa se 

zavedajo pomena proceduralnega, strateškega in metakognitivnega znanja. 

Da pouk biologije ni zasnovan na kognitivno-konstruktivističnem modelu, je 

razvidno tudi iz tega, da učitelji individualizaciji in diferenciaciji ne namenjajo 
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ustrezne pozornosti, prav tako pa zanemarjajo vlogo diagnostičnega in 

formativnega preverjanja znanja.  

Predlogi za odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih zvezi z maturo iz biologije 

Iz rezultatov raziskave je jasno, da je pouk biologije v gimnaziji potreben 

sprememb. Najhitrejše rezultate sprememb lahko verjetno izzovemo s spremembami 

pri preverjanju in ocenjevanju znanja, ki ima ključno vlogo v šolskem sistemu, saj 

načini in oblike ter vsebine preverjanja in ocenjevanja znanja odločilno vplivajo na 

pojmovanje znanja in učenja, na pristope k učenju in poučevanju ter s tem na 

kakovost doseţenega znanja. 

Številni avtorji ugotavljajo, da bo potrebno pri sestavi preizkusov znanja 

poskrbeti za čim bolj usklajeno razmerje med nalogami, ki preverjajo znanje različnih 

taksonomskih ravni. To pomeni, da bo potrebno v preizkuse znanja (interne in 

eksterne – vpliv mature na pouk!) vključiti bistveno večje število nalog, ki bodo 

preverjale znanje višjih taksonomskih ravni (analize, sinteze in vrednotenja). Naloge, 

pri katerih bodo morali dijaki pokazati sposobnost samostojnega reševanja 

problemov, samostojnega razvijanja idej, kritične presoje in vrednotenja, bodo od 

dijakov zahtevale aktivno učenje, globinski pristop k učenju, od učiteljev pa uporabo 

aktivnejših oblik in metod poučevanja kot jih preteţno uporabljajo danes. 

Ker nalog, ki preverjajo višje taksonomske ravni znanja ni enostavno sestaviti, 

teţko jih je tudi objektivno in zanesljivo preverjati in ocenjevati, bomo morali na tem 

področju vloţiti veliko strokovnih naporov, tako v izobraţevanje kot tudi v 

izpopolnjevanje učiteljev in sestavljalcev eksternih preizkusov znanja, v kolikor ţelimo, 

da se realizirajo ter preverjajo in ocenjujejo res vsi cilji pouka biologije, ki so zapisani v 

učnem načrtu.  
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Ugotavljanje predstavi študentov prvega letnika RP o dihanju in 

prehranjevanju ţivih bitij 

Avtor: dr. Barbara Bajd 

 

V zadnjem desetletju so na področju poučevanja v Sloveniji nastale korenite 

spremembe. Rezultati in ugotovitve različnih študij s področja izobraţevanja, ki se 

nanašajo na področje preverjanja znanja (IAEP; TIMSS; OECD, PISA) so pokazali, da je 

pri nas potrebno spremeniti obstoječo prakso preverjanja usmerjeno v vsebino in 

količino podatkov (Bajd, Artač, 2002). Rezultati TIMSSa kaţejo, da se rezultati znanja iz 

naravoslovja v Sloveniji od leta  1995 in 1999 ni bistveno spremenilo, v nekaterih 

drţavah pa se je. Raziskava TIMSSa leta 2003 pravi, da se kaţe napredek v znanju 

naravoslovja v Sloveniji pri niţjih in višjih razredih. Seveda moramo biti pri interpretaciji 

rezultatov previdni, saj ne kaţejo popolne slike, vsekakor pa nam dajejo smernice za 

razmišljanje, kako bi lahko poučevanje še izboljšali. Upoštevati je potrebno ali so bile 

naloge pokrite z učnim načrtom ali ne, ali so imeli učenci enake pogoje za reševanje 

nalog (kako kvalitetni so bili prevodi) in koliko let stari  učenci so reševali naloge 

oziroma kateri razred  so obiskovali. Rezultati pridobljeni v raziskavi PISA 2006 nam 

dajejo podlago za ugotavljanje, česa so učenci v naravoslovju sposobni in kateri 

dejavniki so v ozadju naravoslovnih kompetenc. Z rezultati PISA 2006 smo v Sloveniji 

lahko zadovoljni ne pa tako, da ne bi ţeleli znanje naših učencev še izboljšati. V našo 

raziskavo niso zajeti študenti, ki so sodelovali v raziskavi PISA ampak so začeli šolanje v 

srednji šoli štiri leta prej.  

Ne glede na rezultate mednarodnih raziskav pa vemo, da splošni trend 

zanimanja za študij naravoslovja upada po celi Evropi. Študij je zahteven, dolgotrajen 

in zasluţek razmeroma skromen v primerjavi s poklicem pravnika ali ekonomista.      

Teţišče pri poučevanju posameznih predmetov se s »predelovanja predpisanih 

vsebin« prenaša v zadnjem času na »doseganje predpisanih ciljev«, s poudarkom na 

procesnih ciljih. Posledica takšne spremembe je predvsem drugačen način 

poučevanja, usmerjen k učencu, njegovemu načinu pojmovanja in sposobnostim 

glede na razvojno stopnjo. Poučevanje naravoslovja bi moralo biti še bolj zanimivo, 

da bi se dvignila učenčeva motiviranost za naravoslovje. Učenec bi moral biti 

aktivno vključen v proces učenja, s postavljanjem vsakodnevnih problemov bi bil 

vključen v reševanje le teh. Poučevanje bi moralo razvijati celostno znanje, spretnosti 

in komunikacije. Ĉeprav danes nekateri učitelji ţe uporabljajo sodobne pristope k 

poučevanju, jih še vedno ne vsi. Sodobno poučevanje vključuje konstruktivistični 

pristop, kjer sta poučevanje in učenje poudarjena kot celosten proces, katerega 

izhodišče je učenčevo obstoječe znanje, cilj pa je njegova nadgradnja, osmišljanje in 

uporaba konkretnih situacij. Ker med mladimi opaţamo manjše zanimanje za 

naravoslovje, je pomembno, da se učitelji zavedajo, da mora postati poučevanje 

naravoslovja v šoli še bolj zanimivo. Prav tako pa postaja pomembno tudi 

preverjanje znanja, ki upošteva vidike procesnega, vseţivljenjskega , predvsem 

uporabnega znanja.   
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S kratkim anketnim vprašalnikom smo ţeleli izvedeti kaj vedo o dihanju in 

prehranjevanju študenti prvega letnika pedagoške fakultete, smer razredni pouk 

oziroma kaj so se naučili v srednji šoli. 103 študentom smo oktobra 2008 postavili šest 

vprašanj na temo dihanje in 8 na temo hrana. Preliminarne raziskave kaţejo, da od 

vseh naravoslovnih predmetov je dijakom biologija najbliţja,od poglavij pri biologiji 

pa prav človeško telo. Poznavanje zgradbe človeškega telesa in delovanja pa je 

pomembna ne samo za bodoče učitelje razrednega pouka, ampak za vsakega 

posameznika, saj edino tako lahko razumejo, kako zdravo ţiveti, kako se lahko 

izognemo nekaterim boleznim in kako se moramo obnašati če zbolimo. 

Ker smo dobili odgovore 103  študentov dobljeni procenti odgovor odgovarjajo 

tudi pribliţno odgovarjajo številu študentov. 

Študentom smo predstavili naslednja vprašanja odprtega tipa: 

- Kaj si predstavljaš pod besedo dihanje? 

- Ali dihajo tudi rastline? 

- Ali rastline in ţivali dihajo na enak način? 

- Zakaj organizmi dihajo? 

- Kaj potrebujejo organizmi za dihanje (kaj dihajo)? 

- Kdaj dihajo rastline? 

- Kaj si predstavljaš pod besedo hrana? 

- Kako se rastline hranijo? 

- Kako se hranijo ţivali? 

- Zakaj potrebujejo rastline hrano? 

- Zakaj potrebujejo ţivali hrano? 

- Kaj so hranilne snovi? 

- Zakaj organizmi potrebujejo vodo? 

- Ali je voda hrana? Utemelji! 

S vprašalnikom smo ţeleli ugotoviti, ali so se dijaki v srednji šoli naučili glavne 

ţivljenjske procese in kako so med seboj povezani. Ali razumejo pomen dihanja in kaj 

dihanje sploh je. V vsakdanjem ţivljenju govorimo o dihanju, mislimo pa samo na 

izmenjavo zraka, torej na pljučno dihanje, pozabljamo pa, da se dihanje dogaja na 

celičnem nivoju. V srednji šoli obravnavajo natančno celico in procese v njej. Tako bi 

pričakovali, da dijaki vedo kaj je celično dihanje in zakaj je pomembno za ţivljenje. 
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Velikokrat se dijaki zadovoljijo z odgovorom, da je dihanje ţivljenjskega pomena, vsi 

organizmi dihajo, če ne bi dihali bi umrli, ne vedo pa zakaj. 

Na vprašanje, kaj si predstavljaš pod besedo dihanje je skoraj polovica 

odgovorila zelo splošno, da je dihanje proces, potreben za ţivljenje, nič pa niso 

omenili za kateri proces, kaj se v njem dogaja tako pomembnega, da organizem 

lahko preţivi. 40% odgovorov pa kaţe na to, da so študenti mislili na samo ventilacijo, 

izmenjavo plinov v pljučih. V vsakdanjem ţivljenju govorimo, da dihamo s pljuči, da 

ribe dihajo s škrgami, dvoţivke skozi koţo. Vendar gre tu le za izmenjavo plinov, na pa 

za dihanje, ki se odvija na celičnem nivoju. Ĉeprav je večina študentov v srednji šoli 

obravnavala celico in njeno delovanje, pa še vedno ne poveţe procesov na 

celičnem nivoju in se ne zaveda pomena dihanja za organizme.  

 

Graf 8: Kaj si predstavljaš pod besedo dihanje? 

 

Na vprašanje, ali dihajo tudi rastline, ni bilo teţav, saj se večina zaveda, da vsi 

organizmi dihajo. Točneje bi bilo, če bi odgovorili, da vsi organizmi disimilirajo. 

Dihanje je samo en od dveh procesov disimilacije, Pri dihanju je potreben kisik,  

vrenje pa poteka brez prisotnosti kisika, vendar se tudi sprošča energija v obliki ATP, 

kar je glavni končni produkt dihanja in vrenja. 
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Graf 9: Ali dihajo tudi rastline? 

 

Odgovori na vprašanje ali rastline in ţivali dihajo na enak način kaţejo spet na 

to, da so imeli študenti v mislili izmenjavo plinov, ne pa dihanje na celičnem nivoju, 

saj je večina odgovorila, da rastline in ţivali ne dihajo na enak način.  
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Graf 10: Ali rastline in živali dihajo na enak način? 

 

Na vprašanje zakaj organizmi dihajo, smo dobili podobne odgovore kot na 

prvo vprašanje (kaj si predstavljaš pod besedo dihanje)? Vedo, da je dihanje 

pomembno za preţivetje, ne poveţejo pa tega s samim procesom, pri katerem 

nastaja ATP, potrebna za vse ostale procese v telesu. Samo trije študenti so omenili, 

da dihamo zaradi energije. Petina vprašanih pa je povezala dihanje s tem, da 

organizmi dobijo z dihanjem kisik. 
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Graf 11: Zakaj organizmi dihajo? 

 

Na vprašanje, kaj potrebujejo organizmi za dihanje (kaj dihajo)?, jih je več kot 

polovica vedela, da potrebujejo kisik oziroma zrak, nekateri pa niso natančno 

prebrali vprašanja in zapisali dihalne organe. Zanimivo je, da je kar 11 % vprašanih 

menilo, da potrebujejo organizmi za dihanje ogljikov dioksid.   

 

Graf 12: Kaj potrebujejo organizmi za dihanje (kaj dihajo)? 

 

Na vprašanje, kdaj dihajo rastline, pa jih samo tretjina ve, da rastline dihajo 

vedno, podnevi in ponoči. Zanimivo, da kar četrtina vprašanih ni vedela odgovora. 

Ĉeprav so skoraj vsi odgovorili pri predhodnem vprašanju, da rastline tudi dihajo, pa 
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jih veliko še vedno ne loči med fotosintezo in dihanjem, ki sta dva nasprotujoča 

procesa (asimilacija in disimilacija).  

 

Graf 13: Kdaj dihajo rastline? 

 

Študenti si pod besedo hrana prestavljajo različne pojme. Samo četrtina 

povezuje hrano z energijo, ki je bistvenega pomena za organizme poleg hranilnih 

snovi, skoraj 40 % pa meni, da je hrana pomembna za preţivetje, rast in razvoj.  

Hranilne snovi je omenilo samo 11 % vprašanih. Petina meni, da so hrana ţivila, 

oziroma snovi, ki jih zauţijemo. Nihče ni odgovoril, da hrana vsebuje energijo in 

hranilne snovi. Preproste snovi se sintetizirajo v kompleksnejše s pomočjo energije.  
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Graf 14: Kaj si predstavljaš pod besedo hrana? 

 

Še vedno je med študenti ukoreninjena predstava, da rastline s koreninami 

črpajo hrano iz prsti. Delno za to je krivo to, da govorimo, da črpa rastlina hranilne 
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snovi (mineralne snovi) in hitro se hranilne snovi zamenjajo s hrano. Hranilne snovi so 

potrebne za normalen razvoj niso pa hrana, ki vsebuje energijo. Samo 16 % 

študentov je pravilno odgovorilo, da s fotosintezo rastlina sinetizira organske snovi, v 

katerih je vezana energija. 

 

Graf 15: Kako se rastline hranijo? 
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Graf 16: Kako se hranijo ţivali? 

Pri vprašanju kako se ţivali hranijo, so študenti različno razumeli vprašanje. 

Hranijo se z rastlinami in ţivalmi, v katerih je energija, nekateri pa so mislili dobesedno 

na to s čim sprejemajo hrano (usta, gobec,..). to vprašanje bi bilo potrebno bolj 

natančno definirati, če bi ţeleli dobiti odgovore, ki se razlikujejo od prehranjevanja 

rastlin. 

Vsi vemo, da rastline in ţivali potrebujejo hrano. Ko pa smo vprašali, zakaj 

potrebujejo rastline hrano, jih je 45 % odgovorilo, da za rast, razvoj in opravljanje 

ţivljenjskih procesov. Spet se pojavljajo splošni odgovori, kot so »za ţivljenje in 

preţivetje.« takih odgovorov je bilo 23%. 
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Graf 17: Zakaj potrebujejo rastline hrano? 

 

Ĉeprav je 40%  študentov odgovorilo, da rastline potrebujejo energijo za rast in 

razvoj, je zanimivo da so za ţivali odgovorili, da te potrebujejo energijo za rast v 

manjšem procentu (28%) , medtem ko je 42% odgovorilo, bolj na splošno, da 

potrebujejo energijo za preţivetje. Več pa jih je odgovorilo, da potrebujejo hrano 

zaradi energije (20%) v primerjavi z rastlinami (4%). Ĉeprav so rastline in ţivali ţiva bitja 

pa po odgovorih sodeč ne potrebujejo vsi hrane zaradi energije.  
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Graf 18: Zakaj potrebujejo ţivali hrano? 
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Ker vemo, da so precej nedefinirani pojmi, kaj si predstavljamo pod besedo 

hranilne snovi, nismo presenečeni nad odgovori, ki smo jih dobili. Nekateri 

strokovnjaki, da je bolj pravilen izraz zaloţne snovi, namesto hranilne snovi. bi morali 

uporabljati izraz zaloţne snovi. Sicer pa uporabljamo več izrazov za isto stvar, kot so 

mineralne snovi, rudninske snovi, hranilne snovi. Največ odgovorov je spet splošnih, ki 

ne definirajo natančno kaj so hranilne snovi (snovi potrebne za ţivljenje).11% pa celo 

meni, da so to beljakovine, maščobe in ogljikovi hidrati.  

 

Graf 19: Kaj so hranilne snovi? 

 

Iz odgovorov sodeč je bilo teţko vprašanje zakaj organizmi potrebujejo vodo. 

Tukaj nismo spraševali zakaj potrebujejo vodo vodni organizmi ampak vsi organizmi, 

tudi kopenski. Splošni odgovor so bili za preţivetje, da se ne izsušijo, za normalno 

delovanje. Nihče pa ni napisal, da vsi ţivljenjski procesi delujejo v vodnem mediju in 

je voda zato nujno potrebna za ţivljenje. 
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Graf 20: Zakaj organizmi potrebujejo vodo? 

 

Prav tako teţko je bilo vprašanje ali je voda hrana. Tako sta dve tretjini 

vprašanih odgovorili pritrdilno.  
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Graf 21: Ali je voda tudi hrana? 

 

Prav tako smo ţeleli, da nam tisti, ki so dejali da je voda hrana, to tudi 

utemeljijo.  Več kot tretjina meni, da voda vsebuje hranilne snovi, ne vemo pa kaj si 

prestavljajo pod hranilnimi snovmi. Ali so to minerali, rudninske snovi ali sladkor, 

maščobe in ogljikovi hidrati. 
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13% meni, da je voda hrana rastlinam, čeprav naj bi vedeli, da vodo 

potrebujejo v procesu fotosinteze, pri katerem nastane sladkor (hrana).  
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Graf 22: Utemeljitev zakaj je voda tudi hrana. 

 

Večina tistih,  ki so se odločili, da voda ni hrana so svoje stališče utemeljili s tem, 

da voda ne vsebuje hranilnih snovi. Nihče pa ni omenil energije, ki je značilna za 

hrano. Večina odgovorov je bila zopet bolj splošnih (ni zadostna za ţivljenje, je 

tekočina, je pijača, nas ne nasiti).  

 

Graf 23: Utemeljitev zakaj voda ni hrana. 

 

Naša anketa je pokazala, da študenti, ki so ravnokar končali srednjo šolo, 

nimajo jasnih pojmov o dihanju in prehranjevanju, zakaj se ţiva bitja prehranjujejo in 
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dihajo, kaj dihajo rastline in kaj ţivali. V šoli se jim ukorenini napačno mišljenje, da 

rastline dihajo ogljikov dioksid, ţivali pa kisik. Mešajo med procesom asimilacije in 

disimilacije, dvema procesoma, ki sta si nasprotujoča in drug brez drugega ne 

moreta. Energija, potrebna v celicah za kemično spajanje snovi v celične sestavine, 

se sprošča v procesu disimilacije.  

Pri snovanju boljšega poučevanja moramo imeti v mislih tudi to, da je potrebno 

dijake naučiti razumeti osnovne procese v telesu, zakaj so potrebni in kaj se zgodi, če 

ti delujejo napačno ali pa ploh ne delujejo. To pomeni, da moramo na področju 

naravoslovnega izobraţevanja dati večji poudarek večji usmerjenosti k razvijanju 

razumevanja dogodkov in pojavov v naravi, poleg tega pa tudi razumevanju 

posameznikove vloge pri sprejemanju odločitev, katerih posledice so različni posegi v 

okolje in naravo kot celoto. Posamezniku na ta način omogočamo, da dejavno 

sodeluje pri razvijanju svojega znanja, potrebnega tako v vsakdanjem kot v 

poklicnem ţivljenju.  

Literatura 

1. neobjavljena raziskava 
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Znanje in odnos do ţivali s poudarkom na afektivni komponenti ter 

naravoslovna pismenost po šolski vertikali 

Avtor: Iztok Tomaţič 

 

Prikaz najpomembnejših rezultatov raziskav 

Namen raziskav 

Kakšen je vpliv neposredne izkušnje z ţivalmi (dvoţivkami) na odnos in znanje 

učencev sedmih razredov devetletne osnovne šole ter pomen dela z ţivimi ţivalmi 

med usposabljanjem bodočih učiteljev bioloških vsebin na njihov odnos do ţivali in 

analiza učinkov neposredne izkušnje na čustvovanje bodočih učiteljev (strah in gnus) 

do ţivali. 

Opis populacij 

Raziskava o učinkih dela z ţivimi ţivalmi pri pouku bioloških vsebin je potekala v 

šolskem letu 2004/05 v sedmih razredih devetletne osnovne šole. V raziskavo je bilo 

vključenih 392 učencev desetih slovenskih osnovnih šol. 

Raziskava, ki je preverjala odnos in čustvovanje bodočih učiteljev pa je 

potekala v šolskem letu 2005/06 in 2006/07. V raziskavi je sodelovalo 106 študentov 

prvega letnika in 41 študentov četrtega letnika dvopredmetnega pedagoškega 

študija biologije z vezavami, vpisanih na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. 

Neposredne izkušnje učencev z dvoţivkami 

Raziskava, ki je bila izvedena v sedmih razredih je preverjala koliko učencev je 

imelo neposredne izkušnje s posamezno vrsto dvoţivk pred poukom. Rezultati so 

prikazani v tabeli 9. 

 

Tabela 9: Deskriptivna statistika predhodne neposredne izkušnje učencev z dvoţivkami glede na način pouka. 

ŢIVAL 

 

POUK 

NEPOSREDNA IZKUŠNJA 

 NE  DA  
BREZ 

ODGOVORA 

 n f (%)  n f (%)  n f (%) 

zelena ţaba 
 Exp  184 69,4  73 27,5  8 3,0 

 Kla  78 61,4  48 37,8  1 0,8 

krastača  Exp  205 77,4  48 18,1  12 4,5 
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 Kla  103 81,1  21 16,5  3 2,4 

močerad 
 Exp  146 55,1  110 41,5  9 3,4 

 Kla  76 59,8  47 37,0  4 3,1 

Opomba: Kla-klasičen pouk z uporabo slikovnega materiala in Exp-izkustven pouk z 

ţivimi ţivalmi. 

Iz tabele 9 je razvidno, da večina učencev do sedmega razreda še ni imela 

neposrednih izkušenj z dvoţivkami. Krastača je ţival, s katero je bilo v stiku manj kot 

20% učencev.  

Podatki kaţejo, da je zelo malo učencev v neposrednem stiku z s temi ţivalmi. S 

tem pa pridobijo tudi mnogo manj neposrednih izkušenj,na katerih bi lahko gradili 

nove izkušnje (spoznanja) pri pouku. Zato bi bilo smiselno v sklopu biološkega 

izobraţevanja učencem omogočiti čim več neposrednih izkušenj z ţivimi organizmi. 

Pridobivanje neposrednih izkušenj z organizmi močno vpliva na oblikovanje 

pozitivnega odnosa do le-teh, kar je prikazano na slikah 1-3. 

Odnos sedmošolcev do dvoţivk glede na izvedbo pouka 

Učenci so ocenjevali odnos do dvoţivk v obliki 5-stopenjske lestvice. Vrednosti 1 

in 2 sta pomenili negativen, vrednost 3 nevtralen ter vrednosti 4 in 5 pozitiven odnos.  

Sedmošolci, ki pred poukom še niso srečali ţivih dvoţivk, so pred poukom ocenili 

svoj odnos do dvoţivk kot negativen. Učenci, ki pa so ţe imeli neposredne izkušnje z 

dvoţivkami, so ocenili svoj odnos kot nevtralen. Pomembneje so odstopali le učenci 

eksperimentalne skupine (Exp 1), ki so ţe pred poukom imeli neposredne izkušnje z 

močeradom. 

Rezultati kaţejo, da imajo učenci s predhodnimi neposrednimi izkušnjami ţe 

pred obravnavo učne teme bolj pozitiven odnos od učencev, ki take izkušnje nimajo. 

Pomembno pa je tudi, da so učenci, ki pred poukom še niso srečali ţivih ţivali, po 

pouku po oceni odnosa presegli učence, ki so pred poukom ţe imeli neposredne 

izkušnje z ţivalmi in imeli pouk brez uporabe ţivih ţivali. 

Odnos so spremenili tudi učenci Kla0, pri katerih je verjetno bolj prišel do izraza 

vpliv učitelja. Teorija razlaga, da je odnos, ki je oblikovan na podlagi neposredne 

izkušnje teţje spremeniti, kot odnos, oblikovan na podlagi posredne izkušnje. Torej, 

učitelj je pri klasičnem načinu pouka imel večjo moč pri spreminjanju odnosa do 

ţivali pri tistih učencih, ki niso imeli predhodne neposredne izkušnje z ţivalmi.  

Organizme, bi bilo potrebno vključevati v pouk večkrat, v različnih obdobjih 

šolanja. Učenci naj bi v ţe niţji razredih prišli prvič v stik z ţivimi organizmi (doţivljanje 

ţivali) in bi jih nato v višjih razredih srečevali tudi bolj vsebinsko (primerjalna 

anatomija, etologija, sistematika in druge vsebine). Hkrati pa bi učenci z večkratnim 

srečevanjem z ţivalmi oblikovali tudi bolj pozitiven odnos do organizmov. 
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Slika 7: Povprečna ocena odnosa učencev do zelene ţabe pred in po pouku glede na predhodno neposredno 

izkušnjo in način pouka. Exp0 in Kla0: učenci brez predhodne neposredne izkušnje z ţivalmi; Exp1 in Kla1: učenci s 

predhodno neposredno izkušnjo z ţivalmi. 

 

 

Slika 8: Povprečna ocena odnosa učencev do krastače pred in po pouku glede na predhodno neposredno izkušnjo 

in način pouka. 
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Slika 9: Povprečna ocena odnosa učencev do močerada pred in po pouku glede na predhodno neposredno 

izkušnjo in način pouka. 

 

Znanje učencev sedmih razredov o dvoţivkah 

Gledano v celoti, pouk z uporabo ţivih ţivali ni vplival na količino znanja pri 

učencih. To prikazuje tabela 10. 

Razlike so se pokazale pri učencih, ki so se pred poukom ţe srečali z ţivimi 

ţivalmi in delali z ţivimi ţivalmi pri pouku. Pri učencih, kjer je potekal pouk samo z 

uporabo slikovnega materiala je bila trajnost znanja niţja, kot pri učencih, ki so pri 

pouku delali z ţivimi ţivalmi. 

Učenci brez predhodne neposredne izkušnje z ţivimi ţivalmi so glede na način 

pouka pribliţno v enakem deleţu pridobili na znanju, vendar je bila tudi v tem 

primeru trajnost znanja niţja pri učencih klasičnega načina pouka.  

 

Tabela 10: Deskriptivna in inferenčna statistika povprečnih rezultatov preverjanja znanja učencev pred in po pouku 

glede na način pouka. 

preverjanje 

 pouk  
razlika 

 Exp (n = 265)  Kla (n = 127)  

 
vrednost 

(%) 
SD  

vrednost

(%) 
SD  Z p 

Pre-test  43,4 15,6  43,3 14,5  -0,491 0,623 

Po-test 1  63,8 13,1  65,4 13,2  -1,135 0,256 

Po-test 2  61,4 14,2  58,1 19,0  -0,798 0,425 
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Po-test 3  60,7 14,7  57,7 15,8  -1,724 0,085 

Opomba: sig.: Mann-Whitney test. 

POMEMBNO! 

Pouk je bil izveden v sklopu ene šolske ure (45 minut), kjer so učenci tako 

eksperimentalne kot kontrolne skupine spoznali šest predstavnikov dvoţivk (zelena 

ţaba, krastača, zelena rega, močerad, pupek in močeril). Pogovorili so se tudi o 

ogroţenosti te skupine ţivali. 

Pri izkušenjskem pouku je bil vsakemu učencu omogočen kratkotrajen 

neposreden stik z ţivalmi (spoznavanje ene vrste ţivali je bilo omejeno na ~7minut, 

omogočen pa je bil tudi dotik ţivali ali rokovanje z njo). 

 

Slika 10: Povprečni rezultati testov znanja učencev pred in po pouku v povezavi z njihovimi predhodnimi izkušnjami z 

zeleno ţabo. Exp0 in Kla0: učenci brez predhodne neposredne izkušnje z ţivalmi; Exp1 in Kla1: učenci s predhodno 

neposredno izkušnjo z ţivalmi. 

 

Slika 11: Povprečni rezultati testov znanja učencev pred in po pouku v povezavi z njihovimi predhodnimi izkušnjami s 

krastačo. Exp0 in Kla0: učenci brez predhodne neposredne izkušnje z ţivalmi; Exp1 in Kla1: učenci s predhodno 

neposredno izkušnjo z ţivalmi. 
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Slika 12: Povprečni rezultati testov znanja učencev pred in po pouku v povezavi z njihovimi predhodnimi izkušnjami z 

močeradom. Exp0 in Kla0: učenci brez predhodne neposredne izkušnje z ţivalmi; Exp1 in Kla1: učenci s predhodno 

neposredno izkušnjo z ţivalmi. 

 

Vloga učiteljev pri oblikovanju odnosa do ţivali pri učencih 

Mnogo tujih raziskovalcev pedagoškega izobraţevanja in biologov ter 

okoljevarstvenikov je mnenja, da imajo učitelji pomembno vlogo pri oblikovanju 

primernega odnosa do ţivali in narave pri učencih. Za uporabo ţivih ţivali pa morajo 

imeti učitelji znanja o teh organizmih, z njimi morajo znati rokovati (spretnosti) in imeti 

morajo razvit  primeren odnos do le-teh. To je v skladu s predpostavko matematične 

kompetence in osnovnih kompetenc v znanosti in tehnologiji, ki je zapisana v Prilogi 

A PRIPOROĈILA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne18. decembra 2006 o 

ključnih kompetencah za vseţivljenjsko učenje (2006/962/ES). 

Od bodočih učiteljev se pričakuje, da bodo pri pouku uporabljali tudi ţive ţivali. 

Ti za neuporabo ţivali navajajo mnoge razloge, med katerimi le redko kot razlog 

navedejo sebe oziroma svoj odnos ali negativna čustva do ţivali. 

Poseben poudarek raziskave, ki je bila izvedena na bodočih učiteljih bioloških 

vsebin je pokazala, da imajo učitelji do mnogih ţivali in ţivalskih skupin neprimeren 

odnos, ki ga vodijo negativna čustva. Dve taki čustvi sta strah in gnus. V raziskavi sta 

avtorja preverila, kakšen odnos do ţivali imajo bodoči učitelji in kako izraţajo svoja 

čustva do teh ţivali. Večino teh ţivali bi lahko učitelji uporabljali pri pouku (z izjemo 

velikih plenilcev).  

Avtorja sta primerjala ocene odnosa, strahu in gnusa pri študentih prvega in 

četrtega letnika istih smeri študija. Študenti so tudi v tej raziskavi ocenjevali odnos do 

dvoţivk v obliki 5-stopenjske lestvice. Vrednosti 1 in 2 sta pomenili negativen, vrednost 

3 nevtralen ter vrednosti 4 in 5 pozitiven odnos. Strah in gnus so študenti prav tako 

ocenili s pomočjo 5 - stopenjske lestvice, kjer je vrednost 1 pomenila, da se jim ţival 

ne gnusi ali se je ne bojijo Višje vrednosti na lestvici so pomenile stopnjevanje strahu 

in gnusa. 
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Rezultati raziskave so pokazali, da študenti 4. letnika študija v povprečju kaţejo 

mnogo boljši odnos do organizmov kot študenti 1. letnika. Prav tako so med študenti 

4. in 1. letnika razvidne razlike v strahu in gnusu do posamezne ţivali (graf 24).  

Avtorja še posebej izpostavita, da so pri analiziranih spremenljivkah največje 

razlike prav pri ţivalih, ki jih študenti srečujejo na vajah pedagoškega dela biološkega 

izobraţevanja (tabela 11). 
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Graf 24: Razlika v ocenah odnosa, strahu in gnusa med študenti prvega in četrtega letnika. 
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Tabela 11: Ocena odnosa pri študentih prvega in četrtega letnika. 

ŢIVAL 

 NEPOSREDNA IZKUŠNJA 

 PRED  PO 

 
1.letnik 

(n=106) 

1.letnik 

(n=55) 

4.letnik 

(n=41) 

pes  4,7   4,7 

mačka  4,6   4,4 

zajec  4,4   4,3 

hrček  4,2   4,4 

miš  3,4   3,5 

paličnjak  3,3   3,8 

medved  3,3   3,2 

volk  3,2   3,1 

polţ  3,1   3,4 

deţevnik  2,8   3,2 

ţaba  2,8   3,5 

morski pes  2,6   2,5 

muha  2,4   2,5 

osa  2,3   2,4 

podgana  2,3   2,8 

ščipalec  2,2   2,7 

ščurek  2,0   3,0 

pijavka  1,8   2,6 

klop  1,8   1,9 

morski prašiček  4,1  4,5 4,3 

ţelva  3,9  4,2 3,8 

kača  2,5  3,5 3,5 

močerad  2,6  3,3 3,7 
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krastača  2,4  3,2 3,3 

pajek  2,5  2,9 3,1 

 

Študentom prvega letnika (n = 55) je bilo na eni izmed prvih vaj predstavljenih 

šest ţivali, ki so navedene na dnu tabele 11. Pri teh študentih je bila po pouku 

razvidna pomembna sprememba v oceni odnosa do ţivali. Ocene odnosa do 

posamezne ţivali, ki so označene z rdečo barvo se med letniki oziroma preverjanji 

razlikujejo vsaj za 0,5 točke.  

Študenti so tudi v obliki prostih odgovorov navedli tudi, katere ţivali imajo radi in 

katerih ţivali se bojijo. Pri vsakem vprašanju so lahko navedli so lahko po največ štiri 

ţivali od katerih je bila prva tista, ki se je najbolj bojijo ali jo imajo najraje.  

Tabela 12: Prosti odgovori za ţivali, ki jih imajo študenti  radi 

ŢIVAL 
 1. letnik  4.letnik 

 f%  f% 

pes  41,5  36,6 

mačka  21,7  17,1 

konj  10,4  4,9 

zajec  0,9  9,8 

činčila  0  7,3 

delfin  3,8  0 

hrček  1,9  2,4 

kača  0,9  2,4 

metulj  0,9  2,4 

ribe  0,9  2,4 

pajek  1,9  0 

ţelva  1,9  0 

koala  1,9  0 

 

V raziskavi se je izkazalo, da imajo študenti najraje ţivali, ki so ali ljubljenci ali 

karizmatične ţivali (tabela 12). To so predvsem sesalci, kjer prvo in drugo mesto 

zasedata pes in mačka. Več študentov je izmed teh ţivali navedlo  le zajca (kunca) 

in činčilo. Ostale skupine ţivali so bile omenjane le redko. 
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Ţivali, ki so jih študenti navajali, so jim blizu verjetno zaradi pogostosti srečevanja 

(neposredne izkušnje). Od nevretenčarskih skupin ţivali so študenti navedli na prvo 

mesto le pajka in metulja. 

Med ţivalmi, ki se jih študenti bojijo pa so najpogosteje omenjeni kača, pajek in 

ščipalec (tabela 5). Slednjega so pogosteje omenjali študenti četrtega letnika, 

verjetno zaradi tega, ker so ga srečevali na vajah iz biološke didaktike. Le dve ţivali 

(medved in krokodil), ki so jih omenjali študenti povzročajo hujše fizične poškodbe in 

se jih študenti bojijo predvsem zaradi tega. Strah pred ostalimi ţivalmi pa je povezan 

predvsem z moţnostjo okuţbe ali zastrupitve.  

Tabela 13: Prosti odgovori za ţivali, ki se jih študenti bojijo 

ŢIVAL 
 1. letnik  4.letnik 

 f%  f% 

kača  31,1  17,1 

pajek  21,7  14,6 

ščipalec  1,9  14,6 

kača / strupena / 

modras 
 0,9  14,7 

nobene ţivali  8,5  0,0 

medved  6,6  4,9 

krokodil  0,9  4,9 

ţaba  1,9  0 

bogomolka  1,9  0 

golob  0,9  2,4 

osa  0,9  2,4 

 

Za ustvarjanje ravnoteţja med znanjem in odnosom je pomembno 

enakovredno razmerje med pridobivanjem informacij in nivojem vključitve študentov 

v delo z organizmi. Tudi rezultati te raziskave kaţejo na to, da je potrebno študentom 

poleg pridobivanja informacij o ţivalih omogočiti večjo vključenost v delo z mnogimi 

ţivimi ţivalmi. Posledično lahko s takim pristopom spreminjamo odnos študentov do 

mere, da bodo kot bodoči učitelji brez zadrţkov uporabljali organizme pri pouku. 

Način dela, ki omogoča pri študentih odpravljanje negativnih čustev, 

pridobivanje znanja z neposredno izkušnjo in posledično spreminjanje odnosa do 

ţivali ter spreminjanje odnosa do uporabe ţivali pri pouku omenjata avtorja v svoji 
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predstavitvi, kjer predstavita potek dela študentov z ţivalmi v času pedagoškega 

usposabljanja. V prvem letniku študija se namreč vsi študenti srečajo z mnogimi 

ţivalmi iz vivarija in narave, izberejo eno od ţivali in o njej poiščejo čim več podatkov. 

Študenti na koncu šolskega leta učencem osnovne šole predstavijo izbrano ţival (sliki 

8 in 9).  

 

Slika 13: Nastop študentke z izbrano ţivaljo (kameleon lovi plen). 

 

Slika 14: Študentka učencem omogoča neposreden stik z bradato agamo. 

V drugem letniku se študenti naučijo na novo izbrano ţival poiskati v naravi in 

zanjo poskrbeti. Na 4 urni predstavitvi jo morajo predstaviti obiskovalcem ţivalskega 

vrta (sliki 13 in 14). Tak način neformalne oblike pouka se je izkazal kot ključen za 

bodoče kvalitetno delo učitelja v razredu.  
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Po vsaki vaji ali aktivnosti, študenti zapišejo analizo oziroma poročilo v spletno 

učno okolje MOODLE. To velja tudi za nastope v ţivalskem vrtu. O nastopu v 

ţivalskem vrtu sta študentki zapisali: 

prva študentka; 

»Sobotna delavnica v ZOO je bila super. Skupaj z kolegico sva predstavljali dvoţivke, 

tiste sluzave male odvratne ţivali. Zanimanja je bilo veliko. Večina otrok, ki so se 

sprehajali sami, ni imelo teţav z rokovanjem in boţanjem ţivali. Do teţav je prihajalo 

pri otrocih, katerih starši oz. spremljevalci so izkazovali gnus, neobčudovanje, 

zadrţanost in nestrinjanje s tem, da ţival ni nevarna za človeka. Presenečena sem 

bila o nepoznavanju dvoţivk. Ljudje so res slabo osveščeni o tem, da dvoţivke 

izumirajo, da so uvrščene na seznam ogroţenih vrst. Opazila sem, da veliko ljudi ne 

loči med pupkom in paglavcem, kar jim je potrebno posebej poudariti. Večina ljudi 

je vedela, da so močeradi strupeni, novo jim je bilo to, da strup ni nevaren za 

človeka, z izjemo draţenja in neprijetnega občutka, mogoče pretiranega 'slinjenja', 

če strup pride v stik z sluznico. Ljudje so še vedno prepričani, da krastače povzročajo 

nastanek bradavic, nekaj gostov pa me je vprašalo, če močerad res prepreči širjenje 

bradavic in jih osuši(??). Gostje so posebej z zanimanjem opazovali, kako krastača je 

in skače. Presenečeni so bili nad tem da močerad plava, nad tem da pupek diha s 

pljuči...  

Mislim, da sva s sošolko gostom posredovale veliko novih informacij, in nekatere 

osvestile tudi o problemu ogroţenosti. Dela je bilo veliko, obiskovalcev ni zmanjkalo, 

in se strinjam z ostalimi, da zaradi tega niso prišle do izraza ostale ţivali.  

Delavnice so zakon, posebej super občutek me je obiskoval takrat, ko sem 

obiskovalcu povedala in pokazala nekaj novega in on je rekel: "waaaaaawww".« 

druga študentka; 

»Današnji dan v ţivalskem vrtu je bil fenomenalen. Resda nam je včasih ponagajal 

deţ, vendar se je kmalu prikazalo sonce in nam na usta privabil nasmeh ob obisku 

radovednih ljudi. Samega nastopa v ţivalskem vrtu sem se zelo veselila, še posebej 

zato, ker sva s sošolko lahko predstavili slona in leve (ter seveda vsaka svojo ţival: 

ščurka in suho juţino). Zanimiva kombinacija, ni kaj! Samo pripravljanje ni vzelo veliko 

časa, ker sem imela pri angleščini seminarsko nalogo o slonih, prebrala sem podatke 

o levih in naredila seminarsko nalogo za suho juţino. Poleg tega pa sem naredila še 

plakat za slona in suho juţino. Ljudje so bili navdušeni nad slonovim zobom, rade volje 

so poslušali, ko sva pripovedovali bistvene značilnosti in včasih 'splavale' v pogovor. 

Velik izziv mi je bilo komunicirati v angleščini, saj je bilo kar nekaj tujcev. Nekaterim pa 

se ni ljubilo ustaviti le za trenutek in izkoristiti moţnost, da bi si pogledali, kar smo jim 

pripravili. Ja, tudi taki so! 

Mogoče bi bilo bolje, da ne bi imeli toliko ţivali, ker nekatere niso prišle do izraza. Ko 

smo ţe povedali nekaj stvari, so šli kar naprej in ţivali niso imele moţnosti, da bi bile 

predstavljene. Največ pozornosti je bila deleţna Ganga-slonica.  
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Zanimivo je bilo predvsem to, da nisem imela pravih suhih juţin. Zato sem se morala 

nekako "izmazati" in sem obiskovalcem postavljala vprašanja, če bi vedeli, katerega 

pajka imam. Ker je bil odgovor vedno napačen (da je suha juţina) sem jim na 

samem primeru pojasnila razlike med pajkom in suho juţino. Izkušnja več! 

Mislim, da bi morali biti taki nastopi pogostejši, ker si tako nabiramo izkušnje, 

sodelujemo drug z drugim in tudi uţivamo. Moja starša sta bila vesela obiska in sta 

pohvalila vse delavnice, torej se je obrestovalo. Kar pa je pomembno, kajne?« 

 

Slika 15: Priprava za nastop študentov na delavnicah v ţivalskem vrtu 

 

Slika 16: Nastop študentov na delavnicah v ţivalskem vrtu 

Študenti se pri taki obliki neformalnega pouka naučijo dela z različnimi 

starostnimi skupinami ljudi. Pri majhnih otrocih morajo biti previdni, da ti ne 

poškodujejo ţivali s preveč močnim prijemanjem in poskrbeti morajo za higieno pri 

delu z ţivalmi s katerimi otrokom omogočijo neposreden stik. Znati se morajo na 
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primeren način pribliţati obiskovalcem in jim na čim bolj »neinvaziven« način 

omogočiti neposreden stik z ţivalmi. Hkrati pa se naučijo predstavljati tudi ţivali, ki so 

večje in jih obiskovalci ne morejo prijeti. Zato imajo na voljo mnogo materialov 

(delov ţivali; koţa, kosti, zobje, ogrodja in podobno), s katerimi obiskovalcem 

pribliţajo ţivali. Mnenja študentov o takem delu so večinoma pozitivna. Pripombe, ki 

se pojavijo pa so v preteţni meri vezane na organizacijo dela (dostop do elektrike, 

postavitev točke) in vremenske razmere. 

Sklepne ugotovitve 

Iz obeh raziskav ugotovimo, da bi afektivne ovire lahko močno vplivale na 

učiteljevo odločitev za uporabo ţivih ţivali pri pouku. Namreč, razlika med prvimi in 

četrtimi letniki bodočih učiteljev biologije je bila statistično pomembna. Še posebej je 

bila razlika med študenti izraţena pri ocenah za ţivali, ki se jih je intenzivneje 

uporabljalo pri predmetih pedagoškega dela biološkega izobraţevanja. Do ţivali, ki 

so jih študenti uporabljali pri teh predmetih, so imeli boljši odnos in tudi nivo strahu in 

gnusa do teh ţivali so študenti ocenili bolje. 

Kompetence, zapisane v Prilogi A PRIPOROĈILA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN 

SVETA z dne18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za vseţivljenjsko učenje 

(2006/962/ES) navajajo, da je posamezno kompetenco gradijo znanja, odnosi in 

spretnosti. 

V izobraţevanju in oblikovanju kurikulov se največji poudarek daje na znanju / 

razumevanju (poznavanju) konceptov. Odnos in spretnosti pa naj bi se oblikovale ob 

spoznavanju teh konceptov. Načini, kako pridobiti primeren odnos in spretnosti pa so 

v preteţni meri izpuščeni. 

Učni načrti naravoslovje in biologija za osnovno šolo ter biologija za gimnazijo 

V učnih načrtih naravoslovje in biologija za osnovno šolo je pod filozofijo 

predmeta zapisano, da naj učenci pri pouku naravoslovja pridobijo znanje, ki jim 

omogoča boljše razumevanje narave in ţivljenja. Hkrati naj oblikujejo tudi pozitiven 

odnos do okolja. 

Med splošnimi cilji predmeta pa morajo učenci: 

- doseči, da z lastnim iskanjem in proučevanjem pridejo do določenih spoznanj in 

si oblikujejo pozitiven odnos do narave, 

- razviti odgovoren odnos do okolja in spodbuditi interes za njegovo aktivno 

varovanje in 

- razviti spoštovanje do vseh oblik ţivljenja in  razumevanje o medsebojni 

povezanosti ţive in neţive narave. 

V gimnazijskem učnem načrtu se beseda odnos prvič pojavi pri izbirnem sklopu 

'Ĉlovek in naravni viri', kjer je predvideno, »da dijaki s pomočjo različnih literaturnih 
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virov raziščejo in ovrednotijo posledice izkoriščanja naravnih virov in poročajo o svojih 

spoznanjih (razvijanje odnosa do varstva okolja in narave)«.  

Pod procesne cilje so avtorji učnega načrta za biologijo v gimnaziji uvrstili 

zavedanje dijakov o pomenu biotske pestrosti, prepoznavanje biotske pestrosti na 

različnih organizacijskih ravneh ţivih sistemov ter odgovoren odnos do njenega 

ohranjanja. 

Pod procesna znanja pa naj bi dijaki z vidika odgovornega odnosa do 

organizmov  primerjali potrebe in presojali vedenje gojenih organizmov (npr. 

farmskih) in njihovih bliţnjih  sorodnikov v naravi ter predlagali  izboljšave za gojenje 

organizmov. 

Pri postavljanju kriterijev za vrednotenje in oblikovanje odnosa do ţivljenja in 

narave je treba upoštevati tudi načela trajnostnega razvoja. Na vrednote in odnos 

do tovrstnih tem vplivajo kulturne, etične in miselne tradicije, ki jih dijakinje in dijaki 

delno oblikujejo v domačem okolju, delno pa v izobraţevalnem  procesu. Etično 

vrednotenje dopolnjuje in nadgrajuje naravoslovni vidik problema, kar prispeva k 

kompleksnemu mišljenju in sodobnemu celostnemu pristopu k pouku biologije. 

Na podlagi temeljnega mreţnega znanja o bioloških konceptih dijakinje in dijaki 

usvojijo spoznanja o organizaciji in strukturi ţivljenjskih procesov v ţivih sistemih, 

vključno s  procesi v lastnem telesu. Skozi to razumevanje razvijajo odgovoren odnos 

in spoštovanje  do narave ter lastnega zdravega načina ţivljenja. 

Pri laboratorijskem in terenskem raziskovanju ter drugih dejavnostih, ki vključujejo 

delo z organizmi ali delo v ekosistemih, naj bo v načrtovanje, izvedbo, spremljanje in 

vrednotenje aktivnosti vključen odgovoren odnos do ţivega, ekosistemov, lastne 

varnosti in zdravja. 

V načrtovanje izvedbe pouka naj bosta v sodelovanju z ostalimi predmeti 

smiselno vključena tudi razvijanje in uporaba ostalih kompetenc ter razvijanje 

odgovornega odnosa do ţivljenja in narave, ohranjanja zdravja in trajnostnega 

razvoja. 

Raziskavi, v katerih so se avtorji ukvarjali z učinkom uporabe ţivih ţivali na odnos 

učencev / bodočih učiteljev do ţivali kaţeta, da je za oblikovanje odgovornega 

odnosa učencev do ţivali nujna uporaba ţivih ţivali pri pouku. Nujno bi bilo 

omogočiti tako učencem kot tudi bodočim učiteljem biologije aktivno delo z 

različnimi ţivalmi in to večkrat v času šolanja / študija. Študenti naj se v času študija: 

- otresejo morebitnih negativnih čustvovanj do ţivali (to je učinkovito pri delu z 

ţivimi ţivalmi) 

- naučijo rokovati z različnimi skupinami ţivali,  

- naučijo zanje poskrbeti (jih gojiti), 
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- naučijo na pravilen način predstaviti ţivali učencem / omogočiti delo učencev 

z ţivalmi (poskrbeti za varnost učencev in ţivali). 

Študenti naj spoznavajo temeljne biološke koncepte ob uporabi ţivih ţivali. Le 

tako usposobljeni študenti bodo kot učitelji v večji meri pripravljeni učencem 

omogočiti delo z ţivimi organizmi. 

Predlogi za odpravo pomanjkljivosti 

Tudi na novo prenovljeni učni načrti ne dajejo jasne predstave, kako izvesti 

pouk, da bodo učenci pridobili zadostna znanja in hkrati oblikovali primeren odnos 

do ţivali in narave. 

Pomembno je razmisliti o rezultatih prve raziskave, ki je ugotovila, da so le 

učenci z neposredno izkušnjo z ţivalmi celostno oblikovali odnos in pridobili največ 

znanja o dvoţivkah. Samo delo z literaturo in slikovnim materialom, pa kljub močnem 

prizadevanju učitelja, da bi spremenil odnos učencev do dvoţivk, ni privedlo do 

ţelenih rezultatov (predvsem pozitivnega odnosa do dvoţivk). Tudi bodoči učitelji 

brez primernega usposabljanja za delo z ţivimi ţivalmi verjetno ne bi bili pripravljeni 

uporabljati le-teh pri pouku, prav zaradi čustvenih zavor, ki jih čutijo do ţivali in 

pomanjkanja neposrednih izkušenj z ţivalmi. 

Zato bi bilo potrebno: 

- povezati uporabo organizmov z obravnavo učne snovi, 

- opredeliti (ugotoviti) najprimernejše skupine (vrste) ţivali za uporabo pri pouku 

- pripraviti gradiva za problemski (raziskovalni) način dela učencev pri pouku, 

- v obliki delavnic usposobiti učitelje za delo z ţivimi organizmi (oskrba, 

rokovanje). 

- v obliki delavnic spodbujati učitelje za izvajanje projektnega in raziskovalnega 

poučevanja, 

- analizirati moţnosti za uporabo ţivali v sklopu neformalnih oblik pouka. 

Literatura 

1. TOMAŢIĈ, I. in VERĈKOVNIK, T. Odnos bodočih učiteljev biologije do ţivali. V: 

GUNDE-CIMERMAN, Nina (ur.), DROBNE, Damjana (ur.). Biodan 08 : Ljubljana, 

11. februar 2008. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 2008, str. 

[1]. [COBISS.SI-ID 23955929] 

2. TOMAŢIĈ, I. (2008). The influence of direct experience on students’ attitudes to, 

and knowledge about amphibians. Acta Biologica Slovenica (in press). 

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=23955929


 
 

 

˝Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 prednostne 

usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izvajanje projekta 

naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

112 

 

Trajnost in kakovost osnovnošolskega znanja anatomije in 

fiziologije človeka 

Avtor: dr. Andrej Šorgo 

 

Prikaz najpomembnejših rezultatov raziskave 

Namen raziskave  

Ugotoviti znanje dijakov prvega letnika gimnazije s področja biologije človeka, še 

pred obravnavo le-tega pri pouku. 

Opis populacije 

Anketo sov šol. letu 2005/06 izpolnili 204 učenci prvega letnika gimnazije (81 

fantov in 123 deklet, od tega jih je 19 obiskovalo devetletko in 185 osemletko). 

V letu, ko so pri biologiji v osnovni šoli obravnavali človeka (sedmi razred 

osemletke ali osmi razred devetletke), je bilo 174 (85,3 %) ocenjenih z odlično in 30 

(14,7 %) s prav dobro oceno. Niţje ocene ni bilo.  

Način dela v osnovni šoli 

Dijaki so odgovarjali na trditve, zapisane v tabeli tako, da so obkroţili trditev 

»da« ali trditev »ne«. Rezultati so podani v tabeli 14. 

Tabela 14: Trditve o poteku pouka biologije v osnovni šoli. Odgovarjali so 204 dijaki. 

 Odgovor Da Ne 

Št. Trditev /Število odgovorov in odstotek N % N % 

1 
Da bi dobil odlično oceno, je zadostovalo 

učenje iz zvezka. 
123 60,3 81 39,7 

2 
Ko smo obravnavali človeka, smo izvedli 

dosti vaj. 
33 16,2 171 83,2 

3 

Menim, da smo se v osnovni šoli o človeku 

naučili največ tistega, kar je uporabno v 

vsakdanjem ţivljenju. 

131 64,2 73 35,8 

4 
Obravnavanje človeka v osnovni šoli je bilo 

zahtevno, saj je zahtevalo dosti razmišljanja. 
69 33,8 135 66,2 

5 
Tkiva in celice, ki smo jih obravnavali, smo si 

vedno ogledali pod mikroskopom. 
21 10,3 183 89,7 
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6 
Znanja o človeku so bila posredovana na 

zanimiv način. 
80 39,2 124 60,8 

 

Iz odgovorov na trditev 1 (Da bi dobil odlično oceno, je zadostovalo učenje iz 

zvezka.) lahko sklepamo, da na večini šol ni bilo potrebno vloţiti prevelikega truda za 

doseganje celo odličnih rezultatov, saj je zanje zadostovalo ţe učenje iz zapiskov. Ker 

so v zapiskih učencev praviloma le iz konteksta iztrgana dejstva in trditve ter povzetki, 

ki jih namesto njih napravi učitelj, bi lahko sklepali, da ostane tako pridobljeno znanje 

v največ primerih na nivoju enostavne reprodukcije in prepoznavanja. Ta sklep 

utrjujejo odgovori na trditev 4 (Obravnavanje človeka v osnovni šoli je bilo zahtevno, 

saj je zahtevalo dosti razmišljanja), kjer se kar dve tretjini učencev nista strinjali s 

postavljeno trditvijo. Da so bila znanja o človeku posredovana na zanimiv način 

(trditev 6) meni le dobrih štirideset odstotkov učencev. Da je bilo poučevanje 

utemeljeno predvsem na teoretični osnovi, pa lahko sklepamo iz odgovorov o 

trditvah 5 (Tkiva in celice, ki smo jih obravnavali, smo si vedno ogledali pod 

mikroskopom.) ter 2 (Ko smo obravnavali človeka, smo izvedli dosti vaj). Oba 

odgovora nam dajeta vedeti, da je bilo praktičnega dela prav malo. Razveseljivo 

pa je dejstvo, da kar 64,2 % učencev meni, da so se pri pouku biologije naučili nekaj 

koristnega. 

Prvi sklop: poznavanje dejstev 

Dijaki so odgovarjali na enajst trditev namenjenih preverjanju dejstev iz nabora 

»splošnega« znanja. Ker so bili odgovori podani v naprej, so dijaki morali pravilne 

odgovore le prepoznati. Dijaki so odgovarjali z obkroţanjem moţnosti da, ne ali ne 

vem. Rezultati so podani v tabeli. 

Tabela 15: Poznavanje bioloških dejstev. Odgovarjali so 204 dijaki. 

 Odgovor Da Ne Ne vem 

Št. Trditev /Število odgovorov in odstotek. N % N % N % 

1 »Vetrovi« nastajajo v debelem črevesu. 124 60,8 34 16,7 46 22,5 

2 Jajčece se oplodi v jajcevodu. 93 45,6 89 43,6 22 10,8 

3 Moţgani so nadrejeni avtonomnemu ţivčevju. 106 51,9 36 17,6 62 30,4 

4 
Posteljica se razvije iz materinega in plodovega 

tkiva. 
90 44,1 36 17,7 78 38,2 

5 
Poškodbo, kjer se natrgajo ali pretegnejo vezi, ki 

veţejo kostni sklep, imenujemo izpah. 
63 30,9 126 61,7 15 7,4 

6 
Pri kratkovidnosti človek razločno vidi oddaljene 

predmete. 
76 37,3 115 56,4 13 6,4 
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7 
Pri pljučnici čutimo pri dihanju ostro bolečino v 

pljučih. 
133 65,2 24 11,8 47 23,0 

8 
S pregledom urina lahko ugotovimo, če je ţenska 

noseča. 
155 76,0 29 14,2 20 9,8 

9 
Sladkorna bolezen je posledica izločanja prevelike 

količine hormona insulina. 
71 34,8 93 45,6 40 19,6 

10 
Slika predmeta, ki ga gledamo, nastane v 

moţganih. 
166 81,4 31 15,2 7 3,4 

11 Virusne bolezni zdravimo z antibiotiki. 127 62,2 70 34,3 7 3,4 

 

Iz tabele lahko razberemo, da je kar dobrih 80 % dijakov vedelo, da slika 

predmeta, ki ga gledamo, nastane v moţganih in le nekaj manj (76 %), da lahko s 

pregledom urina ugotovimo, če je ţenska noseča, kar lahko ocenimo kot dober 

rezultat. Po drugi strani pa manj kakor polovica dijakov ve, da virusnih bolezni ne 

zdravimo z antibiotiki (34,3 %), da sladkorno bolezen povzroči pomanjkanje insulina 

(45,6 %), da se posteljica razvije iz materinega in plodovega tkiva (44,1 %) ter da se 

jajčece oplodi v jajcevodu (45,6 %).  

 

Graf 25: Število učencev in skupno število točk, ki so ga zbrali pri preverjanju bioloških dejstev. Odgovarjali so 204 

dijaki. 

 

Dodatni uvid v izkazano znanje je moţno razbrati iz kupnega števila točk, ki so 

jih posamezni učenci pridobili v tem sklopu nalog (tabela 15, graf 25). Upoštevani so 

bili le pravilni odgovori, nepravilni odgovori in odgovori »ne vem« so bili obravnavani 

skupaj kot nepravilni odgovori. Iz grafikona 1 lahko ugotovimo, da je največ učencev 

odgovorilo pravilno na 6 ali 7 vprašanj od enajstih, medtem ko je zelo dobrih ali zelo 

slabih seštevkov malo. Upoštevajoč povprečno vrednost seštevkov, ki je bila 6,2, 
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lahko izpeljemo sklep, da je izkazano znanje naših prvošolcev na osnovi 

prepoznavanja trditev praviloma zgolj povprečno. Ĉe pa upoštevamo najpogosteje 

uporabljani »standardni« šolski kriterij za pozitivno oceno, ki je 50 %, bi bilo »pozitivno 

ocenjenih« malo manj kakor tri četrtine učencev (149 od 204 ali 72,3 %). 

Drugi sklop: analiza slike 

Učenci so dobili nalogo naj prosto narišejo, kaj je v njih. Cilj je bil  preveriti 

poznavanje organskih sistemov. Zasnova naloge je bila takšna, da je zahtevala priklic 

znanja in njegovo uporabo v novi situaciji. Za kodiranje rezultatov je bila uporabljena 

shema v tabeli. 

Tabela 16: Kodna tabela, namenjena analizi risb. 

0* Ni omembe organa ali organskega sistema 

1* En organ narisan na nepravem mestu  

2* En organ narisan na pravem mestu 

3* Dva ali trije organi narisani na nepravem mestu  

4* Dva ali trije organi narisani na pravem mestu 

5* Štirje in več organov narisanih na nepravem mestu  

6* Štirje ali več organov narisanih na pravem mestu 

 

Tabela 17: Rezultati analize slik, nastalih z navodilom 'Nariši vse, kar meniš, da je v tebi'. Analiza 204 risb 

Ocena 0* 1* 2* 3* 4* 5* 6* 

Organski 

sistem 
N % N % N % N % N % N % N % 

Ogrodje 155 76,0 15 7,4 7 3,4 9 4,4 8 3,9 2 1,1 8 3,9 

Mišičje 188 92,1 12 5,9 3 1,5 1 0,5 – – – – – – 

Prebavila 13 6,4 20 9,8 4 1,9 71 34,8 6 2,9 86 42,1 4 1,9 

Dihala 22 10,8 44 21,6 51 25,0 58 28,4 22 10,8 7 3,4 – – 

Izločala 64 31,4 66 32,4 15 7,4 54 26,5 5 2,5 – – – – 

Ĉutila 117 57,3 2 1,0 21 10,3 10 4,9 49 24,0 2 1,0 3 1,5 
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Ţivčevje 35 17,1 3 1,5 148 72,5 8 3,9 10 4,9 – – – – 

Hormonalni 

sistem. 
193 94,6 3 1,5 7 3,4 1 0,5 – – – – – – 

Koţa 202 99,0 – – – – 1 0,5 – – 1 0,5 – – 

Spolovila 155 76,0 25 12,2 14 6,8 9 4,4 1 0.5 – – – – 

Krvoţilje 26 12,7 92 45,1 66 32,3 20 9,8 – – – – – – 

Limfni sistem 192 94,1 8 3,9 2 1,0 1 0,5 1 0,5 – – – – 

 

*Pomen oznak v tabeli: 0*: Ni omembe organa ali organskega sistema; 1*: En organ 

narisan na nepravem mestu; 2*: En organ narisan na pravem mestu; 3*: Dva ali trije 

organi narisani na nepravem mestu; 4*: Dva ali trije organi narisani na pravem mestu; 

5*: Štirje in več organov narisanih na nepravem mestu; 6*: Štirje ali več organov 

narisanih na pravem mestu. 

Iz tabele lahko razberemo grupiranje organskih sistemov v dve jasno izraţeni 

skupini. V prvi skupini so organski sistemi, ki jih je večina dijakov vsaj z eno omembo 

vrisala v risbo.To so: prebavila, dihala, krvoţilje, ţivčevje in izločala. V drugo skupino 

pa spadajo organski sistemi: koţa, hormonalni sistem, limfni sistem, mišičje, ogrodje, 

spolovila in čutila, ki so jih dijaki omenjali redkeje ali komaj kdaj. Iz analiz risb lahko 

brez velikih teţav ugotovimo, da je prikazano znanje milo rečeno slabo. Za ustrezno 

bi lahko ocenili le poznavanje prebavil, medtem ko za ostale organske sisteme tega 

ne moremo reči. Ne moremo pa zadovoljivo razloţiti ugotovitev, da npr. prav nihče 

od dijakov ni označil mlečnih ţlez ali vrisal vranice. Za ilustracijo predstavljamo štiri 

slike.  
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Slika 17: Primeri risb človeške notranjosti, kot so jo narisali dijaki prvih letnikov gimnazije v predhodnem poznavanju 

anatomije človeka. 

 

Iz slik je zlahka mogoče razbrati, da so v dijaški zavesti o njih samih organski 

sistemi med seboj nepovezani. Organi so narisani shematizirano, izolirano in iztrgano 

iz konteksta organskega sistema. Tako je npr. na vseh štirih slikah narisano srce, ki pa 

ni z ţilami povezano z ostalimi organskimi sistemi. Podobno je s prebavili, od katerih je 

npr. narisan ţelodec, povsod pa manjka poţiralnik.  



 
 

 

˝Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 prednostne 

usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izvajanje projekta 

naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

118 

 

Tretji sklop: prosti odgovori na vprašanja 

Dijaki so odgovarjali na vprašanja, ki so se nanašala na situacije, ki bi jim lahko 

bili izpostavljeni v vsakodnevnem ţivljenju. S temi vprašanji je mogoče poleg 

poznavanja dejstev preveriti še njihovo uporabo v novih situacijah. Odgovori so 

prikazani za vsako vprašanje posebej. 

1. Babica je ţelela k maši na Kredarico in so jo tja prepeljali s helikopterjem. Kako se ji 

je spremenil srčni utrip? Razloţi vzrok spremembe.  

Odgovori Koda 
Število 

odgovorov 
% 

povišan srčni utrip in višja nadmorska višina/niţji 

zračni tlak 
3 75 36,8 

povišan srčni utrip ali višja nadmorska višina/niţji 

zračni tlak 
2 92 45,1 

napačna odgovora 1 17 8,3 

brez odgovora 0 20 9,8 

 

Iz analize odgovorov lahko ugotovimo, da je pribliţno dvakrat več tistih dijakov (36,8 

%), ki so povsem pravilno ugotovili, da bi se povišal srčni utrip in zato navedli vzrok, 

kot tistih (18,1 %), ki niso odgovorili ali pa so odgovorili napačno. Velika večina 

dijakov (45, 1 %) je odgovorila le delno pravilno. Rezultat zato lahko označimo zgolj 

za povprečen. 

2. Ţenska je bila noseča 290 dni in so ji sproţili umetne popadke. Razloţi, zakaj! 

Odgovori Koda 
Število 

odgovorov 
% 

preteklo 9 mesecev, nevarnost za plod in mater 2 185 90,7 

napačen odgovor 1 10 4,9 

brez odgovora 0 9 4,4 

 

Rezultat lahko interpretiramo na dva načina. Dobro, saj več, kakor 90 odstotkov 

dijakov ve, kako dolgo traja nosečnost, ali pa slabo, saj kar ena desetina odličnjakov 

ne ve, kako dolgo traja nosečnost.  

3. V čakalnici si prisluškoval(a) razgovoru, v katerem je gospa v modrem rekla:  

»Dobila sem napotnico za urologa«. Visok in suh gospod ji je odvrnil: »Hvala bogu, da 



 
 

 

˝Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 prednostne 

usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izvajanje projekta 

naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

119 

 

je gastroskopija ţe za menoj«. S katerim organskim sistemom ima teţave gospa? 

Kateri organ so pregledali gospodu? 

Odgovori Koda 
Število 

odgovorov 
% 

sečila/izločala/urogenitalni sistem in ţelodec 5 26 12,7 

sečila/izločala/urogenitalni sistem in drug prebavni 

organ; organ sečil in ţelodec 
4 14 6,9 

nepravilni organski sistem/brez odgovora in ţelodec; 

sečila/izločala/urogenitalni sistem in nepravilni 

organ/brez odgovora 

3 57 27,9 

organ sečil in drug prebavni organ; nepravilen/brez 

odgovora in drug prebavni organ; organ sečil in 

nepravilni organ./brez odgovora 

2 34 16,7 

napačna odgovora 1 17 8,3 

brez odgovora 0 56 27,4 

 

Vprašanje je bilo zastavljeno iz prepričanja, da bi se moral vsak človek znati orientirati 

po tablah v bolnici. Na osnovi odgovorov vemo, da je v resnici takšnih le slabih 

dvajset odstotkov. Kar 35, 7 % pa obeh izrazov sploh ni poznalo ali so odgovorili 

napačno. Ostali so nekje vmes in poznajo en ali drugi termin (27,9 %) ali pa vedo, kje 

pribliţno bi iskali odgovor (16,7 %). Pri tem vprašanju so odgovori porazdeljeni v drugo 

smer, kakor pri vprašanju št. 1. Pridobljene rezultate pripisujemo domnevi, da v 

osnovni šoli pri pouku le redko uporabljajo tujke, ki pa se nato v vsakdanjem ţivljenju 

redno pojavljajo.  

4. Bil(a) si predolgo v vodi in so ti pomodrele ustnice, ker je hemoglobin spremenil 

barvo. Kateri plin se je vezal nanj? 

Odgovori Koda 
Število 

odgovorov 
% 

ogljikov dioksid 2 24 11,8 

Vodik 1 46 22,5 

Dušik 1 23 11,3 

Kisik 1 30 14,7 

Ogljik 1 4 2,0 

Klor 1 1 0,5 
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brez odgovora 0 76 37,3 

 

Pri tem vprašanju se je bolj kot nepoznavanje dejstva, da pomodrelost povzroči 

ogljikov dioksid, kar ve le slabih 12 % dijakov, izkazalo nepoznavanje lastnosti plinov, 

kar pa je predmet poučevanja kemije. To, da dijak ne ve, da pomodrelost 

hemoglobina povzroča ogljikov dioksid, sicer ni razveseljivo, presenetljivo pa je bilo 

dejstvo, da jih kar 22,5 % pripisuje pomodrelost vodiku, česar si ne znamo povsem 

zadovoljivo razlagati. Le špekuliramo lahko, da so dijaki povezali barvno spremembo 

z disociacijo vode. Prav tako so kar štirje dijaki prepričani, da je ogljik plin, dušik pa bi 

lahko iz nabora potencialnih kandidatov izločila njegova nereaktivnost. 

Ugotovitve in sklepi 

Iz analize rezultatov lahko brez velikega tveganja, da se motimo, ugotovimo, 

da je znanje anatomije in fiziologije človeka pri naših učencih, ki zapustijo osnovno 

šolo z odličnim uspehom, najpogosteje le povprečno ali še to ne. Le redki dijaki 

izkazujejo odlično znanje le dobro leto po obravnavi človeka v osnovni šoli. Iz tega 

sicer ne moremo sklepati, da v trenutku preverjanja v osnovni šoli niso izkazovali 

ustreznih standardov znanj za odlično oceno, temveč lahko pri večini dijakov 

nepravilne odgovore ali njihovo odsotnost pripišemo predvsem nizki trajnosti znanja. 

Nizko trajnost znanja pa lahko v dobršnem delu pripišemo tudi metodam dela, ki so 

jih učitelji pri svojem delu uporabljali. Iz odgovorov lahko sklepamo, da večina pouka 

poteka zelo teoretično in učencem ne nudi pravega izziva ali praktičnih znanj. 

Dijaki še najbolje obvladajo poznavanje posameznih dejstev, čeprav so lahko 

med njimi tudi ogromne razlike. Prav tako ugotavljamo, da (verjetno po preferencah 

učiteljev) nekatere organske sisteme obravnavajo zelo podrobno (npr. prebavila), 

medtem ko nekateri sistemi ostajajo zapostavljeni (limfni sistem, hormonalni sistem). 

Tudi znotraj posameznega organskega sistema lahko posamezne organe 

obravnavajo zelo podrobno (npr. srce ali ţelodec), medtem ko so nekateri organi 

obravnavani zelo površno ali sploh ne, kot je to primer z vranico ali mlečnimi ţlezami. 

Očitno je tudi, da dijaki nekaterih organov praviloma sploh ne pojmujejo kot organe 

(posamezne mišice, kosti, jezik, endokrine ţleze). 

Iz risb lahko sklepamo, da dijaki organskih sistemov ne povezujejo med seboj v 

celoto, kar pripisujemo zaporedni obravnavi organskih sistemov in kasnejšemu 

pomanjkljivemu povezovanju v smiselno in organsko povezano celoto, kar človeško 

telo nedvomno je. 

Rezultatov učencev, ki se vpišejo na gimnazijo, pa kakršni koli ţe so, nikakor ne 

moremo posploševati na vso populacijo, ki zapušča osnovno šolo. Ĉe se na 

gimnazije vpisujejo najboljši učenci, se seveda lahko zastavi vprašanje: »Kakšno je 

šele znanje ostalih, ki niso imeli odlične ali prav dobre ocene?« Zaskrbljujoča pa je 

tudi ugotovitev, da bodo mnogi, ki ne bodo usvojili znanj o človeku v nadaljnjem 

šolanju (npr, v gimnaziji), morali s takšnim znanjem o samih sebi tudi ţiveti. 
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Predlogi za odpravo pomanjkljivosti 

V danem trenutku je mnogo pozornosti po šolah namenjenemu 

medpredmetnemu povezovanju znanj, kot kaţe pa bo potrebno še več pozornosti 

nameniti ţe povezovanju znotraj samega predmeta. 
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Naravoslovna pismenost s področja biologije v prvi triadi ter 4. in 5. 

razredu osnovne šole 

Avtor: Jana Ambroţič-Dolinšek 

 

Prikaz najpomembnejših rezultatov raziskave 

Vrednotenje učnih načrtov (UN) iz leta 1998 za pouk Spoznavanja okolja in 

Naravoslovja in tehnike v 1. in 2 triletju: 

V uvodnem delu so lepo predstavljeni naravoslovni predmeti in njihovi cilji.  

Na operativni ravni pa ni več tako, saj so večinoma so napisani samo vsebinski 

cilji (procesna znanja so opisana samo v dejavnostih). 

Pri standardih znanja  skoraj ne najdemo  drugega kot vsebinske cilje. Med 

standardi znanja, ki ga mora osvojiti otrok, ki konča 1. in 2. triletje so omenjene samo 

vsebine. Učenec pozna, ve, opiše, razlikuje, sebe in druga ţiva bitja, nekatera okolja 

in zdravje ter našteje, razvrsti, razlikuje, opiše, uporabi, presodi, oceni, našteje, razloţi 

vsebine, ki se nanašajo na raznolikost v naravi. 

Ključne kompetence (zmoţnosti) za vseţivljenjsko učenje, ki so postale aktualne  

sprejetjem evropskega okvira  ključnih kompetenc leta 2006 v aktualnem UN še niso 

omenjene in tudi ne moremo pričakovati, da bi bile. 

Vrednotenje UN, ki so trenutno v postopku prenavljanj  za pouk Spoznavanja 

okolja in Naravoslovja in tehnike v 1. in 2 triletju: 

V uvodnem delu obeh osnutkov UN so jasno zapisana  tudi procesna znanja, 

vključno z odnosom učencev do naravoslovja (stališča): vedoţeljnost, objektivnost, 

kritičnost…. V 2. triletju je jasno izpostavljeno raziskovalno delo: identifikacija 

raziskovalnih vprašanj, načrtovanje (opredelitev spremenljivk), napovedovanje, 

izvajanje (merjenje ali opazovanje), delo s podatki, zaključevanje in vrednotenje).V 

cilje so vključene ključne kompetence (zmoţnosti) za vseţivljenjsko učenje. 

V operativnem delu za 1. triletje so cilji in vsebine jasno ločeni. Iz predvidenih 

ciljev učitelj jasno ve katere vsebine mora obravnavati, manj jasno pa mu je kako 

dosegati procesne cilje. Vsebinski cilji niso povezani z procesnimi cilji. Povezovanje 

vsebinskih in procesnih ciljev je prepuščeno učitelju.  

Med pričakovanimi rezultati so v 1. triletju poleg vsebinskih standardov znanja 

(ve, poveţe, razvrsti, prepozna , razume, sebe, druga ţiva bitja, okolje) omenjeni tudi 

procesna znanja, osvajanje postopkov (spretnosti) kot so načrtovanje, izvedba, 

poskusov, opazovanje, beleţenje, predlogi za raziskovalna vprašanja, priprava 

vprašalnika ali opazovalnega lista ter sporočanje. Procesna znanja so jasno 

definirana, procesni standardi nekoliko manj. 
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V operativnem delu za 2. triletje so vsebine samo naštete, med procesno-

razvojnimi cilji jasno definirane, slabše pa učitelja vodijo k doseganju procesnega 

znanja, pri čemer si mora pomagati z dodatnim 7. poglavjem. 

Med pričakovanimi rezultati 2. triletja so poleg vsebinskih standardov znanja 

(opiše, pozna, spoštuje, pojasni, razlikuje, ţiva bitja povezana z njihovim okoljem) 

definirani naravoslovni in tehnični postopki, ki pa v osnutku za 2. triletje niso tako 

dodelani kot v osnutku 1. triletja. Pričakovani rezultati omenjajo poleg uporabe 

merilnih pripomočkov, samostojnega  načrtovanja in izvedbe preproste raziskave, še 

zaznavanje z vsemi čutili (procesno znanje?), natančno razvrščanje, branje podatkov 

z grafičnimi zapisi ( to delajo ţe v 1. triletju), uporablja veščine eksperimentalnega 

dela (katere?) in skrb za urejenost delovnega prostora. V UN za 2. triletje so med 

pričakovanimi rezultati omenjena še stališča, kot so pozitiven odnos do sebe, soljudi 

in okolja (drugih ţivih bitij?), kazanje vedoţeljnosti, kritičnosti, objektivnosti in 

občutljivosti (?), spoznavanje pravic, dolţnosti in omejitev posameznika v druţbi, 

trajnostni razvoj. 

Ključne kompetence so vključene v uvodni del Ciljev/ kompetenc obeh UN (SO 

in NIT). Zelo slabo pa so integrirane in so komajda nakazane v pričakovanih rezultatih. 

V pričakovanih rezultatih so procesna znanja v UN za 1. triletje jasno definirana, kar 

za UN za drugo triletje (NIT) ne moremo trditi. Procesni cilji so potrebni še temeljite 

dodelave. Ker  pa gre za osnutek v nastajanju, naj se ta zapis razume kot priporočilo 

in ne kot kritika! 

Ali si cilji za področju BI sledijo po vertikali? Sedanji in nastajajoči UN sta 

vsebinsko podobna, vsebine si lepo sledijo po vertikali, za cilje vsaj tiste procesne pa 

tega ne bi mogla trditi. 

Sedanji UN: 

1. triletje: 

Jaz in narava in jaz in zdravje: vsebine jaz, drugi ljudje, druga ţiva bitja, okolje, 

reprodukcija in zdravje, okoljska vzgoja 

2. triletje: 

Kako deluje človeško telo: organski sistemi in razvrščanje ţivih bitij, rastline in ţivali na 

kopnem, drevesa in grmi, rast in razvoj ţivih bitij. Ţiva bitja izmenjujejo snovi z okolico: 

hrana, dihanje, voda, prehranjevalne verige in spleti, 

UN v nastajanju: 

1. triletje:  

Ţiva bitja: ţiva neţiva narava, okolje, pogoji za ţivljenje, skrb za zdravje, zaščita 

pred boleznimi, okoljska vzgoja  

2. triletje: 
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Ĉloveško telo, prehrana in skrb za zdravje, razvrščanje ţivih bitij in ţiva bitja 

izmenjujejo snovi z okolico in jih spreminjajo 

SKLEPI analize UN: 

Sedanji UN sicer v uvodu lepo naniza cilje pouka SO in NIT, na operativni ravni in 

ravni standardov znanja pa so opisani samo vsebinski cilji. V osnutkih novih UN je sicer 

viden premik od vsebinskih k procesnim ciljem, vendar pa je to še vedno vidno 

predvsem v uvodnem delu, tudi v dodatnih poglavjih, kot pomoč učiteljem, zelo 

malo pa se to čuti v operativnem delu in še manj v opisu standardov znanja oziroma 

opisu pričakovanih rezultatov! Splošen vtis je da je osnutek UN za 1. triletje nekoliko 

bolje dodelan kot UN za 2. triletje, da snovalci vedo kaj ţelijo doseči, da pa 

prepuščajo učitelju da sam izbere pot za doseganje teh ciljev. Vprašanje je ali so 

učitelji dovolj izurjeni za doseganje teh ciljev. Zlasti, ker se v svojem šolanju niso 

srečevali s takim delom. Izkušnje namreč kaţejo, da študentje poučujejo  tako, kot so 

bili sami večino časa poučevani! 

Skribe-DimčevA (2006) komentira rezultate študije PISA za 15. letnike, in 

ugotavlja, da je PISA najsodobnejši učbenik za pouk naravoslovja v osnovni šoli in na 

univerzitetni ravni pri izobraţevanju učiteljev naravoslovja. Ugotavlja, da je 

naravoslovno znanje v teh testih zelo natančno), zelo sodobno opredeljeno in 

vključuje sodobna teoretična znanja, ki so konkretizirana in udejanjena v 

naravoslovnih nalogah. To zadnje ne velja za naše UN, kjer se mora učitelj za 

doseganje porcesnih ciljev močno zanašati na lastno iznajdljivost in domišljijo katere 

procesne cilje dosegati, in kakšne rezultate pričakovati!  

Dobro izhodišče za uvajanje in dodelavo procesnih ciljev le lahko vsaj za 1. in 2. 

triletje študija TIMSS, tisti del, ki se nanaša na standardne znanja naravoslovja za 4. 

razred, ki jih preverja. Tudi ta študija lahko sluţi kot dober zgled za pripravo UN in 

preverjanje znanja.  

ANALIZA - mednarodne primerjalne študije 

NPZ 

NPZ za 6. razred ne vključuje naravoslovnih predmetov, zato ga nisem evalvirala. 

PIRLS 2006 

PIRLS 2006 Prvi rezultati kaţejo, da se je v Sloveniji bralna pismenost otrok te starosti 

pomembno zvišala. 

PISA  

Splošne ugotovitve PISA študije so (povzeto po Skribe-Dimec Vrednotenje PISE 2006): 

- naravoslovno znanje je zelo natančno  opredeljeno, kar se ne upošteva  pri 

trenutni prenovi  UN.  
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- naravoslovno znanje  je zelo sodobno opredeljeno, 

- vsa sodobna teoretična znanja so konkretizirana in  udejanjena  v 

naravoslovnih naolgah. 

Naloge predstavljene v PISA študiji nam lahko posredujejo veliko informacij, kako 

naj izgledajo tipi vprašanj, kompetence, kategorije znanja, področje uporabe, 

situacija 

PISA 2006 

- Kompetence PISA 2006 je povzela kot prepoznavanje naravoslovno-

znanstvenih (n-z) vprašanj, znanstvene razlage pojavov, uporabo n-z podatkov 

in preverjanje dejstev. 

- Prepoznavanje  n-z vprašanj: prepoznavanje tematik, ki jih je mogoče raziskati, 

prepoznavanje ključnih besed,  za iskanje n-z informacij, prepoznavanje ključnih  

značilnosti n-z raziskovanja 

- Znanstvena razlaga pojavov: uporaba n znanja v danih situacijah, znanstveno 

opisovanje ali pojasnjevanje pojavov in napovedovanje sprememb, iskanje 

primernih opisov, razlag ali napovedi. 

- Uporaba n-z podatkov in preverjanje dejstev: pojasnjevanje znanstvenih 

dokazov izpeljevanje in posredovane ugotovitev, prepoznavanje domnev, 

dokazov in sklepanj, na podlagi katerih os oblikovane ugotovitve, razmišljanje o 

socialnih, torej druţbenih posledicah vključevanja n-z in tehnološkega razvoja. 

Avtorici se zdi, da PISA meri pomembno naravoslovno znanje, meri uspešnost 

uporabe naravoslovnih kompetenc v pomembnih situacijah, ki so odsev realnega 

sveta, trajnostnega razvoja, zgodovinske in tehnološke situacije, odnos do 

naravoslovja.  

Njena glavna ugotovitev je, da se da procesna znanja preverjati tudi na 

papirju, kar zahteva od učencev da se vţivijo v  konkretno situacijo izvajanja 

raziskave in tako na posreden način ugotavlja sposobnost učencev za raziskovalno 

delo. 

TIMSS 2006 

Povzemam ugotovitve raziskave TIMSS  (izvajalec IEA). Medtem ko so doseţki 

starejših slovenskih učencev dobri, saj so dosegli 8. mesto med 36 sodelujočimi 

drţavami,  pa doseţki mlajših zahtevajo posebno obravnavo, saj so učenci 4. 

razredov dosegli samo 18. mesto med 36 drţavami. Ker se TIMSS analize potekajo 

vsake štiri leta so leta 2007 ugotavljali znanje iste populacije kot leta 2003. Zato je 

skok s 18 na 8 mesto velik napredek in nadpovprečno dober rezultat.  
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Rezultati analize za leto 2003, ko so bili v študijo vključeni tako 3. razredi 

osemletke in 4. razredi devetletke, so pokazali, da je naraslo znanje otrok v starem 

programu, doseţki otrok v novem programu pa so bili slabši. 

Slovenski četrtošolci sicer zaupajo vase za učenje naravoslovje, kljub temu pa 

se je deleţ zaupanja vase od leta 2003 do leta 2007 zniţal za celih 12 %.  

V mnogih drţavah  je razvijanje veselja  do naravoslovnih predmetov 

pomemben cilj poučevanja naravoslovja. TIMSS je meril tako veselje do naravoslovja, 

pomembnost za ţivljenje, samozavest učencev  pri učenju naravoslovja. Od leta 

1995 se je veselje do naravoslovja med slovenskimi učenci 4. r. zmanjšalo za 8 %, 

Deleţ otok, ki nimajo veselja do naravoslovja pa povečal za 10 %. 

 

Za naravoslovne kompetence so zanimivi rezultati mejnikov znanja: 

MEJNIKI ZNANJA v 4. razredu   

Mejniki znanja – so opisi znanj, ki jih kaţejo učenci, ki preseţejo določeno število 

točk - tipična znanja, ki jih otroci izkazujejo, ko doseţejo vsakega od mejnikov znanja. 

S primerjavo mejnikov znanja in učnih načrtov lahko ugotovimo, za katero raven 

znanja učence uči njihov učni načrt in katera znanja se ima otrok  priloţnost naučiti v 

šoli od znanj, ki jih izkazujejo vrstniki po svetu. 

Povzetki opisov naravoslovnega znanja TIMSS za 4.  razred: 

Mejnik najvišje ravni znanja (625 t): 

Učenci uporabljajo znanje  in razumevanje n-z procesov in odnosov pri enostavnem 

znanstvenem raziskovanju. Učenci pokaţejo razumevnje značilnosti ţivljenjskih 

procesov organizmov in tudi razumevanje dejavnikov vezanih na zdravje ljudi. 

Pokaţejo razvijajoče se sposobnosti razlage rezultatov in sklepanj, in zasnove 

sposobnosti vrednotenja in argumentiranja rezultatov enostavnega naravoslovnega 

raziskovanja. 

Mejnik visoke ravni znanja (550 t): 

Učenci uporabljajo znanje in razumevanje za razlago vsakdanjih pojavov. Dokaţejo 

razumevanje nekaterih rastlinskih in ţivalskih struktur, ţivljenjskih porcesov in okolja.  

Učenci pokaţejo nekatere spretnosti in znanja, potrebna za naravoslovno 
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raziskovanje. Učenci  znajo podati kratke odgovore, v katere vključijo naravoslovna  

spoznanja z informacijami iz vsakdanjih izkušenj s procesi v ţivi in neţivi naravi. 

Mejniki srednje ravni znanja (475 t): 

Učenci uporabljajo  osnovno znanje in razumevanje praktičnih situacij v naravoslovju. 

Prepoznajo nekatere osnovne informacije, povezane z lastnostmi ţivih bitij, in njihove 

interakcije z okoljem. Delno so sposobni  razloţiti informacije slikovnih predstavitev in 

diagramov ter uporabiti znanje v praktičnih situacijah.  

 Mejniki niţje ravni znanja (400 t): 

Učenci imajo neko osnovno znanje o neţivi in ţivi naravi. Poznaj nekatera enostavna 

dejstva, povezana z zdravjem ljudi ter vedenjskimi in telesnimi lastnostmi ţivali. Učenci 

znajo razloţiti označene slike in preproste diagrame, dopolniti preproste tabele in 

zapisati kratke pisne odgovore na vprašanja, ki zahtevajo informacije o dejanskem 

stanju. 

Po mejnikih znanja se slovenski otroci v 4. razredu ne odreţejo najbolje in so na 

vrhu spodnje polovice drţav. Samo 6 % otrok dosega najvišje ravni znanja ( za 

primerjavo – pred nami so Singapur (36 %), ZDA (15 %), Anglija (14 %), Madţarska (13 

%) Italija (13 %), Japonska (12%) Slovaška (11 %) Latvija(10 %) , Nemčija (10 %), 

Kazahstan (10 %) in nekaj drugih evropskih in neevropskih drţav). Ker gre pri najvišjih 

mejnikih za zelo kompleksne in zahtevne naloge je odstotek učencev iz teh drţav, ki 

je dosegel najvišji mejnik, ogromen. Na splošno pa je bil  v tistih drţavah, ki so dosegle 

najvišje povprečne naravoslovne doseţke, deleţ učencev, ki so dosegli višje mejnike, 

višji kot v drţavah z niţjim povprečnim doseţkom. Pri tem je potrebno poudariti, da se 

je deleţ slovenskih otrok v primerjavi z deleţem slovenskih učencev 4. razreda 

vključenih v TIMSS 2003 zvišal in ni nazadoval, tako, da moramo biti z rezultati naši 

učencev pravzaprav zadovoljni. Kar pa ne pomeni da si ne smemo prizadevati za 

dvig ravni znanja v prihajajočem obdobju! 

V preizkusu znanja za četrtošolce je bila skoraj polovica nalog (45 % nalog v 

preizkusu znanja) posvečena preverjanju znanja o ţivi naravi. Glede na Izhodišča v 

TIMSS, bi otroci do četrtega razreda ţe morali poznati značilnosti in ţivljenjske procese 

ţivih bitij, primerjati ţivljenjske cikel splošno znanih organizmov (metuljev, ţab…)opisati 

razmerja med rastlinami in ţivalmi v preprostih ekosistemih, in imeti osnovna znanja o 

zdravju človeka, prehranjevanju  in boleznih. Vprašanja s področja neţive narave so 

obsegala 35 % vseh nalog v preizkusih znanja in vprašanja s področja ved o zemlji 20 

% vseh nalog v preizkusih znanja. Na vsakem vsebinske področju  se je od učencev 

pričakovalo, da bodo pokazali znanje dejstev, sposobnosti uporabe znanja za 

reševanje nalog ter znali oblikovati sklepe in utemeljitve! 

Deleţ zastopanosti nalog v raziskavi TIMSS je bil: 45 % nalog s področja znanja o 

ţivi naravi, 35 % nalog s področja neţive narave, 20 % nalog s področja ved o Zemlji. 

Slovenski četrtošolci največ časa namenijo  poučevanju ţive narave (45 ur) in 

neţive narave (36 ur) in vsebinam s področja ved Zemlje samo 13 šolskih ur. 
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Mejnik najvišje ravni znanja (625 t): 

Mejnik: Učenci uporabljajo znanje in razumevanje n-z procesov in odnosov pri 

enostavnem znanstvenem raziskovanju. Učenci pokaţejo razumevanje značilnosti 

ţivljenjskih procesov organizmov in tudi razumevanje dejavnikov vezanih na zdravje 

ljudi. Pokaţejo razvijajoče  se sposobnosti razlage rezultatov in sklepanj, in zasnove 

sposobnosti vrednotenja in argumentiranja rezultatov enostavnega naravoslovnega 

raziskovanja. 

 

 

 

Na področju ţive narave se od učencev v četrtem razredu pričakuje, da 

razumejo nekaj osnovnih načel dednosti in razmnoţevanja. V poročilu je bil prikazan 

primer naloge, z odprtim odgovorom, ki od učencev pričakuje, da pojasnijo ali se 

lahko zadnji ţiveči samec iz vrste orjaških ţelv na svetu razmnoţuje in tako poskrbi da 

vrsta ne bo izumrla. Pravilen odgovor je da se sam ne more razmnoţevati in da za to 

potrebuje samico. Slovenci so se pri tem vprašanju uvrstili na 21. mesto z 32 % 

deleţem pravilnih odgovorov. 
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Mejnik visoke ravni znanja (550 t): 

Mejnik: Učenci uporabljajo znanje in razumevanje za razlago vsakdanjih 

pojavov. Dokaţejo razumevanje nekaterih rastlinskih in ţivalskih struktur, ţivljenjskih 

procesov in okolja. Učenci pokaţejo nekatere spretnosti in znanja, potrebna za 

naravoslovno raziskovanje. Učenci znajo podati kratke odgovore, v katere vključijo 

naravoslovna spoznanja z informacijami iz vsakdanjih izkušenj s procesi v ţivi in neţivi 

naravi. 

 

 

 

Mejniki srednje ravni znanja (475 t): 

Mejnik: Učenci uporabljajo osnovno znanje in razumevanje praktičnih situacij v 

naravoslovju. Prepoznajo nekatere osnovne informacije, povezane z lastnostmi ţivih 

bitij, in njihove interakcije z okoljem. Delno so sposobni razloţiti informacije slikovnih 

predstavitev in diagramov ter uporabiti znanje v praktičnih situacijah.  
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Mejniki niţje ravni znanja (400 t): 

Učenci imajo neko osnovno znanje o neţivi in ţivi naravi. Poznaj nekatera 

enostavna dejstva, povezana z zdravjem ljudi ter vedenjskimi in telesnimi lastnostmi 

ţivali. Učenci znajo razloţiti označene slike in preproste diagrame, dopolniti preproste 

tabele in zapisati kratke pisne odgovore na vprašanja, ki zahtevajo informacije o 

dejanskem stanju. 
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Učni načrti za naravoslovne predmete 

Skupaj z drţavami vzhodne Evrope imamo v Sloveniji  v 4. razredu zelo nizko 

število ur pouka, 18 ur tedensko. Povprečje je 23 ur tedensko. Kljub majhnemu številu 

ur pa se učenci v četrtem razredu v slovenskih šolah učijo toliko vsebin, kot drugje. 

Na seznamu TIMSS preizkusa je samo 7 vsebin takih, ki se jih učenci nimajo priloţnosti 

naučiti v šoli. Nobena od njih ni namenjena učenju  le bolj naprednih učencev. 

Veliko vsebin in malo ur pomeni površno obravnavo vsebin in  manj pester pouk. 

Temeljne ugotovitve s stališča obravnave kompetenc in naravoslovne 

pismenosti 

Projekt naravoslovne kompetence naj izuri učitelje da bodo posredovali manj 

vsebin in več  procesnega znanja. Nauči jih naj kako naj to znanje posredujejo in 

kako naj ga tudi preverjajo. To bo mogoče samo takrat, ko bo tako znanje zajeto 

tudi v standardih oziroma pričakovanih rezultatih.  
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Pregled poučevanja bioloških vsebin v biološki vertikali s 

poudarkom na predmetu Naravoslovje in tehnika v 4. in 5. razredu 

9- letne OŠ  

Avtor: mag. Brigita Kruder 

 

Predmet Naravoslovje in tehnika se v 4. in 5. razredu devetletne OŠ pojavlja s 

po 105 urami. Smisel in namen predmeta je v skladu s prenovljenim učnim načrtom 

naslednji (BALON.A. et. al. Naravoslovje in tehnika, predlog posodobljenega 

učenega načrta, 2008):  

1. Učenci naj pri pouku naravoslovja in tehnike naravo in tehniko izkustveno 

doţivljajo, jo spoznavajo, z delom spreminjajo in z različnih stališč vrednotijo 

posege vanjo.  

2. Pojave v naravi, tehnične in tehnološke postopke se učijo opisovati, razlagati, 

napovedovati in vplivati nanje. Učijo se preverjati pravilnosti napovedi. Tehniške 

postopke se učijo opazovati, opisovati, jih izbirati, uporabljati, načrtovati in 

preverjati uresničljivost načrtov. 

3. Spoznanja in izkušnje o sebi, o naravi in tehniki uporabljajo učenci za to, da se 

vključujejo v okolje in ga premišljeno in odgovorno spreminjajo. Odgovornejši so 

v skrbeti za svoje telo, zdravje in dobro počutje. Učijo se vzdrţevati in izboljševati 

svoje okolje in uporabljati sodobno tehniko in tehnologijo.  

4. Učijo se sami in skupaj z drugimi presojati, kaj je prav, se odločati in delovati v 

svoje in skupno dobro. Zavedajo se pomena trajnostnega razvoja. 

Opredelitev predmeta in njegovih temeljnih ciljev se s prenovo ni bistveno 

spremenila. (FERBAR, Janez et al:  Naravoslovje in tehnika, učni načrt, Predmetna 

kurikularna komisija za naravoslovje in tehniko, 1998).  

Splošni cilji so tudi po prenovi ostali enaki:  

1. Učenci naj naravo in tehniko izkustveno doživljajo, tako 

- da preţivljajo del svojega časa v različnih okoljih in opazujejo naravo z  vsemi 

čutili in s preprostimi opazovalnimi pripomočki, ali prinesejo del ţive narave v 

učilnico; 

- da z naravnimi pojavi eksperimentirajo, kar pomeni, da spoznavajo potek 

pojavov in povezave med njimi v znanih in nadzorovanih okoliščinah; 

- da v preprostejših naravnih in tehničnih sistemih potek pojavov načrtujejo, 

usmerjajo in nadzorujejo, tako da kaj pridelajo ali izdelajo. 

2. Učenci se izkustveno seznanijo z nekaj preprostimi naravnimi in umetnimi sistemi.  
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Opazujejo, kako delujejo in kako so sestavljeni. Z eksperimentiranjem preskušajo 

delovanje sistemov in ugotavljajo, da je delovanje (funkcija) odvisno od zgradbe 

(strukture) sistema. 

Proučujejo enostavne tehnične sisteme. Načrtujejo, konstruirajo in oblikujejo 

nove. Izkustveno spoznajo, da je zgradba in lastnost sistema odvisna od števila in 

lastnosti sestavin ter relacij med njimi. 

Učenci z opazovanjem, s poskusi, ob delu in z uporabo virov podatkov 

raziskujejo povezave med strukturo in funkcijo. 

3. Učenci naravo in tehniko spoznavajo tudi prek izkušenj drugih. V ta namen se učijo 

uporabljati splošne in posebne pomenske sisteme (reprezentacije) in tehnologijo za 

izmenjavo podatkov in delo z njimi. 

Učenci uporabljajo naslednje sisteme znamenj: prostorska območja, igrače in 

igre, modele in simulacije, statične in gibljive slike in risbe, sheme in risbe z 

dogovornimi znamenji, govorjeni in pisani jezik, števila in matematične operacije, 

tabele, histograme in grafe ter računalniške sisteme znamenj.  

Učenci se urijo v rabi različnih reprezentacij in tehnologije za delo s podatki. Le 

izurjenost na tem področju zagotavlja učinkovito uporabo virov podatkov za uk in 

pouk naravoslovja. 

4. Učenci se učijo okolje preudarno spreminjati. Zato spoznavajo tehnične in 

tehnološke postopke za prenos in spreminjanje teles, snovi, energije in podatkov. Pri 

tem se seznanjajo s tehnološkimi lastnostmi gradiv, obdelovalnimi postopki, orodji in 

merilnimi pripomočki. 

Pri delu in eksperimentiranju morajo znati sebe in druge varovati pred 

poškodbami, delovna sredstva pa pred okvarami. 

Ob spreminjanju svojega okolja se zavedo, da nekatere spremembe niso 

povsem obrnljive. Mnoge spremembe potekajo v eno smer same od sebe, v drugo 

smer pa jih je treba poganjati. Za pogon so potrebne gonilne razlike. Ĉe jih v naravi 

ni, jih je treba ustvariti. Pri tem pa se trošijo naravne zaloge  snovi in energije.  

Učenci spoznavajo, da moramo varčevati  z naravnimi viri. To pomeni, da je 

treba ohranjati različnost in pestrost v naravi, in sicer tako, da se ogibamo (zlasti 

ireverzibilnim) procesom, ki razlike zmanjšujejo in odpravljajo ( trajnostni razvoj). 

5. Učenci se učijo presojati smotrnost in učinkovitost tehnoloških postopkov in 

tehničnih sredstev za doseganje zastavljenih ciljev ter ocenjevati njihovo 

gospodarsko uspešnost.  

Učenci zastavljene cilje vrednotijo tudi po njihovih skupnih učinkih in posledicah 

za posameznika in za druţbo. Ob tem se učijo  z etičnega stališča razsojati, kaj je 

prav in kaj ne.  
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Navajajo se na sodelovanje v procesih odločanja o večjih znanstvenih in 

tehničnih projektih, za katere je treba skupaj in vnaprej presoditi, če so etično 

sprejemljivi, tehnološko  smotrni in gospodarsko obetavni (trajnostni razvoj). 

6. Učenci z dejavnim vključevanjem v pouk in s praktičnim delom odkrivajo in 

razvijajo svoje sposobnosti, urijo spretnosti in razvijajo pozitivne osebnostne lastnosti. 

Oblikujejo pozitiven odnos do narave in tehnike ter kritičen odnos do posegov v 

naravo. Zavedajo se pomena  trajnostnega razvoja. Odkrivajo, da so naravni pojavi 

in tehnični sistemi osnova za številne poklice in oblikujejo odnos do poklicnega dela. 

Iz analize splošnih ciljev predmeta lahko izluščimo naslednje napotke učiteljem, 

da naj izvajajo pouk naravoslovja in tehnike tako, da bodo učenci:  

- Izkustveno doţivljali naravoslovje in tehniko 

- eksperimentirali 

- načrtovali, usmerjali  in nadzorovali 

- proučevali 

- spoznavali in uporabljali sisteme znamenj 

- se urili  v rabi prezentacij in tehnologije za delo s podatki 

- učili  se spreminjati okolje 

- se znali varovati pri delu 

- presojali, vrednotili in ocenjevali tehnološke postopke 

- odkrivali in razvijali pozitivne osebnostne lastnosti;  

Novostim so dodane ključne kompetence za vseţivljenjsko učenje:  

»Splošni cilji, ki se odraţajo v operativnih ciljih predmeta naravoslovje in tehnika, 

vključujejo tudi razvoj ključnih kompetenc za vseţivljenjsko učenje: sporazumevanje 

v maternem jeziku, razvijanje naravoslovno matematičnih zmoţnosti za razvoj 

kompleksnega mišljenja (iskanje, obdelava in vrednotenje podatkov iz različnih virov; 

uporaba osnovne strokovne terminologije pri opisovanju pojavov, procesov in 

zakonitosti; razvijanje eksperimentalnih spretnosti in metod raziskovanja), učenje 

učenja, digitalna pismenost, samoiniciativnost in podjetnost, kulturna zavest in 

izraţanje. Kompetence se pri izvajanju učnega načrta med seboj  povezujejo, 

dopolnjujejo in prilagajajo. Udejanjajo se tudi pri medpredmetnih povezavah in 

kroskurikularnih temah, ki so nakazane v učnem načrtu.« 

Ugotovimo lahko, da je v učni načrt dodan razvoj kompetenc. Ključne 

kompetence za vseţivljenjsko učenje  so opredeljene kot kombinacija znanja, 

spretnosti in odnosov, ustrezajočih okoliščinam. Ključne kompetence so tiste, ki jih vsi 
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ljudje potrebujejo za osebno izpolnitev in razvoj, dejavno drţavljanstvo, socialno 

vključenost in zaposlitev (Uradni list EU, 394, 11-18, 30. 12. 2006).  

Referenčni okvir določa osem ključnih kompetenc:  

1) sporazumevanje v maternem jeziku;  

2) sporazumevanje v tujih jezikih;  

3) matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji;  

4) digitalna pismenost;  

5) učenje učenja;  

6) socialne in drţavljanske kompetence;  

7) samoiniciativnost in podjetnost ter  

8) kulturna zavest in izraţanje.  

 

Sestavljavci učnega načrta vidijo kot ključno: sporazumevanje v maternem 

jeziku, razvijanja naravoslovno matematičnih zmoţnosti za razvoj kompleksnega 

mišljenja, učenje učenja, digitalna pismenost, samoiniciativnost in podjetnost, 

kulturna zavest in izraţanje. Eksplicitno je torej navedenih šest od osmih kompetenc iz 

referenčnega okvira. Nadaljnja analiza bo pokazala, ali učni načrt tudi dejansko 

podpira njihov razvoj.  

Področja so povezana, vendar velja, da je za cilje in vsebine naravoslovja treba 

predvideti dve tretjini predpisanih ur, kar je 70 ur letno, za cilje in vsebine tehnike pa 

tretjino predpisanih ur, kar je 35 ur letno.  

Vsebine, ki so jih sestavljavci učnega načrta predvideli  za obravnavo pri 

predmetu naravoslovje in tehnika (BALON.A. et. al.  Naravoslovje in tehnika,  predlog 

posodobljenega učenega načrta, 2008) so prikazane v spodnji tabeli. Ţe na prvi 

pogled je očitno, da so ţeleli poudariti povezanost, nadgradnjo, predvsem pa 

razporeditev snovi med 4. in 5. razred. Izjemno pozitivno je hkratno-tabelarno 

prikazovanje  vsebin in ciljev za oba razreda, kar pripomore k večji preglednosti . 

4. razred 
JEDRNE VSEBINE 

tematski sklopi 
5. razred 

 

RAZVRŠĈANJE SNOVI IN 

SNOVNE LASTNOSTI 

 

SPREMINJANJE LASTNOSTI 

SNOVI 

 

 

SNOVI 

 

 

SHRANJEVANJE SNOVI 

 

SNOVI  V NARAVI 
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PREMIKANJE IN  

PREVAŢANJE 

 

GIBANJE ZEMLJE 

SILE IN GIBANJA NAPRAVE IN STROJI 

 

PRETAKANJE SNOVI 

 

 

POJAVI 

 

 

TEKOĈINE TEĈEJO 

 

TOPLOTA IN TEMPERATURA 

 

VPLIV SONCA NA VREME 

 

ĈLOVEŠKO TELO 

 

 

 

ČLOVEK 

 

 

PREHRANA 

 

SKRB ZA ZDRAVJE 

 

RAZVRŠĈANJE ŢIVIH BITIJ 

 

RAST IN RAZVOJ 

 

ŢIVA BITJA 

 

ŢIVA BITJA IZMENJUJEJO SNOVI 

Z  OKOLICO IN JIH 

SPREMINJAJO 

 

PREHRANJEVALNE  VERIGE  IN 

SPLETI 

  

NARAVOSLOVNI IN 

TEHNIČNI POSTOPKI 

Opazovanje 

(zaznavanje) 

Merjenje 

Razvrščanje,uvrščanje in 

urejanje 

Eksperimentiranje 
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Raziskovanje 

Izdelovanje 

Obdelava podatkov 

 

Kratka analiza vsebinskih sklopov pokaţe, da je vsebinski sklop Shranjevanje in 

transport premaknjen v 5. razred, drugih večjih vsebinskih  sprememb pa ni opaziti.   

Zaradi vsebinske strukturiranost dobimo občutek, da je novi učni načrt bolj 

podroben in obseţen, vendar preštevanje ciljev da drugačne rezultate: 

4. razred 

Število ciljev v starem 

učnem načrtu 

Število ciljev novem učnem 

načrtu 

151 103 

 

5. razred 

Število ciljev v starem 

učnem načrtu 

Število ciljev novem učnem 

načrtu 

176 118 

 

Sklepamo lahko, da je nov učni načrt »razbremenjen«, kljub istim vsebinam 

manj obseţen in učitelja manj omejuje pri izbiri vsebin za doseganje učno-vzgojnih 

ciljev.  

Poglejmo primer:  

cilji v starem učnem načrtu cilji v  novem učnem načrtu 

ČLOVEŠKO TELO - prebavila 

Znajo opisati kako potuje hrana v 

človeškem telesu 

Opisujejo pomen hrane in vedo, kaj se dogaja s 

hrano v človeškem telesu 

 Spoznajo, da hrana potuje po 

prebavni cevi 

Utemeljujejo  pomen zdravih zob in osebne 

higiene pri preprečevanju bolezni 

Spoznajo, da hrana potuje v eno smer  

Vedo, da hrana vstopa v usta, kjer jo 

zobje razkosajo in zmeljejo 
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Vedo, da se hrana, ki je telo ne more 

predelati izloči skozi zadnjično odprtino 

 

Poznajo pomen zdravih zob za 

normalno delovanje prebavil 

 

Razločujejo hrano po izvoru in načinu 

predelave 

 

Poznajo pomen osebne higiene pri 

preprečevanju bolezni 

 

 

Ĉe preskočimo kvantitatvno analizo, ki govori v prid starega učnega načrta, pa 

tudi pri kvalitativni analizi lahko rečemo, da v konkretnem primeru ni bistvenih 

sprememb, pri stopnji in nivoju učno vzgojnih ciljev, le vsebina je enkrat bolj drugič 

pa manj podrobno definirana.  

Na tej točki bom zagovarjala mnenje, da  je podrobnejša  opredeljenost učno-

vzgojnih ciljev boljša, to bom utemeljila s pomanjkanjem kompetenc in integritete pri 

učiteljih, ki predmet poučujejo. Le ti  so po smeri izobrazbe učitelji razrednega pouka, 

ki naj bi imeli po priporočilu sestavljalcev starega učnega načrta pred pričetkom 

poučevanja vsaj 80-urno dodatno usposabljanje. V starem učnem načrtu so bile 

poleg ciljev in vsebin predlagane tudi dejavnosti, skozi katere lahko učno – vzgojne 

cilje doseţemo, in didaktična priporočila. V novem učnem načrtu so na koncu 

zbrana didaktična priporočila po naslednjih vsebinskih sklopih: 

»Pojmi 

Vsebino predmeta sestavljajo pojmovne strukture, ki se naslanjajo na predmet 

spoznavanje okolja in pomenijo hkrati osnovo predmeta naravoslovje. 

Učni načrt je sestavljen iz tem, ki učence v tej starosti zanimajo. Poleg 

odgovorov na vprašanja, zakaj se pojavi v naravi odvijajo tako, kot se, ponujajo 

vsebine še spoznavanje svojega telesa oz značilnosti ţivih bitij, gojijo občutljivost do 

okolja in ponujajo spoznavanje nekaterih tehničnih rešitev, oziroma odgovore na 

vprašanja Kako deluje…? Vsebine lahko obravnavamo po časovnem zaporedju 

tako kot so zapisane v učnem načrtu, ali pa takrat, ko se pojavi vprašanje oz. 

problem. Ĉim večkrat naj motivacija za učenje izhaja iz vsakdanjih okoliščin, in čim 

večkrat moramo pokazati, kako uporabno je novo pridobljeno znanje tudi zunaj šole. 

Na konkretnih primerih pokaţimo, kje ta spoznanja ţe uporabljamo, mi, ne samo 

znanstveniki, in vsak dan, ne le ob preverjanju in ocenjevanju. 

Naravoslovje je ob primerni izbiri tem idealno za razvijanje razumevanja pojmov 

in razvijanje postopkov. Učni načrt predvideva večkratno obravnavo istega pojma, 

kar pa ne pomeni ponavljanja, ampak nadgradnjo znanja. Isto velja za postopke, ki 

jih med poukom pogosto izvajamo in pri tem utrjujemo in razvijamo.« 



 
 

 

˝Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 prednostne 

usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izvajanje projekta 

naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

139 

 

»Postopki 

Postopke pri pouku naravoslovja in tehnike lahko razdelimo na temeljne 

spoznavne postopke, ki so splošno uporabni (opazovanje, zapisovanje, sklepanje), 

ter naravoslovne in tehnične postopke, ki so posebnost tega področja.« 

»Raziskovanje je v učnem načrtu po novem eksplicitno zapisano. Med vsemi 

tipi raziskav naj bi razvijali veščino znanstvenega raziskovanja, ki poteka po ustaljenih 

fazah. Med poukom naj bi učenci samostojno načrtovali, izvedli in interpretirali 

raziskavo. Učiteljeva vloga je tu ponovno usmerjevalna.  

Tema za raziskavo naj bi prišla od učencev, odgovarjala naj bi na njihova 

vprašanja. Učiteljeva vloga je na začetku raziskave pomoč pri preoblikovanju 

vprašanj učencev v raziskovalno vprašanje. Največkrat je potrebno pozornost 

usmeriti in zoţiti, da cilji postanejo dosegljivi v času in s sredstvi, ki so nam na voljo.  

Sledi načrtovanje raziskave, med katerim moramo posebno pozornost posvetiti 

kontroli spremenljivk, da je raziskava poštena. Učiteljeva vloga mora biti tu pri prvih 

poskusih načrtovanja ključna, saj raziskave kaţejo, da tega naši učenci niso vešči (kar 

ni presenečenje, ker se v šoli s tem do sedaj nismo sistematično ukvarjali). S časom 

pa naj bodo učenci pri tem samostojnejši. Nujno morajo predvideti tudi potrebščine 

in pri tem upoštevati razumne omejitve.  Razmislijo naj tudi, kakšne rezultate 

pričakujejo, in svoja pričakovanja zabeleţijo in utemeljijo – z drugimi besedami, 

postavijo hipotezo. Učitelj pred izvedbo načrt preveri, po potrebi zastavi vprašanja, ki 

pomagajo razjasniti nesporazume ali posredno opozorijo na šibke točke, ter odobri 

začetek izvedbe. 

Med izvedbo raziskave je pomembno, da se učenci drţijo načrta, ki so ga 

predhodno izdelali. Vse faze morajo tudi sproti beleţiti. Ob nepremostljivih ovirah 

lahko načrt spremenijo ali dopolnijo, vse pa morajo sproti dokumentirati.   

Zaključek, ki ne sme manjkati, je poročanje o raziskavi in interpretacija 

rezultatov. Najbolje je, če je pri tem zastopanih več načinov sporočanja. Zapisano 

naj ostane na ogled še nekaj časa, da se lahko spomnimo, kaj smo delali, in rezultate 

ponovno uporabimo. Učiteljeva vloga pri zaključnem delu je pomoč pri oblikovanju 

(znanstveno) veljavnih zaključkov in ustvarjanje oz korekcija znanstvenega ali vsaj 

poljudnoznanstvenega besedišča, povezanega s temo raziskovanja. 

Organizacijske oblike dela pri pouku naravoslovja so lahko spremenljive, pri 

eksperimentiranju po navodilih (tudi veščino dela po navodilih moramo gojiti) je delo 

lahko samostojno ali v parih, pri raziskavah je pogosto idealno skupinsko delo. Vsak 

posameznik naj bi znal med izvajanjem dejavnosti povedati, kaj dela njegova 

skupina in na koncu tudi poročati o dobljenih rezultatih. Pripravljanje in pospravljanje 

delovnega mesta je sestavni del praktične dejavnosti učencev.  

Med posameznimi oblikami lahko tudi prehajamo, saj je pogosto primerno, da 

učenci najprej samostojno razmislijo o problemu, svoja stališča nato konfrontirajo in 

zagovarjajo v skupinah, učitelj pa med plenarno razpravo na koncu poskrbi za 
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oblikovanje znanstveno sprejemljivih »ugotovitev«. Ob tem ne smemo pozabiti, da 

ima »eksperiment vedno prav«, in da ni napačnih rezultatov. Ĉe se naši izsledki ne 

ujemajo s »teorijo«, moramo skupaj z učenci vsaj poskusiti ugotoviti, kaj smo med 

delom spregledali, da je tako. Tako ne ustvarjamo občutka, da je »znanost« nekaj, 

kar je ločeno od vsakdanjega ţivljenja in njeni izsledki uporabni le znotraj 

laboratorijskih, oz. šolskih sten.« 

»Tehnični in tehnološki postopki 

Naravoslovno zakonitost je potrebno preveriti v praksi, kar pomeni, da  v 

ustvarjalnem delovnem procesu izdelamo konkretne izdelke. Določene zakonitosti, 

pojme in predstave pa usvojimo, utrdimo, poglobimo in aktualiziramo z gradniki 

tehničnih sestavljank.« 

»Delo s podatki 

Ne glede na obliko in vsebino pouka se učenci (to velja tudi za vse nas 

vsakodnevno) nenehno soočajo z mnoţico novih podatkov. Ta kmalu postane 

neobvladljiva, če jih ne znamo smotrno organizirati. Veščine dela s podatki morajo 

biti nenehno prisotni del in cilj pouka (ne samo pri naravoslovju). Sodijo k tako 

imenovani funkcionalni pismenosti, za katero si moramo nenehno prizadevati.  

Učenci bi ţe morali znati izdelati preprosto preglednico in vanjo vpisovati 

podatke, npr. izmerke med eksperimenti. Pri tem vztrajajmo; preglednica ni dodatno 

delo in sama sebi namen, ampak sredstvo za racionalizacijo dela. Učenci naj bodo 

pri pripravi preglednice čedalje bolj samostojni. Poleg veščine zapisovanja podatkov 

moramo pozornost posvetiti tudi branju tako zapisanih podatkov.  

Učenci ţe poznajo nekaj grafičnih načinov predstavljanja podatkov. Stolpičniki 

in preprosti grafični prikazi  jim ţe morajo biti znani, zato jih uporabljajmo. Tortne 

diagrame lahko začnemo uporabljati za preproste prikaze, ko učenci spoznajo 

deleţe celote.«    

»Stališča  

Pouk naj vseskozi sporoča in privzgaja pozitivni odnos do sebe, soljudi in okolja.  

Pri učencih naj razvija vedoţeljnost (zanimanje za novosti, pozorno opazovanje 

podrobnosti, postavljanje najrazličnejših vprašanj, spontana uporaba informacijskih 

virov), objektivnost (poročajo, kaj se je zares zgodilo, se vzdrţijo prenagljenih sklepov 

ali razlag), kritičnost (preverjajo ţe opravljeno delo in presodijo, kako bi ga bilo 

mogoče izboljšati, kritično presojajo pretekle izkušnje), občutljivost (izkazujejo in 

izraţajo skrb za vse ţivo, s svojimi dejavnostmi ne povzročajo škodo okolju). 

 Poleg pravic poudarimo tudi dolţnosti, ki jih ima vsak od nas in omejitve, s 

katerimi se soočamo kot posamezniki in druţba. Aktualne teme kot so ekologija, 

okoljska vzgoja in trajnostni razvoj lahko vpletemo v skoraj vse teme.  
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Ob koncu ne pozabimo, da so učenci v tej starosti lahko zelo zvedavi in 

sposobni. Pouk mora biti zanimiv in dovolj zahteven, da jih pritegne. Motivacijske 

vrednosti torej ne smemo zanemariti, zato poskrbimo, da bo tudi  presenetljiv, 

prijeten in vsaj včasih tudi zabaven.« 

Poleg ţe omenjenih neposrednih, konkretnih didaktičnih priporočil v samem 

učnem načrtu je tudi stari učni načrt ţe vseboval zelo podobna didaktična 

priporočila. Novo je le priporočilo na področju raziskovanja, ki je bilo prej 

predstavljeno med  postopki, kot eden od enakovrednih spoznavnih postopkov v 

naravoslovju. Prav je, da je raziskovanje, kot temeljna znanstvena metoda posebej 

poudarjeno, vendar menim, da ne smemo zanemariti drugih temeljnih spoznavnih 

postopkov, ki so v naravoslovju zelo pomembni:  

- opazovanje  

- razvrščanje 

- urejanje 

- štetje 

- merjenje 

- primerjanje.  

Praviloma dobro poznavanje, na nivoju uporabe,  teh postopkov vodi v 

učinkovito in kvalitetno raziskovanje.  

Torej nazaj k vprašanju zakaj je po mojem mnenju bolj odprt učni načrt slabši.  

Na podlagi številnih osebnih izkušenj, ki sem jih pridobila kot izvajalka seminarjev 

za učitelje naravoslovja in tehnike,  organizirala jih je Tehniška zaloţba Slovenije na 

temo » Od koncepta k načrtovanju do izvedbe in evalvacije pri pouku naravoslovja 

in tehnike- biološki vidik (preko 300 udeleţencev v letih 2002-2007), sem pogosto 

naletela na »strah« učiteljev pred poučevanjem NIT. Učitelji so se zaradi poudarjeno 

bioloških, fizikalnih, tehniških in kemijskih vsebin počutili nekompetentne za 

poučevanje. Zaradi navedenega so se »skrili« pod krinko faktografije, ki so jo 

zahtevali od učencev. Hkrati se je zelo jasno pokazalo  pomanjkanje razumevanja  

temeljnih naravnih procesov  pri učiteljih. Nanje je kot bistven element opozarjal  tudi 

Dušan Krnel (KRNEL, Dušan. Temelji naravoslovja (filozofija in zgodovina znanosti) 

spregledani ali nepotrebni, Srečanje učiteljev naravoslovnih predmetov, Učitelji 

naravoslovja v skrbi za zdrav planet: zbornik, Zavod RS za šolstvo, Ljubljana 2000, 15-

16). Kot pravi  so to;  »Skupne naravoslovne vsebine, skupna podoba naravoslovja ali 

epistemiologija naravoslovja, razlaga o tem kako naravoslovje deluje, kaj je 

znanstveno spoznavanje narave, katere metode dela in katera miselna orodja  

uporabljajo naravoslovci, kaj so cilji raziskovanja, katera so skupna filozofska 

izhodišča, kljub različni  verski ali politični naravnanosti in sistemu vrednot ter kaj je 

tisto, kar naravoslovec ne more  obiti  ali zanikati, ne da bi izgubil  verodostojnost 
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raziskovalca. » Ker teh vsebin v naši izobraţevalni vertikali ni  tega znanja praviloma 

nimajo učitelji, ki poučujejo naravoslovje in tehniko. Do podobnih ugotovitev, ne zgolj 

na načelni ravni, ampak na čisto konkretni je prišel tudi S. A. Glaţar (Analiza 

predmetnospecifičnih kompetenc kemija – fizika – biologija – gospodinjstvo, Delovni 

posvet Pedagoške Fakultete  Univerze  v Ljubljani o prenovi študija, kjer so anketiranci 

ocenjevali pomembnost posameznih kompetenc. Zaţelena ciljna vrednost je 

praviloma  precej pod ţeleno ravnijo. Navedla bom le podatke za  anketirance s 

področja biologije in tiste kompetence, ki so jih anketiranci navajali s pomenom 

večjim od 80%.  

Kompetenca Pridobljena v % Zaţelena v % 

Naravoslovne mišljenje, razvijanje sposobnosti 

naravoslovnega mišljenja 
52 86,7 

Poznavanje in razumevanje odnosov med ţivimi 

bitji ter med ţivim in  neţivim okoljem 
55,6 85,8 

Poznavanje zgradbe in delovanja človeškega 

telesa, razvoj človeka, vklopljenost človeka v 

biosfero in njegov vpliv na okolje 

60,4 82,2 

Poznavanje, razumevanje in uporaba pojmov 

stroke in njihovih povezav in teorij 
38,6 80,7 

Obvladovanje metodologije posredovanja 

teoretičnih in praktičnih znanj v okviru pouka 

bioloških predmetov 

42,2 85,8 

 

Zanimivo je, da tolikšno pomanjkanje kompetenc za poučevanje, ravno najbolj 

temeljnih področij naravoslovja, ki so zajeta tudi v naravoslovju in tehniki čutijo učitelji 

biologije, ki imajo seveda veliko več  in bolj poglobljeno znanje na različnih področjih 

biologije, kakor učitelji razrednega pouka. 

Darja Skribe-Dimec je proučevala kompetence razrednih učiteljev v luči 

mednarodne primerjalne študije PISA 2006. (Pedagoška fakulteta Univerze v 

Ljubljani). Z vprašalnikom so preverjali 23 kompetenc pri učiteljih in profesorjih 

razrednega pouka. Načelna ugotovitev je, da je doseţena usposobljenost niţja od 

ţelene. Avtorica ugotavlja, da na doseţke učencev vpliva več dejavnikov, in da 

teţko presojamo o tem kolikšen deleţ imajo pri tem učitelji. Ocenjuje, da imajo 

gotovo največji vpliv učni načrti,  ki so učiteljeva zakonska obveza in ki z obilico 

vsebin in ciljev omejujejo moţnosti  učiteljevega svobodnega delovanja. Slednje  me 

nedvomno preseneča, saj je Skribe-Dimčeva tudi soavtorica prenovljenega učnega 

načrta za naravoslovje in tehniko, kar pomeni, da je neposredno, kot strokovnjak 

imela moţnost vplivati na po njenem mnenju največjo slabost učnih načrtov.  
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 Stiska in strah razrednih učiteljev sta toliko bolj razumljiva, v luči navedenih 

podatkov. K zmanjševanju učiteljeve suverenosti in strokovne integritete pripomorejo  

tudi negativni »trendi« v načinu priprave in izvedbe pouka. Praviloma hkrati  z 

učbenikom za določen predmet zaloţniki pripravijo tudi komplet učnih priprav za 

poučevanje predmeta in letno delovno pripravo. Pogosto tudi predloge za 

preverjanje in ocenjevanje znanja. Zaloţniki  lahko povedo, da je to praktično pogoj, 

da  učbenik sploh gre v prodajo.  Učitelji priprave  uporabljajo z izgovorom, da jim to 

olajša delo. Moje mnenje je, da jih pomanjkanje lastne intelektualne aktivnosti 

prikrajša za meta spoznavni proces, ki ga preidejo, ko se pripravljajo na pouk.  

Obenem pa se ne zavedajo, da so se s tem  prikrajšali za učiteljevo  temeljno 

pravico, kompetenco, ki mu jo daje njegova licenca za poučevanja. Učitelj mora 

suvereno in svobodno presojati, ko sprejema strokovne odločitve pri načrtovanju, 

izvedbi in evalvaciji učno-vzgojnega procesa.  

V uvodu v poglavje specialno didaktičnih priporočil v starem učnem načrtu je 

bilo tako zapisano: 

»Predmet naravoslovje in tehnika sodi v tisti del naravoslovno-tehničnega 

izobraţevanja, ki je namenjen vsem. Zato je obvezen, učitelj ima na voljo nekaj izbire. 

Tudi interpretacija je njegova. 

Med cilji učnega načrta so poznavanje pojmov in postopkov ter oblikovanje 

stališč. Učitelj in šola sta dolţna učencem ponuditi priloţnost da zapisane cilje 

doseţejo. Vendar pa je tudi od posameznega učenca odvisno, ali jih bo dosegel.« 

Kljub morda nerodni dikciji zgornjega zapisa je nedvoumno jasno, da od 

učitelja veliko pričakujemo, vendar pa mu tudi zaupamo in prepuščamo pomembne 

odločitve.   

V novem učnem načrtu je zapis nekoliko drugačen:  

»Cilji učnega načrta zajemajo spoznavanje pojmov, spoznavanje postopkov in 

oblikovanje stališč. Učitelj in šola sta dolţna učencem ponuditi priloţnost, da zapisane 

cilje doseţejo. Za doseganje ciljev pa je soodgovoren tudi vsak učenec. 

Predlagamo konstruktivističen način poučevanja. Z njim učencem omogočimo, 

da opustijo obstoječe napačne predstave ali pojmovanja in jih nadomestijo z novimi, 

takimi, ki so bliţe znanstvenim »resnicam«.« 

Poudarjena sta odgovornost, in dolţnost, gradimo pa na »napakah« učencev, 

kar kaţe na v osnovi negativen  pristop. Potrebujemo le še »obrtnika«, ki pozna 

konstruktivistični pristop, da opravi kar smo mu naloţili. 

Avtorji didkatičnega kompleta Naravoslovje in tehnika 4 smo si bili edini okoli 

didaktičnih priporočil, ki so zapisana v predgovoru k priročniku za učitelje (Brumen, 

Milan, et al. Naravoslovje in tehnika 4, Priročnik za učitelje, Tehniška zaloţba  

Slovenije, Ljubljana 2006.). Z njim smo ţeleli preseči razdrobljenost vsebin po 

predmetnih področjih in izhajati iz pojavov v vsakdanjem ţivljenju.  
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 »Predmet naravoslovje in tehnika zdruţuje spoznanja posameznih vej znanosti 

(biologije, fizike, kemije in tehnike), s čimer presega omejenost pogledov posameznih 

predmetov in omogoča celovito opazovanje in preučevanje ţivljenjskih pojavov ter 

razumevanje naravoslovja v celoti in v povezavi s tehniko.  

Učbeniški komplet za 4. razred (učbenik, delovni zvezek in gradiva) je plod 

sodelovanja avtorjev in recenzentov, med katerimi so tako učitelji praktiki kot tudi 

univerzitetni profesorji in strokovnjaki za didaktiko. Učbenik je daleč od zbirke 

podatkov in dejstev. Poudarek je na medsebojni povezavi med ţivimi organizmi, 

neţivo naravo, naravnimi pojavi, tehniko in človekom. Cilji učnega načrta se 

dosegajo z zgledi iz vsakdanjega ţivljenja, ki se navezujejo na pretekle praktične 

izkušnje in znanje učencev. Ob spoznavanju novih vsebin je poudarek na 

neposrednem opazovanju, preizkušanju eksperimentiranju in izdelovanju. Predmet 

obravnave so rastline in ţivali v bliţnji okolici ter neţiva narava, s katero se učenci 

vsakodnevno srečujejo.  

Tudi v razredu naj bo podajanje snovi preprosto, brez odvečnih besed, nazorno, 

ponazorjeno s slikovnim gradivom in preizkušeno z opazovanji in poskusi. Bolje je 

izbrati manj snovi, to pa utrjevati, da jo bodo učenci res razumeli. Učenje naj poteka 

na podlagi opazovanja, poskušanja, ustvarjanja predstav. Besedilo v učbeniku in 

delovnem zvezku ni obseţno, ampak je strnjeno in jedrnato. Nekateri pojavi, postopki 

ali ravnanja učencev, ki so za doseganje predpisanih ciljev in vsebin pomembni in so 

za besedni opis zelo zahtevni, so predstavljeni (tudi) slikovno. Učenci naj čim več 

brskajo po literaturi in drugih virih, da se navadijo preverjati podatke, jih primerjati, 

ugotavljati verodostojnost različnih virov. Spodbujajmo jih k samostojnemu delu in 

opazovanju tudi zunaj pouka in k temu, da svoja opaţanja posredujejo tudi v šoli. 

Učenci naj sami prinašajo gradiva iz narave, ob tem pa jih navajajmo na odgovorno 

ravnanje. 

V delovnem zvezku so predvideni vaje in izdelki, ki ob ustrezni didaktični uporabi 

skupaj zagotavljajo obvladanje predpisanih ciljev in vsebin iz učnega načrta. 

Priporočamo da tudi najpreprostejše praktično opravilo, vajo ali izdelek učitelj v 

okviru priprave na pouk sam naredi, praktično preizkusi, preden to vključi v pouk.« 

S tako poudarjenimi priporočilom smo ţeleli  preseči miselnost učiteljev, da je 

učbenik  učiteljevo  temeljno vodilo pri poučevanju. Učitelji učnih načrtov pogosto 

niti ne poznajo. Zanašajo se na zagotovljeno dejstvo, da so potrjeni učbeniki usklajeni 

z učnim načrtom.  

»Priročniki za učitelje so nujno potrebni sestavni del  učbeniškega sklopa. 

Priporočila, komentarji, opozorila in priporočeni  dodatni viri v zvezi z obravnavanimi 

temami so učitelju v strokovno in didaktično pomoč pri doseganju učno-vzgojnih 

ciljev.« (Novak, T. Kruder. B. Komplet učbenikov za pouk biologije na srednji stopnji 

izobraţevanja (presoja načrtovalskih vodil in izvedbe), (Didaktični in metodični vidiki 

nadaljnjega razvoja izobraţevanja, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta 

Maribor, Maribor 2000, 479-484).  
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Pomemben pa je še en vidik in sicer preseganje predmetne določenosti 

posameznih vsebin. Iz starega, pa tudi novega učnega načrta je jasno razvidna 

predmetna razdeljenosti vsebinskih sklopov. Kako neki moremo pričakovati, da bodo 

učitelji zmogli to kar ne zmorejo vrhunski strokovnjaki na različnih področjih. Integrirati 

cilje in vsebine v povezano celoto. Navajanje na timsko delo je ena do ključnih 

kompetenc za uspešno poklicno delo, kakor navaja evropski referenčni okvir. ( 

Uradni list EU, 394, 11-18, 30. 12. 2006). Pogosto se zgodba ponovi tudi pri 

»nekompetentnih« avtorjih učbenikov.  

Zdi se, da so za doseganje ključnih kompetenc za vse ţivljenjsko učenje  

pomembne kompetence po celotni vertikali od vrha navzdol. Od snovalcev  

izobraţevalne politike, sestavljavcev kurikuluma, piscev učbeniških kompletov, 

učiteljev in na koncu verige učencev.  

Poglobljeno se ukvarjamo le z zadnjima členoma verige: učenci in učitelji. 

Učitelji so preko sistema stalnega strokovnega izobraţevanja in usposabljanja deleţni 

stalnega, strokovnega suporta na področju izpopolnjevanja in nadgradnje znanja. 

Kljub temu, da se povprečen slovenski učitelj udeleţuje minimalno 5-10 dni letno  

izobraţevanja in usposabljanja, ki je organizirano v sistemu stalnega strokovnega 

izpopolnjevanja (avotorica je članica Programskega sveta za nadaljnje 

izobraţevanje in usposabljanje pri Ministrstvu za šolstvo in šport RS, navedni podatki so 

v zapisnikih sej posvetovalnega telesa MŠŠ, ki deluje v skladu s Pravilnikom o stalnem 

strokovnem izobraţevanju in usposabljanju pedagoških delavcev), je to vendarle 

skoraj v celoti prepuščeno njegovi presoji in absolutno premalo, da bi bilo mogoče 

doseči bistvene premike na področju poučevanja  začetnega naravoslovja.  

Vzpodbujanje dialoga in diskusije prav tako vodi  v doseganje socialne 

kompetence iz evropskega  referenčnega okvira ( Uradni list EU, 394, 11-18, 30. 12. 

2006) 

Opredelitev:  

»Te kompetence vključujejo osebne, medosebne in medkulturne kompetence 

ter zajemajo vse oblike vedenja, ki usposabljajo posameznike za učinkovito in 

konstruktivno sodelovanje v socialnem in poklicnem ţivljenju in zlasti v vse bolj 

raznovrstnih druţbah ter za reševanje morebitnih sporov. Drţavljanska kompetenca 

posameznike usposablja za polno udeleţbo v drţavljanskem ţivljenju na podlagi 

socialnih in političnih konceptov in struktur ter zaveze za dejavno in demokratično 

udeleţbo.  

Bistveno znanje, spretnosti in odnosi, povezani s to kompetenco pa so naslednji:  

A. Socialna kompetenca je povezana z osebnim in druţbenim blagrom, ki 

zahteva razumevanje pomena dobrega fizičnega in duševnega zdravja kot vira 

zase, za svojo druţino in za oţje socialno okolje ter znanje o tem, kako tako zdravje 

doseči in vzdrţevati z zdravim načinom ţivljenja. Za uspešno medosebno in socialno 

udeleţbo je bistveno razumeti kodekse ravnanja in splošno sprejete načine v različnih 

druţbah in okoljih (npr. v sluţbi). Ravno tako pomembneje zavedati se osnovnih 
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konceptov v zvezi s posamezniki, skupinami, organizacijami dela, enakostjo spolov in 

nediskriminacijo, druţbo in kulturo. Odločilno je razumevanje multikulturnih in 

socialno-ekonomskih razseţnosti evropskih druţb in ujemanja nacionalne kulturne 

identitete z evropsko. Jedro tekompetence so spretnosti konstruktivnega 

sporazumevanja v različnih okoljih, strpnosti, izraţanja in razumevanja različnih 

pogledov, pogajanja z ustvarjanjem zaupanja in sočustvovanje.Posamezniki morajo 

biti sposobni obvladati stres in frustracije ter to izraziti na konstruktiven način, morajo 

pa tudi razlikovati med zasebnim in poklicnim ţivljenjem.  

Ta kompetenca temelji na sodelovanju, samozavesti in integriteti. Posameznik 

se mora zanimati za socialnoekonomski razvoj, medkulturno komuniciranje, 

spoštovati mora različnost in soljudi ter biti pripravljen premagovati predsodke in 

sklepati kompromise.  

B. Drţavljanska kompetenca temelji na poznavanju konceptov demokracije, 

pravice, enakosti, drţavljanstva in drţavljanskih pravic, vključno s tem, kako so le-ti 

izraţeni v Listini o temeljnih pravicah Evropske unije in mednarodnih deklaracijah ter 

kako jih uporabljajo različne institucije na lokalni, regionalni, nacionalni, evropski in 

mednarodni ravni. Vključuje poznavanje sodobnih dogodkov kot tudi glavnih 

dogodkov in trendov v nacionalni, evropski in svetovni zgodovini. Poleg tega je treba 

razvijati tudi zavest o ciljih, vrednotah in politikah socialnih in političnih gibanj. 

Bistveno je poznavanje evropske integracije in struktur EU,glavnih ciljev in vrednot,kot 

tudi zavesti o različnosti in kulturnih identitetah v Evropi. Spretnosti drţavljanske 

kompetence pomenijo sposobnost učinkovitega oblikovanja odnosov z drugimi na 

javnem področju, izkazovanja solidarnosti in zanimanja za reševanje problemov, ki 

zadevajo lokalno in širšo skupnost. Vključujejo kritični in ustvarjalni premislek ter 

konstruktivno udeleţbo v dejavnostih skupnosti ali soseske ter sprejemanje odločitev 

na vseh ravneh, od lokalne do nacionalne in evropske ravni, zlasti z volitvami.  

Podlaga za pozitiven odnos so spoštovanje človekovih pravic, vključno z 

enakostjo, ki je osnova za demokracijo, spoštovanje in razumevanje razlik med sistemi 

vrednot različnih ver ali etničnih skupin.To pomeni izkazovanje občutka pripadnosti 

svoji občini, drţavi, EU in Evropi na splošno ter svetu, in pripravljenost za sodelovanje v 

demokratičnem sprejemanju odločitev na vseh ravneh. Vključuje tudi izkazovanje 

čuta odgovornosti ter njegovega razumevanja in spoštovanje skupnih vrednot, 

nujnih za zagotavljanje kohezije skupnosti, kot je spoštovanje demokratičnih načel. 

Konstruktivno sodelovanje vključuje tudi drţavljanske dejavnosti, podporo socialni 

raznovrstnosti in koheziji ter trajnostnemu razvoju, pripravljenost za spoštovanje 

vrednot in zasebnosti drugih.  

K razvoju socialnih kompetenc veliko pripomorejo sodelovalne metode dela, ki 

pa jih učitelji pogosto ocenjujejo kot manj učinkovite in racionalne iz vidika 

porabljenega časa. Pogosto je razlog tudi v tem, da imajo učitelji s pripravo  in 

izvedbo kvalitetnega skupinskega pouka več dela kot z običajno frontalno uro. 

Učitelji pogosto navajajo, da za obravnavo vsebin po skupinski metodi dela porabijo 

več časa, kar pa raziskava (Kruder. B. didatkične značilnosti pouka biologije v 6. 

razredu osnovne šole, magistrsko delo, Maribor, 1997) ni potrdila. Potrdila pa je visoko 
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korelacijo med delovno dobo učiteljev in stopnjo izobrazbe ter uporabo skupinske 

metode dela.   

Menim, da je skupinsko delo in druge sodelovalne metode dela izjemno 

pomembno pri razvoju in doseganju socialne kompetence, ki je v sodobni,  

informacijski, individualizirani druţbi pogosto  niţje vrednotena.   

Navajam primer iz delovnega zvezka Naravoslovje in tehnika 4 (Brumen. M., 

Hajdinjak. L., Kruder. B., Pufič, T. Tehniška zaloţba Slovenije, Ljubljana 2004, str. 44-45). 

Naloga je dokaj preprosta, vendar z njo uresničujemo temeljne cilje pouka kot 

so:  

- opazovanje,  

- zbiranje in beleţenje podatkov ter  

- primerjava in urejanje podatkov. 

Kadar učence urimo v temeljnih naravoslovnih spretnostih je zaţeleno, da so 

naloge sestavljene tako, da jih lahko brez večjih teţav dobro opravijo in je poudarek 

tako na procesnem učenju. Umanjkati ne sme zadnja, meta kognitivna faza s katero  

učitelj, skupaj z učenci »prehodi« spoznavni ali miselni proces, ki jih je pripeljal do 

rešitve problema. Na ta način ozavesti spoznavno pot, ki so jo učenci sčasoma 

sposobni izvajati sami.  

Primer naloge iz navedenega vira, ki je zastavljena tako, da jo učenci sicer 

lahko rešijo samostojno, vendar bo veliko bolj zanimiva, saj bodo lahko zbrali več 

podatkov če bodo sodelovali, in to je v besedilu tudi eksplicitno zapisano:  

 

 

 

»Sestavljanje jedilnika 

U str. 86, Kako skrbimo za svoje zdravje 

U str. 90, Naše telo potrebuje hrano 

Naštej 5 svojih najljubših jedi. 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
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_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

V učbeniku na straneh 86–87 in 90–91 preveri, ali so to jedi, v katerih so snovi, ki jih 

potrebuješ za rast in razvoj. Ĉe je med njimi kakšna jed, ki ni najbolj »zdrava«, jo 

posebej označi.  

 

Zagotovo imajo tudi tvoji starši kakšen seznam »najbolj zdravih jedi«, ki jih ti seveda ne 

maraš. Napiši ga. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Pred naslednjo nalogo se razdelite v skupine. Ĉe boste v skupini 4 ali vas bo 5, boste  

imeli več idej, kot če bi delal sam.  

 

Sestavite jedilnik za en dan. 

 

Ne pozabite:  

Upoštevajte, kar ste se naučili o zdravi prehrani.  

Ne pozabite na vaše najljubše jedi. 

Uporabite tudi jedi s »seznama zdravih jedi« vaših staršev (dodajte jim kaj, kar imate 

radi).  

Upoštevajte ţelje vseh članov skupine.  

Ne pozabite, da moramo vsak dan zauţiti 5 obrokov.  

Pri izbiri ţivil si lahko pomagate s prehransko piramido na strani 90 v učbeniku.  

Predstavljajte si, kakšen okus, vonj in barvo imajo jedi, ki jih boste uvrstili na jedilnik. 

Pomislite, kaj sedaj raste na vrtu in kaj lahko kupite v trgovinah.  
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JEDILNIK 

Zajtrk: 

 

 

 

 

Dopoldanska malica: 

 

 

 

Kosilo: 

 

 

 

 

Popoldanska malica: 

 

 

Večerja: 

 

 

 

 

Jedilnike obesite v razredu. Primerjajte jih in se pogovorite, ali ste uporabili znanje, ki 

ga imate o zdravi in uravnoteţeni prehrani, in ali ste upoštevali navodila na strani 44. 
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Predlogi za nadaljnje delo  

Najprej nekaj konkretnih napotkov:  

- gotove priprave za pouk in letne delovne priprave  na spletnih straneh 

Gonja proti ponudnikom gotovo ne bo učinkovita, torej je potrebno delati na  

kompetencah in  strokovni avtonomiji in integriteti učiteljev in to dolgoročno.  

- pomanjkanje konceptualnega znanja pri učiteljih 

Imamo dokaj dober sistem stalnega strokovnega izpopolnjevanja in 

usposabljanja, vendar rezultati analiz ţe nekaj let kaţejo, da zanimanje za dodatno 

usposabljanje na tem področju upada. Predlagam, da posredujemo Programskemu 

svetu  za nadaljnje izobraţevanje in usposabljanje ter Ministrstvu za šolstvo in šport 

pobudo, za  predstavitev rezultatov evalvacije stanja naravoslovnih kompetenc, saj 

bi le ta lahko bistveno vplivala na  izbor programov  v prihodnjem obdobju.  

- prenovljen učni načrt vsebuje navedbo ustreznih temeljnih kompetenc 

Iz navedenega lahko sklepamo, da so avtorji sicer zadostili enemu od 

elementov prenove učnega načrta pri predmetu naravoslovje in tehnika in vanj 

vnesli kompetence, ki naj bi jih učenci razvili. Vendar lahko ugotovim, da tudi za učni 

načrt naravoslovja in tehnike veljajo splošne ugotovitve Amalije Ţakelj (Spremljanje in 

posodabljanje kurikula, Ljubljana, 2006), ki ugotavlja, da v učnih ciljih pogosto ni 

zaslediti procesa s katerim uresničujemo vsebine, cilji so definirani na niţjih 

taksonomskih stopnjah, standardi preohlapni ali nediferencirani, individualizacija pa 

slabo ali sploh ne prisotna.  

- pod krinko prenove se v 4. in 5. razred vrivajo zahtevni biološki pojmi (celica, 

vretenčarji, nevretenčarji, presnova in celično dihanje) 

Predstavljajo veliko nevarnost za poučevanje naravoslovja, saj se bo učitelj 

zadovoljil z odgovorom, da je človeško telo sestavljeno iz celic. Ĉe ne vpeljemo  

pojmov, ki jih učenci niso sposobni razumeti, so  oboji prisiljeni uporabiti več kot eno 

besedo za razlago in s tem  pridobivajo ne le eno kompetenco (naravoslovna 

pismenost) ampak tudi izraţanje v materinščini in socialno kompetenco.  

- prenova vseh didaktičnih kompletov za poučevanje naravoslovja in tehnike bo 

seveda logična posledica prenovljenega učnega načrta. 

Menim, da je dolgoročno uspešna strategija razvoj ključnih kompetenc s 

področja vseţivljenjskega učenja najprej pri učiteljih, starših in nato pri učencih. Za 

doseganje tega cilja potrebujemo suverene in strokovno kompetentne učitelje, ki 

bodo znali, zmogli in upali presojati v  raznolikih učno-vzgojnih situacijah v razredu.  
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Analiza mature iz biologije 

Avtor: mag. Andreja Špernjak 

 

Prikaz najpomembnejših rezultatov raziskave 

Namen raziskave: S pomočjo analize rezultatov izbora izbirnih predmetov pri 

splošni maturi sklepati in ugotoviti zanimanje za naravoslovje. Ugotoviti stopnjo 

uspešnosti znanja pri maturi 2008 iz izbirnega predmeta biologija. 

Izobrazba postaja vse pomembnejši dejavnik v ţivljenju posameznika kot dela 

druţbe. Posamezniku omogočajo, da odgovorno ter kompetentno sodeluje pri 

diskusijah o druţbenih temah, si ustvari lastno mnenje o konkretnih problemih, kot so 

na primer AIDS, učinek tople grede ali odlaganje jedrskih odpadkov (Gaberšček et. 

al., 2005), ter sprejema osebne odločitve. Na nivoju druţbe kot celote, pa so prav 

naravoslovna znanja temelj za delovanje gospodarstva, kakovostno zdravstvo ter 

trajnostno ravnanje z viri in okoljem. 

V zadnjih letih je deleţ vpisanih študentov na razpisana mesta naravoslovnih 

programov majhno, vsekakor premajhno, da bi ustrezno zadovoljili potrebe po 

naravoslovno izobraţenih kadrih. Gotovo je eden od poglavitnih razlogov za 

zmanjševanje zanimanja za naravoslovne poklice in naravoslovje v celoti javno 

mnenje o manjših moţnostih za zaposlitev v naravoslovnem poklicu (Gaberšček et. 

al., 2005). Ljudje se sicer zavedajo pomena naravoslovja za ţivljenje, a le malo jih ţeli 

svojo kariero posvetiti naravoslovju. Statistični podatki za prvi vpis v prvi letnik 

(http://vpis.uni-mb.si/) odraţajo dejansko ţeljo kandidatov, ki se odločajo za študij 

naravoslovja. Na ljubljansko in mariborsko fakulteto, ki ponujata naravoslovne 

pedagoške programe, se je za študijsko leto 2008/09 ob prvem vpisu prijavilo na 

skupno 560 razpisanih mest 174 kandidatov (31 %). Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani 

je bilo najmanj zanimanja za smeri fizika in tehnika (2 prijavljena od 30 mest), kemija 

in fizika (4 prijavljeni od 30 mest) ter matematika in tehnika (7 od 45). Na mariborski 

fakulteti je bilo najmanj zanimanja na smeri fizika in … (6 od 30 mest) in 

enopredmetni pedagoški matematiki (3 od 30 mest). Na osnovi navedenih številk 

lahko sklepamo, da  bomo imeli v bodoče vse manj naravoslovno usposobljenih 

kadrov, vključno z učitelji naravoslovja, ki se bodo odločili za študij na osnovi lastnih 

ţelja, torej tudi vse manj učiteljev, ki bodo z veseljem razvijali in spodbujali 

naravoslovne znanost.  

Popolnejšo sliko o pomanjkanju zanimanja za naravoslovne predmete lahko 

dobimo iz statističnih podatkov o izboru predmetov na splošni maturi (www.ric.si). V 

letu 1995 je maturo iz naravoslovnih predmetov opravljalo 4.172 dijakov (26 %), 

medtem ko je druţboslovne predmete izbralo 12.636 dijakov (50 %). Najmanjše 

zanimanje za naravoslovne predmete je bilo v letu 2002, ko je splošno maturo iz 

naravoslovnih predmetov izbralo 3.307 dijakov (18,5 %) Za leto 2008 je analiza stanja 

pokazala nekoliko bolj pozitivno sliko, saj je splošno maturo iz naravoslovnih 

predmetov izbralo 4.440 dijakov, kar predstavlja 21 % celotne populacije (slika 1), a 

http://vpis.uni-mb.si/
http://www.ric.si/
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še vedno veliko manj kot druţboslovna smer (58 %).  Med naravoslovnimi in 

druţboslovnimi predmeti ni sorazmerja glede na dejanske druţbene potrebe, kljub 

spodbujanju drţavnih organov s strateškim nacionalnim načrtom, s katerim ţelijo 

vzbuditi večje  zanimanje za naravoslovje. Zato je treba zanimanje za naravoslovje 

vzpodbuditi oziroma poskrbeti za večjo atraktivnost naravoslovja ţe v osnovni šoli, 

kjer učenci pridobijo temeljna znanja in stališča o ţivljenju, oblikujejo odnos do sebe, 

soljudi in narave. 

Večji uspeh bomo dosegli, če bomo na področju naravoslovja delovali 

povezano, in sicer tako po vertikali kot po horizontalni ravni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V koliko se ţelimo med predmetno povezovati in nadgrajevati znanje, 

kompetence in odnose, je prav, da najprej preverimo stanje na lastnem terenu. Iz 

analize uspešno rešenih maturitetnih pol biologije lahko sklepamo, da povprečje 

doseţenih ocen in pozitivno opravljenih splošnih matur bistveno ne odstopa od 

prejšnjih splošnih matur in večletnega povprečja. V letošnjem letu (2008) je v 

spomladanskem izpitnem roku splošno maturo opravljalo 1149 kandidatov, to pa je 

nekoliko manj kakor lani. Kakor vsako leto so najvišjo poprečno oceno dosegli 

Slika 18: Primerjava deleţev maturantov od 1995 do 2008 po predmetnem področju v izbirnem 

delu. Upoštevani so vsi kandidati, ki so uspešno opravili splošno maturo. 
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kandidati iz splošnih gimnazij, najniţjo pa kandidati poklicne mature, ki so si biologijo 

izbrali kot peti predmet. Tako kakor vsako leto so kandidati, ki so opravljali splošno 

maturo v jesenskem izpitnem roku, dosegli slabši uspeh. Tudi letos opaţamo, da so 

rezultati v skladu z dolgoletnimi teţnjami in ne odstopajo od večletnega poprečja. 

Enako velja za meje za določanje ocen, ki se praktično ne spreminjajo. Prav tako 

kakor prejšnja leta je opazno nesorazmerje med eksterno in interno oceno, saj 

interna ocena še vedno močno odstopa navzgor. O tem zgovorno pričajo številke: 

- poprečno število doseţenih odstotnih točk na obeh eksternih polah je bilo med 

gimnazijskimi kandidati 74,81%,  

- poprečno število odstotnih točk pri interni oceni pa je bilo več kakor 96 % (slika 

19). 

Smiselnost internega ocenjevanja pri biologiji ostaja vprašljiva, vendar do 

prepričljivega odgovora, kaj storiti z internim ocenjevanjem, še nismo dobili, delno 

tudi zato, ker mnenja znotraj DPK SM za biologijo ostajajo dokaj neenotna. 

Ocena kakovosti izpitnih pol 

Izpitne pole različnih izpitnih rokov so si kakovostno podobne in vsebujejo 

vprašanja različnih kognitivnih ravni. Iz statistične analize o teţavnosti vprašanj je 

razvidno, da so teţavnostni indeksi vprašanj obeh maturitetnih pol uravnoteţeni, le 

malo je takšnih vprašanj, ki bi izrazito odstopala glede teţavnosti od srednjih 

vrednosti. Na obeh izpitnih polah je bilo le eno vprašanje z negativnim 

diskriminacijskim indeksom. Izpitne pole vsebujejo uravnoteţeno število vprašanj iz 

različnih vsebin,ki jih predvideva maturitetni katalog, to pa lahko doseţejo s pripravo 

natančnih mreţnih diagramov. Da bi bila teţavnost vprašanj še bolj uravnoteţena in 

v skladu s pričakovanimi taksonomskimi ravnmi, so letos pri pripravi izpitnih kompletov 

v mreţnih diagramih pri vsakem od vprašanj opredelili tudi pričakovano teţavnostno 

stopnjo vprašanja. S povratno statistično analizo bo tako mogoče primerjati dejansko 

teţavnost vprašanja z njihovimi predvidevanji. 

Metode s katerimi bi dosegli cilje iz učnega načrta, do sedaj še niso predpisane. 

Na učiteljev izbor posamezne metode poučevanja bo v konkretni situaciji vplivalo 

več različnih dejavnikov. Med pomembnejšimi so: ustreznost metode, učiteljevo 

Slika 19: Primerjava po doseţenih ocenah pri biologiji z rezultati splošnih matur od 2006 – 2008. 
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znanje, učiteljeva stališča, opremljenost šole ter konkretna situacija (Bajd in Artač, 

2002, Marentič–Poţarnik, 2000, Marentič-Poţarnik, 2004, Blaţič et. al., 2003).  

V šole je potrebno vpeljati pouk naravoslovnih predmetov, ki bo temeljil na delu 

učencev, saj bodo s proučevanjem in raziskovanjem pridobivali znanje in izkušnje o 

naravnih objektih in procesih. Pri tovrstnem poučevanju morajo pedagogi 

nadomestiti dosedanje metode poučevanja, ki izhajajo predvsem iz deduktivnega 

pristopa in posplošenih znanj. Učitelj v sodobni šoli ne more biti le posredovalec 

povzetkov iz zakladnice človeških znanj, temveč mora postati vodja, ki učence 

usmerja skozi procese učenja in poučevanja, ustvariti mora problemske situacije in 

priloţnosti, ki nudijo mladim ljudem, da sami pridejo do novih spoznanj (Michael 

2006). Z vzpodbujanjem šolarjev za samostojno odkrivanje naravoslovnih zakonitosti 

bi morali pedagogi pri njih zbujati sposobnost opazovanja, domišljijo in logično 

mišljenje, saj so metode dela, v katere je učenec aktivno vključen, uspešnejše kot 

pasivne metode učenja (Šorgo, 2006). Šorgo in Kocijančič (2006a) sta ugotovila, da 

je ena od moţnosti, s katero bi bilo mogoče doseči takšne cilje, uvajanje 

računalniško podprtih laboratorijskih vaj v gimnazijske programe. Nobene ovire ni, da 

ne bi s takim načinom dela začeli ţe v osnovni šoli, saj je z laboratorijskimi in 

eksperimentalnimi vajami mogoče doseči razumevanje mnogih procesov ter 

empirične cilje (Eschenhagen in sod., 1998), ki so z drugimi metodami dela teţje 

dosegljivi ali celo nedosegljivi (Šorgo, 2007).  

V ospredju razmišljanj o izobraţevanju naj ne bi bile več toliko vsebine in količina 

vedenj in znanj, ki naj bi jih posameznik posedoval, temveč predvsem njihova 

kakovost. S kakovostjo izobraţevanja razumemo pridobivanje ustreznih vedenj, 

spretnosti, veščin in stališč, ki naj bi posamezniku omogočale bolj kakovostno in polno 

ţivljenje. V izobraţevanju je to mogoče doseči predvsem z metodami, kjer dobro 

motiviran učenec čimbolj samostojno pridobiva novo znanje, spretnosti in izkušnje. 

Metoda, s katero je mogoče te cilje dosegati v veliki meri, je laboratorijsko in 

eksperimentalno delo. Za polno uvajanje laboratorijskega dela v šoli je na drţavni 

ravni treba opustiti vsebinsko prenatrpane učne načrte, na šolski ravni pa omogočiti 

večjo fleksibilnost pri organizaciji pouka. Učitelj se mora zavedati, da ni njegovo 

poslanstvo, da opravi večino dela, medtem ko ga učenci predvsem opazujejo 

(Šorgo, 2007). 
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Najpogostejša opaţanja problemov študentov biologije pri 

pripravi eksperimentalnega dela za pouk 

Avtor: Terezija Ciringer 

 

Z izhodiščem, da je od skupno 210 ur pouka biologije v programu splošne 

gimnazije  pribliţno 70 ur (tretjina) namenjena praktičnemu delu (dejavnostim) in da 

lahko učitelj po svoji presoji odloča o tem, katere cilje bo poglobil in katere bo 

uresničeval zgolj informativno, vendar je učitelj dolţan uresničiti zastavljene cilje v 210 

urah, upoštevaje minimalne standarde znanja (Katalog znanja, 1998), kot strokovna 

sodelavka in laborantka na Oddelku za biologijo, FNM UM,  ţe dobro desetletje 

spremljam študente biologije – bodoče učitelje pri pripravi raznovrstnih praktičnih 

dejavnosti. Kot generalno opazko pri tem delu lahko podam, da si večina študentov 

predstavlja, da si bodo vse za potreben eksperiment lahko po » meri kupili« in brez 

vedenja principa delovanja nekaterih mehanizmov izvedli eksperiment. Iluzija o tem 

se jim prav kmalu podre zaradi: 

Slabe teoretične priprave, mislim na slabo poznavanje stroke- vsebine, ki se 

nanaša na dosego ţelenega učnega cilja in na slabo branje navodil, ki so ključnega 

pomena za pripravo eksperimenta. Seveda pri tem niso kritični; tudi če navodila ne 

razumejo ga vzamejo za sveto in edino, brez da bi preverili ostale vire (tudi 

elektronskega ne) in ali da bi praktično preizkusili ali je navodilo povsem uporabno, 

pomanjkljivo, neuporabno za postavitev oziroma izvedbo eksperimenta. 

Nedomišljenega koncepta, ki je običajno brez občutkov za 

karakteristike(proţno, trdno, prosojno, inertno…), količine (µL, mL, L…) 

improviziranega pribora in materiala za eksperiment. 

Nepoznavanja laboratorijskega pribora (merilna bučka erlenmajerica, priţema, 

mufa, cenrifugirka…) standardne laboratorijske tehnike (tehtnic, avtoklav- ekonom 

loncem, suh sterilizator, stresalnik, cenrifuga, magnetno mešalo)… standardih 

kemijskih reagentov, indikatorjev, pufrov, nepoznavanja in  ali ne obvladovanja 

osnovnih laboratorijskih postopkov ( filtriranje, dekantiranje, nučiranje, pipetiranje, 

titracija, sterelizacija, avtoklaviranje na ţalost tudi tehtanje, mikroskopiranje in 

priprava sveţih preparatov). 

Ne opazovanja okolja v katerem ţivijo ali ga ţivijo. Mnogokrat bi »ţiv« material 

zaradi ne zainteresiranosti in lagodja najraje nadomestili s trajnimi mikroskopskimi 

preparati, mokrimi ali suhimi preparati iz zbirk, kljub temu, da jim okolje in letna 

sezona to omogočata. Zato jih vzpodbudimo, da se npr. lišaji, mahovi, vodne 

rastline, alge, deţevniki, mokrice…naberejo (preparirajo za čas, ko pogoji za sveţ 

material niso naklonjeni), pokaţejo v okolju, ki nas obdaja, kar omogoča poudarjati 

predstavnike nekaterih skupin ţivih bitij in njihove habitatne značilnosti. 
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Neznanja matematike in kemijskega računanja. Ko vendar s skupnimi močmi 

izračunamo, količino potrebne snovi ali količino redčnine za določeno koncentracijo 

(bodisi odstotno ali molarno koncentracijo) zopet naletimo na probleme, ki so 

zapisani pod točko (3.). To pomeni s čim, kako, koliko in s kakšno potrebno 

natančnostjo (čaša, menzura, merilna bučka, pipeta, bireta…) bomo pripravili nek 

medij, raztopino, reagent… 

Upravljanja s časom in ustrezno vsebino-razlago, spretnostjo (tudi IKT), ki je 

potrebna za postavitev in izvedbo praktične aktivnosti-eksperimenta to je 

demonstracijsko, skupinsko, individualno.  

V teh točkah, na primeru kako učiti se učiti izvedbe praktičnih dejavnosti je 

zbranih nekaj najpogostejših anomalijv znanju. Skozi pripravo za naučiti se učiti 

pridobivajo študentje, če le dovolj vzpodbujamo njihovo samoiniciativnost in ne 

servilnot, vse ključne kompetence, ki spadajo v Evropski referenčni okvir ( Uradni list 

Evropske unije L 394/13) 
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Analiza učnega načrta za predmet Naravoslovje 6 in 7 

Avtor: Bojana Mencinger Vračko 

 

Znanje, ki ga pridobimo z neposredno izkušnjo je trajnejše, v primerjavi z 

znanjem, ki ga pridobimo npr. le s prebiranjem knjig. Ĉe upoštevamo to dejstvo, je 

vključevanje ţivih bitij pri poučevanju bioloških vsebin zelo pomembno. Spoznanje, 

da poteka pouk pogosto le s pomočjo različnih gradiv, kot so delovni zvezki, učni listi 

in prosojnice, me je vzpodbudilo k analizi učnega načrta za predmet Naravoslovje. 

Opredelila sem se na biološki del. Zanimalo me je, v kakšni meri priporočene 

dejavnosti  vključujejo neposredno delo z ţivimi organizmi. 

Zapisani operativni cilji poudarjajo dejavnosti, ki vzpodbujajo samostojno delo 

učencev v učilnici, laboratoriju in na terenu.  

V 6. razredu obsegajo biološke vsebine tematskih sklopov Ţiva in neţiva narava 

ter Antropogeni ekosistemi 45 ur.  

Pri obravnavi učne teme Ţiva in neţiva narava zasledimo, da naj učenci 

sodelujejo pri pouku s prinašanjem različnih organizmov v šolo, npr. suhe veje, suhe 

liste, rastline, paglavce, jabolka. Ĉe analiziramo primere, ugotovimo, da so 

neustrezno zapisani in izbrani, ker so suhe veje in listi ter jabolka deli rastlin, medtem 

ko so dvoţivke v Sloveniji  zaščitene in zakonsko zavarovane, zato jih ne smemo 

zadrţevati v ujetništvu. 

Pri učni temi Vrt so predvidene dejavnosti, kot so opazovanje rastlin in ţivali na 

vrtu, gojenje začimbnic v posodah, priprava kompostnika, preučevanje zgradbe 

semen, opazovanje in spremljanje kalitve. Za opazovanje rastlin in ţivali na vrtu ter 

izdelavo kompostnika bi bilo idealno, da bi imela vsaka šola svoj vrt. Šole na 

podeţelju imajo za to več moţnosti kot mestne. Otroci, ki ţivijo na podeţelju so v  

prednosti pred mestnimi, ker imajo pogosto doma vrtove in s tem tudi več moţnosti 

za neposredno spoznavanje in opazovanje rastlin in ţivali na vrtu.  

Za gojenje začimbnic v posodah ter opazovanje in spremljanje kalitve rastlin je 

potrebno v razredu urediti kotiček, kjer lahko potekajo te dejavnosti. Ĉe ima šola vrt, 

lahko učenci na njem gojijo zelišča. 

Pri učni temi Ţive meje, zelenice in parki je predvideno terensko delo, kjer 

učenci opazujejo rastline in ţivali v ţivi meji, na zelenici in v parku.  

Pri učni temi Rastlinjak naj bi učenci spoznavali, opazovali in gojili različne 

posodovke. V ta namen je potrebno v razredu urediti prostor za gojenje rastlin. V 

okviru naravoslovnega dne naj bi obiskali botanični vrt, arboretum ali mestno 

vrtnarijo. 

V okviru učnih tem Njiva in polje, Sadovnjak in Vinograd so priporočene 

dejavnosti, kot so opazovanje rastlin in ţivali na njivi in polju, sadovnjaku in vinogradu 
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v različnih letnih časih. Delo poteka na terenu. Mnogim mestnim šolam je uresničitev 

teh dejavnosti zaradi prostorske oddaljenosti omenjenih antropogenih ekosistemov 

teţje uresničljiva. 

Obravnavanje učne teme Travnik naj bi potekalo na terenu, kjer bi lahko 

učenci spoznavali rastline in ţivali na gojenem in negojenem travniku. 

Biološke vsebine predmeta Naravoslovje v 7. razredu se obravnavajo v okviru 70 

ur. Dejavnosti, ki so zajete pri učni temi Gozd, naj bi potekale z opazovanjem, 

spoznavanjem in raziskovanjem bliţnjega gozda.  

Opazovanje, spoznavanje in raziskovanje stoječih in tekočih celinskih voda pri 

obravnavi učne teme Celinske vode naj bi potekalo v neposredni okolici šole.  

Proučevanje morja naj bi obravnavali s pomočjo video posnetkov, stalnih zbirk 

in drugih virov.  

Določene organizme, ki bi jih učenci nabrali v naravnih ekosistemih,  naj bi gojili 

v razredu. V ta namen je potrebno urediti prostor za gojitvene posode. 

Pri analizi učnega načrta predmeta Naravoslovje – biološke vsebine za 6. in 7. 

razred ugotovimo, da so predvidene dejavnosti dobro zastavljene. Učencem 

omogočajo aktivno sodelovanje pri pouku v razredu in na terenu. Vprašanje pa je, 

ali so te dejavnosti zaradi časovne omejenosti pouka in prostorske oddaljenosti 

določenih ekosistemov, v celoti uresničljive. 
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Kakšno sporočilo nam prinašajo NPZ 

Avtor: Neda Golmajer 

 

Analiza 

V Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju učencev v OŠ piše, da lahko 

ocenjujemo samo tisto, kar smo preverili in utrdili. Učenci se tega neizmerno 

natančno zavedajo, zato ţelijo, da so kontrolne naloge podobne preverjanju. In 

najpomembnejše – v primeru, da je rezultat kontrolne naloge tak, da več kot tretjina 

učencev piše negativno, je potrebno nalogo ponavljati, narediti analizo, obvestiti 

ravnatelja in starše…. Skratka, na koncu je videti, kot da se zagovarja učitelj in ne 

učenec. In če pogledate analizo NPZ – kakšne so to naloge, ko večina učencev 

nanje ne odgovori??? A lahko rečemo, da bo tudi NPZ potrebno ponavljati, ker je 

preveč učencev negativnih.  

Porazdelitev točk pri predmetu biologija (NPZ 2006, N = 20830) 

odstotne točke 

Št. učencev 

0 20 40 60 80 100 

0 500 1000 1500 

Vir: RIC 

In potem se dr. Šorgo sprašuje v svoji analizi, kako da je znanje učencev, ki 

pridejo na gimnazijo ter so odličnjaki, slabo? 

Kje so časi, ko je učitelj imel »malo redovalnico« in je ocenjeval znanje učencev 

sproti? Večkrat, nenapovedano. Tako je bil učenec primoran delati sproti, nove 

vsebine pa je gradil na utrjenem znanju. Sedaj pa avgusta pripravimo seznam 

datumov, ko bomo pisali kontrolke, spraševanja so napovedana (vsaj vsebine), starši 

pa so nas celo pripravljeni  prijaviti na inšpekcijo, češ, »ga je vprašala kar nekaj, od 

nekaj mesecev nazaj!!!  Halo? 

V zadnjih dveh letih smo v sklopu inovacijskega projekta nadaljevali z 

medpredmetnim povezovanjem – tokrat pri dnevih dejavnosti, natančneje pri 

naravoslovnem dnevu od 1. do 6. razreda. Povezali smo vsebine in dejavnosti po 

vertikali in pripravili instrumente za spremljavo doseganja ciljev posameznega 

učenca v prvih dveh triadah. 

Informacije o novostih na spletnem naslovu: 

http://www.zrss.si/pdf/_IP_ravni_razvoja_26nov07.pdf 

http://www.zrss.si/pdf/_IP_ravni_razvoja_26nov07.pdf
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Skupina je v dveh letih uspela  razviti primer »dobre prakse«, saj je izdelala 

primer drugačnega načrtovanja in izvajanja naravoslovnih dni, ki se povezujejo ne 

samo medpredmetno v okviru razreda, temveč so dnevi načrtovani tako, da učitelj 

spremlja in vrednoti napredek posameznega učenca po vertikali. Učitelji so se v 

drugem letu sodelovanja v IP ukvarjali predvsem z načrtovanjem izboljšave in 

vrednotenjem napredka učencev. 

Inovacijo lahko uporabijo vsi učitelji, ki se ukvarjajo z načrtovanjem dnevov 

dejavnosti. Delovni listi, ki smo jih pripravili, predstavljajo osnovo, na podlagi katere 

lahko različne predmetne skupine lotijo dela na svojem področju. 

Načrtovanje in izvedba dnevov dejavnosti, pri katerih imamo v mislih vertikalno 

povezovanje in moţnost vrednotenja učenčevega dela, je trši in večji oreh kot smo 

mislili na začetku. Zahteva zelo veliko timskega dela, sprejemanje drugačnih načinov 

dela in povezovanje skozi dolgi dve triadi. Pomembno je, da se način dela ne 

prekine niti takrat, ko se zamenja učitelj zaradi različnih vzrokov. Novost je predvsem 

razmišljanje: opisniki da ali ne. Tokrat smo se odločili, da ne, kljub vsemu pa si ţelimo 

poizkusiti tudi z drugo moţnostjo. Vertikalno povezovanje med učitelji prinaša širino v 

razmišljanju, kaj učenec zmore. In predvsem, kdaj zmore in zakaj nečesa ne zmore 

več? Odgovore smo iskali tako pri sebi kot širše. 

Učenci so vsako leto slabše pismeni. Ĉe odgovor, ki je premalo jasen in 

domišljen, ki ni v celi povedi ocenimo slabše, je takoj halo! Pa poglejmo v NPZ. 

Dodatne ugotovitve: 

Ugotavljamo, da učenci izkazujejo slabše poznavanje osnovnih ţivljenjskih 

procesov (naloga 12), nezadostno razumevanje osnov znanstvenega raziskovanja 

(naloga 16.2), predvsem pa, da svoje odgovore zapisujejo premalo jasno in 

domišljeno, redko v celih povedih (pri vseh nalogah odprtega tipa).  

Zgled: 18.2 naloga 

Insekticidi, ki jih uporabljamo pri zatiranju škodljivih ţuţelk, pobijajo tudi njihove 

plenilce in ţuţelke, ki oprašujejo cvetove. Število ţuţelk, opraševalk cvetov in plenilk 

se zato v poljskih ekosistemih manjša, razmnoţujejo pa se škodljivci, ker postajajo 

odporni proti insekticidom. 

18.2 Število populacij odpornih vrst se povečuje tudi zaradi njihove velike 

rodnosti in obilice primerne hrane na poljih z monokulturami. Monokulturna pridelava 

poljščin ima veliko prednosti, pa tudi negativnih posledic. Zapiši tri primere negativnih 

posledic za naravo. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Področje: sistematika 
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Naloga je preverjala razumevanje negativnih posledic monokulturne pridelave na 

naravo. 

 

Osnovnim šolam 

Datum: 9. 6. 2006 

Številka: 021-1/2006 

ZADEVA: DODATNA INFORMACIJA O DOSEŢKIH UĈENCEV 9. RAZREDA NA 

NACIONALNEM PREVEREJANJU ZNANJA 

Spoštovani, pomemben cilj nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 

2005/2006 je učencem, njihovim staršem, učiteljem in šolam ponuditi dodatno 

informacijo o doseţenem znanju učencev. Del te informacije so učenci ţe prejeli v 

obliki doseţenih točk in odstotkov ob vpogledu v svoje preizkuse nacionalnega 

preverjanja znanja. 
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DEVETI RAZRED OSNOVNE ŠOLE 

Redni rok NPZ 2008 

V rednem roku se je nacionalnega preverjanja znanja iz slovenščine udeleţilo 

18.814 oz. 97,5 % od 19.293 prijavljenih učencev, ki so v povprečju dosegli 36,91 točke 

od 60 moţnih točk (61,5 %). Na narodno mešanih območjih v Prekmurju in Slovenski 

Istri so se preverjanja znanja iz italijanščine in madţarščine udeleţili vsi prijavljeni 

učenci, in sicer 37 pri italijanščini in 32 pri madţarščini. Povprečni doseţek pri 

italijanščini je bil 40,57 točke od 60 moţnih točk (67,6 %), pri madţarščini pa 43,19 

točke od 60 moţnih točk (72,0 %). Pri matematiki je preizkus znanja pisalo 18.805 ali 

97,1 % od 19.362 prijavljenih učencev, ki so povprečno dosegli 28,47 točke od 54 

moţnih točk (52,7 %). Pri tretjem predmetu je bila udeleţba učencev po predmetih 

sledeča: pri fiziki 5.014 oz. 96,7 % od 5.184 prijavljenih učencev, pri geografiji 4.508 oz. 

97,2 % od 4.673 prijavljenih učencev, pri zgodovini 4.506 oz. 97,5 % od 4.621 

prijavljenih učencev ter pri tehniki in tehnologiji 4.841 oz. 98,4 % od 4.920 prijavljenih 

učencev. Povprečni doseţki učencev pri tretjem predmetu so: pri fiziki 15,74 točke od 

36 moţnih točk (43,7 %), pri geografiji 26,22 točke od 50 moţnih točk (52,4 %), pri 

zgodovini 24,24 točke od 50 moţnih točk (48,5 %) ter pri tehniki in tehnologiji 18,42 

točke od 33 moţnih točk (55,8 %). K nacionalnemu preizkusu znanja z niţjim 

izobraţevalnim standardom je bilo prijavljenih 114 učencev. Pri slovenščini je preizkus 

znanja pisalo 111 oz. 97,4 % učencev, pri matematiki 107 oz. 93,9 % učencev in pri 

naravoslovju 110 oz. 96,5 % učencev. Učenci v programu niţjega izobraţevalnega 

standarda so povprečno dosegli pri slovenščini 26,12 točke od 40 moţnih točk 

(65,3%), pri matematiki so dosegli v povprečju 25,23 točke od 50 moţnih točk (50,5 

%), pri naravoslovju pa 33,43 točke od 56 moţnih točk (59,7 %). 

Torej – kaj nam pove NPZ? 

Da so učenci slabo pripravljeni. Pa saj to vemo! In se na NPZ pripravljamo bolj, 

kot otroci sami. Mi bi jih radi veliko naučili, ampak brez sprotnega dela ne gre. Kot bi 

športnik treniral samo pred pomembno tekmo! In ne bi dovolil vsakodnevnega 

vpogleda v njegovo pripravljenost. 

Predlogi za nadaljnje delo  

Pripraviti natančen pregled vsebin, ki jih zahteva učni načrt- kaj lahko storimo v 

45 minutah s povprečno populacijo učencev. Preveriti V PRAKSI, če se to da. 

Nameniti ure utrjevanju, raziskovanju, pogovarjanju. Brez : in nujno mormo narediti 

to!!! 

Literatura: 

1. NPZ 2006 

2. NPZ 2008 
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Pogled na stanje naravoslovnih kompetenc v gimnaziji 

Avtor: Katja Holnthaner Zorec, prof. biologije 

 

Mnenje o sedanjem stanju naravoslovnih kompetenc 

Trenutno stanje 

Moje osebne, 19 letne pedagoške izkušnje kaţejo, da znanje ali tako 

imenovane naravoslovne kompetence dijakov, ki končajo predvsem 210 urni 

program biologije (manj pri tistih, ki so izbrali biologijo kot maturitetni predmet) niso 

takšne, kot bi si lahko ţelela. Tudi rezultati  PISE  kaţejo, da naravoslovno znanje ob 

koncu osnovne šole ni idealno.   

Primer iz prakse: preverjanje in ocenjevanje znanja dijakov 4. letnika 

Predstavljam izbor nekaterih laţjih, splošnih vprašanj, na katere sem pričakovala 

pravilne odgovore pri vseh dijakih, pa sem dobila kar nekaj nepravilnih odgovorov: 

1. Kako se prenašajo lastnosti iz generacije v generacijo?* 

A   samo preko spermijev   D    samo preko mod (testisov)   

B   samo preko jajčnih celic   E    preko testisov in maternice 

C   preko spermijev in jajčnih celic   F    drugo 

- najpogostejša napaka: odgovor E 

2. Trije izmed plinov v Zemljinem ozračju so ogljikov dioksid, kisik in dušik. Katero 

zaporedje prikazuje njihovo razvrstitev od plina, ki ga je v ozračju največ, do plina, ki 

ga e v ozračju najmanj?* 

A   dušik, kisik, ogljikov dioksid  D   ogljikov dioksid, kisik, dušik 

B   dušik, ogljikov dioksid, kisik  E    drugo 

C   kisik, dušik, ogljikov dioksid 

- najpogostejša napaka odgovor B 

3. S katero ţivaljo je netopir najbolj soroden ? 

A    krokodilu   D    pingvinu 

B    sovi   E    lisici 

C    ţabi    
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 - najpogostejša napaka odgovor B 

4. Iz katerih organizmov so nastali fosili, ki jih najdemo v najstarejših plasteh 

sedimentnih kamnin?* 

A   samo iz organizmov, ki so ţiveli v morju  

B   samo iz organizmov, ki so ţiveli na kopnem 

C   samo iz organizmov, ki so ţiveli v zraku  

D   iz organizmov, ki so ţiveli na kopnem, morju, zraku 

E   drugo 

- najpogostejša napaka odgovor D 

Vprašanja, označena z * so prirejena po vprašanjih iz TIMSSa.  

5. Kaj je oploditev in kaj oprašitev?_______________________________________________ 

6. Kaj so to steljčnice in kaj brstnice, navedi primere?  

_________________________________________________________________________________ 

7. Iz grafa odčitaj gostoto populacije paramecijev vrste P. caudatum v čisti kulturi 

šestega dne.  

 

(nekateri dijaki se ne znajdejo v grafu in ne znajo odčitati vrednosti, drugi ne znajo 

izraziti gostote populacije, kljub temu da je zapisana na y osi). 

Prav tako se dijaki slabo znajdejo pri samostojnemu delu (načrtovanje poskusov, 

interpretacija rezultatov), reševanju tako imenovanih »odprtih vprašanj«, vprašanj 

»esejskega tipa«, ki zahtevajo povezovanje naravoslovnega znanja. Vedno znova 



 
 

 

˝Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 prednostne 

usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izvajanje projekta 

naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

167 

 

me preseneča tudi dejstvo, da se dijakom 1. letnikov zdi srednješolska biologija teţka 

– vedno dobim enak odgovor - »Ker je treba misliti«. 

Kakšni bi lahko bili vzroki? 

Za vse zgoraj navedeno so dijaki v svojih letih šolanja ţe slišali, najmanj enkrat in 

iz tega pridobili tudi oceno. Očitno njihovo znanje ni tako trajno, kot bi so ţeleli. 

Eden izmed vzrokov je prav gotovo učiteljeva omejenost z učnim načrtom – 

predvsem časovna. Ĉe se zaveda, koliko pojmov mora dijakom predstaviti oz. koliko 

ciljev mora doseči v skopo odmerjenem času, mu je jasno, da ne ostane dosti časa 

za povezovanje naravoslovnega znanja in za neposredno pridobivanje znanja z 

avtentičnimi situacijami (nalogami) in z eksperimentalnim delom. Zdi se, kakor da je 

čas odmerjen samo za golo predstavitev dejstev oz. strokovnih informacij (kar je sicer 

potrebna osnova za nadaljnje delo), vsaj še enkrat toliko čas pa bi potrebovali, da 

razvijamo z dijaki še tisto »nekaj več«: na primer razvijanje kompleksnega mišljenje 

(samostojna uporaba biološkega znanja v kompleksnih novih situacijah, razlaganje 

novih strokovnih vsebin z različnih bioloških in naravoslovnih vidikov,  samostojno 

razpravljanje z uporabo strokovnega znanja …), razvijanje raziskovalnega pristopa 

(npr. razvijanje sposobnosti samostojnega iskanja in postavljanje bioloških vprašanj oz. 

hipotez, interpretacija podatkov v povezavi z hipotezo, iskanje moţnih vir napak, 

samostojna izbira  metod dela …), povezovanje naravoslovnega znanja, uporaba 

naravoslovnega znanja v avtentičnih situacijah…  

Drug problem je veliko število dijakov v razredih (normativ je 32dijakov/razred), 

kar oteţuje uvajanje sodobnih metod dela. In tudi manj uspešni in nedelavni dijaki se  

v številčnem razredu zlahka »skrijejo«.  

Problem je tudi veliko število dijakov, ki jih poučuje učitelj naravoslovnega 

predmeta (običajno dvo-urnega) – kar pomeni za posameznega učitelja 

naravoslovnega predmeta 10 oddelkov oziroma preko 300 dijakov. Zelo teţko je 

voditi evidenco o napredku posameznika.  

Zelo pomembno je tudi preverjanje in ocenjevanje znanja. S pomočjo 

kvalitetnih nalog, ki bodo preverjale vse nivoje znanja, bo lahko učitelj preveril ali je 

dosegel zastavljene cilje.  

Trenutno ni na voljo kaj dosti gradiva, ki bi učitelju pomagalo. Zanesti se mora 

predvsem na svojo iznajdljivost in porabi ogromno časa za sestavljanje nalog oz. 

iskanje idej po različnih virih. Glavni pripomoček so le zbirke maturitetnih nalog, kar 

pa zdaleč ni dovolj, saj so te naloge omejene na preverjanje znanja, ki ga določa 

maturitetni katalog znanja. Matura preverja specifični segment znanja z omejenimi 

tipi vprašanj. Ţal smo se učitelji tudi za ta vprašanja najbolj »specializirali«. Gre za 

vprašanja izbirnega tipa in strukturirana vprašanja z predvidenimi kratkimi odgovori, 

pogosto le z eno besedo. Res je, da je takšne naloge  najlaţje ocenjevati.  S temi 

nalogami preverjamo predvsem poznavanje naravoslovnih pojmov, manj  (oziroma 

nič) pa uporabo naravoslovnega znanja za razumevanje naravnega sveta.  S 

takšnimi nalogami je tudi teţko če ţe ne nemogoče preveriti, če dijaki pravilno 
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uporabljajo materni strokovni jezik, kar je ena izmed splošnih, z učnim načrtom 

predpisanih kompetenc.   

Zanimiva razlaga za trenutno slabo naravoslovno pismenost se mi zdi tudi tako 

imenovana NAPAĈNA PREDSTAVA – citat iz novega učnega načrta za biologijo: 

Biologija je namreč v šoli pogosto predstavljena kot »mehka« znanost, kar je več 

desetletij stara predstava. Sodobna biologija je čedalje bolj kvantitativna, pri analizi 

podatkov uporablja izjemno zapletena matematična in računalniška orodja (v 

resnici je napredek celotnih področij sodobne biologije omejen predvsem z razvojem 

novih matematičnih orodij, npr. genomika, proteomika, molekulska sistematika, 

ekološko modeliranje), koncepti in orodja fizike in kemije pa so pomemben integralni 

del sodobne biologije. Učiteljica/učitelj mora sodobno biologijo pri pouku predstaviti 

takšno, kot dejansko je – biologija čedalje bolj postaja »trda« znanost. (UN, str.60, 

2008) 

Učitelji biologijo še vedno prepogosto predstavljamo kot zbirko dejstev, premalo 

časa pa posvetimo razlagi, povezovanju in uporabi le teh.  

Pozabiti pa ne smemo tudi na naravnanost druţbe, oz. sistema, kjer vse temelji 

na ocenah. Motiv postane ocena in ne to, kar učitelji ţelimo – znanje. Zato moramo 

ustrezno motivirati dijake, se še bolj potruditi, da zbudimo zanimanje za obravnavano 

snov in da s pomočjo ustreznih intervencij dijake pripravimo, da začutijo 

pomembnost naravoslovnega znanja. 

Kaj je bilo v zadnjem času storjenega za izboljšanje stanja na področju 

biologije? 

Omenila bi projekt Znanost gre v šolo (zaključen leta 2007), katerega glavni cilj 

je bil posodabljanje poučevanja biologije, ki so ga avtorji projekta ţeleli doseči z  

razvojem novih praktičnih aktivnosti za pouk biologije v srednjih šolah, predvsem na 

gimnazijah. Dolgoročni cilj projekta je bil tudi izboljšanje naravoslovne pismenosti 

prebivalstva kot integralnega dela splošne izobrazbe in vzpodbujanje zanimanja 

dijakov za študij naravoslovja in tehnike. Rezultati so predstavljeni v zborniku in na 

spletni strani  (http://znanost-gre-v-solo.biologija.org/gradiva.htm) ter predstavljajo 

vzpodbudo učiteljem in nabor idej za delo v razredu.   

Druga stvar so kvalitetna izobraţevanja za učitelje biologije pod naslovom 

Biološka znanost in druţba. Gre za vsakoletne mednarodne posvete, kjer uveljavljeni 

strokovnjaki predstavljajo učiteljem novejša spoznanja iz posameznih področij 

biologije. Letošnji posvet (Ljubljana, oktober 2008) se je odvijal na temo Ekosistemi – 

povezanost ţivih sistemov. 

Delovati je začela tudi Sekcija za  biološko izobraţevanje v okviru Društva 

biologov Slovenije, ki je v lanskem šolskem letu organizirala v Ljubljani in Mariboru 

serijo kvalitetnih strokovnih predavan, namenjenih učiteljem in širši javnosti.  

http://znanost-gre-v-solo.biologija.org/novice/razvoj-aktivnosti.htm
http://znanost-gre-v-solo.biologija.org/gradiva.htm
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Pomemben tudi novi učni načrt za biologijo - gimnazija, v katerem so številne 

novosti,  predvsem poudarek na celostnem razumevanju bioloških konceptov. Citat:   

Glavni cilj pouka biologije je celostno razumevanje biologije, torej razumevanje 

vsebinskih konceptov in povezav med njimi. Pri pouku naj dijakinje in dijaki poglobijo 

razumevanje bioloških konceptov skozi čim več laboratorijskega in terenskega 

raziskovanja ter drugih, za uresničevanje ciljev smiselno uporabljenih aktivnosti (npr. 

delo z različnimi viri informacij, uporaba IKT, projektno delo, raziskovalne naloge, 

samostojno in skupinsko delo). V pouku naj bo razvidna raziskovalna naravnanost, 

celostni pristop in aktualnost biologije kot dinamične sodobne znanosti, ki 

pomembno vpliva tudi na naše vsakdanje osebno in druţbeno ţivljenje. (UN, str.53, 

2008) 

Omeniti moram še tudi spletno učilnico biotehniške fakultete (Biotehniška 

fakulteta: e-učenje),  ki je namenjena učiteljem biologije. Ureja jo prof. Barbara Vilhar 

in na njej najdemo številne koristne PPT predstavitve, predloge literature, spletne 

povezave za računalniške animacije…. Skratka gradivo ,ki ga lahko uporabimo pri 

pouku.  

Za učitelje in tudi za dijake je zelo koristna in zanimiva tudi spletna stran  

http://botanika.biologija.org/zeleni-skrat/, kjer je mnogo zanimivih informacij (rubrika 

Radovedneţ) in idej za praktično delo (rubrika Poskusi sam). 

Predlogi za nadaljnje delo (za odpravo pomanjkljivosti) 

Identifikacija šibkih točk 

V okviru tega je izjemno pomembno odkrivanje napačnih predstav, o katerih je 

govora tudi v novem učnem načrtu za biologijo in o katerih je govorila tudi Barbara 

Vilhar v svojem predevanju na posvetu Ekosistemi – povezanost ţivih sistemov 

(oktober 2008).  

Prav tako je potrebno razmišljati, o uvajanju tistih metod, ki omogočajo 

pridobivanje trajnejšega znanja, vse preveč je še vedno frontalnega podajanja 

snovi. 

Kvalitetno strokovno izobraţevanje učiteljev 

Omogočeno mora biti stalno strokovno izobraţevanje učiteljev: za poglabljanje 

strokovnega znanja, za  seznanjanje z novimi spoznanji na področju biologije, za 

seznanjenje z novimi metodami in oblikami dela, za seznanjanje z drugimi vsebinami, 

ki zadevajo splošno pedagoško prakso. To priporoča tudi novi učni načrt v poglavju  

Profesionalni razvoj izvajalcev predmeta (UN, str. 68, 2008). Šola mora učiteljem 

omogočiti nabavo sodobnih tujih učbenikov, ki jih priporočijo strokovnjaki na 

izobraţevanjih. 

Več časa za obravnavo snovi oz. manj zahtevanih ciljev v učnem načrtu.  

Cilji se zlahka napišejo na papir, teţje jih je realizirati.  

http://botanika.biologija.org/zeleni-skrat/
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Za dosego trajnejšega in bolj kvalitetnega znanja je potrebno večji poudarek 

nameniti povezovanju znanja znotraj samega predmeta in povezovanju znanja 

biologije z ostalimi naravoslovnimi predmeti. Kar lahko doseţemo samo z več časa, 

namenjenega naravoslovju, ali z zmanjšanjem količine vsebinskih ciljev.  

Doseči večjo individualizacijo pouka 

Treba je doseči, da je pri čim večjem število ur eksperimentalnega dela razred 

razdeljen v dve skupini (max. 16 dijakov) in da so te ure vključene v urnik. 

Večjo individualizacijo bi dosegli tudi z uvedbo portfolia, s katerim bi laţje 

zasledovali individualni napredek posameznika in laţje identificirali njegove šibke 

točke, kjer bi mu lahko z dodatno vzpodbudo pomagali. 

Zbirka kvalitetnih gradiv za učitelje 

Zbirka naj bi vsebovala: avtentične naloge, naloge za preverjanje znanja iz 

različnih področij biologije in splošnega naravoslovja, problemske naloge, navodila 

za eksperimentalno delo… 

Ta gradiva in naloge naj ne preverjajo samo poznavanja snovi, temveč tudi 

uporabo znanja v novih situacijah, vzpodbujajo kompleksno mišljenje in prispevajo k 

boljšemu razumevanju vsebinskih konceptov naravoslovja ter razvoju vrednot. 
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Zaznane slabosti laboratorijskega in eksperimentalnega dela v 

gimnaziji 

Avtor: Darko Briški, Laborant za BIO-KEM-FIZ v SŠ 

 

Z naravoslovnimi kompetencami se srečujem pri rednem pouku biologije 

(eksperimentalno delo, laboratorijske vaje, priprava in izvajanje demonstracijskih 

poskusov, priprava ekskurzij in terenskega dela) ter drugih naravoslovnih dejavnostih 

na šoli, kot so npr. raziskovalne naloge, biološki kroţek, uvedba IKT in pri različnih 

projektih uvajanja novih učnih tehnologij. 

Glede na moje zadolţitve pri pouku se lahko osredotočim predvsem na nekaj 

osnovnih teţav pri izvajanju laboratorijskih vaj: 

1. Pomanjkanje ključne kompetence: »Sporazumevanje v maternem jeziku« 

»Posameznik mora biti sposoben tako za ustno in kot za pisno sporazumevanje v 

različnih sporazumevalnih okoliščinah ter za spremljanje in prilagajanje lastnega 

sporazumevanja zahtevam danih okoliščin. Ta kompetenca vključuje tudi sposobnost 

razlikovanja in uporabe različnih vrst besedil, iskanje, zbiranje in obdelavo informacij, 

uporabo pripomočkov, oblikovanje in izraţanje svojih ustnih in pisnih argumentov na 

prepričljiv način, ustrezen okoliščinam.« 

Povprečen dijak le steţka prebere, razume ter pri laboratorijskem delu uporabi 

tekstovno gradivo z navodili. Zakaj je temu tako, je verjetno moţnih več razlag. Prav 

tako je skrajno redko moţno najti dijaka, ki bi brez zatikanja in z jasno terminologijo 

znal razloţiti, kaj je pravzaprav počel oziroma dosegel pri svojem poskusu. 

2. Uporaba učne tehnologije pri pouku 

Presenetila me je naslednja ugotovitev: 

»Najpogosteje ponazarjajo novo snov z video posnetki in slikovnimi prikazi ter med 

razlago uporabljajo avdio-vizualna sredstva učitelji, ki poučujejo druţboslovne 

predmete, sledijo učitelji, ki poučujejo jezike, najmanj pogosto pa jih uporabljajo 

učitelji, ki poučujejo naravoslovne predmete. Rezultati so presenetljivi, saj bi zaradi 

narave predmeta pričakovali,da bodo najbolj pogosto učno snov ponazarjali učitelji 

naravoslovnih predmetov.« (Evalvacija gimnazijskega izobraţevanja z vidika 

obseţnosti učnih načrtov, povezanosti znanja in zastopanosti ciljev). 

Dijaki v bistvu nimajo večjih teţav pri uporabi elektronskih pripomočkov (PC, 

merilniki), glede na citiran odstavek pa je pri učiteljih malce drugače? 

»Za znanost in tehnologijo so bistveno znanje osnovna načela naravnega sveta, 

temeljni znanstveni koncepti, načela in metode, tehnologija, tehnološki proizvodi in 

postopki ter razumevanje vpliva znanosti in tehnologije na naravni svet. To znanje bi 

moralo posamezniku omogočiti boljše razumevanje prednosti, omejitve in tveganja 
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znanstvenih teorij, aplikacij ter tehnologije v druţbi nasploh (v odnosu do sprejemanja 

odločitev, vrednosti, moralnih vprašanj, kulture itd.). Kompetence vključujejo 

sposobnost rokovanja s tehnološkim orodjem in stroji ter z znanstvenimi podatki za 

doseganje cilja ali sprejetje odločitve ali sklepa na podlagi dokazov. Posameznik 

mora biti sposoben ugotoviti bistvene lastnosti znanstvene raziskave in imeti 

sposobnost posredovanja sklepov in razlogov, ki so do tega privedli.  

Kompetenca vključuje odnos kritičnega spoštovanja in radovednosti, zanimanje za 

etična vprašanja in spoštovanje varnosti in trajnosti– zlasti glede znanstvenega in 

tehnološkega napredka v odnosu do samega sebe, druţine, skupnosti in globalnih 

vprašanj.« 

V tem odstavku je pravzaprav opisan smoter tega projekta...  

3. Pomanjkljivo napisana navodila 

V delovnih zvezkih je precej navodil v smislu »dodaj kapljico čiste snovi k drugi 

čisti snovi«. Dijaki obvladajo »spletno diagonalno-površno branje«, kadar pa naletijo 

na suhoparno navodilo za delo oziroma kakršenkoli tekst, daljši od ene strani A4 

formata, popolnoma odpovejo. Morda je smisel našega dela tudi v prenovi 

podajanja navodil za laboratorijsko delo v smislu praktičnih nalog s snovmi in 

organizmi, katere poznajo in s katerimi se srečujejo v vsakdanjem ţivljenju (to se 

morda bolj nanaša na kemijo). 

Predlogi za nadaljnje delo 

A. Priprava zanimivih poskusov z jasnimi navodili na dveh vzporednih nivojih – 

eden z uporabo učne tehnologije, drugi brez. 

B. Vsa navodila naj imajo tudi posebna navodila za učitelja, v katerih naj bodo 

podrobneje razčlenjeni in razloţeni cilji vaje in morebitna FAQ vprašanja, ki se 

pojavijo pri sami pripravi in izvedbi. 

C. Inter-intra-kros ali kakršnekoli povezave so seveda dobrodošle, vendar je treba 

ločiti med temeljnimi znanji (definicijami), katere naj dijaki poznajo iz vsakega 

predmeta ter nadgradnjo, v kateri bodo znali povezati ta znanja v praksi pri 

zadanem naravoslovnem problemu. Vsa navodila za laboratorijske vaje naj torej 

vsebujejo dodatna povezovalna znanja, še posebej v navodilih dijake. 

Literatura 

1. Evalvacija gimnazijskega izobraţevanja z vidika obseţnosti učnih načrtov, 

povezanosti znanja in zastopanosti ciljev. 

2. Ključne kompetence 

Analiza učnega načrta – biologija 

3. »Pedagoški naravoslovno-tehniški študijski programi: zanimanje za vpis in 

kakovost študentov« 
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4. »Sample Questions: PISA Science« 
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Analiza stanja naravoslovne pismenosti v splošni gimnaziji 

Avtor: Zdravka Hajdinjak, prof. bio in kem 

 

Prikaz najpomembnejših rezultatov analize 

Analiza učnega načrta je temeljila predvsem na upoštevanju naslednjih dejstev  

- vsi dijaki ne bodo opravljali mature iz biologije 

- nova spoznanja na področju genetike in njena popularizacija 

- uporabnost genetskega testiranja  in reproduktivnega kloniranja  

- v vsakdanjem ţivljenju 

- področja proučevanja biologije vse bolj posegajo in vplivajo na naše ţivljenje 

- in kompetenc 

- razvijanje celostnega razumevanja bioloških konceptov in povezav med njimi  

- vzpodbujanje ustvarjalnega razmišljanja o kompleksnih bioloških sistemih in 

problemih  

- ozaveščanje o tem, da je biološka znanost temelj napredka in aplikacij na 

mnogih pomembnih področjih človekovega udejstvovanja 

- vzbujanje zanimanja za učenje biologije in naravoslovja ter razvijanje 

sposobnosti za povezovanje in uporabo znanja s področja biologije in drugih 

naravoslovnih področij pri reševanju problemov 

- razvijanje sposobnosti za ekstrakcijo, kritično vrednotenje in obdelavo informacij 

iz ustnih, pisnih, elektronskih in drugih virov ter za predstavitev svojih ugotovitev 

drugim v pisni ali ustni obliki 

- dijakinje in dijaki morajo pri pouku biologije razvijati biološko in naravoslovno 

pismenost ter pridobiti splošno biološko izobrazbo, ki jim bo omogočala 

sprejemanje informiranih osebnih in druţbenih odločitev s področja biologije  

- program biologije v gimnaziji mora zagotoviti takšno splošno razgledanost na 

področju sodobnih bioloških dognanj, ki bo dijakinjam in dijakom omogočila 

nadgradnjo znanstvenih spoznanj, ki jih sedaj še ne moremo predvideti. 

- matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji 

- digitalna pismenost 

- socialne in drţavljanske kompetence 
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Temeljne ugotovitve analize: 

- Pri vsebinskem sklopu Zgradba in delovanje celice so cilji od C7 do C 11 

zastavljeni preširoko, preveč splošno oz. ni razvidna globina  razumevanja 

biokemijskih procesov. Cilj C 8 bi bilo primerneje umestiti v maturitetni program. 

Iz obvezne vsebine Geni in dedovanje, bi cilj C 5, prenesli v maturitetni program 

k vsebini Biologija celice. Cilj H 26, iz izbirnega programa vsebinskega sklopa 

Biotehnologija in mikrobiologija, bi lahko vključili k obvezni vsebini Geni in 

dedovanje. K tej omenjeni vsebini bi bilo potrebno dodati še naslednje 

koncepte Embrionalne matične celice so totipotentne. Matične celice 

blastociste so pluripotentne. Telesne matične celice (celice kostnega mozga in 

popkovnična kri) so multipotentne. 

- Vsebinski sklop Evolucija je preobseţen, cilji E1-3, E1-5, E2-1, E2-4, E2-7 in E2-11 

prezahtevni in so primernejši za maturitetni program. Za doseganje cilja E2-13 

manjka znanje iz sistematike in ekologije. 

- Koncept vsebinskega sklopa Zgradba in delovanje organizmov kot primerjalna 

anatomija in fiziologija je prezahteven, smiselno bi bilo ločiti biologijo človeka 

od ostalih organizmov. K vsebini Zgradba in delovanje bakterij in gliv bi vključili 

cilj H 16 iz izbirnega programa.. Pri vsebini Razmnoţevanje, rast in razvoj bi, iz 

maturitetnega programa, vključili cilj O 12.  

- K vsebinskemu sklopu Zgradba in delovanje človeka in drugih ţivali , bi med 

cilje F 50 do F 53, vključili tudi cilj N 12, ki je v maturitetnem programu, med cilje 

F 108 do F 109 pa cilj N 15, ki je tudi del maturitetnega programa. 

- Pred obravnavo vsebinskega sklopa Ekologija, je za doseganje navedenih 

ciljev, potrebno znanje iz sistematike, ki pa je kot ločen vsebinski sklop sploh ni. 

- Nesmiselno je zapisat, da ima biologija kot obvezni predmet, obseg 210 ur in na 

to vezat število in obseg ţelenih ciljev. Minimalno 30 % ur je namenjeno 

pridobivanju ocen in laboratorijskim vajam  kar pomeni, da je tudi prenovljen 

učni načrt preobseţen. 

Sklepne ugotovitve 

Posodobljen učni načrt je kljub krčenju števila ciljev, v primerjavi s prej veljavnim, 

še vedno preobseţen, predvsem glede na dejanski obseg ur in morda tudi zato, ker 

so cilji napisani zelo odprto. 

Ker gre za postopno uvajanje posodobljenega celotnega učnega načrta, bi 

bilo smiselno, po prvem letu izvajanja, narediti strokovno analizo o primernosti 

vsebinskih sklopov in konceptov ter o izvajanju in doseganju zapisanih ciljev. 

Pri analizi posodobljenega učnega načrta je bilo ugotovljeno, da le-ta obsega 

vse zapisane uvodne kompetence, vendar ne v enaki meri.  
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- V učnem načrtu so izdelane glavne povezave med vsebinami, kar pomeni, da 

dijaki lahko razvijejo celostno razumevanje bioloških konceptov in povezav med 

njimi. 

- K ustvarjalnemu razmišljanju o kompleksnih bioloških sistemih in problemih 

vzpodbujajo, v večji meri, le nekatere vsebine (npr. evolucija, ekologija), ostale 

pa morda le v okviru raziskovanja in poskusov. 

- Kompetence, o uporabi izsledkov sodobne biološke znanosti na različnih 

področjih človekovega udejstvovanja, so zastopane v zadostnem obsegu, 

predvsem tista, ki se nanašajo na medicino, biotehnologija,ţivilstvo. 

- Vzbujanje zanimanja za učenje biologije in drugih naravoslovnih ved pa je 

predvsem odvisno od učitelja. To kompetenco  mora najprej razvit pri sebi, da 

bo lahko tudi pri dijakih vzbudil navdušenje za učenje biologije. 

- Posodobljen učni načrt, do neke mere, dopušča učiteljevo avtonomijo, ki se 

kaţe tudi v razvijanju in obdelavi informacij iz različnih virov in je razvijanje te 

kompetence odvisno od tega, koliko in katere vire bo uporabljal učitelj  in s tem 

posredno tudi dijaki. Zavedati pa se moramo, da se sposobnost komuniciranja 

pri pouku biologije razvija in krepi z uporabo različnih virov. 

- Posodobljen učni načrt omogoča razvijanje biološke in naravoslovne 

pismenosti(te, v medpredmetnih povezavah) in s tem omogoči pridobitev 

splošne biološke izobrazbe, nadgradnjo le-te pa omogoča tudi maturitetni 

program. 

- Z usvajanjem ciljev pri posameznih vsebinskih sklopih, pridobijo dijaki osnovna 

načela naravnega sveta, temeljne znanstvene koncepte, metode, tehnologije 

in postopke( vsebinski sklop Raziskovanje in poskusi) ter s tem razumejo vpliv 

znanosti in tehnologije na naravni svet. 

- Digitalno pismenost razvijajo preko uporabe  IKT, to pa ni odvisno od učnega 

načrta, ampak predvsem od zmoţnosti šole, da zagotovi ustrezno tehnologijo in 

od učitelja, ki bi naj predvsem z zgledi, učil in navajal dijake k smiselni uporabi  

tovrstne tehnologije. 

- Socialne in drţavljanske kompetence pa bi morali dijaki razvijat skozi vse 

ţivljenje; vloga staršev in učiteljev pa je, da jih pri razvijanju teh kompetenc 

vodimo, usmerjamo in predvsem, dajemo vzgled. Razvijanje teh kompetenc je 

neodvisno od učnega načrta. 

Literatura 

1. Učni načrt BIOLOGIJA – splošna gimnazija 
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Primerjava starega in posodobljenega učnega načrta biologije v 

splošni gimnaziji 

Avtor: mag. Katja Stopar 

 

Prikaz najpomembnejših rezultatov raziskave: 

Po definiciji v Uradnem listu Evropske unije, l 394/13, v prilogi Ključne 

kompetence za vseţivljenjsko učenje – evropski referenčni okvir z dne, 30.12.2006,  se 

kompetenca na področju znanosti nanaša na sposobnost in pripravljenost uporabe 

znanja in metodologije za razlago naravnega sveta z namenom ugotovitve vprašanj 

in sklepanja na podlagi dokazov. Kompetenca v tehnologiji pomeni uporabo 

omenjenega znanja in metodologije kot odzivna znane človeške ţelje ali potrebe. 

Kompetenca na področju znanosti in tehnologije vključuje razumevanje sprememb, 

nastalih zaradi človeške dejavnosti, in odgovornost posameznega drţavljana. Za 

znanost in tehnologijo so bistveno znanje osnovna načela naravnega sveta, temeljni 

znanstveni koncepti, načela in metode, tehnologija, tehnološki proizvodi in postopki 

ter razumevanje vpliva znanosti in tehnologije na naravni svet. To znanje bi moralo 

posamezniku omogočiti boljše razumevanje prednosti, omejitve in tveganja 

znanstvenih teorij, aplikacij ter tehnologije v druţbi nasploh (v odnosu do sprejemanja 

odločitev, vrednosti, moralnih vprašanj, kulture itd.). Kompetence vključujejo 

sposobnost rokovanja s tehnološkim orodjem in stroji ter z znanstvenimi podatki za 

doseganje cilja ali sprejetje odločitve ali sklepa na podlagi dokazov. Posameznik 

mora biti sposoben ugotoviti bistvene lastnosti znanstvene raziskave in imeti 

sposobnost posredovanja sklepov in razlogov, ki so do tega privedli.  

Kompetenca vključuje odnos kritičnega spoštovanja in radovednosti, 

zanimanje za etična vprašanja in spoštovanje varnosti in trajnosti– zlasti glede 

znanstvenega in tehnološkega napredka v odnosu do samega sebe, druţine, 

skupnosti in globalnih vprašanj.  

Po analizi dokumenta Poročilo o spremembah in novostih v predlogu 

posodobljenega učnega načrta (UN) glede na UN sprejet na Strokovnem svetu leta 

1998, je bilo ugotovljeno, da učni načrt za biologijo v gimnaziji z leta 1998 poudarja 

predvsem tako imenovano faktografsko učenje, ne pa konceptualnega 

razumevanja. Zato so predlagane spremembe vključevale predvsem spremembe 

poudarkov pri poučevanju biologije, ki jih prikazuje Tabela 18.  

Tabela 18: Spremembe poudarkov pri poučevanju biologije 

manj poudarka več poudarka 

poznavanje znanstvenih dejstev razumevanje znanstvenih konceptov in razvijanje 

raziskovalnih sposobnosti 

učenje naravoslovnih vsebin učenje naravoslovnih vsebin v povezavi z raziskovanjem, 
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zaradi njih samih 

 

tehnologijo, uporabo znanosti v osebni in druţbeni 

perspektivi, zgodovino znanosti in razumevanjem, kako 

znanost kot druţbeni proces deluje 

zaključek raziskovanja z rezultatom 

poskusa 

uporaba rezultata poskusa za znanstveno 

argumentiranje in razlago pojavov, razumevanje 

pomena dokaza za razlago pojava, usposabljanje za 

argumentirano komuniciranje 

 

Vir tabele: Poročilo o spremembah in novostih v predlogu posodobljenega UN 

glede na UN sprejet na Strokovnem svetu leta 1998: Analiza obstoječega učnega 

načrta, Primerjalne analize tujih učnih načrtov, Analiza pripomb in predlogov 

učiteljev. Avtorji gradiva: doc. dr. Barbara Vilhar, mag. Minka Vičar, November 2007 

Izhodišče kurikuluma za biologijo je postalo dejstvo, da je človek del narave in 

je zato z njo povezan na veliko načinov. Ĉlovek ni lastnik, gospodar in skrbnik 

predmeta. Ĉlovekovo preţivetje je odvisno tudi od narave. Temu izhodišču so bili 

namenjeni tako vsebinski kot procesnimi cilji. Med procesnimi cilji so bili poudarjeni 

naslednji: 

- razvijanje ustreznega in odgovornega odnosa do narave na osnovi znanja in 

razumevanja 

- spodbujanje znanstvenega načina razmišljanja – zaključek na osnovi dokazov, 

dvom 

- prepoznavanje kompleksnih problemov in njihovo reševanje 

- učenje na osnovi opazovanj in eksperimentov 

- razvijanje ročnih spretnosti (npr. veščine rokovanja z biološkim materialom) 

- obdelava podatkov in ekstrakcija informacij; zaporedje meritev (opazovanje) 

→ podatek → rezultat → informacija 

- sodelovanje in odgovornost pri delu 

- uporaba pridobljenega znanja v vsakdanjem in druţbenem ţivljenju. 

Primerjava teh izhodišč z dokumentom o ključnih kompetencah je pokazala, da 

so ţe izhodišča vključevala osnovne kompetence v znanosti in znanja, ki so za 

njihovo razvijanje nujna.  

Posodobljen učni načrt tako vsebuje vse prej zapisane kompetence in med 

procesnimi cilji vsa znanja, ki so za razvoj naravoslovnih kompetenc oziroma 

kompetenc v znanosti potrebna.  
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Za nazornejši prikaz so v nadaljevanju prikazani splošni cilji in kompetence iz 

Posodobljenega učnega načrta za gimnazije (Učni načrt, Gimnazija; Klasična, 

strokovna gimnazija, Obvezni predmet (140/175/280 ur), izbirni predmet in matura 

(35/70/140/175/210 ur), Sprejeto na 111. seji Strokovnega sveta RS za splošno 

izobraţevanje 28. 2. 2008).  

Glavni cilji pouka biologije so: 

- razvijanje celostnega razumevanja bioloških konceptov in povezav med njimi 

na osnovi povezovanja znanja o zgradbi, delovanju, razvoju in soodvisnosti ţivih 

sistemov na različnih organizacijskih ravneh od molekul do biosfere, vključno s 

povezavo med biosfero in geosfero (izgradnja mreže znanja), 

- vzpodbujanje ustvarjalnega razmišljanja o kompleksnih bioloških sistemih in 

problemih ter s tem razvijanje zmoţnosti za miselni preskok med različnimi ravnmi 

ter obravnavo problema z različnih zornih kotov, s premikom po mreţi znanja 

bodisi v vertikalni bodisi v horizontalni smeri (sposobnost kompleksnega 

razmišljanja), 

- razvijanje sposobnosti za reševanje kompleksnih problemov na osnovi 

sistematičnega, analitičnega in racionalnega razmišljanja, iskanja informacij iz 

različnih virov in kritičnega vrednotenja strokovne korektnosti teh informacij ter 

presoje o konsistentnosti dokazov oz. argumentov (znanstveni način 

razmišljanja), 

- ozaveščanje o tem, da je biološka znanost temelj napredka in aplikacij na 

mnogih pomembnih področjih človekovega udejstvovanja (npr. medicina, 

farmacija, veterina, kmetijstvo, ţivilstvo, biotehnologija in gensko inţenirstvo, 

bioinformatika, nanotehnologija), katerih hiter razvoj vodi tudi v tveganja in 

nevarnosti na osebni in druţbeni ravni; te probleme moramo prepoznati, 

razumeti in sistemsko reševati (sposobnost za aktivno drţavljanstvo), 

- razvijanje sposobnosti za uporabo biološkega znanja pri reševanju problemov v 

zvezi s trajnostno rabo naravnih virov, ohranjanjem biotske pestrosti in 

kakovostnega okolja ter s tem povezanih moţnostih za nadaljnji razvoj človeške 

druţbe na lokalni, nacionalni in globalni ravni (sposobnost za aktivno 

drţavljanstvo), 

- vzbujanje zanimanja za učenje biologije in naravoslovja ter razvijanje 

sposobnosti za povezovanje in uporabo znanja s področja biologije in drugih 

naravoslovnih področij pri reševanju problemov (naravoslovna pismenost), 

- razvijanje sposobnosti za ekstrakcijo, kritično vrednotenje in obdelavo informacij 

iz ustnih, pisnih, elektronskih in drugih virov ter za predstavitev svojih ugotovitev 

drugim v pisni ali ustni obliki (sposobnost za komuniciranje in argumentirano 

razpravo). 
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Dijakinje in dijaki morajo pri pouku biologije razvijati biološko in naravoslovno 

pismenost ter pridobiti splošno biološko izobrazbo, ki jim bo omogočala sprejemanje 

informiranih osebnih in druţbenih odločitev s področja biologije (npr. referendumi, 

odločitve o postopkih zdravljenja, skrb za varstvo narave in okolja). Nekateri izmed 

dijakinj in dijakov se bodo odločili za poklicno pot v naravoslovju (tudi izven 

biologije), drugi pa na druţboslovnih področjih; mnogi bodo imeli velik vpliv na 

nadaljnji razvoj naše druţbe (npr. ekonomija, politika). Zato mora program biologije v 

gimnaziji zagotoviti takšno splošno razgledanost na področju sodobnih bioloških 

dognanj, ki bo dijakinjam in dijakom omogočala nadgradnjo pridobljenega znanja z 

novimi znanstvenimi spoznanji, ki jih sedaj še ne moremo predvideti (sposobnost za 

vseţivljenjsko učenje). 

Vsebinska analiza učnega načrta in njegova primerjava z dokumentom o 

ključih kompetencah je tako pokazala, da UN za biologijo vsebuje vse osnovne 

kompetence v znanosti ter znanja, ki so potrebna za njihovo razvijanje.   

Temeljne ugotovitve s stališča obravnave kompetenc in naravoslovne 

pismenosti 

Iz napisanega je razvidno, da so ustvarjalci posodobljenega učnega načrta 

upoštevali priporočila dokumenta Ključne kompetence za vseţivljenjsko učenje – 

evropski referenčni okvir, saj so v posodobljenem učnem načrtu zajete tako same 

kompetence kot znanja, ki so za njihovo razvijanje nujna.  

Vprašanje, ki se postavlja pa je, ali lahko samo učitelj biologije razvija te 

kompetence? Izkušnje iz prakse namreč kaţejo, da je za njihovo razvijanje nujno 

medpredmetno povezovanje z ostalimi naravoslovnimi predmeti, tako kemijo in fiziko 

kot matematiko. Le-tako pridobljeno znanje namreč omogoča celostno 

razumevanje problemov. Samo integrativni kurikulum omogoča dijakom povezano, 

celovito, interdisciplinarno, transdisciplinarno znanje → holistično znanje.  

Ĉeprav je v dokumentu Poročilo o (november 2007) zapisano, da naj bo 

načrtovanje izvedbe pouka v sodelovanju s profesoricami in profesorji ostalih 

predmetov smiselno vključeno tudi razvijanje in uporaba ostalih kompetenc 

(Matematična kompetenca, Sporazumevanje v maternem jeziku, Sporazumevanje v 

tujih jezikih, Digitalna pismenost, Učenje učenja, Socialne in drţavljanske 

kompetence, Samoiniciativnost in podjetnost, Kulturna zavest in izraţanje) to zaradi 

tehničnih teţav povezanih z organizacijo dela na šoli največkrat ni mogoče. 

Problem, ki ga doţivljamo v praksi v zvezi z medpredmetnostjo je velikokrat 

nemogoče usklajevanje tako imenovanih večpredmetnih kurikularnih horizontalnih 

povezav.  

Kurikularne povezave pomenijo povezovanje: 

- vsebin torej vsebinskih in procesnih znanj, 

- dejavnosti, 
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- didaktičnih metod in postopkov (npr. aktivno učenje, projektni pristop)  

- uporabe učnih orodij (npr. IKT),  

- miselnih postopkov, veščin in navad  (npr. razvijanje kritičnega mišljenja, 

ustvarjalnega mišljenja, zmoţnosti reševanja problemov in odločanja – ti. 

veščine za 21. stoletje - 21st century skills),  

- posameznih kompetenc  (npr. bralne zmoţnosti, medkulturne zmoţnosti, 

medijske pismenosti, digitalne zmoţnosti, učenje učenja, socialnih zmoţnosti 

ipd.) 

- konceptov (npr. človekove pravice, medkulturnost ipd.). 

Sama sem se v projektu Didaktične prenove gimnazij v zadnjih šestih letih in se 

še, v projektu Posodabljanja gimnazij, na Gimnaziji Ravne na Koroškem kot vodja 

šolskega razvojnega tima ukvarjam predvsem s tem problemom.  Nekatere rešitve, ki 

so se na naši gimnaziji pokazale za učinkovite, so tako imenovane strnjene oblike 

dela, v katere so zajete tako blok ure poučevanja naravoslovnih predmetov kot 

polletno izvajanje nekaterih predmetov ter večurni učni sklopi, večdnevni učni skopi 

(projektni dnevi in tedni). Za vse našteto pa je nujna fleksibilnost urnika. Eden izmed 

največjih problemov pri izvajanju vsega naštetega je namreč redifinicija delovnega 

časa učitelja z vidika časa, ki je namenjen delu doma (individualne priprave na 

poučevanje). Pri kurikularnih povezavah se namreč učitelji oziroma izvajalci pouka 

srečamo s še z enim izzivom in sicer s sodelovalnim poučevanje. Ta oblika 

poučevanja za večino slovenskih učiteljev velika novost. Za uspešno sodelovalno 

poučevanje je namreč nujno poznavanje teorije in osmišljanje prakse, ki mora biti 

sprotno in stalno – refleksija. Ne glede na to, za katero obliko poučevanje se 

odločimo, je pred njenim izvajanjem, velikokrat pa tudi pri samem izvajanju in 

evalvaciji nujna izmenjava idej, Kar pomeni, da dva (ali več učiteljev) sodeluje v 

diskusijskih skupinah, opravi medsebojna (kolegionalna) opazovanja in izvaja skupne 

učne dejavnosti. Ali z drugimi besedami, učitelji morajo načrtovanje pouka, njegovo 

izvajanje in kasnejšo evalvacijo opraviti skupaj.  Glede na dejstvo, da je v naši kulturi 

prisotnega veliko individualizma, kar se kaţe tudi v našem poklicu, bo morda to eden 

izmed teţjih korakov na naši poti.  

Sklepne ugotovitve (sinteza za posamezen predmet) 

Zastopanost kompetenc in znanj, ki so za njihovo razvijanje nujna, je v 

posodobljenem učnem načrtu za biologijo za gimnazije ustrezna.   

Problem, ki ga sama vidim, je predvsem v udejanjanju vsega naštetega, saj 

razvijanje kompetenc zahteva kurikularne povezave. Te so v posodobljenem učnem 

načrtu zapisane bolj ohlapno in učitelju ne ponujajo konkretnih rešitev.  

V času, v katerem ţivimo, je namreč zastarevanje znanja relativno hitro, zato je 

za dvig kakovosti in ekonomizacije časa nujno sodelovanje med učitelji. Prav tako 

kompetenčni pristop k pouku od dijakov (in učiteljev) zahteva tako deklarativna 
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(vsebinska, dejstvena) znanja kot procesna in proceduralna znanja (miselni procesi in 

postopki) ter stališča in vrednote. Vse našteto pa je le redko razvito pri posameznem 

učitelju do te mere, da bi lahko vse omenjene oblike znanj, stališča in vrednote, 

kvalitetno posredoval dijakom.  

Ker kurikularne povezave zahtevajo sodelovalno poučevanje, bi za njihovo 

učinkovito izvajanje bilo nujno izobraţevanje učiteljev tudi na tem področju. 

Sodelovalno poučevanje je avtentičen učni proces, ki v primeru ustrezne izvedbe 

dviga kakovost učenja pri dijakih in s tem njihove učne doseţke. To pa je tisti cilj, h 

kateremu moramo stremeti.    

Konkretno udejanjane kurikularnih povezav in s tem razvijanje naravoslovnih 

kompetenc pa je v praksi (vsaj zaenkrat) zaradi standardnega tedenskega urnika, ki 

ostaja bolj ali manj enak skozi vse leto, zelo teţko izvedljivo. Tako bo najverjetneje 

enega izmed glavnih izzivov v tem projektu tudi dejansko uresničevanje zastavljenih 

idej ob upoštevanju vseh značilnosti ne samo posameznega predmeta ampak 

kurikuluma kot celote.  

Literatura:  

1. Poročilo o spremembah in novostih v predlogu posodobljenega UN glede na 

UN sprejet na Strokovnem svetu leta 1998: Analiza obstoječega učnega načrta, 

Primerjalne analize tujih učnih načrtov, Analiza pripomb in predlogov učiteljev. 

Avtorji gradiva: doc. dr. Barbara Vilhar, mag. Minka Vičar, November 2007 

2. Učni načrt, Gimnazija; Klasična, strokovna gimnazija, Obvezni predmet 

(140/175/280 ur), izbirni predmet in matura (35/70/140/175/210 ur), Sprejeto na 

111. seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraţevanje 28. 2. 2008. 

3. Poročilo o spremembah in novostih v predlogu posodobljenega učnega načrta 

glede na Učni načrt za biologijo za gimnazijo (obvezni program 210 ur, izbirni 

program, 35 ur ter maturitetni program 105 ur) je bil sprejet na 14. seji 

Strokovnega sveta RS za splošno izobraţevanje, 26. 3. 1998 
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Analiza stanja naravoslovnih kompetenc pri predmetih biologija in 

kemija v OŠ 

Avtor: Marjeta Kriţaj, predmetna učiteljica 

 

Mnenje o sedanjem stanju naravoslovnih kompetenc 

Letos septembra je prestopila prag srednjih šol prva generacija »pravih 

devetletkarjev«, učencev, ki so končali devetletno osnovnošolsko šolanje. Učitelji, ki 

so jih vodili skozi devetletno odisejado novih učnih načrtov, so utrli pot generacijam 

za njimi. Na osnovi spremljave svetovalcev Zavoda za šolstvo in sodelovanja med 

učitelji na študijskih skupinah so potekale diskusije o dobrih in slabih straneh novega 

šolskega sistema. Pomembno vodilo v novih učnih načrtih naravoslovnih predmetov 

je usvajanje učnih vsebin preko različnih aktivnosti učencev. Učitelj naj bi pri 

načrtovanju in izvedbi pouka uvajal predvsem problemski pristop, pri čemer učenci 

sami preko določenih dejavnosti prihajajo do novih spoznanj in sposobnosti.  

Leta 2006 je potekala mednarodna raziskava PISA 2006 tudi v Sloveniji. Rezultati 

so potrdili, da »so naravoslovni doseţki slovenskih učencev v mednarodnem merilu 

razmeroma visoki […], vendar je za izobraţevalni sistem pomembno ugotavljati tudi 

deleţe učencev na spodnjih ravneh lestvice doseţkov. […] Pri starosti 15 let je 

namreč veliko učencev na prehodu iz obveznega dela izobraţevanja v višje stopnje 

izobraţevanja ali delovni proces. Njihovi doseţki v šoli ter njihova motivacija in odnos 

do naravoslovja lahko precej vplivajo na njihovo nadaljnjo izobraţevalno ter 

poklicno pot. […] V raziskavi PISA 2006 so naravoslovne kompetence opredeljene kot 

tri glavna področja, in sicer  prepoznavanje naravoslovnoznanstvenih vprašanj, 

znanstveno razlaganje pojavov ter uporabo naravoslovnoznanstvenih podatkov in 

preverjenih dejstev. […]  Slovenski učenci izkazujejo razmeroma močnejšo 

kompetenco znanstveno razlaganje pojmov, kar je skladno s poučevanjem 

naravoslovja v slovenskih šolah v smislu pridobivanja osnovnega naravoslovnega 

znanja in poznavanja teorij v naravoslovju. Drugi dve kompetenci pa sta pri 

slovenskih učencih razmetoma šibkejši.« [1]  

Pri rezultatih te raziskave so prišli tudi do spoznanj, ki kaţejo na to, da se učitelji  

biologije še vedno premalo posluţujemo učnih metod, »ki vodijo do bioloških 

spoznanj, kot so opazovanje in eksperimentiranje za […] razumevanje kompleksnih 

ţivih (biotskih) sistemov.« [2] »V Sloveniji namreč doseţki na področju ţivi sistemi kar 

precej zaostajajo za doseţki na drugih dveh področjih: fizikalni sistemi ter sistemi 

Zemlje in vesolja.« [1] 

Tudi pri sklepnih ugotovitvah NPZ 2006 je zapisano: »Iz doseţkov sklepamo, da 

učenci vse vsebinske sklope obvladajo pribliţno enako dobro, čeprav se zdi, da 

vendarle nekoliko slabše razumejo osnovne ţivljenjske procese in zakonitosti 

znanstvenega raziskovanja. […] Pri vseh nalogah strukturiranega tipa se je pokazalo, 

da so učenci svoje odgovore zapisovali premalo jasno in domišljeno ter redko v celih 
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povedih.« [2] Mislim, da tako rezultati PISA 2006 kot NPZ kaţejo na realno sliko pouka 

biologije. 

Ĉe pogledamo v prenovljene učne načrte naravoslovnih predmetov (govorim 

predvsem o kemiji in biologiji), lahko opazimo, da so pri vseh veliki poudarki na 

procesnih znanjih, ki vodijo do razumevanja osnovnih naravoslovnih konceptov in 

ciljev. Izmed aktivnosti učencev pri biologiji prevladujejo predvsem izdelave plakatov 

ter njihova predstavitev, terensko delo pri spoznavanju ţivih organizmov v ekosistemu 

in nekaj laboratorijskih vaj pri spoznavanju človeka. Malo manj pa se posluţujemo 

raziskovalnega dela, ki seveda od učitelja zahteva veliko priprav in strokovnega 

znanja. Mislim, da je pri usvajanju določenih bioloških vsebin še vedno prisotna 

večinoma frontalna oblika poučevanja in ocenjevanje faktografskega znanja ter 

premalo problemskega pristopa, s katerim učenci rešujejo probleme, se navajajo na 

sistematičnost, analizo rezultatov in izpeljevanje sklepov ter ugotovitev. 

Prav tako se vedno znova poudarja, naj se vsebine obravnavajo v povezavi z 

našim osebnim in druţbenim ţivljenjem, predvsem ko gre za naravovarstvene in 

okoljevarstvene teme. Posebna znanja tako pri biologiji kot kemiji dopuščajo 

avtonomnost učitelja, da si po svoji presoji izbere vsebine, ki se jim bolj posveti glede 

na zmoţnost in interese učencev oz. na aktualne teme in probleme v oţjem in širšem 

okolju. Vendar učni načrt kemije dopušča učitelju še večjo avtonomnost in sicer 

tako, da učni sklopi za 8. in 9. razred niso strogo ločeni. Učitelj lahko vsebinske sklope 

uredi po svojem vrstnem redu, prav tako pa se cilji obravnavajo ločeno ali pa se 

smiselno vključujejo v ostale vsebinske sklope, tako 8. kot 9. razreda. Po mojem 

mnenju bi prav takšna avtonomnost bila zelo dobrodošla tudi pri biologiji. Vsebine 9. 

razreda so namreč »namenjene povezovanju bioloških konceptov« ter 

»nadgrajevanju znanja«. [2] Za večino teh vsebin menim, da bi bile veliko bolj 

razumljive in predvsem zanimive, če bi jih lahko obravnavali v določenih sklopih 

zgradbe človeka. Npr. Biologija in druţba v povezavi sklopa Biologija kot veda v 8. r.; 

Kemija ţivih organizmov v povezavi s sklopom Celica in dedovanje v 8. r.; Čutila 

(dedovanje prirastlosti ali neprirastlosti ušesnih mečic, barva oči), Koţa (dedovanje 

barve las, albinizem), Krvoţilje (dedovanje hemofilije); Biotehnologija - kloniranje v 

povezavi z razmnoţevanjem v 8. razredu. Dedovanje je sklop, ki se dejansko prepleta 

skoraj skozi celotno obravnavo človeka. Bojim se, da bodo vsebine 9. razreda 

dosegle obratni efekt, kot ga pričakujemo. Seveda je to odvisno od strokovnega 

znanja učitelja ter motiviranosti učencev, vendar iz izkušenj osemletne osnovne šole 

lahko povem, da me posodobljen učni načrt biologije 9. razreda še najbolj spominja 

na Razvojni nauk v 8. razredu osemletke, ko so učenci zaradi abstraktne in 

nezanimive snovi izgubili zanimanje za biologijo.  

Naslednje, kar je še zelo vprašljivo, je tudi časovni obseg, ki je pri kemiji veliko 

bolj smotrno razporejen. Za spoznavanje človeka je namenjenih le 52 ur z v bistvu 

nespremenjenimi vsebinskimi cilji, čeprav vemo, da smo jih učitelji ţe s 64. urami teţko 

predelali. Ĉe upoštevamo še to, da se bodo učitelji trudili, da se čim več posluţujejo 

raznih didaktičnih metod, ki jih predlaga učni načrt in zahtevajo veliko več časa za 

realizacijo ciljev, je za učitelja to velik pritisk, kar vodi k temu, da vsebine ne bodo 
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dovolj dobro usvojene ali pa sploh ne bodo predelane. V 9. razredu pa imamo za 

obravnavo nadgradnje znanja kar 64 ur. 

Ker poučujem tako biologijo kot kemijo v osnovni šoli in sem sodelovala v 

projektu devetletne osnovne šole ţe od 1. kroga, me je popolna prenova učnega 

načrta biologije pravzaprav nekoliko presenetila. Pri učnem načrtu kemije se je 

zmanjšalo število vsebinskih ciljev prav zato, da se lahko osnovni cilji dobro in uspešno 

usvojijo. V prenovljenem učnem načrtu biologije pa so se ponovno pojavile vsebine, 

za katere smo ţe ugotavljali, da so za osnovnošolske učence  na previsokem nivoju 

razumevanja (npr. dedovanje). Da je to snov, ki učencev osnovne šole ne privlači 

preveč, pove verjetno tudi dejstvo oz. pogovori z učitelji biologije, da se je za izbirni 

predmet biologije Genetika v osnovnih šolah odločalo zelo malo učencev. Ţal pri 

svojih učencih »devetletkarjih« nisem izpeljala nobene raziskave in sem le preko 

pogovora z učenci ugotovila, da jim je biologija veliko bolj zanimiva, kot je bila 

generacijam v osemletni osnovni šoli. Še posebej je zanimanje za biologijo v 

osemletki izgubilo največ učencev v 8. razredu, ko se je obravnaval Razvojni nauk, 

saj so bile vsebine, ki so se pri tem obravnavale za učence teţke, abstraktne in 

nezanimive.  

V prvih letih devetletke, ko še niso bile v projekt vključene vse slovenske šole,  so 

učenci lahko sami odločali o tretjem izbranem predmetu NPZ. Da je bila biologija 

zelo priljubljena, dokazuje število udeleţenih: leta 2003 – 121 učencev, leta 2004 – 204 

učencev in leta 2005 – 238 učencev, kar kaţe na »sorazmerno velik deleţ učencev, ki 

se odločajo za biologijo ter je spodbuden podatek za stroko in nakazuje zanimanje 

učencev za biologijo.« [5]  

Upajmo, da bo tako tudi v prihodnje.  

Predlogi za nadaljnje delo 

- Pripraviti čim več kvalitetnih izobraţevanj za učitelje, kjer se bodo seznanili z 

različnimi metodami in oblikami dela (predvsem v 9. razredu), s katerimi bodo 

lahko uspešno uresničevali ter dosegali tako vsebinske kot procesne cilje. 

- Povezovanje učiteljev naravoslovja po vertikali ter horizontali in sistematična 

nadgradnja spoznavanja bioloških pojmov in ustrezne strokovne terminologije. 

- Povezovanje s slavisti in matematiki na šoli, ki določene vsebine lahko naveţejo 

na biološke (analiza neumetnostnega besedila, obdelava podatkov iz grafov in 

tabel, …). 

- Navajanje učencev na delo z avtentičnimi in strukturiranimi nalogami ter 

vključevati čim več situacij iz ţivljenja (večja povezanost s kemijo in fiziko). 

- Aktivnosti učencev (eksperimentiranje, terensko in raziskovalno delo, obdelava 

računalniških podatkov in informacij …) povezovati s teoretičnim znanjem. 
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Pregled poučevanja bioloških vsebin v biološki vertikali in dodatne 

moţnosti izven predpisanih vsebin 

Avtor: Saša F. Kocijančič  

 

Analiza 

(a) Poročilo evropskega parlamenta in sveta o ključnih kompetencah za 

vseţivljenjsko učenje (Ključne kompetence_SI-UL 394_06-12-18.pdf) 

Najprej moram kritizirati naš Zavod za šolstvo, ki je prevajal in pripravljal gradiva 

v okviru kompetenc, saj ni bilo poenotenja. Poleg tega pa se gimnazijski učitelji 

izobraţujejo predvsem v okviru procesnih ciljev, učitelji na SPI, PTI in SSI pa s 

kompetencami, pravzaprav pa je to skoraj ista stvar. Da ne omenim dela CPI-ja, ki 

pa je skorajda brez povezave z zavodom (to se vidi pri pripravi katalogov znanj za 

splošne predmete in strokovne module, ki so si zelo različni; celo znotraj naravoslovnih 

predmetov so »učni načrti zasnovani na povsem drugačnem hierarhičnem in 

organizacijskem nivoju« [). 

Kompetencam in vseţivljenjskemu izobraţevanju je Evropa namenila zelo velik 

pomen in drţavam članicam priporoča, da le te »razvijejo ponudbo ključnih 

kompetenc za vse kot del svojih strategij za vseţivljenjsko učenje« [1]: L 394/10 (3): 

»…„nova osnovna znanja― določila kot prednostna in poudarila, da mora 

vseţivljenjsko učenje zajemati obdobje od predšolske starosti do starosti po 

upokojitvi.« 

L 394/10 (8): »Več timskega dela, zabrisovanje hierarhije, prenos odgovornosti in 

naraščajoča potreba po večopravilnosti vodijo k naraščanju učečih se organizacij.« 

L 394/11 (10): »…ponovno poudarjena potreba, da se vsem drţavljanom 

zagotovi kompetence, ki jih potrebujejo, in sicer kot del strategij drţav članic za 

vseţivljenjsko učenje. Za spodbujanje in olajšanje reforme poročilo predlaga razvoj 

skupnih evropskih referenc in načel ter daje prednost okviru ključnih kompetenc.« 

L 394/11 (13): »…sistemi osnovnega izobraţevanja in usposabljanja vsem 

mladim ponujali sredstva za razvoj ključnih kompetenc do ravni, ko bodo sposobni za 

odraslo ţivljenje in ki ustvarja podlago za nadaljnje učenje in poklicno ţivljenje,…« 

Med ključnimi kompetencami, ki jih »…ljudje potrebujejo za osebno izpolnitev in 

razvoj, dejavno drţavljanstvo, socialno vključenost in zaposlitev.« je tudi 

matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji. Vseh 8 

je enako pomembnih in se povezujejo. V tem projektu pa je seveda najbolj 

pomembno poznavanje matematične kompetenca ter osnovne kompetence v 

znanosti in tehnologiji L 394/11, kjer je po mojem ključno, kar bode v oči, da 

pripravimo otroke, da bodo razmišljali, povezovali ideje, znanja ter jih predstavili: 
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»A. Matematična kompetenca je sposobnost usvojitve in uporabe 

matematičnega načina razmišljanja za reševanje mnogih teţav v vsakdanjem 

ţivljenju. Pri usvojitvi temeljnih tehnik računanja so poudarjeni postopek, dejavnost ter 

znanje. Matematična kompetenca vključuje – v različnem obsegu – sposobnost in 

pripravljenost za uporabo matematičnih načinov razmišljanja (logično in prostorsko 

razmišljanje) in predstavljanja (formule, modeli, konstrukcije, grafi in razpredelnice).  

B. Kompetenca na področju znanosti se nanaša na sposobnost in pripravljenost 

uporabe znanja in metodologije za razlago naravnega sveta z namenom ugotovitve 

vprašanj in sklepanja na podlagi dokazov. Kompetenca v tehnologiji pomeni 

uporabo omenjenega znanja in metodologije kot odziv na znane človeške ţelje ali 

potrebe. Kompetenca na področju znanosti in tehnologije vključuje razumevanje 

sprememb, nastalih zaradi človeške dejavnosti, in odgovornost posameznega 

drţavljana. 

Bistveno znanje, spretnosti in odnosi, povezani s to kompetenco: 

A. Potrebno znanje matematike vključuje temeljito poznavanje številk, merskih 

enot in struktur, osnovnih postopkov in osnovnih matematičnih predstavitev, 

razumevanje matematičnih pojmov in zasnov ter zavedanje glede vprašanj, na 

katera lahko matematika ponudi odgovor. 

Posameznik mora biti sposoben uporabljati temeljna matematična načela in 

postopke v vsakodnevnih okoliščinah doma in v sluţbi ter slediti in ocenjevati sklope 

argumentov. Sposoben mora biti matematično razmišljati, razumeti matematične 

dokaze, se sporazumevati v matematičnem jeziku ter uporabljati ustrezne 

pripomočke. 

Pozitiven odnos do matematike temelji na spoštovanju resnice in pripravljenosti 

za iskanje razlogov ter za ocenjevanje njihove veljavnosti. 

B. Za znanost in tehnologijo so bistveno znanje osnovna načela naravnega 

sveta, temeljni znanstveni koncepti, načela in metode, tehnologija, tehnološki 

proizvodi in postopki ter razumevanje vpliva znanosti in tehnologije na naravni svet. 

To znanje bi moralo posamezniku omogočiti boljše razumevanje prednosti, omejitve 

in tveganja znanstvenih teorij, aplikacij ter tehnologije v druţbi nasploh (v odnosu do 

sprejemanja odločitev, vrednosti, moralnih vprašanj, kulture itd.). 

Kompetence vključujejo sposobnost rokovanja s tehnološkim orodjem in stroji ter 

z znanstvenimi podatki za doseganje cilja ali sprejetje odločitve ali sklepa na podlagi 

dokazov. Posameznik mora biti sposoben ugotoviti bistvene lastnosti znanstvene 

raziskave in imeti sposobnost posredovanja sklepov in razlogov, ki so do tega privedli. 

Kompetenca vključuje odnos kritičnega spoštovanja in radovednosti, 

zanimanje za etična vprašanja in spoštovanje varnosti in trajnosti – zlasti glede 

znanstvenega in tehnološkega napredka v odnosu do samega sebe, druţine, 

skupnosti in globalnih vprašanj.« 
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(b) Kompetence v poklicnem in strokovnem izobraţevanju  

»Ključne kompetence se uresničujejo predvsem s splošnoizobraţevalnimi 

predmeti (sporazumevalna - SLOV, matematična…) in z integriranimi ključnimi 

kvalifikacijami.« Oblike izvedbe pouka, pri katerem se KK uresničujejo so projektni 

teden (dan), timsko načrtovanje in timsko poučevanje. 

(c) Naravoslovni eksperiment: most med šolskim znanjem in vsakdanjimi 

izkušnjami [3] 

Ciljno usmerjeno izobraţevanje, ki ga uvajamo v strokovne in poklicne šole, je 

najlaţe po mojem mnenju doseči ravno z eksperimentalnim delom pri naravoslovnih 

predmetih. Toda na ţalost je timskega dela med učitelji teh predmetov še vedno 

premalo, da bi drug za drugega vedeli, katere kompetence razvijajo, kaj šele katere 

cilje ţelijo pri svojem predmetu doseči. Problem pa je seveda tudi v vsebinskih 

povezavah, o čemer govori [3]: »V slovenskih gimnazijah je naravoslovje 

porazdeljeno med tri predmete (biologija, fizika, kemija), ki so vsebinsko in časovno le 

slabo povezani med seboj, skupno pa jim je to, da niso v nikakršni povezavi z realnimi 

primeri iz ţivljenja. Ena od posledic takšnega pristopa je nepovezano in po predmetih 

razdrobljeno znanje, ki ga dijaki ne znajo uporabiti v vsakdanjih ţivljenjskih situacijah. 

Povsem drugačno je stanje na srednjih strokovnih in poklicnih šolah, kjer je veliko 

predmetov vezanih na prakso, naravoslovje pa se zdi kot nekakšen privesek h 

kurikulu. Avtorja vsak na svoji šoli poskušata premostiti ta dva  problema z uvajanjem 

računalniško podprtih eksperimentov v poučevanje biologije in fizike. Eksperimenti so 

zasnovani tako, da jih je mogoče v praktično enaki obliki uporabiti pri pouku dveh 

različnih predmetov na dveh različnih šolah. Razlike so le v kontekstu, v katerem so 

obravnavani. Skupno vsem eksperimentom pa je, da poskušajo premostiti prepad 

med šolskim znanjem biologije in fizike ter izkušnjami, pridobljenimi doma in v 

delovnem okolju.« Torej ugotavljamo, da predmeti ne nosijo ţivljenjskih vsebin, mi pa 

od dijakov pričakujemo povezovanje vsebin in analizo konkretnih ţivljenjskih situacij. 

 (d) Medpredmetne povezave med fiziko na strokovni šoli in biologijo na 

Gimnaziji [4] 

Kaj sploh je medpredmetno povezovanje, najdemo v [5]: »Za medpredmetno 

povezovanje vsebin sta ustrezni predvsem dve metodi (Beitas in Daktariunas, 2003). 

Po prvi metodi je integracijski center objekt, ki ga nato proučujemo iz različnih 

aspektov, v drugem primeru pa je to metoda, ki jo uporabimo na različnih objektih. 

Ĉe je integracijski center objekt (vsebina) potem ga je mogoče obravnavati: a) 

sočasno pri različnih naravoslovnih predmetih, kar je praksa npr. pri projektnih dnevih, 

ali b) v različnih časovnih obdobjih.«  

Kurikularne in kroskurikularne povezave 

(e) učni načrti za naravoslovje in fiziko [6] 

Iz katalogov teh dveh predmetov se vidi nedorečenost terminologije: 
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NARAVOSLOVJE (132 ur) 

»Katalog znanj naravoslovja v srednjem poklicnem izobraţevanju temelji na 

razvijanju naslednjih naravoslovnih zmoţnosti: 

Uporaba osnovne strokovne terminologije pri opisovanju pojavov, procesov in 

zakonitosti. 

Iskanje, obdelava in vrednotenje podatkov iz različnih virov: 

- zmoţnost presoje, kdaj je informacija potrebna 

- načrtno spoznavanje načinov iskanja, obdelave in vrednotenja podatkov 

- načrtno opazovanje, zapisovanje in uporaba opaţanj/meritev kot vira 

podatkov 

- razvijanje razumevanja in uporabe simbolnih/grafičnih zapisov 

- uporaba IKT za zbiranje, shranjevanje, iskanje in predstavljanje informacij 

Razvijanje eksperimentalnih spretnosti in metod raziskovanja: 

- navajanje na izbiro in uporabo primerne in varne opreme 

- opredelitev dejavnikov poskusov (eksperimentov); razlikovanje med 

konstantami in spremenljivkami 

- presoja zanesljivosti pridobljenih rezultatov 

- navajanje na argumentirano zaključevanje pri predstavitvi 

»Odnosna« zmoţnost 

- zavedanje, kako naravoslovne-matematične znanosti in tehnologija vplivajo na 

ţivljenje in okolje 

- prepoznavanje, kriti_na presoja in preprečevanje nevarnosti v skrbi za zdravje 

- sposobnost za odgovorno in aktivno sodelovanje pri razreševanju problemov in 

trajnostnem-sonaravnem razvoju 

Dijaki pri pouku naravoslovja pridobijo temeljno znanje, ki jim omogoča 

razumevanje snovi, snovnih in energijskih sprememb, naravnih pojavov, ţivljenjskih in 

ekoloških procesov. To so znanja, ki jih vsak posameznik potrebuje za ţivljenje, ne 

glede na poklic, ki ga opravlja, in predstavljajo osnovo za nadgrajevanje znanja v 

strokovno teoretičnih predmetih. Poudarek naj bo na razvijanju spoznavnih procesov, 

ki omogočajo intelektualno rast, osebnostni razvoj in odgovoren odnos do ţivljenja. 
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Usmerjevalni in socializacijski cilji: 

- spoznati osnovne fizikalne, kemijske in biološke zakonitosti in metode 

proučevanja pojavov in procesov v naravi; 

- raziskovati fizikalne in kemijske lastnosti izbranih snovi in njihovo spreminjanje; 

- spoznati pomen eksperimenta pri preučevanju naravoslovnih zakonitosti, tako, 

da dijaki opazujejo in opisujejo procese in pojave, varno izvajajo preproste 

poskuse, analizirajo rezultate in oblikujejo zaključke; 

- razumeti delovanje človeškega telesa in zavedanje odgovornosti za ohranjanje 

zdravja; 

- razumeti okoljske probleme in razvijati odgovoren odnos do okolja in narave ter 

ohranjanje ţivljenjske pestrosti, 

- razumevanje zgradbe in delovanja naravnega ekosistema in pestrosti ţivljenja 

ter spoštovanje do vseh oblik ţivljenja, 

- razvijati znanje o trajnostni rabi obnovljivih naravnih virov, 

- razvijati in razširjati znanje o varnosti in ohranjanju zdravja pri delu v različnih 

okoljih ter odgovornosti pri delu s snovmi in aparaturami, 

- uporabljati osnovno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo na področju 

naravoslovja.« 

FIZIKA (68 ur) 

»2. UDEJANJANJE KLJUĈNIH KOMPETENC PRI PREDMETU 

Katalog za fiziko je načrtovan tako, da omogoča predvsem uresničitev 

kompetence naravoslovne pismenosti.  Raziskovanje in razumevanje naravnih 

procesov in pojavov, kot temeljno znanje s področja fizike, ima pomembno vlogo v 

razvoju vseh tehničnih strok in je nujno za uspešno razumevanje pojavov iz 

vsakdanjega ţivljenja. Poleg tega katalog omogoča udejanjanje mnogih sestavin 

nekaterih drugih kompetenc, med njimi predvsem: 

- matematično kompetenco – to je uporabo matematičnih znanj v vsakdanjem 

ţivljenju ter pri preučevanju naravnih pojavov;   

- kompetenco informacijske pismenosti – sem sodi uporaba računalnika kot 

merilne naprave, uporaba pri krmiljenju procesov itd. Pri eksperimentalnih vajah 

si dijaki pridobijo znanja za uporabo in povezovanje sodobnih tehnoloških 

pripomočkov, kot so osebni računalnik, vmesniki za meritve in krmiljenja, 

digitalna kamera, digitalni fotoaparat, mobilni telefon itd.;  

- kompetenco varovanja zdravja  
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 razumevanje navodil za varovanje zdravja, sodobnih metod 

diagnosticiranja in zdravljenja je neločljivo povezano z osnovnimi znanji 

fizike (npr.: rentgen, radioaktivnost, elektromagnetna sevanja, zaščita pred 

UV-sevanji, ultrazvok, laserji, merjenje hrupa, optični pripomočki itd.) 

 pri eksperimentalnih vajah si dijaki pridobijo veščine varnega 

eksperimentiranja, uporabe zaščitnih sredstev, varne uporabe sodobnih 

tehničnih pripomočkov; 

- podjetniško kompetenco - vse projekte je treba kvantitativno ovrednotiti, 

predvsem z vidika varčne rabe energije ter količine in cene porabljenih 

materialov – to pa sodi k temeljnim znanjem, ki jih razvija pouk fizike.« 

Potem najdemo v katalogu še splošne cilje, osnovne operativne, odnosne cilje 

ter učne cilje. 

FIZIKA (136 ur) 

»2. UDEJANJANJE KLJUĈNIH KOMPETENC PRI PREDMETU 

Katalog za fiziko je načrtovan tako, da omogoča predvsem uresničitev 

kompetence za področje naravoslovja – raziskovanje in razumevanje naravnih 

procesov in pojavov kot temeljno znanje in sposobnost s področja fizike. Ta je 

potrebna za uspešno poklicno delo tehnika mehatronike. Poleg tega katalog 

omogoča udejanjanje mnogih sestavin nekaterih drugih kompetenc, med njimi 

predvsem:  

- matematično kompetenco – to je uporabo matematičnih znanj v vsakdanjem 

ţivljenju ter pri preučevanju naravnih pojavov;   

- kompetenco informacijske pismenosti – sem sodi uporaba računalnika kot 

merilne naprave, uporaba pri krmiljenju procesov itd. Pri eksperimentalnih vajah 

si dijaki pridobijo znanja za uporabo in povezovanje sodobnih tehnoloških 

pripomočkov, kot so osebni računalnik, vmesniki za meritve in krmiljenja, 

digitalna kamera, digitalni fotoaparat, mobilni telefon itd.;  

- kompetenco varovanja zdravja  

 razumevanje navodil za varovanje zdravja, sodobnih metod 

diagnosticiranja in zdravljenja je neločljivo povezano z osnovnimi znanji 

fizike (npr.: rentgen, radioaktivnost, elektromagnetna sevanja, zaščita pred 

UV-ţarki, ultrazvok, laserji, merjenje hrupa, optični pripomočki itd.) 

 pri eksperimentalnih vajah si dijaki pridobijo veščine varnega 

eksperimentiranja, uporabe zaščitnih sredstev in varne uporabe sodobnih 

tehničnih pripomočkov.« 

Tudi v tem katalogu najdemo pestro izbiro terminov: usmerjevalni/splošni cilji, 

učni cilji in priporočene dejavnosti. 
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FIZIKA (140 ur) 

»2. UDEJANJANJE KLJUĈNIH KOMPETENC PRI PREDMETU 

Kompetence so opredeljene kot kombinacija znanja, spretnosti in odnosov 

(Uradni list Evropske unije št. 394/10). Pouk fizike kot eden temeljnih 

splošnoizobraţevalnih predmetov v srednjih šolah razvija predvsem:  

- osnovne kompetence v naravoslovju in tehnologiji   

Raziskovanje in razumevanje naravnih procesov in pojavov kot temeljno znanje 

s področja fizike ima pomembno vlogo v razvoju vseh tehničnih strok in je nujno za 

uspešno razumevanje pojavov iz vsakdanjega ţivljenja. Ob tem pri pouku fizike 

razvijamo pomembne prvine ključnih kompetenc: kritično mišljenje,  zmoţnost 

reševanja problemov, ustvarjalno zmoţnost ter zmoţnosti dajanja pobud, 

sprejemanja odločitev, ocenjevanja tveganj. 

Pouk fizike omogoča udejanjanje mnogih sestavin nekaterih ostalih kompetenc, 

predvsem: 

- matematično kompetenco – razvijamo pri pouku fizike z  uporabo 

matematičnega zapisa fizikalnih relacij in matematičnih orodij pri preučevanju 

naravnih pojavov ter pri razlagi pojavov iz vsakdanjega ţivljenja; 

- kompetenco digitalne pismenosti – dijaki pridobijo z rokovanjem z napravami, ki 

temeljijo na digitalni tehnologiji ter z uporabo računalniških programov in 

interneta. Pri eksperimentalnih vajah dijaki usvojijo znanja in veščine z uporabo 

računalnika kot merilne naprave. Znanja, ki  jih pridobijo pri pouku fizike, so 

direktno prenosljiva na uporabo sodobnih tehnoloških pripomočkov in merilnih 

naprav, katerih delovanje je povezano z digitalno tehnologijo oz. računalnikom 

(npr. osebni računalnik, vmesniki za meritve in krmiljenja, digitalna kamera, 

digitalni fotoaparat, mobilni telefon itd). Pouk fizike je vedno bolj prepleten z 

uporabo sodobne IKT, predvsem s simulacijami pojavov z interaktivnimi 

računalniškimi animacijami in z računalniškimi merjenji z vmesniki in senzorji;  

- sporazumevanje v maternem jeziku (pravilno uporabo maternega jezika na 

naravoslovnem in tehničnem področju, natančno bralno razumevanje, pisno 

sporočanje in govorno sporočanje); 

- sporazumevanje v tujih jezikih (pri uporabi računalniških programov in 

interaktivnih računalniških animacij);  

- učenje učenja (samostojno učenje, razvijanje delovnih navad, iskanje virov v 

tujih jezikih s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije, načrtovanje 

lastnih aktivnosti, odgovornost za lastno znanje, samoocenjevanje znanja);  

- samoiniciativnost in podjetnost (razvijanje ustvarjalnosti, dajanje pobud, 

ocenjevanje tveganj, sprejemanje odločitev).  Mnogo človekovih dejavnosti je 

potrebno kvantitativno ovrednotiti, predvsem z vidika varčne rabe energije ter 
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količine in vrednosti porabljenih materialov – kar sodi k osnovnim znanjem, ki jih 

razvija pouk fizike; 

- kompetenco varovanja zdravja , ki je vključena v socialno kompetenco   

- razumevanje navodil za rokovanje in opozoril za varovanje zdravja pri 

sodobnih napravah in izdelkih je neločljivo povezano z osnovnimi znanji iz 

fizike, kot npr.: nevarnosti električnega toka, predvidevanje nevarnosti v 

prometu, zaščita pred UV sevanji,  uporaba laserskih naprav, ultrazvoka in 

optičnih pripomočkov,  nevarnost  radioaktivnih sevanj, rentgena itd.   

- pri eksperimentalnih vajah si dijaki pridobijo veščine varnega 

eksperimentiranja, uporabe zaščitnih sredstev in varne uporabe sodobnih 

tehničnih pripomočkov.« 

Tudi v tem katalogu najdemo pestro izbiro terminov: usmerjevalni/splošni cilji, 

procesni cilji, oblikovanje lastnega odnosa do okolja, učni cilji in priporočene 

dejavnosti 

FIZIKA (105 ur) 

»2. UDEJANJANJE KLJUĈNIH KOMPETENC PRI PREDMETU 

Kompetence so opredeljene kot kombinacija znanja, spretnosti in odnosov 

(Uradni list Evropske unije št. 394/10). Pouk fizike kot eden temeljnih 

splošnoizobraţevalnih predmetov v srednjih šolah razvija predvsem: 

osnovne kompetence v naravoslovju in tehnologiji 

Raziskovanje in razumevanje naravnih procesov in pojavov kot temeljno znanje 

s področja fizike ima pomembno vlogo v razvoju vseh tehničnih strok in je nujno za 

uspešno razumevanje pojavov iz vsakdanjega ţivljenja. Ob tem pri pouku fizike 

razvijamo pomembne prvine ključnih kompetenc: kritično mišljenje, zmoţnost 

reševanja problemov, ustvarjalno zmoţnost ter zmoţnosti dajanja pobud, 

sprejemanja odločitev, ocenjevanja tveganj. 

Pouk fizike omogoča udejanjanje mnogih sestavin nekaterih ostalih kompetenc, 

predvsem: 

- matematično kompetenco – razvijamo pri pouku fizike z uporabo 

matematičnega zapisa fizikalnih relacij in matematičnih orodij pri preučevanju 

naravnih pojavov ter pri razlagi pojavov iz vsakdanjega ţivljenja; 

- kompetenco digitalne pismenosti – dijaki pridobijo z rokovanjem z napravami, ki 

temeljijo na digitalni tehnologiji ter z uporabo računalniških programov in 

interneta. Pri eksperimentalnih vajah dijaki usvojijo znanja in veščine z uporabo 

računalnika kot merilne naprave. Znanja, ki jih pridobijo pri pouku fizike, so 

direktno prenosljiva na uporabo sodobnih tehnoloških pripomočkov in merilnih 

naprav, katerih delovanje je povezano z digitalno tehnologijo oz. računalnikom 

(npr. osebni računalnik, vmesniki za meritve in krmiljenja, digitalna kamera, 
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digitalni fotoaparat, mobilni telefon itd). Pouk fizike je vedno bolj prepleten z 

uporabo sodobne IKT, predvsem s simulacijami pojavov z interaktivnimi 

računalniškimi animacijami in z računalniškimi merjenji z vmesniki in senzorji; 

- sporazumevanje v maternem jeziku (pravilno uporabo maternega jezika na 

naravoslovnem in tehničnem področju, natančno bralno razumevanje, pisno 

sporočanje in govorno sporočanje); 

- sporazumevanje v tujih jezikih (pri uporabi računalniških programov in 

interaktivnih računalniških animacij); 

- učenje učenja (samostojno učenje, razvijanje delovnih navad, iskanje virov s 

pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije, načrtovanje lastnih 

aktivnosti, odgovornost za lastno znanje, samoocenjevanje znanja); 

- samoiniciativnost in podjetnost (razvijanje ustvarjalnosti, dajanje pobud, 

ocenjevanje tveganj, sprejemanje odločitev). Mnogo človekovih dejavnosti je 

potrebno kvantitativno ovrednotiti, predvsem z vidika varčne rabe energije ter 

količine in vrednosti porabljenih materialov – kar sodi k osnovnim znanjem, ki jih 

razvija pouk fizike; 

- kompetenco varovanja zdravja , ki je vključena v socialno kompetenco 

 razumevanje navodil za rokovanje in opozoril za varovanje zdravja pri 

sodobnih napravah in izdelkih je neločljivo povezano z osnovnimi znanji iz 

fizike, kot npr.: nevarnosti električnega toka, predvidevanje nevarnosti v 

prometu, zaščita pred UV sevanji, uporaba laserskih naprav, ultrazvoka in 

optičnih pripomočkov, nevarnost radioaktivnih sevanj, rentgena itd. 

 pri eksperimentalnih vajah si dijaki pridobijo veščine varnega 

eksperimentiranja, uporabe zaščitnih sredstev in varne uporabe sodobnih 

tehničnih pripomočkov.« 

Tudi v tem katalogu najdemo pestro izbiro terminov: usmerjevalni/splošni cilji, 

procesni cilji, oblikovanje lastnega odnosa do okolja, učni cilji in priporočene 

dejavnosti 

Predlogi za nadaljnje delo  

Glede na to, da ţelimo pribliţat naravoslovje otrokom in mladostnikom, bo 

treba razmišljati zelo kompleksno. Starost slušateljev je tu po mojem zelo pomembna.  

Poleg tega pa nas zavezuje dokument [1], da vključujemo čimveč kompetenc 

in tako otroke, učence in dijake pripravimo na vseţivljenjsko učenje. In seveda, če 

ţelimo imeti na znanju temelječo druţbo. Razvijanje teh kompetenc naj bi sluţile tudi 

k boljši kakovosti pouka samega. 

Naravoslovni predmeti bi se morali več medpredmetno in kroskulikularno 

povezovat (ne le korelacije, tudi izvedene dejavnosti) med seboj pa tudi z drugimi 
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predmeti in moduli (SPI, PTI in SSI). Tu nastopa problem plačila ur (dva učitelja hkrati v 

razredu: priznavanje števila ur učitelju in dijakom) in bodo potrebne sistemske rešitve. 
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Mnenje o sedanjem stanju naravoslovnih kompetenc v gimnaziji 

Avtor: mag. Joţica Brecl 

 

Profesorji/profesorice biologije imajo znanja, sposobnosti, spretnosti in veščine. 

Razvijali so jih v okviru formalnega javno veljavnega izobraţevanja in si s tem pridobili 

strokovni naziv in neformalnega izobraţevanja (strokovna društva, predavanja, 

delavnice, tabori idr.). Zagotovo ne moremo izključiti neposredne povezanosti 

razvitih naravoslovnih kompetenc pri profesorjih/profesoricah (Stančič 2002) in 

razvijajočih naravoslovnih kompetenc pri učencih in učenkah v OŠ ter dijakinjah in 

dijakih v SŠ.  

Primerno je, da ob tem navedemo nekaj preprostih primerov iz vsakdanjega 

dela profesorice/profesorja. 

Dijakinje/dijaki odgovarjajo pri ustnem ocenjevanju znanja s pomočjo priloţenih 

slik iz učbenika ali delovnih listov. Pri tem so sposobni podati natančen odgovor na 

zastavljeno vprašanje (učenje na pamet) ob sliki pa niso sposobni pojasniti zgradbo 

in delovanje. Še večja teţava nastane v primeru, kadar slika ali skica ni iz učbenika 

ali delovnega lista. 

Primer: Dijakinje/dijaki imajo teţave pri opisu posameznih faz mitoze 

(Verčkovnik, Škornik 1998) s pomočjo slike. Znajo pa odlično opisati posamezno fazo 

mitoze brez slike. Tukaj preprosta logika odpove. 

Uporaba modelov je pri poučevanju zelo dobrodošla, saj so dober pribliţek 

realnega stanja. Primerni pa so tudi pri preverjanju znanja in ustnem ocenjevanju. 

Ugotavljam, da imajo dijaki/dijakinje teţave pri praktični predstavitvi teoretičnega 

znanja.  

Primer: Dijaki imajo ne znajo poimenovati kosti na okostnjaku, prikazati gibljive in 

negibljive kostne stike. Prav tako dijaki/dijakinje ali ne znajo ali pa napačno pokaţejo 

ali poimenujejo na okostnjaku kosti oz. tip kosti. (Verčkovnik, Škornik 1998). 

Primer: Dijaki/dijakinje pri preverjanju znanja poimenujejo in opišejo kje se 

nahaja posamezna endokrina ţleza v človeškem telesu (Verčkovnik, Škornik 1998), pri 

ocenjevanju pa na modelu (torzo) ne vedo, kje se nahaja posamezna ţleza.  

Primer: Dijaki znajo teoretično in s pomočjo skice iz učbenika pojasnit delovanje 

inzulina in glukagona, ne znajo pa delovanje teh dveh hormonov razloţiti na modelu 

(torzo).  

Primer: Dijaki znajo opisati zgradbo srca na pamet; opis zgradbe srca z 

modelom srca pa ni tako enostaven (npr. kje je desna in kje leva stran; kakšna kri 

teče po levi ali desni strani srca, pokazati zaklopke idr.). 
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Podobne primere bi lahko navedli za druge organske sisteme v okviru biologije 

človeka.  

Dijakinje/dijaki brez večjih teţav izvedejo vajo z natančnimi navodili in 

vodenjem profesorja. Pri laboratorijskem delu se ustavi ţe pri postavitvi hipoteze. Vsi 

nadaljnji koraki (materiali in metode, predstavitev rezultatov v obliki grafov, tabel ali 

opisno ter končna razprava) jim predstavljajo probleme.  

Pri ekologiji je celotna vsebina še bolj kompleksna. Dijaki tu pridobijo osnovno 

znanje, ki jim omogoča razumevanje odnosov med organizmi, odnose med 

organizmi in neţivim okoljem in razlaga, kako ti odnosi vplivajo na njihovo razširjenost 

in številčnost. Nemalokrat so dijakinje in dijaki prepričani, da so v ekologiji dobro 

poučeni ţe iz OŠ. Pri terenskem delu (gozd, travnik, jezero, mejica, vinograd…) se 

izkaţe, kako šibko je njihovo znanje in kako slabo se zavedajo o ogroţenosti okolja in 

kakšno je ustrezno ravnanje. Še posebej pomanjkljivo je razvita kompetenca na 

področju znanosti in tehnologije, ki vključuje razumevanje sprememb, nastalih zaradi 

človeške dejavnosti in odgovornost posameznega drţavljana (Uradni list Evropske 

unije 2006). 

Ugotavljamo, da si dijakinje/dijaki v času gimnazijskega izobraţevanja pridobijo 

veliko znanja, ki pa je na ţalost neuporabno, če ga ne znajo uporabiti v praktičnih 

primerih, kot predvideva nov učni načrt za biologijo (2007). Na podlagi izkušenj in 

opaţanj menimo, da dijaki/dijakinje nimajo problemov pri pridobivanju znanja. 

Teţave imajo v kompetenci, ki jo navaja uradni list Evropske unije (2006), ki se nanaša 

na sposobnost in pripravljenost uporabe znanja in metodologije za razlago 

naravnega sveta z namenom ugotovitve vprašanj in sklepanja na podlagi dokazov. 

Predlogi za nadaljnje delo  

Na področju poučevanja predmeta biologija v splošni gimnaziji primanjkuje 

ustreznega pripravljenega slikovnega gradiva, ki bi bil v pomoč tako profesorjem kot 

dijakom, prav tako ni izdelanih problemskih nalog, primanjkuje tudi gradivo za 

preverjanje znanja.  

Pomanjkljivo je povezovanje z vsakdanjimi dogodki ali ţivljenjem. Predavamo o 

odkritjih, spoznanjih, teorijah, zakonitostih biološkega sveta. Pri tem pozabljamo 

predstaviti vsebino vede, znanosti in stroke o ţivljenju na preprost in enostaven način. 

Ţe kratek sprehod skozi gozd, po travnikih, ob polju, ob morju, po sadovnjaku, 

mestnem parku ali domačem vrtu (oblike terenskega dela) nam daje zadosti 

vsebinskih predlogov za čudenje dijakov in njihovo preučevanje narave z materiali in 

metodami, predstavitvijo rezultatov ter analizo opravljenega dela.  

Poučevanje biologije ne sme obstati le mrtva črka na papirju (učni načrt, 

priprave, učbeniki, zapiski). Večji poudarek predvidevamo na področju zaznavanja 

in uporabe čutil dijakov/dijakinj (Kaj vidim? Kaj slišim?, Kaj čutim?), povezovanje ţe 

pridobljenega znanja in nadgradnja le tega (Kako deluje?). Tudi na ta način bi pri 

dijakih/dijakinjah razvili kompetence, kakor je navedeno v prilogi o ključnih 
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kompetencah za vseţivljenjsko učenje, kot kombinacija znanja, spretnosti in odnosov, 

ustrezajočih okoliščinam (Uradni list Evropske unije 2006).  

Razvoja naravoslovnih kompetenc pri dijakih/dijakinjah si ne predstavljamo brez 

uporabe sodobne IKT opreme in merilnih inštrumentov (različni senzorji). Prav tako 

pomembni za razvoj naravoslovnih kompetenc je uporaba gojenih organizmov 

(vivarij), modelov (celica, torzo, okostnjak idr.) in mikroskopskih preparatov ter filmskih 

posnetkov.  
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Naravoslovne kompetence v srednjem strokovnem izobraţevanju 

Avtor: Jelka Avguštin 

 

Poučujem naravoslovje na Strojni šoli Ptuj in biologijo in kemijo na Gimnaziji Ptuj. 

Srečanje z naravoslovnimi kompetencami pri mojem delu je zelo široko. Zajema 

poučevanje v niţjem poklicnem, srednjem poklicnem, poklicno tehniškem 

izobraţevanju in v gimnazijskem izobraţevanju. 

Moje poročilo bo zajemalo ugotovitve in analize, ki se nanašajo strokovnega 

poklicnega izobraţevanja. 

V niţjem poklicnem izobraţevanju so dijaki, ki imajo naravoslovje eno uro na 

teden. Dijaki imajo zelo slabe učne navade in minimalno razvite sposobnosti. Zato je 

potrebno tem dijakom teme naravoslovja predstaviti tako, da je povezano z njihovim 

vsakdanjim ţivljenjem in da se te vsebine integrirajo v praktični pouk. Dijaki namreč 

kaţejo največje zanimanje za praktični pouk. Kljub temo skušam tudi pri teh dijakih 

zvijati:  

- razumevanje pojavov in procesov v naravi, 

- postopno spoznavanje kemijske in fizikalne lastnosti snovi in njihovo 

spreminjanje, 

- odgovornega odnosa in spoštovanja do vseh oblik ţivljenja ter razvijanje in 

razumevanje kompleksnosti in medsebojne povezanosti ţive in neţive narave, 

- spodbujanje povezovanje med seboj odvisnih znanj drugih strok, 

- zavedanje, da je človek sestavni del narave in odvisen od nje, 

- doseganje razumevanje delovanje človekovega telesa in sposobnost za 

ohranjevanje zdravja. 

Za doseganje teh ciljev uporabljam čim več primerov iz vsakdanjega ţivljenja, 

uporabljam aktualne dogodke iz realnega okolja. Del pouka izvajam tudi 

interdisciplinarno in timsko. 

Metode moram pa prilagajat posameznemu dijaku, da se razvije v največji 

moţni meri in s tem omogoča pridobivanje znanj, ki so potrebna za ţivljenje, 

nadaljnje izobraţevanje in horizontalno prehajanje med izobraţevalnimi programi in 

poklici. Zelo velik del pouka je potrebno izvesti  v obliki eksperimentalnega dela in 

terenskega dela. Takšno delo te dijake zelo privlači in to lahko izvajam, ker je v 

razredu zelo malo dijakov. 

Od kar izvajam naravoslovje v takšni obliki je med dijaki večje zanimanje za to 

programsko enoto. 
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Tisti dijaki, ki nadaljujejo izobraţevanje v srednjem izobraţevanju imajo zdaj boljši 

uspeh pri naravoslovju. 

V srednjem poklicnem izobraţevanju je naravoslovju namenjeno različno število 

ur. V prenovljenem programu (modul) je število ur 132  in je samostojna programska 

enota. Pri programu avtoserviser/avtokaroserist  je 66 ur kot samostojni predmet, 66 ur 

pa je integriranih v druge strokovne programske enote.  Nato smo razvili različne 

načine integracije in izkazalo se je, da najlaţje te cilje doseţemo skozi projektne 

tedne. 

Integrirani sklopi pri programu avtoserviser/avtokaroserist so snov, raztopine, 

kovine, energijske pretvorbe in bionika. Sklopi iz KZ, ki so lahko integrirani v drugih 

programih: 

 

Slika 20: Sklopi ciljev 

Sklopi, ki niso predvideni za integracijo jih izvajam v obliki samostojnega 

predmeta, ker imam znotraj izvedbenega kurikulama moţnost avtonomno oblikovati 

svoje načrte dela in s tem prilagajati dinamiko svojega predmeta situaciji na 

področju izvajanja drugih predmetov in strokovnih vsebinskih sklopov. 

Na podlagi analiz, ki smo jih izvedli po poskusnem izvajanju programa 

ugotavljam, da je povezovanje učitelja naravoslovja in učitelja strokovnih predmetov 

pri nekaterih sklopih bolj pri drugih manj očitno, 

Deleţ učiteljev SVS (v%), ki so posamezni cilji izvajali v sodelovanju z učiteljem 

naravoslovja način doseganja nekaterih integriranih vsebin moţen pri rednem 

predmetu (snov), nekatere vsebine (energijske pretvorbe) niso bile izvedene 
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Integracija iz različnih vzrokov niso bile nikoli izvedene v celoti. Največja teţav se 

pojavlja pri usklajevanju urnika. Premalo še je zmeraj samega dogovarjanja med 

učiteljem naravoslovja in učiteljem stroke ter pri povezovanju in skupnem 

načrtovanju za samostojno izvajanje ali skupnega načrtovanja ocenjevanja. 

Dijaki pri pouku naravoslovja pridobijo temeljna znanja, ki jim omogoča 

razumevanje snovi in snovnih sprememb, ţivljenja sebe in okolja. Pri pouku 

naravoslovja jih predvsem vzpodbujam k odgovornemu odnosu do ţivljenja, zdravja, 

narave in okolja, v katerem ţivijo in delujejo, ter jih usposabljam, da ga dejavno 

varujejo in ohranjajo.   

Ključna kompetenca naravoslovja je tudi razvijati procese naravoslovne kulture: 

opazovanje in opisovanje pojavov, sposobnost za osmišljanje opaţanj, odgovoren 

odnos do ţivljenja in narave ter sposobnost za komunikacije.  
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Dijaki pri teh dejavnostih zelo radi sodelujejo, ker izhajamo iz njihovega okolja in 

njihovega poklica. Najlaţje je te kompetence, opazovanja in opisovanja pojavov, 

izvajajo pri projektnem tednu. Tukaj se zberejo dijaki, ki imajo interes in jih te vsebine 

zanimajo. 

Ţal je še zmeraj, kar nekaj dijakov, ki se pa teh vsebin nikoli ne udeleţijo. Zato 

poskušam z drugačnimi vsebinami in uporabo različnih IKT spretnostmi pritegniti tudi 

te dijake. Zato ti dijaki iščejo iz različnih virov informacije, jih primerjajo ter kritično 

presojajo informacije ter se naučijo analizirati, povezovati in posploševati.  

Katalog znanja biologija za poklicno-teniško (PTI) izobraţevanje zagotavlja v 

obveznem delu minimalni standard osnovnega splošnega znanja biologije in v 

izbirnih modulih temeljna splošna znanja za potrebe poklicnih področij in 

nadaljevanje izobraţevanja ter moţnost prehajanja med izobraţevalnimi programi. 

V poklicno – tehniškem  izobraţevanju dijaki in dijakinje glede na raven 

izobraţevanja morajo v istem obsegu osvojiti v tem katalogu predvidena minimalna 

splošna znanja obveznega dela in ista temeljna splošna znanja biologije izbranih 

modulov za isto poklicno področje kot v SSI. 

Pri pouku biologije v PTI upoštevam doseţene minimalne standarde bioloških 

znanj iz naravoslovja v srednjem poklicnem izobraţevanju in ga ustrezno nadgradim 

ter dopolnim z biološkimi znanji obveznega dela in znanji izbranih modulov kataloga 

znanja. 

Izbirni moduli dodatnih znaj omogočajo doseganje splošnih znanj, ki 

predstavljajo temelj za razumevanje in nadgraditev znanja v strokovno-teoretičnih 

predmetih, poklicno usmerjanje, nadaljnje izobraţevanje na višji stopnji ter za 

doseganje drugih kompetenc za ţivljenje, samoizobraţevanje na višji stopnji ter za 

doseganje drugih kompetenc za ţivljenje, samoizobraţevanje in udejstvovanje v 

poklicu in druţbi. 

Pouk biologije/naravoslovja razvija osnovne biološke naravoslovne pismenosti, 

nujno za ustvarjalno izraţanje idej, argumentiranje, inventivnost in inovativnost, 

samostojno presojo in odločanje v aktivnem drţavljanstvu, reševanju konfliktov 

eksistence ter za prevzemanje odgovornosti na delovnem mestu in ţivljenju. Razvoj 

sodobne biologije je naredil kora naprej od opisovanja in razvrščanja organizmov ter 

poudaril  holistični pristop pri proučevanju ţivljenjskih in ekoloških procesov. Znanje 

sodobne biologije omogoča samostojno presojanje, ki v kontekstu kulture in vrednost 

vpliva na naše osebne odločitve o poseganju v ţivljenje in naravo ter na 

odgovornejše ravnanje in sodelovanje pri ohranjanju narave ter prepoznavanju in 

argumentiranju sprememb stanja. 

Takšno znanje kot sestavni del kulture omogoča oceno moţnosti in omejitev ter 

etičnih dilem pri enostranski uporabi posameznih znaj v različnih tehnoloških 

postopkih. Razumevanje kompleksnosti delovanja organizmov in ekoloških procesov 

je tudi ena od osnov za razumevanje  upoštevanje narave, ki se navezuje na 

podjetniško kompetenco. 
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Sklep 

Dijaki morajo razumeti, da so kompleksni naravni procesi vir pogojev in dobrin 

za ţivljenje, in sklepajo na povezanost razvoja različnih kultur tudi v kontekstu 

naravnih danosti in omejitev ter njihovega odnosa do ţivljenja in narave 

Predlogi za odpravo pomanjkljivosti 

- Prilagoditi in minimalizirati cilje naravoslovja za to populacijo dijakov (katalogi so 

preobširni). 

- Ĉim več integriranih vsebin izvesti skupaj s strokovnimi predmeti. 

- Pripraviti učno in delovno gradivo skupaj s stroko. 

- Na projektnih tednih je potrebno sestavljati problemske naloge tako, da je čim 

večja moţna integracija in uporaba kompetenc digitalne pismenosti, učenja 

učenja in socialne kompetence.  
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Poročilo stanja naravoslovnih kompetenc pri pouku biologije v 

programu splošne gimnazije 

Avtor: Irena Česnik-Vončina 

 

Osebna analiza učnega načrta za splošne Gimnazije 

Predmet Biologija je splošnoizobraţevalni predmet. Biološko znanje kot del 

splošne izobrazbeprispeva k naravoslovnemu razumevanju sveta (predvsem z vidika 

delovanja ţive narave), hkrati pa omogoča sprejemanje informiranih osebnih in 

druţbenih odločitev(aktivno drţavljanstvo).Program predmeta Biologija predstavlja 

biologijo kot sodobno naravoslovno znanost, ki preučuje ţive sisteme. Ti so izjemno 

kompleksni in vsebujejo več ravni organizacije, od molekule do celice, tkiva, organa, 

organizma, ekosistema in biosfere. Še do nedavnega za preučevanje takšnih 

sistemov nismo imeli ustreznih orodij, zato je bila biologija v veliki meri opisna 

(deskriptivna) znanost. Z razvojem novih tehnologij (digitalna revolucija, novi merilni 

inštrumenti, sateliti, rekombinantna DNA) smo dobili moţnost za nova spoznanja o 

delovanju kompleksnih ţivih sistemov. Biologija postaja vse bolj kvantitativna. Pojave 

merimo, podatke o različnih manifestacijah biotske pestrosti zbiramo v svetovnih 

bazah podatkov in analiziramo povezave med njimi (npr. zaporedja nukleotidov v 

_človeškem in drugih genomih). Interakcije znotraj ţivih sistemov in med njimi 

opisujemo z računalniškimi modeli (npr. modeli delovanja ekosistemov). Biologi vse 

bolj sodelujejo s kemiki, fiziki, matematiki, geologi, meteorologi – biologija s tem 

postaja ne samo interdisciplinarna temveč tudi integrativna veda. Bistven napredek 

smo dosegli pri razumevanju povezav med zgradbo in delovanjem ţivih sistemov, od 

molekulske in celične ravni do ekosistemov. Z uporabo orodij molekulske biologije 

lahko na novo ovrednotimo evolucijske (filogenetske) povezave med vrstami. Med 

drugim imamo moţnost za povsem nov pogled v svet mikroorganizmov, predvsem 

bakterij, kjer doslej v veliki meri nismo mogli razlikovati vrst med seboj. Dokaj dobro 

poznamo molekulske mehanizme dedovanja. Uporaba orodij molekulske biologije je 

vodila tudi do novih spoznanj o fiziologiji organizmov. Na drugi strani lestvice 

kompleksnosti in medsebojne povezanosti ţivih sistemov postaja vse bolj jasno, da 

celoten planet deluje kot enovit sistem s soodvisnimi elementi. Napredek temeljnih 

znanstvenih spoznanj s področja biologije ni vodil samo v nadgradnjo razlag o 

delovanju ţivega sveta, ampak je biologija bistveno posegla tudi v naše osebno in 

druţbeno ţivljenje. 

(UN, 14.2.2008, str. 4. odst. 1, 2) 

Zaradi izjemno hitrega prenosa spoznanj biološke znanosti v sfero druţbenega 

odločanja in v aplikacije, ki vplivajo na ţivljenje posameznika in druţbe, mora pouk 

biologije v gimnaziji tesno slediti znanstvenemu napredku. Program predmeta 

Biologija zato poleg temeljnih spoznanj o zgradbi, delovanju in kompleksni 

soodvisnosti ţivih sistemov ter o tem, kaj je znanost in kako znanost deluje,obsega tudi 

ozaveščanje dijakinj in dijakov o pomenu biološkega znanja v sodobnem osebnem 
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in druţbenem ţivljenju. Poseben vidik biološkega izobraţevanja je ozaveščanje 

dijakinj in dijakov o naravi kot vrednoti in o izjemni biotski pestrosti v Sloveniji, kar 

predstavlja nepogrešljiv del naše nacionalne identitete in temelj za nadaljnji 

trajnostni razvoj. 

( UN, 14.2.2008, str. 4, ods. 4) 

Menim,da nam koncept novega učnega načrta  splošnega gimnazijskega 

programa ,omogoča uresničitev večine ključnih kompetenc kot so: naravoslovna 

pismenost,celostno razumevanje bioloških konceptov,sposobnost kompleksnega 

razmišljanja,znanstveni način razmišljanja, sposobnost za komuniciranje in 

argumentirano razpravo, sposobnost za aktivno drţavljanstvo,sposobnost za 

vseţivljenjsko učenje. 

Dijaki morajo pridobiti splošno razgledanost na področju bioloških dognanj, ki 

jim bo omogočila nadgradnjo pridobljenega znanja z novimi spoznanji in njihovo 

uporabo v druţbi. 

Ţal pouk biologije danes preslabo sledi hitremu napredku znanosti in njenemu 

prenosu v druţbeno ţivljenje. Pouk biologije še vedno temelji na starih konceptih,kjer 

se preveč zahteva faktografskega znanja, premalo časa pa namenimo reševanju 

problemskih vprašanj. Poučevanje predmeta na ta način je gotovo smiselno, vendar 

za izvajalce zahtevnejše. Mislim, da se ga učitelji lotevamo parcialno, menim, da bi 

bilo dobro pristop poenotiti in ga podpreti z ustreznimi učbeniki, navodili za lab. in 

terensko delo… 

Dijaki usvojijo veliko teoretičnega znanja, vendar, kot pravi dr. Šorgo, ni prenosa 

znanja znotraj stroke, premalo je povezovanja in uporabnosti  osvojenega znanja. 
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Primerjava naravoslovnih kompetenc med programi: poročilo 

profesorice, ki hkrati poučuje v treh različnih programih  

Avtor: Karmen Slak 

 

Zadnji dve leti poučujem biologijo v 1., 2. in 3. letniku gimnazije,študij okolja- 

izbirne vsebine v 3. letniku gimnazije, naravoslovje v 1. in 2. letniku programa 

mehatronik-operater in kemijo v prenovljenem programu strojni tehnik.  Od 

novembra 08. dalje pa poučujem še naravoslovje v 7. razredu ter biologijo in kemijo 

v 8. in 9. razredu osnovne šole. 

Naravoslovje, ter letos tudi biologijo in kemijo poučujem v odd. izobraţevanja 

odraslih. Pred tem sem delala kot učitelj v oddelku podaljšanega bivanja v OŠ. 

V tem času sem imela kar nekaj moţnosti za vpogled v dojemanje učenja in 

znanja na pri različnih starostnih skupinah otrok in odraslih. Z ţalostjo sem ugotovila, 

da znanje pri večini ni vrednota in tudi ne pravica, temveč breme.  Zato ne 

preseneča, da znanje, ki ga dobijo v šoli teţko neposredno ali posredno prenesejo v 

vsakdanje ţivljenje.  

Osnovna šola 

Z novembrom sem pričela učiti biologijo, kemijo in naravoslovje v OŠ. Pri 

pregledu učnih načrtov, sem ugotovila, da bi moral biti  prehod v srednje šole precej 

manj teţaven kot dejansko je. 

Vendar ugotavljam, da transfer precej šepa. Glede na vsebine, ki jih učenci 

obravnavajo pri pouku naravoslovja, biologije in kemije v OŠ, bi moralo biti v 

gimnaziji pri pouku biologije precej manj teţav  tako pri obravnavi zgradbe in 

delovanja celice, kot tudi pri osnovnem poznavanju sistematike ţivih bitij, ekologije 

ter biologije človeka.  Glede na količino vsebin in njihov obseg, menim, da je za OŠ 

snovi preveč. Kljub temu, da je snov vsebinsko in didaktično dobro zastavljena, otroci 

ne povezujejo naučenega znanja z vsakdanjim ţivljenjem. In ker vsebin ne morejo 

osmisliti, jih tudi zelo hitro pozabijo (takoj, ko ni več nevarnosti, da bodo vprašani).Še 

največ pomislekov imam glede naravoslovja v OŠ. Mislim, da je tak predmet, ki bi 

povezoval biološke, kemijske in fizikalne vsebine smiseln koncem srednje šole, ko so 

dijaki osvojili osnovo posameznih predmetov in so v večji meri sposobni abstraktnega 

razmišljanja. Po mojem občutku Naravoslovje kot predmet ni najboljši uvod v 

biologijo, kemijo in fiziko.  

Program mehatronik-operater 

V program mehatronik operater se vpisujejo večinoma učenci, ki so imeli slabši 

učni uspeh v OŠ, poleg tega pa so to pogosto otroci s posebnimi potrebami (učne 

teţave, vedenjske motnje,...). V 1. letniku obravnavamo ekološke vsebine. 

Ugotavljam, da ima kar precej dijakov več realnega-ţivljenjskega stika oz. izkušenj z 
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naravo kot pa gimnazijci. Pogostokrat pa svojih izkušenj in znanj nimajo podkovanih z 

ustreznim šolskim znanjem, temveč je vir ustno izročilo domačega okolja oz. zdrava 

kmečka pamet. 

Skoraj večina pa se zaveda pomena fotosinteze (predvsem kot vir kisika) in 

problematike onesnaţevanja okolja –npr. poveţejo onesnaţenje okolja z 

onesnaţenjem pitne vode . Imajo veliko manj faktografskega znanja, vendar večino 

znanja, ki pa ga pokaţejo prinesejo iz OŠ oz. od doma. V 2. letniku obravnavamo 

biologijo človeka, kar jih običajno bolj pritegne kot ekologija. 

NARAVOSLOVNE KOMPETENCE, ki jih razvijamo pri pouku naravoslovja v 

programu mehatronik-operater: 

- pridobitev OSNOVNEGA EKOLOŠKEGA ZNANJA, ki ga potrebujejo za 

razumevanje delovanja narave: predvsem zavedanje, da je v naravi VSE 

povezano  in da so oni sestavni del narave, da imajo človekova dejanja in 

posegi vanjo posledice, ki se vedno kot bumerang vračajo povzročitelju. 

- pridobitev OSNOVNEGA poznavanja delovanja človeškega telesa in pomen 

varovanja zdravja: predvsem zavedanje, da so za dobro delovanje svojega 

telesa in zdravje v veliki meri ODGOVORNI SAMI; spoznajo, da se z zdravim 

načinom ţivljenja lahko izognejo marsikateri bolezni sodobnega časa. 

- Sporazumevanje v maternem jeziku: pri pouku skušam dijakom privzgojiti, da pri 

ustnem in preverjanju uporabljajo slovenski knjiţni jezik, opozarjam jih tudi na 

razlikovanje v načinu govora »pred tablo« in  njihovim govorom z vrstniki. V ta 

namen morajo vsi pripraviti referate in jih ustrezno predstaviti sošolcem. Pri tem 

dam precej več  poudarka na njihov nastop in predstavitev vsebine, kot pa na 

samo vsebino. Ţelim, da se naučijo razlikovati javni nastop od zasebnega. In 

večinoma se dijaki dobro predstavijo oz. »ne igrajo klovnov pred tablo«. 

- DIGITALNA PISMENOST: Dijaki pri svojih predstavitvah uporabljajo tudi 

powerpoint projekcije in s tem pridobivajo tudi kompetenco digitalne 

pismenosti. 

Gimnazija 

Dijakom gimnazije skušam predvsem predstaviti in osmisliti osnovne biološke 

koncepte, ki so lepo opisani v novem učnem načrtu biologije za gimnazijo. Trudim se, 

da bi čim več vsebin, ki jih obravnavamo pri pouku povezala z njihovim 

vsakdanjikom. Npr. večinoma ne vidijo smisla pri učenju organskih spojin (beljakovin, 

ogljikovih hidratov, maščob, NK), saj se jih učijo ločeno od svojih izkušenj v 

vsakdanjem ţivljenju. Kljub temu, da te snovi pri obravnavi povezuješ z zgradbo in 

delovanjem njihovega telesa, hrane ipd., ta znanja nekako ne zmorejo zares 

povezati in osmisliti. Še teţje oz. nesmiselno se jim zdi učenje zgradbe celice,  

sistematike oz. raznolikost ţivih bitij. Zanimanje naraste v 3. letniku pri biologiji človeka. 

Snov jih sicer zanima, zatakne pa se pri učenju, ker imajo občutek, da te vsebine 
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znajo. Pri preverjanju pa se velikokrat izkaţe, da je znanje zelo površinsko in splošno 

(na ravni OŠ). 

Več zanimanja in tudi truda pokaţejo dijaki, ki se odločajo za študij 

naravoslovnih smeri. 

NARAVOSLOVNE KOMPETENCE, ki jih razvijamo pri pouku biologije: 

- Sporazumevanje v maternem jeziku: pri pouku sem pozorna na uporabo 

slovenskega knjiţnega jezika. Predvsem, ker dijaki mislijo, da z uporabo narečja 

izkazujejo pripadnost domačemu kraju. Ţelim, da se naučijo ločiti, da »jezik« v 

klopi, ne more biti enak govorjeni besedi pred tablo, ko nastopajo. 

- Naravoslovna pismenost: povezovanje znanja biologije in drugih naravoslovnih 

ved z vsakdanjim ţivljenjem. 

Izgradnja mreţe znanja in sposobnost kompleksnega razmišljanja: 

- s povezovanjem znanja pridobljenega pri pouku biologije (povezovanje znanja 

o zgradbi, delovanju, razvoju in soodvisnosti ţivih sistemov) lahko obravnavajo 

probleme z različnih zornih kotov in na različnih ravneh (vsaj nekateri dijaki). 

- Sposobnost za aktivno drţavljanstvo: znanje biologije in drugih naravoslovnih 

predmetov jim omogoča razmišljanje, kritičnost in aktivno vključevanje v 

obravnave okoljske problematike, problematike GSO…  

- Digitalna pismenost: dijaki pri predstavitvah seminarskih nalog oz. referatov 

uporabljajo powerpoint projekcije, informacije iščejo na spletnih straneh. 

Literatura 
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Analiza rezultatov TIMSS-a v povezavi z učnimi načrti Naravoslovja 

in Biologije 

Avtor: Romana Čuješ 

 

Opis dela: učiteljica biologije in kemije v 8. in 9. razredu osnovne šole, izbirnih 

predmetov biologije v tretji triadi (raziskujmo domačo okolico, organizmi v naravnem 

in umetnem okolju, rastline in človek), kemije v tretji triadi (kemija v ţivljenju, poskusi v 

kemiji), naravoslovni dnevi, tehniški dnevi, strokovne ekskurzije. 

Mnenje 

Rezultati TIMSS-a 2007 so potegnjeni iz več kot 60 drţav. Najvišje rezultate so 

imeli azijski učenci. Slovenija je v tej raziskavi znanja pristala pri 4. razredih na 23. 

mestu med 43. drţavami in šolskimi sistemi, v 8-ih razredih pa na 10. mestu med 56. 

drţavami in šolskimi sistemi. Glede na prejšnje testiranje naravoslovne pismenosti se je 

stanje zelo izboljšalo. 

Razlogi za napredek so po mojem mnenju v drugačnem načinu dela v 

devetletni osnovni šoli. Predvsem je poudarek na aktivnih metodah dela pri katerih je 

v ospredju laboratorijsko delo, delo na terenu in eksperimentalno delo. Veliko manj je 

faktografskega znanja. Učni načrti so sestavljeno bolj široko, učitelju nudijo več 

izbirnosti glede na področje kjer učenci obiskujejo šolo. Učence usmerjamo v 

raziskovanje problemov in njihove načine reševanja. Sami iščejo poti do rezultatov. 

Zelo hitro, v zgodnji dobi psihičnega razvoja, se naučijo iskati informacije, ki jih 

potrebujejo. Ta radovednost jim koristi tudi kasneje. Naloge, ki so bile v TIMSS 2007, so 

zastavljene na razmišljanju in iskanju pravilnih rešitev in odgovorov. Pri tem so morali 

učenci uporabiti širše znanje in razgledanost. Iz svojega ţe usvojenega znanja so 

morali narediti različne zaključke in rešitve nalog. Naloge so morali rešiti na višjih 

kognitivnih stopnjah. 

Slovenski učni načrti za naravoslovje in biologijo zajemajo tudi najvišje ravni 

naravoslovnega znanja. Posledično se odraţa rezultat testiranih osmošolcev na 

področju naravoslovja, saj jih je kar 11% doseglo ali preseglo najvišji mejnik 

zastavljenih točk. Posebej dobro je zastavljen učni načrt naravoslovja v 7. razredu, saj 

daje učencem veliko aktualnih tem in problemov s katerimi  se srečujejo v 

vsakdanjem ţivljenju. Srečajo se s povezavo predmetov biologija, kemija in fizika v 

celoto. Menim, da so ti dobri rezultati na TIMSS-u tudi rezultat dela v 7. razredu, 

seveda z nadgradnjo  kasneje v 8. in 9. razredu. 

V različnih drţavah se pojavljajo razlike v rezultatih testiranja tudi med spoloma. 

V Sloveniji te razlike ni bilo. Opaţam pa, da imajo naravoslovje raje dekleta, 

predvsem biologijo (interna anketa v šoli). Za fiziko in kemijo tega ne bi mogla trditi.  

Dekleta so bolj vestna, natančna, marljiva, fantje pa uspešneje rešujejo določene 

naravoslovne probleme. Fantje najdejo bolj dovršene rešitve, samostojne poti in 

razmišljajo bolj logično. V rezultatih TIMSS-a piše tudi, da je veselje do predmetov 
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naravoslovja upadlo. Kateri so vzroki za to? Morda preobširnost učnih načrtov v 8. in 

9. razredu. Lahko tudi kasnejša usmerjenost v druţboslovne poklice, kjer imajo 

trenutno boljše moţnosti zaposlitve. K takim odločitvam jih vzpodbujajo tudi starši. 

Na naši šoli ne zaznavam upada zanimanja in veselja do naravoslovja in 

biologije. Ravno nasprotno. Vsako leto imam več prijavljenih učencev pri 

naravoslovnih izbirnih vsebinah, čeprav je na šoli učencev vedno manj. Menim tudi, 

da je veliko odvisno od tega, kako je naravnana šola in njeno okolje. Naša šola je 

naravnana zelo pozitivno do naravoslovnih vsebin in lahko izpeljem vse naravoslovne 

ideje. Naši učenci se zelo radi vključujejo v vse naravoslovne projekte, raziskovalne 

naloge in razne akcije, ki so predvsem na področju ţivalskega sveta. Pri tem nam 

veliko pomagajo starši. Pričakovanja staršev in učiteljev so precej visoka. Starši 

večinoma vzpodbujajo svoje otroke pri šolskem delu, prav tako pa tudi izven šole. 

Naša socialna struktura staršev je zelo visoka. Veliko zanimanje je tudi za dodatne 

nadstandardne strokovne naravoslovne ekskurzije, ki so ciljno naravnane in v skladu z 

učnimi načrti izbirnih predmetov iz naravoslovja. 

Literatura 
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Sklepne ugotovitve analize stanja naravoslovne pismenosti po 

šolski vertikali – biologija 

Avtor: dr. Andrej Šorgo 

 

V zadnjih desetletjih se na področju izobraţevanja, tako pri nas, kot v svetu, 

dogajajo velike spremembe. Na površje se vse bolj prebija staro spoznanje, da bi 

šola morala pripravljati mlade na ţivljenje in ne na šolo (Quality Education and 

Competencies for life, 2004). V ospredje izobraţevanja zato vse bolj vstopajo 

kompetence, kot tisti referenčni okvir, kaj naj bi znal, zmogel in o tem sprejemal 

odločitve prav vsak. Prehoda od vedeti k znati (in se o tem odgovorno odločati) pa 

ni moč doseči le z zamenjavo vsebin ali dopolnjevanjem kurikulov z novimi temami, 

temveč predvsem z aktivnimi, na učenca osredotočenimi metodami dela. Še 

preden pa lahko novosti zaţivijo v šoli, je zato potrebno začeti spreminjati miselnost in 

pojmovanje o znanju, tako pri učiteljih kot v celotni druţbi. Vrsta sprememb zato 

narekuje uvajanje in uporabo novih, inovativnejših oblik dela z učenci. In kot 

ugotavlja dr. Barbara Bajd: » Povečevanje razkoraka med delom v šoli in dejanskimi 

potrebami posameznika - kritična pismenost, tehnološka in ekološka osveščenost, 

usposobljenost za učinkovito komuniciranje in uspešno sodelovanje v vsakdanjem in 

poklicnem ţivljenju - je ena od največjih vrzeli v pedagoški praksi pri nas« in » Zahteve 

sodobnega ţivljenja zato od posameznika zahtevajo nenehno povezovanje in 

iskanje informacij, izobraţevanje, ki je potrebno za hitro in učinkovito odzivanje tako v 

zasebnem, strokovnem in socialnem ţivljenju. Teţišče pri poučevanju posameznih 

predmetov se iz "predelovanja predpisanih vsebin" prenaša k "doseganju predpisanih 

ciljev", s poudarkom na procesnih ciljih. Takšna sprememba ima za posledico 

predvsem  drugačen način poučevanja, usmerjen k učencu, njegovemu načinu 

pojmovanja in sposobnostim glede na razvojno stopnjo. Zato so v pouk vključene 

dejavnosti, ki omogočajo različnim učencem doseganje predpisanih ciljev njihovega 

izobraţevanja.«  

Prva ugotovitev: Kdorkoli ţe bo uvajal spremembe, se mora ves čas zavedati, 

da tega ni mogoče napraviti na mah, temveč le z mnogimi drobnimi koraki. V 

klasičnem didaktičnem trikotniku, ki ga sestavljajo vsebine, učitelj in učenec je še 

najlaţje spreminjati vsebine. Učenci so, takšni kot so, zato lahko z njihovim 

prebiranjem ali selekcioniranjem sestavljamo le bolj ali manj homogene in uspešne 

skupine, v katerih bo vedno nekaj učencev, ki bodo na vrhu, največ v sredini in nekaj 

na spodnji meji. Učitelj je v svoji karieri doţivel ţe toliko sprememb in poslušal mnoţico 

laţnih prerokov, tako da je praviloma zelo skeptičen do vsake spremembe, čeprav je 

prav on tisti, ki jih bo moral v praksi vpeljevati in izvajati. 

V zadnjih letih smo imeli moţnost prebirati analize številnih raziskav, s katerimi so 

preverjali znanje naših učencev s področja biologije. Med velikimi raziskavami na 

mednarodnem nivoju so to raziskave TIMSS in PISA (http://www2.arnes.si/~uljpeins/ ), 

ki v sklop preverjanja naravoslovnih znanj vključujeta tudi naloge s biološkega 

področja. Na nacionalnem nivoju lahko pridobimo vpogled z analizo rezultatov 

http://www2.arnes.si/~uljpeins/
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Nacionalnih preverjanj znanj in mature (http://www.ric.si/ ). Poleg tega je na voljo še 

manjše število diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog ter posameznih študij, ki pa 

obravnavajo le posamezne parcialne vidike zelo obseţne in kompleksne materije. 

Druga ugotovitev: študije, ki bi obravnavala znanje biologije (naravoslovja) s 

stališča kompetenc (naravoslovne pismenosti) in bi zajemala vse generacije šolajoče 

mladine nimamo. Zato so lahko naši sklepi, zasnovani na obstoječih študijah, lahko le 

parcialni. Popolnejše odgovore, bi lahko podali le v primeru, ko bi izvedli nacionalno 

študijo na reprezentativnem vzorcu učencev (dijakov, študentov) vseh starostnih 

kategorij. 

Zanimanje za naravoslovje tako pri nas, kot v svetu je majhno v primerjavi z 

druţboslovnimi predmeti, česar ne moremo jemati prav lahkotno. O upadanju 

zanimanja se lahko prepričamo z vpogledom v rezultate raziskav, na empiričnem 

nivoju pa lahko o pomanjkanju zanimanja sklepamo iz števila maturantov, ki izberejo 

maturo iz naravoslovnih predmetov ter študentov naravoslovnih smeri študija. O 

vzrokih lahko bolj ali manj špekuliramo in jih pripišemo bodisi druţbeni klimi, 

zahtevnosti naravoslovnih predmetov, vsebinam, ki se obravnavajo ter načinom dela 

pri pouku.  

Tretja ugotovitev: Dosedanje študije o odnosu do naravoslovja predvsem 

opisujejo zatečeno stanje. Kompleksne študije, ki bi obravnavala vzroke za upad 

zanimanja za naravoslovje in bi bila osnova za spremembo stanja nimamo. 

Iz analiz obstoječih raziskav na področju znanja lahko izpeljemo nekaj splošnih 

sklepov. Kot rdeča nit se vleče spoznanje. da so v mednarodnih primerjavah naši 

učenci najpogosteje v skupini povprečnih. Na posameznih področjih so lahko sicer 

celo nadpovprečni ali celo odlični (Zdravje človeka). Na nekaterih vsebinskih 

področjih znanj izkazujejo podpovprečna znanja, saj le-ta niso vključena v kurikulum 

ali pa se pojavljajo v programih šol šele po tistem, ko je bilo testiranje ţe opravljeno 

(TIMSS). Kot sekundarni pokazatelj pomanjkanja vrhunskih znanj se izkazuje odsotnost 

zlatih in srebrnih odličij na mednarodnih tekmovanjih znanj (Biološka olimpiada; 

http://www.ibo-info.org/rank-year.html.  

Podobno sliko nam dajejo analize nacionalnih preizkusov znanja, mature ter 

posameznih parcialnih študij. Ker NPZ in matura merita „šolsko― znanje iz njunih 

rezultatov ne moremo sklepati na splošno naravoslovno pismenost in in razgledanost 

učencev. Ţal pa nam manjkajo preizkusi, iz katerih bi lahko sklepali na kakovost 

znanja na vseh različnih nivojih šolanja.  

Skupne ugotovitve z manjšimi odmiki med študijami bi bilo mogoče strniti v 

nekaj alinej: 

a) znanje ima nizko trajnost, saj učenci na naslednji stopnji šolanja praviloma ne 

vedo več, kaj so počeli na predhodnih stopnjah; 

b) znanje, ki ga posedujejo, je največkrat na niţjih kognitivnih nivojih; 

http://www.ric.si/
http://www.ibo-info.org/rank-year.html
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c) znanja, tudi če ga posedujejo, ne znajo povezovati, uporabiti in podajati. 

Sklepamo lahko, da učenci osvojijo le znanje besedišča in osnovne pojme ter 

dejstva, ki jih ne znajo uporabiti pri reševanju zahtevnejših vprašanj. 

d) znanje o delovanju znanosti je pomanjkljivo. 

e) učenje je namenjeno zadovoljevanju kriterijev ocenjevanja in le redko 

zadovoljevanju lastnih potreb ali veselju do znanja samega. 

f) učenci imajo o sebi boljšo samopodobo o znanju, kar bi lahko bila posledica 

nerealnega ocenjevanja in nizkih pričakovanj. 

g) pouk poteka s poudarkom na niţjih kognitivnih ravneh. Ĉe poteka pouk 

predvsem na prvem nivoju, je tudi uspeh pri preverjanju znanja lahko zadovoljiv 

samo na tem nivoju. 

h) osnovne bralno-pisalne sposobnosti učencev niso zadovoljive. 

Četrta ugotovitev: Sklepamo lahko, da se v času šolanja naši učenci seznanijo z 

velikim številom pojmov in pojavov, ki so jim tudi razloţeni, največkrat na frontalni 

način. Ţal pa večino tega takoj tudi pozabijo (nizka trajnost znanja), ne uspejo 

povezati v smiselne mreţe znanja, naučenega ne znajo uporabiti in tega tudi ne 

podati na ustrezen način. 

Vzroki za pomanjkljivo naravoslovno pismenost so kompleksni in med seboj 

povezani. Med najpomembnejšimi bi izpostavili: 

a) pri pouku prevladuje frontalna oblika dela; 

b) mnogi učenci se le redko srečajo z aktivnimi oblikami dela; 

c) večina učiteljev redko ali nikoli ne pregleda domačih nalog; 

d) večina učencev pri pouku nikoli ne uporablja računalnika; 

e) večina učencev le redko opazuje učitelja pri poskusu;  

f) večina učencev si mora pri vsaj polovici ur zapomniti dejstva, ki niso pridobljena 

z opazovanjem ali izkustvenim učenje; 

g) večina učencev meni, da jim znanje biologije ne pomaga pri drugih predmetih; 

h) večina učencev meni, da so bile najteţje naloge, pri katerih je bilo potrebno 

zapisati razlago ali pojasnilo; 

i) učenci berejo malo knjig, kar lahko poveţemo z dejstvom, da imajo teţave pri 

odgovarjanju na esejski tip nalog.  
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j) v slovenskem šolskem sistemu je pri biologiji poudarek na razvijanju znanja 

bioloških vsebin, pomanjkljivo pa je razvijanje drugih kompetenc, npr. 

sposobnosti uporabe znanja. 

k) naravoslovju (vsaj v niţjih razredih) je primerjalno namenjenih manj ur 

obravnave 

l) učenci pri pouku praviloma ne pridejo v stik z realnimi objekti, kaj šele z ţivimi 

ţivalmi ali rastlinami. 

Peta ugotovitev: Potek pouka bi morali spremeniti predvsem na račun 

frontalnega pouka in z vzpodbujanjem aktivnih metod dela, kjer bi bil učenec in ne 

učitelj tisti, ki bi v razredu delal. 

Preverjanje in ocenjevanje znanja ima pomemben vpliv na potek in izvedbo 

pouka, predvsem pa na nivo znanja, ki se od učencev pričakuje. Ugotovimo 

lahko,da:  

a) prevladuje ocenjevanje na niţjih taksonomskih nivojih; 

b) naloge z mature in NPZ so postale standard za preverjanje in ocenjevanje, saj 

jih je predvsem na niţjih kognitivnih nivojih relativno lahko sestaviti in objektivno 

oceniti v relativno kratkem času; 

c) prevladuje kampanjsko učenje namenjeno občasnemu preverjanju znanja; 

d) esejski tip nalog in naloge z daljšim odgovorom so redke. Pa še tam praviloma 

učitelj pri ocenjevanju ne pričakuje jezikovno pravilnih odgovorov. 

Šesta ugotovitev: Ocenjevanje in preverjanje znanja bi morali spremeniti. Poleg 

nalog esejskega tipa in problemsko zasnovanih nalog bi morali čim pogosteje 

vključevati avtentične naloge.  

Učni načrti so zakonski okvir znotraj katerega naj poteka pouk, zato bistveno 

opredeljujejo vse delo pri pouku. Ker morajo biti učbeniki napisani v skladu z njimi, 

vplivajo neposredno na vsebino in nivo znanja. Osnovne značilnosti učnih načrtov so: 

a) prevladujejo vsebinski cilji na niţjih kognitivnih nivojih (znanje in razumevanje); 

b) kljub temu, da praviloma predpisujejo nek deleţ ur, ki naj bi bil namenjen 

dejavnostim, le-to ni podkrepljeno z operacionaliziranimi cilji; 

c) vsebine je mogoče le dodajati, ne pa izpuščati. 

d) standardi znanja niso zapisani na različnih nivojih, temveč opredeljujejo 

predvsem vsebinska znanja; 

e) procesni cilji so opredeljeni v uvodnem delu, kasneje pa niso operacionalizirani 

kot dejavnosti; 
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f) veliko vsebin in malo ur; 

g) didaktična priporočila so presplošna 

h) novejši učni načrti vsebujejo nabor kompetenc, ki pa kasneje niso 

operacionalizirane. 

Sedma ugotovitev: Učni načrti so bili ravnokar spremenjeni (posodobljeni), tako 

da jih vsebinsko ni  mogoče spreminjati. Mogoče pa je delo na izvedbenih kurikulih. 

Delo v šoli pade stoji in pade z učiteljem. Le-ta krmari po svojih najboljših 

zmoţnostih med čermi poučevanja, ki jih mnogokrat sam ne more razrešiti. Zaznane 

značilnosti so bile: 

a) pomanjkljiva naravoslovna izobrazba učiteljev v niţjih razredih OŠ (posledica, 

zaradi nerazumevanja pojavov, učenje naučenih faktov) 

b) pouk poteka praviloma frontalno, čeprav si učenci ţelijo bolj aktivnih metod 

dela. Razlog je v tem, da učitelji ţelijo »predelati« preobseţno snov. 

c) osnovne bralno-pisalne sposobnosti učencev, po končani osnovni šoli niso 

zadovoljive, kar predstavlja teţave na naslednjih stopnjah šolanja. 

d) biologija je predmet z malim številom ur na letnem nivoju, zato je učitelj soočen 

z velikim številom učencev, kar izloča individualizirane metode dela pri pouku, 

učitelji ne dajejo in pregledujejo nalog ter vključujejo v ocenjevanja naloge, ki 

bi zahtevala daljša popravljanja. Ustna ocenjevanja so praviloma kratka in 

preverjajo le dejstva. 

e) učitelji mnogokrat ne poznajo aktivnosti, ki bi jih bilo mogoče vključiti v pouk. 

f) na učitelja se izvaja velik pritisk, predvsem zaradi obremenjevanja učencev in 

ocenjevanja znanja. 

Osma ugotovitev: učitelja lahko naučimo izvajati aktivnost,ga opremimo z 

didaktičnimi gradivi, česar pa kasneje ne  bo mogel uporabiti zaradi številnih 

omejitev, ki si jih ni sam zastavil. 

Skupna pomanjkljivost slovenskega biološkega poučevanja je zajeta v prepletu 

številnih med seboj povezanih dejavnikov, kjer ni mogoče spreminjati le enega 

dejavnika in pričakovati, da se bo to odrazilo na vseh nivojih poučevanja. To lahko 

ponazorimo: Učenci delajo natančno to, kar od njih zahtevajo učitelji. Le ti od 

učencev zahtevajo natančno to, kar zagotavlja uspeh. Uspeh, kadar ni zunanjega 

preverjanja, zagotavlja poučevanje na najniţjih kognitivnih nivojih. Kadar je 

vključeno zunanje ocenjevanje znanja, le-to bistveno vpliva na način poučevanja. 

Ker matura preverja znanja predvsem na niţjih kognitivnih nivojih je takšno 
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maturitetno znanje. Učitelj je eden, učencev pa mnogo. V gimnaziji lahko en sam 

učitelj poučuje 300 in več učencev. Ĉe vsakemu od njih nameni le deset minut časa, 

je to 3000 minut ali okoli 70 šolskih ur (50 celih ur) dela. Zato v pisne naloge ne 

vključuje esejskih nalog, ki bi zahtevale dolgotrajno popravljanje. Ker učenci takšnih 

nalog ne opravljajo, ne znajo pisati in le slabo berejo. Ker ne razumejo navodil, ne 

znajo reševati kompleksnih nalog, (v šoli je treba vzpodbujati ustvarjalnost in zato naj 

si nadaljevanje napiše vsak bralec sam). 
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Uvod 

Avtor: mag. Robert Repnik, dr. Gorazd Planinšič 

 

Projekt Razvoj naravoslovnih kompetenc zdruţuje mnogo strokovnjakov in 

učiteljev praktikov s področja naravoslovnega izobraţevanja. Med drugimi v projektu 

sodeluje tudi številčna ekipa strokovnjakov fizikov iz slovenskega univerzitetnega 

prostora ter drugih institucij, ki se ukvarjajo z razvojem izobraţevanja pri nas; v ekipi 

pa sodeluje še nekaj učiteljev praktikov, ki se srečujejo s poučevanjem fizikalnih 

vsebin na celotni šolski vertikali. 

V zadnjem trimesečju leta 2008 so sodelavci v projektu napravili pregled 

naravoslovne pismenosti v šolski vertikali za posamezno naravoslovno področje in 

podporna področja, med drugim tudi za področje fizikalnih vsebin. Proces je potekal 

v več prepletenih fazah.  

Poleg uvodnega srečanja vseh sodelujočih, na katerem smo uvodoma 

podrobno predstavili namen in cilje ter predviden potek projekta, je bil ključen 

sestanek strokovnega področja fizike istega dne. V okviru tega dogodka smo se 

dogovorili tudi za nadpomenke, ki jih uporabljamo v tem dokumentu, in sicer: 

»učitelj« - s to besedo opisujemo vse učitelje praktike, ki sodelujejo v projektu in se v 

praksi srečujejo s poučevanjem naravoslovnih (tudi fizikalnih) vsebin; »strokovnjak« - s 

to besedo pa v dokumentih projekta opisujemo tiste sodelavce projekta, ki se 

teoretično ali empirično ukvarjajo z izobraţevalnim sistemom,  razvojem 

izobraţevanja/poučevanja naravoslovnih vsebin (tudi fizike) oziroma izobraţevanjem 

in usposabljanjem učiteljev naravoslovnih predmetov. V skladu z omenjenim 

poimenovanjem pa mnogo sodelujočih nastopa v obeh vlogah, kar daje projektu še 

večjo zagotovilo prepletenosti obeh svetov: na eni strani področja specialnih 

didaktik večinoma iz univerzitetnih krogov in sorodnih institucij ter na drugi vseh 

stopenj izobraţevanja do vpisa na fakultete. 

Na uvodnem srečanju področja fizike smo sprejeli s sklepi nekaj ključnih 

usmeritev, to so med drugim bile:  

1. da je potrebno poiskati in nato pregledati za to in prihodnje faze projekta 

relevantne razpoloţljive analize, dokumente in vire;  

2. seznanili smo se, da obstajajo raziskave o priljubljenosti fizike v slovenskih 

osnovnih in srednjih šolah ter da imajo učitelji, sodelujoči v projektu, zelo 

raznolike izkušnje glede priljubljenosti predmeta;  

3. izpostavili smo prepogosto in po krivici neprimerno medijsko poročanje o fiziki in 

naravoslovju s poudarjeno negativno konotacijo, npr.: »Nepriljubljeno 

naravoslovje«. Sklenili smo, da moramo ţe sedaj razmišljati o sprotnih medijskih 

objavah, še posebej pa bo potreben odgovoren pristop v sklepni fazi projekta – 

diseminaciji;  
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4. dogovorili smo se o nadaljnjih korakih in zadolţitvah v sklopu aktivnosti S1.01;  

5. izpostavljena je bila ţelja po aktivnosti in konstruktivnosti posameznika, 

sodelavca v projektu;  

6. izraţeno je bilo pričakovanje, da bodo sodelavci iniciativni in ne le da bodo 

sledili navodilom koordinatorja in sokoordinatorja projekta. 

Sedaj, po opravljeni analizi naravoslovne pismenosti za področje fizike, z 

veseljem ocenjujemo, da smo smernicam, ki smo si jih zadali na uvodnem srečanju, 

zvesto sledili. Iz tega razloga ocenjujemo, da je bila analiza stanja naravoslovne 

pismenosti za fizikalni del uspešno izvedena in da imamo pred seboj rezultat dela, ki 

je resnično pregleden dokument, kakšno je stanje na podlagi analiziranih mnogih 

razpoloţljivih relevantnih dokumentov in raziskav ter kakšna so mnenja praktikov 

glede sedanjega stanja naravoslovnih kompetenc pri nas. Deloma pa so ţe v tem 

dokumentu navedene usmeritve za naprej in je torej poročilo o izvedenem 

dosedanjem delu odlična podlaga za nadaljnje delo v okviru prihajajočih aktivnosti v 

projektu. 

Po uvodnem sestanku, kjer smo določili razdelitev dela in kratkoročne 

usmeritve, se je pričela druga faza, in sicer iskanje, zbiranje in interno objavljanje za 

potek analize relevantnih dokumentov. Na novo postavljeni spletni strani projekta v 

internem delu »dokumentacija«, ki je bil na voljo le sodelujočim v projektu, so bili 

objavljeni vsi dokumenti, ki smo jih poznali in ocenili, da bi njih analiza bila koristna za 

ugotavljanje sedanjega stanja naravoslovnih kompetenc pri nas. Objavljenih 

dokumentov je bilo preko 140, med temi dokumenti jih je bilo mnogo uporabnih in 

uporabljenih za analize, navzkriţne analize in mnenja tudi za področje fizike. Poleg 

objavljenih dokumentov na spletni strani pa so raziskovalci strokovnjaki in učitelji 

praktiki v svojih analizah in mnenjih uporabljali še mnogo dodatnih dokumentov, npr.: 

rezultate še dodatnih raziskav, izsledke diplomskih nalog in diplomskih seminarskih 

nalog ter predvsem svoje izkušnje.  

Kljub mnoţici dokumentov, ki so bili na voljo in so segmentni pokazatelj stanja 

naravoslovne pismenosti, pa sodelavci v projektu odkrivamo mnoga področja, kjer 

manjkajo poglobljene raziskave. Od vseh nas bo to v prihodnosti terjalo tehten 

premislek, katere podatke bi še bilo potrebno zbrati in na kakšen način, da bo naš 

pregled glede stanja naravoslovnih kompetenc v Sloveniji in primerjalno z drugimi 

drţavami bolj objektiven in popoln. 

Menimo, da je bila analiza Pregled naravoslovne pismenosti v šolski vertikali za 

področje fizike sistematično, dosledno in strokovno izvedena, kar potrjujejo na eni 

strani posamezni prispevki strokovnjakov oz. učiteljev, ki dodobra analizirajo 

posamezni segment ali nudijo informacijo glede mnenja učitelja, ki poučuje fizikalne 

vsebine na določeni stopnji izobraţevanja; na drugi strani pa se vidi skozi celotno 

poročilo glede analiz za področje fizike rdeča nit, ki smiselno uredi posamezne 

prispevke v strukturiran opis sedanjega stanja naravoslovne pismenosti in 

naravoslovnih kompetenc pri nas. Slednje je še posebej pomembno, saj dosedanje 
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parcialno analiziranje stanja še ni ponudilo tako integralne in pregledne slike glede 

naravoslovne pismenosti, kakor jo nudi ta dokument. 

Bistvene usmeritve področja fizike 

Uvodoma (Repnik) so bile analizirane moţnosti poučevanja fizikalnih vsebin v 

slovenski osnovni šoli. Videli smo, da je na voljo kar nekaj vsebin iz fizike, ki se 

pojavljajo v celotni vertikali, praktično ţe na predšolski stopnji ter skozi vsa triletja OŠ, 

tudi na podlagi primerjalne analize izobraţevanja fizikalnih vsebin v ZDA. Jasno je, da 

se naravoslovne vsebine pri nas vezano obravnavajo v predmetu naravoslovje, bolj 

eksplicitno pa pri predmetu fizika ter sorodnih izbirnih predmetih, pri čemer vedno 

stremimo k interdisciplinarnosti oz. medpredmetnim povezavam. Podan je bil 

predlog glede spremembe pristopa k poučevanju naravoslovja, ki bi se moral začeti 

čim prej ter bi bil v niţjih stopnjah bolj orientiran v prijetno pridobivanje izkušenj  z 

naravoslovjem (predvsem z eksperimentalnim delom), manj v pomnenje in učenje 

na pamet; predvidoma bi otroci naravoslovje vzljubili, hkrati bi pridobili kar nekaj 

veščin in kompetenc, kasneje v višjih razredih OŠ in še intenzivneje v SŠ pa bi se pri 

izobraţevanju fizikalnih vsebin lahko bolj in z večjim uspehom usmerili v doseganje 

čim višjih taksonomskih nivojev znanja. Med drugim je bil podan tudi model zrcaljenja 

znanja v veščinah ter kompetencah, podkrepljen s slikovitim primerom. 

Aktivnost učenca v izobraţevalnem procesu je temelj za višje kognitivne 

procese, obstojnost in aplikativnost usvojenega znanja. Problemski pouk oz. 

problemsko orientiran pouk, ne le reševanje problemov, razvija več različnih 

naravoslovnih kompetenc, tudi na področju fizike (Gerlič). Analizirani učni načrti v 

povezavi z izsledki raziskave PISA 2006 to potrjujejo. Metode, ki so na voljo, med 

drugim so: problemskost zasnove razlage snovi, hevristična diskusija, formulacija 

problema in nato različni načini samostojnega dela, izgradnja poskusa, definiranje 

problema ter ustvarjanje protislovij. 

Sodobne raziskave poleg merjenja naravoslovnih znanj namenjajo precejšen 

poudarek tudi odnosu učencev/dijakov do naravoslovja. Znano je, da je motivacija 

za predmet tesno povezana s pozitivnim odnosom do predmeta. Večja motivacija 

pomeni večjo aktivnost in posledično višje znanje. Analiziran je bil dokument 

(Bradač), ki osvetljuje temo priljubljenosti fizike v osnovni šoli. Zavedamo se, da 

obstaja prej omenjena vzročno-posledična relacija med afiniteto otroka do 

naravoslovja in doseţenim znanjem. Upoštevan je bil stratum, spol in splošni učni 

uspeh učencev. Stratumsko povprečje ţal kaţe, da je fizika najmanj priljubljena tako 

v 8. kot v 9. razredu. 

Stanje naravoslovne pismenosti je bilo analizirano na podlagi rezultatov 

mednarodne raziskave TIMSS 2003. Najprej za niţje razrede (Gostinčar Blagotinšek), v 

kateri so se slovenski četrtošolci uvrstili na rep zgornje polovice sodelujočih drţav, tik 

nad povprečjem. Zaznan je tudi napredek naših učencev v primerjavi z raziskavo iz 

leta 1995, neodvisno od spola. Ta napredek je bil doseţen predvsem pri učencih z 

niţjimi doseţki. Pohvalno je, da so bili slovenski četrtošolci posebej nadpovprečni pri 

doseţkih iz fizikalnih znanj. Osvetljenih je nekaj zanimivih relacij, ki različno vplivajo / 
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ne vplivajo na uspešnost učencev: lastna miza, računalnik doma in v šoli, 

obremenjenost z domačimi nalogami, samozaupanje. Ţal tudi na tej stopnji narašča 

deleţ učencev, ki se ne strinjajo z izjavo: »Rad se učim naravoslovje«. V nadaljevanju 

je nanizanih nekaj dejstev v zvezi z delom naših učiteljev; ta dejstva lahko ključno 

vplivajo na razvoj naravoslovnih kompetenc in bi se jim veljalo posebej posvetiti. 

Zanimivi so tudi izsledki glede opremljenosti slovenskih šol (3. mesto), ocenjevanja 

učencev ter rednosti udeleţevanja otrok pri pouku (1. mesto). Zelo zaskrbljujoče pa 

je, da se le 40% učencev počuti v šoli varne in sprejete. Med pisanjem tega poročila 

so bili javno objavljeni tudi rezultati raziskave TIMSS 2006. Ĉeprav bo na podrobno 

analizo teh rezultatov še treba počakati, pa prve analize kaţejo, da  so se doseţki 

slovenskih osnovnošolcev v naravoslovju v obdobju od 2003 do 2006 znatno izboljšali. 

Ţal pa ista raziskava kaţe, da se je v istem obdobju odnos do naravoslovja oziroma 

priljubljenost naravoslovnih predmetov še poslabšala. 

V nadaljevanju analize TIMSS 2003 se interpretirajo rezultati merjenja znanja iz 

naravoslovja v 8. razredu osnovne šole (Čepič). Uvodoma je navedenih 6 ţivljenjskih 

okoliščin s pozitivnim vplivom na doseţke v raziskavi. Naši učenci so denimo bili 

nadpovprečni pri nalogah izbirnega tipa, podpovprečni pa pri utemeljevanju svojih 

odgovorov. Izpostavimo lahko, da je pri nas velik deleţ poskusov izveden 

demonstracijsko, manj je samostojnega eksperimentalnega dela. V primerjavi z 

drugimi naravoslovnimi predmeti smo na dnu, kar se tiče domačega dela, vendar 

iz razpoloţljivih raziskav ni jasen razlog za to. V nadaljevanju so navedene analizirane 

teme in vsebine. Sklepni rezultat je, da so naši učenci nekoliko nad povprečjem. V 

analizi so se pokazale nekatere dileme in odprta vprašanja glede metodologije, 

upoštevanja specifik našega učnega načrta in podobno. 

Podobno kot problemski poku nudi zanimivo dopolnitev in dvig kvalitete 

poučevanja pristop t.i. sistemskega mišljenja – obravnavanja dinamičnih sistemov 

na različnih stopnjah izobraţevanja. Uspešne prakse v tujini in sporadični primeri 

uvajanja omenjenih pristopov pri nas kaţejo zelo pozitivne rezultate pri razumevanju 

vseh dinamičnih procesov (Marhl M., Grubelnik V.). Opazovanje časovno 

spremenljivih količin je prisotno v vseh stopnjah izobraţevanja, še posebej pa so 

zanimivi za medpredmetne obravnave, ne le za fiziko. Pri tem pristopu v šoli je 

poudarek na procesu izgradnje modela, ki opisuje dinamično spreminjajoč se pojav, 

manj pa na samem rezultatu modela, čeprav je (predvsem na višjih stopnjah) 

pomemben. Zaradi kompleksnosti naravnih sistemov pogosto obravnavamo 

poenostavljene sisteme, katerih rešitve se učenci učijo na pamet in jih ne razumejo, 

ker običajno ne sovpadajo z realnim eksperimentom; z uvajanjem modeliranja v 

izobraţevanje pa se kompleksnosti ne rabimo izogibati, saj nam ravno modeliranje v 

tesni povezavi z eksperimentom omogoča, da učenca naučimo dezintegracije 

problema in nato smiselne integracije posameznih delov v ustrezno celoto, ki jo 

imenujemo model. Dobri primeri so: kroţenje vode v naravi, padanje padalca s 

padalom (kjer bi bilo resnično nesmiselno »zanemariti« zračni upor, kar pri drugih 

fizikalnih obravnavah pogosto počnemo), populacijski modeli (prehrambeni spleti, 

verige); na višjih stopnjah tudi proučevanje oscilirajočih dinamičnih sistemov, ki imajo 

mnogo aplikacij v naravi. 
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Na voljo imamo tudi dober pokazatelj (Pavlin), to je analiza ob koncu osnovne 

šole izvedenih eksternih preizkusov znanja, t.i. nacionalno preverjanje znanja. 

Uvodoma so povzete v Uradnem listu definirane naravoslovne kompetence, v 

nadaljevanju pa poiskane aplikacije kompetenc v učnem načrtu. V trenutno 

veljavnem učnem načrtu se v zadnjem triletju slovenskih osnovnih šol obravnavajo 

naslednje vsebine:  

- Naravoslovje – 7. razred: zvok, svetloba, valovanje;  

- Fizika – 8. razred: o silah, tlak in vzgon, delo in energija, delo, notranja energija in 

toplota;  

- Fizika – 9. razred: gibanje, vesolje, električni tok in električni naboj, napetost in 

električno delo, električni upor, mirujoči električni naboj, magnetno polje 

Za razumevanje stanja glede naravoslovnih kompetenc je koristno analizirati 

strukturiranost NPZ ter opravljene analize (NPZ 2007 in NPZ 2008), in sicer po 

posameznih skupinah učencev (glede na doseţen rezultat). V strukturi predvidenih 

doseţkov, ki definira posamezne skupine, dobro razberemo posamezne 

naravoslovne kompetence. Predvsem so zanimivi glagoli v skupini najboljših: ločijo, 

razumejo, znajo, uporabijo... Navedene so najbolj pereče točke, ki povzročajo velike 

teţave (65%) tudi najboljšim učencem (10%). To je denimo jasen pokazatelj, koliko in 

na katerih področjih so potrebne izboljšave. V sklepu so podane ključne misli o NPZ, 

izpostavil bi: i) le 10% najboljših dejansko razume koncepte pri pouku obravnavanih 

fizikalnih pojavov, ii) slaba matematična izurjenost odvrača pozornost učencev od 

fizikalne vsebine k računstvu. 

Sledi obravnava relacije med učnimi načrti v gimnaziji in naravoslovnimi 

kompetencami. V zadnjih letih v slovenskem izobraţevalnem prostoru poteka kar 

nekaj tektonskih premikov (devetletna osnovna šola, splošna in poklicna matura, ne 

nazadnje bolonjski procesi prenavljanja študijskih programov). V iskanju vloge in 

vpliva na naravoslovne kompetence, ki jih prinašajo spremembe, prenove in 

posodabljanja učnih načrtov za gimnazije, je bilo dodatno analiziranih več 

dokumentov (Cvahte). Očitek učiteljev iz časovnega obdobja 2000 – 2003 je bil, da 

je vsebinskih ciljev preveč, zato jim zmanjkuje časa za doseganje splošnih ciljev 

(procesnih znanj in ključnih kompetenc). V gimnazijah je bilo 60 % klasične razlage, 

kar zagotavlja premajhno aktivnost dijakov. Poleg ostalih pomembnih podatkov so v 

nadaljevanju navedene novosti posodobljenega učnega načrta za gimnazije ter 

naravoslovne kompetence, kakor jih zapisuje Uradni list Evropske unije. Nato pa so 

zelo podrobno poiskana zrcaljenja navedenih ključnih kompetenc v posodobljenih 

učnih načrtih, kar pomeni, da so bili nekateri prvi koraki k cilju, h kateremu stremimo 

tudi znotraj projekta Razvoj naravoslovnih kompetenc, v fazi prenove učnih načrtov 

za gimnazije, ţe izvedeni. 

O vlogi splošne mature pri razvoju naravoslovnih kompetenc je bila na podlagi 

večih letnih poročil, povezanih s splošno maturo ter dodatno še treh dokumentov, 

vezanih na problematiko, izvedena analiza (Faletič) podaja ugotovitve glede 
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doseganja posameznih kompetenc na podlagi analize maturitetnih rezultatov. 

Zanimivo je, da maturo iz fizike izbere cca 17% dijakov, trend od leta 2004 dalje raste. 

Ugotovljeno je bilo tudi, da se pri fiziki pojavlja več prelahkih kot preteţkih nalog ter 

da matura preverja predvsem operativne kompetence (reševanje nalog), obdelavo 

znanstvenih podatkov, razumevanje tabel in grafov; iz uspešnosti slovenskih dijakov 

pri maturi in glede na indeks teţavnosti se lahko sklepa, da so te kompetence dobro 

doseţene. Izmed kompetenc, navedenih v priporočilu ES, matura dobro preverja 

poznavanje osnovnih zakonitosti narave, interpretacijo in obdelavo znanstvenih 

podatkov, uporabo in razumevanje matematičnih orodij (grafov, tabel, enačb, 

modelov) ter deloma uporabo tehničnih pripomočkov. Matura ne preverja 

sposobnosti iskanja in obdelave informacij, kritične presoje, sposobnosti sprejemanja 

odločitev na podlagi dokazov, uporabe naravoslovne metodologije pri oblikovanju 

odločitev, mnenj in sklepov, zavedanja človekovega vpliva na okolico ter odkrivanja 

vprašanj, na katera lahko fizika ponudi odgovor. Na osnovi analiziranih gradiv, ni 

mogoče nedvoumno ugotoviti ali so ta znanja obravnavana za celotno populacijo 

dijakov srednjega splošnega izobraţevanja ali le za tiste dijake, ki izberejo fiziko kot 

maturitetni predmet. Priporočilo ES pa navaja, da bo tako znanje predvidoma 

potrebovalo več kot 50% populacije EU. Vprašanje je, če so ta znanja obravnavana 

v zadostnem obsegu; nekateri kazalniki pa kaţejo, da pa so operativna znanja dobro 

doseţena, kar je vzpodbudno za nadaljnji razvoj naravoslovnih kompetenc. 

Ugotavljamo tudi (Martinšek), da je uspešnost dijakov pri opravljanju poklicne 

mature solidna (blizu 90% od leta 2004 dalje). Dodaten maturitetni predmet fiziko 

izbere majhen deleţ dijakov, ki opravljajo poklicno maturo (med 7 in 9 % na prvem 

roku). Povprečna ocena je naraščala od leta 2003 do leta 2006, ko je dosegla 

najvišjo vrednost (2,29), nato pa je v letu 2007 ponovno padla. Vendar je povprečna 

ocena pri tem predmetu izjemno nizka, kar lahko govori o tem, da kandidati niso 

dobro pripravljeni na ta predmet. V nadaljevanju analize so podani še izsledki glede 

strukture dijakov na poklicni maturi glede na njihovo siceršnjo oceno pri fiziki; študijski 

programi, na katere so bili sprejeti poklicni maturanti (nekaj tudi na študij fizike). 

Poklicno izobraţevanje je le ena izmed moţnih poti skozi ţivljenje po končani osnovni 

šoli, kljub temu pa terja od nas prav poseben razmislek, kako razvijati naravoslovne 

kompetence v tovrstnih šolah, upoštevaje specifiko dijakov in učnih načrtov. 

Razmeroma ponosni smo lahko na rezultate naših 15-letnikov na področju 

naravoslovja, kakor jih kaţe PISA 2006, saj so se uvrstili na 12 mesto med 57 drţavami, 

vključenimi v raziskavo (Planinšič). Posebej so izpostavljeni podatki, kje so se naši 

dijaki ob koncu prvih letnikov srednjih šol, odraţajoč tudi osnovnošolsko naravoslovno 

izobraţevanje, slabše odrezali, katere kompetence bi veljalo v prihodnosti razvijati 

intenzivneje. Analiza dokumentov je pokazala tudi, da je percepcija slovenskih 

dijakov o lastnih sposobnostih pri reševanju naravoslovnih nalog izjemno nizka, saj so 

se med 57 drţavami uvrstili šele na 46 mesto. To je ne glede na doseţene uspehe pri 

znanju res vredno razmisleka. Pozitivna percepcija o lastnih sposobnostih ima namreč 
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pomemben vpliv na motivacijo ter hkrati lahko vpliva na pripravljenost dijaka, da se 

loti zahtevnejše naloge in vztraja pri njenem reševanju. Osredotočati se je potrebno 

na večino dijakov. To in pa posebna dodatna skrb za tiste dijake, ki teţje usvajajo 

cilje, je ena izmed ključnih skrivnosti uspeha tistih izobraţevalnih sistemov, ki so v 

raziskavi PISA najvišje (npr. Finska). V primerjavi s temi drţavami imamo pri nas 

razmeroma veliko dijakov v najniţjih ravneh znanja (pa čeprav imamo lahko hkrati 

večji deleţ dijakov v najvišji ravni). Majhen deleţ »dijakov na dnu« posredno vpliva 

tudi na večji deleţ izobraţenega prebivalstva, pozitivno samopodobo večine ljudi ne 

glede na stopnjo izobrazbe in posledično večjo gospodarsko uspešnost in socialno 

stabilnost. Pri delu na projektu moramo biti zato posebej pozorni, da damo poudarek 

na razvoju materialov, ki bodo osredotočeni na večino dijakov in vsebine za katere 

je znano, da predstavljajo teţave slabšim dijakom. 

V nadaljevanju sledijo mnenja učiteljev praktikov, ki poučujejo fizikalne vsebine 

učence oz. dijake: 

 Osnovna šola: 

- Samo Zanjkovič, hkrati poučuje na več zavodih. Poroča o specifikah takšne 

ureditve dela, ki ni osamljen primer pri nas. V svojem mnenju se osredotoča na 

primerjavo uspehov svoje matične šole in drţavnega povprečja pri NPZ, dotika 

se problematike odsotnosti laborantov in pomembnosti razvijanja 

naravoslovnih kompetenc, vezanih na pripravo in izvedbo eksperimentov. 

Izpostavlja ključne ugotovitve raziskave bralne pismenosti PIRLS in PISA. Zelo 

zanimive in izpovedne so zadnje besede njegovega mnenja, kjer označi, da bi 

se morali zgledovati po uspešnih ne le v učnih načrtih, ampak tudi v 

zmanjšanju administracije. 

- Lidija Grubelnik poučuje naravoslovje, matematiko in seveda fiziko v osnovni 

šoli. Meni, da so spremembe učnih načrtov koristne; premalo se poudarja 

samostojno, kritično in ustvarjalno mišljenje; več poudarka bi moralo biti na 

individualizaciji pri naravoslovnih predmetih. V učnem načrtu redko najdemo, 

kako naj učitelj prilagaja pouk (poučevanje) posameznim učencem 

(nadarjenim, učencem s posebnimi potrebami, učencem z učnimi teţavami). 

V svojem mnenju zapiše, da bi se dalo iz splošnih ciljev sklepati na 

individualizacijo, vendar pa se v operativnih ciljih to pogosto izgubi. Uspešnost 

učencev na NPZ povezuje z razliko, da so učenci pred leti preveritvene 

predmete lahko sami izbirali, sedaj pa so jim določeni. Velik problem pa je tudi 

motivacija učencev, ki pada, odkar preverjanje ni več obvezno. Posebej 

izpostavlja medpredmetno povezovanje obravnavanja vsebin ter vlogo IKT v 

izobraţevanju fizike.  

- Damjan Osrajnik poučuje fiziko, naravoslovje, astronomijo, tehniko in 

tehnologijo ter druge izbirne predmete. Njegovo mnenje glede stanja 

naravoslovnih kompetenc se nanaša na dva vidika, predvsem pa je 

osredotočeno na eksperimentalno delo. Izhajal je iz primera astronomskih 

opazovanj, pri čemer spoznanja veljajo splošneje za verjetno vse 
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naravoslovne predmete. Njegova prednost je, da hkrati poučuje več 

naravoslovnih predmetov ter tako laţje sklepa na podobnosti in razlike 

(specifične lastnosti) posameznega naravoslovnega predmeta ter kaj je 

skupno večim.  

- Mladen Tancer poučuje fiziko, matematiko in naravoslovje v OŠ ter fiziko na SŠ. 

Uvodoma navaja pregled splošnih in operativnih (po razredih) ciljev iz učnega 

načrta fizike. V svojem mnenju glede navedenih ciljev navaja več alinej, naj 

izpostavim: pomembnost kompetence izvajanja eksperimenta, kompetenca 

uporabe in razumevanja besedil – zapisanih v strokovni terminologiji, 

kompetenca razbiranja in interpretacije znanstvenih podatkov iz grafov, 

tabel...  

- Samo Lipovnik poučuje fiziko v OŠ. V svojem mnenju trdi, da pogreša več 

sodobnih vsebin iz fizike v učnih načrtih, predvsem iz področja moderne fizike; 

učenci/dijaki bi morali slišati več tudi iz sodobnih teorij fizike (relativizem, 

kvantna fizika, kaos); predlaga tudi nekatere spremembe strokovnega 

besednjaka, ki bi v pouk vnašale konceptualne principe sodobnih teorij. V 

nadaljevanju navede pregled, katere fizikalne vsebine so v učnih načrtih OŠ in 

SŠ, koliko vsebin pa ni niti omenjenih. Navede nabor tem, ki bi jih bilo smiselno 

razloţiti otrokom. Predstavi svoj pogled na razumevanje učencev t.i. 

znanstvene metode dela; opozori, da bi bilo potrebno učence naučiti, kako 

se učijo naravoslovja; osvetli vlogo matematičnega zapisa v fiziki, ki neveščim 

učencem odvrača pozornost od fizikalne vsebine k samemu zapisu. 

 Srednja šola: 

- Matej Forjan, poučuje fiziko v strokovni gimnaziji in programih srednjega 

strokovnega izobraţevanja. 80 % dijakov tehniške gimnazije, kjer poučuje, 

izbere kot izbirni maturitetni predmet fiziko, zato je pouk podrejen ciljem 

maturitetnega kataloga. Pohvali spremembe posodobljenega učnega 

načrta, tako na področju vsebin kot na področju večjega uvajanja aktivnih 

metod in oblik dela; nekaj metod podrobneje predstavi. Izhajajoč iz tega 

razvije 4 osnovne cilje (lahko jih razumemo tudi kot kompetence) ter 4 vodila 

za pouk. V povezavi z rezultati iz raziskave PISA 2006 trdi, da bi uspešnejše 

uvajanje navedenih metod pozitivno vplivalo na spremembe. Posebej 

izpostavi veliko število dijakov na razred (preko 30), kar  - verjamemo – 

onemogoča uvajanje aktivnih oblik dela in večinoma reducira nabor metod 

in oblik dela zgolj na frontalne metode. Taksonomsko višjih nivojev znanja s 

tem ni mogoče dosegati, to vemo. Zelo dobro je navedel nekaj moţnih 

vzrokov za nepriljubljenost fizike, povezanih z učiteljem in učiteljevimi 

»kompetencami«; navede tudi nekaj primerov, kaj dijaki od učitelja 

pričakujejo in kako si ustvari avtoriteto v razredu. 

- Andrej Marhl poučuje fiziko v dveh tehniških programih in na tehniški gimnaziji. 

Kot dejstvo, vredno razmisleka o vzrokih – zakaj tako, navaja: i) da izkazujejo 

dijaki precejšnje zanimanje za izbirne predmete s fizikalnimi vsebinami ter ii) da 
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redko izberejo fiziko za izbirni maturitetni predmet. V svojem mnenju je uporabil 

poleg na spletni strani objavljenih še dodatne analize in dokumente, ki jih 

navaja. Izpostavlja, da se dijaki neradi učijo fizikalnih vsebin, verjetno ne vidijo 

smiselnosti v poznavanju le-teh, verjetno pa na to vpliva tudi splošno druţbeno 

negativno mnenje glede moţnosti zaposlovanja v naravoslovnih poklicih. 

Kritizira proces zmanjševanja ur fizike v šolah, kakor je ta, na kateri poučuje, saj 

predvideva, da bo v učenje fizike vloţenega še manj časa in truda – doseţen 

uspeh pri fiziki lahko kvečjemu še pade. Za to predlaga rešitev. Navaja 

strinjanje z vlogo spola dijakov/dijakinj na uspeh, ure učenja in stališče do 

fizike. V nadaljevanju izrazi pričakovanje, da bi glede na to, da poučuje na 

tehniški gimnaziji, fiziko na maturi izbralo več dijakov, kot jo izbere sedaj. Tudi 

on izrazi veliko zaskrbljenost glede strukturalnih procesov (nov sistem 

financiranja, varčevanje) v srednjem šolstvu, ki bo povečal število dijakov na 

razred in s tem onemogočil izvajanje aktivnejših oblik dela. Navaja, da bi 

povečana problemskost in eksperimentalna narava pouka, mogoča le v 

manjših skupinah/razredih, dvignila motivacijo dijakov. 

- Marjanca Poljanšek poučuje fiziko na gimnaziji in v tehniškem programu. V 

svojem mnenju se je osredotočila na tehniški program. V skladu z navedbo 

kompetenc v virih postopoma zapiše opis posamezne kompetence ter ga 

komentira na podlagi svojih izkušenj. Pri tem izpostavlja: pomanjkanje 

motivacije in s tem vpliv na delu ter uspešnost v razredu, še posebej dobrih 

dijakov; kvalitativno/kvantitativno obravnavo ter znanstveno navajanje in 

razbiranje podatkov; z uspehi pri izvajanju eksperimentov s podporo 

računalnikov je zadovoljna; navede primere doslednosti v smislu strokovne 

terminologije ter doda primer medpredmetne uspešne prakse – učno uro iz 

fizike v angleškem jeziku; ni zadovoljna z delovnimi navadami, z opravljanjem 

domačih nalog, kar povezuje tudi z osnovno šolo; pokaţe, da je pri obravnavi 

nekaterih vsebin moţno uspešno aktualizirati vsebine; pomembna pa se ji zdi 

tudi kompetenca varnega eksperimentiranja, ki jo v sodelovanju z drugimi 

naravoslovnimi predmeti uspešno izvajajo. Razlog, da na njihovi šoli ni opaziti 

nenaklonjenosti dijakov fiziki, išče v stratumu, hkrati tudi dodaja, da imajo 

nadpovprečno glede na Slovenijo na njihovi šoli odločitev za opravljanje fizike 

kot maturitetnega predmeta. 

- Karmen Vidmar poučuje fiziko na gimnazijskem programu. V svojem mnenju 

se osredotoča na podobnosti in razlike svojih izkušenj iz poučevanja glede na 

vodila, navedena v opisu naravoslovnih kompetenc; za vsako posebej. Veliko 

vlogo pripisuje aktualizaciji in popravljanju napačnih miselnih konceptov pri 

dijakih, razvijanju kompetence kritičnega razmišljanja in napovedovanja pri 

poskusih. Vlogo matematičnega zapisa pri fiziki vidi predvsem v korektnem 

zapisu soodvisnosti fizikalnih količin, pomembna se ji zdi korelacija z 

matematiko. Veliko uporabljajo sodobno učno tehnologijo, tako pri 

teoretičnem kot praktičnem delu. V jezikovnem smislu je ustrezno stremeti k 

strokovni korektnosti. V praksi izvaja korelativne povezave tudi s poučevanjem 

tujega jezika. V nadaljevanju kritizira kampanjskost učenja dijakov, ugotavlja, 
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da ne znajo usvojenih znanj povezovati. Opozori na nesposobnost dijakov za 

samostojno pravilno odločanje pri izbiri ustrezne zahtevnosti nalog. Uporablja 

pristop sodelovalnega učenja, ki razvija kompetence verbalne razlage in 

poročanja. Aktualizacija in problemskost pouka sta rešitvi pri zelo teţavnem 

spodbujanju dijakov pri razvijanju iniciativnosti, podjetnosti. V smislu varnosti in 

razvijanja kompetence varnega eksperimentiranja je v pouk vloţene veliko 

energije, še vedno pa opaţa, da dijaki ne preberejo navodil za varno 

uporabo stroja, naprave... Pri velikih skupinah je še posebej teţko nadzirati 

delo posameznika, kar se še posebej odrazi v primeru, ko ne izvajajo vsi dijaki 

istih vaj hkrati. V nadaljevanju dokazuje, da na njihovi šoli ni teţav s 

priljubljenostjo fizike, saj razmeroma velik deleţ dijakov izbere fiziko kot izbirni 

predmet. Ugotavlja tudi, da ţe sedaj uvaja veliko metod in pristopov, s 

katerimi dejansko ţe aktivneje razvija naravoslovne kompetence. Predlaga 

pa, da bi se zbralo tiste metode in oblike dela, ki jih učitelji uporabljajo za 

razvijanje različnih kompetenc, ţe zaradi izmenjave mnenj in dobrih praks. 

Hkrati pa bi bilo po njenem mnenju zanimivo raziskati, katere in v kolikšni meri 

razvite naravoslovne kompetence prinašajo učenci iz OŠ ob vpisu v SŠ ter 

nato zasledovati, v kolikšni meri se naravoslovne kompetence tekom 

srednješolskega izobraţevanja razvijejo. 

- Marko Ţigart poučuje fiziko v srednješolskem programu, hkrati pa sodeluje kot 

asistent v študijskem procesu pri predmetu fizika na univerzitetnem 

dodiplomskem programu. Uvodoma omeni, da je fizika po vrsti tretji 

najpogosteje izbran maturitetni predmet in pri tem vodi med naravoslovnimi 

predmeti, kljub temu pa ga skrbi nepriljubljenost naravoslovja nasploh. Sam 

vidi veliko univerzalnost visoko razvitih naravoslovnih kompetenc v vsakdanjem 

ţivljenju. Strinja se z mednarodnimi raziskavami tudi na podlagi svojih izkušenj, 

da pri niţjih taksonomskih nivojih znanja dijaki dosegajo solidne uspehe, pri 

višjih nivojih pa je še precej rezerve, kakor: motivacija za samorazvoj, 

analiziranje in ocenjevanje informacij, ustvarjalno mišljenje, uporaba informacij 

v novih situacijah, veščine odločanja, analitične veščine, komunikacijske 

veščine, veščine timskega dela, zmoţnost upoštevanja drugih, odgovornost... 

V nadaljevanju išče odgovore, kje so vzroki za teţave pri razvoju širokega 

spektra naravoslovnih kompetenc. Trdi, da ni dovolj prenova vsebin, potrebno 

je razmišljati tudi o pripadajočih metodah dela ter o preverjanju in 

ocenjevanju znanja. Poleg zgolj razvoja naravoslovnih kompetenc pri dijakih 

vidi velik pomen v razvijanju učiteljevih kompetenc. Ugotavlja tudi, da iz 

navedenih razlogov obstajajo s strani učiteljev velika pričakovanja od projekta 

Razvoj naravoslovnih kompetenc. 

- Jamina Jančič poučuje fiziko na dveh gimnazijah. Ugotavlja, da učitelji vedo 

premalo o naravoslovnih kompetencah. Razmišlja, da bi morda bilo bolje, da 

bi poučevanje izhajalo iz kompetenc in ne iz vsebin. V svojem mnenju se opre 

na izsledke raziskave PISA 2006. Izpostavi enakovrednost razvijanja vseh 

kompetenc, ne le naravoslovnih ali matematičnih, tudi v okviru pouka fizike. 

Izhaja iz eksplicitno navedenih ključnih kompetenc v novem učnem načrtu za 
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gimnazije, do nekaterih se kritično opredeli. Razvoj vidi v večji aktivni 

vključenosti dijakov v pouk. Trdi, da bi učitelji z veseljem uporabljali drugačne, 

aktivne metode pri pouku, vendar je teţava v tem, da jih marsikdo ne pozna 

dovolj. Pravi tudi, da učitelji potrebujejo kvalitetna gradiva, ki jih sami ne znajo 

ali ne utegnejo napraviti. 

- Daniel Bernad je zaposlen na dvojezični srednji šoli, kjer poučuje fiziko na 

gimnazijskem programu in srednjem tehniškem programu. Ugotavlja 

specifičnost, da se na njihovi šoli dijaki za maturo iz fizike redko odločajo. 

Zanimiva je ugotovitev, da so doseţene ocene iz mature sicer zelo visoke in 

večina dijakov maturo iz fizike uspešno konča, se kljub temu se za maturo iz 

fizike odloči zelo malo dijakov; po pogovoru z njimi so mu povedali, da je pri 

drugih maturitetnih predmetih več tipičnih nalog in se jim zdi zato matura 

drugje laţja. Strinja se s trditvijo, da je v srednjih šolah premalo časa za hkratno 

razvijanje sedanjega števila vsebinskih ciljev in usvajanje procesnih znanj. V 

nadaljevanju komentira še nekaj trditev, vezanih na maturo iz fizike. Konkretno 

na njihovi šoli, ugotavlja, se mature iz fizike udeleţi le 1 do 2 dijaka razreda 

(povprečno 20 dijakov na razred). 

- Felicita Hromc poučuje fiziko na gimnaziji, hkrati pa ima veliko praktičnih 

pedagoških izkušenj iz sorodnih področij. Izhajala je iz ključnih kompetenc, 

navedenih v učnem načrtu za gimnazije. V nadaljevanju komentira 

naravoslovne kompetence na podlagi svojih izkušenj in ugotavlja: dijaki 1. 

letnikov gimnazije prinašajo iz svojih OŠ zelo različna predznanja; raje se učijo 

kampanjsko in »piflajo«, kakor da bi kritično razmišljali; v nekaterih primerih 

ugotavlja res nizke sposobnosti posameznikov; opaţa zelo nizko matematično 

podlago, kar je teţava v smislu korelativnega razvijanja matematičnih 

kompetenc. Zanimiv je tudi pogled na predlog vpeljave dvonivojske splošne 

mature in napoved morebitnih posledic. 

- Milenko Stiplovšek zaokroţuje mnenja učiteljev praktikov, sicer pa poučuje 

fiziko na splošni gimnaziji. Postopoma razišče uspehe in teţave v dosedanjem 

sistemu fizikalnega poučevanja, nato se osredotoči na maturo, nazadnje pa 

se vpraša o ugodnih rešitvah in morebitnih pričakovanih teţavah pri 

posodobljenem učnem načrtu fizike v gimnazijah. Po njegovem mnenju pri 

fiziki še vedno preveč poudarjamo uporabo matematike in računanje, 

premalo pa tisto, kar dela fiziko zanimivo in uporabno – to je opazovanje, 

analiziranje in sklepanje. Navede nekaj izpovednih primerov zgrešenega in 

dobrega pristopa dijakov. Osvetli uspešnost mature na šoli in izpostavi 

korelacijo med uspehom dijaka pri pouku fizike v zadnjih dveh letih ter 

njegovo uspešnostjo na maturi.  

Pomembni zaključki 

Mnogo pomembnih zaključkov je navedenih v posameznih analizah v 

nadaljevanju, korektno in v celoti so lahko razumljeni le v primeru obravnave 

posamezne analize oz. mnenja. 
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Kljub zapisanemu na kratko povzemamo glavne ugotovitve analize Pregled 

naravoslovne pismenosti za področje fizike v celotni šolski vertikali. 

Sedanja definiranost naravoslovnih kompetenc je prešibka. Da bi dosegla 

operativni nivo in s tem uspešno implementacijo takšnih didaktično-metodičnih 

posegov v slovenski naravoslovni izobraţevalni prostor, da bi uspešneje razvijala 

naravoslovne kompetence, bi morali nujno posamezne naravoslovne kompetence 

podrobneje razgraditi ter se vprašati, s katerimi didaktičnimi orodji bi posamezna 

procesna znanja (odvisno ali neodvisno od konkretnih izobraţevalnih ciljev?) 

uspešneje uvajali v kurikulume naravoslovnih predmetov po celotni vertikali. 

Iz analiz veje spoznanje o vertikalni in horizontalni prepletenosti naravoslovja. 

Medpredmetne povezave, interdisciplinarnost (tudi interdisciplinarni predmeti) ter 

kroskurikularne dejavnosti se razmeroma uspešno uvajajo v poučevanje naravoslovja 

in s tem ustvarjajo horizontalno stabilizacijsko mreţo naravoslovja. Z vertikalno 

povezanostjo je več teţav. Znotraj srednje šole in v zadnjem triletju osnovne šole je 

vertikalna povezava seveda prisotna, saj pogosto isti učitelj poučuje v vseh razredih 

fiziko; v OŠ pogosto poučuje poleg fizike še predmet naravoslovje in s tem zagotavlja 

povezavo drugega in tretjega triletja. Ţal pa je marsikaj zamujenega ţe prej. 

Ugotavljamo, da ni zadostne vertikalne povezave med učitelji, ki v prvem triletju (in 

tudi ţe v predšolski vzgoji) poučujejo naravoslovne vsebine z učitelji teh vsebin na višji 

stopnji. To se zrcali v nezadostni strokovni podpori/komunikaciji med učitelji različnih 

stopenj, ni zadostne svetovalne in materialne podpore za eksperimentalno delo ipd. 

Vsi se strinjamo, da je trenutno stanje glede naravoslovne pismenosti, gledano skozi 

prizmo doseganja naravoslovnih kompetenc (višji taksonomski nivoji znanja, 

usvajanje veščin in spretnosti ter odnos do naravoslovja) bolj klavrno v določenih 

segmentih. 

Glede znanja lahko trdimo, da naši učenci in dijaki v splošnem na podlagi 

mednarodnih raziskav pri niţjih in srednjih taksonomskih nivojih dosegajo rezultate 

malo nad povprečjem. Pri doseganju višjih nivojev znanja smo v povprečju šibkejši. 

Izjemnost naših dijakov (posameznikov, manjših skupin) na področju tekmovanj iz 

znanj v mednarodnem merilu pa vsako leto znova potrjujejo številna doseţena 

priznanja in nagrade, ki so plod kombinacije prirojenih sposobnosti, notranje 

motivacije, kvalitetnih matičnih šol in intenzivnih priprav.  

Glede veščin in spretnosti lahko povemo, da je zaradi mnoţičnih razredov teţje 

izvajati aktivnejše oblike pedagoškega procesa, npr. več samostojnega dela oz. 

dela v dvojicah ali manjših skupinah, samostojno eksperimentiranje, projektno delo, 

problemsko orientiran pouk, uvajanje dinamičnega mišljenja v pouk. Obstajajo 

pomisleki, da bodo spremembe v financiranju šol dodatno negativno posegle v ta 

segment (zdruţevanje predmetov, krčenje ur naravoslovnim predmetom, povečanje 

števila dijakov v razredu, manj sredstev za didaktično in pedagoško raziskovalno ter 

IKT opremo, manj ustreznih usposabljanj učiteljev ipd.). Usvajanje veščin in spretnosti 

je neposredno povezano z vsaj dvema količinama, ena od teh je fizikalna (čas, ki je 

na voljo za izvajanje takšnih aktivnosti), druga količina pa so materialna sredstva. 

Vendar če ţelimo slediti usmeritvam, zapisanim v Evropskem uradnem listu, katere so 
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ključne kompetence za prihodnost narodov v Evropi, bomo morali med drugim 

poskrbeti tudi za rešitev prej omenjenih teţav. In pri tem moramo biti resnično veseli 

dejstva, da učitelji ţelijo izvajati pouk z aktivnimi oblikami in metodami, le da se 

zaenkrat še ne počutijo dovolj usposobljene. 

Ĉeprav neenotno, pa vendar večinoma obstaja preteţno strinjanje, 

podkrepljeno z nekaterimi domačimi raziskavami, da je odnos do naravoslovja 

odklonilen. Naravoslovni predmeti ţelijo razviti kompetence znanstvenega pristopa, 

analitičnega in kritičnega razmišljanja, razvijanja sklepov in zaključkov na podlagi 

eksperimentalnega preverjanja hipotez in alternativnih modelov itd. Teţava je v tem, 

da se podajanje naravoslovnih vsebin pričenja pozno, pogosto na neustrezen način, 

s premalo primerno izbranimi in aktualnimi motivacijskimi vsebinami. Učenci razvijejo 

sistem učnega pristopa z učenjem na pamet, kar se dobro obnese izven 

naravoslovja. Na področju naravoslovnih vsebin in predmetov pa je potrebno 

razmišljati, delati in se učiti drugače. Frustracije in neuspehi vodijo do odklonilnega 

odnosa otrok do naravoslovja, čeprav znanje niti ni tako slabo. Nekateri avtorji vidijo 

rešitev v dovolj zgodnjem in predvsem kvalitativnem ter eksperimentalnem, a 

intenzivnem začetnem uvajanju naravoslovnih vsebin v proces izobraţevanja otrok. 

Več energije bo potrebno nameniti razvoju procesnih znanj, ne le v usvajanje 

izobraţevalnih ciljev. To pa ne pomeni, da je potrebno zmanjševati število ali nivo 

slednjih, ravno nasprotno! Ne znamo si predstavljati razvijanja procesnih znanj brez 

usvajanja konkretnih izobraţevalnih ciljev; to poteka hkrati. Ĉe bodo otroci ţe zgodaj 

v izobraţevalni vertikali osvojili procesna znanja, bo potekalo usvajanje 

izobraţevalnih ciljev bolj učinkovito. Ob uspehih  se bo izboljšala njihova 

samopodoba in odnos do naravoslovja, motivacija se bo povečala, posledično tudi 

aktivnost; in s tem se bo sproţila spirala razvoja, vključujoč vse tri elemente: znanje, 

veščine in odnos. 

S strani večih avtorjev analiz in mnenj je bila izpostavljena relacija med 

naravoslovnimi kompetencami in kompetencami učiteljev naravoslovnih predmetov. 

Vloge tistih študijskih programov, katerih diplomanti po končanem študiju med 

drugim odhajajo v vrste naravoslovnih učiteljev, so izrednega pomena. Ne moremo si 

predstavljati dolgoročnega uspešnega razvoja naravoslovnih kompetenc, če ne 

bomo hkrati pomislili tudi na razvoj učiteljevih kompetenc. Vemo pa, kdo vse pri nas 

izobraţuje bodoče učitelje naravoslovnih predmetov in da bi si te študijske smeri 

zasluţile prav posebno pozornost, saj so eden izmed ključnih členov na poti k cilju: 

uspešen razvoj naravoslovnih kompetenc. »Ker se mora Evropska unija spričo 

globalizacije neprestano soočati z novimi izzivi, bo vsak drţavljan potreboval vrsto 

ključnih kompetenc, da se bo lahko proţno prilagajal hitro spreminjajočemu in 

medsebojno zelo povezanemu svetu. Izobraţevanje ima s svojo dvojno vlogo, v 

socialnem in ekonomskem smislu, ključni pomen pri zagotavljanju, da drţavljani 

Evrope pridobijo ključne kompetence, ki jih potrebujejo, da se na proţen način 

prilagodijo takšnim spremembam.«, kot navaja Uradni list Evropske unije, ki le še 

dodatno potrdi upravičenost posebne obravnave prej omenjenih študijskih 

programov. 
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Kvantitativnih rezultatov mednarodnih raziskav (TIMSS, PISA, SITES, PIRLS) in 

domačih eksternih preverjanj znanj (splošna in poklicna matura, nacionalni preizkusi 

znanja) ter drugih relevantnih raziskav na tem mestu ne navajamo in povzemamo, 

saj bi bilo nemogoče v skrajšanem, iz smiselnega konteksta iztrganem besedilu, 

podati celovito informacijo. Bralca ţelim le opozoriti in usmeriti na posamezne analize 

v sklopu tega dokumenta. 

Eden pomembnih zaključkov analiziranja naravoslovne pismenosti za področje 

fizike kaţe po eni strani na veliko pričakovanje učiteljev praktikov glede rezultatov 

projekta Razvoj naravoslovnih kompetenc ter na drugi strani na optimizem vseh v 

projekt vključenih strokovnjakov in učiteljev, da bomo tudi in predvsem na podlagi 

tega poročila glede stanja naravoslovnih kompetenc uspeli poiskati tiste didaktične 

modele, ki bodo sedanjo situacijo reševali bistveno bolje kot sedanji izobraţevalni 

sistem. 

Globalne usmeritve za naprej 

V naslednjih odstavkih povzemam predlagane usmeritve za prihodnje korake v 

podobnem zaporedju, kakor so urejene posamezne analize in mnenja v tem 

dokumentu, saj na ta način sledimo najprej strokovnim napotkom, nato pa še 

napotkom učiteljev v naraščajočem smislu po izobraţevalni vertikali. 

Sestava skupine kompetentnih strokovnjakov in učiteljev praktikov iz celotne 

Slovenije, ki poučujejo fizikalne vsebine na različnih stopnjah izobraţevanja, daje 

garancijo za izgradnjo drugačnega didaktičnega pogleda na izobraţevanje 

fizikalnih vsebin in usvajanje procesnih znanj. Postopoma bo potrebno izoblikovati 

uspešen model poučevanja naravoslovnih vsebin, ki ga bomo preizkusili v praksi. 

Upoštevaje modifikacije, ki jih bo narekoval preizkus, bo izdelan nov, aktualen 

didaktični model poučevanja naravoslovnih vsebin v Sloveniji, ki bo nudil dobre 

didaktične odgovore na potrebe naravoslovnega izobraţevanja za sodobno druţbo. 

Poiskati bo potrebno moţnosti za večjo vpeljavo problemsko zasnovanega 

pouka fizike v učni program OŠ in SŠ. Dobro bi bilo proučiti nekaj konkretnih primerov 

problemsko zasnovanega pouka, npr.: problemsko zasnovana razlaga; vodenje 

učencev s hevrističnim razgovorom; formuliranje problemov s strani učitelja (npr. 

eksperimentalna naloga, laboratorijsko - praktikumsko delo in eksperiment, ki se 

izvede izven šole); samostojna priprava eksperimentalnega pribora; pomoč učitelja 

pri evidentiranju, opredelitvi in formuliranju problema; ustvarjanje problemske 

situacije na osnovi protislovja. Opraviti bi bilo potrebno analizo problemsko 

zasnovanega dela v mednarodnih raziskavah TIMSS, PISA (predvsem nadaljnjo 

podrobno analizo rezultatov raziskave TIMSS 2006). Osvetliti bi morali tudi moţnosti 

večje implementacije strategije reševanja problemov v povezavi z uporabo 

računalnika oz. IKT. Posebna pozornost pa naj bo namenjena vlogi problemskega 

pouka pri nadaljnjem procesu razvoja naravoslovnih kompetenc v osnovni in srednji 

šoli. 
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Omenjena je bila tudi problematika (ne)priljubljenosti fizike v OŠ (podobno 

stanje v SŠ, čeprav so mnenja nekaterih konkretnih učiteljev na srečo drugačna). V 

povezavi s priljubljenostjo je bil naveden tudi komentar glede doseganja znanja s 

tekmovanj iz znanja fizike v izvedbi DMFA Slovenije. Pavšalna ugotovitev pravi, da 

»velja ocena, da trenutno priljubljenost fizike in znanje fizike nista povezana« (opp.: 

znanje fizike na tekmovanjih iz fizike). Po raziskavi o priljubljenosti fizike v OŠ si učenci 

ne ţelijo več ur fizike, prav tako niso pokazali velikega zanimanja za izbiro ravno fizike, 

če bi bila ponujena kot izbirni predmet. V okviru projekta Razvoj naravoslovnih 

kompetenc bo potrebno poiskati rešitve, da se učenci in dijaki naravoslovja ne bodo 

več izogibali. 

V načrtovanje nadaljnjih aktivnosti je potrebno vključiti učitelje, od njih je 

namreč v največji meri odvisno dogajanje v učilnici. Izobraţevanje učiteljev naj 

poteka z zgledom, najprej pa na tistih področjih, za katere se učitelji sami počutijo 

najmanj usposobljene. Posvečati se je potrebno povečanju aktivnosti učencev v 

procesu učenja. Za marsikoga je presenetljiv podatek iz raziskave TIMSS, da so naše 

osnovne šole opredeljene kot izjemno dobro opremljene (na to vprašanje so 

odgovarjali ravnatelji). Mnoţična izvedba eksperimentov je navadno problematična 

prav zaradi opreme. Menimo, da pouk ne sme temeljiti predvsem na priročnih 

materialih, ki jih mora učitelj vsakodnevno prinašati od doma oz zbirati z učenci itd. 

Preverjanje določa izobraţevanje, temu je potrebno posvetiti več pozornosti. Učitelje 

moramo usposobiti preverjati in ocenjevati tudi spretnosti in veščine, ne le vsebin. 

Glede na rezultate raziskave premalo pozornosti posvečamo povezovanju šolskega 

dela z vsakdanjim ţivljenjem in umeščanju naravoslovja v sistem kulturnih dobrin. 

Predlagamo torej, da močno poudarimo relevantnost vsebin, s katerimi se bomo 

ukvarjali, za reševanje (trenutnih) problemov v druţbi (okolje, energija, zaposlovanje, 

…) in primere uporabe naravoslovnih odkritij. Koristili bi tudi zgledi povezovanja oz 

izkoriščanja lokalnega okolja pri pouku. Vse to bi tudi koristilo s stališča nizke afinitete 

učencev do učenja naravoslovja. Kljub splošnemu mnenju, kako zelo obremenjeni so 

naši učenci, se (vsaj kar se naravoslovja tiče) nahajajo prav na repu vseh udeleţenih 

po količini časa, ki ga posvetijo šolskemu delu izven šole. Smotrno bi bilo sugerirati 

prostočasne aktivnosti, med katerimi bi ozaveščali in poglabljali naravoslovna znanja. 

Stremeti bi bilo potrebno k takšnim dejavnostim, ki povečajo koncentracijo, 

motivacijo in aktivnost pri pouku, saj vodijo k doseganju boljših rezultatov in k 

večjemu zanimanju za naravoslovje. Vpeljevati je treba več eksperimentalnega dela 

ter kreativnosti. Poimenovanja aktivnosti niso najpomembnejša, pomembno je, da z 

njimi sledimo ciljem, omogočamo kreativnost in da znajo otroci o rezultatih korektno 

poročati. Posebno pozornost velja nameniti otrokom iz socialno ali intelektualno 

šibkejših okolij. Mednarodna raziskava TIMSS denimo tudi ugotavlja, da so naši otroci 

razmeroma malo obremenjeni z domačimi nalogami iz naravoslovja. Treba bi bilo 

razviti domače naloge, ki bodo vključevale preprosta opazovanja in raziskave in še 

dodatno spodbujale in dopolnjevale šolsko aktivno delo. Izboljšati je potrebno 

kompetence otrok pri reševanju vprašanj razpravljalnega tipa, podajanju pisnih 

utemeljitev svojih mnenj, verbalnem izraţanju ob poročanju o rezultatih raziskav 

(razmisliti o naboru vprašanj, ki bi preverjala verbalno izraţanje) ipd. Velja omeniti, da 
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so v analizi TIMSS v tem dokumentu v zaključku strukturirano navedeni konkretni 

predlogi mnogih nadaljnjih aktivnosti, ki jih nima pomena na tem mestu v celoti ali le 

deloma povzemati; bralcu predlagam, da jih podrobno pogleda na omenjenem 

mestu. 

Razvijati bi bilo potrebno metode in oblike dela v smislu konstruktivističnega 

pouka, ki bi spodbujale razvoj sistemskega mišljenja. Razviti oziroma poiskati je treba 

ključne primere, ki omogočajo kvalitativni opis naravnih pojavov, oziroma 

omogočajo razvoj tako imenovanega sistemskega mišljenja. Kot primer naj omenimo 

kroţenje vode v naravi, gibanje teles pod vplivom sil, populacijske modele itd. 

Potrebno je iskanje minimalnih modelov (model za II Newtonov zakon, minimalni 

oscilirajoči sistem), na katerih je mogoče graditi kompleksnejše sisteme; nadalje 

razvijati modele, ki bi v smislu pretakanja tekočin omogočali razumevanje časovno 

spreminjajočih se količin dinamičnih sistemov. Morda tudi omogočiti razvoj grafično 

orientiranih računalniških aplikacij, ki bi omogočali proučevanje dinamičnih sistemov 

na niţjih stopnjah izobraţevanja. 

Potrebno je iskanje vzrokov za napačne fizikalne koncepte in razumevanje 

vsebin ter iskanje metod popravljanja zgrešenih konceptov pri fiziki. Več pozornosti 

namenjati popularizaciji naravoslovja in izboljšanju podobe naravoslovnih 

predmetov. Povečati aktivnost učencev pri pouku in izbrati aktualne probleme za 

obravnavo snovi (npr.: izkustveno učenje). Razvijati eksperimentalni pristop pri fiziki, v 

vseh oblikah. Še naprej sodelovati v velikih mednarodnih raziskavah o pismenosti in 

doseţkih dijakov v naravoslovju ter podrobno analizirati doseţene rezultate. Premisliti 

je potrebno, za katere koncepte bi bili glede na izmerjene šibke točke v znanju fizike 

najbolj potrebno poiskati nove načine dela z učenci; rezultati nacionalnega 

preverjanja znanja iz fizike kaţejo, da bo potrebno premisliti predvsem o vsebinah: 

valovanje, hidrostatični tlak, toplota, delo v povezavi s silami in električni tok. Hkrati je 

potrebno učence navaditi na strukturirane naloge in jih nenehno opozarjati na 

pomembnost enot in njihovo pravilno pretvarjanje, kar je mnogokrat problem celo 

pri študentih. 

Pripraviti priročnike za učitelje z vsebovanimi ustreznimi didaktičnimi gradivi. 

Gimnazijski pouk fizike bolj osredotočiti na procesna znanja, manj na cilje. Doseči 

širšo in rednejšo vključenost večine oz. vseh učiteljev v programe stalnega 

strokovnega izobraţevanja . Uvajanje posodobitev preko študijskih srečanj in 

seminarjev za učitelje (sklici na šolah, kjer je omogočeno eksperimentalno delo; 

posredovanje gradiv preko e-učilnic). Opremiti šole z vsaj minimalnim naborom 

eksperimentalne opreme za demonstracijske poskuse in samostojno eksperimentalno 

delo dijakov in s tem zagotoviti izvedljivost učnih načrtov. 

Iskanje konkretnih moţnosti razvijanja posamezne naravoslovne kompetence 

na primerih, ki bi delovali na dijake motivativno. Določene specifične kompetence 

(poglobljena znanja, zahtevnejši matematični opis) udejanjati v višjih razredih oz. le 

znotraj tiste skupine, za katero se predvideva, da bodo nadaljevali svojo pot v 

naravoslovju; še naprej pa mora ostati poznavanje splošnih zakonitosti fizike in 

osnovnih matematičnih kompetenc obvezno za vse. V srednji šoli se bi bilo potrebno 



 
 

 

˝Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 prednostne 

usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izvajanje projekta 

naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

235 

 

dodatno osredotočati na razvoj procesnih kompetenc, s tem bi dijaki videli večji 

smisel v naravoslovnem izobraţevanju, usvojenemu znanju bi pripisovali širši pomen in 

uporabnost. 

Pomembno je vztrajati v iskanju rešitev glede objektivnosti in transparentnosti 

mature, poenotenju kriterijev med predmeti na poklicni maturi. Pomembno je še 

nadalje zagotavljati kakovostno usposabljanje učiteljev predvsem za področje 

ocenjevanja. Javni zavodi bi naj pripravili programe usposabljanja s poudarkom na 

uvajanju novih oblik preverjanja in ocenjevanja pri doseganju kompetenc. Dobro bi 

bilo tudi, če bi učitelji oz. profesorji bolj povezovali fiziko z naravo, z našim vsakdanom 

ter da bi, predvsem v OŠ, dajali večji pomen razumevanju pojavov kot pa na 

njihovemu matematičnemu zapisu. 

V našem prostoru primanjkuje sveţih in v percepciji dijakov relevantnih 

primerov, ki so povezani s primeri iz vsakdanjega ţivljenja in s preprostimi 

eksperimentalnimi izvedbami. Takšni primeri pomagajo učitelju ustvariti pri pouku 

situacije, v katerih dijaki razvijajo sposobnosti opazovanja pojavov, napovedujejo 

izide poskusov, samostojno načrtujejo poskuse in razvijajo merske veščine. Učitelji 

potrebujejo gradiva, ki jim bodo olajšala povezovanje učnih vsebin z aktualnimi 

problemi, ki se navezujejo na naravoslovje in tehnologijo, gradiva in nove ideje za 

učinkovitejše vključevanje poskusov v razlago in v različne oblike aktivnega pouka in 

gradiva, ki bodo učiteljem v pomoč pri ustvarjanju priloţnosti za diskusijo v razredu in 

kritično razmišljanje večine dijakov. Prav osredotočanje na večino dijakov (in posebni 

dodatni skrbi za dijake, ki teţje usvajajo cilje) je ena izmed ključnih skrivnosti uspeha 

tistih izobraţevalnih sistemov, ki so v raziskavi PISA najvišje (npr. Finska). V primerjavi s 

temi drţavami imamo pri nas razmeroma veliko dijakov v najniţjih ravneh znanja (pa 

čeprav imamo lahko hkrati večji deleţ dijakov v najvišji ravni). Majhen deleţ »dijakov 

na dnu« posredno vpliva tudi na večji deleţ izobraţenega prebivalstva, pozitivno 

samopodobo večine ljudi ne glede na stopnjo izobrazbe in posledično večjo 

gospodarsko uspešnost in socialno stabilnost. Pri delu na projektu moramo biti zato 

posebej pozorni, da damo poudarek na razvoju materialov, ki bodo osredotočeni na 

večino dijakov in vsebine, za katere je znano, da predstavljajo teţave slabšim 

dijakom. Ţal splošna matura pri nas ne preverja palete kompetenc in še manj 

odnosa do predmetov, kot je to v raziskavi PISA, daje pa lahko dobro sliko o tem, na 

katerih učnih vsebinah primanjkuje gradiv, s katerimi bodo učitelji lahko dodatno 

razvijali razumevanje konceptov. 

Uvajanje sodobne didaktične eksperimentalne opreme v pouk; izbira ustreznih 

metod in oblik dela; razmisliti o teţavah izvajanja mnoţičnih poskusov, pri katerih 

učenci v razpoloţljivem času ne pridejo do rešitev; poiskati rešitve v konceptualnih 

problemih učencev pri obravnavi zavajajočih poenostavljenih primerov v primerjavi s 

kompleksnejšimi realnimi problemi; napake pri fizikalnih meritvah; uporaba sodobne 

IKT opreme. Učiteljevo delo bi bilo potrebno na formalistični ravni poenostaviti 

(poenotenje navodil različnih organov, ki dajejo navodila učiteljem za delo; 

zmanjšati nerazumno velik obseg dokumentacije), tako bo imel več časa za iskanje 

in implementacijo aktivnejših didaktičnih pristopov v pouk. 
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Sistematično urediti učne načrte po horizontali, da bi konkretno prišli na 

medpredmetno povezovanje znanj in s tem vseţivljenjsko poučevali naše učence. 

Ponovno razmisliti o tem, da bi nacionalna preverjanja znanja postalo eno izmed 

meril pri vpisu v srednjo šolo, saj bi učenci resneje pristopili k reševanju nalog in bi na 

ta način dobili realno sliko svojega znanja, ki je sedaj nezanesljiva. V pouk bi bilo 

potrebno vključevati več IKT tehnologije in eksperimentov s sodobnimi učnimi 

sredstvi, ki so primerljivi pripomočkom industrije, v katero se naši učenci prekmalu 

vključijo kot zelo slabi praktiki. 

Predlagana je bila takšna organiziranost pouka, da bi bil v veliki meri učenec 

aktiven, opravil bi poskus, spoznal preko eksperimenta naravno zakonitost, opisal 

postopke, eksperiment, diskutiral o dobljenih rezultatih, jih komentiral in povezal z 

vsakdanjim ţivljenjem. 

Večje vključevanje sodobnih znanstvenih teorij na ustrezen način v pouk. Dati 

poudarek znanstveni metodi. Učitelji potrebujejo bolj specifična navodila, kako na 

vseh nivojih izobraţevalne vertikale učence/dijake naučiti učiti se naravoslovja. Ĉim 

prej začeti z izvajanjem meritev, predstavljanjem in vrednotenjem podatkov ter na 

ustrezen in postopen način vpeljati matematičen opis fizikalnih zakonov. 

V večji meri uvajati v pouk: projektno delo, sodelovalno učenje in problemsko 

zasnovano reševanje nalog v skupinah. 

Prirediti normative za število učencev v razredu tako, da bo omogočeno 

učinkovito izvajanje aktivnih oblik pouka (npr. največ 24 učencev in ne manj kot 18 

učencev na razred).. Spodbujati problemsko orientiran pouk, kjer bi se določena 

vsebina celovito obravnavala na konkretnem primeru, ki je blizu dijakom. Posledično 

bi to pomenilo nelinearnost obravnave vsebin v primerjavi z njihovo navedbo v 

učnem načrtu. 

Tekom projekta »razviti orodja«, s katerimi bi učitelji odšli v razred in uspešno 

razvijali naravoslovne kompetence. 

Jasno določiti nabor naravoslovnih kompetenc, zagotoviti komunikacijo med 

učitelji, prenašanje in izmenjavo gradiv itd. Z raziskavo ugotoviti, katere in koliko 

razvite kompetence iz naravoslovja učenci prinesejo s seboj v srednje šole ter ob 

koncu srednjega šolanja ponovno ugotoviti napredek; s tem bi določili uspešnost 

procesa razvoja naravoslovnih kompetenc v srednji šoli. 

Končni cilj naj bodo predlogi konkretnih rešitev, primeri. Usmerjeni moramo biti k 

iskanju tistih didaktičnih pristopov, ki povečujejo aktivno vlogo dijakov. Poleg 

izdelanih gradiv bi bilo potrebno zagotoviti usposabljanja pedagoškega kadra s 

seminarji in delavnicami za praktičen preizkus ponujenih rešitev. 

Učitelji pogrešajo uporabna gradiva, ki bi ţe upoštevala posodobitve učnih 

načrtov ter tudi drugačne didaktične pristope; proces posameznih izbir bi poteka v 

tem vrstnem redu: kompetenca – vsebina – metoda – gradivo. Učitelji predlagajo 

pregleden, sistematično urejen nabor kompetenc, vključujoč ključne kompetence, 
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naravoslovne kompetence, v nadaljevanju pa s primeri pojasnjeno, kako se 

posamezna kompetenca na posameznem naravoslovnem področju razvija. Največji 

poudarek pa naj bo namenjen razvoju učnih gradiv za izvedbo pouka, projektnih 

dni, raziskovalnih nalog... 

Naravoslovni predmeti si zasluţijo pozitivnejšo podobo. Potrebno bo razmisliti, s 

katerimi strateškimi koraki to doseči. Povečati bi bilo potrebno aktivnost dijakov pri 

pouku. Pri nas ni dovolj razvita sposobnost za samostojno kreativno ustvarjalno delo 

dijakov, hkrati pa niso usposobljeni in ne dovolj vajeni poročati o svojih 

(eksperimentalnih) rezultatih. Niso vajeni kritične diskusije, postavljanja vprašanj in 

dajanja argumentiranih odgovorov. 

Ĉim prej začeti z razvijanjem procesnih znanj in osvajanjem znanj v izobraţevalni 

vertikali. Na niţjih stopnjah se bolj osredotočiti na kvalitativne obravnave, pogosteje 

se izogniti formalističnemu opisu fizike z matematičnimi izrazi. Za obravnavo fizikalnih 

vsebin iskati takšne primere, ki so otrokom bliţje in posledično pristopajo z večjo 

motivacijo. 

Pomembno je razvijati osnovne kompetence v naravoslovju in tehnologiji ter 

kompetence digitalne pismenosti, saj so direktno prenosljiva na mnoga druga 

področja, hkrati pa so v neposredno podporo pri razvijanju drugih ključnih 

kompetenc vseţivljenjskega učenja, kakor jih definira Evropski uradni list in so celo 

povzete v nekaterih posodobljenih učnih načrtih. 
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Pregled poučevanja fizikalnih vsebin v OŠ in dodatne moţnosti 

Avtor: mag. Robert Repnik 

 

V izobraţevanju fizikalnih vsebin otroci srečajo dve vrsti predmetov, to je 

predmet, katerega naziv je »fizika«, in še ostali predmeti, pri katerih se poučujejo 

fizikalne vsebine. Pri učiteljih, ki nimajo neposredne fizikalne izobrazbe, vendar 

poučujejo fizikalne vsebine, pogosto zaznam strah, v nekaterih primerih celo odpor 

do teh vsebin ali morda do specifičnosti poučevanja naravoslovnih (fizikalnih) vsebin. 

Ko so kolegi učitelji sproščeni, odkriti, slišim izjave, kakor: te vsebine so preteţke, za 

izvedbo teh poskusov nimam materiala, tega ne znam (ne razumem), otroci tega 

niso sposobni razumeti, prezgodaj je za te vsebine, to ni primerno za ta razred... 

Menda so po e-poštnih mreţah kroţila celo e-pisma z mnenjem, ki so nasprotovala 

vključevanju naravoslovnih vsebin v pouk, z izrazi kakor: »...ena sama fizika...« ipd.  

Sodelavcem v projektu Razvoj naravoslovnih kompetenc nam morajo biti ti 

strahovi in neusposobljenost tako po strokovni kot specifično didaktični plati, iz katerih 

izhajajo po mojem mnenju vsa nasprotovanja vnašanju omenjenih vsebin v pouk in 

druge moţnosti poučevanja, le še dodatna motivacija na poti iskanja takšnih 

didaktičnih modelov, ki bodo v praksi prinašala vse boljše in boljše rezultate.  

Ovir za uspešnost procesa ne vidim v učnih načrtih. Vidim pa, da učitelji prosijo 

za takšna usposabljanja, ki bi jim dala manjkajoča znanja. Menim tudi, da če ne 

investiramo dovolj energije tudi v predšolsko vzgojo in izobraţevanje ter v prva dva 

triletja, je mnogo preveč ţe zamujenega. Do trenutka, ko se učenec sreča s 

predmetom fizika v OŠ je lahko veliko narejeno ali pa zamujeno. Ravno iz tega 

razloga v projektu sodeluje kar nekaj učiteljev praktikov, ki poučujejo na teh 

stopnjah, in seveda strokovnjakov, ki se v raznih slovenskih institucijah ukvarjajo s 

teorijo in prakso poučevanja naravoslovnih vsebin, torej tudi fizikalnih, na teh 

stopnjah izobraţevanja. Ne sme pa biti pozabljen tudi segment poučevanja 

naravoslovja v osnovnih šolah, kjer poučujejo otroke s posebnimi potrebami. Zanje se 

skrbi na področju naravoslovja še manj, saj je teh otrok manj in še bolj kot kje drugje 

velja, da je vsak otrok s posebnimi potrebami dejansko nekaj posebnega in terja 

individualni premislek. 

Imamo tudi kar nekaj izkušenj iz poučevanja astronomskih vsebin ob koncu 

predšolskega izobraţevanja otrok. Dobri rezultati ob testnih izvedbah vnašanja 

takšnih vsebin na to stopnjo izobraţevanja nas morajo opogumiti, dvomljivcem, ki 

bodo pač vedno trdili, da je so to preteţke vsebine, pa odvzeti veter iz jader. 

Moje osebno vodilo je, da bi moral biti osnovni cilj pribliţati fiziko, ki še na teh 

stopnjah (predšolsko izobraţevanje, prvo in drugo triletje do predmeta naravoslovje) 

ni dosledno ločena disciplina, ampak v sklopu povezanih naravoslovnih vsebin, 

otrokom tako, da jo v prvi vrsti vzljubijo in šele v drugi vrsti znajo oz. razumejo. Ĉe 

bomo uspeli pri otrocih doseči pozitiven, ne odklonilen, odnos do naravoslovja, 

bomo v zgornji polovici razredov OŠ lahko uspešneje doseţeno nadgradili z večjim 
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znanjem in razumevanjem. Kako to doseči? Vemo, katere postopke imajo otroci 

radi, kaj radi počnejo. Eksperimentiranje, opazovanje, sestavljanje in razstavljanje, 

igranje vlog, opisovanje, razmišljanje itd. so vse elementi, ki jih otroci z veseljem 

nezavedno uporabljajo pri svoji igri in se jih tudi z veseljem posluţujejo pri pouku. Zakaj 

torej ne bi izhajali iz teh dejavnosti in aktivnosti, ki jih imajo radi? Poskrbeti moramo le, 

da izvajajo te dejavnosti vodeno, nadzorovano in seveda, da so vsebinsko vezane 

na naravoslovje. Ĉe bodo otroci vzljubili naravoslovje kot nekaj prijetnega, bomo 

lahko kasneje skozi »odprte poti« v nadebudne moţgančke otrok prenesli še obilo 

znanja, spretnosti, naravoslovnih principov in pristopov ter seveda s tem razvili 

kompetence. 

Po podrobnem pregledu učnih načrtov v OŠ ugotavljam, da nam priloţnosti za 

to ne more zmanjkati, saj imamo kar nekaj fizikalnih vsebin v kurikulumu. 

POUK NARAVOSLOVJA IN FIZIKE V SVETU IN PRI NAS 

V Zdruţenih drţavah Amerike je naravoslovno izobraţevanje med obveznim 

šolanjem relativno skromno. V prvih šestih razredih osnovne šole in v niţji srednji šoli 

(od 7. do 9. razreda) ni praktično nobenih fizikalnih vsebin. V 9. razredu imajo učenci 

eno leto fizike, ki pa jo le redkokdaj poučuje učitelj fizike. V višji srednji šoli, od 10. do 

12. razreda imajo učenci le dva ali tri enoletne naravoslovne tečaje. To je za 

nekatere učence fizika, ki je usmerjena bolj tehnično in matematično. Takih 

učencev, ki izberejo enoletni tečaj fizike, je 24%. Ponavadi fizike niti ne poučuje učitelj 

fizike in zgodi se, da učitelj ni niti naravoslovec. V osnovnem izobraţevanju je tako v 

ZDA zelo malo fizikalnih vsebin, imajo pa odlično izobraţevanje strokovnjakov na 

univerzah. Veliko uglednih organizacij si prizadeva, da bi reformirali naravoslovje v 

obveznem šolanju, vendar zaenkrat neuspešno. 

V Evropi je s tem drugače. Fizika je pomemben del obveznega 

osnovnošolskega izobraţevanja. V podrobnostih se učni načrt fizike v posameznih 

drţavah razlikuje, vsem pa je skupno, da temelji pouk na samostojnem delu 

učencev. Navadno fizika ni samostojni predmet, je pa del predmeta naravoslovje 

(science). 

Do uvajanja devetletne osnovne šole je pri nas veljal učni načrt iz leta 1972, po 

katerem je bila fizika samostojen učni predmet z dvema urama v 7. in 8. Razredu. 

Fizika je nastopala v niţjih razredih kot del predmetov spoznavanje narave in druţbe 

v 1.,2. in 3. razredu in kot spoznavanje narave v 4. in 5. razredu. Pri predmetu 

spoznavanje narave in druţbe so bile fizikalnim vsebinam namenjene pribliţno 3 ure v 

1. razredu , 5 ur v 2. razredu in 9 ur v 3. razredu, pri predmetu spoznavanje narave pa 

je bilo fizikalnih vsebin pribliţno po 8 ur v vsakem razredu. 

- Leta 1998 je kurikularna prenova prinesla tudi nov učni načrt fizike. Fizika je del 

naravoslovnih predmetov, pri katerih časovno vsebine niso opredeljene: 

- Pri predmetu spoznavanje okolja v 1., 2. in 3. razredu se fizikalne vsebine 

prepletajo z ostalimi. V 1. razredu so pribliţno 4 ure s poudarkom na fizikalnih 

vsebinah, v 2. razredu je takih ur pribliţno 8, v 3. razredu pa 11. 
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- Pri predmetu naravoslovje in tehnika v 4. in 5. razredu je fizikalnim vsebinam 

posvečenih pribliţno 20 ur v vsakem razredu. 

- Pri predmetu naravoslovje v 6. razredu je 15 ur fizikalnih vsebin in v 7. razredu je 

fizikalnih vsebin 17,5 ur. 

- Pri izbirnem predmetu robotika v tehniki v 8. razredu je nekaj fizikalnih vsebin, ki 

so povezane z ostalimi znanji. 

- Pri izbirnem predmetu elektronika in robotika v 9. razredu se snov ves čas 

prepleta s fiziko. 

- Pri izbirnem predmetu elektrotehnika v 9. razredu je večina ur fizikalno 

obarvanih. 

- Pri izbirnem predmetu projekti iz fizike in tehnike v 9. razredu gre za poučevanje 

fizike ob pomoči različnih projektov. 

- Izbirni predmet projekti iz fizike in ekologije je enoleten in se ukvarja z merjenji, 

povezanimi z vremenoslovjem. 

- Izbirni predmet astronomija je tudi enoleten, ima pa tri različne enoletne 

programe: Sonce, Luna, Zemlja; Daljnogledi in planeti; Zvezde in vesolje. 

Obarvane vsebine so v celoti s fizikalnih področij. 

- V 8. in 9. razredu pa je fizika samostojen učni predmet s po 2 urama na teden. 

V celotnem osnovnem šolanju je pri nas kar nekaj fizikalnih vsebin in to smo 

lahko ponosni, čeprav bi se dalo še marsikaj dopolniti ali spremeniti. 

UČNI PREDMET NARAVOSLOVJE 

Naravoslovje je nov učni predmet v naši devetletni osnovni šoli. Delno je 

zamenjal spoznavanje narave v 5. razredu in biologijo v 6. razredu osemletke. 

Povezuje vsebine iz biologije, kemije in fizike, treh temeljnih naravoslovnih predmetov. 

Pri pouku naravoslovja se teorija prepleta z neposrednim opazovanjem, 

laboratorijskim, eksperimentalnim in terenskim delom. Tako pridobijo informacije iz 

več virov, jih primerjajo in presojajo, se naučijo analizirati, povezovati, posploševati. 

Učenci si pridobijo znanja, ki omogočajo boljše razumevanje narave in ţivljenja ter 

pozitiven odnos do okolja. 

V okviru učnega predmeta naravoslovje zajemajo največ ur biološke vsebine 

(tabela 1), prisotne pa so tudi fizikalne vsebine. Zato je predmet naravoslovje 

pridobitev za fiziko, saj v 6. razredu osemletke do sedaj ni bilo nobenih fizikalnih 

vsebin. Pri vsakem tematskem sklopu je eden od predmetov vodilen, ostala dva pa 

se vanj vključujeta s cilji. 
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Tabela 19: Razpored ur pri pouku naravoslovja 

razred 

število ur, 

povezanih z 

vsebinami iz 

biologije 

število ur, povezanih z 

vsebinami iz kemije 

število ur, povezanih z 

vsebinami iz fizike 

skupno 

število ur 

6. razred 45 10 15 70 

7. razred 70 17,5 17,5 105 

 

Fizikalne vsebine pri predmetu naravoslovje v 6. razredu zajemajo naslednje: 

snovne tokove, toplotne tokove in električne tokove ter barve. V 7. razredu pa se 

obravnava zvok, svetloba in valovanje. 

Veliko izkušenj imamo tudi s predmetom Astronomija. In če je nenapisano 

pravilo, da se pri predmetu Fizika naučimo »ţelezni repertoar« fizike, kar za učence ni 

vselej prijetno, pa se pri izbirnih predmetih v veliko veselje učencev podobne vsebine 

(s strani celo istega učitelja) izvajajo na res zanimiv način. Da bi zaradi prijetnega 

vzdušja pri izbirnih predmetih »trpelo znanje«, ni res. Vsekakor ostro nasprotujem 

zdruţevanju predmetov, zmanjšanju števila ur naravoslovnim predmetom in 

moţnostim ukinjanja izbirnih naravoslovnih predmetov. Prenove učnih načrtov 

vsekakor prinašajo spremembe, vendar do ključnih premikov ne bo prišlo, dokler se 

ne odločimo za spremenjene koncepte in pristope k poučevanju naravoslovnih 

vsebin. 

 

Slika 21 

Danes poučujemo fizikalne vsebine v skladu z obstoječimi učnimi načrti in na 

ustaljene načine (slika 21, krivulja A). Menim, da bi z ustreznimi didaktičnimi pristopi 

(slika 21, krivulja B) lahko začeli s poučevanjem fizikalnih vsebin čim prej (glej začetek 

krivulj A in B). In če bi uporabili pri tem drugačen pristop, lahko upravičeno 

predvidevam, da bi s časom imeli za fiziko vse več motiviranih otrok. Od tu dalje pa 
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bi se poglabljalo njihovo znanje brez večjih teţav, saj bi imeli ti otroci naravoslovje 

radi. Trdno verjamem, da to ni utopija, ampak naš cilj. 

 

Slika 22 

Ločim dve vrsti med seboj povezanih »znanj« (slika 22), ki jih pri poučevanju 

fizike lahko osvoji učenec: spretnosti (veščine) in kompetence. Veščine so tista 

poznavanja postopkov, ki nas na čim hitrejši način vodijo k pravilnim rešitvam v 

principu ZNANIH primerov. Kompetence pa so tiste pridobljene (razvite) lastnosti 

posameznika, ki nas edine vodijo na poti iskanja rešitve NEZNANIH primerov. V našem 

izobraţevanju se preveč pozornosti posveča veščinam in premalo kompetencam, 

kar je razumljivo, saj višji kognitivni procesi terjajo več časa in večji vloţek energije 

vseh vpletenih v izobraţevalni proces. Zapisano naj podkrepim z izmišljenim 

primerom. Imamo dva mojstra, vsak je specialist svojega delovnega področja, in 

sicer: vodoinštalaterja in doktorja strojništva. Katera od teh dveh oseb bo hitreje, 

spretneje, trajneje in ceneje popravila puščajočo pipo? Oba jo bosta verjetno 

popravila, po prej naštetih kriterijih bi bil uspešnejši mojster, ki se s podobnimi 

problemi dnevno srečuje. Sedaj pa drug problem, recimo da na mednarodni 

vesoljski postaji ugotovijo, da določen sistem za pretakanje kapljevin pomanjkljivo 

deluje. Koga izmed prej navedenih oseb bi raje imeli v svoji sredi astronavti, da bi 

razrešil problem (in ga seveda kasneje tudi odpravil)? Ta primer nazorno kaţe na 

razliko med veščinami in kompetencami. 

Predlog za nadaljnje delo 

Skupina sodelujočih na projektu Razvoj naravoslovnih kompetenc vključuje 

verjetno najboljše strokovnjake Slovenije za strokovna in didaktična vprašanja glede 

poučevanja naravoslovja. V skupino so vključeni učitelji praktiki iz vsaj petih glavnih 

področij: predšolska vzgoja otrok, izobraţevanje otrok s posebnimi potrebami, 

profesorji razrednega pouka (prva in del drugega triletja), učitelji naravoslovja, učitelji 

osnovnih naravoslovnih predmetov, učitelji izbirnih naravoslovnih predmetov in 

drugih predmetov, kjer so pogoste korelacije z naravoslovjem, učitelji naravoslovnih 



 
 

 

˝Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 prednostne 

usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izvajanje projekta 

naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

243 

 

predmetov v srednjih poklicnih šolah, tehniških gimnazijah in splošnih gimnazijah. 

Mnogo sodelujočih ima prav posebne izkušnje, ki so zelo dobrodošle za projekt.  

V tej fazi je bila opravljena analiza stanja glede sedanje situacije naravoslovnih 

kompetenc na podlagi vseh razpoloţljivih dokumentov in pridobljenih mnenj učiteljev 

praktikov. 

Na podlagi tehtnih premislekov in zbranih izkušenj vseh ljudi, sodelujočih v 

projektu trdno verjamem, da bomo uspeli postopoma izoblikovati uspešen model 

poučevanja naravoslovnih vsebin, ki ga bomo preizkusili v praksi. Upoštevaje 

modifikacije bo izdelan nov, aktualen didaktični model poučevanja naravoslovnih 

vsebin v Sloveniji, ki bo nudil dobre didaktične odgovore na potrebe naravoslovnega 

izobraţevanja za sodobno druţbo. 
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Prisotnost in vloga problemskega pouka danes pri razvoju 

naravoslovnih kompetenc 

Avtor: dr. Ivan Gerlič 

 

V izobraţevalnih sistemih razvitega sveta (še posebej v naravoslovju), posvečajo 

zelo veliko pozornost problemskemu pouku in s tem razvijanju učenčevega 

logičnega razmišljanja. Znanost in tehnika, kakor tudi celotno sodobno ţivljenje, se 

nahajajo v fazi burnega napredka in vse večje zapletenosti, kar opaţamo predvsem 

v proizvodnji. Pri tem se od človeka povsod in vedno zahteva hitra reakcija in ostro 

opazovanje. Da bi se znašel v najrazličnejših situacijah, je potrebno, da ima 

―elastično in ustvarjalno‖ mišljenje, ki ga pa najlaţje razvijamo v času šolanja, seveda, 

če so dani pogoji za samostojne učne aktivnosti in podane metode za pridobivanje 

takšnega mišljenja. Pri razvijanju učenčevega mišljenja in problemske zasnove ima 

pouk fizike zelo vaţno vlogo in veliko moţnosti. Npr. pri proučevanju deformacij, 

spremembah agregatnega stanja, elektromagnetnem valovanju itd. se učenci 

srečajo s prehodom kvantitativnih sprememb v kvalitativne. Ko govorimo o fizikalnih 

pogledih na toploto, elektriko, svetlobo, strukturo materije itd., prikazujemo učencem 

njihovo zgodovinsko spremenljivost. V fiziki spoznamo tudi nasprotna delovanja, kot 

so: privlek in odboj, izparevanje in kondenzacija, ionizacija in rekombinacija itd. 

Stalno kaţe tudi poudarjati medsebojno vez med teorijo in prakso ter fiziko in tehniko. 

Z eksperimentalnim načinom pouka fizike še posebej poudarjamo logično in 

problemsko stran učne snovi. Razvojni vpliv vsakega eksperimenta je v tem, da na 

neprisiljen logičen in problemski način odkriva vzročno-posledično zvezo med 

naravnimi pojavi.  

Pogoji za razvoj logičnega razmišljanja mora biti stalna skrb učitelja fizike. Da bi 

zadostili tej zahtevi, moramo preprečiti pasivnost učencev pri učnih urah fizike kot 

tudi formalizem in «šolski» uniformizem. Boriti se moramo za razumevanje učnega 

gradiva in učence aktivno vklapljati v problemsko zasnovani učni proces, na 

nenehne problemske situacije, na njihovo reševanje  obenem pa moramo učence 

privajati na kratke, jasne, jedrnate, dokazane in preverjene trditve oziroma rešitve. 

Zelo vaţno je pri učencih razvijati radovednost, iznajdljivost in zmoţnost opaţanja, 

zmoţnost reševanja problemskih situacij, veščine evidentiranja problemskih situacij, 

opredelitve in formuliranja problemov, načrtovanja reševanja problemov, 

uresničevanja in preverjanja problemskega načrta, formulacije in posplošitev 

rezultatov rešitve problemov, interpretaciji rezultatov dela, upornosti pri formuliranju in 

zagovarjanju svojih trditev itd. Fizika po svoji učni – snovni strukturi ima vse moţnosti za 

to! Ali jo učitelji in sestavljavci učnih programov tudi upoštevajo? 

Strmčnik [6] ugotavlja, da v didaktični literaturi obstaja več različnih modelov, ki 

nakazujejo zaporedje postopkov in dejavnosti reševanja problemov. Običajno so 

zgrajeni preteţno na psihološki podlagi, saj upoštevajo predvsem spoznavne in 

motivacijske procese reševanja, manj pozornosti pa namenjajo didaktičnim vidikom 



 
 

 

˝Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 prednostne 

usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izvajanje projekta 

naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

245 

 

te učne metode. Eden izmed takih je npr. Deweyeva artikulacija [6], ki predvideva 

reševanje problemov po naslednji postopnosti: 

- zaznavanje problema, 

- definiranje problema,  

- postavljanje hipotez,  

- preverjanje hipotez in 

- potrjevanje ali zavračanje hipotez. 

Kako pa se v pouku fizike lahko ustvarja problemska situacija in s tem 

problemsko zasnovani pouk? Naštejmo nekatere moţnosti: 

- Problem lahko formulira sam učitelj in pokaţe, kako se le-ta rešuje. To 

imenujemo problemsko zasnovana razlaga snovi. 

- Na višjem nivoju problemskega pouka fizike učitelj ustvarja problemske situacije 

in z hevrističnim razgovorom vodi učence v iskanju in odkrivanju rešitev. 

- Učitelj lahko formulira problem in ga da učencem, da ga samostojno rešujejo 

kot: 

 eksperimentalno nalogo, 

 raziskovalno laboratorijsko - praktikumsko delo, 

 eksperiment, ki ga bodo izvedli izven šole (okolici, doma, v  realnih 

situacijah oz. okoljih, inštitutih...). 

- Sama naloga vsebuje problemsko situacijo, za rešitev katere se mora 

samostojno pripraviti eksperimentalni pribor, del eksperimentalnih naprav ali 

celota. 

- Učitelj lahko učencem pomaga pri evidentiranju, opredelitvi in formuliranju 

problema, samostojno pa najdejo pot za reševanje. 

- Problemska situacija se lahko ustvari z ustvarjanjem protislovij, kar lahko 

spodbudi posebno pozornost učencev in jih vzpodbudi – motivira da razmišljajo 

divergentno, logično in kreativno. 

- Problem lahko nastane iz eksperimenta s teţiščem na opazovanju, merjenju, 

klasifikaciji podatkov, aktivnem iskanju in postavljanju novih eksperimentov, 

odkrivanju itd. 

Zavedamo se, da je moţnih oblik še več, kreativni učitelj jih bo gotovo našel in 

izvedel. 
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Predlogi za nadaljnje delo 

- Analiza moţnosti problemsko zasnovanega pouka fizike v učnih programih 

osnovne in srednje šole.  

- Študij primerov - moţnosti problemsko zasnovanega pouka fizike na konkretnih 

primerih osnovne in srednje šole, in sicer:  problemsko zasnovana razlaga, 

vodenje učencev s hevrističnim razgovorom, formuliranje problemov s strani 

učitelja (npr. eksperimentalna naloga, laboratorijsko - praktikumsko delo in 

eksperiment, ki se izvede izven šole), samostojna priprava eksperimentalnega 

probora, pomoč učitelja pri evidentiranju, opredelitvi in formuliranju problema, 

ustvarjanje problemske situacije na osnovi protislovja 

- Analiza problemsko zasnovanega dela v raziskavah TIMSS in PISA. 

- Strategija reševanja problemov in računalnik oz. IKT. 

- Vloga problemskega pouka v razvoju naravoslovnih kompetenc osnovne in 

srednje šole. 
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Priljubljenost fizike, obstaja relacija: PRILJUBLJENOST – ZNANJE?  

Avtor: Zlatko Bradač 

 

Dva zaključka lahko postavimo kar na začetek:  

- fizika je najmanj priljubljen predmet (ali pa eden od najmanj priljubljenih) v OŠ, 

- tekmovanja iz fizike so vedno bolj mnoţična, nivo znanja se veča. Šolska 

tekmovanja zajamejo okoli 1/4 vse populacije v posameznem razredu. 

Pri prvem zaključku se naslanjam na omenjeno sem. dipl. nalogo, ki je zajela 

učence zadnjih dveh razredov petih osnovnih šol: OŠ Benedikt, OŠ Bojana Ilicha, OŠ 

Sveti Jurij, OŠ Franca Rozmana Staneta in OŠ Miklavţ. Učenci so odgovarjali tudi na 

različne trditve o fiziki glede zanimivosti, teţavnosti, razumevanja, domačih nalog, 

referatih in eksperimentiranju. Zapisali so tudi, kakšen način ocenjevanja jim najbolj 

ustreza. Prav tako so razvrstili posamezne vsebine iz fizike po zanimivosti ter izbirali sebi 

primerne metode in oblike dela.  

Podatki so bili zbrani v mesecu aprilu 2007. V anketi je sodelovalo 167 učencev 

osmih razredov, od tega 81 fantov, kar je 48,5 %. Anketiranih učencev devetih 

razredov je bilo 189, od tega 105 fantov, kar je 55,5 %.  

Raziskava je temeljila tudi na vprašanjih, ali obstajajo razlike med priljubljenostjo 

fizike glede na okolje (mestne in podeţelske  šole), spol in splošni uspeh. 

Gradiv o priljubljenosti posameznih predmetov je veliko več, a so zaradi raznih 

razlogov teţje dostopna, ali pa so neverodostojna. So pa rezultati podobni, kot v 

citirani nalogi.  

Naslednja diagrama, objavljena v citirani nalogi, kaţeta glavni rezultat. 

Poudariti velja, da največja vrednost pomeni najmanjšo priljubljenost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepriljubljenost predmetov za 9. (levo) in 8. (desno) razred osnovne šole 
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Ne preseneča uvrstitev športne vzgoje na vrh priljubljenosti, vsekakor pa je 

presenečenje, da je fizika v obeh razredih v mestnih okoljih in v skupnem rezultatu na 

zadnjem mestu. Zato bodo zelo dobrodošli rezultati projekta RNK, da se bo stanje 

vsaj malo spremenilo. 

Vsekakor bo potrebno prevetriti vsebine učnih načrtov in jih pretehtati po 

naslednjih komponentah: 

- razmerje zanimivost in zahtevnost, 

- moderni didaktični pripomočki, tudi dodatna gradiva za učence, 

- ustrezna opremljenost laboratorijev za vse naravoslovne predmete, 

- usposobljenost učiteljev za različne oblike in metode dela,... 

Glede na drugo začetno ugotovitev o povezavi priljubljenosti in znanja, pa je v 

tej fazi nemogoče odgovoriti. O preverjanju znanja je bilo ţe veliko napisanega in 

absolutne meritve znanja ni. Vedno je prisoten še zunanji vpliv. Učitelj se pojavi v 

dvojni vlogi: je sestavljalec bodisi nalog bodisi vprašanj in hkrati tudi ocenjevalec. Na 

preverjanjih NPZ , PISA, maturi in še kje so sestavljalci zunanji, kar lahko predstavlja vir 

nerazumevanja med učencem (dijakom) in nalogo. Je pa v zadnjem primeru 

ocenjevanje relativno objektivno. Skratka, pri merjenju znanja so teţave in še večje 

teţave se pojavijo, ko znanje povezujemo s priljubljenostjo. 

Nekaj splošnih ugotovitev ob naraščanju zanimanja za tekmovanja iz fizike:  

- ob zaključku tekmovanja je podeljenih okoli 100 zlatih priznanj (spletna stran 

DMFA Slovenije), ki prinašajo določene bonitete, 

- manjši del tekmovalcev se odloči za priprave na tekmovanje iz ţelje po večjem 

znanju, 

- tekmovanja se udeleţujejo tisti učenci, pri katerih je priljubljenost fizike velika, a 

ker so v manjšini, ne vplivajo na povprečje, 

- tekmovanje je zanimivo samo po sebi. 

Zaradi vedno večjega števila tekmovalcev pa se viša tudi povprečni nivo 

znanja. O kakšnem odklonu znanja fizike v negativno smer ni kazalcev. Matura in NPZ 

kaţeta na ustrezen nivo.  

Torej velja ocena, da trenutno priljubljenost fizike in znanje fizike nista povezana. 

Naj poudarim, da je to le ocena in za podrobnejši odgovor bi potrebovali bolj 

specializirano raziskavo.    

Nekoliko podrobneje razloţi razmere pri pouku fizike v 8. razredu naslednja 

tabela 2 (povzeto po omenjeni sem. nalogi, za 9. razred je rezultat podoben). Ĉe ne 

bi bilo izjav 5 in 6, bi lahko trdili, da je s poukom fizike vse v redu in najbrţ tudi je. 
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Omenjeni izjavi (Ţelel bi več ur fizike in Ĉe bi bila fizika izbirni predmet, bi jo zagotovo 

izbral) sta naleteli na izrazito odklonilen odmev.  

Najpomembnejši del rešitve omenjenega odklonilnega stališča  zagotovo ni v 

vsebinah, ki jih pokrivajo ostale izjave, ker so le te ţe same po sebi dovolj pozitivne. In 

ocena je, da ni povezanosti izjav 5 in 6 z ostalimi izjavami. Poiskati bo potrebno druge 

rešitve pri priljubljenosti pouka fizike v osnovni šoli. 

8. razred 

Tabela 20: Povprečna vrednost M odgovorov na lestvici 1 do 5, napaka aritmetične sredine SE, t-test in p za 

ocenjevanje trditev v 8. razredu. Zapis t(165) pomeni, da je izračunana vrednost t testa na vzorcu 165 anketirancev. 

 mesto podeţelje   

Trditev M SE M SE t(165) p 

1. Predmet fizika mi je zanimiv. 
2,89 0,17 3,08 0,15 0,85 > 0,05 

2. Predmet fizika se mi zdi teţek. 
3,83 0,14 3,73 0,13 -0,55 > 0,05 

3. Veliko snovi pri fiziki ne 

razumem. 
3,01 0,17 3,23 0,16 0,94 > 0,05 

4. Pri fiziki imamo ustrezne 

domače naloge. 
3,42 0,17 3,77 0,13 1,67 > 0,05 

5. Ţelel bi več ur fizike. 
1,60 0,12 1,61 0,12 0,06 > 0,05 

6. Ĉe bi bila fizika izbirni predmet, 

bi jo zagotovo izbral. 
1,73 0,13 1,63 0,11 -0,63 > 0,05 

7. Veliko snovi nam učitelj razloţi s 

primeri iz vsakdanjega ţivljenja. 
3,78 0,15 4,35 0,09 3,17 < 0,05 

8. Pri fiziki delamo veliko 

poskusov. 
3,19 0,16 3,85 0,11 3,38 < 0,05 

9. Vsak lahko pripravi referat o 

določeni temi. 
3,64 0,17 3,44 0,15 -0,88 > 0,05 

10. Ţelel bi več samostojnega 

eksperimentiranja. 
3,57 0,15 3,60 0,13 0,14 > 0,05 

 

Naj zaključim, da tudi dostopna, a neobjavljena gradiva o priljubljenosti fizike v 

srednji šoli kaţejo podobne rezultate. Moje veliko pričakovanje je, da bomo v okviru 

projekta RNK našli primerne rešitve in da se učenci in dijaki več ne bodo izogibali 

naravoslovju. 
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3. Objavljena in neobjavljena interna gradiva 
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Analiza rezultatov raziskave TIMSS 2003 za učence niţjih razredov 

OŠ 

Avtor: Ana Gostinčar Blagotinšek 

 

Slovenski četrtošolci so v raziskavo vstopali nekoliko mlajši od povprečja, 

nekateri po treh in nekateri po štirih letih šolanja (kot je tudi sicer predvideno). Razlog 

za to je šolska reforma, ki je potekala v času raziskave.  

Rezultati so slovenske četrtošolce uvrstili na rep zgornje polovice sodelujočih 

drţav, rahlo nad povprečje.  

Primerjava s sosednjima drţavama, udeleţenkama v raziskavi, pokaţe, da so 

doseţki slovenskih četrtošolcev pomembno slabši od madţarskih in italijanskih.  

Primerjava doseţkov raziskave 2003 s tistimi iz predhodne (1995) kaţe 

pomembno izboljšanje (za 26 točk, od 464 na 490). Izboljšanje je bilo doseţeno 

predvsem med učenci z niţjimi doseţki – v vseh kategorijah, razen nadpovprečne. 

Napredek je opazen pri obeh spolih. 

Primerjava doseţkov po spolu Slovenijo uvršča med deţele z najmanjšo razliko v 

doseţkih po spolu. Ta znaša 1 točko, kar ni statistično pomembno.  

Doseţke udeleţencev so glede na število zbranih točk uredili od nizkega (do 

400 točk), srednjega (do 475 točk), visokega ( do550 točk) in izjemnega (do 625 

točk). Avtorji raziskave poudarjajo, da ni pomemben le deleţ tistih z izjemnimi doseţki, 

dobro naravoslovno izobraţenost imajo tudi deţele, kjer (skoraj) vsi sodelujoči 

doseţejo ali preseţejo najniţjo mejo 400 točk.   

Avtorji raziskave ugotavljajo, da se je med nivoji pokazala pomembna razlika 

glede 

- Širine in globine znanja 

- Konceptualnega razvoja (od konkretnega k abstraktnemu) 

- Stopnje sposobnosti (naravoslovnega) raziskovanja 

- Kompleksnosti grafičnih in tabelaričnih prikazov  

- popolnosti zapisanih odgovorov. 

Doseţki najniţjega nivoja vsebujejo elementarno znanje in poznavanje dejstev, 

najvišji nivo pa vključuje abstraktna konceptualna znanja in znanstveno raziskovanje. 

Opisi doseţkov učencev v posameznih nivojih: 

a) izjemni (od 625 točk)  
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Učenci uporabljajo znanje in razumevanje v začetnih znanstvenih raziskavah. 

Pokaţejo nekaj razumevanja procesov v Osončju in na Zemlji. S svojimi besedami 

poročajo o (svojem) razumevanju  strukture, delovanja in ţivljenjskih procesih v ţivih 

bitjih. Ţiva bitja znajo razvrščati po zunanjih ali vedenjskih značilnostih.  

Delno razumejo fizikalne pojave v okolju in lastnosti snovi, pogostih v okolju. 

Obvladajo začetne veščine in znanja znanstvenega raziskovanja. 

b) visoki (od 550 točk) 

Učenci uporabijo znanje in razumevanje pri razlagi vsakdanjih pojavov. 

Izkazujejo nekaj znanja o zgradbi Zemlje in procesih na njej ter v Osončju. Delno 

razumejo zgradbo rastlin, ţivljenjske procese in biologijo človeka. Izkazujejo nekaj 

znanja o agregatnih stanjih, vsakdanjih fizikalnih pojavih in kemijskih spremembah. 

Sposobni so delno pojasniti in opisati nekatere vsakdanje pojave, primerjati, 

razločevati in sklepati.  

c) srednji (od 475 točk) 

Učenci znajo uporabiti osnovna znanja in razumevanje v konkretnih situacijah v 

naravoslovju. Poznajo nekaj osnovnih dejstev o lastnostih Osončja, Zemlje ter 

procesih na njej. Prepoznajo osnovne informacije o biologiji človeka in zdravju. 

Izkazujejo delno razumevanje razvoja organizmov in njihovih ţivljenjskih ciklusih. 

Poznajo nekaj dejstev o vsakdanjih fizikalnih pojavih, agregatnih stanjih in 

spremembah le-teh. Faktografska znanja uporabijo v konkretnih situacijah. 

Razbirajo podatke iz grafičnih prikazov in iz informacij oblikujejo zaključke.  

d) nizki (do 400 točk) 

Učenci imajo osnovno znanje o Zemlji, ţivljenju, kemijskih in fizikalnih pojavih. 

Prepoznavajo preprosta dejstva, izraţena v vsakdanji govorici in kontekstu, o 

lastnostih Zemlje, letnih časih, Osončju, biologiji človeka, razvoju in značilnostih ţivali 

in rastlin. Prepoznavajo dejstva o znanih fizikalnih pojavih: mavrici, magnetizmu, 

elektriki, vrenju, plavanju in raztapljanju. Interpretirajo ilustracije in preproste grafične 

prikaze ter znajo pisno odgovoriti na vprašanja, ki zahtevajo poznavanje dejstev.  



 
 

 

˝Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 prednostne 

usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izvajanje projekta 

naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

253 

 

 

Podrobni opis predvidenih doseţkov za najvišji nivo (nad 625 točk): 
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Podrobni opis predvidenih doseţkov za visoki nivo (nad 550 točk): 
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Podrobni opis predvidenih doseţkov za srednji nivo (od 475 točk): 
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Podrobni opis predvidenih doseţkov za nizki nivo (do 400 točk): 

 

Pri pregledu lahko ugotovimo, da je ujemanje z našim kurikulumom za 4. razred 

samo delno, vendar so bile teme, ki jih učenci ne obravnavajo, izključene iz poročila 

(B. Japelj, osebna komunikacija) 

Vsebine, ki jih je raziskava zajemala 

Biologija 

- vrste, lastnosti in razvrščanje ţivih bitij 

- strukture, delovanje in ţivljenjski procesi v organizmih 

- razvoj ţivih bitij in ţivljenjski cikli organizmov 
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- razmnoţevanje in dednost 

- raznolikost, prilagoditve in naravna selekcija 

- ekosistemi 

- zdravje ljudi 

- poraba in ohranjanje naravnih virov 

Kemija in fizika  

- zgradba snovi in njih razvrščanje 

- delčna zgradba snovi 

- lastnosti vode in njena uporabnost 

- kisline in baze 

- agregatna stanja in spremembe le-teh 

- viri energije, različne oblike energije in pretvorbe med njimi 

- toplota in temperatura 

- svetloba 

- elektrika in magnetizem 

- sile in gibanje 

Geologija (Earth Science) 

- zgradba Zemlje in fizikalni procesi 

- kroţni in ostali procesi na Zemlji ter njena zgodovina 

- Zemlja v Osončju in vesolje 

Rezultati slovenskih četrtošolcev v raziskavi TIMSS 

Slovenski četrtošolci so na vseh področjih dosegli rezultate nad povprečjem; 

pomembno nadpovprečni so bili njihovi doseţki prav na področju fizikalni znanj. 

Doseţki deklic in dečkov so zelo izenačeni. 
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Odnos do naravoslovja in pogoji za delo 

Uspešnost učencev je pomembno povezana z uporabo računalnika – najbolj 

uspešni so tisti, ki ga uporabljajo doma in v šoli.  Povezava obstaja tudi med urejenim 

okoljem za delo (lastna miza) in uspešnostjo. V Sloveniji poroča, da ima lastno 

delovno mizo 97% učencev. 

Slovenski učenci poročajo o zelo nizki obremenjenosti z domačimi nalogami. 

Raziskava pa tudi ugotavlja, da (razen v primeru Singapurja) ni povezave med 

količino domačega dela in uspešnostjo učencev. Kljub temu je domače delo 

pomembna priloţnost za napredek in doseganje višjih ciljev, ali priloţnost nadoknaditi 

tisto, kar so zamudili v šoli.  

Raziskava ugotavlja tudi, da v splošnem obstaja povezava med 

samozaupanjem učencev glede učenja naravoslovja in njihovo uspešnostjo (z izjemo 

nekaj uspešnih azijskih drţav z nizko samopodobo glede učenja naravoslovja, kar pa 

pripisujejo kulturnim značilnostim). Slovenski učenci imajo najvišjo samopodobo (kar 

78% se jih je uvrstilo v kategorijo »visoko samozaupanje«). 

Raziskava je tudi pokazala, da se povečuje deleţ četrtošolcev, ki ima odpor do 

učenja naravoslovja oz. se s trditvijo »Rad se učim naravoslovje.« ne strinja. 

Pri analizi ujemanja kurikuluma z vsebinami, preverjanimi v raziskavi avtorji 

ugotavljajo, da je različno.  Poleg tega pa še, da je velik tudi razkorak med 

»nameravanim« (verjetno uradno zapisani) in izvedbo le-tega. Ključna je po mojem 

mnenju ugotovitev, da je dejansko dogajanje v razredu, tako kot vsebine, ki se zares 

izvajajo, odvisna od učitelja, ki poučuje.  

Zanimiva je tudi analiza poudarkov v kurikulumu – kateri aspekti poučevanja so 

namenjeni večje pozornosti oz. jih učitelji vrednotijo kot pomembne. 

Rezultati se glede učenja dejstev ne ujemajo s splošnim mnenjem v Sloveniji, da 

se v šoli učenci učijo predvsem le-ta. 
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Zgornja tabela prikazuje pristope in procese in njihovo uveljavljenost v 

kurikulumu. Za mene tabela prikazuje koliko se pri pouku trudimo podana znanja 

osmisliti v kontekstu vsakdanjega ţivljenja oz. kako relevantna so znanja, pridobljena 

v šoli, pri reševanju trenutnih problemov v druţbi. Za Slovenijo lahko razberemo, da 

nobeno od področij nima visoke pomembnosti, s tem pa verjetno tudi ne velike 

pozornosti s strani izvajalcev kurikuluma. 

Pred analizo doseţkov preverjajo tudi ujemanje vsebine raziskav z nacionalnimi 

kurikulumi. Za fizikalni del je ujemanje v 4. razredu pribl. 53%.  

Za razmislek zanimivo pa se mi zdi dejstvo, da je od 32 nalog 10 iz biologije. Ĉe 

zastopanost področja v preverjanju odraţa zastopanost v poučevanju, je to razmerje 

komplementarno našemu kurikulumu – kjer je pribl. 2/3 bioloških vsebin, 1/3 pa vseh 

ostalih. Zanimivo je, da učitelji o razdelitvi poročajo drugače: 45% časa naj bi bilo 

namenjenih biologiji, preostanek vsem ostalim skupaj. 
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Analiza usposobljenosti in permanentnega izobraţevanja učiteljev preseneča z 

dejstvom, da se skoraj 90% učiteljev nikoli ne udeleţi ur pouka pri drugem učitelju. 

Izmenjava izkušenj med učitelji na ta način v Sloveniji praktično ne obstaja. Zagotovo 

je to tudi posledica organizacije dela, vendar menim, da bi tudi med učitelji veljalo 

vzpodbujati učenje od sodelavcev. 

Učitelji so tudi odgovarjali na vprašanja, kako usposobljeni se čutijo za 

poučevanje posameznih vsebin. Odgovori so v spodnji tabeli. Menim, da bi se najbolj 

deficitarnim področjem veljalo posvetiti najprej (spremembe agregatnih stanj, sile in 

gibanje). 
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Glede aktivnosti učencev oz količine eksperimentalnega dela, ki so ga deleţni, 

je Slovenija nad povprečjem udeleţenk v raziskavi. Tudi sicer so rezultati precej visoki. 

Ţal o količini vsakodnevnega aktivnega eksperimentiranja iz njih ne moremo dobro 

sklepati, saj se odgovori nanašajo na pogostost »dvakrat mesečno ali več..«.  
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Presenetljivo pa je, da so odgovori učiteljev na podobno vprašanje precej 

drugačni in pod povprečjem. (tabela v nadaljevanju). 
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Glede uporabe učbenikov slovenski učitelji poročajo, da jih 18% sploh ne 

uporablja, 56% kot dodatni vir, ¼ pa kot osnovo za svoje delo.  

Računalnik uporablja le 2% učiteljev, več kot ¾ jih je zapisalo, da jim računalniki 

za uporabo v razredu niso na voljo.  

Domačim nalogam 86% učiteljev posveča nizko pozornost in pripisuje majhen 

pomen, 63% jih preverja, če je bila naloga narejena, in le 26% jih nalogo pregleda, 

popravi in vrne učencem. V 28% poročajo, da nalogo učenci popravijo v šoli. V vseh 

kategorijah je Slovenija pod povprečjem. Menim, da je vloga domačih nalog je 

premalo izkoriščena.  

Tudi pri pogostosti testiranja znanja je Slovenija daleč pod povprečjem Kar v 

97% učence testirajo »nekajkrat letno«, zanemarljivo malo pa tedensko ali mesečno.  

Šole poročajo o dobri opremljenosti – Slovenija se je uvrstila na 3. mesto, takoj 

za Singapurjem in Škotsko.  
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Slovenija je na prvem mestu glede rednosti udeleţevanja učencev pri pouku, 

ţal pa se le 40% učencev v šoli počuti varne in sprejete.  

Predlogi za nadaljnje delo 

Predlagam, da se lotimo načrtovanja aktivnosti z učitelji, saj je v izvedbeni fazi 

pouka od njih odvisno dogajanje v učilnicah. Izobraţevanje učiteljev naj poteka na 

tak način, kot od njih pričakujemo, da bodo poučevali svoje učence. Ker je 

vsebinsko kurikulum dovolj obseţen, predlagam, da se posvetimo povečevanju 

aktivnosti učencev v procesu učenja.  

Pri izbiri tem predlagam, da se najprej posvetimo področjem, za katere so se 

učitelji opredelili kot najmanj usposobljene.  

Ne glede na to, da so se slovenske šole opredelile kot izjemno dobro 

opremljene (na to vprašanje so odgovarjali ravnatelji), je mnoţična izvedba 

eksperimentov navadno problematična prav zaradi opreme. Menim, da pouk ne 

sme temeljiti predvsem na priročnih materialih, ki jih mora učitelj vsakodnevno 

prinašati od doma oz zbirati z učenci itd. Pri projektu Pollen smo to teţavo rešili tako, 

da pripomočke izposojamo – vključno z vsem potrošnim materialom. Seveda 

moramo po vsaki uporabi komplete obnoviti, za kar je treba plačevati posebnega 

delavca.  

Poleg vsebin pouka samega se moramo po mojem mnenju nujno posvetiti tudi 

načinom preverjanja znanja, saj študije (C. Razdevšek Pučko) kaţejo, da prav 

preverjanje določa tudi poučevanje. Učitelje moramo torej tudi izobraziti, kako 

preverjati tudi spretnosti in veščine, ne le vsebin.  

Glede na rezultate raziskave, premalo pozornosti posvečamo povezovanju 

šolskega dela z vsakdanjim ţivljenjem in umeščanju naravoslovja v sistem kulturnih 

dobrin. Predlagam torej, da močno poudarimo relevantnost vsebin , s katerimi se 

bomo ukvarjali, za reševanje (trenutnih) problemov v druţbi (okolje, energija, 

zaposlovanje, …) in primere uporabe naravoslovnih odkritij. Koristili bi tudi zgledi 

povezovanja oz izkoriščanja lokalnega okolja pri pouku. Vse to bi tudi koristilo s 

stališča nizke afinitete učencev do učenja naravoslovja. 

Kljub splošnemu mnenju, kako zelo obremenjeni so naši učenci, se (vsaj kar se 

naravoslovja tiče) nahajajo prav na repu vseh udeleţenih po količini časa, ki ga 

posvetijo šolskemu delu izven šole. Smotrno bi bilo sugerirati prostočasne aktivnosti, 

med katerimi bi ozaveščali in poglabljali  naravoslovna znanja.   

Literatura 

1. TIMSS 2003 international Science report (grade 4)  

2. TIMSS 2003 Technical report 
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Analiza rezultatov raziskave TIMSS 2003 za učence višjih razredov 

OŠ 

Avtor: Mojca Čepič 

 

Pregled TIMSSovih dokumentov za preverjanje znanja iz naravoslovja v 8 

razredu OŠ leta 2003 je pokazal naslednja splošna spoznanja oziroma vplive na 

doseţke. 

Ţivljenjske okoliščine, ki na doseţke vplivajo pozitivno: 

- starši, ki imajo višja pričakovanja 

- intelektualno okolje doma (merjeno v številu knjig) 

- aktivna raba računalnika s strani  otrok 

- bolje so reševali učenci, ki so izpolnjevali teste v doma uporabljanem jeziku 

- boljši rezultati iz šol z boljšega ekonomskega okoliša 

- pri fizikalnih vsebinah boljše rezultate dosegajo fantje 

Oblika vprašanj: 

- naši učenci so reševali naloge izbirnega tipa močno nadpovprečno 

- naloge, ki so zahtevale kratek besedni odgovor, so reševali slabše 

- naloge, ki so zahtevale utemeljitev odgovorov, so reševali celo podpovprečno 

Povprečja se nanašajo na mednarodna povprečja. 

Ostali parametri, ki so jih merili in so morda za nadaljnji razvoj projekta zanimivi: 

Izvajanje pouka naravoslovja: 

- večina je drţav poučuje deljeno po predmetih, ali pa so vsaj deleţi pribliţno 

enaki 

- učitelji na višji stopnji se 90% čutijo kompetentne poučevanja 

Praktično delo: 

- pri velikem deleţu ur eksperimentalno delo je 

- velik deleţ eksperimentov izvaja učitelj demonstracijsko 

- le manjši deleţ je praktičnega dela učencev 
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Domače delo: 

- naši učenci se po deleţu domačega dela za naravoslovne predmete uvrščajo 

popolnoma na dno (ali je to posledica odsotnosti domačih nalog ali njih 

neobveznosti… ni jasno) 

Področja, ki jih preverja TIMSS v 8. razredu: 

- biologija 

- kemija 

- fizika 

- vede o Zemlji (delno astronomija) 

- okolje 

- znanstveno raziskovanje 

V zadnjih treh je mogoče prepoznavati tudi fizikalne koncepte. 

Podrobneje so bile obdelane naslednje fizikalne teme:  

- stanja snovi in njih spremembe (fazni prehodi) 

- energija, viri in pretvorbe 

- toplota in temperatura 

- svetloba 

- zvok in nihanje 

- elektrika in magnetizem 

- sile in gibanja 

Vede o Zemlji podrobneje 

- struktura Zemlje in njene fizikalne lastnosti 

- procesi na Zemlji, ciklične spremembe in zgodovina 

- Zemlja v sončnem sistemu in vesolju 

Okolje 

- uporaba in ohranjanje energijskih virov 

- spremembe v okolju 
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Znanstveno raziskovanje 

- zastavljanje vprašanj in oblikovanje hipotez 

- načrtovanje raziskav 

- zbiranje, predstavljanje, analiza in interpretacija podatkov 

- zaključki in oblikovanje razlag na temelju podatkov raziskav 

Doseţki naših učencev področju naravoslovja s poudarkom na fiziki 

Naši učenci so se uvrstili nekoliko nad povprečje.  

Starejša skupina učencev se je uvrstila slabše kot mlajša. 

Ţal podatkov, kako so se primerjalno odrezali naši učenci po tematikah, iz nam 

dostopnih materialov ni bilo mogoče izluščiti. Pojavljajo se tudi vprašanja o 

metodologiji. Po osebnih informacijah naj bi se vprašanja, ki po kurikulumu pri nas 

niso obravnavana, izločala. Katera vprašanja so bila zaradi tega izločena, ţal ni 

znano. Dejstvo pa je, da je prihajalo do precejšnjih razhajanj med preverjanimi in 

obravnavanimi temami. Testirana generacija je namreč iz petega prešla neposredno 

v sedmi razred in se tako v času šolanja na predmetni stopnji z mnogimi vsebinami 

sploh ni srečala (npr. elektrika in magnetizem).  

Naslednja problematika izhaja iz preverjanja samega. Osebne izkušnje iz 

različnih raziskovalnih projektov kaţejo, da starejši učenci pogosto niso pripravljeni 

resno pristopiti k reševanju testov, če rezultati testiranja nimajo neposrednega vpliva 

na ocene. Tudi če bi bil deleţ takšnih učencev relativno majhen, kar se po 

neposredno pregledanih testih ne zdi (opazke na testih, nesmiselni komentarji, 

odsotnost kakršnihkoli odgovorov, ki bi zahtevali kaj več kot le obkroţevanje,…). Ta 

pojav v samem preverjanju ni posebej obravnavan in primerjan po različnih drţavah. 

Menim, da je pri nas lahko pomembno vplival na rezultate merjenja znanja. 

Predlogi za nadaljnje delo v projektu 

Za doseganje boljših rezultatov v znanju, posledično pa tudi večjo stopnjo 

zanimanja za naravoslovje ali obratno je mogoče doseči na več načinov. V svetu je 

uveljavljena teza, da je učence potrebno pri pouku aktivirati tako motivacijsko kot 

tudi povečati njihovo koncentracijo in aktivnost pri pouku. Uveljavlja se tudi mnenje, 

da te cilje najbolj učinkovito doseţemo z uvajanjem praktičnega dela pri pouku 

naravoslovja, ki pa mora puščati učencem dovolj svobode tudi v njihovi kreativnosti. 

Ali ta pristop imenujemo raziskovalno učenje ali projekti ali praktično delo, je 

pravzaprav vseeno. Zavedati se moramo le, da morajo te aktivnosti zasledovati 

kurikularne cilje, da morajo biti dovolj odprte, da omogočajo učencem kreativnost in 

da moramo skrbeti zato, da so sporočila in rezultati tovrstnih raziskovanj nazorno in 

jasno sporočeni vsem udeleţencem pri pouku, tudi tistim, ki konkretne raziskave niso 

delali.  
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Tovrstne aktivne metode pa je verjetno mogoče uporabiti za izboljšanje 

rezultatov in motivacije za učenje naravoslovja pri skupinah, za katere se zdi, da 

ostajajo iz izobraţevalnih procesov relativno izključene. To so predvsem otroci in 

učenci iz socialno in intelektualno šibkejših okolij, kjer izobrazba ni pretirano cenjena. 

Te otroke naš izobraţevalni sistem s pogosto ţeljo po vključevanju staršev v različne 

aktivnosti povezane s šolo v praktični izvedbi pogosto izključuje. Tako so učenci iz teh 

sredin ţe v niţjih razredih deleţni slabših ocen pri pogostih dejavnostih, ki jih v svojem 

druţinskem okolju mnogo teţje izvedejo, ali pa jih sploh ne morejo (npr. izdelave 

plakatov, lepljenje slik v zvezke in podobne dejavnosti, ki ne morejo nedvoumno 

ločiti učenčevega dela od dela staršev). Na te ocene se tudi navadijo in si višjih 

ciljev sploh ne zastavljajo. Prav aktivne metode, ki se izvajajo v šoli s šolskimi 

pripomočki (in brez pomoči staršev) lahko pretrgajo ta krog, vzpodbudijo učence k 

večji aktivnosti in zvišanju zahtev do samih sebe.  

Drugo sporočilo, ki ga podaja TIMSSova raziskava, je silno šibka obremenjenost 

naših učencev z domačim delom na področju naravoslovja. Domače naloge so 

običajne pri jezikih in matematiki, pri ostalih predmetih so pogosto zreducirane na 

izpolnjevanje delovnih zvezkov. Zato je potrebno razviti domače naloge, ki bodo 

vključevale preprosta opazovanja in raziskave in še dodatno vzpodbujale in 

dopolnjevale šolsko aktivno delo.  

Še tretji vidik, ki se mi ga zdi pomembno izpostaviti, je slabo odgovarjanje 

učencev na vprašanja razpravljalnega tipa. Učenci bodisi niso bili pripravljeni vloţiti 

truda v pisne utemeljitve svojih mnenj, bodisi jih niso bili sposobni oblikovati. To 

področje bi bilo smiselno raziskati, hkrati pa verbalno izraţanje tudi ob oblikovanju 

razmislekov pri aktivnem učenju ter pri poročanju o rezultatih še dodatno stimulirati. 

Hkrati bi veljalo razmišljati tudi o izboru vprašanj za preverjanje znanja, ki bodo 

vzpodbujala verbalno izraţanje. 

V nadaljnjem delu v projektu predlagam torej naslednje aktivnosti, ki bodo 

vzpodbujale razvoj naravoslovnih kompetenc. 

- vpeljati v pouk izbrane in dobro pripravljene primere aktivnega (raziskovalnega) 

učenja na naslednji način: 

 oblikovanje manjših skupin (3 učenci) – zaradi nujnega aktivnega 

sodelovanja vsakega 

 skupine oblikovati naključno 

 da se tudi učenci brez slovesa znajdejo v skupini brez 

pokrovitelja (dobrega učenca) in se tako imajo moţnost izkazati,  

 da so učenci prisiljeni komunicirati tudi z učenci izven svojih 

prijateljskih krogov (vzpodbuda izraţanju, socialni faktorji) 

 da se ne preteţno tvorijo istospolne skupine 
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 vse dejavnosti vključno s poročilom izvedejo učenci v šoli 

 omogoča kontrolo učenčevega prispevka 

 izključuje diskriminacijske vplive domačih okoliščin 

- poročilo je hkrati namenjeno tudi preverjanju pridobjenega znanja, zato v njem 

morajo sodelovati vsi posamezniki v skupini, posamezniki pa so ocenjeni le za 

svoj prispevek (odgovore) 

Omenjeni pristopi omogočajo 

- dvig motivacije vsem učencem 

- boljšo verbalno komunikacijo (utemeljevanje, oblikovanje razlag) 

- osvajanje procesnih znanj 

Vključitev marginaliziranih skupin. 

Metodo bi bilo s konkretnimi primeri dobro evalvirati ne samo s stališča vsebine 

temveč tudi z stališča metode, kar projekt Naravoslovne kompetence omogoča. 

- razviti primerne naloge in aktivnosti  za domače delo 

 domače delo naj ne bo zgolj računanje, temveč tudi opazovanje in iskanje 

semikvantitativnih relacij pri preprostih  poskusih 

 aktivnosti morajo biti preproste, da ne izključujejo marginalnih skupin 

 opisovanje opaţanj in utemeljevanje sklepov krepi sposobnosti verbalnega 

poročanja 

Te dejavnosti so namenjene tudi izboljševanju verbalnega izraţanja v 

naravoslovju, ki ga je TIMSS pokazal kot izrazito šibko točko naših učencev.  

Dodatno je potrebno usmeriti pozornost na pripravo konkretnih nalog za 

evalvacije 

- izbira eksperimentalnih skupin (šol) 

- izbira kontrolnih skupin (šol) 

- priprava predtestov 

- izbor predtestnih nalog za testiranje prirastka znanja 

- po moţnosti verifikacija notranje konsistentnosti testov 

- pozornost pri potestnih nalogah  

- formiranje načina zasledovanja uspeha učencev (raba imen, bolje kot šifre) 
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Izkušnje kaţejo, da starejši učenci (konec OŠ), ki za odgovore niso nagrajeni 

neposredno z oceno, za odgovarjanje niso motivirani. Kot stranski rezultat projekta bi 

lahko to hipotezo tudi preverili tako 

- poteste rešujejo učenci anonimno 

- poteste rešujejo učenci poimensko 

- del potestnih nalog rešujejo učenci znotraj rednega testa 

Hipoteza je, da bodo anonimni rezultati najslabši, redni pa najboljši in to znatno 

boljši. Kot dodatno verifikacijo bi lahko preverili v toku evalvacije primerov še z 

dvojnim testiranjem, npr reševanjem testa anonimno in nekaj izbranih enakih nalog v 

testu za preverjanje znanja. 

Odgovori na ta vprašanja bi pomagali oblikovati postopek evalvacije, ki bi 

dajal najbolj zanesljive empirične podatke o uspešnosti metod. Hkrati pa bi verjetno 

preveril enega od moţnih razlogov za slabše uvrščanje naših starejših učencev glede 

na mlajše v merjenjih TIMSS. 
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Razvoj naravoslovnih kompetenc in sistemsko učenje 

Avtor: dr. Marko Marhl in mag. Vladimir Grubelnik 

 

Pomen sistemskega mišljenja - obravnava dinamičnih sistemov na različnih 

stopnjah izobraţevanja  

Pri proučevanju naravnih sistemov imamo v glavnem opravka s časovno se 

spreminjajočimi sistemi. To so tako imenovani dinamični sistemi (npr. prehranjevalni 

spleti, kroţenje vode v naravi, …), s proučevanjem katerih se srečujemo na vseh 

stopnjah izobraţevanja. V večini primerov so zelo kompleksni in zahtevajo postopno 

obravnavo v smislu postopne izgradnje modela, ki opisuje dinamiko sistema. 

Kompleksnost sistemov se izraţa predvsem v zapletenosti dinamike, proučevanje 

katere je ključno za razumevanje sistema. Analiza dinamike sistemov zahteva, da 

jasno definiramo sistem in ga razgradimo na posamezne dele, ki predstavljajo ključne 

procese znotraj sistema. S proučitvijo vseh ključnih procesov in zvez med deli sistema 

nato vse dele sistema smiselno poveţemo v celoto, ki jo imenujemo model. Pri tem 

lahko predstavlja model tako kvalitativen kot tudi kvantitativen (matematični model) 

opis realnega sistema. Zato model omogoča proučevanje bodisi kvalitativnih bodisi 

kvantitativnih odnosov med posameznimi segmenti sistema, oziroma proučevanje 

zunanjih vplivov na sistem.  

Kadar proučujemo dinamične sisteme v šoli, je vedno poudarek na samem 

procesu izgradnje modela, ne pa toliko na rezultatu oziroma končnemu modelu, s 

katerim simuliramo izbrani sistem. Končni model oziroma simulacija modela ima zgolj 

vlogo povratne informacije o relevantnosti modela. Zato je modeliranje pristop k 

učinkovitemu reševanju problemov, saj temelji na razumevanju delovanja in 

vizualizaciji obravnavanega sistema (Raw, 1999). O tem priča tudi študija, ki kaţe v 

prid modeliranju, kot uspešni metodi poučevanja fizike na različni stopnji poučevanja 

(Wells et al., 1997). V smislu izobraţevanja posega modeliranje s svojim načinom dela 

tudi v temeljno idejo konstruktivizma, ki označuje učenje kot proces v katerem 

učenec gradi svoje znanje. Znanje ni vsebina, ki obstaja zato, da jo učenci osvojijo, 

ampak jo morajo učenci oblikovati sami. Da je konstruktivizem postal priljubljen in se 

začel uporabljati pri pouku so zagotovo pripomogle tudi številne raziskave (Bereiter in 

Scardamalia, 1992; Yager, 1991), ki pričajo v prid takšnemu pristopu. 

Danes je matematično modeliranje način dela, ki je nepogrešljiv v znanstveno 

raziskovalni sferi na številnih področjih našega ţivljenja. Srečujemo ga pri obravnavi 

fizikalnih sistemov, pri meteorologiji (Robinson, 2001), kemiji, biologiji (Hannon in Ruth, 

1997; Ruth in Lindholm, 2002), medicini (Hargrove, 1998) in drugod. Poleg 

naravoslovnih ved, je modeliranje močno prisotno tudi na drugih področjih, kot je 

ekonomija (Ruth et al., 1997), politika, sociologija in urbanizem (Forrester, 1971). 

Matematično modeliranje se je namreč izkazalo kot izredno uspešna znanstveno-

raziskovalna metoda in je v večini primerov skupaj z eksperimentalnim delom 
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podlaga raznim fizikalnim teorijam. V posebnih primerih, kjer eksperiment ni mogoč, 

je matematični pristop tudi edina moţnost pri napovedovanju obnašanja sistema.  

V zadnjih desetih letih pa se je modeliranje močno uveljavilo tudi na področju 

izobraţevanja, še posebej pri poučevanju naravoslovja v izobraţevalnih sistemih ZDA, 

Nemčije in Avstrije (Schecker, 1998; Feurzeig in Roberts, 1999; Hupfeld, 2005). O tem 

pričajo številne raziskave o uporabi modeliranja pri pouku naravoslovnih vsebin 

(Schecker, 1993; 1996; Gerdes in Schecker, 1998; Schecker, 1999) ter vključenost 

modeliranja v nekatere tuje učbenike (Mathelitsch, 1991; Bredtauer et al., 1999; Borer 

et al., 2005). Poudarjen je prenos primerov iz vsakdanjega ţivljenja v pouk, kar 

zmanjšuje razkorak med teorijo in realnim eksperimentom, ki je v izobraţevanju 

velikokrat prisoten (Raw, 1999; Schecker, 1996; Schecker, 1998; Leisen, 1999). Zaradi 

kompleksnosti naravnih sistemov prevečkrat obravnavamo poenostavljene sisteme, 

katerih rešitve se učenci učijo na pamet in jih ne razumejo, ker običajno ne 

sovpadajo z realnim eksperimentom (Hribar, 1992). Z uvajanjem modeliranja v 

izobraţevanje pa se kompleksnosti ni potrebno bati, saj nam ravno modeliranje v 

tesni povezavi z eksperimentom omogoča, da učenca naučimo razgradnje 

problema in smiselne sestave posameznih delov v ustrezno celoto, ki jo imenujemo 

model (Schecker, 1998). S tem zna učenec obravnavanemu problemu oziroma 

sistemu dodajati in odvzemati posamezne vplive na modelni sistem, kar mu 

omogoča, da si celoten sistem laţje predstavlja in ga s tem tudi razume.  

Na niţjih stopnjah izobraţevanja je poudarjen predvsem kvalitativni opis 

naravnih pojavov oziroma tako imenovano sistemsko mišljenje (Ossimitz, 2000a; 

2000b). Kvalitativni modelni pristopi so temeljnega pomena za razvijanje sistemskega 

mišljenja in omogočajo obravnavo nekaterih ključnih primerov naravnih sistemov, ki 

jih srečujemo ţe v osnovni šoli. Na tej stopnji izobraţevanja je za modelni opis sistema 

najbolj primerna uporaba tako imenovanih »vzročno-posledičnih diagramov«, ki 

nakazujejo odnose med posameznimi členi znotraj sistema. Z diagrami jasno 

opredelimo posamezne dele sistema ter s puščicami označimo vplive posameznega 

člena na druge člene znotraj sistema. Z znakoma (+, -) označimo vpliv povečevanja 

oziroma zmanjševanja števila oziroma kvantitete posameznega člena (slika 23, 24 in 

25). V naših prejšnjih prispevkih smo analizirali nekatere primere takšne obravnave v 

osnovni šoli. Izpostavil smo kroţenje vode v naravi (slika 23, Grubelnik in sod., 2003a), 

padanje teles z upoštevanjem zračnega upora (slika 24, Marhl in Grubelnik, 2001; 

Grubelnik in sod., 2003b) ter populacijske modele (slika 25, Grubelnik in sod., 2004; 

2006).  
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Slika 23: Vzročno-posledični diagram na primeru kroţenja vode v naravi. Na diagramu so prikazani ključni deli 

sistema, ki so odločilni pri procesu kroţenja vode v naravi. 

 

 

Slika 24: Vzročno-posledični diagram za padanje padalca prikazuje odločilne vplive, ki so odgovorni za 

spreminjanje njegove lege pri padanju. 

 

Slika 25: Vzročno-posledični diagram, ki prikazuje primer populacijskega modela, kjer so prikazane prehrambene 

relacije med posameznimi členi sistema. 
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Na višji stopnji izobraţevanja lahko kvalitativne zveze med deli modela 

kvantificiramo z matematičnim opisom relacij med količinami (matematični model) 

(Hannon in Ruth, 2001; Stöckler, 1995). To običajno zahteva reševanje sistema 

diferencialnih enačb, ki določajo časovno spreminjanje posamezne količine, ki 

določa stanje sistema. Reševanje diferencialnih enačb je na področju izobraţevanja 

tudi ena izmed ključnih teţav, ki jo danes uspešno rešujemo z raznimi grafično 

orientirani računalniškimi programi, kot so Madonna, Stella, Daynasys in Powersim 

(glej literaturo). Programi namreč s svojo grafično podlago omogočajo, da lahko s 

posebnimi grafičnimi objekti neposredno izdelamo model realnega sistema. Pri tem 

je še posebej poudarjen pretok količin, kjer spreminjajoče se količine ponazorimo z 

rezervoarji, dotoke oziroma odtoke pa reguliramo z ustreznimi ventili. S tem je 

poskrbljeno za vizualizacijo dinamike, hkrati pa se izognemo reševanju diferenčnih 

enačb, s čimer je omogočen prenos modeliranja tudi na niţje stopnje izobraţevanja 

z namenom razvijanja sistemskega mišljenja. Modeliranje se tako pojavlja kot 

uspešna metoda dela pri proučevanju naravoslovnih vsebin na različnih stopnjah 

izobraţevanja, o čemer pričajo tudi raziskave (Wells et al., 1997). 

Teţnja je tudi, da se na ta način obravnavani dinamični sistemi vse pogosteje 

pojavljajo v učbenikih, kot to lahko zasledimo ţe v nekaterih tujih učbenikih 

(Mathelitsch, 1991; Bredtauer et al., 1999; Borer et al., 2005). Takšen način dela 

namreč omogoča bistveno boljšo primerjavo z eksperimenti ter navaja učenca na 

opazovanje realnih procesov v okolju. Hkrati pa so obravnavani primeri v pomoč tudi 

učiteljem, saj je njihova vloga zelo pomembna pri obravnavi sistemov v smislu 

modeliranja (Ossimitz, 2000a; 2000b). Učitelj namreč mora voditi učenca skozi 

posamezne faze, kjer more učenec znati razgraditi sistem na posamezne dele, 

poiskati povezave med posameznimi členi znotraj modela ter proučiti zunanje vplive 

na posamezne količine, ki določajo stanje sistema.  

Proučevanje oscilirajočih sistemov 

Pri obravnavi dinamičnih sistemov velja posebej izpostaviti oscilirajoče sisteme. 

Pri tem gre za obravnavo enostavnih in kompleksnih oscilirajočih sistemov, ki so v 

naravi zelo pogosti. Srečamo jih lahko pri raznih mehanskih sistemih, vse od gibanja 

zvezd okoli galaksije, preko periodičnega gibanja stenske ure, pa vse tja do lastnega 

nihanja mikroskopsko majhnih delcev. Oscilirajoče spremembe srečujemo tudi v 

številnih bioloških sistemih, kot je na primer bitje srca, dihanje, populacijska dinamika 

(Forrester 1971, Hannon in Ruth 1997, Vodovnik in sod. 1998), kot tudi pri izmenjavi 

snovi znotraj organizma oziroma znotraj posamezne celice. Kljub številni prisotnosti 

oscilirajočih sistemov v naravi pa so bili le-ti zaradi svojega pogosto ―čudnega‖ 

obnašanja dolgo neraziskani. Svojo pravo veljavo so dobili šele sredi dvajsetega 

stoletja s pričetkom proučevanja kaosa na področju dinamike nelinearnih sistemov, 

ko je prvi o tem začel razmišljat ameriški meteorolog Edward Lorenz. 

Proučevanje oscilirajočih sistemov je v okviru sistemskega mišljenja upravičeno z 

vidika iskanja minimalnih modelov, ki omogoča enostavne kot tudi kompleksne 

oscilacije. Ti modeli namreč omogočajo boljšo razumevanje mehanizmov, ki so 

odgovorni za oscilirajoče spreminjanje količin, ki opisujejo stanje sistema. 
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Moţnosti nadaljnjih raziskav 

- Razvijati metode in oblike dela v smislu konstruktivističnega pouka, ki bi 

spodbujale razvoj sistemskega mišljenja, kar ima pomembno vlogo pri 

obravnavi dinamičnih sistemov, predvsem na niţji stopnji izobraţevanja. 

- Razviti oziroma poiskati ključne primere, ki omogočajo kvalitativni opis naravnih 

pojavov, oziroma omogočajo razvoj tako imenovanega sistemskega mišljenja. 

Kot primer omenimo kroţenje vode v naravi, gibanje teles pod vplivom sil, 

populacijske modele itd. 

- Iskanje minimalnih modelov (model za II Newtonov zakon, minimalni oscilirajoči 

sistem), na katerih je mogoče graditi kompleksnejše sisteme. 

- Razvoj modelov, ki bi v smislu pretakanja tekočin omogočali razumevanje 

časovno spreminjajočih se količin dinamičnih sistemov.  

- Razvoj grafično orientiranih računalniških aplikacij, ki bi omogočali proučevanje 

dinamičnih sistemov na niţji stopnji izobraţevanja.  

Grafično orientirani računalniški programi za proučevanje dinamičnih 

sistemov: 

AUTO, Kamthan, P., CMVL, Montreal, Canada, [dostopno na svetovnem spletu: 

http://indy.cs.concordia.ca/auto/ (18.6.2006)]. 

Berkely Madonna, Macea, R. in Oster, G., University of California at Berkeley, 

[dostopno na svetovnem spletu: http://www.berkeleymadonna.com/ (18.6.2006)]. 

DYNASYS: W. Hupfeld, Bankerheide, Hamm [dostopno na svetovnem spletu: 

http://www.modsim.de/ (18.6.2006)]. 

STELLA: High Performace Systems Inc. Hanover NH USA [dostopno na svetovnem 

spletu: http://www.hps-inc.com/ (18.6.2006)]. 

VENSYM: Simcon, Schwetzingen, (grafično orodje za izgradnjo modelov). 

[dostopno na svetovnem spletu: http://www.vensim.com/ (18.6.2006)]. 
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Sedanje stanje naravoslovnih kompetenc pri nas – analiza NPZ iz 

fizike 

Avtor: Jerneja Pavlin 

 

Opredelitev pojma naravoslovna kompetenca (UL EU, 30.12.2006) 

Na splošno je s pojmom kompetenca opredeljena kombinacija znanja, 

spretnosti in odnosov, ustrezajočih okoliščinam. Ključne kompetence pa so tiste, ki jih 

vsi ljudje potrebujejo za osebno izpolnitev in razvoj, dejavno drţavljanstvo, socialno 

vključenost in zaposlitev. V Uradnem listu Evropske unije najdemo zapisanih osem 

ključnih kompetenc, in sicer: sporazumevanje v maternem jeziku, sporazumevanje v 

tujih jezikih, matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in 

tehnologiji, digitalna pismenost, učenje učenja, socialne in drţavljanske 

kompetence, samoiniciativnost in podjetnost ter kulturna zavest in izraţanje. Poudariti 

je potrebno, da se kompetence enako pomembne in med njimi pride do 

prepletanja in povezovanja.  

Sedaj opredelimo osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji oziroma v 

naravoslovju in tehniki. Ĉlovek z ustreznimi naravoslovnimi kompetencami bi moral 

biti sposoben in pripravljen uporabiti znanja in metodologije za razlago naravnega 

sveta. Kompetenca v tehnologiji pomeni uporabo omenjenega znanja in 

metodologije kot odziv na znane človeške ţelje ali potrebe. Kompetenca na 

področju znanosti in tehnologije vključuje razumevanje sprememb, nastalih zaradi 

človeške dejavnosti, in odgovornost vsakega posameznika za te spremembe. 

Za znanost in tehnologijo so bistvena znanja: osnovna načela naravnega sveta, 

temeljni znanstveni koncepti, načela in metode, tehnologija, tehnološki proizvodi in 

postopki ter razumevanje vpliva znanosti in tehnologije na naravni svet. To znanje bi 

moralo posamezniku omogočiti boljše razumevanje prednosti, omejitev in tveganja 

znanstvenih teorij, aplikacij ter tehnologije v druţbi nasploh (v odnosu do sprejemanja 

odločitev, vrednosti, moralnih vprašanj, kulture itd.). 

Kompetence vključujejo sposobnost rokovanja s tehnološkim orodjem in stroji ter 

z znanstvenimi podatki za doseganje cilja ali sprejetje odločitve ali sklepa na podlagi 

dokazov. Posameznik mora biti sposoben ugotoviti bistvene lastnosti znanstvene 

raziskave in imeti sposobnost posredovanja sklepov in razlogov, ki so do tega privedli. 

Omenjena kompetenca pa vključuje odnos kritičnega spoštovanja in 

radovednosti, zanimanje za etična vprašanja in spoštovanje varnosti in trajnosti – 

zlasti glede znanstvenega in tehnološkega napredka v odnosu do samega sebe, 

druţine, skupnosti in globalnih vprašanj. 

Iz učnega načrta… (Brumen, et al., 2002; Kregar, et al., 2003) 
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V kolikšni meri pouk fizike v osnovni šoli prispeva k razvoju naravoslovnih 

kompetenc na področju fizike? 

Ĉe izhajamo iz učnega načrta, ugotovimo, da pouk fizike v osnovni šoli razvija 

sposobnost za preučevanje naravnih pojavov s področja fizike, tako da učenci 

spoznajo ter usvojijo jezik in metode, ki se uporabljajo pri preučevanju fizikalnih 

pojavov in se seznanijo s preprostimi fizikalnimi pojmi, ki povzemajo naše vedenje o 

materialnem svetu. Učenci se seznanijo tudi z vaţnejšimi tehničnimi pridobitvami, ki 

imajo svoj izvor v fiziki. Na temelju dejavnosti in z eksperimentalnim delom usvajajo 

nova spoznanja in pridobivajo ustrezne predstave o povezanosti naravnih pojavov. 

Zaradi aktivnega in odgovornega vključevanja vsakega posameznika v 

nadaljnji razvoj druţbe postavlja fizika v ospredje višje miselne procese s poudarkom 

na razumevanju in vrednotenju sedanjosti, spodbuja učence k raziskovanju in 

razlaganju fizikalnih pojavov v okolju, nudi učencem priloţnost, da pridobijo znanje, 

razumevanje, vrednote, stališča, zavzetost in spretnosti, potrebne za varstvo in 

izboljšanje okolja, in v pouk vnaša tudi cilje s področja okoljske vzgoje. Omenjeno pa 

je tudi del naravoslovnih kompetenc, ki naj bi jih ljudje razvili. 

Z naravoslovnimi temami se učenci srečujejo od vstopa v osnovno šolo. V 

poročilu se bomo omejili na fizikalne teme v zadnji triadi osnovne šole in na to, v 

kolikšni meri so učenci usvojili določeno učno snov. 

Razporeditev fizikalnih tem, ki se obravnavajo v okviru naravoslovja in fizike v 

zadnji triadi devetletne osnovne šole je naslednja: 

- Naravoslovje – 7. razred: zvok, svetloba, valovanje 

- Fizika – 8. razred: o silah, tlak in vzgon, delo in energija, delo, notranja energija in 

toplota 

- Fizika – 9. Razred: gibanje, vesolje, električni tok in električni naboj, napetost in 

električno delo, električni upor, mirujoči električni naboj, magnetno polje 

Nacionalno preverjanje znanja (Beznec, et al., 2007; Beznec, et al., 2008; NPZ, 

2007; NPZ, 2008) 

Do leta 2006 smo imeli v Sloveniji ob zaključku osnovne šole eksterne preizkuse 

znanja. Poleg obveznih predmetov slovenščine in matematike so učenci izbrali še 

tretji predmet. Fiziko je letno izbralo največ do 50 učencev iz generacije okoli 20.000 

otrok. Zato vzorec ni bil reprezentativen in informacija o znanju fizike po končani 

osnovni šoli ni bila zanesljiva. Ker je bil glavni namen eksternega preverjanja znanja 

selekcija za vpis v srednjo šolo, to ni bilo niti moteče niti pomembno. 

Od leta 2006 je za vpis v srednjo šolo pomemben šolski uspeh oziroma ocene pri 

predmetih. Namen zaključnega preverjanja se je spremenil. Primarna naloga je 

ugotavljanje (merjenje) znanja. Matematika in slovenščina sta še vedno obvezna 
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predmeta. Tretji predmet izbere Minister; vsako leto (od 2007) se testirajo štirje "tretji" 

predmete na reprezentativni četrtini generacije – okoli 5000 učencev. 

V šolskem letu 2006/07 smo ugotavljali znanje pri predmetih tuj jezik (angleščina 

ali nemščina), zgodovina, kemija in fizika. V šolskem letu 2007/2008 pa pri predmetih 

fizika, tehnika in tehnologija, geografija in zgodovina. V nadaljevanju je 

predstavljena analiza nacionalnega preverjanja znanja iz fizike skupaj za obe leti 

skupaj. 

Ker je primarna naloga sedanjega preverjanja znanja ugotavljanje (merjenje) 

znanja, je potrebno pri samem preizkusu upoštevati določene zahteve, in sicer je 

potrebno vsebinsko pokriti celotni učni načrt in izmeriti znanje celotne generacije. 

Potrebno je izvesti kvalitativno vsebinsko analizo namesto kvantitativne. Pri tem 

moramo biti pozorni na področja, kjer so znanja močna ali šibka in upoštevati 

zanesljivost rezultatov preizkusa. Obenem pa je dolgoročno mogoče in potrebno 

merjenje spreminjanja znanja. 

Struktura preizkusa znanja iz fizike na NPZ (Beznec, et al., 2008) 

Preizkus znanja iz fizike je strukturiran iz različnih tipov nalog: kratkih in 

sestavljenih.  

Naloge se razlikujejo tudi po kognitivni ravni: 

- raven 1: znanje in poznavanje,  

- raven 2: razumevanje in uporaba,  

- raven 3: analiza, vrednotenje, samostojna uporaba na novih primerih. 

Naloge pokrivajo vsebine v skladu z učnim načrtom, pri čemer so tudi ustrezno 

razporejene glede na razred.  

Deleţ posameznih nalog je določen s strani predmetne komisije. 

Analiza nacionalnega preverjanja iz fizike v letu 2007 in 2008 (NPZ, 2007; NPZ, 

2008) 

Pri sestavljanju nalog je imela predmetna komisija za fiziko pred očmi, da 

pomeni znanje fizike razumevanje narave okoli nas. Zato je bil preizkus sestavljen 

tako, da je bila pravilnost odgovora pogojena z vsebinskim razumevanjem in ne zgolj 

s tem, ali se učenec spomni neke definicije oziroma neke enačbe ali izraza. 

Da lahko rezultate analize vsaj pribliţno posplošimo, učence razdelimo na štiri 

območja: na tiste, ki so z doseţki na celotnem preizkusu okoli prve četrtine doseţkov 

(to pomeni, da je pribliţno tri četrtine učencev uspešnejših in pribliţno ena četrtina 

manj uspešnih od članov tega območja), na tiste okoli polovice doseţkov, tiste okoli 

treh četrtin doseţkov in tiste, ki so imeli najboljše doseţke. V vsakem območju je okoli 

10 % vseh učencev, ki so pisali preizkus. 
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Pregled rezultatov: 

 Učenci, katerih skupni doseţki pri fiziki določajo mejo spodnje četrtine doseţkov: 

- poznajo barve v spektru vidne svetlobe in vedo, zakaj telesa vidimo, 

- znajo brati podatke iz preprostih grafov v(t) ali s(t) ali preprostejše podatke iz 

bolj zapletenih grafov, 

- ločijo enakomerno in pospešeno gibanje iz grafa v(t), 

- znajo s sheme električnega vezja razbrati, da teče tok skozi vse porabnike, če 

so vsa stikala v vezju sklenjena, 

- znajo iz sheme električnega vezja sklepati o tem, skozi kateri porabnik teče 

največji tok. 

- prepoznajo enoto in opisno definicijo osnovne električne količine – napetosti, 

- znajo sliko električnih elementov v električnem krogu pretvoriti v shemo 

električnega vezja. 

- za preprost primer ugotovijo, da komponenta sile deluje v smeri gibanja in zato 

opravlja delo, čeprav vsi učenci vedno ne vedo zanesljivo, kdaj sila opravlja 

delo in kdaj ne, 

- ločijo sile ob dotiku od sil na daljavo, 

- znajo urediti snovi po gostoti, ne vedo pa, ali so jih uredili od najmanjše do 

največje ali obratno. 

Učenci z doseţki v tem območju izkazujejo poznavanje delov vsebin iz 

predmeta naravoslovje, elektrike, branje preprostih grafov in prepoznavanje vrste 

gibanja iz grafov v(t) ali s(t). Naloge rešujejo bolj s sklepanjem kakor z znanjem fizike.  

Učenci z doseţki v tem območju uspešno rešujejo predvsem naloge I. 

kognitivne ravni [znanje in poznavanje], pa tudi posamezne laţje naloge II. 

kognitivne ravni [razumevanje in uporaba]. 

 Učenci, katerih skupni doseţki pri fiziki določajo mejo med polovicama 

doseţkov: 

- znajo uporabiti II. Newtonov zakon na preprostem primeru, 

- prepoznajo opis astronomskega pojma (galaksija), 

- vedo, kje je telo glede na svetilo in opazovalca, da telo vidimo osvetljeno na 

različne načine – primer Luninih men, 

- narišejo pravilno shemo vezja vzporedne vezave porabnikov, 
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- znajo iz narisane sile in podatka o velikosti sile določiti merilo, v katerem so 

narisane sile. 

Učenci v tem območju izkazujejo podobno znanje kot učenci, katerih skupni 

doseţki določajo mejo spodnje četrtine. Obenem se dobro znajdejo pri vsebinah iz 

predmeta naravoslovje in znajo z osnovnim fizikalnim znanjem rešiti preproste 

probleme. V preizkusu ne rešujejo uspešno nalog, ki zahtevajo nedvoumno 

razumevanje fizikalnih pojavov oziroma zvez med količinami. Učenci z doseţki v tem 

območju nekaj več znanja pokaţejo le pri preizkušeni astronomski vsebini in pri 

določanju merila, v katerem so narisane sile. 

Učenci uspešno rešujejo poleg nalog I. kognitivne ravni [znanje in poznavanje] 

tudi laţje naloge ali dele nalog II. kognitivne ravni [razumevanje in uporaba]. Pri 

reševanju pokaţejo več uporabe znanja kot razumevanja. 

 Učenci, katerih skupni doseţki pri fiziki določajo mejo zgornje četrtine doseţkov: 

- vedo, zakaj vidimo osvetljena telesa v določeni barvi, 

- znajo na preprostih primerih uporabiti oziroma prepoznati zakon o vzajemnem 

delovanju sil, 

- izračunajo prostornino kvadraste posode in maso kapljevine v njej, vendar pa 

mase ne pretvorijo uspešno v teţo, niti ne znajo izračunati povečanja tlaka na 

dnu posode zaradi kapljevine v posodi, 

- izračunajo spremembo potencialne energije zaradi spremembe višine, 

- razumejo zvezo med delom in spremembo potencialne energije in jo uporabijo 

na računskih primerih, 

- znajo s sheme električnega vezja razbrati, ali je zaradi vključenega stikala 

električni krog sklenjen ali ne, vendar spregledajo vlogo vira v električnem krogu 

– da tok tudi po sklenjenem krogu ne teče, če v njem ni vira, 

- razumejo, da je značilnost vzporedne vezave enaka napetost na porabnikih, 

- znajo na shemo električnega vezja pravilno dodati voltmeter, s katerim merimo 

napetost na izbranem porabniku. 

Ti učenci obvladajo večino vsebin iz predmeta naravoslovje in uporabljajo 

osnovne fizikalne zakonitosti pri reševanju problemov. V preizkusu niso uspešno 

reševali nalog, ki zahtevajo razumevanje fizikalnih pojavov oziroma zvez med 

posameznimi količinami. Učenci v tem območju uspešno rešujejo nekatere naloge iz 

vsebin: sile in tlak, delo in energija in elektrika. Poleg tega kaţejo znake razumevanja 

osnovnih fizikalnih zakonitosti in zvez med posameznimi količinami. 

Učenci uspešno rešujejo več nalog II. kognitivne ravni [razumevanje in 

uporaba], pri tem še vedno bolj obvladajo uporabo enačb in zakonov, manj pa je to 
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razumevanje zakonitosti. Učenci uspešno rešujejo večino nalog I. kognitivne ravni 

[znanje in poznavanje] in tudi laţje naloge III. kognitivne ravni [samostojno reševanje 

novih problemov, vrednotenje, analiza]. 

 Učenci, katerih skupni doseţki pri fiziki so v zgornji desetini doseţkov: 

- ločijo homogena in nehomogena telesa, 

- znajo dani masi pripisati pravilno silo teţe, 

- vedo, da je mirujoče telo v ravnovesju in da je vsota vseh sil na mirujoče telo 

enaka nič, 

- vedo, da je mirujoče telo v ravnovesju, in poiščejo dani sili nasprotno enako silo, 

- znajo grafično reševati naloge iz ravnovesja sil in uporabiti dano merilo za 

določanje velikosti izbrane sile, 

- razumejo delovanje škripca in vedo, da s škripcem spremenimo smer sile, ne pa 

njene velikosti, 

- izberejo ustrezne podatke in izračunajo tlak po enačbi p = F/S, 

- sklepajo, kako je velikost tlaka pri enaki sili odvisna od velikosti ploskve, 

- znajo iz tega, kako globoko je potopljeno telo v kapljevini, urediti kapljevine po 

gostoti, 

- med naštetimi primeri izberejo tiste, pri katerih se notranja energija spremeni 

zaradi prejete ali oddane toplote, 

- vedo, da se celotna energija sistema ohranja, če ni zunanjih sil razen teţe, in da 

se tedaj energija pretvarja iz ene oblike v drugo, 

- razumejo pomen spremembe lege teţišča v navpični smeri za spremembo 

potencialne energije, 

- skoraj do konca rešijo strukturirano nalogo iz dela in energije, ki zahteva tri 

miselne korake in temelji na izreku o potencialni in kinetični energiji, 

- razumejo energijski zakon in vedo, da je kinetična energija telesa odvisna od 

hitrosti in od mase, 

- znajo pretvarjati iz Celzijeve v Kelvinovo skalo in obratno ter razumejo delovanje 

kapljevinskega termometra, 

- v celoti rešijo naloge iz gibanja in ob tem pokaţejo dobro razumevanje grafov 

v(t) in s(t), 

- znajo iz grafa v(t) izračunati pot, 
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- znajo iz grafa s(t) izračunati hitrost, 

- znajo graf s(t) podaljšati v območje zunaj narisanega in na tem delu prebrati 

iskani podatek, 

- razumejo graf s(t) za enakomerno gibanje in iz grafa preberejo podatke, s 

katerimi določijo iskano količino, ki je ne morejo prebrati neposredno iz grafa, 

- preberejo podatke za izbrani odsek grafa v(t) in z njimi izračunajo povprečno 

hitrost pri enakomerno pospešenem/pojemajočem gibanju, 

- s povprečno hitrostjo za izbrani odsek grafa v(t) izračunajo pot pri enakomerno 

pospešenem/pojemajočem gibanju, če je začetna/končna hitrost enaka nič, 

- ločijo sile ob dotiku od sil na daljavo in električne sile od magnetnih sil, 

- ločijo med vzporedno in zaporedno vezavo virov napetosti in ugotovijo, 

kolikšna je napetost enakih vzporedno vezanih virov, 

- uporabijo zakon o ohranitvi električnega naboja, 

- s sheme električnega vezja razberejo, ali je zaradi vključenega stikala električni 

krog sklenjen ali ne in vedo, da električni tok teče le, če je v električnem krogu 

tudi vir napetosti, 

- znajo iz enačbe za moč P = UI  izračunati električni tok, 

- poiščejo iz nabora več kombinacij upornikov kombinacijo z iskanim uporom, 

vendar jim ne uspe pravilno razvrstiti kombinacij od najmanjšega do 

največjega upora. 

To je območje najvišjih 10 % doseţkov v celotni populaciji. Učenci z doseţki v 

tem območju so uspešno reševali vse naloge oziroma dele nalog iz preizkusa, razen 

izjem. Učenci kaţejo znanje zahtevnejših vsebin iz dela in energije, sil, gibanja in 

elektrike. Fizikalne pojave dobro opazujejo in opisujejo. Razumejo fizikalne zakonitosti 

pojavov, znajo dobro sklepati in analizirati. 

Učenci uspešno rešujejo naloge vseh treh kognitivnih ravni. Med nalogami, ki jih 

ne rešujejo uspešno, so naloge vseh treh kognitivnih ravni. 

 Naloge, ki so jih tudi učenci z najvišjimi 10 % doseţkov reševali z manj kakor 65 % 

uspešnostjo. Ugotovitve zato veljajo za celotno populacijo. 

Učenci niso uspešno reševali nalog, ki so zahtevale: 

- pretvarjanje enot; učenci uporabljajo napačne enote oziroma narobe 

pretvarjajo enote, 

- vedenje, da se zvok v praznem prostoru (vakuumu) ne širi, 
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- razlikovanje med trenutno sliko valovanja y(x, t = konstanta) in časovno 

odvisnostjo odmika pri valovanju y(x = konstanta, t), 

- uporabo zakona o ravnovesju sil in zakona o vzajemnem učinku; učenci 

zamenjujejo merjenje sil s silomerom s seštevanjem vzporednih sil, 

- izračun spremembe tlaka na dnu posode s kapljevino, 

- razumevanje izmenjave toplote med dvema telesoma, 

- natančno razumevanje, kdaj sila opravlja delo in kdaj sila ne opravlja dela, 

- tri miselne korake, pri nalogi, ki temelji na izreku o potencialni in kinetični energiji, 

- pravilno poimenovanje vseh štirih Luninih men, 

- poznavanje velikostnih redov za čase potovanja svetlobe od Zemlje do 

značilnih objektov v vesolju, 

- razvrščanje kombinacij upornikov od najmanjšega do največjega upora, 

- s sklepanjem izračunati toka v eni veji vzporedno vezanih porabnikov, ko 

poznajo tok v drugi veji in razporeditev enakih upornikov v obeh vejah. 

Celo učenci z najvišjimi doseţki imajo teţave z razumevanjem nekaterih 

osnovnih fizikalnih pojavov in zakonitosti. Poleg tega je celotni populaciji ţe 

strukturiran problem z dvema korakoma zelo trd oreh, saj so le učenci z doseţki v 

zgornji desetini uspešno rešili samo eno tako nalogo od skupno štirih v preizkusih leta 

2007 in 2008. Slaba rešljivost teh nalog je po mnenju predmetne komisije lahko tudi 

posledica pomanjkanja matematičnih spretnosti oziroma znanja. Splošen sklep je, da 

celotna populacija strukturiranih nalog z več kakor enim vmesnim korakom ne rešuje 

uspešno, da imajo vsi učenci teţave z razumevanjem zahtevnejših fizikalnih opisov, 

kakor je opis gibanja delcev pri valovanju na vrvi, in da ne poznajo nekaterih 

pomembnih fizikalnih dejstev oziroma zakonitosti. Prav tako vsem učencem delajo 

teţave računske naloge in ne znajo oceniti redov velikosti. Iz tega lahko sklepamo, 

da nekaterih vsebin ne razumejo dobro niti učenci z najvišjimi doseţki, samo 

sklepanje in analiziranje pojavov pa zanje ne pomeni zelo velikih teţav. 

Zaključne misli o NPZ iz fizike v letu 2007 in 2008 (Beznec, et al., 2007; Beznec, et 

al., 2008;) 

Učenci v splošnem pravilno odgovarjajo na reproduktivna vprašanja, kjer se od 

njih pričakuje, da izberejo oziroma prepoznajo pravilni odgovor ali pa gre za 

poznavanje dejstev. 

V splošnem slabo odgovarjajo na strukturirana vprašanja, kjer do rešitve vodita 

vsaj dva miselna ali računska koraka. 
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Le za najboljših 10% populacije lahko trdimo, da razume koncepte fizikalnih 

pojavov, ki jih obravnavajo pri pouku. 

Slaba matematična izurjenost obrača pozornost od fizikalne vsebine k 

računstvu. 

Predlogi za nadaljnje delo 

Na osnovi rezultatov nacionalnega preverjanja znanja iz fizike lahko rečemo, 

da učenci dostikrat ne razumejo osnovnih konceptov. Potrebno se je vprašati, na 

kakšen način jim je bil predstavljen koncept, ki ga ne razumejo. Zato bi bilo potrebno 

podrobno analizirati stanje in tudi priljubljenost pouka fizike, kar se delno ţe izvaja 

(Slana, 2007).  

Seveda pa ne smemo pozabiti na to, kakšne so trenutne druţbene vrednote. 

Druţbene vrednote so se trenutno pomaknile v smer, kjer je glavno merilo 

druţbenega ugleda denar, česar pa naravoslovje načeloma ne omogoča. Seveda 

pa pogosto tudi naravoslovne in tehniške stroke naredijo premalo za popularizacijo 

svojega področja. Verjetno ne bi bil odveč tudi ponoven kritičen pregled učnih 

načrtov in načina poučevanja naravoslovja v šolah (Vilhar, 2005). 

Obenem so študije pokazale, da tako aktivna vključenost učencev v vzgojno-

izobraţevalni proces, kot tudi vključenost vsebin, povezanih z vsakdanjih ţivljenjem, 

prinese boljše učne rezultate. Eden od načinov, ki poskuša voditi učence do čim 

boljših rezultatov, je izkustveno učenje (McDermott, 1996). 

Ker si slovenski učitelj ne more privoščiti, da bi v celoti delal po inovativnih 

načinih, je potrebno skleniti kompromis med togim sledenjem učnemu načrtu in 

vpeljavo nekaterih inovacij v pouk fizike, ki bodo zagotovo popestrile učne ure in 

prispevale k trajnejšemu in globljemu razumevanju fizikalnih konceptov. Seveda je 

potrebno poudariti, da se morajo učenci na vsak nov način dela privaditi, kar je 

sprva teţko, lahko kasneje postane samoumevno.  

Pomembno je tudi, da se učitelji pri poučevanju fizike oprimejo 

eksperimentalnega pristopa. Pri tem pa morajo biti morebitni učni listi zelo dodelani, 

da učenci niso zbegani in znajo usmeriti svojo pozornost na specifično zadevo. Izbira 

oblike eksperimentalnega dela je odvisna od številnih dejavnikov, še najbolj od učne 

snovi in laboratorijskega pribora, ki je na voljo. Vsekakor je pomembna presoja, kdaj 

izbrati določeno obliko eksperimentiranja. Potrebno je, da imajo tudi učenci moţnost 

eksperimentiranja. Dobro bi bilo vse priporočene eksperimente pri pouku fizike in 

naravoslovja za osnovno šolo preveriti z različnimi oblikami dela in jih ovrednotiti 

glede na kvaliteto in trajnost usvojenega znanja. Najuspešnejšo metodo poučevanja 

za določeno vsebino pa potem v čim večji meri uporabiti po naših šolah. S tem bi 

učencem osnovni fizikalni koncepti postali bolj razumljivi, njihovo znanje fizike in 

naravoslovja pa bi se povečalo. Učinke sprememb bomo na vsak način lahko 

spremljali z nadaljevanjem nacionalnih preverjanj znanja in vključevanjem naših 

učencev v mednarodne raziskave kot sta TIMSS in PISA. 
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Premisliti je potrebno, za katere koncepte bi bili glede na izmerjene šibke točke 

v znanju fizike najbolj potrebno poiskati nove načine dela z učenci. Rezultati 

nacionalnega preverjanja znanja iz fizike kaţejo, da bo potrebno premisliti predvsem 

o vsebinah: valovanje, hidrostatični tlak, toplota, delo v povezavi s silami in električni 

tok. Hkrati je potrebno učence navaditi na strukturirane naloge in jih nenehno 

opozarjati na pomembnost enot in njihovo pravilno pretvarjanje, kar je mnogokrat 

problem celo pri študentih. 
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Učni načrt v gimnaziji in naravoslovne kompetence 

Avtor: mag. Miroslav Cvahte 

 

Glavne ugotovitve spremljave pouka fizike v gimnazijah v letih 2001 do 2004, 

ko je veljal učni načrt za fiziko iz leta 2000 (spremljava Zavoda RS za šolstvo, 

interno gradivo) 

Opomba: Zapisane ugotovitve niso povsem objektivne, saj je bil vzorec šol, 

učiteljev in dijakov premajhen, pa tudi zaradi tega, ker je spremljavo izvajal le eden 

svetovalec ZRSŠ za fiziko. Korektnejših raziskav ţal ni bilo. 

Preveč vsebinskih ciljev 

Pri spremljavi pouka fizike v gimnazijah v letih 2000 do 2003 je od 29 učiteljev 24 

odgovorilo, da jim pri fiziki primanjkuje časa in da morajo venomer hiteti skozi snov. 

Ker je bilo vsebinskih ciljev preveč, je pri pouku zmanjkovalo časa za doseganje 

splošnih ciljev pouka fizike. 

 

Graf 26: Število vsebinskih ciljev osnovnega nivoja, ki so jih na opazovanih šolah obravnavali v prvih dveh letnikih. V 

tem času bi morali obravnavati okrog 68 ciljev. Na opazovanih šolah so obravnavali v povprečju le 73 % predvidenih 

vsebin. 

V učnem načrtu je bilo vsebinskih ciljev preveč in celotna populacija 

gimnazijcev je v prvih treh letnikih obravnavala povprečno le okrog 75% predpisanih 

vsebin. Tako so v prvih treh letih na mnogih gimnazijah predelali poglavja od začetka 

mehanike do optike, časa pa je zmanjkalo za zanimivejša poglavja: del Optike, 

Atomika, Trdna snov, Jedro in Astronomija. Ta poglavja so učitelji obravnavali v 4. 

letniku z dijaki, ki so izbrali fiziko za maturo. Tako je le okrog 14% gimnazijcev (tisti, ki so 

izbrali fiziko za maturo) predelalo od 90 do 100% predpisanih vsebin.  

Zaradi preobširnega maturitetnega kataloga znanj so morali doslej učitelji pouk 

prilagajati tako, da so precej maturitetnih vsebin obravnavali ţe v prvih treh letnikih. 
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Celotna populacija je v prvih treh letih zato obravnavala preobseţen nabor vsebin, 

časa pa je zmanjkalo za razvijanje procesnih znanj in ključnih kompetenc, za 

nekatera zanimivejša poglavja, aktualne teme v povezavi z vsakdanjim ţivljenjem itd.  

Učitelji so okrog 60 % časa pouka namenijali razlagi 

Učitelji so v vprašalniku odgovarjali, katere metode dala najpogosteje 

uporabljajo.  

 

Odgovori so prikazani v grafu 27.  

Iz spremljave v letih 2000 do 2002 je razvidno, da so učitelji okrog 60 % časa 

namenili razlagi (razlaga in razlaga ob eksperimentu). Pri takem delu se dijaki v šoli 

naučijo premalo. Doseči bi morali večjo aktivnost dijakov pri pouku. 

V dobrem desetletju se je deleţ slovenskih dijakov, ki so obiskovali gimnazije, 

povečal od okrog 20% na 40 %. Dosedanji učni načrt je zato postavljal celotni 

populaciji prevelike zahteve. 

Raziskava Zavoda RS za šolstvo o inštrukcijah v 1. letnikih gimnazij, junij 2004; N ≈ 

1000  

 

Graf 27: METODE POUČEVANJA navedena je povprečna vrednost za vse učitelje, ki so sodelovali v spremljavi. 
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Graf 28: Pogostost inštrukcij (% dijakov) pri posameznih predmetih - 1. letnik gimnazije. 

Najpomembnejše novosti v posodobljenih gimnazijskih učnih načrtih 2008 

a) Avtonomija učitelja in šole. 

b) Učno-ciljni in procesno-razvojni model pouka. 

c) Odprtost in izbirnost (fleksibilnost učnega procesa). 

d) Kompetence.  

e) Kakovost znanja. 

f) Razvojno spremljanje učenčevih doseţkov in razvoj metakognitivnih 

sposobnosti. 

g) Povezovanje predmetov in disciplin - globalni pristop, ki spodbuja »celostno« 

učenje in poučevanje. 

Kompetence dijakov: Referenčni okvir določa osem ključnih kompetenc, ki so 

opredeljene kot kombinacija znanja, spretnosti in odnosov. Izhajamo iz ključnih 

kompetenc za vseţivljenjsko učenje: [Poročilo Evropskega parlamenta  in Sveta 

evropske unije z dne 18. 12. 2006;  Uradni list Evropske unije L 394/10 SL,  30.12.2006] 

1. sporazumevanje maternem jeziku;  

2. sporazumevanje v tujih jezikih; 
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3. matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji; 4 

4. digitalna pismenost; 

5. učenje učenja; 

6. socialne in drţavljanske kompetence; 

7. samoiniciativnost in podjetnost; 

8. kulturna zavest in izraţanje. 

Pomembni dejavniki pri vseh ključnih kompetencah so: kritično mišljenje, 

ustvarjalnost, dajanje pobud, reševanje problemov, ocena tveganj, sprejemanje 

odločitev, konstruktivno obvladovanje čustev. 

V priporočilu Evropskega parlamenta in Sveta evropske unije z dne 18. 

decembra 2006 je naslednja razčlemba matematične kompetence ter osnovnih 

kompetenc v naravoslovju in tehnologiji: 

Matematična kompetenca ter osnovne kompetence v naravoslovju in 

tehnologiji 

Opredelitev: 

A. Matematična kompetenca je sposobnost usvojitve in uporabe 

matematičnega načina razmišljanja za reševanje mnogih teţav v vsakdanjem 

ţivljenju. Pri usvojitvi temeljnih tehnik računanja so poudarjeni postopek, dejavnost ter 

znanje. Matematična kompetenca vključuje – v različnem obsegu – sposobnost in 

pripravljenost za uporabo matematičnih načinov razmišljanja (logično in prostorsko 

razmišljanje) in predstavljanja (formule, modeli, konstrukcije, grafi in razpredelnice). 

B. Kompetenca na področju znanosti se nanaša na sposobnost in pripravljenost 

uporabe znanja in metodologije za razlago naravnega sveta z namenom ugotovitve 

vprašanj in sklepanja na podlagi dokazov. Kompetenca v tehnologiji pomeni 

uporabo omenjenega znanja in metodologije kot odziv na znane človeške ţelje ali 

potrebe. Kompetenca na področju znanosti in tehnologije vključuje razumevanje 

sprememb, nastalih zaradi človeške dejavnosti, in odgovornost posameznega 

drţavljana. 

Bistveno znanje, spretnosti in odnosi, povezani s to kompetenco: 

A. Potrebno znanje matematike vključuje temeljito poznavanje številk, merskih 

enot in struktur, osnovnih postopkov in osnovnih matematičnih predstavitev, 

                                                           
4 V omenjenem uradnem listu izraz »basic competences in science and technology« ni ustrezno preveden (osnovne 

kompetence v znanosti in tehnologiji).  Pravilno bi bilo: »Osnovne kompetence v naravoslovju in tehnologiji.« 
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razumevanje matematičnih pojmov in zasnov ter zavedanje glede vprašanj, na 

katera lahko matematika ponudi odgovor. Posameznik mora biti sposoben 

uporabljati temeljna matematična načela in postopke v vsakodnevnih okoliščinah 

doma in v sluţbi ter slediti in ocenjevati sklope argumentov. Sposoben mora biti 

matematično razmišljati, razumeti matematične dokaze, se sporazumevati v 

matematičnem jeziku ter uporabljati ustrezne pripomočke.  Pozitiven odnos do 

matematike temelji na spoštovanju resnice in pripravljenosti za iskanje razlogov ter za 

ocenjevanje njihove veljavnosti. 

B. Za znanost in tehnologijo so bistveno znanje osnovna načela naravnega 

sveta, temeljni znanstveni koncepti, načela in metode, tehnologija, tehnološki 

proizvodi in postopki ter razumevanje vpliva znanosti in tehnologije na naravni svet. 

To znanje bi moralo posamezniku omogočiti boljše razumevanje prednosti, omejitve 

in tveganja znanstvenih teorij, aplikacij ter tehnologije v druţbi nasploh (v odnosu do 

sprejemanja odločitev, vrednosti, moralnih vprašanj, kulture itd.). 

Kompetence vključujejo sposobnost rokovanja s tehnološkim orodjem in stroji ter 

z znanstvenimi podatki za doseganje cilja ali sprejetje odločitve ali sklepa na podlagi 

dokazov. Posameznik mora biti sposoben ugotoviti bistvene lastnosti znanstvene 

raziskave in imeti sposobnost posredovanja sklepov in razlogov, ki so do tega privedli. 

Kompetenca vključuje odnos kritičnega spoštovanja in radovednosti, 

zanimanje za etična vprašanja in spoštovanje varnosti in trajnosti – zlasti glede 

znanstvenega in tehnološkega napredka v odnosu do samega sebe, druţine, 

skupnosti in globalnih vprašanj. 

Ključne kompetence v posodobljenih gimnazijskih učnih načrtih 2008 

Ključne kompetence so bile delno vključene ţe v gimnazijske učne načrte iz 

leta 1998 (ter učni načrt za fiziko iz leta 2000), vendar pod drugačnimi imeni. 

Zapisane so bile predvsem v splošnih in operativnih ciljih učnih načrtov, ponekod tudi 

v vsebinskih.  

V posodobljenih gimnazijskih učnih načrtih 2008 so ključne kompetence 

vključene sistematično, zajete so v ciljih, vsebinah, didaktičnih priporočilih in 

pričakovanih doseţkih/rezultatih. 

Kot primer navajamo zapis v posodobljenem gimnazijskem učnem načrtu za 

fiziko: 

Kompetence 

Kompetence so opredeljene kot kombinacija znanja, spretnosti in odnosov 

(Uradni list Evropske unije št. 394/10). Pouk fizike kot eden temeljnih 

splošnoizobraţevalnih predmetov v gimnaziji razvija predvsem: 

Osnovne kompetence v naravoslovju in tehnologiji:  
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Raziskovanje in razumevanje naravnih procesov in pojavov kot temeljno znanje 

s področja fizike ima pomembno vlogo v razvoju vseh tehničnih strok in je nujno za 

uspešno razumevanje pojavov iz vsakdanjega ţivljenja. Poleg tega pri pouku fizike 

razvijamo pomembne prvine ključnih kompetenc: kritično mišljenje, zmoţnost 

reševanja problemov, ustvarjalno zmoţnost ter zmoţnosti dajanja pobud, 

sprejemanja odločitev, ocenjevanja tveganj. 

Pouk fizike omogoča udejanjanje številnih sestavin nekaterih preostalih 

kompetenc, predvsem: 

- Matematično kompetenco:  

Razvijamo jo pri pouku fizike z uporabo matematičnega zapisa fizikalnih relacij 

in matematičnih orodij pri preučevanju naravnih pojavov ter pri razlagi pojavov iz 

vsakdanjega ţivljenja. 

- Kompetenco digitalne pismenosti:  

Dijaki jo pridobijo z ravnanjem z napravami, ki temeljijo na digitalni tehnologiji, 

ter z uporabo računalniških programov in interneta. Pri eksperimentalnih vajah dijaki 

usvojijo znanje in veščine z uporabo računalnika kot merilne naprave. Znanje, ki ga 

pridobijo pri pouku fizike, je neposredno prenosljivo na uporabo sodobnih tehnoloških 

pripomočkov in merilnih naprav, katerih delovanje je povezano z digitalno 

tehnologijo oziroma računalnikom (osebni računalnik, vmesniki za meritve in 

krmiljenja, digitalna kamera, digitalni fotoaparat, mobilni telefon itd). Pouk fizike je 

čedalje bolj prepleten z uporabo sodobne IKT, predvsem s simulacijami pojavov z 

interaktivnimi računalniškimi animacijami in z računalniškimi merjenji z vmesniki in 

senzorji.  

- Sporazumevanje v maternem jeziku:  

Pravilno uporabo maternega jezika na naravoslovnem in tehničnem področju, 

natančno bralno razumevanje, pisno sporočanje in govorno sporočanje. 

- Sporazumevanje v tujih jezikih: 

Pri uporabi računalniških programov in interaktivnih računalniških animacij ter pri 

pripravi kratkih seminarskih nalog iz tujih virov. 

- Učenje učenja: 

Samostojno učenje, razvijanje delovnih navad, iskanje virov v tujih jezikih s 

pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije, načrtovanje lastnih aktivnosti, 

odgovornost za lastno znanje, samoocenjevanje znanja. 

- Samoiniciativnost in podjetnost:  

Razvijanje ustvarjalnosti, dajanje pobud, ocenjevanje tveganj, sprejemanje 

odločitev. Mnogo človekovih dejavnosti je treba kvantitativno ovrednotiti, predvsem 
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z vidika varčne rabe energije ter količine in vrednosti porabljenih materialov – kar 

sodi k temeljnemu znanju, ki ga razvija pouk fizike. 

- Kompetenco varovanja zdravja, ki je vključena v socialno kompetenco:  

- razumevanje navodil za ravnanje in opozoril za varovanje zdravja pri 

sodobnih napravah in izdelkih je neločljivo povezano s temeljnim znanjem iz 

fizike, kot so: nevarnosti električnega toka, predvidevanje nevarnosti v 

prometu, zaščita pred UV-sevanji, uporaba laserskih naprav, ultrazvoka in 

optičnih pripomočkov, nevarnost radioaktivnih sevanj, rentgena itd.;  

- pri eksperimentalnih vajah si dijaki pridobijo veščine varnega 

eksperimentiranja, uporabe zaščitnih sredstev in varne uporabe sodobnih 

tehničnih pripomočkov. 

V posodobljene naravoslovne gimnazijske učne načrte 2008 so vključene tudi 

kroskurikularne vsebine, kot so:  

- informacijsko-komunikacijska tehnologija (predvsem pri eksperimentalnih 

vajah si dijaki pridobijo znanja za uporabo računalnika in senzorjev kot merilne 

naprave. Znanja, ki si jih dijaki pridobijo pri pouku fizike, so direktno prenosljiva 

na uporabo sodobnih tehnoloških pripomočkov kot so: osebni računalnik, 

vmesniki za meritve in krmiljenja, digitalna kamera, digitalni fotoaparat, mobilni 

telefon itd.),  

- učenje učenja: samostojno učenje, razvijanje delovnih navad, iskanje virov v 

tujih jezikih s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije, načrtovanje 

lastnih aktivnosti, odgovornost za lastno znanje, samoocenjevanje znanja. 

- delo z viri (motiviranje dijakov za uporabo knjiţnice, njenega gradiva in 

informacijskih virov, presoje o uporabnosti posameznih virov  ter razvijanju 

branja in bralne kulture.  

- okoljska vzgoja (varčna raba energije, sončna energija , topla greda, ozonske 

luknje, radioaktivnost, meritve onesnaţevanja, …), 

- vzgoja za zdravje (razumevanje opozoril za varovanje zdravja pri sodobnih 

napravah, kot npr.: rentgen, radioaktivnost, elektromagnetna sevanja, zaščita 

pred UV sevanji, ultrazvok, laserji, optični pripomočki itd.); 

- prometna vzgoja (energijsko varčna vozila, razumevanje ukrepov za varnost v 

prometu …) ; 

- itd. 

Ob kompetencah so pomembne novosti posodobljenih učnih načrtov še: 

A. Obseg obveznih vsebinskih znanj v prvih treh letnikih je manjši (pri fiziki za 

okrog 20 % ).   
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Sproščene ure bodo omogočile: 

- večji poudarek razumevanju konceptov, razvijanju kompleksnega mišljenja, 

reševanju problemov, eksperimentiranju;  

- moţnost, da bodo snov praviloma razumeli vsi dijaki. 

B. Večjo motiviranost dijakov bomo poskušali doseči z izdatnejšim 

vključevanjem aktivnih oblik in metod dela:  eksperimentalnim vajam dijakov, delu v 

skupinah, samostojnemu in timskemu reševanje problemov, kratkim projektnim 

nalogam, predstavitvam pri pouku … 

C. Zmanjšanje količine vsebinskih znanj, ki se  preverjajo pri maturi.  (Fiziki so to 

količino zmanjšali  za okrog 30%). Zaradi preobširnega maturitetnega kataloga znanj 

so morali doslej učitelji pouk prilagajati tako, da so precej maturitetnih vsebin 

obravnavali ţe v prvih treh letnikih. Celotna populacija je v prvih treh letih zato 

obravnavala preobseţen nabor vsebin, časa pa je zmanjkalo za razvijanje procesnih 

znanj in ključnih kompetenc, za nekatera zanimivejša poglavja, aktualne teme v 

povezavi z vsakdanjim ţivljenjem itd. 

D. Določitev pričakovanih  doseţkov/rezultatov, ki dajejo večji poudarek 

ključnim kompetencam in procesnim znanjem ob zmanjšanju zahtev glede 

vsebinskih znanj. 

Primer pričakovanih  doseţkov/rezultatov pri fiziki po 3. letniku gimnazije 

Pričakovani doseţki izhajajo iz zapisanih ciljev, vsebin in kompetenc. Da 

dijak/dijakinja doseţe pričakovani doseţek, poskrbi učitelj/učiteljica z načrtovanjem 

in izvedbo pouka, dijak/dijakinja pa s svojim delom in odgovornostjo. Pričakovani 

doseţki so zapisani splošno, kar pomeni, da jih bodo dijaki/dijakinje dosegli v 

različnem obsegu in na različnih taksonomskih stopnjah.  

Dijak/dijakinja usvoji naslednja procesna znanja, veščine in vsebinska znanja: 

Procesna znanja in veščine 

1. zmoţnost kompleksnega razmišljanja, 

kar pri fiziki pomeni predvsem: premišljeno opazovanje, sklepanje, 

posploševanje, interpretiranje in vrednotenje, modeliranje, samostojno reševanje 

problemov itd. Pomembne zmoţnosti, ki jih dijaki pri pouku fizike usvojijo so tudi 

kritično mišljenje, ustvarjalno razmišljanje, zmoţnost dajanja pobud in sprejemanja 

odločitev. 

2. obvladovanje osnovnih veščin eksperimentiranja:  

- poskrbeti za urejenost delovnega mesta in varnost pri delu, 
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- načrtovati preproste poskuse ter jih tudi samostojno izvesti (zamisel in skica 

poskusa, izbira pripomočkov in materialov, izvedba poskusa) ter izdelati 

preproste pripomočke in jih preizkusiti,  

- uporabljati osnovne fizikalne merilne naprave (upoštevanje navodil, 

odčitavanje vrednosti, natančnost pri merjenju), 

- urejeno zapisovati podatke v tabele,  

- presoditi zanesljivost in smiselnost pridobljenih podatkov,  

- uporabljati enačbe, ki povezujejo fizikalne količine in izračunati iskane količine, 

- narisati skice poskusov ali pojavov, pri čemer uporabljajo shematske simbole, 

- grafično prikazati zveze med fizikalnimi količinami, 

- razumeti postopek, ki ga moramo uporabiti pri eksperimentalnem ugotavljanju 

odvisnosti med več količinami: ugotavljamo vrednost izbrane, pri čemer od 

preostalih količin spreminjamo le eno, ostale pa morajo biti nespremenjene, 

- uporabljati računalniško merilno opremo in različne senzorje ter računalniške 

programe za delo s preglednicami, za risanje grafov in analizo podatkov; 

3. iskanje, obdelava in vrednotenje podatkov iz različnih virov 

- uporaba IKT za iskanje, zbiranje in predstavljanje informacij, 

- načrtno spoznavanje načinov iskanja, obdelave in vrednotenja podatkov, 

- zmoţnost presoje, katere informacije in viri so potrebni in zanesljivi;  

4. zmoţnost predstavljanja projektov, preprostih raziskav, lastnih idej , pri čemer znajo  

- razloţiti pojave z znanjem fizike, ki so si ga pridobili pri pouku ali samostojno, 

- uporabljati strokovni jezik fizike, naravoslovja in matematike (simboli, tabele, 

grafi, enačbe, skice, risbe),  

- argumentirano navajati zaključke, 

- pripraviti in izvesti poskuse in predstaviti izide poskusov,  

- učinkovito uporabiti sodobno IKT (rokovanje z napravami, uporaba interneta,  

uporaba računalniških programov za urejanje besedil, risanje grafov, izdelavo 

računalniških diaprojekcij  itd.)   

5. zmoţnost timskega dela v projektih in drugih oblikah skupinskega dela, pri čemer 

znajo prevzemati različne vloge v skupini 
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6.  učenje učenja – načrtovanje in zmoţnost samostojnega učenja, kar pomeni 

razvijanje strategij razumevanja in sprotnega učenja, razvijanje delovnih navad, 

načrtovanje lastnih aktivnosti, iskanje virov s pomočjo IKT, prevzemanje odgovornosti 

za lastno znanje, zmoţnost objektivnega samoocenjevanja znanja itd.  

Vsebinska znanja 

Dijak/dijakinja pozna in razume: 

- temeljne fizikalne količine ter enote mednarodnega merskega sistema,  

- naravoslovno metodo preučevanja naravnih pojavov, 

- opis premega gibanja in glavne značilnosti krivega gibanja ter grafične 

predstavitve, 

- vektorske količine ter izvajanje računskih operacij z njimi,  

- Newtonove zakone in gravitacijski zakon,  

- fizikalne količine delo, moč in energijo, 

- mikroskopski pogled na opis zgradbe snovi, 

- fizikalne količine temperaturo, toploto in notranjo energijo, 

- energijski zakon, 

- ohranitvene zakone za maso, energijo in naboj, 

- električni naboj in električno polje, 

- preproste električne kroge,  

- glavne koncepte o magnetnem polju,  

- indukcijo, 

- temeljne zakonitosti nihanja in valovanja in predvsem elektromagnetnega 

valovanja,  

- spektralna območja elektromagnetnega valovanja, 

- glavne lastnosti zvoka, 

- valovni značaj svetlobe, svetlobo kot obliko energije ter glavne optične 

naprave, 

- osnovno zgradbo in lastnosti atoma, 

- osnovno zgradbo jedra ter naboj in maso nukleonov, 
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- z energijskega stališča kvalitativno pojasniti masni defekt, 

- radioaktivne razpade. 

Oblikovanje lastnega odnosa do okolja 

Pri pouku fizike dijak/dijakinja razvije spoštljiv in odgovoren odnos do narave in 

zavest o neizogibni povezanosti med posameznikom, druţbo in naravo, ter o 

posameznikovi soodgovornosti za ohranjanje ţivljenja na Zemlji.  

Pouk fizike daje dijakom znanja in veščine, ki so potrebne: 

- za varovanje in smotrno rabo okolja ter za kritični odnos do človeškega vpliva 

na okolje, 

- za razumevanje naravnih pojavov in procesov v vsakdanjem ţivljenju, kar jih 

obvaruje pred praznoverjem, 

- za zavedanje, kako naravoslovne znanosti in tehnološki razvoj vplivajo na okolje 

in ţivljenjske razmere ter kako pomagajo človeku pri reševanju aktualnih 

problemov, kot so problemi z  energijo, pitno vodo, hrano, zdravjem  itd. 

Predlogi za nadaljnje delo 

1. Zaradi precejšnjih konceptualnih sprememb bo posodobitev pouka 

dolgotrajna, če ne bomo čim prej poskrbeli za pripravo priročnikov za učitelje, 

ki naj vsebujejo konkretna didaktična gradiva za pouk. Z izobraţevanjem 

učiteljev bo potrebno doseči, da bo pouk bolj usmerjen v usvajanje procesnih 

znanj (glej str. 10) in razvijanje tistih ključnih kompetenc, ki jih najlaţe razvijamo 

pri fiziki, manj pa v sistematično pokrivanje vseh klasičnih vsebin gimnzijskega 

programa fizike. Omenjene cilje bomo laţje dosegli s pripravo napotkov za 

učitelje in delovnih listov za dijake: 

 za izvajanje aktivnih oblik in metod pouka fizike z elementi diferenciacije in 

individualizacije (individualno delo dijakov ter delo v skupinah), 

 za problemski pouk,  

 za sodobnejše oblike eksperimentalnih vaj dijakov  ( vaje z manj rutinskega 

dela ter z večjim poudarkom na razumevanju konceptov, na opazovanju, 

sklepanju, vrednotenju,  

 za uporabo informacijske in komunikacijske tehnologija  (IKT) pri pouku 

fizike, 

 za terenske vaje,  

 za zanimive izbirne vsebine in medpredmetno povezovanje, 

 za kratke projektne naloge  itd. 
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2. Izobraţevanja učiteljev naj bi bila v smiselnem obsegu za vse učitelje obvezna.  

3. Posodobitve bomo uvajali predvsem preko študijskih srečanj in seminarjev za 

učitelje. Sklici naj potekajo na šolah, kjer je moţno tudi eksperimentalno delo, 

učna gradiva pa se lahko posredujejo preko e-učilnic.  

4. Potrebna je priprava in izvedba centralnega opremljanja vseh šol z vsaj 

minimalnim naborom eksperimentalne opreme za demonstracijske poskuse in 

eksperimentalne vaje dijakov, saj sicer učni načrti za naravoslovne predmete v 

celoti ne bodo izvedljivi.  

Literatura 

1. Posodobljeni učni načrti za splošno in klasično gimnazijo ter strokovne gimnazije 

- veljavnost od 2008/09 (za 1. letnike), 

http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2008/programi/gimnazija/ucni_nacr

ti.htm (FIZIKA - splošna gimnazija, FIZIKA - klasična in strokovna gimnazija , 

KEMIJA - splošna gimnazija, KEMIJA - klasična, strokovna gimnazija, BIOLOGIJA - 

splošna gimnazija, BIOLOGIJA - klasična in strokovna gimnazija, OKOLJSKA 

VZGOJA - splošna, klasična, strokovna gimnazija) 

2. Učni načrt za fiziko za gimnazije (140 ur, 175 ur, 210 ur, 280 ur, matura 315 + 35 

ur), http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2007/programi/ 

3. Recommendation of the european parliament and of the council (18 

December 2006), on key competences for lifelong learning,(2006/962/EC) 

4. Priporočilo evropskega parlamenta in sveta evropske unije z dne 18. decembra 

2006 o ključnih kompetencah za vseţivljenjsko učenje, (2006/962/ES);  Uradni list 

Evropske unije L 394/10 SL,  30.12.2006 

5. Poročilo o spremljavi pouka fizike v gimnazijah v letih 2000 do 2003, Zavod RS za 

šolstvo, interno gradivo 

6. Smernice, načela in cilji posodabljanja učnih načrtov, Spremljanje in 

posodabljanje učnih načrtov; Amalija Ţakelj, ZRSŠ, 2007, 

http://www.zrss.si/pdf/_Smernice%20%207.5.%2007.pdf 

http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2008/programi/gimnazija/ucni_nacrti.htm
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2008/programi/gimnazija/ucni_nacrti.htm
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2007/programi/
http://www.zrss.si/pdf/_Smernice%20%207.5.%2007.pdf


 
 

 

˝Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 prednostne 

usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izvajanje projekta 

naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

304 

 

Vloga splošne mature pri razvoju naravoslovnih kompetenc 

Avtor: Sergej Faletič 

 

V sklopu ugotavljanja trenutnega stanja in moţnosi za izboljšanje razvoja 

naravoslovnih kompetenc sem analiziral poročila maturitetnih komisij od leta 2002 do 

leta 2007 [1, 2, 3, 4, 5, 6] ter ankete za dijake iz leta 2006 in 2007 [7, 8]. Poročila sem 

preučeval v kontekstu naravoslovnih hompetenc, kakor so zapisane v Priporočilu 

evropskega parlamenta in sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah 

za vseţivljensko učenje, objavljenega v uradnem lisu Evropske unije [9] (v nadaljnem 

priporočilu ES).  

Poskušal sem ugotoviti kakšen je vpliv mature na poučevanje fizike ter kakšna je 

in bi lahko bila vloga mature pri razvoju naravoslovnih kompetenc. Ţal je nemogoče 

korektno oceniti, koliko so posamezne kompetence doseţene v procesu 

izobraţevanja preko analize maturitetnih rezultatov, če ni omogočen vpogled v 

podrobno analizo uspešnosti reševanja posameznih nalog skupaj z navedbo 

taksonomskih stopenj, ki naj bi jih naloga preverjala. Zato bo moja analiza omejena 

na to, kar se da iz maturitetnih poročil in pregleda nalog razbrati. 

Izbor kompetenc 

V priporočilu ES so navedene različne kompetence v različnih sklopih, a v 

učnem procesu se te kompetence prepletajo med seboj, zato se v analizi nisem 

omejil na kompetence, navedene v sklopu znanosti in tehnologije, pač pa sem 

upošteval vse navedene kompetence, za katere menim, da jih poučevanje 

naravoslovja lahko razvija. Za laţje navajanje sem jih razdelil na "operativne" in 

"procesne" kompetence. 

K operativnim kompetencam prištevam analizo znanstvenih podatkov, 

poznavanje osnovnih naravnih zakonitosti, uporabo matematičnih in tehničnih 

pripomočkov, poznavanje delovanja naprav. [9] 

K procesnim kompetencam štejem zbiranje in kritično obdelavo podatkov, 

sprejemanje odločitev na podlagi dokazov, iskanje razlogov, argumentiranje... [9] 

V priporočilu ES so navedene še kompetence, kot so odgovornost do odločitev, 

zavedanje človekovega vpliva na okolje. Tudi te lahko naravoslovje razvija. 

Vloga splošne mature 

Fizika se v splošnem srednjem izobraţevanju poučuje prva tri leta, izjemoma 

samo dve leti (običajno drugo in tretje). Ĉetrto leto fiziko poslušajo samo kandidati za 

maturo, ki so jo izbrali. 

Splošna matura je zaključni izpit srednjega splošnega izobraţevanja, po ţelji pa 

tudi srednjega strokovnega. Točke doseţene na maturi se uporabljajo pri sprejemu 
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študentov na fakultetah z omejenim vpisom, razen na fakultetah in akademijah, kjer 

so pomembne posebne spretnosti, ki jih srednji splošni in strokovni izobraţevalni sistem 

načeloma ne razvijata, niti preverjata in ocenjujeta. 

Po priporočilu DMKSM (v nadaljnjem komisije), naj bi matura še dodatno 

okrepila kot vstopnica na univerzo [6, str. 53]. Zaključek srednjega šolanja z maturo 

naj bi bil namenjen nadaljevanju šolanja na fakulteti [6, str. 54]. Omogočiti pa bi bilo 

treba dokončanje vsake srednje šole brez mature [6, str. 54]. Cilj slednjega je, da se 

odpravi stanje, ko ima dijak, ki je uspešno zaključil štiri leta srednje šole, a ni uspel 

opraviti mature, priznano samo osnovnošolsko izobrazbo.  

Potemtakem naj bi matura preverjala znanja, ki so potrebna za nadaljevanje 

izobraţevanja. S tega stališča bi morala biti matura primeren pokazatelj, katera naj bi 

ta znanja bila. Vendar se znanja, potrebna za nadaljevanja organiziranega 

izobraţevanja precej razlikujejo od znanj potrebnih za vseţivljenjsko 

samoizobraţevanje. Pri prvem je nekoliko pomembnejše strokovno predznanje, pri 

drugem pa iskanje informacij in njihova kritična interpretacija. 

Fizika na maturi 

Fizika je na maturi eden od izbirnih predmetov. V povprečju ga izbere kakih 17% 

dijakov [slika 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Poročila komisij kaţejo [1, 2, 3, 4, 5, 6], da se je 

število dijakov, ki izberejo fiziko, od leta 2004 vsako leto povečalo za kak odstotek. 

Anketa, izvedena med dijaki [7, 8], kaţe, da med razlogi za izbiro predmeta 

prednjači zanimanje za predmet ≈60%, temu pa sledi potreba po predmetu pri 

nadaljnjem študiju ≈20% [7, 8, str. 14]. Od tod lahko sklepamo, da je fizika predmet, ki 

zanima pribliţno 9% dijakov, nadaljnji 3% pa menijo, da jim bo v pomoč pri 

nadaljnjem izobraţevanju.  
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Graf 29: Deleţ dijakov, ki izberejo fiziko kot enega od maturitetnih predmetov. Podatki so sestavljeni iz podatkov o 

prvem in drugem izbirnem predmetu ter iz števila ocenjevanih pol. Nikjer niso neposredno navedeni. Vir: [1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8] 
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Analiza edukometričnih indeksov [3, str. 115, 5, str. 115, 6, str. 114] nakazuje, da 

se pri maturi iz fizike pogosteje pojavljajo prelahke naloge kot preteţke. V letih, ko je 

bila objavljena ločena analiza indeksov teţavnosti za prelahke in preteţke naloge, je 

bil deleţ prelahkih nalog med 5% in 30%, preteţkih nalog pa ni bilo. Matura preverja 

predvsem operativne kompetence (reševanje nalog), obdelavo znanstvenih 

podatkov, razumevanje tabel in grafov. Glede na uspešnost pri maturi iz fizike [1, 2, 3, 

4, 5, 6] in indeks teţavnosti lahko sklepam, da so te kompetence dobro doseţene. 

Potencial splošne mature za razvoj naravoslovnih kompetenc 

Fiziko izbere za maturo le 17% dijakov gimnazijskega programa splošne 

gimnazije, to pomeni, da so v analizi zajeti le njihovi podatki. Predvidoma in skladno z 

rezultati ankete [7, 8, str. 14] so to večinoma dijaki, ki jih fizika zanima ali jo 

potrebujejo pri študiju. 

Od tod bi lahko sklepali, da matura in njena sestava vpliva le na deleţ dijakov, 

ki se zanjo posebej pripravlja. Korelacija med ocenami v 4. letniku in ocenami pri 

maturi je bila v letih med 2002 in 2007 med 0,64 in 0,70 (>0,5 je ţelena vrednost) [1, 2, 

3, 4, 5, 6]. To pomeni, da je poučevanje in ocenjevanje v četrtem letniku zelo skladno 

z zahtevami mature. To se da interpretirati tudi tako, da matura vleče smernice 

izobraţevalnega procesa. Po priporočilu komisije [6, str. 53] naj bi matura postala 

običajen zaključek šolanja, ki ne bi zahtevala dodatnih priprav, kar je skladno s prej 

ugotovljenim: pouk je (ali naj bo) skladen z zahtevami mature ali obratno. A v ta 

vzorec, ki kaţe tako dobro korelacijo, je zajetih le tistih 13% dijakov, ki izberejo maturo 

iz fizike in poslušajo fiziko v 4. letniku. 

Vendar primerjava med ocenami v 3. letniku in ocenami pri maturi kaţe 

podobno korelacijo (>0,6). Tu je spet zajeta samo populacija, ki opravlja maturo iz 

fizike, a kriterij in način poučevanja v 3. letniku je enak za vse dijake. Tudi tiste, ki ne 

izberejo fizike. To kaţe, da je vsaj ţe od tretjega letnika dalje pouk in kriterij skladen s 

pričakovanji na maturi. 

Po še enem priporočilu komisije, naj bi se uskladila matura in učni načrt tako, da 

bi učni načrt narekoval vsebine mature in bi s tem zamenjal maturitetne kataloge. 

Drugače povedano, učni načrt bi moral sluţiti tudi kot maturitetni katalog. 

Pri taki usklajenost mature z učnim načrtom, bi bilo mogoče doseči, da bi se 

način pouka in poudarjanje različnih kompetenc prilagajal zahtevam na maturi in to 

za celotno populacijo dijakov srednjega splošnega izobraţevanja vsaj od 3. letnika 

dalje zaradi same mature, še prej pa zaradi usklajenosti mature in učnega načrta. 

Nadalje je priporočilo komisije, naj bo matura čim bolj skladna z oblikami 

zaključka šolanja v članicah EU, da se s tem omogoči laţjo medsebojno veljavnost 

listin. Cilj je, da bi listina vsake članice bila priznana v celotni EU brez diferencialnih 

izpitov [6, str. 52]. Ker gre pri razvoju naravoslovnih kompetenc za priporočilo EU, je 

smiselno pričakovati, da bodo vse drţave ubrale podobne smernice za doseganje 

navedenih kompetenc. Usklajenost splošne mature s temi smernicami naj bi naravno 



 
 

 

˝Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 prednostne 

usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izvajanje projekta 

naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

307 

 

pripeljala do preverjanja naravoslovnih kompetenc na maturi in posledično do 

poudarjanja le-teh pri pouku. 

Priporočilo ES navaja naravoslovne kompetence in njihovo pomembnost v 

kontekstu socialnega varstva, to je boljše zaposljivosti in prilagodljivosti delovne sile, ki 

naj bi bila sposobna učinkovito priučiti se novih znanj [9]. V njem lahko preberemo: 

"Maastrichtska študija o poklicnem izobraţevanju in usposabljanju iz leta 2004 

navaja precejšnjo vrzel med stopnjami izobrazbe, ki jih zahtevajo nova delovna 

mesta, in stopnjami izobrazbe, ki jih dosega evropska delovna sila. Ta študija kaţe, da 

je več kot tretjina evropske delovne sile (80 milijonov oseb) nizko izobraţena, ob tem 

pa se ocenjuje, da bo do leta 2010 skoraj 50 % novih delovnih mest zahtevalo 

terciarne kvalifikacije, skoraj 40 % bo zahtevalo višjo srednjo stopnjo izobrazbe, samo 

15 % sluţb pa bo primernih za tiste z osnovno izobrazbo." 

Trendi torej kaţejo, da bo v EU vse več ljudi potrebovalo višjo ali visoko 

izobrazbo in jih torej prav toliko potrebuje temu primerne kompetence [9]. Te naj bi 

razvijal izobraţevalni sistem [9]. Doseganje navedenih kompetenc zgolj za majhen 

deleţ dijakov srednjega splošnega izobraţevanja torej ni cilj. Cilj je doseganje teh 

kompetenc za čim širšo populacijo kot enega od osnovnih namenov sekundarnega 

šolanja. S tega stališča, bi bilo torej treba organizirati pouk: oblike izvajanja, metode 

dela, vsebine ter načine in kriterije preverjanja in ocenjevanja znanja skladno s ciljem 

doseganja navedenih kompetenc ţe od začetka srednjega šolanja. Prejšnja 

ugotovitev, da lahko matura preko korelacije s poukom in učnim načrtom pri tem 

pripomore je torej pomembna. Prenovljeni učni načrt nadalje zmanjšuje obseg 

obvezne snovi in odpira moţnosti za občasno izvedbo pouka skladno s cilji 

doseganja navedenih kompetenc. Vendar ni priporočljivo, da bi se obseg snovi 

zmanjšal do te mere, da ne bi več pokrival poznavanja osnovnih zakonitosti narave, 

ki je tudi ena od naravoslovnih kompetenc, navedenih v priporočilu ES. 

Rezultati ankete za dijake kaţejo [7, str. 14, 8, str. 15], da je več kot 30% ur pri 

pripravah za maturo namenjenih spodbujanju k iskanju lastnih primerov, področij 

uporabe naučenega, samostojnemu zastavljanju in reševanju problemov ter 

oblikovanju utemeljenih kritičnih sodb. Navedeno sodi med najpomembnejše 

naravoslovne kompetence za vseţivljenjsko učenje in druţbeno odgovorno ravnanje. 

Dejstvo, da je pri pripravah na maturo več kot 30% časa lahko namenjenega takim 

ciljem in je kljub temu korelacija med uspešnostjo pri pouku in na maturi več kot 0,50, 

lahko pomeni dvoje: da matura preverja tako znanje ali da je časa pri pripravah 

dovolj, da se take vsebine obravnava, kljub temu, da jih matura ne preverja. Pregled 

nalog z matur [10] nakazuje, da zgoraj navedena znanja sploh niso preverjana. 

Interpretacija računskih rezultatov in sklepanje na posledice pa je preverjano v veliko 

manjšem obsegu od 30% točk. Ker je uspeh na maturi eden od glavnih pritiskov na 

učitelje in si le-ti kljub temu vzamejo čas za razvoj takih kompetenc pri pripravah na 

maturo, lahko sklepamo, da je časa v prejšnjih letnikih, ki še niso toliko obremenjeni z 

maturo, za to tudi dovolj. Mogoče je sicer, da so dijaki v anketi vzeli v vzorec vsa leta 

svojega šolanja kot pripravo na maturo in da so bile take kompetence v resnice 
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razvijale v prejšnjih letih. V vsakem primeru je to spodbuden podatek za prihodnost 

razvoja naravoslovnih kompetenc. 

Zaključek 

Splošna matura preverja znanje pridobljeno med srednjim splošnim 

izobraţevanjem. Fizika je izbirni predmet, ki ga v povprečju izbere med 17% 

kandidatov. Pouk je v splošnem usklajen z zahtevami na maturi, saj je korelacijski 

indeks >0,64. Izmed kompetenc, navedenih v priporočilu ES, matura dobro preverja 

poznavanje osnovnih zakonitosti narave, interpretacijo in obdelavo znanstvenih 

podatkov, uporabo in razumevanje matematičnih orodij (grafov, tabel, enačb, 

modelov) ter deloma uporabo tehničnih pripomočkov. Glede na rezultate mature in 

indeks teţavnosti, so te kompetence pri nas dobro doseţene. Matura ne preverja 

sposobnosti iskanja in obdelave informacij, kritične presoje, sposobnosti sprejemanja 

odločitev na podlagi dokazov, uporabe naravoslovne metodologije pri oblikovanju 

odločitev, mnenj in sklepov, zavedanja človekovega vpliva na okolico ter odkrivanja 

vprašanj, na katera lahko fizika ponudi odgovor. Vendar so kljub temu nakatera od 

teh znanj obravnavana pri pouku nekje v obsegu 30% celotnega pouka. Na osnovi 

analiziranih gradiv, ni mogoče nedvoumno ugotoviti ali so ta znanja obravnavana za 

celotno populacijo dijakov srednjega splošnega izobraţevanja ali le za tiste dijake, ki 

izberejo fiziko kot maturitetni predmet. Priporočilo ES pa navaja, da bo tako znanje 

predvidoma potrebovalo več kot 50% populacije EU. Vendar je dejstvo, da so ta 

znanja ţe obravnavana v veliko večjem obsegu, kot je potrebno za maturo, hkrati 

pa so operativna znanja dobro doseţena, spodbudno za nadaljni razvoj 

naravoslovnih kompetenc. 

Predlog za nadaljnje delo 

Moţnosti za razvoj naravoslovnih kompetenc, ki jih sedanji sistem še ne načrtno 

razvija, vidim v tem, da se poišče z učnim načrtom usklajene primere, na katerih se 

da razvijati omenjene kompetence: kritična presoja člankov, posnetkov (poljudno 

znanstvene oddaje vsebujejo včasih očitne napake, ki jih lahko dijaki odkrijejo), 

znanstveno fantastične umetnosti (dijaki bi lahko ocenili realističnost, skladnost s 

fizikalnimi zakoni, posameznih elementov v filmih, knjigah ter nadalje iskali neskladja 

tudi znotraj samega okvira filma ali knjige), izdelava seminarjev (kjer bi bil poudarek 

na iskanju in pravilni obdelavi ter interpretaciji informacij), priprava diskusije na katero 

od aktualnih tem, povezanih z znanostjo (to odpira moţnosti za razvoj kompetenc 

strpnosti, sposobnosti argumentiranja, oblikovanja in podajanja mnenj na osnovi 

dokazov, …), znanstveno raziskovanje dijakom še neznanih pojavov (raziskovalna 

naloga s področja, ki je v učnem načrtu za srednje šole, za osnovne pa ne, s ciljem 

priti do matematičnega modela z popis pojava). Iskali bi samo primere, ki so usklajeni 

z učnim načrtom in dovolj enostavni, da se jih da obdelati znotraj razpoloţljivega 

časa in s predznanjem, ki ga lahko pričakujemo od dijakov, ne da bi ogrozili 

doseganje operativnih kompetenc.  

Obravnava specifičnih kompetenc, potrebnih za nadaljnje izobraţevanje v 

naravoslovju (poglobljenega strokovnega znanja, naprednih matematičnih prijemov, 
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...), se lahko deloma premakne v četrti letnik, ko fiziko poslušajo samo tisti, ki jo 

izberejo za maturo, predvidoma ţe tako z namenom nadaljevanja izobraţevanja. 

Vendar mora poznavanje osnovnih zakonitosti narave ostati obvezno za vse dijake 

splošnega izobraţevanja, saj je, kot ţe rečeno, to tudi ena od naravoslovnih 

kompetenc, ki jo ţe dobro dosegamo. Tudi nekaj osnovnih matematičnih 

kompetenc je prav tako navedenih v priporočilu ES, in jih je potemtakem smiselno 

izvajati ţe od začetka (branje in izdelava grafov, uporaba tabel, modelov, 

matematičnih abstrakcij (formul) itd.) 

Dodatno osredotočanje na razvoj procesnih kompetenc bi utegnilo celo 

vzbuditi (ustrezen) občutek, da srednje izobraţevanje izobraţuje za ţivljenje, ne zgolj 

za nadaljevanje študija. Dijaki v neformalnih pogovorih namreč pogosto omenjajo, 

da se jim zdi znanje pridobljeno v šoli neuporabno za ţivljenje. 
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Poklicna matura 

Avtor: Maja Martinšek 

 

Izvedena je bila analiza uspešnosti kandidatov na poklicni maturi. Spodnji sliki 

(slika 1 in 2) prikazujeta kakšna je bila uspešnost na poklicni maturi skozi leta, in sicer 

od 1998 do 2007. Stolpci svetlejše barve se nanašajo na rezultate zaključnih izpitov. 

Zaradi primerljivosti so pri poklicni maturi upoštevani le kandidati srednjega 

strokovnega izobraţevanja v spomladanskem roku. 

 

Slika 26: Uspešnost kandidatov na poklicni maturi in primerjava z rezultati zaključnih izpitov od 1998 dalje. (Vir: Letno 

poročilo o poklicni maturi 2004) 

 

Na sliki 26 je predstavljena uspešnost izbrane skupine kandidatov na poklicnih 

maturah od 2002 dalje na spomladanskem izpitnem roku. Upoštevani so dijaki 

srednjih strokovnih in poklicno-tehniških izobraţevalnih programov, ki so v 

posameznem izpitnem roku prvič opravljali poklicno maturo. 
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Slika 27: Uspešnost kandidatov na poklicni maturi od 2002 dalje. (Vir: Letno poročilo o poklicni maturi 2007). 

 

Kot lahko vidimo, se je uspešnost kandidatov od leta 1998 najprej povečevala 

(od 83% do pribliţno 85%), nato je leta 2001 dosegla najniţjo vrednost - 80%, nato pa 

se je ponovno začela dvigovati, dokler ni leta 2007 dosegla 88%. 

Uspešnost kandidatov glede na vrsto izobraţevalnega programa 

Vsakoletno se izkaţe, da je največ uspešnih med kandidati, ki so opravljali 

poklicni tečaj. Po uspešnosti sledijo kandidati iz srednjega strokovnega izobraţevanja. 

Najslabše pa so se leta 2007 odrezali kandidati iz poklicno-tehniškega izobraţevanja. 

Razlike v uspešnosti so nekoliko večje kakor v preteklih letih, saj je uspešnost v 

programih poklicno-tehniškega izobraţevanja padla pod 90 %. Ugotoviti bo treba 

vzroke za zniţevanje uspešnosti v teh programih ob upoštevanju različne strukture 

programov. (Vir: Letno poročilo o poklicni maturi 2007). 

Dodatni maturitetni predmet 

Dodatni maturitetni predmet je predmet splošne mature, ki kandidatu z 

opravljeno poklicno maturo omogoči vpis na nekatere univerzitetne programe v 

skladu z vsakoletnim razpisom za vpis v visoko šolstvo. Kandidati lahko izpit opravljajo 

v istem izpitnem roku kakor poklicno maturo. (Vir: Letno poročilo o poklicni maturi 

2007). 

V tabeli 1 so zbrani podatki o kandidatih za dodatni maturitetni predmet 

splošne mature od leta 2003 do leta 2007. Iz nje lahko razberemo, da se za 

opravljanje dodatnega maturitetnega predmeta prijavi precej več kandidatov, 

kakor jih pozneje pristopi k opravljanju. Vidimo lahko, da se je uspešnost niţala od 

leta 2003 do 2007, z izjemo rahlega vzpona leta 2006. Prav tako se je povprečna 

ocena dodatnega maturitetnega predmeta niţala do leta 2007, ko je dosegla 

najniţjo točko, 1,75. To kaţe na pomanjkljivo pripravljenost kandidatov za dodatni 

predmet. Glede izbire predmeta so trendi v vseh letih zelo podobni, največ 
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kandidatov se odloča za zgodovino, močneje zastopani pa so še ekonomija, tuji 

jeziki, matematika in fizika. 

Tabela 21: Podatki o kandidatih za dodatni maturitetni predmet splošne mature od leta 2003 do leta 2007. 

 
Št. 

prijavljenih 

Št. 

udeleţenih 
Št. uspešnih % uspešnih 

Povprečna 

ocena 

2007 1733 1328 739 55,6 1,75 

2006 1790 1396 840 60,2 1,96 

2005 1601 1185 842 59,4 2,11 

2004 1436 1071 724 59,4 2,09 

2003 1357 997 658 61,3 2,07 

 

Fizika 

V okviru dodatnega maturitetnega predmeta so si kandidati lahko izbrali fiziko. 

Podatki o teh kandidatih so zbrani v tabeli 22. Tabela prikazuje podatke med leti 

2003 – 2007, in sicer za spomladanski in jesenski rok. 

Tabela 22: Podatki o kandidatih za dodatni maturitetni predmet - fizika splošne mature na spomladanskem in 

jesenskem izpitnem roku med leti 2003 in 2007. 

 
Št. 

prijavljenih 

Št. 

kandidatov 

(%) 

Opravljali 

izpit 

Opravili 

izpit 

Deleţ 

uspešnih 

Povprečna 

ocena 

Spomladanski 

rok 2007 
120 8,46 101 64 63,4 1,95 

Jesenski rok 

2007 
16 5,08 12 3 25,0 1,33 

Spomladanski 

rok 2006 
114 7,01 96 73 76,0 2,29 

Jesenski rok 

2006 
7 4,27 1 1 100,0 2,00 

Spomladanski 

rok 2005 
114 8,03 90 48 53,3 1,86 

Jesenski rok 

2005 
14 7,69 5 2 40,0 1,40 

Spomladanski 

rok 2004 
127 10,5 114 82 71,9 2,18 

Jesenski rok 

2004 
29 13,1 23 12 52,2 1,87 

Spomladanski 

rok 2003 
142 13,3 122 84 68,9 2,06 
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Jesenski rok 

2003 
31 10,8 19 16 84,2 2,11 

 

Iz tabele lahko razberemo, da se je odstotek kandidatov, ki so se prijavili na 

fiziko, kot dodatni maturitetni predmet, niţal do leta 2006, ko je dosegel najniţjo 

točko (7,01%). Nato pa se je v letu 2007 ponovno zvišal na 8,46%. Povprečna ocena 

je naraščala od leta 2003 do leta 2006, ko je dosegla najvišjo vrednost (2,29), nato 

pa je v letu 2007 ponovno padla. Vendar, povprečna ocena je pri tem predmetu 

izjemno nizka, kar lahko govori o tem, da kandidati niso dobro pripravljeni na ta 

predmet. 

V nadaljevanju se osredotočimo še na podatke o kandidatih glede na ocene 

pri predmetu fizika. V tabeli 23 so zbrani podatki o ocenah kandidatov na vseh treh 

rokih med leti 2003 in 2007. 

Tabela 23: Število in deleţ (odstotek) kandidatov po posamezni točkovni oceni pri poklicni maturi pri fiziki, kot 

dodatnem maturitetnem predmetu na spomladanskem, jesenskem in zimskem izpitnem roku med leti 2003 in 2007. 

 (1) % (2) % (3) % (4) % (5) % 2-5 % vsi 
Povpr. 

ocena 

Spomladanski 

rok 2007 
1 20,0 2 40,0 1 20,0 1 20,0 - - 4 80,0 5 2,4 

Jesenski rok 

2007 
- - 1 50,0 1 50,0 - - - - 2 100,0 2 2,5 

Zimski rok 2007 - - - - - - - - - - - - - - 

Spomladanski 

rok 2006 
8 19,5 10 24,4 13 31,7 6 14,6 4 9,8 33 80,5 41 2,7 

Jesenski rok 

2006 
4 16,7 12 50,0 4 16,7 4 16,7 - - 20 83,3 24 2,3 

Zimski rok 2006 2 16,7 8 66,7 2 16,7 - - - - 10 83,3 12 2,0 

Spomladanski 

rok 2005 
1 2,1 18 38,3 14 29,8 10 21,3 4 8,5 46 97,9 47 3,0 

Jesenski rok 

2005 
1 5,6 4 22,2 7 38,9 4 22,2 2 11,1 17 94,4 18 3,1 

Zimski rok 2005 1 25,0 2 50,0 - - 1 25,0 - - 3 75,0 4 2,3 

Spomladanski 

rok 2004 
7 12,1 19 32,8 20 34,5 6 10,3 6 10,3 51 87,9 58 2,7 

Jesenski rok 

2004 
- - 3 20,0 12 80,0 - - - - 15 100,0 15 2,8 

Zimski rok 2004 1 25,0 1 25,0 - - 1 25,0 1 25,0 3 75,0 4 3,0 

Spomladanski 

rok 2003 
7 17,1 14 34,1 9 22,0 7 17,1 4 9,8 34 82,9 41 2,7 

Jesenski rok 

2003 
2 9,5 10 47,6 5 23,8 4 19,0 - - 19 90,5 21 2,5 

Zimski rok 2003 3 25,0 6 50,0 2 16,7 1 8,3 - - 9 75,0 12 2,1 
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Vidimo lahko, da se je povprečna ocena pri predmetu fizika tudi tukaj zniţala v 

letu 2007. Prav tako se je močno zniţalo tudi število kandidatov, ki so si za dodatni 

maturitetni predmet izbrali fiziko. Namreč, leta 2003 si je na spomladanskem roku 

izbralo fiziko 41 kandidatov, leta 2007 pa le 5. Tudi ocene so bile slabše leta 2007, saj 

ni bilo niti ene odlične ocene in bila je le ena prav dobra ocena, za razliko od vseh 

ostalih spomladanskih rokov v prikazanih letih. Torej, če pogledamo celotno sliko, 

domnevam, da se je uspešnost kandidatov na poklicni maturi začela slabšati zaradi 

ne zadostne pripravljenosti maturantov ali pa zaradi teţjih nalog na poklicni maturi v 

primerjavi s prejšnjimi leti. 

Seznam univerzitetnih študijskih programov, na katere so bili sprejeti tudi 

poklicni maturanti 

Tabela 24 prikazuje seznam univerzitetnih študijskih programov, kamor so bili, 

leta 2003, sprejeti tudi poklicni maturanti. 
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Tabela 24: Univerzitetni študijski programi, kamor so bili, leta 2003, sprejeti tudi poklicni maturanti. (Letno poročilo o 

poklicni maturi 2003) 

 

Vidimo lahko, da je bilo 6 poklicnih maturantov sprejetih na FMF, UL, na 

program Fizika UN, 2 na program Fizika in tehnika, ter 2 na program Kemija in fizika na 

PEF, UL. 
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Predlogi za nadaljnje delo 

Še dalje si je treba prizadevati za povečevanje eksternosti poklicne mature tudi 

pri drugem in pri četrtem predmetu. Zgledi zadnjih dveh let kaţejo, da takšna 

prizadevanja bistveno pripomorejo k izenačevanju pogojev in k večji 

transparentnosti, posledica tega pa je tudi povečanje pravičnosti in verodostojnosti 

rezultatov poklicne mature. 

Ĉeprav je s poenotenjem kriterijev in z uvajanjem pisnega in ustnega dela pri 

drugem predmetu doseţen precejšen napredek, obstaja še dalje potreba po 

oblikovanju ustrezne mreţe delovnih strokovnih komisij, katerih glavna naloga bi bila 

razvoj preverjanja in ocenjevanja znanja v poklicnem in strokovnem izobraţevanju. 

»Sistematično je potrebno nadgrajevati sistem imenovanje zunanjih članov 

izpitnih komisij za četrti predmet, kajti le z njihovo pomočjo je mogoče ohranjati 

neposreden stik z gospodarstvom in zagotoviti ustrezne kriterije za merjenje doseţenih 

kompetenc kandidatov. 

Večji poudarek je potrebno dati tudi usposabljanju članov izpitnih komisij pri 

drugem in četrtem predmetu in to sistemsko urediti, ob tem pa je treba povečati tudi 

prizadevanja za usposabljanje s področja ocenjevanja vseh drugih v poklicno 

maturo vpetih učiteljev. 

Potreben je razmislek o pogojih opravljanja poklicne mature za odrasle. 

Smiselno bi bilo preučiti moţnost o uvedbi kreditnega sistema za odrasle, kar bi jim 

omogočalo opravljanje poklicne mature po enotah v daljšem časovnem obdobju. 

To bi bilo tudi v skladu s trendi v razvoju izobraţevanja odraslih. Ker ni mogoče 

opraviti analize uspešnosti poklicne mature glede na način priprave (izredno ali 

redno šolanje), bi bilo potrebno vpeljati tudi ustrezno evidenco o tem, kako so se 

izobraţevali kandidati. Okrepiti je potrebno delo pri pripravi prenove mature v celoti 

in pri tem oblikovati komisijo, ki bo koncept prenove ustrezno pripravila, in koordinirati 

delo z novo konceptualizacijo splošne mature. Precejšen problem predstavlja velika 

heterogenost kandidatov. Razrešiti bi bilo potrebno vprašanje enotnih standardov v 

različnih izobraţevalnih programih in omogočiti uvajanje različnih ravni zahtevnosti pri 

posameznih izpitih poklicne mature. 

Elemente eksternosti bi bilo potrebno razširiti z uvajanjem dveh ocenjevalcev pri 

tistih izpitnih enotah, pri katerih je moţnost subjektivne ocene večja in razviti 

regulacijo ustnega dela izpita pri splošnoizobraţevalnih predmetih, vključno z 

morebitno moderacijo ocenjevanja pri ustnem delu izpita.« (Vir: Letno poročilo o 

poklicni maturi 2006) 

 »Pomembno je še nadalje zagotavljati kakovostno usposabljanje učiteljev 

predvsem za področje ocenjevanja. Javni zavodi naj pripravijo programe 

usposabljanja s poudarkom na uvajanju novih oblik preverjanja in ocenjevanja pri 

doseganju kompetenc.« (Vir: Letno poročilo o poklicni maturi 2007). Dobro bi bilo 

tudi, če bi učitelji oz. profesorji bolj povezovali fiziko z naravo, z našim vsakdanom ter 
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da bi, predvsem v OŠ, dajali večji pomen na razumevanje pojavov kot pa na njihov 

matematični zapis. 
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Analiza raziskave PISA 2006 

Avtor: izr. prof. dr. Gorazd Planinšič 

 

Rezultati raziskave PISA 2006 kaţejo, da so naravoslovni doseţki slovenskih 

učencev pri 15 letih starosti v mednarodnem merilu razmeroma visoki, saj se je po 

skupnem doseţku na področju naravoslovja Slovenija uvrstila na 12 mesto med 57 

drţavami. Ĉeprav skupna uvrstitev odraţa neko povprečno stanje izobraţevalnega 

sistema drţave, pa je za določanje objektivnega nivoja znanj in kompetenc dijakov 

potrebno podrobno analizirati številne meritve, ki jih ponuja PISA 2006.  

Iz primerjav skupnega doseţka pri naravoslovju z doseţki na posameznih 

naravoslovnih področjih je razvidno, da so se slovenski dijaki relativno slabše odrezali 

na področju kompetenc iz področja »Uporaba naravoslovno-znanstvenih podatkov« 

(3 točke niţje od skupnega doseţka) in na vsebinskem področju »Znanje o 

naravoslovju« (9 točk niţje od skupnega doseţka) (glej sliko 28).  

 

Slika 28: Primerjava skupnega doseţka slovenskih dijakov v naravoslovju z doseţki na posameznih področjih [1]. 

V kategoriji »Uporaba naravoslovno-znanstvenih podatkov« je PISA 2006 

preverjala kompetence, ki jih dijaki razvijajo ob reševanju problemov, ki se v veliki 

meri nanašajo na eksperimentalne pristope oziroma izkušnje pridobljene z 

eksperimentalnim delom.  

Te kompetence od učencev zahtevajo, da zdruţujejo znanje iz naravoslovja in 

znanje o naravoslovnih znanostih, ko ga uporabljajo v različnih ţivljenjskih situacijah in 

pri reševanju aktualnih vprašanj. Glavni deli teh kompetenc so interpretiranje 

naravoslovno-znanstvenih podatkov in preverjenih dejstev ter oblikovanje in 

posredovanje sklepov; prepoznavanje predpostavk, podatkov in utemeljitev v 

ozadju sklepov, pa tudi razmišljanje o druţbenih učinkih naravoslovno-znanstvenega 

in tehnološkega razvoja.  

Druga kategorija kompetenc, kjer naši dijaki izkazujejo nekoliko manjši 

primanjkljaj je kategorija »Prepoznavanje naravoslovno – znanstvenih vprašanj« (2 

točki pod povprečnim doseţkom). Glavna področja znotraj teh kompetenc so 
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prepoznavanje vprašanj, ki jih je mogoče raziskovati znanstveno, določanje ključnih 

besed, ki jih lahko uporabimo za iskanje znanstvenih informacij in prepoznavanje 

ključnih elementov znanstvene raziskave. Naravoslovno znanje, ki se najbolj nanaša 

na kompetenco prepoznavanje naravoslovno-znanstvenih vprašanj, je znanje, ki je 

povezano z razumevanjem naravoslovnih procesov in glavnih delov področij fizikalni 

sistemi, ţivi sistemi ter sistemi Zemlje in vesolja. 

Razvijanje omenjenih kompetenc je tesno povezano z znanji, ki jih je raziskava 

preverjala v kategoriji »Znanje o naravoslovju«, v kateri doseţek slovenskih dijakov 

najbolj zaostaja za povprečnim doseţkom. Kategorija »Znanje o naravoslovju« 

obsega široko paleto znanj in je nadalje razdeljena na podkategoriji »Znanstveno 

raziskovanje« in »Znanstvena razlaga«. Iz opisa znanj, ki jih obsegata podkategoriji je 

razvidna teţa, ki jo daje PISA 2006 eksperimentalnim pristopom reševanja 

naravoslovnih problemov (glej tabelo 1).  Podkategoriji sta med seboj povezani, saj 

so znanstvene razlage rezultat znanstvenega raziskovanja. 

Tabela 25: Podkategorije vsebinskega področja »Znanje o naravoslovju« 

Znanstveno raziskovanje 

 

Izvor (npr. radovednost, znanstvena vprašanja) 

Namen (npr. pridobivanje dokazov, ki pomagajo odgovoriti na znanstvena 

vprašanja, veljavne zamisli, modeli in teorije, ki usmerjajo raziskovanje) 

Eksperimenti (npr. različna vprašanja terjajo različno načrtovanje 

znanstvenih raziskav) 

Tipi podatkov (npr. kvantitativni /merjenje/, kvalitativni /opazovanje/) 

Merjenje (npr. nezanesljivost, ponovljivost, odstopanja, točnost/natančnost 

v opremi in postopkih) 

Značilnosti rezultatov (npr. empirični, preizkušeni, preverljivi, ponarejeni) 

 

Znanstvene razlage 

 

Tipi (npr. hipoteza, teorija, model, zakon) 

Sestava (npr. predstavitev podatkov; vloga razpoloţljivega, veljavnega 

znanja in novih dokazov, kreativnost in domišljija, logika) 

Pravila (morajo biti npr. logično dosledna; temeljiti na preverjenih dejstvih 

in zgodovinskem ter veljavnem znanju) 
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Rezultati (prinašajo npr. novo znanje, nove metode, nove tehnologije, 

vodijo k novim vprašanjem in raziskavam)  

 

―Znanstvene razlage‖ so rezultat ―Znanstvenega raziskovanja‖. 

Odnos do naravoslovja 

Pomembne podatke o naravoslovni pismenosti in o odnosu naših dijakov do 

naravoslovnih znanosti in tehnologije vsebuje tudi analiza vprašalnika, ki so ga dijaki 

izpolnjevali ločeno od reševanja pol z nalogami.  Ti podatki sicer ne odraţajo 

neposredno stanja kompetenc dijakov, odkrivajo pa številne parametre za katere je 

dokazano, da so odločilni pri oblikovanju različnih kompetenc.  

Analiza je pokazala, da je percepcija slovenskih dijakov o lastnih sposobnostih 

pri reševanju naravoslovnih nalog izjemno nizka, saj so se med 57 drţavami uvrstili šele 

na 46 mesto [2, str. 134-136]. Pozitivna percepcija o lastnih sposobnostih ima 

pomemben vpliv na motivacijo. Pozitivna percepcija lahko vpliva na pripravljenost 

dijaka, da se loti zahtevnejše naloge in vztraja pri njenem reševanju.   

Percepcijo o lastnih sposobnostih so v raziskavi merili na naslednji način. 

Dijakom so predstavili konkretne naloge (probleme) iz različnih področij naravoslovja, 

dijaki pa so se morali opredeliti o tem s koliko truda bi opisane naloge opravili (tabela 

2). Z drugim nizom vprašanj so preverjali zaupanje dijakov v lastno znanje pri 

naravoslovnih predmetih (tabela 25). Ĉeprav se zdi, da med »percepcijo o lastnih 

sposobnostih« in  »zaupanjem v lastno znanje« ni velike razlike, pa so presenetljivo naši 

dijaki pri slednjih vprašanjih dosegli znatno boljši rezultat, med 57 drţavami 19 mesto 

[2, str 138-139]. 
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Tabela 26: Vprašanje za določanje percepcije o lastnih sposobnostih pri reševanju konkretnih naravoslovnih nalog 

[3]. 
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Tabela 27: Vprašanje za določanje zaupanja dijakov v lastno znanje pri naravoslovnih predmetih [3]. 

 

Velika razlika med na videz zelo podobnima vprašanjema kaţe na 

pomanjkanje znanj in kompetenc, ki bi našim dijakom dvignili zaupanje v lastno 

sposobnost reševanja konkretnih nalog povezanih z naravoslovjem. Naši dijaki 

dojemajo svoje znanje in kompetence v naravoslovju bolj kot sredstvo s katerim 

dosegajo učne uspehe in mnogo manj kot sposobnosti s katerimi lahko samostojno 

rešijo konkretne naloge. Rezultati kaţejo na to, da naši dijaki v veliki meri nimajo 

priloţnosti, da bi pri reševanju (premišljeno izbranih in preverjenih) realnih problemov 

morali samostojno uporabiti pridobljeno naravoslovno znanje, kritično presojati in 

samostojno pridobivati manjkajoče podatke. Takšna ugotovitev se ujema tudi z 

relativno slabšim doseţkom na področju kompetenc »Uporaba naravoslovno-

znanstvenih podatkov« in na področju »Znanje o naravoslovju«, o čemer sem poročal 

v začetku analize.   

Opisani rezultati kaţejo tudi na to, da naši dijaki nimajo dovolj priloţnosti za 

kritično diskusijo o različnih strategijah oziroma pristopih pri reševanju problemov, pa 

tudi na to, da mnogi naši učitelji naravoslovnih predmetov ne uspejo povezati učnih 

vsebin z aktualnimi problemi, ki se navezujejo na naravoslovje in tehnologijo. Takšne 

sklepe  potrjuje tudi analiza odgovorov na vprašanja iz vprašalnika, ki so se nanašala 

na dijakove osebne okoliščine, učne navade, motivacijo za učenje, zaznavanje 
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učnega okolja, lastne učinkovitosti pri reševanju naravoslovnih nalog in sposobnosti 

za učenje [1]. Med odgovori so najbolj indikativna vprašanja, ki se navezujejo na 

eksperimentalni pristop pri naravoslovnih predmetih in sodijo v sklop z naslovom 

―Kako pogosto pri pouku naravoslovnih predmetov, ki jih imaš na urniku, potekajo 

naslednje dejavnosti?‖. Sklop obsega 17 vprašanj, v tabeli 28 pa so prikazani deleţi 

posameznih odgovorov na 8 izbranih vprašanj iz omenjenega sklopa.  Ker je pomen 

in vloga praktičnega dela v poklicnih šolah znatno drugačna kot v gimnazijah, so v 

pričujoči analizi upoštevani le odgovori dijakov iz gimnazij (torej iz splošnih, tehniških, 

umetniških, klasičnih in ekonomskih gimnazij). 

Tabela 28: Frekvence odgovorov na izbrana vprašanja iz vprašalnika za dijake in dijakinje (v predstavljeno analizo 

so bili vključeni le odgovori gimnazijcev) (vir: Pedagoški Inštitiut.) 

 
Pri vseh 

urah 

Pri večini 

ur 

Pri 

nekaterih 

urah 

Nikoli ali 

skoraj 

nikoli 

Dijaki v laboratoriju ali naravoslovni 

učilnici izvajamo praktične poskuse. 
8% 12% 74% 7% 

Dijaki moramo sestaviti načrt 

laboratorijskega poskusa za raziskovanje 

naravoslovnega problema. 

2% 9% 42% 47% 

Dijaki lahko sami pripravimo poskus. 4% 13% 43% 40% 

Dijaki moramo narediti raziskavo, s 

katero preverimo svoje zamisli. 
3% 14% 38% 46% 

Profesor razloţi, kako lahko naravoslovno 

znanje uporabimo pri različnih pojavih 
11% 40% 39% 11% 

Profesor nam s pomočjo naravoslovja 

pomaga razumeti svet zunaj šole. 
8% 30% 47% 15% 

Profesor jasno razloţi, kako pomembno 

je naravoslovno znanje v našem ţivljenju. 
8% 33% 41% 17% 

Profesor s primeri uporabe tehnologije 

pokaţe, kako je naravoslovje 

pomembno za druţbo. 

5% 22% 45% 28% 

 

Analiza odgovorov v tabeli 29 kaţe, da skoraj polovica dijakov v naših 

gimnazijah nikoli ali skoraj nikoli ni vključena v samostojno eksperimentalno delo, pri 

katerem bi morali sami načrtovati poskus, pripraviti poskus ali narediti raziskavo s 

katero bi preverili svoje zamisli. Iz odgovorov lahko tudi razberemo, da po mnenju 

dijakov več kot polovica učiteljev naravoslovnih predmetov le pri nekaterih urah, ali 

še to ne, predstavi povezavo med učnimi vsebinami in svetom zunaj šole ali 

pomembnost naravoslovnega znanja in tehnologije za druţbo. Med ugotovitvama 
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obstaja povezava, saj je znano, da lahko naravoslovne vsebine iz učnega načrta 

učinkovito poveţemo z vsakdanjim ţivljenjem in tehnologijo prav z eksperimentalnimi 

pristopi, ki vključuje aktualne tematike ter številne predmete in materiale, ki so plod 

sodobne tehnologije.  

Samostojno in ustvarjalno eksperimentalno raziskovalno delo v šoli pa pozitivno 

vpliva tudi na samopodobo dijakov glede uspešnosti pri naravoslovnih predmetih 

(glej tabelo 30). Korelacije sicer niso velike, so pa značilne in zgovorne.  

Tabela 29: Korelacije med načrtovanjem poskusov (mastno tiskana trditev) in pozitivno samopodobo ter motivacijo 

pri naravoslovnih predmetih. Vir: Pedagoški Inštitut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Še večja pozitivna vzročna povezanost pa se kaţe med učiteljevo sposobnostjo 

povezovanja učnih vsebin s svetom zunaj šole in spoznanjem dijakov o pomembnosti 

naravoslovja in tehnologije za njihov bodoči poklic in ţivljenje (tabela 30). 

 

Tabela 30: Korelacije med sposobnostjo profesorja za povezovanje učnih vsebin s svetom zunaj šole (mastno tiskana 

trditev) in motivacijo za učenje naravoslovnih predmetov ter izbiro poklica, ki je povezan z naravoslovjem. Vir: 

Pedagoški Inštitut. 

Dijaki moramo sestaviti načrt 

laboratorijskega poskusa za 

raziskovanje naravoslovnega 

problema. 

K
o

re
la

c
ij
a

 

Naravoslovne predmete se učim, ker 

vem, da so zame koristni. 
0,13 

Učenje naravoslovnih predmetov je 

zame vredno, ker bo to znanje 

izboljšalo moje moţnosti za 

napredovanje v poklicu. 

0,13 

Nove vsebine pri naravoslovnih 

predmetih bi se zlahka naučil/-a. 
0,16 

Naravoslovni predmeti so zame lahki. 0,12 

Pri pouku naravoslovnih predmetov 

snov dobro razumem. 
0,13 

Profesor nam s pomočjo 

naravoslovja pomaga razumeti svet 

zunaj šole. 
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o
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a

 



 
 

 

˝Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 prednostne 

usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izvajanje projekta 

naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

325 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaključek in predlogi 

Naj povzamem. Rezultati kaţejo na to, da naši dijaki v veliki meri niso 

izpostavljeni situacijam v katerih bi pri reševanju (premišljeno izbranih in preverjenih 

realnih) problemov morali samostojno uporabiti pridobljeno naravoslovno znanje ter 

kritično presojati in samostojno pridobivati manjkajoče podatke. V našem prostoru 

primanjkuje sveţih in v percepciji dijakov relevantnih primerov, ki so povezani s 

primeri iz vsakdanjega ţivljenja in s preprostimi eksperimentalnimi izvedbami. Takšni 

primeri pomagajo učitelju ustvariti pri pouku situacije v katerih dijaki razvijajo 

sposobnosti opazovanja pojavov, napovedujejo izide poskusov, samostojno 

načrtujejo poskuse in razvijajo merske veščine. Učitelji potrebujejo gradiva, ki jim 

bodo olajšala povezovanje učnih vsebin z aktualnimi problemi, ki se navezujejo na 

naravoslovje in tehnologijo, gradiva in nove ideje za učinkovitejše vključevanje 

poskusov v razlago in v različne oblike aktivnega pouka in gradiva, ki bodo učiteljem 

v pomoč pri ustvarjanju priloţnosti za diskusijo v razredu in kritično razmišljanje večine 

dijakov. Prav osredotočanje na večino dijakov (in posebni dodatni skrbi za dijake, ki 

teţje usvajajo cilje) je ena izmed ključnih skrivnosti uspeha tistih izobraţevalnih 

sistemov, ki so v raziskavi PISA najvišje (npr. Finska). V primerjavi s temi drţavami 

imamo pri nas razmeroma veliko dijakov v najniţjih ravneh znanja (pa čeprav imamo 

lahko hkrati večji deleţ dijakov v najvišji ravni). Majhen deleţ »dijakov na dnu« 

posredno vpliva tudi na večji deleţ izobraţenega prebivalstva, pozitivno 

samopodobo večine ljudi ne glede na stopnjo izobrazbe in posledično večjo 

gospodarsko uspešnost in socialno stabilnost. Pri delu na projektu moramo biti zato 

posebej pozorni, da damo poudarek na razvoju materialov, ki bodo osredotočeni na 

Pri naravoslovnih predmetih se je 

vredno potruditi, ker mi bo to 

pomagalo pri delu, ki ga ţelim 

opravljati kasneje v ţivljenju. 

0,26 

Kar se naučim pri naravoslovnih 

predmetih, je zame pomembno, ker 

bom to potreboval/-a pri svojem 

nadaljnjem šolanju. 

0,26 

Naravoslovne predmete se učim, ker 

vem, da so zame koristni. 
0,29 

Učenje naravoslovnih predmetov je 

zame vredno, ker bo to znanje 

izboljšalo moje moţnosti za 

napredovanje v poklicu. 

0,26 

Pri naravoslovnih predmetih se bom 

naučil/-a veliko stvari, ki mi bodo 

pomagale najti zaposlitev. 

0,25 
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večino dijakov in vsebine za katere je znano, da predstavljajo teţave slabšim 

dijakom. 

Ne smemo pozabiti, da je PISA 2006 preverjala doseţke petnajstletnikov, torej 

dijakov ob koncu prvih letnikov srednjih šol. V doseţkih, ki jih je merila raziskava se 

torej odraţajo tudi slabosti in odlike našega osnovnošolskega izobraţevanja, zato 

velja o omenjenih predlogih razmisliti tudi v okviru izvajanja naravoslovnih predmetov 

v osnovni šoli, seveda na nivoju in s poudarki, ki so primerni za osnovno šolo. PISA 2006 

sicer nič ne pove o znanju in kompetencah dijakov višjih letnikih srednje šole, vendar 

je iz poznavanja učnih načrtov in načina poučevanja pri nas mogoče napovedati, 

da podobne ugotovitve, kot veljajo za petnajstletnike v marsičem veljajo tudi za 

dijake višjih razredov. Ţal splošna matura pri nas ne preverja palete kompetenc in še 

manj odnosa do predmetov kot je to v raziskavi PISA, daje pa lahko dobro sliko o 

tem na katerih učnih vsebinah primanjkuje gradiv s katerimi bodo učitelji lahko 

dodatno razvijali razumevanje konceptov.  
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Pomembna kompetenca je priprava in izvedba 

eksperimentalnega dela 

Avtor: Andrej Nemec 

 

Ena pomembnejših naravoslovnih kompetenc je eksperimentalna kompetenca. 

Lahko bi jo podrobneje razdelili in operacionalizirali glede na zahtevnost 

eksperimenta, način izvajanja, starost izvajalcev ipd. Zelo pomembna je tudi 

učiteljeva kompetentnost za ustrezno pripravo eksperimentov. Z intenzivnejšim 

vključevanjem laborantov v pedagoški proces postane eksperimentiranje varnejše, 

hitrejše, poskusi so v vsakem primeru bolje pripravljeni in zasnovani… Opaţamo, da je 

vloga laboranta pri pripravi eksperimentalnih vaj izredno pomembna, tako na 

fakulteti kakor v osnovnošolskem in srednješolskem izobraţevanju. V nadaljevanju 

podajam nekaj izkušenj in razmišljanj v zvezi s to tematiko.  

Kaj vse je vloga laboranta? Laborant med drugim tudi pripravlja in postavlja 

vaje, sodeluje pri izbiri in nabavi opreme za vaje, skrbi za sprotno servisiranje opreme 

za vaje itd. Zelo pomembno je, da sodeluje tudi pri sami izvedbi vaj. Prisoten je na 

vajah in pomaga študentom pri praktični izvedbi vaje. Še bi lahko naštevali 

prednosti, ki izhaja iz laborantove prisotnosti na izvedbi vaj, ne le v pripravljalnem 

segmentu, vendar bom v naslednjih vrsticah navedel nekaj tipičnih teţav, s katerimi 

se srečuje laborant in seveda tudi izvajalec laboratorijskih vaj.  

Prostorski problem 

Mnogo šol je bilo grajenih v času, ko so veljala drugačna merila oziroma 

zahteve. Šola je arhitektonski doseţek. Posebno uporaben pa ta doseţek prepogosto 

ţal ni. Prostora je premalo, razpoloţljiv je neprimerno načrtovan, izdelan. Pravih 

laboratorijev praktično ni. Prostor, v katerem se izvajajo vaje, je pogosto hkrati 

predavalnica, laboratorij, reprezentančni prostor in še kaj. Rešujemo se z 

improvizacijo, prilagajamo se obstoječemu stanju, kakor najbolje vemo in znamo. V 

kvalitetno eksperimentalno delo orientiranih ergonomskih rešitev je na slovenskih 

šolah malo.  

Opremljenost laboratorijev 

Iznajdljivost ni dovolj za kvalitetno sprotno in letno vzdrţevanje prostorov in 

laboratorijske opreme, za to je potrebno nameniti dovolj sredstev. Delovno mesto 

študenta, ki opravlja vaje, bi naj bilo opremljeno z osnovnim kompletom opreme. Ta 

bi naj vseboval nekaj osnovnih elementov, vezanih na vsebino izvajanja vaj. V 

nadaljevanju navajam primer osnovne opreme za laboratorij za izvedbo fizikalnih 

laboratorijskih vaj s področja elektrike: 

- laboratorijska miza. To je dovolj velika miza, na kateri je prostor za izvajanje vaje 

in tudi prostor potreben za zapiske, literaturo itd. Opremljena bi naj bila tudi s 

predalčnikom za drobni material. Klasična šolska miza je zdaleč premajhna. 
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- osnovne vire napajanja (enosmerna in izmenična napetost do 30 V) 

- komplet orodja (izvijači, klešče, spajkalnik…) 

- osnovni instrumentarij (univerzalni instrument za merjenje električnih veličin, 

tračni meter, pomično merilo…) 

- pomoţni material (vezne ţice, krokodilčki, alkohol za čiščenje, drobni 

material…) 

- stativni material (priţeme, stojala, palice…) 

 

Razdrobljenost vaj 

Na primer, da bi fizikalne laboratorijske vaje s področja elektrike obsegale 20 do 

30 posameznih vaj. Večina vaj bi verjetno vsebovala merjenja električnih veličin in 

merjenja drugih fizikalnih veličin (temperatura, tlak, zvok itd.) s pomočjo elektrike in 

elektronike. Poglejmo tipičen primer izvedbe takšnih vaj na eni izmed fakultet 

(spoznanja so splošna in veljajo tudi za eksperimentalno delo v srednji šoli). Vsaj 5 vaj 

je pripravljenih na temo Ohmov zakon. Ohmov zakon, merjenje upornosti, vezava 

uporov, notranji upor instrumentov itd. Študenti kroţijo od vaje do vaje. Zato se zgodi, 

da študent dela vajo 5 za katero bi potreboval predznanje oziroma izkušnje iz vaje 1. 

Vse te posamezne vaje bi lahko zdruţili v kompleksno vajo, ki bi jo poimenovali 

»Enosmerna tok in napetost«, Tako bi vsak študent po korakih prišel od začetnih 

meritev (zveza med tokom in napetostjo) do nekega končnega nivoja (praktična 

raba tega Ohmovega zakona, izdelava merilnega instrumenta za tok in napetost). 

Drug komplet vaj bi lahko bile vaje denimo na temo »Izmenična tok in napetost«.  

Primerjava samostojnega dela z delom v skupini 

Običajna praksa je, da študent naredi vajo samostojno. Občasno, zaradi 

prostorske ali časovne stiske, se vaje izvajajo skupinsko. Dela v skupini oziroma v 

dvojicah je v osnovnih in srednjih šolah seveda več. Delo v skupini (2 do 3 študenti v 

skupini) daje boljše rezultate. Delo poteka bolj sproščeno. S skupnimi močmi laţje 

rešujejo probleme, večja je sinergija znanja in izkušenj. Manj je zadrege, ko naletijo 

na problem. Dobrodošla je tudi pomoč študenta demonstratorja. To je študent, ki je 

te vaje ţe opravil in lahko pomaga iz lastnih izkušenj, po načinu komuniciranja jim je 

bliţji, laţje je vprašati »sotrpina« kakor asistenta ali laboranta. 

Navezava vaj na praktično rabo iz vsakdanjega ţivljenja 

Včasih imamo občutek, da študenti pri vaji nekaj merijo, ne vedo pa, čemu 

meritev sluţi. Pri fizikalnih eksperimentih se da vse vaje povezati s primerom rabe v 

vsakdanjem okolju. Tako sta na primer vaji »Razširitev merilnega območja 

instrumenta« in »Termistor« zelo enostavno zdruţljivi s praktično rabo. Pri vaji »Vsiljeno 

nihanje nihajnega kroga« pa imamo občutek, da znajo manj povezati vsebino vaje s 

primeri iz vsakdanjega ţivljenja. Zato bi kazalo pri vsaki vaji navesti »praktično rabo 
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fizikalnega principa« v napravah, ki jih uporabljamo v vsakdanjem ţivljenju. Ali pa 

celo izvajati nekatere vaje z merjenci, ki bi bili vzeti iz takšnih naprav. 

 

Posodabljanje vaj 

Vselej delamo na tem, da dodamo vsako leto vsaj eno novo vajo in da vsaj 

eno obstoječo vajo posodobimo. Po eno vajo pa študenti sami izdelajo. Bodisi po 

vsebini ali po opremljenosti (novi instrumenti, novi merjenci itd.). Skušamo tudi 

motivirati študente, da prispevajo kakšno sveţo idejo. Damo jim tudi več svobode pri 

»samostojno izdelani vaji«. Največja omejitev pri tem so sredstva, s podobnimi 

teţavami se srečujejo tudi v srednjih šolah, saj so vmesniki in druga eksperimentalna 

oprema razmeroma dragi. 

Dodatne aktivnosti 

Iz opisa vaje včasih študenti ne razberejo, kateri instrument uporabiti za 

določeno meritev, kakšne vezne ţice uporabiti, kako nastaviti napetost, tok itd. 

Lahko bi za vsako vajo posneli kratek film, iz katerega bi bil razviden potek vaje 

(instructional video). Mnogi imajo doma dostop do interneta, zagotovo pa ga imajo 

vsi v šoli. Recimo, da se doma dobro pripravijo na vajo. Med priprave na vaje bi tako 

sodil tudi ogled filma (ali pa niza fotografij). Na vaji bi nekatere stvari tako ţe bile 

videne. 

Zaključek in usmeritve za naprej 

Vaje in eksperimentalno delo je po mnenju študentov zanimivejši del študija 

fizike. Podobne ugotovitve kaţejo raziskave pri srednješolcih (to kaţejo rezultati raznih 

anket). Tehnika okoli nas se praktično dnevno spreminja, in to vedno hitreje. V 

izobraţevalnem sistemu temu razvoju teţko sledimo. Zgodi se, da so študenti bolje 

opremljeni (prenosni računalniki). Študenti se včasih čudijo, da uporabljamo tudi 

četrt stoletja staro opremo. To opravičujemo s pojasnilom, da so takrat delali 

kvalitetnejše, bolj robustne in dolgoţive naprave, kar je tudi deloma res. Zato pa je 

prisotnost laboranta na vajah še toliko bolj potrebna. Drobna popravila opreme med 

vajami so prej pravilo kot izjema. Nosilec vaj, asistent, za takšna opravila preprosto 

nima časa. Njegova naloga je pomoč pri teoretičnih osnovah za posamezno vajo. 

Laborant pa pomaga pri praktični izvedbi. Ĉe je instrumetarij še tako dobro 

pripravljen, vedno pride do manjših ali večjih okvar. Na vsaki vaji so vsaj tri 

kompleksne naprave (merilni instrumenti, usmerniki, ojačevalniki, itd.). Na nekaterih 

vajah jih je lahko tudi deset. Menjava varovalk, baterij, krpanje veznih ţic, v primeru 

večje okvare menjava celotne naprave. Vaja, na kateri ni bila »skurjena« niti ena 

varovalka, ni bil narejen vsaj en manjši kratek stik, ţe pravzaprav poraja sum, če je 

bila sploh v celoti izvedena. V fazi iskanja izboljšav v postopkih razvijanja samih 

naravoslovnih kompetenc, med katerimi so tiste, ki so vezane na eksperimentalno 

delo, še posebej pomembne, bi bilo potrebno nameniti več pozornosti tudi 
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sistemskim rešitvam – na videz zunanjih – teţav pri zagotavljanju ustreznih 

eksperimentalnih pogojev, kakor:  

- arhitektura in ergonomija laboratorijskih prostorov, eksperimentalnih učilnic, 

prostorov za eksperimentalna predavanja, eksperimentalnih zbirk, skladišč in 

priročnih delavnic 

- zagotoviti kadrovski potencial za izvajanje vaj: za teoretičen uvod v vaje 

(profesor/učitelj), za izvedbo vaj (asistent/učitelj, laborant, 

študent/dijak/učenec demonstrator) 

- zagotoviti ustrezna sredstva za vzdrţevanje, posodabljanje, hrambo vaj 

(vključno z opremo priročnih delavnic) 

- zagotoviti ustrezna sredstva za uvajanje novih in sodobnih vaj (aktualizacija, 

sodobni vmesniki, merilne sonde in merilniki, IKT oprema, ustrezna didaktična 

podporna programska oprema…) 

- za aktualizacijo je pomembno izvajanje realnih, ne le laboratorijskih poskusov, 

zato priporočam razmislek o usmeritvah in zagotavljanju sredstev za pogostejšo 

izvedbo terenskih vaj, vzorčnih meritev v raziskovalnih laboratorijih ter predvsem 

pogostejše meritve v okolju, v naravi… 

- za izboljšanje odnosa do področja je zanimivo izrabiti izvajanje igrivih in prijetnih 

poskusov ob različnih dogodkih v smeri »popularizacije znanosti«, kakor smo jim 

bili priča v letu fizike 

- zelo pomembne za razvoj naravoslovnih kompetenc pa so tudi izvajalčeve 

kompetence (kompetence učitelja, kompetence laboranta, kompetence 

demonstratorja) 
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Analiza – mnenje učitelja na večih šolah 

Avtor: Samo Zanjkovič 

 

Sem profesor fizike in proizvodno-tehnične vzgoje. Delam na več zavodih. 

Trenutno na matični šoli poučujem fiziko v osmem in devetem razredu (4 ure 

tedensko). Na podruţnični šoli s prilagojenim programom učim tehniko in tehnologijo 

kombinacije 5., 6.; 8., 9., nato razred, ki drugič obiskuje 9. razred, dva izbirna 

predmeta (OGL in OGUS) in oddelek OVI (18 ur tedensko). Na drugem zavodu 

poučujem še TIT 6., 7., in 8. razred, pri čemer sta 7. in 8. razred kombinirani razred, in 

vodim modelarski kroţek (3 ure tedensko + modelarski). Skupaj 25 ur  in kroţek. Sem 

soorganizator številnih tehniških dni.  

Moja razmišljanja 

Kar ţelim je, biti čim boljši učitelj fizike. Zato je moje razmišljanje osredotočeno 

predvsem na to, kako vzpostaviti pogoje za to, da: 

- bo fizika zanimiva (glede na raziskave slabo kaţe) Priljubljenost fizike v OŠ 

- bodo učni načrti čim boljši (se bodo smiselno spreminjali) 

- bodo rezultati na NPZ in drugih raziskav  v redu 

- bomo imeli več študentov fizike 

- bodo ljudje funkcionalno bolj pismeni… 

V ta namen pregledujem in analiziram rezultate na različnih raziskavah in tudi 

sodelujem v tem projektu. 

Zanimivo je, da se nobena raziskava ne ukvarja s tem, koliko ur fizike poučuje 

posamezen učitelj in ali je sploh fizik. Zame je to ključno vprašanje kompetenc. Ĉe 

pogledate samo moj primer, ki zagotovo ni osamljen, z lahkoto ugotovite da fizika ni 

nekaj, kar bi bilo učiteljem na prvem mestu. Iz tega izvira vrsta problemov. Poleg 

tega je učiti fiziko nekaj drugega kot druge premete. Tu bi bilo potrebno izvajati 

eksperimente, ki jih je treba skrbno pripraviti. Ob tem nastopi ogromno teţav. Prva je 

z laboranti. To je organizacijsko hud zalogaj, za katerega sam ne vidim rešitve sploh 

pa ne splošne, ki bi veljala za vse šole. Se mar splača pripravljati eksperimente in 

potem ugotavljati, da cilji niso doseţeni, ker: 

- je šolska ura premalo (priprava, delo, analiza, pospravljanje…), 

- je ura za učence nezanimiva, ker marajo delati in priti do določenih ugotovitev, 

pri tem je pa potrebno še predznanje TIT, MAT, naravoslovje in tehniko… 
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- je ura za učence zanimiva, mi pa imamo občutek, da so se učenci zabavali ob 

analizi vedo isto kot so vedeli, … 

Ves čas se poudarja med-predmetno povezovanje in usklajevanje učnih 

načrtov. Problem je v tem, da se učni načrti prehitro menjujejo in je nemogoče slediti 

vsem spremembam (ne samo za fiziko ampak hkrati še za TIT, MAT, naravoslovje in 

tehniko…), ob vsem tem upoštevati še to, da učiš le štiri ure tedensko. 

Potrebno bi bilo sodelovati z učitelji TIT, MAT, naravoslovje in tehniko…, da bi 

dobro vedeli kaj so obdelali in kje mi nadaljujemo. Tu je skrit ključen problem, zakaj je 

fizika nepriljubljena. Gradi namreč na predznanju TIT, MAT, naravoslovja in tehnike. 

Sodelovanje z drugimi učitelji je tudi organizacijsko teţko izvedljivo, če se »sprehajaš« 

od zgradbe do zgradbe… 

Ob vsem tem sem vesel, da imamo NPZ (kljub temu da letos sploh nisem 

zadovoljen z rezultati), saj mi daje vsaj osnovno orientacijo o tem, ali sem še na pravi 

poti, ali sem primerljiv z ostalimi šolami, ali sem objektiven pri ocenjevanju…Še vedno 

je med učitelji prisotno mnenje, da se preverja njihovo delo, kar na nek način drţi, 

kljub temu, da imamo različne generacije... Predstavljam skrajšano analizo, na osnovi 

katere sem se dal prepričati, da je potrebno nekaj storiti glede učnih načrtov. 

Povprečni doseţek šole pri posameznih nalogah oziroma postavkah/točkovanih 

enotah na NPZ primerjano z drţavnim povprečjem so bila pribliţno enaka. Iz tega se 

da marsikaj razbrati. 

Skrajšana analiza NPZ (redni rok) pri FIZ za šolsko leto 2007/2008 
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Graf 30: Porazdelitev točk pri predmetu Fizika 

Povprečje šole je nekoliko niţje od drţavnega povprečja. 

PRIMERJAVA DOSEŢKOV ŠOLE NA NPZ PRI POSAMEZNIH NALOGAH Z DRŢAVNIM 

POVPREĈJEM 

Povprečni doseţek šole pri posameznih nalogah oziroma postavkah/točkovanih 

enotah na NPZ primerjano z drţavnim povprečjem. 

točke pri posameznih nalogah

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11

,1
12

,1
12

,2
12

,3
13

,1
13

,2
13

,3
13

,4
14

,1
14

,2
14

,3
15

,1
15

,2
16

,1
16

,2
16

,3
17

,1
17

,2
17

,3
17

,4
18

,1
18

,2
19

,1
19

,2
20

,1
20

,2

naloga

p
o

v
p

re
č
je

 t
o

č
k

povprečje točk na naši šoli povprečje točk vseh
 

Graf 31: Točke pri posameznih nalogah 
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Iz tabele je lepo razvidno, pri katerih nalogah so bili naši učenci glede na 

slovensko povprečje uspešnejši in pri katerih slabši. 

ANALIZE NA RAVNI UĈENCA 

 

Graf 32: Porazdelitev točk pri predmetu Fizika za posamezno šolo 

Seznam 9. r 2007/2008     

     

št. razred točke NPZ v % ocena 

1 9.A 15 0,417 3 

2 9.A 3 0,083 2 

3 9.A 12 0,333 2 

4 9.A 11 0,306 3 

5 9.A 16 0,444 4 

6 9.A 14 0,389 3 

7 9.A 22 0,611 4 

8 9.A 15 0,417 3 

9 9.A 8 0,222 2 

10 9.A 19 0,528 4 

11 9.A 7 0,194 3 

12 9.A 11 0,306 2 

13 9.A 12 0,333 4 



 
 

 

˝Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 prednostne 

usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izvajanje projekta 

naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

335 

 

14 9.A 15 0,417 4 

15 9.A 4 0,111 2 

16 9.A 8 0,222 2 

17 9.A 26 0,722 5 

18 9.A 13 0,361 3 

19 9.A 21 0,583 4 

20 9.A 7 0,194 4 

21 9.A 12 0,333 3 

22 9.A 21 0,583 3 

23 9.A 31 0,861 5 

24 9.A 15 0,417 4 

25 9.A 12 0,333 3 

 

Učenci označeni z rdečo so po mojem mnenju ocenjeni previsoko. Tisti z 

rumeno so ocenjeni prenizko. Kam spada kateri učenec glede na šolo in drţavno 

povprečje je razvidno iz grafa in tabele. 

Po moji oceni sedanje stanje naravoslovnih kompetenc pri učencih ni ravno 

tako hudo skrb vzbujajoče. To lahko razberemo iz: 

Programa mednarodne primerjave doseţkov učencev 

Ključne ugotovitve raziskave PIRLS 

- Slovenija je med tistimi drţavami, ki si napredovale najbolj. Bolj od Slovenije so 

napredovale samo Rusija, Singapur in Hongkong. 

- Bralna pismenost otrok te starosti se je pomembno zvišala. Otroci so v primerjai z 

letom 2001 dosegli v povprečju 20 točk več.   

- Majhne razlike med osemletko in devetletko. Oboji so dosegli enako število 

točk, in sicer 521 točk učenci/učenke osemletke in 523 točk učenci/učenke 

devetletke. 

Ključne ugotovitve raziskave PISA 

- Doseţki slovenskih učencev v naravoslovju so nad povprečjem OECD. Enako 

velja tudi za doseţke bralne in matematične pismenosti, čeprav so glede na 

naravoslovje ti doseţki nekoliko niţji. 

- Doseţki slovenskih učencev so med tremi naravoslovnimi kompetencami, 

opredeljenimi v raziskavi PISA 2006, stabilni. Za nekatere druge drţave, kot na 
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primer Madţarsko, Ĉeško in Slovaško, lahko med temi tremi področji opazimo 

velike razlike. 

- Rezultati kaţejo, da bo treba posvetiti pozornost relativno niţjim doseţkom na 

vsebinskem področju ţivi sistemi v primerjavi s področji fizikalni sistemi in sistemi 

Zemlje in vesolja. 

- Socialno-ekonomski in kulturni status je podobno kot v drugih drţavah med 

najmočnejšimi dejavnimi v povezavah z doseţki. V Sloveniji moramo te 

povezave podrobneje raziskovati znotraj posameznih izobraţevalnih 

programov, kar bo eden od prioritetnih ciljev nadaljnjih nacionalnih raziskovanj 

teh podatkov. 

Predlogi za nadaljnje delo 

Glede na prej opisane teţave glede ur fizike, laborantov, med predmetnega 

povezovanja…vidim svoj prispevek predvsem na obdelavi rezultatov, ki jih dobimo 

pri izvedbi ur iste snovi na različne načine izvedbe. 

Da bom bolj razumljiv naj navedem nekaj primerov: 

- Je mar bolje izvesti uro enakomerno pospešenega gibanja z brnačem, samo 

štoparico in klancem, ali z napravo, ki meri padanje telesa, pri čemer merim 

pot in čas… 

- Je točno določeno snov bolje obravnavati frontalno, samostojno… 

- Kako pripraviti mnoţične poskuse in odpraviti pasti, ki učencev v danem času 

ne pripeljejo do ţelenih ugotovitev. 

- Je pri obravnavi sil bolje obravnavati telesa kot točkast (slike so pregledne…), 

ali kot razseţna, pri čemer so teţave s prijemališči sil… 

- Kako učence pri eksperimentiranju navaditi na delo z napakami 

- Uporaba interaktivne table… 

Naj pomembnejše vprašanje pri vseh spremembah, ugotovitvah... je kako jih 

vpeljati v prakso. Kako jo podati učiteljem. Zanimivo bi bilo vedeti, koliko je učiteljev, 

ki najraje uči fiziko. Jasno bi bilo potrebno povedati, kakšno dokumentacijo mora 

imeti učitelj (še vedno ni povsem jasno, kaj zahtevajo inšpektorji in kaj je dejansko 

potrebno). Na obisku smo imeli učitelja iz Finske, deţele po kateri se zelo radi 

zgledujemo. Po kratkem pogovoru se je čudil kdaj najdemo čas za učenje ob taki 

mnoţici dokumentacije. Ĉe se ţe primerjamo s tujino, bi to bilo potrebno iz vseh 

zornih kotov ne samo s primerjavo učnih načrtov. 

Literatura 

1. Nacionalno preverjanje znanja 
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Analiza stanja naravoslovnih kompetenc pri nas5 

Avtor: Lidija Grubelnik 

 

Opis svojega dela 

Sem učiteljica fizike v 8. in 9. razredu, matematike od 6. do 9. razreda in 

naravoslovja v 6. razredu osnovne šole. Ob rednem delu pouka z učenci, še veliko 

časa posvečam raziskovalni dejavnosti na šoli, katere vodja sem. Prav tako del 

svojega časa posvečam tudi pripravi učencev na vsakoletna tekmovanja iz fizike. 

Pred dvema letoma sem s skupino učencev sodelovala tudi v projektu Veriţni 

eksperiment, ki je sedaj ţe vsakoletna stalnica popularizacije fizike in naravoslovja 

med mladimi. 

Kot šola smo ţe vrsto let vključeni v najrazličnejše mednarodne projekte, 

najodmevnejši med njimi je bil Comenius. V okviru tega smo leta 2003 sodelovali s 

tremi evropskimi šolami iz Poljske, Nemčije in Anglije, kjer smo raziskovali uporabo 

vetrne energije in s tem ozaveščali ter vzpodbujali mlade k uporabi alternativnih virov 

energije. S šolo iz Anglije imamo še zmeraj stike in učence vzpodbujamo k 

mednarodnem sodelovanju in izmenjavi mnenj o delu v šoli. Naš skupni cilj je 

izvajanje preprosti eksperimentov z učenci na matični šoli in kasnejša diskusija o 

rezultatih eksperimentov preko forumov s tujimi učenci. 

Poudariti še moram, da skozi vse leto načrtujemo različne naravoslovne 

dejavnosti za učence v okviru naravoslovnih dni, sobotnih šol, projektnih dnevov, 

stokovnih ekskurzij, dnevov dejavnosti in raziskovalnih taborov. 

Mnenje o sedanjem stanju naravoslovnih kompetenc 

Kot profesorica fizike in matematike sem pred leti začela poučevati v srednji 

šoli, sedaj pa sem ţe 5 let učiteljica fizike, matematike in naravoslovja v osnovni šoli. 

Vse skozi sem spremljala nenehno spreminjanje učnih načrtov in pri njihovi prenovi 

tudi tvorno sodelovala. Dve letu sem sodelovala tudi pri prvem ovajanju devetletke. 

Lahko rečem, da so stari učni načrti in sistem izobraţevanja zelo togi in pohvalno se 

mi zdi vso to spreminjanje učnih načrtov in sistema izobraţevanja, saj menim, da 

omogoča večjo avtonomijo učiteljev in individualizacijo za učence. 

Kljub številnim pozitivnim spremembam so le te še majhni koraki k temeljiti 

prenovi izobraţevanja, ki bi moralo postati vseţivljenjsko in čim manj ozko usmerjeno, 

predmetno. Učenci bi morali vsa osvojena znanja tako povezovati, da bi znali rešiti 

problemske naloge medpredmetnih področij in naloge reševati s pomočjo 

modeliranja ob pomoči IKT tehnologije. 

                                                           
5
 Lidija Grubelnik je vključena v področje fizike in področje skupnih predmetov, zato je njena analiza v poročilu 

vključena dvakrat. 
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Iz analize stanj učnih načrtov za osnovno šolo in gimnazijo [1] lahko razberemo, 

da bi bilo potrebno vsebine posodobiti, nekatere premakniti po vertikali. V okviru 

matematike in naravoslovja bi morali sistematično razvijati tudi znanja o 

eksperimentalni znanosti, kar je pogoj za naravoslovno pismenost (v TIMSS-u 

opredeljeno kot učenje naravoslovnega raziskovanja). Premalo se poudarja 

samostojno, kritično in ustvarjalno mišljenje. Več poudarka bi moralo biti na 

individualizaciji pri naravoslovnih predmetih. V učnem načrtu redko najdemo, kako 

naj učitelj prilagaja pouk (poučevanje) posameznim učencem (nadarjenim, 

učencem s posebnimi potrebami, učencem z učnimi teţavami). Iz splošnih ciljev bi se 

dalo sklepati na individualizacijo, vendar pa se v operativnih ciljih to pogosto izgubi. 

Nacionalna preverjanja znanja v OŠ spremljam ţe od vsega začetka. Ker je bila 

v začetku moţna izbira tretjega predmeta, ki ga je učenec opravljal po lastni presoji, 

so bili rezultati preverjanj pri teh predmetih mnogo boljši kot sedaj, ko je predmet 

obvezen oz. ga za določene šole izbere minister. Ob tem je potrebno poudariti tudi 

motiviranost učencev od kar nacionalno preverjanje ni več obvezno. Veliko 

učencev se ne potrudi niti pravilno prebrati besedila naloga, kar posledično 

onemogoča pravilno reševanje. Zelo dobro sliko znanja naravoslovja in fizike ob 

koncu osnovne šole kaţe nacionalno preverjanje iz leta 2007. 

Analiza doseţkov nacionalnega preverjanja znanja iz fizike ob koncu tretjega 

obdobja, za leto 2007 [2], kaţe 46,6 odstotno uspešno reševanje nalog učencev v 9. 

razredu. Povprečno število doseţenih točk je na prvi pogled nizko, vendar je rezultat 

pričakovan glede na rezultate preverjanj iz prejšnjih let, ko si je fiziko izbiralo le 

relativno malo (do okoli 100) učencev, ki jih je fizika zelo zanimala in so dosegali 

nadpovprečno dobre rezultate tako pri fiziki kot na celotnem takratnem preverjanju 

znanja, in glede na cilje in strukturo učnega načrta. Učenci imajo pri predmetu fizika 

na različnih vsebinskih področjih teţave predvsem pri reševanju konkretnih 

problemov, ki so povezani z matematičnimi znanji, in pri nekaterih zahtevnejših 

fizikalnih konceptih. 
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Graf 33: Porazdelitev odstotnih točk pri fiziki z obarvanimi izbranimi območji 

Zeleno območje (glej Graf 33) označuje učence, katerih skupni doseţki pri fiziki 

določajo mejo spodnje četrtine doseţkov. Ti učenci izkazujejo znanje delov fizikalnih 

vsebin iz predmeta naravoslovje in branje preprostih grafov. Naloge rešujejo bolj z 

logičnim sklepanjem na podlagi izkušenj kakor z znanjem fizike. Uspešno rešujejo 

predvsem naloge I. kognitivne ravni (znanje in poznavanje, pa tudi posamezne laţje 

naloge II. kognitivne ravni (razumevanje in uporaba). 

Učenci, označeni z rumenim območjem (glej Graf 33), določajo mejo med 

polovicama doseţkov. Dobro se znajdejo pri fizikalnih vsebinah iz predmeta 

naravoslovje in znajo z osnovnim fizikalnim znanjem rešiti preproste probleme. V 

preizkusu ne rešujejo uspešno nalog, ki zahtevajo nedvoumno razumevanje fizikalnih 

pojavov oziroma zvez med količinami. Poleg nalog I. kognitivne ravni (znanje in 

poznavanje) tudi laţje naloge ali dele nalog II. kognitivne ravni (razumevanje in 

uporaba). Od učencev z doseţki v zelenem območju se ločijo predvsem po tem, da 

uspešno rešujejo več laţjih nalog II. kognitivne ravni. Pri reševanju pokaţejo več 

uporabe znanja kot razumevanja. 

Učenci rdečega območja (glej Graf 33), katerih skupni doseţki pri fiziki določajo 

mejo zgornje četrtine doseţkov obvladajo fizikalne vsebine iz predmeta naravoslovje 

in uporabljajo osnovne fizikalne zakonitosti pri reševanju problemov. Uspešno rešujejo 

več nalog II. kognitivne ravni (razumevanje in uporaba), pri tem še vedno bolj 

obvladajo uporabo enačb in zakonov, manj pa razumevanje zakonitosti. Učenci 

uspešno rešujejo večino nalog I. kognitivne ravni (znanje in poznavanje) in tudi laţje 

naloge III. kognitivne ravni (samostojno reševanje novih problemov, vrednotenje, 

analiza). 
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Učenci modrega območja (glej Graf 33), katerih skupni doseţki pri fiziki so v 

zgornji desetini doseţkov, so uspešno reševali vse naloge oziroma dele nalog iz 

preizkusa, razen izjem (kratke naloge izbirnega tipa).  

Celotni populaciji je ţe strukturiran problem z dvema korakoma zelo trd oreh, saj 

so učenci z doseţki v zgornji desetini uspešno rešili samo eno tako nalogo od treh, ki 

so bile v preizkusu. Slaba rešljivost teh nalog je posledica pomanjkanja matematičnih 

spretnosti oziroma znanja.  

Leta 2006 sem kot vodja tima sodelovala tudi v raziskavi PISA [3], s poudarkom 

na naravoslovni pismenosti. Te vrste raziskav so mi zelo všeč in učitelji lahko na 

podlagi doseţkov učencev analiziramo vseţivljenjsko učenje učencev in 

medpredmetno povezovanje znanj. Ţal je resnost reševanja nalog pri učencih vse 

manjša, saj v tem ne vidijo smiselnosti, ker o tem ne dobijo povratne informacije, tudi 

uspešno reševanje ni nagrajeno.  

Doseţki slovenskih učencev v naravoslovju so bili kljub vsemu nad povprečjem 

OECD [3] (glej Graf 34) in  so med tremi naravoslovnimi kompetencami, 

opredeljenimi v raziskavi PISA 2006, stabilni. Rezultati kaţejo, da bo treba posvetiti 

pozornost relativno niţjim doseţkom na vsebinskem področju Ţivi sistemi v primerjavi s 

področji fizikalni sistemi in sistemi Zemlje in vesolja.  

povprečje OECD 

Stolpiči segajo od 5. do 95. kvantila dosežkov

Države so razvrščene po padajočih povprečnih dosežkih Povprečni dosežek pri naravoslovju

Vir:  OECD PISA  2006, Tabela 2.1a. 95% interval zaupanja okrog povprečnega dosežka
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Graf 34: Naravoslovna pismenost PISA 2006 – povprečni doseţki drţav 

 

Ugotavljamo, da se naravoslovno zanje učencev izboljšuje, predvsem v smislu 

povezovanja znanj z ţivljenjskimi izkušnjami. Na ţalost pa je trend sodobne druţbe 

spodbujanje kapitalizma in s tem posledično ničenje praktičnega dela in znanstvenih 
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raziskav s področja naravoslovja. To se kaţe tudi v zanimanju po naravoslovnem 

znanju (glej Graf 35). Veliko bo potrebno postoriti pri popularizaciji naravoslovne 

znanosti in učence usmerjati v raziskovalno delo, ki omogoča svetovni napredek. 

odstotki

Države so urejene po padajočih odstotkih učencev, ki menijo, da je pomembno biti dober pri naravoslovju

Vir: OECD PISA 2006
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Graf 35: Kako pomembno je za učence biti dober v naravoslovju, branju in matematiki 

Predlogi za nadaljnje delo 

- Sistematična ureditev učnih načrtov še po horizontali, da bi konkretno prišli na 

medpredmetno povezovanje znanj in s tem vseţivljenjsko poučevali naše 

učence, 

- Nacionalna preverjanja bi morala biti eno izmed meril pri vpisu v srednjo šolo, 

saj bi učenci resneje pristopili k reševanju nalog in bi na ta način dobili realno 

sliko znanja učencev, ki je sedaj zelo popačena, 

- V pouk bi bilo potrebno vključevati več IKT tehnologije in eksperimentov s 

sodobnimi učnimi sredstvi, ki so primerljivi pripomočkom industrije, v katero se 

naši učenci prekmalu vključijo kot zelo slabi praktiki. 
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Analiza splošnih ciljev in operativnih ciljev predmeta fizike v 

osnovni šoli  

Avtor: Mladen Tancer 

 

Opis dela: učitelj fizike v 8. in 9. razredu osnovne šole ter 2. letniku srednje 

zdravstvene šole, učitelj matematike v 6., 7. in 9. razredu osnovne šole, učitelj 

naravoslovja v 6. in 7. razredu osnovne šole, naravoslovni dnevi, tehniški dnevi, 

strokovne ekskurzije. 

Mnenje 

V učnem načrtu predmeta fizika je pri splošnih ciljih zapisano, da učenci pri 

pouku fizike: 

1. sistematično spoznavajo pomen eksperimenta pri spoznavanju in preverjanju 

fizikalnih zakonitosti, tako da 

- načrtujejo in izvajajo preproste raziskave in poskuse, analizirajo rezultate 

poskusov in oblikujejo sintezo; 

- uporabljajo strokovno literaturo in druge vire za pridobivanje eksperimentalnih 

podatkov; 

- se učijo kvantitativnega dela. 

2. spoznavajo nepogrešljivost fizikalnega znanja pri obvladovanju narave in 

funkcioniranju celokupne človeške aktivnosti, tako da 

- povezujejo fizikalno znanje in razumevanje z vsakdanjimi izkušnjami; 

- spoznavajo pomembne tehnološke aplikacije fizikalnih zakonov; 

- spoznavajo pozitivni in negativni vpliv tega znanja na kakovost ţivljenja in na 

okolico. 

3. spoznavajo naravo fizikalnega mišljenja in njegovo vpetost v razvoj splošne kulture, 

tako da 

- spoznavajo pomembnost povezovanja eksperimentalnega znanja s 

teoretičnim, analitičnim in sintetičnim razmišljanjem; 

- spoznavajo zgodovinske in socialne učinke razvoja naravoslovja nasploh in 

fizike še posebej. 

4. si privzgajajo spoštljiv odnos do celokupne narave in zavest o neizogibni 

soodvisnosti posameznika in druţbe z obdajajočim ga svetom ter njihove 

soodgovornosti za obstoj ţivljenja na Zemlji. (Povzeto po Učni načrt, stran 7). 
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Za operativne cilje pa je zapisano:  

OSMI RAZRED 

Ob koncu osmega razreda učenci: 

- pri razlagi fizikalnih pojavov uporabljajo v niţjih razredih pridobljene izkušnje in 

spretnosti, 

- ustrezno uporabljajo fizikalne količine, 

- iščejo, zbirajo, opremljajo, predstavljajo informacije s področja fizike. 

Na podlagi apliciranja fizike: 

- ugotavljajo, kako so fizikalna dognanja v zgodovinskih okoliščinah vplivala na 

spremembe ţivljenjskih razmer. 

Na področju sporazumevanja: 

- uporabljajo simbole in ugotavljajo, zakaj so fizika in matematični simboli 

uporabni, 

- uporabljajo matematične dogovore. 

Na področju eksperimentiranja: 

- uporabljajo temeljne fizikalne merilnike in čutilnike, 

- predstavljajo rezultate poskusov in raziskav, 

- se navajajo na skupinsko reševanje problemov, 

- širijo besedišče in izraţanje v strokovnem jeziku. 

DEVETI RAZRED 

Ob koncu devetega razreda učenci: 

- z razumevanjem razlagajo pojave v naravi in svoji okolici, 

- izraţajo ene fizikalne količine z drugimi. 

Na podlagi apliciranja fizike: 

- z razumevanjem in razmišljanjem uporabljajo temeljne fizikalne zakone v prid 

boljši kakovosti ţivljenja, 

- z razumevanjem uporabljajo fizikalna dognanja za ohranjanje človekovega 

zdravja in tehnološki razvoj, 
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- upoštevajo pomembnost dokazov in ustvarjalnih misli v razvoju znanstvenih 

teorij. 

Na področju sporazumevanja: 

- uporabljajo mednarodni merski sistem, 

- predstavljajo ideje in rezultate z uporabo diagramov, grafov in razpredelnic. 

(Povzeto po Učni načrt, stran 8 in 9). 

Pri analiziranju zgoraj navedenih ciljev, ki bi jih učenec naj usvojil, sem mnenja da: 

- Je pomembna kompetenca glede izvajanja eksperimenta pri pouku fizike. 

Sama izvedba se lahko razlikuje glede na izvajanje oziroma obliko.  Pri fiziki je 

eksperimentalni del pomemben. Izvajati ga je moţno frontalno (varnost, 

nazornost, natančnost ….) in v manjših skupinah, dvojicah, individualno. Pri vseh 

navedenih oblikah je potrebno opredeliti namen in cilj eksperimentiranja. Tako 

lahko tvorimo dvojico, ki se dopolnjuje v fizikalnem znanju, ročnih spretnostih …. 

Tako sta oba učenca aktivna pri svojem delu. Današnje stanje v šoli je tako, da 

so učenci premalo samostojni, niso sposobni narediti eksperiment samo po 

pisnih navodilih. 

- Kompetenca širjenja besedišča in izraţanja v strokovnem jeziku se prav tako 

negativno izkazuje v praksi. Učenci ne razumejo zapisanega strokovnega teksta 

pri predmetu fizika.  

- Na področju kompetenc sporazumevanja zelo slabo uporabljajo in povezujejo 

rezultate iz grafa, jih ne znajo interpretirati, iz dobljenih podatkov so teţave pri le 

teh vnašanje v tabelo in nato risanju grafov. 

V prihodnosti predlagam organiziranost pouka tako, da bo v veliki meri učenec 

aktiven, opravil poskus, spoznal preko eksperimenta naravno zakonitost, opisal 

postopke, eksperiment, diskutiral o dobljenih rezultatih, jih komentiral in povezal z 

vsakdanjim ţivljenjem. 

Literatura 
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Pogled na stanje naravoslovnih kompetenc 

Avtor: Samo Lipovnik 

 

Opis dela avtorja 

- Profesor fizike in tehnike, učitelj fizike in tehnike na OŠ Franja Goloba Prevalje. 

Občasno poučujem tudi izbirne predmete elektronika z robotiko ter šah.  

- Letno na šoli organiziram več dni dejavnosti.  

- Ţe tretje leto sem sodeloval pri organizaciji in izvedbi fizikalnega tabora DMFA 

za mlade fizike.  

- Sodelujem v komisiji za pripravo nalog za Stefanovo tekmovanje.  

- Izobraţujem se na magistrskem študiju fizika - področje izobraţevanja na FNM 

UM v Mariboru, kjer smo v letu 2008  izvedli anketo o priljubljenosti fizike v OŠ in 

SŠ.  

Mnenje o sedanjem stanju naravoslovnih kompetenc 

Nekaj o moderni fiziki v OŠ 

Otroci ţivijo in rastejo s sodobno tehniko. Samoumevno uporabljajo moderne 

naprave, ki so tehnično zelo zapletene, in še dolgo ne razumejo njihovega 

delovanja, a jih njihovo delovanje  zanima. Otroci prav tako ţivijo in rastejo v 

naravnem okolju in vsekakor jih zanimajo naravni pojavi.  

Trdim, da je sedanji pouk fizike in naravoslovja starodaven in razlaga 

zgodovinska odkritja, ki so sicer osnova za razumevanje, a na njihov račun izpušča 

moderna odkritja. Sedanji pouk fizike sledi kronološkemu razvoju znanosti. Sledi mu 

slepo. A kako vemo, da je tovrstni način poučevanja znanosti o naravi res najboljši?  

Ena glavnih fizikalnih teorij 20. stoletja predlaga, da je svet relativen v smislu, da 

so meritve časa, prostora in mase odvisne tako od telesa kot od opazovalca. Teorija 

je v nasprotju s pričakovanji, ki jih nudijo vsakdanje izkušnje s telesi, ki se gibljejo 

počasi v primerjavi s hitrostjo svetlobe.  

Naslednja pomembna teorija 20. stoletja pravi, da je svet kvanten in ga ni 

mogoče natančno izmeriti. Na primer Heisenbergovo načelo nedoločenosti nas 

sooči z dejstvom, da so nekatere lastnosti delcev (npr. čas in energija ali gibalna 

količina in lega) povezane na tak način, da obeh ni mogoče istočasno poznati z 

absolutno natančnostjo. Poleg teh neintuitivnih lastnosti delcev v svetu delcev 

kvantna teorija izpodbija koncept determinizma in ga zamenja z verjetnostjo.  

Ne smemo pozabiti še na tretji primer, ki je zelo spremenil pogled na moderno 

fiziko in še ni toliko razširjen kot relativnost in kvantna fizika. Teorija kaosa nam pove, 
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da lahko iščemo zelo zapleteno vedenje v sistemih, ki so v osnovi preprosti in jih 

opisujemo z determinističnimi enačbami, med drugim tako, da preprosto za 

malenkost spremenimo začetne pogoje in opazujemo zelo velike razlike v 

posledicah. 

To so tri glavne teorije, ki so botrovale in prispevale k skokovitemu razvoju 

tehnologije in popolnoma spremenile pogled na svet. Vse tri zelo pomembno 

prispevajo k razumevanju naravnih pojavov. A v učnih načrtih niso niti omenjene. 

Prav tako niso omenjene niti v osnutku posodobljenega učnega načrta za 

osnovnošolsko fiziko.  

Strnad [1] pravi, da poteka odprta debata o tem ali poučevati moderno fiziko v 

srednjih šolah. Mnenja o tem niso enotna. Nekateri menijo, da v srednjo šolo ni 

moţno vključiti sodobne fizike, preden učenci dobro ne obvladajo klasične fizike.  

Drugi pa temu glasno nasprotujejo in poudarjajo, da je sodobna fizika postala 

del našega ţivljenja, da zna biti klasična fizika dolgočasna in da utegne prav 

sodobna fizika zbuditi zanimanje učencev in pritegniti njihovo pozornost. 

Ţal pa se nekateri učenci po osnovni šoli nikoli več ne srečajo s fiziko. 

Poleg tega raziskave kaţejo, da asimilacije napačnega ali omejenega 

razumevanja sveta v učenčev kognitivni okvir skoraj ni mogoče spremeniti [2,3]. 

Naj navedem primer. S tem, ko otroku ponudimo ―kognitivni okvir‖, izpeljan iz 

Newtonove mehanike in ga predstavimo kot neproblematičnega in 

‖vsemogočnega‖ (čeprav vemo, da je zelo dober za napoved ―normalnih izkušenj‖, 

je še vedno neizogibno konceptualno napačen), si naredimo pot za kasnejše 

poučevanje fizike 20. stoletja veliko teţjo. 

Naslednji primer najdemo v zelo pogostih šolskih naloga in problemih, ki 

namigujejo, da svet deluje na način ―A vodi k B, ki vodi k C‖, večinoma opisanim z 

linearnimi enačbami.  

Teorija kaosa temu nasprotuje. Pravzaprav je v realnem svetu preprosta 

linearna posledičnost prisotna le v skrajnih primerih. 

Menim, da je vključevanje moderne fizike ali vsaj njenih osnovnih idej nujno ţe v 

osnovni šoli. 

Vključevanje modernih vsebin v pouk 

Zato, da lahko moderne vsebine sploh vključimo v pouk je najprej potrebno 

njihovo poznavanje. 

Današnja fizika zajema klasično mehaniko, termodinamiko, elektrodinamiko, 

optiko, kvantno mehaniko, teorijo relativnosti, kaos, statistično fiziko, fiziko 

subatomskih delcev ter atomsko in jedrsko fiziko.  
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Le prve štiri, torej klasična mehanika, termodinamika, elektrodinamika in optika 

se poučujejo v današnjih šolah, naj bodo osnovne ali srednje. Nekaj kvantne 

mehanike in relativnosti slišijo le dijaki gimnazij, ki so si v 4 letniku izbrali fiziko kot izbirni 

predmet [4].  

Poglejmo katere teme modernih fizikalnih vsebin in doseţki sodobne tehnike kot 

posledice fizikalnih odkritij nam najprej pridejo na misel, ko razmišljamo o tem, kaj bi 

bilo otrokom dobro in moţno razloţiti. 

Tabela 31: Teme modernih fizikalnih vsebin 

 Einstein in relativnost, raztegnitev 

časa in dolţin,  

 kvantna mehanika, energijski kvanti,  

 kaos, vremenoslovje, 

 Planck in foton, 

 fotoelektrični efekt, 

 sevanje črnega telesa, 

 Comptonov efekt, 

 de Broglievo snovno valovanje, 

 valovna mehanika, 

 princip nedoločenosti, 

 izključitveno načelo, 

 statistična mehanika, 

 trdna snov, 

 jedrske sile, razpad in reakcije – 

radioaktivnost, 

 Feynmanovi diagrami, 

 fizija, fuzija 

 Bohrova razlaga spektra, 

 standardni model zgradbe snovi, 

 rentgenska svetloba 

 temna snov, temna energija 

 odkritja v mikrosvetu in povezava 

novih odkritij z vsakdanjim ţivljenjem 

 digitalna elektronika,  

 fotoaparati – CCD, 

 GPS, 

 kibernetika, 

 tekoči kristali, LCD 

 pospeševalniki delcev, 

 polprevodniki, 

 laserji,  

 superprevodniki. 

 

Ter fizika prihodnosti: 
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 kozmologija, temna snov, veliki pok,  visokotemperaturni superprevodniki, 

 kvantni računalniki, 

 spintronika ali magnetotronika, 

 kvantna gravitacija. 

 

Seveda bi lahko z naštevanjem nadaljevali, a to na tem mestu ni namen. Ţelim 

le ponuditi osnovno idejo o vrsti vsebin o katerih govorimo.  Moderne vsebine lahko 

razdelimo na moderno fiziko – torej tri glavne teorije, ter tehnološke posledice 

moderne fizike, oziroma uporaba odkritij fizike 20. stoletja v sodobnih tehničnih 

napravah. 

 

Slika 29: Razdelitev modernih vsebin 

 

Kako vsebine moderne fizike vmestiti v kurikulum? 

Problem poučevanja moderne fizike v OŠ je kompleksen, ki se ga da začasno 

reševati na več nivojih. Ko predlagamo razlago modernih vsebin pri pouku fizike, 

moramo seveda predlagati nekaj načinov njihove umestitve v kurikulum. Načine 

umestitve bi lahko razdelili na štiri področja: 

a.) Popolna ali delna sprememba učnih načrtov. Še nekaj časa bo preteklo, preden 

se bomo znebili kronološke razlage fizike. V poštev pride delna sprememba UN. V 

osnutku posodobljenega učnega načrta so ţe dodane izbirne vsebine, ki so do 

neke mere predpisane. Tu bi se našel prostor še za kakšno bolj sodobno fizikalno 

temo. 

b.) Umestitev med samo razlago snovi po sedanjem UN [5]. Izraze moderne fizike 

umestimo v razlago, nato jih orišemo na preprost način z razlago na nivoju 

poslušalca in prilagojeno njegovemu predznanju; jih razloţimo samo delno ali 

sploh ne. S tem vzbudimo nadaljnje zanimanje. Pri tem tudi spoznajo izraze, ki jih 
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kasneje v ţivljenju asociirajo s fiziko. Tako lahko brez problema razloţimo določene 

sodobne pojme in delovanje naprav, ki uporabljajo nova odkritja.  

c.) Pomembna je tudi zamenjava jezika absolutne kavzalnosti z jezikom, ki je soroden 

verjetnostnemu in kompleksnemu svetu kvantne mehanike in kaosa;  

Na primer: 

to je, kar se zgodi ko, ...‖POSTANE ―najverjetneje je, da se bo zgodilo to,...‖ 

―ta enačba opisuje, ...‖ POSTANE ―ta enačba je dober pribliţek, ...‖ 

d.) Izdelava nalog z modernejšimi in vsakdanjimi primeri ter uporaba   sodobnejših 

metod dela s prikazi in animacijami sodobnejših naprav. 

e.) Učenčevo samostojno raziskovanje področij sodobnih vsebin. 

Navedel sem nekaj argumentov za nujen začetek poučevanja ali vsaj razlage 

idej in konceptov fizike 20. stoletja po celotnem starostnem razponu učencev in 

študentov, ne le na podiplomskem študiju fizike. Preletel sem moţne načine njihove 

umestitve v pouk v osnovni šoli, kar se lahko prav tako aplicira na srednjo šolo. 

Kot pravi Strnad [1] se skrajna stališča v poučevanju običajno ne obnesejo. Kar 

drţi, a če ţelimo spremembe se moramo zatekati k skrajnim stališčem in na ta način 

sproţiti odprto debato. 

Za znanost in tehnologijo so bistveno znanje osnovna načela naravnega sveta, 

temeljni znanstveni koncepti, načela in metode, tehnologija, tehnološki proizvodi in 

postopki ter razumevanje vpliva znanosti in tehnologije na naravni svet. To znanje bi 

moralo posamezniku omogočiti boljše razumevanje prednosti, omejitve in tveganja 

znanstvenih teorij, aplikacij ter tehnologije v druţbi nasploh[6].   

Za to se mi zdi izrednega pomena, da se poskusijo v pouk vključiti vsaj nekatera 

dognanja sodobne fizike. [7] 

Znanstvena metoda 

Moje mnenje in opaţanje je, da učenci ne razumejo znanstvene metode dela.  

Razumevanje znanstvene metode je ključnega pomena za razumevanje 

raziskovalnega dela v naravoslovju. S tem ko učitelj naravoslovja ne posveti dovolj 

časa razlagi in orisu dela ter dokazovanja s pomočjo znanstvene metode si svoje 

delo močno oteţuje in posledično odvrača zanimanje učencev.  

V razredu mora učitelj nekaj časa posvetiti praktičnemu dokazovanju 

najpomembnejših naravnih zakonitosti, a za vse nikakor nima časa. Poleg tega je 

tudi za tiste poskuse in dokaze, ki jih izvede potrebna velika mera previdnosti in 

iznajdljivosti, da učenci razumejo in opazijo potek opazovanje-napoved-

eksperiment-evalvacija.  
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V kolikor so učenci ţe od prej navajeni rigoroznega poudarjanja postopka 

znanstvene metode, bodo pri nekem poskusu ţe sami bolj dejavni v tej smeri. Med 

posameznim dokazovanjem ne bo potrebno ogromno časa in truda vloţiti v razlago 

metode in bo ostalo več časa za usmerjanje pozornosti tja kjer je res potrebna.  

Poleg tega, ko učenec enkrat razume kakšen je postopek dokazovanja 

naravnih pojavov, ko ve, da neko objavljeno teorijo preverja tisoče in tisoče 

znanstvenikov in jo lahko vsak ovrţe z enim samim nasprotnim dokazom, lahko 

verjame v teorije, ki jih srečuje na vseh področjih naravoslovja. V nasprotnem od 

njega zahtevamo, da slepo verjame, tako kot to od njega zahtevajo na 

neznanstvenih področjih. Na svetu je ţe tako preveč iz praznoverja izpeljanih zgodb 

in prepričanj, ki zahtevajo slepo vero. Ne bi ţeleli z enakim načinom pristopati tudi k 

poučevanju naravoslovnih vsebin. 

V učnih načrtih po vsej vertikali opaţam premajhen poudarek na znanstveni 

metodi.  Zaradi pomembnosti njenega razumevanja je ključnega pomena, da se 

čimbolj poudarja na vseh nivojih poučevanja naravoslovja. 

Učenje učenja naravoslovja 

Opaţam, da se učenci ne znajo učiti naravoslovnih predmetov. 

Ţe od niţjih razredov osnovne šole se učence vse preveč uči učenja na 

osnovnem kognitivnem nivoju.  

Druţboslovne predmete se je potrebno učiti drugače kot naravoslovne.  Pri 

druţboslovnih predmetih je velikokrat zadosti, da se učenec stvari nauči na pamet. V 

niţjih razredih osnovnega izobraţevanja tako naravoslovne predmete poučujejo 

učitelji(ce), ki imajo povsem ali preteţno druţboslovni značaj in način učenja učenja.  

Prav tako se v niţjih razredih naravoslovje vse preveč uči kot druţboslovje. 

Premalo je povezanosti z matematiko. Uporaba matematičnega zapisa in 

medpredmetna povezava z matematiko je do 8. razreda OŠ izredno skopa. Tako so 

se učenci vse do konca 7. razreda navajeni učiti naravoslovja na način kot se učijo 

nenaravoslovne predmete.  

Potrebovali bomo bolj specifična navodila za učitelje, ki poučujejo naravoslovje 

tako v niţjih razredih OŠ, naravoslovne predmete v tretji triadi, kot tudi za učitelje na 

srednjih šolah, kako učence naučiti učiti se naravoslovnih predmetov.  

Uporaba matematičnega zapisa 

Kot učitelj fizike v 8. in 9. razredu OŠ opaţam ogromen preskok pri uporabi 

matematičnega zapisa pri prehodu iz 7. v 8. razred ter vse teţave, ki se pri tem 

pojavljajo. 

Pri naravoslovju do 8. razreda je uporaba matematičnega zapisa izredno 

skopa. Prav tako imajo učenci izredno slabo poznavanje merskih količin in njihovih 

enot ter simbolov zanje. Tudi uporaba simbolov pri zapisu meritev je izredno skopa.  
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Posledica je, da učenci preveč časa porabijo za to, da se ukvarjajo z 

razumevanjem kopice znakov, ki so nenadoma pred njimi namesto, da bi pozornost 

usmerili v razumevanje zakonitosti. 

Učenci bi se morali pri naravoslovju ţe v niţjih razredih učiti izvajati meritve in jih 

zapisovati na poenoten način. Prav tako bi morali ţe prej učence navajati na 

matematični zapis naravnih zakonitosti. 

Predlogi za nadaljnje delo 

1. Ker so, kot ţe omenjeno, za znanost in tehnologijo bistveno znanje osnovna 

načela naravnega sveta, temeljni znanstveni koncepti, načela in metode, 

tehnologija, tehnološki proizvodi in postopki ter razumevanje vpliva znanosti in 

tehnologije na naravni svet in bi to znanje moralo posamezniku omogočiti boljše 

razumevanje prednosti, omejitve in tveganja znanstvenih teorij, aplikacij ter 

tehnologije v druţbi nasploh[6], se mi zdi izrednega pomena, da se poskusijo vključiti 

vsaj nekatera dognanja sodobne fizike. 

Menim, da je vključevanje moderne fizike ali vsaj njenih osnovnih idej nujno ţe v 

osnovni šoli. 

Apeliram, da poskusimo pri oblikovanju metod in strategij ter oblikovanju 

novega načina poučevanja fizike, vključiti čimveč vsebin sodobne fizike 20. stoletja 

ter razlage in vzorčne primere na sodobnih napravah. 

2. V učnih načrtih po vsej vertikali opaţam premajhen poudarek na znanstveni 

metodi. Zaradi pomembnosti njenega razumevanja je ključnega pomena, da se 

čimbolj poudarja na vseh nivojih poučevanja naravoslovja.  

Predlagam, da poskušamo pri predlogih za poučevanje vključiti tudi 

poučevanje znanstvene metode. 

3. Potrebovali bomo bolj specifična navodila za učitelje, ki poučujejo 

naravoslovje tako v niţjih razredih OŠ, naravoslovne predmete v tretji triadi, kot tudi 

za učitelje na srednjih šolah, kako učence naučiti učiti se naravoslovnih predmetov.  

4. Učenci bi se morali pri naravoslovju ţe v niţjih razredih učiti izvajati meritve in 

jih zapisovati na poenoten način. Prav tako bi morali ţe prej učence navajati na 

matematični zapis naravnih zakonitosti ali  vsaj narediti ta prehod bolj postopen. 
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Poročilo o naravoslovnih kompetencah 

Avtor: Matej Forjan  

 

FIZIKA V SREDNJI ŠOLI 

Rezultati raziskave o matematični, naravoslovni in bralni pismenosti 15-letnikov iz 

leta 2006 (PISA) kaţejo, da so naši dijaki v naravoslovni pismenosti v povprečju zelo 

dobri, kar tudi kaţe spodnji graf [Planinšič]. A podrobnejši pregled rezultatov pokaţe, 

da se da stanje še precej izboljšati. Natančna analiza doseţenih rezultatov namreč 

pokaţe, da naši dijaki v precej velikem številu niso sposobni uporabiti znanje v novih 

situacijah in da obstaja še precej moţnosti za napredek pri uporabi naravoslovnega 

razmišljanja pri reševanju problemov  in da bi naši dijaki lahko bili boljši pri oblikovanju 

in izraţanju svojih misli. 

 

Na podlagi priporočil Evropske komisije in Smernic, načel in ciljev posodabljanja 

učnih načrtov ter tudi rezultatov na mednarodnih tekmovanjih so nastali 

posodobljeni učni načrti za gimnazije. Poudarek novih učnih načrtov je na avtonomiji 

učitelja, zmanjšanju obsega obveznih vsebinskih znanj ter na vključevanju aktivnih 

oblik dela. Poleg tega je večji poudarek na globalnem pristopu k poučevanju 

(učnociljni in procesnociljni pristop) ter na vključevanju kompetenc. V nadaljevanju 

bi predstavil svoj pogled na posodobljen učni načrt ter pri tem predstavil izkušnje iz 

prakse, pri čemer se bom omejil le na gimnazijski program. 

Fizika je na naši šoli (Srednja elektro šola in tehniška gimnazija Novo mesto), ki je 

največja tehniška gimnazija v Sloveniji, zelo pomemben predmet, saj se za fiziko kot 
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izbirni predmet na maturi pri nas običajno odloči več kot 80 % vseh dijakov četrtih 

letnikov, fizika pa se poučuje vsa štiri leta. Ker je matura iz fizike končni cilj večine 

dijakov, je tudi pouk naravnan tako, da sledi predvsem ciljem iz maturitetnega 

kataloga, zaradi česar ostane za vključevanje zanimivih izbirnih vsebin, ki niso 

eksplicitno zapisane v učnem načrtu ali maturitetnem katalogu zelo malo časa. Ta 

problem s kolegom rešujeva tako, da dijakom dajeva projektne naloge iz zanimivih 

vsebin iz vsakdanjega ţivljenja. 

Glavne spremembe v novem učnem načrtu za fiziko so zato po mojem mnenju 

učinkovite in bodo pripomogle k temu, da bomo učitelji bolj sledili učnemu načrtu 

kot maturitetnemu katalogu. Zaradi zmanjšanja obsega obveznih vsebinskih znanj se 

odpira moţnost za vključevanje vsebin, ki so bile do sedaj zaradi časovne stiske 

zanemarjene, pri čemer mislim predvsem na poudarjanje vloge fizike v vsakdanjem 

ţivljenju dijakov. V nadaljevanju je zato potrebno poiskati čim več takih primerov, 

opredeliti cilje, katere ţelimo pri obravnavi teh področij doseči ter učiteljem ponuditi 

različne oblike in metode dela, s katerimi bodo te cilje dosegli. 

Med pomembne novosti, katere prinaša nov učni načrt za fiziko, spada tudi 

večje vključevanje aktivnih oblik in metod dela. Priporočilo učiteljem je, da naj bi vsaj 

15 % vseh ur izvedli z aktivnimi metodami dela. Seveda je potrebno najprej definirati, 

kaj bi naj to aktivne oblike dela bile in verjetno nismo daleč od resnice, če preprosto 

zapišemo, da so to metode, pri katerih učenci delajo še kaj več, kot samo poslušajo 

in zapisujejo. Pri nas se pri fiziki nekatere od aktivnih oblik dela ţe redno uporabljajo, 

le da je z novim učnim načrtom omogočeno še pogostejše vključevanje aktivnih 

oblik. Naj naštejem in na kratko opišem nekatere od metod, ki jih uporabljamo: 

projektno delo, sodelovalno učenje in problemsko zasnovano reševanje nalog v 

skupinah. 

SODELOVALNO UĈENJE 

 

Osnovna cilja sodelovalnega učenja sta izkoriščanje sodelovanja dijakov med 

uro in fokusiranje dijakove pozornosti na osnovne koncepte. Namesto predstavljanja 

podrobnosti, predstavljenih v učbeniku, so ure sestavljene iz kratke predstavitve 

ključnih konceptov, kateri sledijo konceptualni testi – kratka konceptualna vprašanja 

o obravnavani temi. Dijaki najprej formulirajo odgovore in potem s sosedi diskutirajo o 

svojih odgovorih. Ta proces dijake prisili, da razmišljajo in argumentirajo ter jim ponuja 

pot, po kateri gradijo razumevanje koncepta. 

Vsak konceptualni test ima tako splošno obliko: 

1. Postavljeno vprašanje      1 minuta 

2. Dijakom damo čas, da razmislijo     1 minuta 

3. Dijaki si zapišejo posamezne odgovore (po izbiri) 

4. Dijaki preprečujejo svoje sosede (sodelovalno učenje)  1-2  

minuti 
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5. Dijaki zapišejo ponovno pregledane odgovore (po izbiri) 

6. Povratna informacija učitelju: pregled odgovorov 

7. Razlaga pravilnega odgovora     2+ minuti 

Ĉe večina dijakov izbire pravilen odgovor konceptualnega testa, se 

premaknemo k naslednjemu vprašanju ali obravnavi naslednje teme. Ĉe je odstotek 

pravilnih odgovorov prenizek (recimo manj kot 90 %), se ustavimo, še enkrat 

podrobneje razloţimo snov in damo novi konceptualni test.  

Seveda je glavni problem lahko motivacija dijakov za tako delo, zato moramo 

poskrbeti, da jih ustrezno motiviramo. Na začetku povemo, da ne bomo več 

predavali direktno iz učbenika, ker je to zguba njihovega časa, saj enostavno 

ponovim tisto, kar je napisano v učbeniku. To nakazuje, da so nesposobni brati in jih s 

tem ţalimo, če jih na tak način obravnavamo.  

Razloţimo jim, kako malo se naučijo pri pasivnem predavanju in izpostavimo, da 

ni moţno, da bi učitelj enostavno vlival znanje v njihove glave in da morajo ne glede 

na to, kako dober je učitelj, vseeno glavnino dela opraviti sami. Izzovemo jih, da 

pričnejo kritično razmišljati in jim razloţimo razliko med vstavljanjem številk v enačbe 

ter sposobnostjo analize nepoznane situacije. Povemo jim, da lahko uporabljajo liste 

z enačbami. S tem preprečimo učenje na pamet in dovolimo dijakom, da se 

osredotočijo na pomen enačb.  

Pri takem pouku rabimo kooperativno atmosfero, ki je potrebna za diskusijo, v 

kateri se sosedi prepričujejo. Zato dijakom povemo, da njihovi rezultati pri 

konceptualnih vprašanjih ne vplivajo na oceno, saj jih s tem rešimo pritiska ali 

tekmovanja. 

Ključnega pomena je, da dijaki naredijo del svojega dela pred posamezno uro. 

Dijaki si doma v učbeniku preberejo določeno temo in si v zvezku naredijo izpiske. Na 

začetku vsake ure razdelimo dijakom 3-4 kratka vprašanja o temi, katero bi naj doma 

predelali. S tem dijake prisilimo, da snov doma res predelajo.  

SKUPINSKO REŠEVANJE PROBLEMOV 

 

V Sloveniji predstavlja matura višek srednješolskega znanja fizike, za katerega se 

v gimnazijah običajno odloči okoli 15 % dijakov. Dijaki, ki uspešno opravijo maturo iz 

fizike, naj bi fiziko obvladali tako na kvalitativnem, semikvantitativnem in 

kvantitativnem nivoju. Vendar pa nekatere raziskave iz prejšnjih let kaţejo, da dijaki 

še dokaj obvladajo pisanje formul in računanje, vendar pa ne znajo utemeljiti, zakaj 

so si določeno enačbo izbrali. Iz tega lahko sklepamo, da je pouk fizike pri nas še 

vedno preveč osredotočen na računanje po receptih in da se zanemarja 

kvalitativno in semikvantitativno sklepanje. Pri obravnavanju fizikalnih pojavov slej ko 

prej pridemo do matematičnih zakonov, do enačb. Vendar pa so dostikrat te 

enačbe v okviru veljavnosti uporabne v zelo različnih, na prvi pogled nesorodnih 

primerih. Zaradi tega je uporaba enačb za večino dijakov nejasna, reševanje nalog 
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pa predstavlja dijakom od teorije povsem ločeno veščino. Mirne duše lahko 

zaključimo, da v večini primerov z nalogami pri dijakih ne doseţemo širšega 

razumevanja fizike. Zakaj je tako?  Tradicionalne naloge, katere srečujemo pri pouku 

fizike se lahko pogosto rešijo le z manipuliranjem enačb. Pri tem dostikrat sploh ni 

potrebno, da si dijak problem predstavlja. Večina nalog se ne dotika dijakove 

realnosti in se dostikrat lahko reši tudi brez znanja fizike (primer: razstavljanje sil). 

Raziskave, s katerimi so ugotavljali razlike med postopki, ki jih uporabljajo pri 

reševanju fizikalnih problemov novinci (dijaki, učenci, študenti) na eni strani in 

strokovnjaki (izkušeni fiziki) na drugi strani, kaţejo, da se novinci lotevajo nalog 

naravnost, brez da bi si skušali ustvariti o problemu jasno kvalitativno predstavo. 

Večina se jih pri tem posluţuje nekaterih standardnih postopkov, med katerimi so 

najbolj popularni: 

- zapiši vse enačbe, ki povezujejo neznane podatke z znanimi, in jih zmešaj med 

sabo tako, da lahko izračunaš zahtevano količino; 

- pobrskaj po zbirki rešenih nalog in poskusi z zgledom, pri katerem najdeš iste 

ključne besede; 

- povprašaj inštruktorja in se nauči na pamet. 

Strokovnjaki se fizikalnih problemov lotijo najprej z okvirno kvalitativno analizo. 

Skušajo poiskati osnovna načela in zakone, ki jih lahko uporabijo pri reševanju. Pri tem 

si pomagajo z analogijami in neformalnim mišljenjem.  

Novince od strokovnjakov ločita dve spoznavnostni kategoriji, in sicer 

organizacija in uporaba znanja. Medtem ko je znanje novincev bolj ali manj 

nepovezano, je znanje strokovnjakov hierarhično urejeno, z mnogimi povezavami. 

Novinci svoje znanje uporabljajo lokalno in skušajo priti do rešitev s povezavami na 

osnovi formalnih kriterijev. Strokovnjaki pa potem, ko s kvalitativno analizo umestijo 

problem v miselno shemo, uporabljajo svoje znanje globalno.  

Vprašanje pri tem je, ali lahko s primernim delom v šoli pomagamo dijakom 

vzpostaviti zvezo med zakoni fizike in vprašanji, ki jih morajo reševati, ali celo zvezo 

med zakoni fizike in pojavi v vsakdanjem okolju. Vse bolj se zdi, da uveljavljene 

metode pouka same vzpodbujajo odnos, ki ga imajo dijaki do reševanja nalog. 

Običajno učitelj pokaţe dijakom na nekaj zgledih, kako je zakone moč uporabljati. 

Pri tem ne more mimo formalne poti pri reševanju naloge, kot so zapis podatkov, 

skiciranje, zapis zakonov in enačb. Kvalitativno predstavitev naloge in razmislek pri 

iskanju rešitve, ki sta bistvena za razumevanje, pa dijaki pogosto preslišijo. Na tabli in 

v zvezkih ostanejo le enačbe, kar ustvarja napačen vtis, da so enačbe tiste, ki 

prinesejo rešitve. Pri nadaljnjem delu tudi učitelj rad spregleda kvalitativni opis 

pojavov in je zadovoljen, če je reševanje formalno pravilno. 

Pri pripravah na pisna preverjanja znanj in ocenjevanja mnogi dijaki uporabljajo 

zbirke rešenih nalog. Vendar pa zapis reševanja v večini zbirk nehote poudarja 

formalno plat reševanja. Avtorjevega razmišljanja, ki je vodilo do rešitve, v tekstu ni. 
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Tako je dijaku prepuščen najzahtevnejši del naloge: sam si mora o postavljenem 

problemu ustvariti fizikalno predstavo, ki bo dala rešitev. Za večino dijakov je 

preprosteje, da se postopek reševanja naučijo na pamet in ga uporabijo v podobnih 

primerih.  

Ugotovimo torej lahko, da pri pouku fizike vse preveč prevladuje reproduktivno 

dojemanje učnih informacij, ki temelji na prepogostih »receptivnih« poteh, pa čeprav 

z razlagano in demonstracijsko metodo. Tako poučevanje dijaka premalo usposablja 

za razumevanje znanja, za njegovo samostojno analiziranje, kombiniranje in 

vključevanje v nove zveze, za uporabo in samoizobraţevanje ter za dejavno 

organiziranje in usmerjanje spoznavnih moči.  

Pri skupinskem reševanju problemskih nalog se učenci aktivno spoprijemajo s 

problemskimi učnimi vsebinami in samostojno iščejo rešitve problemov, kateri izvirajo 

iz vsakdanjega ţivljenja. Take vrste problemi pritegnejo učenčevo pozornost in 

pospešujejo njegovo zanimanje za učno snov. Problemsko orientiran pouk učence 

»prisili«, da pričnejo razmišljati kritično o nekem problemu, ga znajo analizirati, znajo 

najti in tudi uporabiti ustrezne ideje, katere so potrebne za rešitev problema.  

Osnovni cilji, katere ţelimo s tem doseči, so: 

- Pri dijakih in študentih razviti sposobnost kritičnega mišljenja ter sposobnost 

analiziranja in reševanja problemov. 

- Razviti spretnosti v pridobivanju in ocenjevanju informacij, ki so potrebne za 

rešitev problema. 

- Pridobiti izkušnje v kooperativnem reševanju problemov v majhnih skupinah. 

- Pridobiti vsestranske in učinkovite komunikacijske sposobnosti. 

Zato mora biti pouk tak, da: 

- Je osredotočen na dijaka in ne na snov. 

- Vzpodbuja dijaka, da se nauči, kako se učiti. 

- Učinkovito uporabljamo sodobno tehnologijo takrat, ko nam pomaga pospešiti 

proces učenja. 

- Podaja moţnosti, da učenci preizkusijo najrazličnejše tehnike učenja. 

Tradicionalne naloge niso problemi, saj so zelo oddaljene od učenčeve 

realnosti. Poleg tega si je večina nalog v omenjenih zbirkah nalog zelo podobna. 

Dijaki se nekaj nalog in postopek reševanja le-teh naučijo na pamet, kar jim potem 

koristi pri preverjanjih znanja. Vendar pa to reševanje problema. Reševanje problema 

je namreč pomikanje proti cilju po neznani poti, če veš, kako nekaj narediti, potem 

to ni problem.  

PROJEKTNO DELO 
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Pri projektnem delu dijaki s pomočjo znanja fizike rešujejo določene probleme in 

jih potem predstavijo pred celim razredom. Tako si na primer izberejo določene 

izseke iz priljubljenih filmov in predstavijo pravilno ali nepravilno rabo fizike ter svoje 

zaključke podkrepijo z izračuni. Projektno nalogo potem predstavijo pred celotnim 

razredom, tako da se učijo še pravilne in natančne rabe naravoslovnega izrazoslovja 

ter nastopanja pred mnoţico. Poleg tega dijaki v okviru projektnega dela pripravijo 

preproste eksperimente in izmerijo določene količine. 

Kot sem ţe omenil, natančna analiza mednarodne raziskave PISA 2006 pokaţe, 

da našim dijakov ravno primanjkujejo sposobnosti, katere lahko najbolj razvijamo z 

naštetimi aktivnimi metodami dela. Zato je potrebno pripraviti čim več gradiv, s 

pomočjo katerih bodo učitelji laţje vpeljevali omenjene metode dela. Na tak način 

bomo tudi razvijali tiste ključne kompetence, ki so značilne za pouk naravoslovja: 

matematična kompetenca, osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, 

kompetence digitalne pismenosti, učenje učenja in samoiniciativnost in podjetnost. 

Kot glavna ovira pri uvajanju vseh novosti se izpostavlja število dijakov v 

posameznem razredu. Pri nas so namreč bolj ali manj vsi razredi zapolnjeni, kar 

pomeni, da je v posameznem razredu več kot 30 dijakov. V takih velikih skupinah se 

je frontalni pouk do sedaj izkazal za najbolj učinkovitega, saj je zelo teţko zagotoviti, 

da je vseh 30 dijakov enako aktivnih pri pouku. Zato bi po mojem mnenju ustrezni 

organi morali razmisliti o spremenjenih normativih (recimo največ 24 dijakov na 

razred), saj bo drugače postala vprašljiva motiviranost učiteljev za spremembe v 

načinu dela.   

PRILJUBLJENOST FIZIKE V OŠ 

Na koncu bi še malce pokomentiral raziskavo o priljubljenosti fizike v osnovni šoli. 

Pri odgovorih na vprašanja se mi namreč zdi zanimiv velik razkorak med 

priljubljenostjo fizike in učiteljevim delom. Po odgovorih sodeč učitelji snov navezujejo 

na vsakdanjo ţivljenje, delajo dosti poskusov, učenci lahko pripravijo seminarje, 

vendar pa je fizika vseeno najmanj priljubljen predmet v osnovni šoli. To dejstvo 

zahteva globljo analizo, saj je mišljenje o fiziki, katerega so si dijaki ustvarili v osnovni 

šoli, v srednji šoli zelo teţko spremeniti in se nepriljubljenost fizike po celi vertikali samo 

vleče naprej. Teme iz mehanike so pri dijakih tradicionalno nepriljubljene, zato bi 

mogoče bilo potrebno razmisliti o kakem drugem vrstnem redu. Glavni problemi 

sodobnega človeka (globalno segrevanje, energija, razvijanje okolju prijazne 

tehnologije,…) so neločljivo povezani s fiziko in fizikalnimi teorijami. Uvod v predmet je 

potrebno začeti s temi temami, saj učenci na tak način spoznajo, zakaj je za njih 

sploh pomembno, da se učijo fiziko. Njihova notranja motivacija je namreč odvisna 

tudi od tega, ali dijaki v določenem predmetu vidijo uporabnost v njihovem 

nadaljnjem ţivljenju ali ne. Glede na moje izkušnje v srednji šoli dijaki v srednji šoli 

predmet kar identificirajo z učiteljem, ki določen predmet poučuje. Ĉe dijaki cenijo in 

»imajo radi« določenega učitelja, potem tudi njegov predmet kotira višje na lestvici 

priljubljenosti. Dijaki pri učiteljih cenijo strokovnost, zmoţnost učitelja, da prisluhne 

njihovim vprašanjem in idejam ter jim ponudi odgovore, cenijo tudi sposobnost 
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učitelja, da si avtoriteto pridobi z znanjem, delavnostjo, zgledom in spoštovanjem 

dijakov. Po mojih izkušnjah sodeč dijaki od učiteljev pričakujejo tudi, da imajo le-ti 

smisel za humor. Na tak način se dijaki sprostijo in v takem vzdušju je tudi kakšno manj 

zanimivo temo laţje obravnavati. 

V osnovni šoli bi bilo po mojem mnenju treba dati še večji poudarek ravno 

temu, saj sodeč po odgovorih oblike in metode dela niso problem in so pri dijakih 

dobro sprejete. Ker je v OŠ ta identifikacija učitelja s predmetom še močneje 

izraţena, se razlogi za slabo priljubljenost fizike po mojem skrivajo delno v sami 

teţavnosti fizike (za razumevanje snovi je potrebno vloţiti več dela kot pri ostalih 

predmetih), delno pa so zato krivi kar učitelji sami. 
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Stanje naravoslovnih kompetenc – moj pogled 

Avtor: Andrej Marhl, prof. 

 

Opis dela na Srednji gradbeni šoli in gimnaziji Maribor: 

Fiziko poučujem v različnih programih: 

- gradbeni tehnik SSI + PTI 

- okoljevarstveni tehnik 

- tehniška gimnazija 

Z naravoslovnimi kompetencami dijakov pa se srečujem tudi na drugih 

področjih svojega dela, kot so: 

- strokovne ekskurzije 

- astronomski kroţek 

- dnevi odprtih vrat 

- fizikalni tabor 

- obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti 

Mnenje o sedanjem stanju naravoslovnih kompetenc: 

Pri poučevanju fizike v različnih programih opaţam, da dijaki in dijakinje fiziko 

radi izberejo kot izbirni predmet in se torej radi srečujejo z fizikalnimi zakonitostmi. Ob 

enem pa opaţam, da pa se v programu tehniška gimnazija le majhen procent 

dijakov odloči za opravljanje mature iz fizike, kar je po mojem mnenju slabo in je 

vredno tehtnega razmisleka, zakaj je temu tako. 

V sklopu analize TIMSS 2003: 

 

VIR: Izzivi naravoslovno tehničnega izobraţevanja/ zaključno poročilo/ september 

2005/ Katedra za botaniko,Biotehniška fakulteta UL, Oddelek za biologijo 
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Ker imam pri svojem delu opravka le z dijaki iz tehniške šole oz. tehniške 

gimnazije, se mi zdi zgornja ugotovitev zanimiva. Zakaj? Dijaki se radi srečujejo s fiziko 

v šoli – zanimiva jim je, neradi pa se učijo fizikalnih vsebin oziroma niso motivirani za 

učenje le teh, mogoče zato, ker je učni proces le te njim verjetno premalo atraktivno 

zastavljen in verjetno ne vidijo koristi učenja fizikalnih zakonitosti v svojem nadaljnjem 

ţivljenju. Zato se strinjam z naslednjo izjavo: 

 

VIR: Izzivi naravoslovno tehničnega izobraţevanja/ zaključno poročilo/ september 

2005/ Katedra za botaniko,Biotehniška fakulteta UL, Oddelek za biologijo 

Da se premalo časa nameni učenju oziroma delu dijakov za fiziko, se vidi tudi 

po povprečni oceni iz fizike. To se dobro vidi v naslednjem viru: 

 

VIR: Izzivi naravoslovno tehničnega izobraţevanja / zaključno poročilo / september 

2005 / Katedra za botaniko,Biotehniška fakulteta UL, Oddelek za biologijo 

Na naši šoli pa je v programu gradbeni tehnik slika še za kakšen odstotek slabša. 

To se bo še bolj poznalo v prenovljenih programih, kjer se poučevanju fizike namenja 

manj ur in s tem fizika izgublja. Res je, da so določene fizikalne vsebine zajete v drugih 

strokovnih predmetih, a po mojem mnenju bi bilo bolje, da bi fizik podajal omenjene 

vsebine in jih še dodatno prilagodil specifičnosti šole. 

Zanimiva je tudi ugotovitev, s katero pa se moram kar strinjati: 
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VIR: Izzivi naravoslovno tehničnega izobraţevanja / zaključno poročilo / september 

2005 / Katedra za botaniko,Biotehniška fakulteta UL, Oddelek za biologijo 

Kot sem ţe omenil, bi si ţelel, da bi več dijakov izbralo fiziko kot izbirni predmet 

na maturi. Na naši šoli je letos izbralo fiziko kot izbirni predmet na maturi le pet fantov. 

Glede na to da smo tehniška gimnazija, bi si ţelel, da bi bilo to število večje. 

Poglejmo si katere predmete dijaki najraje izbirajo: 

 

VIR: RIC – analize / Analiza anketnih vprašalnikov / dijaki 2007 
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Iz spodnje analize se vidi, da dijaki radi samostojno eksperimentirajo in se 

fizikalnih zakonitosti učijo oziroma jih spoznavajo preko samostojnega dela, ki ga tudi 

zelo resno obravnavajo in se ob njem veliko naučijo: 

 

VIR: Letno poročilo/ Splošna matura 2007/ Drţavni izpitni center/ Ljubljana, november 

2007 

Tudi povezava med oceno v razredu in na maturi je na naši šoli dobro vidna, 

kot je to na nacionalni ravni: 

 

 

VIR: Letno poročilo/ Splošna matura 2007/ Drţavni izpitni center/ Ljubljana, november 

2007 

Predlogi za nadaljnje delo: 

Menim, da bi bilo dobro, če bi se lahko pouk izvajal v manjših skupinah. Nam 

namreč grozijo zelo številčni razredi zaradi novega sistema financiranja srednjih šol, 

varčevanja. V teh manjših skupinah pa bi se lahko izbirali fizikalni problemi, o katerih 

bi nato razpravljali, eksperimentirali, iskali zakonitosti in delali zaključke, ki bi jih lahko 

uporabili pri nadaljnjem učenju oz. pridobivanju nove učne snovi. Tako se snov ne bi 

obravnavala »linearno« ampak dokaj naključno v odvisnosti od izbranega 
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opazovanega pojava oz. dogodka. Ker bi dijaki izbirali s katerimi »problemi« se ţelijo 

ukvarjati, bi bili tudi bolj motivirani. 

Literatura: 

1. Letno poročilo/ Splošna matura 2007/ Drţavni izpitni center/ Ljubljana, 
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2. RIC – analize/ Analiza anketnih vprašalnikov/ dijaki 2007 
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Analiza učnih načrtov za fiziko, astronomijo in naravoslovje6 

Avtor: mag. Damjan Osrajnik 

 

Opis dela  

Sem diplomant dvopredmetnega univerzitetnega študijskega programa fizika in 

proizvodno-tehnična vzgoja. Opravljeno imam dokvalifikacijo za poučevanje 

naravoslovja ter vse tri sklope astronomije. Magistriral sem iz strojništva-področje 

okoljevarstva. 

Poučujem v osnovni šoli, in sicer naslednje predmete: fizika, proizvodno-

tehnična vzgoja, naravoslovje in astronomija. 

Poleg pouka se na področju naravoslovnih vsebin srečujem z učenci še pri 

organizaciji strokovnih ekskurzij, projektnih tednov, naravoslovnih dni ter organizaciji 

naravoslovnih oz. raziskovalnih taborov. 

 Mnenje o sedanjem stanju naravoslovnih kompetenc  

Svoje mnenje glede stanja naravoslovnih kompetenc učencev v osnovni šoli 

podajam glede na analizirane dokumente in glede na svoje izkušnje pri poučevanju. 

Predvsem se osredotočam na kompetence, povezane z opazovanjem pojavov in 

eksperimentiranjem. Menim, da so te kompetence skupne vsem naravoslovnim 

področjem, verjetno pa ima vsako naravoslovno področje svoje specifike. 

Pri izbirnem predmetu Astronomija v devetletni osnovni šoli obravnavamo 3 

sklope, to so: 

Sonce, Luna in Zemlja 35 (32) ur 

Daljnogledi in planeti  35 (32) ur 

Zvezde in vesolje  35 (32) ur 

Vsak sklop obravnavamo v določenem šolskem letu, vrstni red za obravnavo ni 

pomemben, saj se medsebojno ne nadgrajujejo. Posamezne sklope ponudimo 

učencem 7., 8. in 9. razreda. Ĉe nekega učenca astronomija do te mere zanima, da 

bi ţelel obiskovati vse tri sklope, ima torej moţnost prisostvovati v zadnjih treh razredih 

osnovne šole izbirnemu predmetu Astronomija in absolvirati vsebine iz vseh treh 

sklopov. 

Naravoslovne kompetence zaznamo ţe v »Opredelitvi predmeta«: 

 

                                                           
6 Mag. Damjan Osrajnik je vključen tako v skupno področje kot v področje fizike, zato je njegova analiza dvakrat 

vključena. 
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Opredelitev predmeta 

Izbirni predmet ASTRONOMIJA naj 

- zadosti potrebi mladega človeka, da raziskuje svoj poloţaj v svetu glede na 

različne relacije: jaz-neposredno okolje, jaz-Zemlja, Zemlja-Sonce, Sonce in 

ostalo vesolje; 

- predstavi način sklepanja, ki je lasten vsem naravoslovnim znanostim; 

- zahteva strpnost in dopuščanje alternativ pri sklepanju; 

- poudarja pomen kritičnosti pri razlagi opaţenega. 

V prvi alineji je poudarjena moţnost razvoja raziskovalnih kompetenc, in sicer 

konkretno pri tem predmetu v raziskovanju v opredelitvi navedenih relacij. 

V drugi alineji se razvija kompetenca sklepanja, ki jo ţe avtorji učnega načrta 

definirajo kot skupno vsem naravoslovnim znanostim. 

Ravno na področju astronomije so se znanstveniki večkrat odpovedali 

veljavnim teorijam in sprejeli novo, pravilnejšo (Zemlja je ravna plošča, Zemlja je v 

središču Osončja...). Brez kompetence, ki razvija strpnost in dopuščanje alternativ pri 

sklepanju, kjer šele opazovanje in eksperiment z argumenti podata pravilnost 

posamezne alternative, bi tega razvoja ne bilo. 

Pomembna kompetenca je t.i. »kritičnost« v interpretaciji opaţenega 

(opazovanje astronomskih pojavov ali laboratorijski eksperiment). Najosnovnejša 

kompetenca kritičnosti je ţe v določanju ali ocenjevanju merskih napak, saj le tako »v 

določenih okvirih« lahko verjamemo meritvi. Kompetenco kritičnosti lahko 

stopnjujemo tudi naprej, tudi te višje stopnje razvijamo pri vseh predmetih, ki jih 

poučujem. 

Naj navedem še Globalne in Operativne cilje predmeta astronomija iz učnega 

načrta, iz katerih se bolj na operativni ravni zrcalijo moţnosti in usmeritve učiteljevega 

in samostojnega učenčevega razvijanja naravoslovnih kompetenc. 

Globalni cilji 

Učenci 

- načrtujejo in izvajajo preprosta opazovanja; 

- razvijajo mišljenje s pripravo opazovanja in analizo pridobljenih ugotovitev; 

- razvijajo sposobnost abstraktnega mišljenja; 

- razvijajo kritičen in toleranten odnos do okolice ob spoznavanju mej svojih 

spoznanj 
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- razvijajo sposobnost in ţeljo za samostojno izobraţevanje s pomočjo različnih 

virov znanja: učbenikov, revij, elektronskih virov in enciklopedij. 

Te cilje dosegamo s spoznavanjem naslednjih tem: 

- vrste objektov v vesolju, njihove oddaljenosti in velikosti: od Zemlje in teles v 

Sončevem sistemu preko zvezd do drugih galaksij. 

- Orientacija po nebu: vzhajanje in zahajanje zvezd, navidezno gibanje Sonca in 

teles Sončevega sistema, kako to vidimo na različnih mestih na Zemlji in kako bi 

to videli iz vesolja. 

- Gradniki Sončevega sistema, primerjava z Zemljo. 

- Opazovanja s teleskopom – različni pogledi skozi teleskop in kako si ustvarimo 

predstavo o opazovanem objektu. 

- Astronomska opazovanja Lune, Sonca in planetov, pogledi na zvezde in gruče 

zvezd – kako lahko primerjamo ta opazovanja z opazovanjem Sonca. 

Operativni cilji 

Učenec: 

1. Primerja Sonce, Luno in Zemljo in ugotovi, 

- da je samo Sonce vir svetlobe, 

- da so vsa tri telesa krogle, 

- da imata Zemlja in Luna trdno površino z gorami in kraterji, 

- da je Sonce veliko bolj oddaljeno kot Luna. 

2. Spozna gibanje Zemlje okrog Sonca in si pri tem pomaga s preprostimi modeli: 

- heliocentrični pogled, 

- pogled na Sonce , Luno in Zemljo iz vesolja, 

- pogled na Sonce in Luno z Zemlje, 

- zdruţitev obeh pogledov – pomen gledišča. 

3. Opazuje z daljnogledom. 

- Nekatere lastnosti svetlobe. 

- Projekcija predmetov na zaslon. 

- Opazovanje predmetov z lupo. 
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- Opazovanje projicirane slike z lupo in koncept daljnogleda. 

- Opazuje in zbira podatke o planetih. 

- Sklepa, da tudi planeti kroţijo okoli Sonca. 

- Pogled na Osončje iz vesolja – gibanja in oddaljenosti. 

- Umetni sateliti in poleti v vesolje. 

- Nekaj o planetologiji – osnovne lastnosti planetov, tvorbe na planetih, primerjava 

z Zemljo. 

4. Z daljnogledom opazuje zvezde in gruče zvezd, ocenjuje in sklepa: 

- Oddaljenosti zvezd primerja z razdaljo do Sonca. 

- Seznani se z metodo paralakse. 

- Opazuje gruče zvezd in opazi, da so zvezde med sabo različno svetle. 

- Z opazovanjem mnoţice zvezd v Rimski cesti dobi predstavo o velikosti našega 

zvezdnega sestava. 

5. Seznani se s slikami nebesnih objektov in dobi predstavo o raznolikosti in 

razseţnosti vesolja: 

- Seznani se s slikami drugih galaksij in dobi predstavo o sestavi in razseţnosti 

vesolja 

- Seznani se s pogledom na vesolje kot celoto 

V nadaljevanju podajam kot primer le nekaj prvih učnih vsebin iz sklopa Sonce, 

Luna, Zemlja iz učnega načrta Astronomija v smislu predlaganih vsebin, učnih ciljev in 

aktivnosti, kjer sem poudaril tiste besede (predvsem glagole), ki v sklopu navedenih 

dejavnosti pri učencu razvijajo naravoslovne kompetence. Podoben primer bi lahko 

navedel na podlagi analiziranih učnih načrtov tudi za druge predmete, a bi bil 

rezultat podoben. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

˝Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 prednostne 

usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izvajanje projekta 

naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

372 

 

ASTRONOMIJA: Sonce, Luna in Zemlja (uvodni del) 

PREDLAGANE 

VSEBINE 
UČNI CILJI AKTIVNOSTI 

1.1 Sonce je vir 

svetlobe. 

Opazovanje sence. Učenci ugotovijo, da je senca vedno 

nasproti Soncu in sklepajo, da prihaja 

svetloba od Sonca. 

Opazovanje sence in polsence na robu 

sence in sklep, da rob sence ni oster zaradi 

razseţnosti Sonca. Iz kotne velikosti polsence 

s skico ocenijo kotno velikost Sonca. 

 Opazovanje Lune. Učenec opazi Lunine mene; ugotovi, da je 

videti vedno kot okrogla ploščica, deleţ 

svetlega dela pa se spreminja (opazovanja 

ponoči skozi dvogled). Opazuje Luno 

podnevi in ugotovi, da je kot med Luno in 

Soncem pri isti meni vedno enak. Sklepa, 

da je Lunina mena povezana s Soncem. 

1.2 Sonce, Luna in 

Zemlja so okrogle. 

Luna je okrogla. Učenci v zatemnjenem razredu opazujejo, 

kako je videti belo kroglo (ţogo), ki jo z 

različnih strani osvetljuje svetilka. (Pri poskusu 

je treba poskrbeti, da so stene dovolj daleč, 

da sipana svetloba s sten razreda ne uniči 

kontrasta.) Iz podobnosti z menami Lune 

sklepa, da je Luna okrogla. 

 Zemlja je okrogla. Vprašanje: ali je tudi Zemlja morda okrogla 

– kako se o tem prepričati? Dilema ploščata 

Zemlja – okrogla Zemlja: časovni pasovi in 

različna višina Sonca ob danem trenutku v 

različnih krajih govorijo v prid krogli. Slike 

Zemlje iz vesolja in podobnosti z Luninimi 

menami. 

 Ali je tudi Sonce 

krogla? 

Kritičen pogovor o vprašanju in ugotovitev, 

da domneve še ne znamo potrditi. 

1.3 Zemlja in Luna 

imata trdno 

površino z gorami 

in kraterji. 

Zemljin relief Učenec se seznani z letalskimi in satelitskimi 

posnetki Zemljine površine in se nauči 

razpoznavati značilnosti reliefa iz slik z 

različnimi osvetlitvami. 
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 Lunin relief Učenec opazuje Luno skozi dvogled in se 

seznani tudi z vesoljskimi slikami njenega 

površja. 

 Razlike med 

reliefom Zemlje in 

Lune. 

Opazi razlike med Zemljino in Lunino 

površino: odsotnost oceanov in oblakov na 

slikah Lune, velika pogostost kroţnih 

kraterjev na Luni in le redke take strukture 

na Zemlji, izraziti dolgi gorski hrbti in zajede 

na Zemlji in odsotnost le teh na Luni. 

 Podobnosti med 

reliefom Zemlje in 

Lune. 

Posnetki in filmi z Lune kaţejo, da je pokrajina 

podobna zemeljskim puščavam, podobnost 

in razlike med vulkani na Zemlji in kraterji na 

Luni. 

1.4 Sonce je veliko 

bolj oddaljeno kot 

Luna. 

Oddaljenost Lune in 

Sonca se ne 

spreminja. 

Učenec opazuje Sonce s preprosto »camero 

obscuro« in izmeri kotno velikost Sonca. 

Rezultat primerja z meritvijo širine polsence. 

Rezultat dodatno preveri, tako da izmeri 

razdaljo na kateri senca ploščice dane 

velikosti pokrije luknjico. Na enak način izmeri 

tudi kotno velikost Lune. Meritev ponovi ob 

različnih dnevih in časih dneva in se prepriča, 

da se kotna velikost Lune in Zemlje ne 

spreminja. 

 Luna kroţi okoli 

Zemlje. 

Učenci obnovijo razlago Luninih men z 

modelom z ţogo, ki jo z različnih strani 

osvetljuje svetilka. Ugotovijo, da zaporedje 

men lahko razloţijo s kroţenjem Lune okoli 

Zemlje. 

 Luna nam kaţe 

vedno isti obraz. 

S primerjavo slike Lune ob različnih menah 

učenci ugotovijo, da nam kaţe vedno isti 

obraz. 

 Trenutek nastopa 

Luninega krajca. 

Učenci s pomočjo skice in modela z ţogo 

ugotovijo, da v trenutki krajca vidimo 

osvetljene natanko polovice Lune (raven 

terminator med svetlobo in temno stranjo) ter 

da so Zemlja, Luna in Sonce tedaj v ogliščih 

pravokotnega trikotnika. 
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 Aristarhovo 

Sklepanje o razmerju 

med oddaljenostjo 

Lune in Sonca. 

Učenci opazujejo nastop prvega krajca v 

dveh zaporednih mesecih. Iz tabel preberejo 

trenutke nastopov drugih men. Ĉe 

predpostavljajo, da se Luna okoli Zemlje 

giblje enakomerno, lahko sklepajo, da bo 

med nastopom prvega in zadnjega krajca 

minilo več časa, kot med nastopom 

zadnjega in prvega krajca. 

... itd. 

 

Komentar izpostavljenih besed: 

Ugotavljanje: Opazovanje tako astronomskih pojavov kot laboratorijskih 

eksperimentov je pomemben segment. Učitelj mora voditi učenca pri opazovanju in 

izgradnji UGOTOVITVE, saj je to dejansko rezultat opazovanja. Ugotovitev bi bila tudi 

»dolţina mize« pri običajnem poskusu pri fiziki. Ugotovitev se lahko nadalje obravnava 

v smislu kritičnega vrednotenja (merska napaka, je bilo opazovanje neodvisno od 

motečih dejavnikov in vplivov, smo res opazovali to, kar nas dejansko zanima – 

priprava opazovanj, osredotočanje...) 

Opazovanje: Opazovanje je pravzaprav aktivna faza med izvajanjem poskusa, 

na katerega lahko vplivamo, spreminjamo parametre ipd. Pri astronomskih 

opazovanjih pa lahko le »opazujemo«. Seveda pri izbiri denimo okularjev teleskopa 

ali druge opreme vplivamo na to, kolikšno zorno polje bomo opazovali, na sam 

»merjenec« oz. opazovan nebesni pojav pa sami ne moremo vplivati. V učnem 

načrtu se omenja glagol poskrbeti, s katerim usmerjamo eksperimentalno delo tako, 

da izločimo moteče dejavnike in zagotovimo resnično opazovanje tistega 

pojava/procesa, ki ga ţelimo opazovati. Tega se je dobro zavedati, saj pogosto 

ravno opazovalec z opazovanjem spremeni stanje merjenca, tega je sicer v 

astronomiji manj. 

Sklepanje: Sklep ali sklepanje je tista končna ugotovitev, ki jo na podlagi 

kritične diskusije med vsemi alternativami sprejmemo  kot najverjetnejšo. Sklep je 

zaključna trditev ali izmerjen/določen podatek po končanem opazovanju ali 

eksperimentu. Iz sklepa se nadaljujejo druge dejavnosti. Iskanje podobnih primerov, 

razlik z drugimi sistemi ipd. 

Ocenjevanje: Podajanje ocene sodi v skupino dejavnosti določanja. Določamo 

lahko z meritvijo (primerjanjem z znano mero) ali ocenjevanjem. Ocenjevanje poteka 

običajno hitreje, je pa praviloma manj natančno v kvantitativnem smislu. Za 

uspešnost ocenjevanja je potrebno imeti (učenec jih mora pridobiti) izkušnje, 

občutek. Smiselno je pri primernih poskusih učence najprej vzpodbuditi, naj podajo 

oceno, nato se izvede kvantitativna meritev ter se rezultata med seboj primerjata. 



 
 

 

˝Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 prednostne 

usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izvajanje projekta 

naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

375 

 

Sčasoma si bodo učenci vse bolj razvili kompetenco podajanja razmeroma 

natančne ocene. 

Naj navedem le še nekatere:  

Prepričati se – če nas poskus ali opazovanje izkustveno prepriča o nečem, je to 

novo vedenje, znanje trajnejše. 

Dilema – motiv za diskusijo o alternativah, iskanje argumentov kot orodje pri 

iskanju prave resnice. 

Kritičen pogovor – pro in kontra, iskane argumentov za in proti veljavnosti 

določene trditve, ovrednotenje razpoloţljivih podatkov. 

Seznaniti se – niţja stopnja znanja, pomembna pri osnovnih pojmovnih 

strukturah, seznaniti se z določenim pojavom, dejstvom, ne da bi ga podrobneje 

razlagali in pojasnjevali. 

Razpoznavati – razumeti posamezno lastnost, jih biti sposoben med seboj 

primerjati ter razločevati / razpoznati posamezne. 

Podobnosti – biti sposoben iskanja podobnih lastnosti, analogij, razlage na 

nekem drugem (ţe znanem in podobnem) primeru. 

Razlike – za razliko od iskanja podobnosti v tem primeru iščemo tipične razlike 

med dvema elementoma, pojavoma, lastnostma..., če znamo poiskati razlike, dva 

elementa tudi ločimo. Ĉe med dvema elementoma znamo poiskati razlike, se lahko 

nadalje vprašamo o podobnostih med njima. 

Primerjava – vključuje tako razlike kot podobnosti. Dva elementa primerjamo 

med seboj v tem, ko iščemo podobne in razlikovalne lastnosti. Včasih iz primerjave 

izhaja tudi kvalitativni opis: večji/manjši, svetlejši/temnejši, hitreje/počasneje... V 

primeru kvantitativne primerjave (merjenje) pa primerjamo določeno lastnost 

merjenca z znano veličino (merilom, etalonom). 

Razloţiti – visoka stopnja znanja. Poleg vedenja, poznavanja in razumevanja 

določenih zakonitosti, lastnosti, procesov jih je učenec kompetenten tudi pojasniti, 

razloţiti. Ob tem razmišlja, kako korektno predstaviti to, kar ve. Išče besedne, grafične 

in druge formulacije, s katerimi obrazloţi pojav ali rezultat eksperimenta. 

S pomočjo (skice, modela, tabele...) – zna uporabljati, še bolje izdelati, 

razpoloţljive pripomočke (model), znanstveno prezentirane podatke (skica, graf, 

tabela...). Pripomočkov in podatkov se posluţuje v interpretaciji in razlagi ter 

predstavitvi pojavov. 

...v ogliščih pravokotnega trikotnika. – Je kompetenten, da uporablja znanja iz 

drugih področij (npr. matematike) pri pojasnjevanju dognanj. Jih zna v smiselnih 

trenutkih, na primernih mestih in v ustrezni meri vključevati v svoje delo. 
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PODOBNE BESEDNE ZVEZE NAJDEMO V VSEH UĈNIH NAĈRTIH NARAVOSLOVNIH 

PREDMETOV, zato menim, da so zgoraj navedeni primeri primerni za razmislek tudi pri 

ostalih predmetih, ne le pri fiziki, astronomiji in naravoslovju, ki jih poučujem. 

Opozoril bi še na eno moţnost, kjer pa lahko učitelj »inovativno« pristopa k 

pouku. V didaktičnih priporočilih pri večini naravoslovnih predmetov najdemo 

podobno formulacijo: »V predlaganem razporedu je še okrog 30% prostora (nekoliko 

manj v prvem sklopu) za dodatne teme po izbiri učitelja in priporočam, da naj jih 

obravnava po svoji presoji, pri čemer je pametno slediti tekočemu razvoju in se 

odzivati na ţelje učencev.« 

V kolikor ima učitelj občutek omejevanja s strani učnega načrta v okviru 

definiranih vsebin, lahko inovativnejše učne metode uporablja v okviru prej 

omenjenega razpoloţljivega časa znotraj ur predmeta. Sem tudi po vsebini spadajo 

sodobne in aktualne teme. 

Tudi v odstavku, kjer se učitelju sugerira način podajanja učne snovi najdemo 

nekaj napotkov za razvoj naravoslovnih kompetenc (poudarjene besede): 

Podajanje učne snovi: 

Pri podajanju učne snovi naj učitelj upošteva globalne cilje navedene v uvodu. 

Posebej ţelimo poudariti, da je eden bistvenih ciljev predmeta razvijanje 

abstraktnega mišljenja, ki ga dosegamo na ta način, da pride učenec do spoznanja 

s poskusom, nato pa to spoznanje razloţi in po moţnosti napove izid naslednjega 

poskusa. Opazovanja so za astronomijo bistvena, pomembno pa je tudi to, da jih 

spremljajo poskusi, ki razloţijo pomen opaţenega. 

Komentar: 

Abstraktno mišljenje se ne razvija povsod in zadostni meri. Pri naravoslovnih 

predmetih moramo poskrbeti tudi za razvoj te kompetence.  

Dober pristop je v naslednjih treh korakih: 

- do spoznanja priti s poskusom, 

- razlaga spoznanja, 

- napoved izida naslednjega poskusa. 

Ponovno se poudari povezava in hkratnost med: 

- opazovanji, 

- izvajanjem poskusov. 

Slednji s pomočjo modelov, laboratorijskih poskusov in uporabe pomagal 

pomagajo pojasniti opaţeno pri opazovanjih. 
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Predlogi za nadaljnje delo 

Predlagam, da se posebno sistematično razmisli o EKSPERIMENTU pri 

naravoslovju. Brez poskusa (in opazovanj) se bije le »beseda proti besedi«, kar pa je 

za naravoslovje po mojem mnenju nesprejemljivo. Eksperimentiranje mora biti 

dovršeno. Učitelju so danes na voljo mnogi novi pripomočki, mnogih ne zna 

usposobljeno uporabljati, zato bi bilo potrebno poskrbeti za intenzivna usposabljanja 

učiteljev. Mnogo učiteljev v praksi spozna, da za plastično predstavitev določenega 

pojava nima na voljo eksperimentalnih sredstev ali učnih modelov, zato bi bilo 

potrebno te modele razviti in jih dobaviti učiteljem ter jih hkrati usposobiti, kako naj te 

modele učinkovito uporabijo pri pouku. 

Vsa pozornost se usmerja le v pouk. Učitelji pričakujemo tudi več aktivnosti tistih, 

ki se z razvojem šolstva in s tem povezanim razvojem naravoslovnih kompetenc 

ukvarjajo, da bodo pomagali razvijati kvaliteto tudi drugih dejavnosti: projektni tedni, 

naravoslovni dnevi, mladi raziskovalci, tekmovanja iz znanj, tabori, ekskurzije ipd. 

Ĉe ţelimo v skladu z usmeritvami Evropske unije razvijati v analiziranem 

dokumentu navedene kompetence (Uradni list Evropske unije), ne smemo krčiti 

števila obveznih in izbirnih predmetov s področja naravoslovja, kvečjemu nasprotno. 

Pa ne le števila predmetov, pomemben je tudi razpoloţljiv čas (št. ur pri predmetu) in 

nabor vsebin (bojim se, da vse spremembe učnih načrtov krčijo nabor vsebin). Kot 

učitelj se ne strinjam s sistemom »manj je več«, saj se najprej skrči nabor tem pod 

krinko, da bodo preostale teme zaradi tega kvalitetneje obdelane, kmalu nato pa se 

ţe razplamti pogovor o zdruţevanjih predmetov, krčenju števila ur ali izbirnosti na 

naravoslovnem področju. Ĉe ţelimo resnično slediti usmeritvam Evropske unije, ki jo 

podpira tudi domača naravoslovno-pedagoška stroka in učitelji praktiki, potem se 

moramo takšnim poskusom na daleč izogniti. 

Viri  

- Ključne kompetence, Uradni list Evropske unije, 394, 10-18, 30.12.2006 

- Učni načrt za fiziko v osnovni šoli (spletna stran moodle – projekt Razvoj 

naravoslovnih kompetenc) 

- Učni načrt za astronomijo v osnovni šoli (spletna stran moodle – projekt Razvoj 

naravoslovnih kompetenc) 

- Učni načrt za naravoslovje v osnovni šoli (spletna stran moodle – projekt Razvoj 

naravoslovnih kompetenc) 

 



 
 

 

˝Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 prednostne 

usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izvajanje projekta 

naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

378 

 

Analiza profesorice v programu strojni tehnik 

Avtor: Marjanca Poljanšek 

 

Sem Marjanca Poljanšek učiteljica fizike na Gimnaziji Jurija Vege Idrija. Fiziko 

poučujem v gimnazijskem programu in v programu strojni tehnik ţe deset let; poleg 

tega pa še izbirni predmet Študij okolja (20 ur - fizikalni del). Dijake pripravljam na 

maturo in na tekmovanje iz fizike. 

Analiza stanja 

Osredotočila sem se na stanje v programu strojni tehnik (kolegica pa na 

gimnazijo). V učnem načrtu piše: 

Kompetence so opredeljene kot kombinacija znanja, spretnosti in odnosov 

(Uradni list Evropske unije št. 394/10). Pouk fizike kot eden temeljnih 

splošnoizobraţevalnih predmetov v srednjih šolah razvija predvsem: 

- osnovne kompetence v naravoslovju in tehnologiji 

Raziskovanje in razumevanje naravnih procesov in pojavov kot temeljno znanje 

s področja fizike ima pomembno vlogo v razvoju vseh tehničnih strok in je nujno za 

uspešno razumevanje pojavov iz vsakdanjega ţivljenja. Ob tem pri pouku fizike 

razvijamo pomembne prvine ključnih kompetenc: kritično mišljenje, zmoţnost 

reševanja problemov,ustvarjalno zmoţnost ter zmoţnosti dajanja pobud, sprejemanja 

odločitev, ocenjevanja tveganj. 

Moje izkušnje na področju razvijanja ključnih kompetenc v programu strojni 

tehnik niso ravno dobre. Večina dijakov, ki se odločajo za ta program, ni motiviranih 

v taki meri, da bi pri pouku kritično razmišljali in dajali pobude. Kljub trudu z moje 

strani, bi radi kar recepte za reševanje problemov. Velikokrat imamo učitelji v tem 

programu teţave z disciplino, tako da veliko energije porabiš za motiviranje in ga 

premalo ostane za delo z boljšimi dijaki, ki pa lahko sledijo. 

- matematično kompetenco 

razvijamo pri pouku fizike predvsem s praktično uporabo matematičnih znanj pri 

preučevanju naravnih pojavov ter pri razlagi pojavov iz vsakdanjega ţivljenja. 

Pri fiziki res uporabljamo matematično kompetenco, ker si pri razlagi pojavov 

pomagamo z njo. Tukaj pa spet nastopijo problemi. Matematično znanje večine 

dijakov na programu strojni tehnik ni na nivoju znanja, ki bi ga pri fiziki potrebovali 

(problemi so ţe pri preprostih enačbah, kotnih funkcijah…). Tako se pri pouku trudim, 

da čim več naredim na kvalitativnem nivoju in res samo osnovne naloge 

kvantitativno obdelamo. 
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Dijaki morajo poznati osnovne matematične simbole in uporabljati enačbe. 

Prav tako se učimo risati in brati grafe, podajati meritve v obliki tabele. Te 

kompetence naj bi jim prav prišle tudi v vsakdanjem ţivljenju. 

- kompetenco digitalne pismenosti  

dijaki pridobijo z rokovanjem z napravami, ki temeljijo na digitalni tehnologiji ter 

z uporabo računalniških programov in interneta. Pri eksperimentalnih vajah dijaki 

usvojijo znanja in veščine z uporabo računalnika kot merilne naprave. Znanja, ki jih 

pridobijo pri pouku fizike, so direktno prenosljiva na uporabo sodobnih tehnoloških 

pripomočkov in merilnih naprav, katerih delovanje je povezano z digitalno 

tehnologijo oz. računalnikom (npr. osebni računalnik, vmesniki za meritve in 

krmiljenja, digitalna kamera, digitalni fotoaparat, mobilni telefon itd). Pouk fizike je 

vedno bolj prepleten z uporabo sodobne IKT, predvsem s simulacijami pojavov z 

interaktivnimi računalniškimi animacijami in z računalniškimi merjenji z vmesniki in 

senzorji. 

Strojni tehniki imajo po učnem načrtu v prvem in drugem letniku deset ur 

eksperimentalnih vaj. Tukaj si pridobijo znanje za uporabo računalnika – uporabljamo 

Vernier (ultrazvočni slednik, svetlobna vrata). Po opravljeni vaj morajo dijaki oddati 

poročilo. Veliko jih za pisanje poročil uporablja računalnik, ki jim je domač. 

Pri pouku pa veliko uporabljam računalniške animacije, ki simulirajo fizikalne 

pojave, kot motivacijsko sredstvo in pomoč pri razlagi.  

- sporazumevanje v maternem jeziku  

pravilno uporabo maternega jezika na naravoslovnem in tehničnem področju, 

natančno bralno razumevanje, pisno sporočanje in govorno sporočanje 

To kompetenco definitivno izvajamo. Pri pouku uporabljamo slovenščino in se 

trudim, da govorim pogovorno slovenščino. Dijaki pri pouku uporabljajo učbenik in 

nekaj teksta preberemo tudi na glas. Vsak dijak je tudi dvakrat na leto ustno vprašan 

pred tablo, kjer se tudi trudim, da se ne pogovarjamo v narečju. 

- sporazumevanje v tujih jezikih  

pri uporabi računalniških programov in interaktivnih računalniških animacij 

Pri pouku fizike se v tujih jezikih ne sporazumevamo. Smo pa letošnje leto v 

prvem letniku izvedli med predmetno povezavo z angleščino. Z učiteljico angleščine 

sva izvedli skupno uro na temo merske količine in enote (mednarodni sistem enot). 

Dijaki so skupno uro dobro sprejeli in lepo sodelovali. 

- učenje učenja  

samostojno učenje, razvijanje delovnih navad, iskanje virov v tujih jezikih s 

pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije, načrtovanje lastnih aktivnosti, 

odgovornost za lastno znanje, samoocenjevanje znanja 
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Dijaki pri pouku fizike redno dobivajo domačo nalogo, ki pa jo ţal redno ne 

delajo. Kot učiteljica nimam posebnih sredstev, s katerimi bi jih lahko »prisilila« k 

delanju nalog. Ne zavedajo se, da bi se z rednim delanjem nalog veliko naučili in 

pridobili delovne navade. 

Verjetno se ta problem vleče ţe iz osnovne šole, kajti tam bi si ţe morali pridobiti 

delovne navade. 

- samoiniciativnost in podjetnost  

(razvijanje ustvarjalnosti, dajanje pobud, ocenjevanje tveganj, sprejemanje 

odločitev).  

Mnogo človekovih dejavnosti je potrebno kvantitativno ovrednotiti, predvsem z 

vidika varčne rabe energije ter količine in vrednosti porabljenih materialov – kar sodi 

k osnovnim znanjem, ki jih razvija pouk fizike. 

Pri obravnavi poglavij iz mehanike, energije, valovanja se pogosto navezujem 

na področja iz vsakdanjega ţivljenja. Dijake poskušam pripraviti k temu, da bi 

razmišljalo o aktualni problematiki. 

- kompetenco varovanja zdravja , ki je vključena v socialno kompetenco 

razumevanje navodil za rokovanje in opozoril za varovanje zdravja pri sodobnih 

napravah in izdelkih je neločljivo povezano z osnovnimi znanji iz fizike, kot npr.: 

nevarnosti električnega toka, predvidevanje nevarnosti v prometu, zaščita pred UV 

sevanji, uporaba laserskih naprav, ultrazvoka in optičnih pripomočkov, nevarnost 

radioaktivnih sevanj, rentgena itd. 

pri eksperimentalnih vajah si dijaki pridobijo veščine varnega eksperimentiranja, 

uporabe zaščitnih sredstev in varne uporabe sodobnih tehničnih pripomočkov. 

Ker imajo dijaki laboratorijske vaje tudi pri kemiji, jih tam poučijo o varnem 

eksperimentiranju, zaščiti. Prav tako jih pri vajah iz fizike sproti navajam na varno delo 

z električnimi napravami, laserjem... 

Zelo na kratko sem šla skozi kompetence. Ĉe primerjam gimnazijsko populacijo 

in strojne tehnike, je stanje na gimnaziji bistveno boljše. Tam se kompetence da 

razvijati. 

Pogledala sem si tudi seminarsko nalogo Romane Slana: Priljubljenost fizike v 

OŠ. Ugotovila je:  

Tudi primerjava priljubljenosti podeţelskih in mestnih učencev po razredih 

pokaţe nekoliko razlik. Medtem ko v 8. razredu ni razlik med mestnimi in podeţelskimi 

otroci, pa imajo devetošolci na podeţelju fiziko raje kot njihovi vrstniki v mestu. Tega 

nisem pričakovala,menila sem, da je enako nepriljubljena. Te razlike lahko poveţemo 

morda tudi z različno zahtevnostjo poučevanja na različnih šolah. 
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Naša šola spada bolj med podeţelske in pri vpisu nimamo omejitve. Opazila 

sem, da večina dijakov ne kaţe nenaklonjenosti fiziki. Tudi odstotek dijakov, ki se 

odloči delati maturo iz fizike, je na naši šoli nad slovenskim povprečjem.   

Predlogi za nadaljnje delo 

Poiskati bi bilo potrebno način s pomočjo katerega bi lahko preverili koliko z 

dosedanjim načinom dela dijaki resnično pridobijo zapisane kompetence. Za pomoč 

pri tem prosim strokovnjake.  

Ne nazadnje sem pri vključitvi v projekt to pričakovala. Rečeno nam je bilo, da 

bodo stanje analizirali strokovnjaki in nam potem dali »orodje« s katerim bomo šli v 

razrede. 

Literatura 

1. SSI+PTI: Katalog znanja, fizika, ZRSS, Ljubljana, 2007 

2. Analiza obstoječega učnega načrta 

3. Učni načrti za fiziko za gimnazije in OŠ, analiza stanja in ključni problemi, Dr. 

Amalija Ţakelj, LJ, maj 2006 

4. Romana Slana: Priljubljenost fizike v OŠ, seminarska naloga. 
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Analiza profesorice v gimnazijskem programu 

Avtor: Karmen Vidmar 

 

Predstavitev avtorja 

Fiziko v gimnazijskem programu poučujem ţe 15 let, dijake pripravljam na 

tekmovanja iz fizike, sem mentorica pri raziskovalnih nalogah, vodja projekta 

»Spodbujanje mladih za naravoslovje in tehniko«,  članica predmetne razvojne 

skupine za fiziko, prav tako ţe vsa leta pripravljam dijake na maturo. Sem organizator 

strokovne ekskurzije v Munchen za zaključne letnike (Tehniški muzej) in v Ljubljano 

(Hiša eksperimentov, Inštitut Joţef Stefan) za prvošolce. Od leta 2004 sem 

pomočnica ravnatelja, zato zadnja leta  preţivim v razredu manj ur. 

Analiza 

Analizirala sem področje kompetenc za fiziko, ki jih najdemo v učnem načrtu za 

Gimnazijo: 

Kompetence so opredeljene kot kombinacija znanja, spretnosti in odnosov 

(Uradni list Evropske unije št. 394/10). Pouk fizike kot eden temeljnih 

splošnoizobraţevalnih predmetov v gimnaziji razvija predvsem: 

- osnovne kompetence v naravoslovju in tehnologiji 

Raziskovanje in razumevanje naravnih procesov in pojavov kot temeljno znanje 

s področja fizike ima pomembno vlogo v razvoju vseh tehničnih strok in je nujno za 

uspešno razumevanje pojavov iz vsakdanjega ţivljenja. Ob tem pri pouku fizike 

razvijamo pomembne prvine ključnih kompetenc: kritično mišljenje, zmoţnost 

reševanja problemov, ustvarjalno zmoţnost ter zmoţnosti dajanja pobud, 

sprejemanja odločitev, ocenjevanja tveganj. 

Pri svojem delu z dijaki poskušam pri vsakem poglavju, temi, ki jo obravnavam 

poiskati primere iz vsakdanjega ţivljenja. Tako črpam in njihovih izkušenj, jih navajam 

k opazovanju in jih poskušam pripeljati do lastnih zaključkov. Pomembno je, da vedo, 

da je vse kar se učijo del narave in ne samo sebi namen. 

Prav tako je pomembno, da dijake opozarjam, na ključne napačne predstave, 

ki si jih pridobijo v vsakdanjem ţivljenju, da do njih razvijejo kritičen odnos. 

Pomembna je ocena in predvidevanje rezultatov nekega poskusa! Ĉe pride do 

odstopanj, je pomembno poiskati vzroke zanje. 

- matematično kompetenco  
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razvijamo pri pouku fizike z uporabo matematičnega zapisa fizikalnih relacij in 

matematičnih orodij pri preučevanju naravnih pojavov ter pri razlagi pojavov iz 

vsakdanjega ţivljenja; 

Razvijanje te kompetence je pomembno, saj z matematičnim zapisom pogosto 

pojasnimo odvisnost količin. Z matematičnim izraţanjem in uporabo matematičnega 

jezika dajemo matematiki uporabno vrednost, zato je medpredmetno povezovanje 

na tem področju izredno pomembno. 

- kompetenco digitalne pismenosti  

dijaki pridobijo z rokovanjem z napravami, ki temeljijo na digitalni tehnologiji ter 

z uporabo računalniških programov in interneta. Pri eksperimentalnih vajah dijaki 

usvojijo znanja in veščine z uporabo računalnika kot merilne naprave. Znanja, ki jih 

pridobijo pri pouku fizike, so direktno prenosljiva na uporabo sodobnih tehnoloških 

pripomočkov in merilnih naprav, katerih delovanje je povezano z digitalno 

tehnologijo oz. računalnikom (npr. osebni računalnik, vmesniki za meritve in 

krmiljenja, digitalna kamera, digitalni fotoaparat, mobilni telefon itd). Pouk fizike je 

vedno bolj prepleten z uporabo sodobne IKT, predvsem s simulacijami pojavov z 

interaktivnimi računalniškimi animacijami in z računalniškimi merjenji z vmesniki in 

senzorji; 

Pri svojem delu uporabljam sodobne učne naprave in tehnologijo (internet, 

animacije, interaktivno tablo, računalniški vmesnik). Prav tako s temi orodji delajo 

dijaki. Pri eksperimentalnih vajah je v vsakem letniku vsaj ena vaja pri kateri 

uporabljajo računalniški vmesnik. Pri izdelavi seminarskih nalog in poročil pa dijaki 

uporabljajo internet. Pri uporabi interneta jih je potrebno navajti na kritično izbiro 

podatkov. Seminarske naloge predstavijo v PowerPointu. 

- sporazumevanje v maternem jeziku (pravilno uporabo maternega jezika na 

naravoslovnem in tehničnem področju, natančno bralno razumevanje, pisno 

sporočanje in govorno sporočanje); 

Pri urah uporabljam pogovorno slovenščino, prav tako navajam dijake, da se 

izraţajo čimbolj korektno, čeprav mi je ljubše, da so strokovno korektni, sicer bi bil 

pouk preveč »zapet«. 

- sporazumevanje v tujih jezikih (pri uporabi računalniških programov in 

interaktivnih računalniških animacij ter pri pripravi kratkih seminarskih nalog iz tujih 

virov); 

Izkušnje imam z medpredmetnim povezovanjem z učiteljem angleškega jezika. 

Pri teh urah dijaki spoznajo nekaj osnovnih strokovnih pojmov. Prav tako nameravam 

v svoje delo vključiti tujega učitelja pri delu dijakov z besedilom (reševanje nalog v 

angleščini). Pomembno je spoznavanje strokovnega besedišča in oznak fizikalnih 

količin!  
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- učenje učenja (samostojno učenje, razvijanje delovnih navad, iskanje virov v tujih 

jezikih s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije, načrtovanje lastnih 

aktivnosti, odgovornost za lastno znanje, samoocenjevanje znanja); 

Dijaki se fizike učijo kampanjsko, saj imajo občutek, da med urami vse 

razumejo…Ĉim so postavljeni pred nalogo, ki jo morajo samostojno rešiti ali poiskati 

pot do rešitve večina dijakov »otrpne«, saj ne znajo povezati znanj. Menim, da dijaki 

sami teţko poiščejo naloge, ki so zanje primerne. Obstaja sicer cela mnoţica zbirk 

nalog, vendar ker je učiteljem prepuščen nivo zahtevnosti  pri posameznih temah, 

dijaki sami iz te mnoţice teţko izberejo primerne naloge, kar jim predstavlja dodatno 

teţavo pri samostojnem učenju. Tako praviloma rešujejo le tiste naloge, ki jim jih sama 

svetujem. 

Pri pouku uporabljam tudi metodo sodelovalnega učenja, kjer mora vsak dijak 

sošolcem razloţiti snov, nalogo… 

- samoiniciativnost in podjetnost (razvijanje ustvarjalnosti, dajanje pobud, 

ocenjevanje tveganj, sprejemanje odločitev). Mnogo človekovih dejavnosti je 

potrebno kvantitativno ovrednotiti, predvsem z vidika varčne rabe energije ter 

količine in vrednosti porabljenih materialov – kar sodi k osnovnim znanjem, ki jih 

razvija pouk fizike; 

Po mojem mnenju je to najtrši oreh za učitelja. Prebuditi dijaka in iz njega 

narediti pobudnika, iniciatorja. To pomeni ves čas postavljati dijake pred izzive in 

naloge, kar pa je izredno teţko. 

Ĉe ţe, potem to najlaţe storim na področju primerov iz vsakdanjega ţivljenja. 

- kompetenco varovanja zdravja , ki je vključena v socialno kompetenco 

- razumevanje navodil za rokovanje in opozoril za varovanje zdravja pri 

sodobnih napravah in izdelkih je neločljivo povezano z osnovnimi znanji iz 

fizike, kot npr.: nevarnosti električnega toka, predvidevanje nevarnosti v 

prometu, zaščita pred UV sevanji, uporaba laserskih naprav, ultrazvoka in 

optičnih pripomočkov, nevarnost radioaktivnih sevanj, rentgena itd. 

Pri eksperimentalnih vajah si dijaki pridobijo veščine varnega eksperimentiranja, 

uporabe zaščitnih sredstev in varne uporabe sodobnih tehničnih pripomočkov. 

Pri pouku fizike dijaki izvedo veliko o raznih napravah, njihovem načinu 

delovanja in morebitni nevarnosti pri njihovi napačni uporabi.  

Prav tako jih pri eksperimentalnem delu navajam na pravilno uporabo naprav. 

Opaţam, da dijaki ne berejo navodil, da radi hitro pritisnejo na gumb in pri tem 

poškodujejo učno sredstvo. Ţal so skupine pri vajah še vedno prevelike in teţko 

kontroliram delo posameznika, še posebej, če ne opravljajo vsi hkrati enakih vaj. 
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Predlogi 

S pojmom »kompetence« se srečujem šele zadnji dve leti, pa še to bolj na 

daleč.. Tokrat priznam, da sem prvič temeljito premislila o naravoslovnih 

kompetencah in o mojem delu na tem področju. 

Ugotavljam, da pri pouku nezavedno vnašam elemente, ki pripomorejo k 

razvoju naravoslovnih kompetenc mladih. Z ozaveščanjem učiteljev kaj so 

kompetence, bi zagotovo lahko dosegli, da bi bilo teh elementov še več. 

Morda bi bilo smiselno zbrati metode in oblike dela, ki jih učitelji uporabljamo za 

doseganje različnih kompetenc. To bi bogatilo spoznanja drugih. Hkrati bi bilo dobro 

preveriti koliko teh kompetenc prinesejo otroci s seboj v SŠ iz osnovne šole, koliko jih 

imajo četrtošolci (maturantje). S tem bi dobili razliko, oziroma podatek o tem, kaj so 

dijaki v srednji šoli pridobili, kje je primankljaj in podobno. Seveda bi morala stroka 

pripraviti ustrezen vprašalnik na to temo. 

Tako bi odkrili naša slaba področja in jih poskušali z dodatnim delom izboljšati. 

Na koncu bi spet sledila analiza rezultatov. 

Prav tako se ne morem strinjati z nepriljubljenostjo fizike. Morda imam samo tak 

občutek, toda podatki, ki kaţejo naraščanje števila maturantov iz fizike, kaţejo, da je 

priljubljenost tega predmeta vedno večja. Prilagam graf, ki kaţe porast dijakov pri 

izbirnem predmetu fizika: 

 

Graf 36: Število dijakov pri izbirnem predmetu fizika (v odstotkih) 
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Analiza profesorja na gimnaziji 

Avtor: Marko Ţigart 

 

Opis svojega dela 

Sem učitelj fizike gimnazijskega programa Srednje šole Slovenska Bistrica, kjer 

poučujem dijake od 1. do 4. letnika. Ob rednem delu se z razvojem naravoslovnih 

kompetenc dijakov srečujem tudi v sklopu obveznih izbirnih vsebin pri astronomiji, pri 

pripravi dijakov na fizikalna tekmovanja, pri kroţku elektronike in pri mini projektnem 

delu z dijaki 3. letnikov, ki so izbrali dodatno uro fizike. Letošnje leto sem tudi mentor 

raziskovalnega dela dijakov v prvem letniku. 

Ob delu v srednji šoli tudi sodelujem kot asistent Pedagoške fakultete na 

Oddelku za razredni pouk, kjer opravljam seminarske vaje iz Naravoslovja in 

Spoznavanja narave in naravnih pojavov. 

Mnenje o sedanjem stanju naravoslovnih kompetenc 

Glede na analizo anketnih vprašalnikov spomladanskega roka mature 2007 se 

pojavlja fizika med izbirnimi predmeti na 3. mestu po pogostosti izbranih predmetov 

(DROLE, 4). Tako zaostaja za geografijo in zgodovino in je v rahli prednosti pred 

biologijo in kemijo. Deleţ dijakov, ki so kot prvi izbirni predmet na tej maturi izbrali 

fiziko, je bil okrog 13 %. Ker je po drugi strani znano, da bo pribliţno tretjina dijakov pri 

kasnejšem študiju in iskanju zaposlitve potrebovala znanje naravoslovnih predmetov 

(tudi fizike), je moje mnenje, da je ta odstotek (13 %) premajhen in bo potrebno v 

prihodnje načrtno graditi na priljubljenosti fizike oz. naravoslovnih predmetov. 

Kot prevladujoča dejavnika pri izbiri 1. in 2. izbirnega predmeta se med dijaki 

pojavljata predvsem zanimanje za predmet in potreba za nadaljnji študij (DROLE, 14), 

kar vsaj v ohlapnem pogledu nakazuje smernice razvoja priljubljenosti. Iz lastnih 

izkušenj se tudi zavedam, da bi več dijakov izbralo fiziko, če bi lahko izbirali med 

osnovnim oz. višjim nivoju. Prav tako menim, da v procesu izobraţevanja dijaki 

namenijo več časa učenju obveznih maturitetnim predmetov kot izbirnim, kar 

sklepam iz podatka analize anketnih vprašalnikov, da dijaki navajajo med vodilnimi 

vzroki niţjega uspeha pri izbirnih predmetih pomanjkanje časa za učenje, medtem ko 

se ta vzrok pri rednih predmetih pojavlja redkeje (DROLE, 8). 

Ob načrtnem delu za povečanje zanimanja dijakov za fiziko je vsekakor 

potrebno posebno pozornost nameniti razvoju naravoslovnih kompetenc. Ob razvoju 

različnih kompetenc, kot so npr. sporazumevanje v tujih jezikih, digitalna pismenost, 

učenje učenja, samoiniciativnost in podjetnost, sposobnost izraţanja itd., je razvoj 

naravoslovnih kompetenc vseţivljenjsko pomemben za uspešen pristop pri reševanju 

različnih, tudi vsakdanjih, problemov. Glede na priporočilo Evropskega parlamenta in 

Sveta Evrope bi naravoslovne kompetence predstavljale tista znanja, spretnosti in 

tiste odnose za doseganje vsebinskih in procesnih znanj, oblikovanj jasnih stališč in 
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vrednot, ki se odraţajo kot sposobnost in pripravljenost za uporabo naravoslovnih 

načinov razmišljanj (2006/962/ES). Med temi izpostavljam kritično mišljenje (odločnost, 

preudarnost, samozavest), ustvarjalnost, sposobnost samorazvijanja, prepoznavanje 

naravoslovno-znanstvenih vprašanj, znanstveno razlaganje pojavov, sposobnost 

vrednotenja rezultatov, sposobnost analiziranja in ocenjevanja informacij, 

pripravljenost za spremembe, sposobnost uporabe IKT-tehnologij, sposobnost 

načrtovanja eksperimentalnih pristopov, zanimanje za etična in ekološka vprašanja 

ipd. 

Ker mednarodne raziskave naravoslovne pismenosti (TIMSS in PISA) preverjajo 

prepoznavanje naravoslovno-znanstvenih vprašanj, znanstveno razlaganje pojavov, 

sposobnost uporabljanja naravoslovno-znanstvenih podatkov in preverjenih dejstev, 

jih lahko uporabimo za vrednotenje naravoslovnih kompetenc pri učencih in dijakih v 

naših šolah. Kompetence zahtevajo od učencev in dijakov, da izkaţejo znanje in 

miselne sposobnosti, po drugi strani pa da izkaţejo odnos, vrednote ter motivacijo pri 

srečevanju in odgovarjanju na vprašanja, povezana z naravoslovjem (PISA 2006, 20). 

Slovenski učenci in dijaki se na mednarodnih preverjanjih solidno izkaţejo, ko se 

preverjajo osnovna taksonomska znanja, pri znanjih višje taksonomske ravni pa je še 

precej rezerve.  

Rezerve, ki jih najverjetneje na področju naravoslovnih kompetenc (in drugih) v 

slovenskem šolstvu še imamo, so npr.: motivacija za samorazvoj, analiziranje in 

ocenjevanje informacij, ustvarjalno mišljenje, uporaba informacij v novih situacijah, 

veščine odločanja, analitične veščine, komunikacijske veščine, veščine timskega 

dela, zmoţnost upoštevanja drugih, odgovornost … Preverjanje razvoja takšnih 

kompetenc maturitetni standard zaenkrat še ne upošteva. 

Teţave pri razvoju širokega spektra naravoslovnih kompetenc je najverjetneje 

potrebno iskati na različnih ravneh. Osnovno raven vidim v premajhni aktivnosti 

dijakov. Opaţam, da je zaradi tega njihovo znanje manj proţno, kar se kaţe v tem, 

da ţe usvojeno znanje teţko prikličejo v zvezi z novimi problemskimi situacijami. Druga 

raven je nepovezanost znanja znotraj fizike in v povezavi z drugimi predmeti. Učitelji 

ţelimo in mislimo, da se bo pri dijakih parcelno znanje povezalo – pa se ne, če tega 

ne razvijamo in delamo načrtno. Tretje področje, ki ga je teţko ovrednotiti, je razvoj 

kompleksnega razmišljanja. V to skupino sodi delo z viri, predstavljanje idej, 

sodelovanje, miselne navade. Prepoznanih bi bilo lahko še več ravni, vendar menim, 

da ţe iz naštetih izhajajo smernice iskanja rešitev razvoja naravoslovnih kompetenc. 

Iz zgornjih ravni izhajajoče pomanjkljivost lahko poskusimo zmanjšati s 

poudarjanjem aktivne vloge dijakov in s povečano vlogo sodelovanja v skupini. Na 

konkretni ravni lahko to pomeni raziskovalno reševanje realnih problemov v mini 

projektnih delih. Pri takšnem delu dijaki pridobivajo kompetence, ki bi jih sicer pri 

tradicionalnem pouku teţko, npr. veščine timskega dela in veščine odločanja. 

Nadalje lahko aktivno vlogo in sodelovanje v skupini povečamo z vpeljevanjem 

formalne debate pri pouku fizike, kjer majhni skupini dijakov nastopata kot 

zagovorniki oz. nasprotniki postavljene trditve. Med drugim so dijaki prisiljeni poslušati 

argumente nasprotne skupine, pri čemer razvijajo ustvarjalno mišljenje, 
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komunikacijske veščine in strpnost. Večji pomen bi bilo smiselno nameniti razvoju 

sodelovalnega učenja in poučevanja, kjer se med drugim razvija solidarnost in 

zmoţnost upoštevanja drugih. Krepi se pomembnost posameznika pri reševanju 

problema. Za razvoj konkretne medpredmetne (in morda medkulturne) povezanosti 

je primerno vpeljevanje projektnega učnega dela, ki tradicionalni pristop 

poučevanja prekine ţe na ravni načrtovanja in kasneje še na izvedbeni ravni, saj 

takšen proces zahteva timsko delo učiteljev in timsko delo učencev. Naj omenim še 

individualizirano učenje, ki lahko ob pravilnem pristopu krepi motivacijo za 

samorazvoj. Seveda je to le nekaj konkretnih didaktičnih primerov, ki razvijajo 

procesna znanja. 

V celoti je področje vpeljevanja prenovitev in posodobitev didaktičnih 

sprememb okrnjeno, če pri tem ne mislimo tudi na sorodne metode dela pri 

preverjanju in ocenjevanju znanja. V kolikor bodo te spremembe skladne z 

metodami osvajanja znanja, bomo lahko šele vrednotili usvojeno znanje in 

pridobljene kompetence. Novo kulturo preverjanja in ocenjevanja znanja bomo 

lahko uspešno vpeljali, če bomo tudi učitelji pridobili določene kompetence za tak 

pristop. Zato tudi velika pričakovanja od projekta Razvoj naravoslovnih kompetenc s 

strani učiteljev. 

Predlogi za nadaljnje delo 

Razvoj naravoslovnih kompetenc pri dijakih v času njihovega šolanja nenehno 

poteka, vendar se ob nenačrtovanem celostnem pristopu izgubijo pomembni 

odtenki, ki se jih kot učitelji morda niti ne zavedamo. Zaradi tega si od Projekta 

predvsem ţelim konkretnih rešitev. V projektu je shranjen močan razvojni naboj, ki 

lahko preverjene didaktične sisteme opremi z uporabnimi gradivi za delo pri pouku 

fizike. Poudarek vidim na iskanju čim večjega števila didaktičnih pristopov, ki 

povečujejo aktivno vlogo dijakov. 

Ob gradivih, ki bodo nastala, bi bilo smiselno zagotoviti usposabljanja 

pedagoškega kadra s seminarji in delavnicami, kjer bi lahko učitelji preverili ponujene 

metode dela. 
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Pogled na stanje naravoslovnih kompetenc pri nas 

Avtor: Jasmina Jančič 

 

Opis mojega dela 

Septembra 1999 sem diplomirala na Pedagoški fakulteti v Mariboru in pridobila 

poklic profesor fizike. 

Od septembra 2001 poučujem fiziko na Gimnaziji Ormoţ, od septembra 2002 

dopolnjujem tudi na Gimnaziji Ptuj. Od leta 2002 pripravljam dijake na maturo iz fizike. 

V moje delo na eni in drugi šoli spada priprava dijakov na tekmovanje iz fizike. Zadnji 

dve leti sem bila mentorica raziskovalnih nalog.  

Dve leti sem imela naziv multiplikatorja za področje Aktivna vloga učenca pri 

pouku, posvetila sem se predvsem sodelovalnemu učenju. Le tega še vedno 

vključujem v delo v razredu. Eno leto sem imela tudi naziv multiplikatorja za področje 

Fizika. 

Od vsega začetka svoje poklicne poti se z veseljem udeleţujem različnih 

izobraţevanj (študijske skupine, stalno strokovno izpopolnjevanje za učitelje fizike na 

FMF, DMFA seminarji, …) 

Zadnjih nekaj let sem sodelovala pri projektih: v dveh modulih Partnerstvo 

fakultet in šol, iz obeh sem prinesla veliko uporabnega znanja. V projektu Elektronske 

učne mape (e-um), za katerega sem pripravila nekaj elektronskih gradiv za fiziko. 

Vesela sem bila povabila k sodelovanju v projektu Razvoj naravoslovnih kompetenc, 

ki mi pomeni novo moţnost za nabiranje znanja, da bom boljši učitelj. 

Mnenje o sedanjem stanju naravoslovnih kompetenc 

Ĉeprav mi je intuitivno jasno, kaj so kompetence in katere so naravoslovne 

kompetence, sem takoj, ko sem dobila to nalogo, ugotovila, da moram najprej 

prebrati nekaj o kompetencah. Moje znanje o kompetencah je bilo zelo 

pomanjkljivo. Tako sem prišla do svoje prve ugotovitve: učitelji vemo premalo o 

kompetencah – kaj so kompetence, katere so, o ključnih kompetencah, o klasifikaciji 

kompetenc, o naravoslovnih kompetencah,… In to je bistvo problema. V Poročilu 

evropskega parlamenta in sveta o ključnih kompetencah je jasno zapisano, kaj je cilj 

izobraţevanja – vseţivljenjsko učenje. Da se lahko prilagajamo potrebam sodobne 

druţbe, se moramo učiti vse ţivljenje. Podlaga za vseţivljenjsko učenje je osem 

ključnih kompetenc (1). To so kompetence, ki bi jih naj posameznik osvojil do konca 

svojega formalnega šolanja, da je pripravljen za samoučenje in dejavno druţbeno in 

zasebno ţivljenje. 

Kaj torej moramo učence naučiti? Kaj morajo osvojiti?  
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Postavite vprašanje učiteljem. Vsak oz. skoraj vsak bo naštel vsebine, ki so 

zapisane v učnem načrtu za njegov predmet. Dodal bo še kakšno procesno znanje 

in to je to. 

Glede na vse napisano o vseţivljenjskem učenju in ključnih kompetencah, ali je 

prav, da naše poučevanje izhaja v glavnem iz vsebin? Ali ne bi bilo bolje pri 

načrtovanju pouka izhajati iz kompetenc?  

Prav na kompetencah namreč sloni raziskava PISA. Leta 2006 se je v Evropi 

preverjala naravoslovna pismenost. Ta zajema sposobnost uporabe naravoslovnega 

znanja in procesov za razumevanje naravnega sveta in pri sprejemanju odločitev, ki 

nanj vplivajo; naravoslovne pojme (poznavanje in uporaba); pridobivanje, 

interpretacijo in uporabo podatkov in znanstvenih razlag; in uporaba 

naravoslovnega znanja v situacijah iz vsakdanjega ţivljenja. V Izhodiščih merjenja 

naravoslovne pismenosti v raziskavi PISA 2006 je zapisano: 

―Izhodišča naravoslovnih doseţkov določajo kompetence, ki opredeljujejo 

naravoslovno pismenost v raziskavi PISA 2006. Kompetence opredeljujejo, kako 

dobro učenci  

- prepoznajo naravoslovno znanstvena vprašanja 

- znanstveno razlagajo pojave 

- uporabljajo naravoslovno znanstvene podatke in preverjena dejstva 

Te kompetence na eni strani od učencev zahtevajo, da izkaţejo znanje in 

miselne (kognitivne) sposobnosti, na drugi strani pa odnos, vrednote, ter motivacijo 

pri srečevanju in odgovarjanju na vprašanja, povezana z naravoslovjem.‖ (9, str.19)  

Cilj raziskave PISA je ugotoviti raven, do katere so te kompetence razvite. 

Kolegi, ki učijo na šolah, ki so ţe aktivno vključene v prenovo, vedo o 

kompetencah povedati več. Njim ideja, da bi naj pouk izhajal iz kompetenc, ni 

nova. Vseeno pa se njihovo poučevanje ne razlikuje bistveno od tistega izpred dveh 

let. Zakaj? Odgovor je preprost - poučevanje, ki izhaja iz kompetenc, mora izhajati iz 

dijaka, ne iz učitelja. Zdaj pridejo na vrsto aktivne oblike pouka. Dijak je tisti, ki mora 

brati, pisati, razlagati, povezovati, analizirati, predstavlajti, meriti, oblikovati modele, 

načtovati poskuse, preverjati hipoteze, oblikovati zaključke in preko the in drugih 

dejavnosti razvijati ključne kompetence. Učitelj je tam zato, da ga vodi. Na papirju je 

to vse lepo, prenesti to v razred, pa ni več tako enostavno. Neprestano nas preganja 

čas, z vsebinami prenatrpani učni načrti (z novimi učnimi načrti se to počasi 

spreminja na bolje), zaposlenimi smo z vedno več aktivnostmi, ki potekajo na šolah,… 

Malo je učiteljev, ki jim uspe, ob obilici takšnih in drugačnih zaposlitev, (ki se velikokrat 

sploh ne dotikajo pouka), pripraviti ustrezna gradiva za ―aktivno‖ uro. Ĉe kot 

opazovalec prisostvujete takšni uri, na prvi pogled ras teţko razumete, zakaj bi učitelj 

raje izvedel frontalno uro, kot pa to, pri kateri glavnino ―dela‖ nosijo dijaki. Vsak, ki je 

ţe kdaj pripravljal in izvajal uro s takšnimi ali drugačnimi aktivnimi metodami, pa ve, 
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koliko dela stoji za takšno uro. Drugi dejavnik je negotovost – za frontalno uro smo ţe 

vnaprej lahko dokaj prepričani, kako bo uspela. Pri aktivnih metodah je veliko 

odvisno od razreda in še več od naše sposobnosti vodenja, animiranja in prilagajanja 

novim in nepredvidenim situacijam. Za to vlogo pa nas je naše formalno 

izobraţevanje slabo pripravilo. 

Za fiziko so izhodiščne ključne osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji in 

matematične kompetence. Kompetence v znanosti in tehnologijo zajemajo 

sposobnost uporabe znanja in metodologije za razlago naravnega sveta, 

razumevanje sprememb, nastalih zaradi človeške dejavnosti in odgovornost 

posameznega drţavljana. Prav tako je potrebno poznavanje osnovnih načel 

naravoslovnega sveta, temeljnih znanstvenih konceptov, metod tehnologij, 

razumevanje prednosti, omejitve in tveganja znanstvenih teorij. Sem spadajo 

kometence s področja ekspreimentiranja: sposobnost rokovanja s tehnološkim 

orodjem, obdelave podatkov, sprejemanje odločitev na osnovi znanstvenih 

podatkov in dokazov, ugotoviti bistvene lastnosti znanstvene raziskave. Sklepe, do 

katerih pridemo je potrebno posredovati, kritično in etično ovrednotiti. Spoštovati je 

potrebno varnost.(1) Po mojem mnenju so matematične kompetence prav tako 

neločljiv del fizike, kot kompetence v znanosti in tehnologiji. Matematične 

kompetence so usvojitev in uporaba matematičnega načina razmišljana (logično – 

prostorsko razmišljanje, predstavljanje s formulami, modeli, grafi, razpredelnicami). 

Med matematične kompetence spada tudi temeljito poznavanje števil, merskih 

enot, osnovnih matematičnih postopkov in predstavitev, razumevanje matematičnih 

pojmov, sposobnost matematičnega razmišljanja in razumevanja matematičnih 

dokazov, sporazumevanje v matematičnem jeziku in uporaba ustreznih 

pripomočkov.(1) Za učitelja fizike je neodgovorno, da se izgovarja in zanaša na 

matematiko, da bi morala učencem priučiti matematične kompetence. Ĉe je cilj 

formalnega izobraţevanja pripraviti učenca na ţivljenje in vseţivljensko učenje, 

potem je fizika od vseh predmetov tisti predmet, ki da matematiki ţivljenskost, smisel 

v vsakdanjem ţivljenju.  

Veliko učencev ima teţave s fiziko tudi zaradi nizke ravni obvladovanja 

nenaravoslovnih kompetenc. Primer je lahko prva ključna kompetenca – 

sporazumevanje v maternem jeziku. Kako naj dijak reši fizikalno nalogo, če ima 

teţave z branjem le te in razumevanjem prebranega? Nič ne pomaga, da se jezimo, 

da bi se to moral naučiti pri slovenščini. Bolje, da razmislimo, kako mu lahko z 

dejavnostmi pri fiziki in preko fizikalnh vsebin pomagamo, da bo kompetenco 

obvladal na višji ravni. Ĉeprav se fizika naslanja predvsem na naravoslovne in 

mateamtične kompetence, ne smemo pozabiti, da je naša naloga razvijati vse 

kompetence pri učencu. Veliko kompetenc je neločljiv del fizike (na primer digitalna 

pismenost), za druge (učenje učenja, podjetnost, socialna in drţavljanska 

kompetenca) pa je potrebno nekoliko razmisliti, kako jih vključiti.  

Večina ključnih kompetenc je tudi eksplicitno navedena v novem učnem 

načrtu za fiziko. Tam je zapisano: 
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―Kompetence so opredeljene kot kombinacija znanja, spretnosti in odnosov 

(Uradni list Evropske unije št. 394/10). Pouk fizike kot eden temeljnih 

splošnoizobraţevalnih predmetov v gimnaziji razvija predvsem:‖(6, str. 5) (V nadaljevanju 

so v viru navedene in pojasnjene naslednje kompetence): 

- osnovne kompetence v naravoslovju in tehnologiji 

- matematično kompetenco 

- sporazumevanje v maternem jeziku  

- sporazumevanje v tujih jezikih  

- učenje učenja 

- samoiniciativnost in podjetnost  

- kompetenco varovanja  

Nekoliko me je presenetil zapis pri kompetenci samoiniciativnost in podjetnost. 

V okviru fizike učni načrt predlaga razvoj te kompetence v smislu kvantitativnega 

ovrednotenja projektov. V Poročilu EU je ta kompetenca opisana kot sposobnost 

posameznika za uresničevanje svojih zamisli (ustvarjalnost, inovativnost, sprejemanje 

tveganj); sposobnost načrtovanja, vodenja, analiziranja, sporazumevanj, 

ovrednotenja; sposobnost zastopanja in pogajanja; neodvisnost; motiviranost in 

odločenost za doseganje ciljev.(1) Dovolimo učencem, da sami načrtujejo 

eksperimente, projekte in raziskovalne naloge. Naj uresničijo svoje zamisli, ocenijo 

tveganje, izvedejo potrebne dejavnosti, analizirajo dobljene podatke, jih ovrednotijo 

in predstavijo. V povezavi z lokalno skupnostjo lahko tudi izpogajajo kakšno izboljšavo 

na osnovi njihove raziskave. Naj ne bo kompetenca podjetnosti zanemarjena 

kompetenca pri pouku fizike. 

Da na kratko povzamem: čeprav večina učiteljev fizike načrtuje pouk iz vsebin, 

je narava same fizike takšna, da pri tem učenci razvijajo kompetence znanosti in 

tehnologije, matematične kompetence, digitalno pismenost, sporazumevanje v 

maternem jeziku, v kolikor je potrebno, tudi sporazumevanje v tujem jeziku. Da bi pri 

pouku fizike učenci učinkoviteje razvijali tudi kompetence kot so učenje učenja, 

socialne kompetence in podjetnost, je potrebno več aktivne vključenosti dajakov v 

pouk. Pri takšen pouku bi učenci dosegali tudi višje ravni obvladovanja naravoslovnih 

kompetenc.  

Učitelji bi z veseljem učili z aktivnimi metodami, a za izvajanje le teh nismo 

vedno dovolj izobraţeni. Prav tako potrebujemo ţe pripravljena kvalitetna gradiva, ki 

jih sami ne znamo, oz. še večkrat, ne utegnemo pripraviti. 

Predlogi za nadaljnje delo 

Menim, da bi bilo u okviru projekta potrebno pripravit nabor priprav in 

predvsem gradiv za izvedbo pouka, ki bi izhajal iz (naravoslovnih) kompetenc. 
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Vprašajmo se, katero (naravoslovno) kompetenco ţelimo pri učencih razvijati, 

izberemo fizikalno vsebino, s katero bomo to počeli, nato izberemo kompetenci in 

vsebini primerno metodo in pripravimo gradivo. 

Prav tako bi bilo smiselno pripravit brošuro za učitelje v kateri bi na kratko opisali 

kompetence (kaj so kompetence,  katere so ključne kompetence, naravoslovne 

kompetence, pomen razvijanja vseh kompetenc pri vseh predmetih (v smiselnem 

obsegu glede na predmet), pomen aktivnega učenca za uspešen razvoj 

kompetenc, konkretni primeri razvijanja posamezne kompetence na naravoslovni 

vsebini); Morda bi bilo tudi smiselno organizirati izobraţevanja za učitelje.  

Najpomembnejši del: čim večji kvaliteten nabor učnih gradiv za izvedbo pouka, 

projektnih dni, raziskovalnih nalog,… 

Literatura 

1. Poročilo evropskega parlamenta in sveta z dne 18, decembra 2006 o ključnih 

kompetencah za vseţivljenjsko učenje 

2. Spremljanje in posodabljanje kurikuluma, Učni načrti za OŠ in gimnazijo, Analiza 

stanja in ključni problemi 

3. Analiza obstoječega učnega načrta, Fizika – gimnazijski program  

4. Poročilo o spremembah in novostih v predlogu posodobljenega učnega načrta 

glede na učni načrt sprejet na strokovnem svetu leta 2000, Fizika – gimnazijski 

program 

5. Učni načrt za gimnazije, Fizika, (januar 2000) 

6. Učni načrt, Fizika, Gimnazija, (februar 2008) 

7. Nacionalno preverjanje znanja, Letno poročilo o izvedbi nacionalnega 

preverjanja znanja v šolskem letu 2006/07 

8. Letno poročilo, Splošna matura 2007 

9. PISA 2006, Izhodišča merjenja naravoslovne pismenosti v raziskavi PISA 2006 
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Analiza profesorja fizike na dvojezični šoli 

Avtor: Daniel Bernad 

 

Sem profesor fizike na Dvojezični srednji šoli v Lendavi. Poučujem v gimnazijskem 

programu od 1 do 4 letnika in v strojnem tehniku od 1 do 2 letnika. V 4. letniku dijake 

pripravljam na maturo iz fizike.   

S fiziko se srečujemo tudi pri drugih urah. Imeli smo projektni dan – FILMSKA 

KULTURA, kjer smo povezali fiziko in informatiko. Tako, so dijaki uspeli izdelat film iz 

področja fizike. 

Moje delo se od ostalih učiteljev razlikuje še v tem, da pri urah uporabljam tudi 

madţarski učni jezik. Mislim, da je to koristno za vse dijake, ker še enkrat slišijo razlago 

določenega dela snovi še v madţarskem jeziku. 

Mnenje o sedanjem stanju naravoslovnih kompetenc 
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Vir: Letno poročilo 2005, Matura 2005 

Mature iz fizike v letu 2005 sta se udeleţila le dva dijaka. Dijaka sta dosegla 

slabše rezultate, ampak sta oba uspešno naredila maturo iz fizike.  

 

http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/resource/view.php?id=2346
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VIR: Letno poročilo 2006 , Matura 2006 

Pri maturi iz fizike je doseţek na naši šoli bil pod povprečjem, torej 3,0. Kar pa je 

še vedno zelo blizu drţavnemu povprečju 3,4. 

Doseţene ocene iz mature so zelo visoke in večina dijakov maturo iz fizike 

uspešno konča, se kljub temu se za maturo iz fizike odloči zelo malo dijakov. Po 

pogovoru z njimi so mi povedali, da je pri drugih maturitetnih predmetih več tipičnih 

nalog in se jim zdi zato matura laţja. 

http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/resource/view.php?id=2347
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Vir: Analiza učnega načrta - fizika 

Z zgornjo trditvijo se popolnoma strinjam.  Pri urah je premalo časa in ponavadi 

zmanjka čas za obravnavo snovi. Dijaki postajajo vse manj motivirani in redko kdaj 

samostojno predelajo snov. Za izvedbo preprostih poskusov je premalo časa, ker 

priprava vsakega poskusa traja kar nekaj časa, tudi preprostega. 

 

Vir: Analiza učnega načrta - fizika 

Zelo priporočljivo bi bilo, izpusti določen del oz. vsaj zmanjšat zahtevnost nalog 

in s tem omogočit večjo zanimanje. Mogoče bi bilo zanimivo uvest fiziko na dveh 

nivojih in da bi bila fizika na maturi laţja. 

 

Vir: Analiza učnega načrta - fizika 

Več dijakov bi se odločilo za maturo, če bi imeli na dveh nivojih in bi imeli več 

tipičnih nalog. Res, da bi s tem padla kvaliteta in je tudi vprašljivo, če je to prava 

smer. 

Na naši šoli se mature iz fizike udeleţijo 1-2 dijaka na oddelek. V oddelku je v 

poprečju 20 dijakov.  

 

 

http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/resource/view.php?id=2612
http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/resource/view.php?id=2612
http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/resource/view.php?id=2612
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Predlogi za nadaljnje delo 

Po mojem bi bilo potrebno delat na motivaciji dijakov oz. reklamiranju 

naravoslovnih predmetov. Potrebno bi bilo izdelat namenske poskuse in učbenike, ki 

bi bolj povezali fiziko z drugim svetom. Pomembno je, da za pripravo poskusov 

porabiš malo časa in da so poceni. Viri na šolah so omejeni. 

Nekaj dni nazaj sem se vrnil iz Nemčije, kjer so dijaki bili motivirani in so z 

veseljem prijeli za delo. Učitelj jih je razdelil v skupine in so delali brez, da bi jih učitelj 

opozarjal. Po končanem delu so poročali in postavljali vprašanja. To se ni dogajalo 

samo pri enem predmetu temveč pri večini. Ne vem, zakaj je pri njih drugače pri nas 

pa zelo redko kdo postavi vprašanje po končani uri. 

Literatura 

1. TIMSS (Mednarodne raziskave trendov v znanju matematike in naravoslovja) 

- Enciklopedija TIMSS 2007 1.del 

- Enciklopedija TIMSS 2007 2.del  

- Mendarodno poročilo o doseţkih 2003 

- Mednarodno matematično poročilo 2003 

- Mednarodno poročilo znanost 2003 

2. PISA  

- Program mednarodne primerjave doseţkov učencev PISA 2006 (tiskovna 

konferenca)  

- Naloge iz naravoslovne pismenosti PISA 2006 

- Izhodišča merjenja naravoslovne pismenosti v raziskavi PISA 2006  

- Naloge iz matematične pismenosti in problemske naloge PISA 2003  

- Vse naloge za vsa področja  

- Vprašanja za naravoslovje (1 del)  

- Vprašanja za naravoslovje (2. del)  

- Kompetence razrednih učiteljev v luči mednarodne primerjalne študije 

PISA 2006  

3. Projekt "POLLEN" 

4. Priljubljenost fizike v OŠ  

http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/resource/view.php?id=2375
http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/resource/view.php?id=2376
http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/resource/view.php?id=2378
http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/resource/view.php?id=2380
http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/resource/view.php?id=2380
http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/resource/view.php?id=2381
http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/resource/view.php?id=2382
http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/resource/view.php?id=2383
http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/resource/view.php?id=2384
http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/resource/view.php?id=2385
http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/resource/view.php?id=2386
http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/resource/view.php?id=2453
http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/resource/view.php?id=2453
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5. Učni načrti 

- NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA predlog posodobljenega učnega načrta 

- NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA predlog posodobljenega učnega načrta 

drugič 

- SPOZNAVANJE OKOLJA posodobljen 

- Analiza stanja - Učni načrti za osnovno šolo in gimnazijo  

- Analiza stanja, maj 2006 

6. Poročilo Strokovni svet dokument PDF 

7. Smernice, načela in cilji posodabljanja 

8. Izzivi naravoslovno-tehničnega izobraţevanja 

9. Ključne kompetence  

10. Letno poročilo/ Splošna matura 2007/ Drţavni izpitni center/ Ljubljana, 

november 2007 

11. RIC – analize/ Analiza anketnih vprašalnikov/ dijaki 2007 

12. Izzivi naravoslovno tehničnega izobraţevanja/ zaključno poročilo/ september 

2005/ Katedra za botaniko, Biotehniška fakulteta UL, Oddelek za biologijo 

http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/resource/view.php?id=2396
http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/resource/view.php?id=2397
http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/resource/view.php?id=2397
http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/resource/view.php?id=2398
http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/resource/view.php?id=2619
http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/resource/view.php?id=2620
http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/resource/view.php?id=2632
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Analiza profesorice fizike in informatike na gimnazijskem 

programu 

Avtor: Felicita Hromc 

 

Opis svojega dela  

Sem profesorica fizike in poučujem fiziko in informatiko na ŠC Ravne na 

Koroškem, Gimnazija. Prav tako pa sem zaposlena še na OŠ Muta kot računalnikar-

organizator informacijskih dejavnosti. 

Mnenje o sedanjem stanju naravoslovnih kompetenc  

Moje mnenje o stanju naravoslovnih kompetenc sem povzela oz. analizirala na 

prenovljenem učnem načrtu za fiziko, gimnazija, ter na poročilu splošne mature 2007. 

V učnem načrtu imamo v splošnih ciljih zapisano, da naj v dijakih razvijamo 

naslednje kompetence: 

- osnovne kompetence v naravoslovju in tehnologiji, 

- matematično kompetenco, 

- kompetenco digitalne pismenosti , 

- sporazumevanje v maternem jeziku , 

- sporazumevanje v tujih jezikih, 

- učenje učenja, 

- samoiniciativnost in  

- kompetenco varovanja zdravja, ki je vključena v socialno kompetenco. 

Kompetence so opredeljene kot kombinacija znanja, spretnosti in odnosov 

(Uradni list Evropske unije št. 394/10). Prenovljen učni načrt vključuje matematične 

kompetence ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, ki so bile opredeljene 

v zgoraj omenjenem dokumentu. 

Kompetence, ki naj bi jih v prvi vrsti razvijali oz. jih moramo razvijati pri pouku 

fizike in so zapisane v učnem načrtu, so naslednje: 

- osnovne kompetence v naravoslovju in tehnologiji (raziskovanje in razumevanje 

naravnih procesov in pojavov iz vsakdanjega ţivljenja). Razvijali naj bi kritično 

mišljenje, zmoţnost reševanja problemov, ustvarjalno zmoţnost ter zmoţnosti 

dajanja pobud, sprejemanja odločitev, ocenjevanja tveganj. (povz. po Učni 

načrt, Fizika, Gimnazija) 
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Moje izkušnje glede kritičnega mišljenja ter zmoţnostjo reševanja problemov so 

naslednje.  

Dijaki 1. letnikov, ki se vpišejo na gimnazijo, so glede na predznanje zelo različni, 

saj se na gimnazije vpisujejo tudi dijaki, ki imajo popravne izpite v OŠ. 

Samo slaba tretjina jih kljub moji intenzivni vzpodbudi sodeluje (diskutira, 

sprašuje, dopolnjuje) pri pouku, čeprav se srčno trudim, da bi jih sodelovalo še več. 

Fizike ne marajo, saj ne marajo računskih nalog, pravijo. Eksperimentalne vaje pa 

naredijo samo, ker jih je potrebno opraviti. Analiza meritev se jim zdi brezveze, kaj 

šele domača priprava na vajo. V njih ni ţelje po odkrivanju novega.  

Glede razvijanja kritičnega mišljenja pa mislim, da vsaj polovica dijakov ni 

sposobna kritičnega razmišljanja, saj se fiziko učijo kampanjsko oz. se je ţelijo 

»napiflati«. V nekaterih primerih pa sem opazila, da so njihove sposobnosti zelo nizke.  

Učni načrt od nas zahteva, da poleg zgoraj omenjenih kompetenc udejanjimo 

še predvsem matematično kompetenco, ki jo naj razvijamo pri pouku fizike z 

uporabo matematičnega zapisa fizikalnih relacij in matematičnih orodij pri 

preučevanju naravnih pojavov ter pri razlagi pojavov iz vsakdanjega ţivljenja.  

Sprašujem se, kako razvijati matematično kompetenco, če dijaki ne znajo 

»obrnit« enačbe, če ne znajo pretvarjat enot? Kako naj potem razumejo 

matematičen zapis fizikalnega zakona? 

Iz poročila drţavne predmetne komisije lahko sklepam na moje trditve zgoraj. 

Namreč ugotovili so, da se je v primerjavi z uspehi prejšnjih let povprečna ocena iz 

fizike pri splošni maturi začela nekoliko niţati, »..to pa morda nakazuje, da so se začeli 

za fiziko odločati tudi pri rednem delu manj uspešni kandidati...« (Letno poročijo 

splošne mature 2007, stran 36). Mislim, da lahko med te štejemo dijake, ki se fiziko 

učijo na pamet, ki ne znajo/zmorejo analitično, kritično razmišljati. 

Drţavna komisija predlaga tudi, da bi vpeljali dvonivojsko splošno maturo iz 

fizike z argumenti, da bi » .. osnovna raven pritegnila marsikoga, ki se pozneje ne bo 

specializiral v naravoslovno-tehničnih znanostih, bo pa kljub temu splošno 

naravoslovno bolje izobraţen. Ne nazadnje, dvonivojska splošna matura bi gotovo 

prispevala k laţji odločitvi za naravoslovno-tehniške študije marsikaterega dijaka.« 

Mislim, da imajo glede tega delno prav, v smislu dviga interesa za fiziko. Sprašujem 

pa se, ali lahko še sploh zniţamo nivo znanja, ki naj bi ga maturant »odnesel« s seboj 

na naravoslovno-tehnične študije? 

Predlogi za nadaljnje delo 

Mislim, da se morajo začeti razvijati naravoslovne in druge kompetence ţe v 

zgodnjem otroštvu in predvsem v osnovni šoli. Kako to doseči? Poleg staršev imajo 

vzgojiteljice/vzgojitelji ter učiteljice/učitelji razrednega pouka mogoče največjo 

vlogo v šolskem sistemu, da otroke navdušijo za naravo, naravne pojave, razvijanje 

tehničnih spretnosti. Seveda pa morajo biti tudi same/sami dobro podkovani na tem 
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področju. Mislim, da bi morali teme (predvsem mislim na predmet naravoslovje), ki se 

navezujejo na fiziko, otrokom podati učitelji fizike, saj bi jo podali strokovno korektno 

in bi znali otrokom odgovoriti na njihova vprašanja, v njih vzpodbuditi zanimanje za 

naravo – fizikalne zakone. Pri pouku fizike, pa bi lahko pouk potekal takole, da bi si 

učenci izbrali temo, ki ga zanima, jo samo »preštudirali« (seveda ob strokovni pomoči 

učitelja) in jo predstavili sošolcem. Ta tema bi bila iz vsakdanjega ţivljenja. (npr: Zakaj 

nas radiator greje? – v smislu Kako pa to deluje?) Seveda, bi učitelj to delo ocenil, 

ampak delo otroka in ne staršev!  

Glede na naš šolski sistem, pa mislim, da bi morali učitelji fizike učencem 

ponuditi, da sami izdelajo kak eksperiment, da predstavijo naravni pojav (tudi brez 

formul), razloţijo delovanje kakšnega stroja, .. saj bi s tem otroci sami začeli opazovati 

okolico in naravo, v kateri ţivijo, in bi s tem »občutili« fiziko okoli njih. (Primer: v svoji 

sobi poišči stvar, pojav, ki ga lahko pojasniš z fiziko). S tem bi v otroku vzbudili 

zanimanje za naravne pojave, jih pripeljali sploh do razmišljanja (analitičnega 

razmišljanja), jim pribliţali eksperimentalno delo. In na teh temeljih lahko potem 

gradimo v nadaljnjem izobraţevanju, v smislu naravoslovnih kompetenc. Ĉe ni 

interese otroka, potem tudi ni kaj razvijati. 
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Mnenje o sedanjem stanju naravoslovnih  

Avtor: Milenko Stiplovšek, u.d.i. fiz. 

 

Opis mojega dela 

Poučujem fiziko v splošni gimnaziji. Dijake pripravljam na maturo iz fizike vsako 

leto. V zadnjih 8 letih sem bil mentor pri izdelavi okoli 10 raziskovalnih nalog s 

področja fizike (v okviru srečanja »Mladi za napredek Maribora«). Kot mentorski 

učitelj sodelujem pri uvajanju prenovljenih učnih načrtov v gimnazije (z ZRSŠ in FMF – 

Univerze v Ljubljani) . 

Pogled s stališča dosedanjega učnega načrta in splošne prakse poučevanja 

fizike 

Teţave: 

Pri fiziki po mojem mnenju še vedno preveč poudarjamo uporabo matematike 

in računanje, premalo pa tisto, kar dela fiziko zanimivo in uporabno – to je 

opazovanje, analiziranje in sklepanje. Še vedno je mogoče mnoge naloge reševati s 

primerjavo črk, ki nastopajo v podatkih in črk, ki nastopajo v formulah – nabor črk, ki 

nastopajo v podatkih, definira nabor enačba, ki so primerne za reševanje. Takšna 

metoda privede do situacije, ko dijaki prostornino trdne kovinske kocke pri višji 

temperaturi izračunajo iz znane prostornine pri niţji temperaturi s pomočjo zakonitosti 

za izobarno spremembo idealnega plina. Teţavo reševanje s primerjavo črk lahko 

malo omilimo s strukturiranimi nalogami, kjer dobijo več podatkov, kot jih potrebujejo 

za iskanje odgovorov na posamezno vprašanje. Nalog, kjer bi praviloma imeli več 

podatkov, kot jih potrebujejo, ali nalog, kjer ni dovolj podatkov, da bi bil rezultat eno 

smo število, ampak je rezultat mnoţica vrednosti, odvisna od parametra z nekim 

naborom smiselnih vrednosti, pa pri rednem pouku ne dajemo. S takimi nalogami se 

praviloma srečujejo le dijaki, ki se odločijo za raziskovalno delo ali kakšno zahtevnejšo 

seminarsko nalogo. 

Uspehi: 

Z delitvijo oddelka v dve skupini pri eksperimentalnih vajah in s prisotnostjo 

laboranta na vajah lahko dijakom pribliţamo eksperimentalno znanstveno metodo 

ugotavljanja veljavnih fizikalnih zakonitosti. Določena spoznanja lahko celo vpeljemo 

s pomočjo samostojnega eksperimentiranja dijakov (npr. merjenje s kalorimetrom, 

nihanje, Ohmov zakon, karakteristike nelinearnih elementov, notranji upor baterije,…) 

Za preverjanje in ocenjevanje znanja lahko uporabimo vzorce neračunskih 

maturitetnih in drugih nalog, ki preverjajo predvsem razumevanje konceptov, relacij 

in vzročno posledičnih povezav. 
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Uporaba IKT pri fiziki je lahko zelo dobro zastopana. Imamo opremo za merjenje 

in obdelavo meritev s PC-ji ter nekaj moţnosti za prikaz različnih animacij kot podporo 

učiteljevi razlagi ter celo računalniško generiranje testov znanja. 

Matura 

Uspešno: 

Primerjava z delom v šoli: 

 

Vidimo lahko, da je korelacija med uspehom, doseţenim v 3. in 4. letniku pri 

pouku fizike v šoli in kasnejšim uspehom na maturi iz fizike kar dobra. Tisto, kar me 

rahlo moti, je vztrajanje pri plavajočem kriteriju in odsotnost definiranih minimalnih 

standardov, ki bi lahko morda zagotovili 100% uspeh na maturi iz fizike.  

Sicer ocenjujem, da so maturitetna vprašanja primerna, glede na to, kaj od 

dijakov in učiteljev zahtevata učni načrt in maturitetni katalog. 

Pohvalno je poudarjanje eksperimentalnega dela dijakov in razumevanje 

rezultatov meritev ter spretnost pri obdelavi rezultatov meritev. Meritve, ki jih delajo 

dijaki s pomočjo računalnika, so zelo na mestu ţe v srednji šoli, saj bodo gotovo 

realnost za vsakega dijaka, ki bo kasneje karkoli meril profesionalno v kakšnem 

laboratoriju ali na terenu. 

Teţave: 

Vedno več dijakov ima teţave s količino predpisane snovi in zahtevano 

matematično spretnostjo na maturi. Z novim učnim načrtom in prilagoditvijo mature 

predvidevam, da bo ta teţava zmanjšana. Manj snovi lahko pomeni večjo 
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poglobljenost na določenih segmentih fizike in večjo uporabnost takega fizikalnega 

znanja za razlago vsaj nekaterih zanimivih pojavov okoli nas. 

Pričakovanja zaradi prenovljenega učnega načrta 

Ugodno: 

Manj vsebinskih ciljev bi naj omogočilo večjo uporabo aktivnih oblik pouka. 

Pričakujem, da bo zato pouk za dijake zanimivejši in pridobljeno znanje bolj 

poglobljeno in trajnejše. Obljubljeno je, da bo spremembam v učnem načrtu za fiziko 

sledila tudi ustrezna sprememba maturitetnega kataloga. Ker so v maturitetni komisiji 

nekateri člani isti, kot v kurikularni komisiji, ki je prenavljala učni načrt, verjamem, da 

bo to resno in odgovorno usklajeno. 

Morebitne teţave: 

Ĉe smo pri »klestenju« vsebin pretiravali, bo morda znanje, ki bo podano, 

premalo uporabno za dovolj dobro strokovno pravilno in smiselno razlago pojavov v 

naši okolici, ki dijake zanimajo. Predvsem gre tu za rabo fizikalnih odkritij na področju 

raznih visokih tehnologij, v zadnjem času pa je zelo aktualna tudi kozmologija in 

znanje o vesolju nasploh. 

Predlogi za nadaljnje delo 

Kompetence iz prenovljenega učnega načrta za fiziko, za katere ocenjujem, 

da bi lahko nadpovprečno pripomogel pri njihovem razvijanju: 

- osnovne kompetence v naravoslovju in tehnologiji   

Raziskovanje in razumevanje naravnih procesov in pojavov kot temeljno znanje 

s področja fizike ima pomembno vlogo v razvoju vseh tehničnih strok in je nujno za 

uspešno razumevanje pojavov iz vsakdanjega ţivljenja. Ob tem pri pouku fizike 

razvijamo pomembne prvine ključnih kompetenc: kritično mišljenje,  zmoţnost 

reševanja problemov, ustvarjalno zmoţnost ter zmoţnosti dajanja pobud, 

sprejemanja odločitev, ocenjevanja tveganj. 

kompetenco digitalne pismenosti – dijaki pridobijo z rokovanjem z napravami, ki 

temeljijo na digitalni tehnologiji ter z uporabo računalniških programov in interneta. 

Pri eksperimentalnih vajah dijaki usvojijo znanja in veščine z uporabo računalnika kot 

merilne naprave. Znanja, ki  jih pridobijo pri pouku fizike, so direktno prenosljiva na 

uporabo sodobnih tehnoloških pripomočkov in merilnih naprav, katerih delovanje je 

povezano z digitalno tehnologijo oz. računalnikom (npr. osebni računalnik, vmesniki 

za meritve in krmiljenja, digitalna kamera, digitalni fotoaparat, mobilni telefon itd). 

Pouk fizike je vedno bolj prepleten z uporabo sodobne IKT, predvsem s simulacijami 

pojavov z interaktivnimi računalniškimi animacijami in z računalniškimi merjenji z 

vmesniki in senzorji;  
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- sporazumevanje v maternem jeziku (pravilno uporabo maternega jezika na 

naravoslovnem in tehničnem področju, natančno bralno razumevanje, pisno 

sporočanje in govorno sporočanje); 

- sporazumevanje v tujih jezikih (pri uporabi računalniških programov in 

interaktivnih računalniških animacij ter pri pripravi kratkih seminarskih nalog iz 

tujih virov);  

- učenje učenja (samostojno učenje, razvijanje delovnih navad, iskanje virov v 

tujih jezikih s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije, načrtovanje 

lastnih aktivnosti, odgovornost za lastno znanje, samoocenjevanje znanja);  

- samoiniciativnost in podjetnost (razvijanje ustvarjalnosti, dajanje pobud, 

ocenjevanje tveganj, sprejemanje odločitev).  Mnogo človekovih dejavnosti je 

potrebno kvantitativno ovrednotiti, predvsem z vidika varčne rabe energije ter 

količine in vrednosti porabljenih materialov – kar sodi k osnovnim znanjem, ki jih 

razvija pouk fizike; 
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Uvodnik v področje kemije 

Avtorice: dr. Nika Golob, dr. Margareta Vrtačnik, dr. Nataša Bukovec 

 

Analiza stanja naravoslovne pismenosti po šolski vertikali z upoštevanjem 

sprememb s posodobitvijo učnih programov v devetletki in gimnazijah na področju 

kemije vključuje domače in mednarodne raziskave na področju naravoslovnih 

kompetenc. 

Naravoslovne kompetence razvijamo v vsakdanjem ţivljenju in načrtno pri 

pouku. Pouk kemije kot temeljne naravoslovne vede gotovo pomembno vpliva na 

razvoj naravoslovnih kompetenc, zato smo preučili rezultate, ki so jih dale nekatere 

mednarodne študije na tem področju, kot sta raziskava PISA in TIMSS, kjer primerjajo 

doseţke učencev s standardiziranimi testi znanja tudi v naravoslovni pismenosti in jih 

mednarodno primerjajo. Izkazalo se je, da je v zadnjih letih nastalo tudi v slovenskem 

prostoru kar nekaj raziskav, ki so so se ukvarjale s kemijsko pismenostjo. Pomembna 

spoznanja izhajajo tudi iz projekta Partnerstvo fakultet in šol, katerih temelje 

ugotovitve smo zdruţili z namenom nadaljevanja in udejanjanja v pričujočem 

projektu. Vse te izsledke smo zbrali in analizirali z namenom poznavanja stanja naših 

učencev in dijakov  ter usmeritve v dvig naravoslovne pismenosti in s tem večjega 

razvoja naravoslovnih kompetenc. S tem namenom je bila opravljena tudi analiza 

posodobljenih učnih načrtov. 

Analizo stanja  naravoslovne pismenosti je pripravila večina strokovnjakov, ki se  

v slovenskem prostoru ukvarja z naravoslovnim izobraţevanjem na področju kemije. 

Vključeni so bili  učitelji praktiki  celotne vertikale od osnovne šole do fakultete, ki se 

ukvarjajo z izobraţevanjem  mladine in z raziskovanjem na področju kemijske 

didaktike. Tako smo  lahko zajeli izkušnje strokovnjakov celotne vertikale. Med drugim 

so dragocene tudi izkušnje učiteljev praktikov  v osnovnih in srednjih šolah , ki so 

sodelovali v dosedanjih raziskavah in njihovo videnje potrebnih naravoslovnih 

kompetenc na področju kemije. 

V poročilu so zbrana spoznanja večine raziskav, ki ugotavljajo stanje na 

področju kemijskega izobraţevanja pri nas, ki smo jih soočili z izkušnjami učiteljev 

kemije. S to analizo in  spoznanji ter ugotovitvami ţelimo začrtati  prihodnje delo 

projekta tako kot je načrtovano v  predlogu  dela projekta, da bomo lahko razvijali 

tiste naravoslovne kompetence, kjer se kaţejo primanjkljaji oz. nadaljevati ţe dosedaj 

ustrezno razvojno pot, ki daje potrjeno dobre rezultate. Cilj projekta je ponuditi takšne 

poti pridobivanja znanja, ki bodo povezane z  uporabo tega znanja  v vsakdanjem 

ţivljenju, saj lahko le tako pričakujemo večjo izobraţenost, osveščenost ter 

kompetence mladine in posledično  celotnega slovenskega prebivalstva, o nujnosti 

trajnostnega razvoja, kjer igrajo naravoslovne  kompetence ključno vlogo.  

Bistvo usmeritve področja 
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V slovenskem prostoru celovite longitudinalne raziskave, ki bi opredelila stanje 

naravoslovne pismenost učencev in dijakov po celotni  šolski vertikali nimamo, 

obstaja pa vrsta parcialnih rezultatov, ki so bili pridobljeni v okviru različnih  

raziskovalnih projektov, diplomskih, magistrskih in doktorskih del na posameznih 

naravoslovnih področjih. Ĉeprav ti rezultati ne dajejo celovite slike, pa vendar 

nakazujejo določeno stanje naravoslovne pismenosti, ki se ne razlikuje bistveno od 

stanja v drugih drţavah Evropske skupnosti in širše.  Tako smo pri analizi stanja povzeli 

izsledke ţe opravljenih raziskav in ugotovitve strnili  z izkušnjami učiteljev iz prakse. 

Uvodni prispevek poročila se osredotoča na kemijski jezik, ki je temelj razvijanja 

naravoslovne kemijske pismenosti. Razumevanje kemijskih vsebin temelji na 

razumevanju in pravilni rabi kemijskega jezika. Sledi analiza rezultatov mednarodnih 

raziskav TIMMS iz leta 2003,  kjer so analizirani doseţki znanja 9 in 13 letnih učencev s 

področja kemije oz. nalog, pri katerih je vključeno kemijsko znanje. Konec decembra 

2008 je Pedagoški inštitut objavil tudi rezultate študije  TIMMS 2007, ki jih v analizi stanja 

le kratko povzemamo.  

Stanje naravoslovne pismenosti srednješolcev je predstavljeno  na osnovi 

analize mednarodne raziskave PISA 2006,. Naravoslovna pismenost, kot jo definira 

PISA predstavlja  sposobnost  pridobivanja novega znanja, razumevanje značilnosti 

naravoslovja, razumevanje  pomena naravoslovja in tehnologije, posameznikovo 

naravoslovno znanje in uporabo tega znanja, prav tako pa tudi pripravljenost za 

sodelovanje pri reševanju problemov povezanih z naravoslovjem. Naravoslovna 

pismenost tako vključuje tudi poznavanje metod znanstveno raziskovalnega dela in 

poznavanje zgodovine naravoslovja. Prikaz in analiza rezultatov mednarodne 

raziskave PISA je nadgrajena s prikazom rezultatov raziskave o razumevanju osnovnih 

kemijskih pojmov  med slovenskimi gimnazijci. 

V nadaljevanju so povzete najpomembnejše ugotovitve iz analize 

nacionalnega preverjanja znanja kemije v šolskem letu 2006/2007, kjer se preverja 

uspešnost pri reševanju nalog izbirnega tipa in nalog kratkih odgovorov, kakor tudi 

različne kognitivne ravni znanja od poznavanja dejstev, preko uporabe znanja do 

strukturiranih nalog in samostojne interpretacije tabel in grafov. Prikazani in analizirani 

so tudi rezultati mature na spomladanskem roku 2008. Pomembno pri upoštevanju 

rezultatov mature je dejstvo, da se za izpit iz kemije pri splošni maturi odločajo 

kandidati z večjo splošno uspešnostjo, zato so tudi rezultati mature iz kemije zelo 

dobri, kakor ţe več let ugotavlja drţavna predmetna komisija za maturo. 

V prikazu in analizi rezultatov raziskave o gimnazijski kemijski pismenosti je v 

uvodu poudarjeno, da »nam kljub številnim reformam še vedno ni uspelo resnično 

opredeliti ustreznega, učenčevi/dijakovi starostni stopnji in razvitosti miselnih 

procesov prilagojenega, pojmovnega ogrodja kemije, ki bi bilo povezano z 

njegovimi izkustvi in interesi. Učni načrti so glede na predmetnike kemije še vedno 

prenatrpani s pojmi in kar je še bolj narobe, pri obravnavi novih pojmov, le redki 

učitelji, zaradi pomanjkanja časa,  preverijo raven razumevanja ţe obdelanih 

pojmov, s katerimi so novi pojmi povezani. Tako se prepad nerazumevanja povečuje 

iz šolske ure v šolsko uro. Nerazumevanje pa vodi v drsenje po motivacijskem 
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kontinuumu od morda ţe stanja definirane zunanje motivacije ali celo notranje na 

začetku obravnave predmeta, v popolno izgubo motivacije za predmet ţe po nekaj 

urah ali vsaj na koncu šolskega leta.«  

Ali tiči razlog za nepriljubljenost kemije tudi v učnih načrtih? S tega razloga je 

bila opravljena analiza posodobljenih učnih načrtov za kemijo na osnovnošolski in 

gimnazijski stopnji. Gimnazijski učni načrt pa je analiziran še iz posebnega gledišča 

analizne kemije, saj  le –ta predstavlja zelo specifično področje kemije, kjer prihajajo 

nekatere naravoslovne kompetence povezane z avtentičnimi situacijami bolj do 

izraza. 

Slovenski dijaki vsako leto posegajo tudi po najţlahtnejših odličjih kemijskih 

olimpijad. Ker na nacionalni ravni z njimi vodijo posebne priprave, smo v prikaz stanja 

naravoslovne pismenosti vključili tudi to specifično populacijo slovenskih 

srednješolcev z namenom osvetlitve uspešnih metod dela in obenem ugotoviti, kje se 

pojavljajo morebitne pomanjkljivosti v razvoju naravoslovnih kompetenc. 

Nadalje so povzete nekatere ključne ugotovitve raziskave Izziv naravoslovno 

tehniškega izobraţevanja, ki se nanašajo na kemijsko področje. Prav tako so 

predstavljeni in analizirani nekateri za naš projekt relevantni rezultati raziskave Analiza 

in spodbujanje vključevanja vzgoje in izobraţevanja za trajnostni razvoj v osnovne 

šole (2006-2008). Pri tem izhajamo iz dejstva, da so naravoslovne kompetence 

temeljne za reševanje okoljskih problemov in tako je njihovo uspešno doseganje 

ključnega pomena za obvladovanje tovrstnih avtentičnih situacij. 

Projekt Partnerstvo fakultet in šol« ter »Partnerstvo fakultet in šol: Vseţivljenjsko 

izobraţevanje učiteljev naravoslovnih predmetov« ponuja s prikazanimi rezultati nekaj 

temeljnih smernic, na katerih prav tako ţelimo zastaviti nadaljevanje projekta Razvoj 

naravoslovnih kompetenc. Da pa bi laţje udejanjili potrebe, ki se kaţejo iz analize 

opravljenih raziskav, smo v zaključku poročila nanizali še razmišljanja in analize 

učiteljic kemije iz osnovnih šol in gimnazij, ki o naravoslovni pismenosti in razvoju 

naravoslovnih kompetenc razmišljajo iz vidika neposredne pedagoške prakse. 

Pomembni zaključki 

V raziskavi ―Akcijsko raziskovanje za dvig kvalitete pouka naravoslovnih 

predmetov v osnovni in srednji šoli‖ ugotavljajo, da se teţave pri razumevanju 

temeljnih kemijskih vsebin velikokrat začnejo in ţal tudi končajo pri razumevanju in 

pravilni rabi kemijskega jezika. Ugotavljajo tudi, da učenci/dijaki premalo poznajo 

simbole elementov. Znaten del učencev in dijakov ne zna pravilno uporabljati 

periodnega sistema elementov. Učenci in dijaki imajo teţave iz lege elementa v 

periodnem sistemu ugotoviti prevladujoči značaj kemijske vezi. 

Vendar bolj pomembno kot navajanje primerov je po mnenju avtorice iskanje 

pristopov, ki bi omogočili premagovanje teţav s kemijskim jezikom in pri tem podaja 

nekaj predlogov. 
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Iz analize rezultatov TIMSS raziskave 2003 ugotavljamo, da se pri učenju 

naravoslovja v niţjih razredih osnovne šole »praktične aktivnosti učencev premalo 

povezujejo z drugimi pristopi. Učitelji premalo vključujejo realne primere in ne 

navezujejo obravnave vsebin s praktičnimi izkušnjami učencev. Spoznavanje 

naravoslovnih pojmov je vse preveč odtujeno od ţivljenja. Učitelji v pouk premalo 

vključujejo vizualizacijske elemente, na osnovi katerih bi učenci lahko analizirali 

podatke in jih povezovali pri oblikovanju sklepov. Tako so shematski prikazi za učence 

prezahtevni, saj iz njih niso sposobni prepoznati značilnosti pojmov, ki jih ponazarjajo 

(primer agregatna stanja). Učenci so dosegli dobre uspehe predvsem pri nalogah, 

katerih reševanje temelji na poznavanju dejstev in pojmov. Pri nalogah, ki zahtevajo 

povezovanje pojmov in sintezno razmišljanje, pa so bili učenci manj uspešni (pogosto 

pod povprečjem za vse učence vključene v raziskavo). Učenci so tudi manj uspešni 

pri nalogah, ki temeljijo na posploševanju lastnosti za več predmetov. Učenci imajo 

teţave tudi pri oblikovanju pisnih odgovorov.« 

Za starejše učence (15 letnike) je glede na rezultate TIMMS raziskave 2003 

značilno, da so »najuspešnejši pri reševanju nalog izbirnega tipa, največ teţav pa 

imajo pri nalogah odprtega tipa, v katerih morajo podati pisni odgovor ali pa svojo 

odločitev pisno pojasniti.  Tudi ta starostna skupina učencev  je uspešna  predvsem 

pri nalogah, ki preverjajo poznavanje dejstev in pojmov, manj pa pri nalogah, ki 

preverjajo sposobnost uporabe teoretičnega znanja pri reševanju enostavnih 

problemov. Več teţav imajo pri nalogah, ki vključujejo branje tabel in shem in 

sklepanje na osnovi podatkov v njih. Tudi z reševanjem nalog z okoljskimi vsebinami 

ne moremo biti najbolje zadovoljni. Pri obravnavi kemijskih pojmov učitelji premalo 

vključujejo realne probleme in ugotovitve eksperimentalnega dela .« 

Podobne ugotovitve najdemo pri analizi rezultatov mednarodne raziskave PISA 

2003, kjer se za slovenske srednješolce kaţe nizka sposobnost sklepanja na osnovi 

opaţanj in rezultatov poskusa, prav tako pa je opazno pomanjkljivo znanje učencev 

o načrtovanju in izvajanju znanstveno raziskovalnega dela. Dobro pa so se slovenski 

učenci izkazali pri poznavanju kemijske reakcije. Podobne zaključke prikazuje tudi 

raziskava med slovenskimi gimnazijci. »Iz rezultatov obeh raziskav, čeprav sta 

konceptualno nekoliko različni, je mogoče povzeti, da imajo osnovnošolci na ravni 

razumevanja osnovnih kemijskih pojmov povezanih s specifičnim kontekstom 

določene teţave. Pri razumevanju tako osnovnih kot nekoliko bolj zahtevnih pojmov 

pa imajo leto dni starejši srednješolci še vedno številne teţave, ki se kaţejo predvsem 

v napačnih in nepopolnih razumevanjih pojmov. Z vidika naravoslovne pismenosti je 

bolj kot kompetenca poznavanja dejstev problematična kompetenca o uporabi 

naravoslovno-znanstvenih podatkov in preverjenih dejstev. Kazalo bi v večji razviti 

pristope in vpeljati strategije razvijanja te kompetence na vseh stopnjah 

naravoslovnega izobraţevanja.« 

Iz analize nacionalnih preizkusov znanja lahko sklepamo, da »učitelji premalo 

nadgrajujejo spoznavanje kemijskih vsebin po vertikali izobraţevanja, ne povezujejo 

kemijskih vsebin, ki jih učenci spoznajo pri predmetu Naravoslovje (6. in 7. razred) z 

vsebinami pri predmetu Kemija (8. in 9. razred). Vsebine obravnavajo ločeno med 

seboj kot zaključene enote in jih ne povezujejo. Razumevanje vsebin podanih v niţjih 
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razredih je osnova za njihovo nadgrajevanje pri učenju in poučevanju v višjih 

razredih. Pri podajanju novih pojmov in povezav med njimi se mora učitelj prepričati, 

kaj o tem učenci ţe vedo in na tem graditi novo znanje. Cilj izobraţevanja naj bo 

sinteza znanja z razumevanjem, ki je tudi bolj trajno.« 

»Učitelji premalo poudarjajo soodvisnost zgradbe snovi z njenimi lastnostmi. 

Razumevanje te soodvisnosti učencev lahko razvijemo, če pri poučevanju izhajamo 

iz povezovanja makroskopskega nivoja, ki ga zaznamo s čutili,  ugotovitve razloţimo 

na submikroskopskem nivoju in jih zapišemo na simbolnem nivoju formul, enačb in 

drugih zapisov. Pomen tega pristopa je potrdila vrsta raziskav in je tudi ţe vključen v 

sodobne učbenike, pri pouku v naših šolah pa je premalo prisoten.«   

»Pri poučevanju naravoslovnih predmetov so ključne aktivnosti, med katerimi 

izstopa po pomenu eksperimentalno delo. Rezultati pri nekaterih nalogah 

(poznavanje metod ločevanja čistih snovi iz zmesi) preizkusa kaţejo na premalo 

eksperimentalnega dela v šoli in šibko povezovanje ugotovitev pri eksperimentalnem 

delu z razlago novih pojmov. Vzrok temu je lahko tudi preveliko število aktivnosti 

učencev pri pouku in s tem povezanim pomanjkanjem časa za pogovor med 

učiteljem in učenci in učenci samimi. Učenci sicer aktivnost izpeljejo, zmanjka pa 

časa za razgovor o rezultatih in s tem za  njihovo povezovanje z obravnavanimi 

pojmi. Tako čas za aktivnosti ni ustrezno izkoriščen, pogosto učenci delajo aktivnost 

zaradi aktivnosti same, ne pa zaradi tega, da bi s pomočjo aktivnosti usvojili trajnejše 

in kakovostnejše znanje.«  

»Osnova za uspešen učni proces je predvsem dvig ravni strokovnih in praktičnih 

znanj učiteljev naravoslovja. Vsaka dejavnost mora biti predvsem pot do 

razumevanja in razvijanja razmišljanja učencev, ki na podlagi določene aktivnosti 

poveţejo teorijo z ţivljenjskim izkustvom. Da je še kar nekaj pomanjkljivosti na tem 

področju, nam pokaţe tudi analiza NPZ kemije.  

»Pogostokrat učitelji naravoslovnih predmetov opaţamo, da imajo učenci 

velike bralne teţave. Pri avtentičnih in strukturiranih nalogah se zato »zgubijo« v tekstu 

in ne znajo poiskati bistva vsebine. Tako se pojavijo teţave pri zapisu in utemeljevanju 

določenih odgovorov, ki jih zahtevamo od učencev pri samostojnih aktivnostih.« 

Iz analize stanja naravoslovne pismenosti glede na rezultate maturitetnega 

izpita iz kemije 2008 – spomladanski rok lahko povzamemo, da dijaki, ki izberejo 

kemijo kot maturitetni izpit dobro oz. zelo dobro obvladajo nekatere izpitne vsebine, 

druge pa slabše. V splošnem pa kemijo kot maturitetni predmet izbirajo ţe nekaj let 

uspešnejši učenci, tako da bi veljalo vsebine, ki jih tudi ti uspešnejši učenci slabše 

obvladajo vključiti kot prioritetne pri vsebinskem izboru nadaljevanja projekta. 

Rezultati raziskave o stopnji razvitosti kemijske pismenosti pri gimnazijcih 

podobno kot rezultati mednarodne raziskave PISA 2003 kaţejo na »relativno nizko 

kognitivno raven znanja ključnih kemijskih pojmov, ki pri večini gimnazijcev  ne 

presega ravni razumevanja pojmov in njihove uporabe na znanih, šolskih primerih.  

Višje kognitivnih sposobnosti, kot so uporaba znanja na novih primerih, sposobnost 
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analize podatkov in informacij ter sinteze podatkov v »novo« znanje  in sposobnost 

pisnega sporočanja s pravilno uporabo kemijskega izrazoslovja pa je sposobna 

dosegati le tretjina testiranih gimnazijcev. Ĉe ravni znanja preoblikujemo v 

kompetence, lahko rečemo, da je od inštrumentalnih kompetenc (Tuning, 2008)  ţe 

doseganje višjih kognitivnih sposobnosti  sposoben  le manjši del srednješolcev, od 

jezikovnih kompetenc  pa rezultati kaţejo na šibko razvito sposobnost strokovnega 

pisnega izraţanja.  V nadaljevanju projekta se bomo morali bolj kot v iskanje novih 

vsebin, ki bi dodatno obremenile učni načrt, usmeriti v razvijanje aktivnih didaktičnih 

pristopov, ki bodo podpirali kvaliteto in trajnost znanja in hkrati vplivali na doseganje 

bolj osmišljene motivacije za učenje kemije.« 

Iz analize učnih načrtov za kemijo v osnovni šoli in gimnaziji ugotovimo, da le ti 

omogočajo razvoj naravoslovnih kompetenc in je potrebno več dela v prihodnje 

nameniti razvijanju didaktičnih pristopov, ki bodo v pomoč tako učitelju kot učencu 

in bodo omogočali zapisano v učnih načrtih konkretizirati. Ugotovitve specifične 

analize učnega načrta za kemijo za gimnazije so, da so temeljni pojmi analizne 

kemije del temeljnega kemijskega besednjaka in kot taki sodijo v naravoslovno 

pismenost. Učni načrt jih sicer ne omenja, vendar»Uvod v varno eksperimentalno 

delo« odpira prostor za njihovo uvajanje in predstavitev analiznega pristopa, ki je 

temeljni kemijski pristop, hkrati pa imajo pojmi, ki so nanj vezani, pomen tudi v 

posameznikovem ţivljenju. Povezave z analizno kemijo lahko zaradi njene raznovrstne 

in nesporno pozitivne druţbene vloge bistveno prispevajo k motiviranosti  dijakov za 

učenje mnogih sicer zelo abstraktnih vsebin in tako prispevajo tudi k boljši 

naravoslovni pismenosti. Z analiznimi pristopi bi bilo mogoča podpreti tudi uvajanje 

temeljnih pojmov v nekaterih vsebinskih sklopih kot so npr.: kemijsko ravnoteţja,  

kemijska kinetika in kataliza in vzpostaviti mnoge pozitivne povezave. Ker je analizni 

pristop v osnovi večinoma kvantitativen, razvija in povezuje mnoge naravoslovne 

kompetence.«  

Pri preučevanju UN kemija za gimnazije z vidika Priporočil evropskega 

parlamenta in sveta z dne18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za 

vseţivljenjsko učenje (2006/962/ES), ugotovimo, da Priporočila govorijo tudi o 

kompetencah pri tehnologiji. Doseganju kompetenc v tehnologiji se moramo torej 

posvetiti pri naravoslovnih predmetih, predvsem pri fiziki in kemiji. Nekaterih vsebin 

ključnih za doseganje kompetenc na področju tehnologije UN sploh ne predvidi in 

potrebno bi bilo vsebinsko dopolnilo, ugotavlja analiza. Nekaj vsebin pa sodi med 

specialna znanja in bi jih bilo dobro prestaviti v izbirni del. 

»V gimnazijskem programu je kemija predmet, ki temelji na problemsko 

naravnanem pouku in raziskovalnem pristopu (UN, str. 6-7, 2008). Iz tega sledi, da sta 

osnovni naravoslovni kompetenci, ki ju razvijamo: (a) Razvijanje kompleksnega 

mišljenja, ki zajema tako prepoznavanje kot razlago in seveda uporabo 

naravoslovnih znanj ter veščin; (b) Razvijanje raziskovalnega pristopa. Pri tem v praksi 

prihaja do velikega »razkoraka«, saj tudi učitelji, ki zmorejo in znajo proces 

poučevanja/učenja organizirati na način, ki spodbuja razvoj kompleksnega mišljenja, 

naloge za ocenjevanja znanja pripravijo na »klasičen« način, ki je usmerjen k 

preverjanju deklarativnih znanj; veščine (in znanja) povezana z dokazovanjem 
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»kompetenc« pa so minimalno ali pa sploh neizraţena.  Ocenjujemo, da smo na 

področju ocenjevanja znanja šibki in se praksa na tem področju zadnjih 20 let ni 

bistveno spremenila. Kljub vpeljevanju opisnih kriterijev znanja, so točke 

(pravilen/nepravilen odgovor) to, kar absolutno prevladuje.  Deloma k temu usmerja 

tudi maturitetni preizkus znanja, ki ga omejuje predmetni izpitni katalog, vendar je  to 

v večini primerov le slab izgovor. Bliţje resnici je dejstvo, da testno preverjanje 

obvladamo, ocenjevanje »odprtih« situacij pa ne. In, da slednje zahteva mnogo bolj 

poglobljen odgovor učitelja.« 

Izkušnja profesorice kemije na gimnaziji je, da »dijaki (tudi tisti z najvišjimi 

ocenami) v večini ne (z)morejo doseči kompetence razvijanja raziskovalnega 

pristopa, ker zato ni nobenih pogojev. Eksperimentalno delo je podrejeno ilustrativni 

vlogi teoretičnih znanj, ni nivojsko opredeljeno in premalo avtentično. Sledi 

»recepturam« in ima v naprej znane rezultate. Dijaki se ne usmerja k vrednotenju 

podatkov, njihovemu urejanju, kritičnosti in iskanju izboljšav, ali pa rešitev.« 

Vsako leto pa ekipa slovenskih dijakov po skrbnem delu svojih učiteljev in 

dodatnega usposabljanja doseţe kakšno od medalj na kemijski olimpijadi. Pogled na 

večletno delo s temi generacijami najboljših dijakov slovenskih gimnazij, ki se prijavijo 

na olimpijado kaţe, da so »na teoretičnem področju so naši dijaki na splošno dobro 

podkovani,  kar kaţe tudi na kvaliteten nivo pouka kemije v vsaj nekaterih 

gimnazijah. Seveda pa so tudi sami zelo motivirani. Pri praktičnem delu v laboratoriju 

pa so opazne nekatere pomanjkljivosti: včasih slabše obvladajo popolnoma 

običajne rutinske operacije in imajo manj ročnih spretnosti.« Podobno ugotavljajo 

tudi mednarodne raziskave, da so naši učenci slabše podkovani prav pri 

eksperimentalnem delu. Zanimivo pa je, da je prav ta nujni del kemije, torej 

eksperimentalno delo je tisto, kar je najbolj motivirajoče za učenje kemije, kot 

ugotavljajo avtorji raziskave Izzivi naravoslovno tehničnega izobraţevanja. Kljub temu 

so presenetljivi rezultati , da »učenje o vplivu kemije na druţbo, povezovanje z 

vsakdanjim ţivljenjem, samostojno reševanje problemov in predstavitev doseţkov 

znanosti niso imeli vpliva na veselje in zanimanje za učenje kemije.« 

Učitelji menijo, da je ohranjanje narave in varovanje okolja ena izmed ključnih 

vsebin, ki bi jih bilo potrebno dosledneje vključiti v kurikul in učenci, vključeni v 

raziskavo o vključevanju vsebin VITR (vzgoje in izobraţevanja za trajnostni razvoj) v 

osnovno šolo, kemije niso navedli med predmeti, kjer bi izkusili aktivno obliko 

vključevanja v reševanje lokalnega okoljskega problema. Navedeno kaţe na to, da 

je še veliko moţnosti, ki jih kemija nudi za doseganje razvoja naravoslovne pismenosti 

prav preko vsebin VITR. 

»Analiza stanja naravoslovne pismenosti po šolski vertikali z upoštevanjem 

sprememb s posodobitvijo učnih programov v devetletki, gimnazijah in srednjih 

strokovnih šolah, je tesno povezana z potrebnimi kompetencami učiteljev 

naravoslovnih predmetov (naravoslovja, kemije, fizike in biologije), saj le dobro 

izobraţeni učitelji lahko razvijajo potrebne  naravoslovne kompetence pri učencih in 

dijakih.« 
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»Analiza  potreb vseţivljenjskega izobraţevanja učiteljev  naravoslovnih 

predmetov je bila izvedena po šolski vertikali OŠ- SŠ, hkrati s praktičnimi preizkusi 

tovrstnega izobraţevanja učiteljev v okviru dveh projektov, »Partnerstvo fakultet in 

šol«  2002-2005 in  »Partnerstvo fakultet in šol: Vseţivljenjsko izobraţevanje učiteljev 

naravoslovnih predmetov » 2006-2007.  S strani učiteljev OŠ in SŠ so bile predlagane 

teme, kjer učitelji čutijo določeno pomanjkanje potrebnega strokovnega ali 

splošnega znanja. Učitelji vseh naravoslovnih predmetov so pri nadaljevanju projekta 

med drugim ponovno opozorili na  pomanjkanje vertikalne komunikacije v šolskem 

prostoru, saj je posebnost poučevanja naravoslovnih predmetov - v veliki 

povezanosti in nadgradnji vsebin in pojmov pri vseh naravoslovnih predmetih in tudi 

na to, da učitelji višjih ravni niso seznanjeni s problemi, ki se pojavljajo na niţji ravni in 

jim pri nadgradnji snovi posvečajo premalo pozornosti. 

»V tem projektu (»Naravoslovne kompetence«) pa nam navedeno poleg 

drugih analiz lahko pokaţejo šibkosti, probleme in potrebe po gradivih v 

naravoslovnem izobraţevanju vertikale OŠ-SŠ - oziroma opozorijo na naravoslovne 

kompetence, ki jih je treba nadgrajevati v šolskem prostoru. Navedene so vse 

vsebine, ki so jih učitelji predlagali, med njimi je veliko takih, ki so interdisciplinarne.« 

Globalne usmeritve za naprej 

Pregled rezultatov tako mednarodnih kot nacionalnih raziskav, ki so bile 

opravljene v zadnjih letih kaţejo nekaj skupnih značilnosti glede naravoslovne 

pismenosti slovenskih učenceh in dijakov na katere bomo v nadaljevanju projekta še 

posebej pozorni: 

1. Preobremenjeni učni načrti s pojmi, ki niso povezani z realnimi ţivljenjskimi 

situacijami, kar močno zniţuje motivacijo učencev in dijakov za učenje kemije. 

2. Preveč storilnostno naravnan pouk, kjer je povdarek predvsem na pridobivanju 

znanja in avtomatičnem pomnjenju, namesto na razvijanju naravoslovnega 

mišljenja. 

3. Neustrezna povezanost eksperimentalnega dela s teorijo, kjer je 

eksperimentalno delo predstavljeno kot zbirka nebodigatreba »kuharskih 

receptov«, namesto kot ključni vir za pridobivanje novega znanja na osnovi 

postavljanja in preverjanja hipotez.  

4. Premalo izrabljene moţnosti vključevanja vizualnih elementov, ki jih ponuja 

sodobna IKT na področju kemije kot podporo globljemu razumevanju  

abstraktnih kemijskih pojmov. 

5. Pomanjkljivo obvladanje načrtovanja in izvajanja znanstveno raziskovalnega 

dela narekuje potrebo po razvijanju pristopov in strategij razvijanja te 

kompetence na vseh stopnjah naravoslovnega izobraţevanja. 

6. Spodbudni najnovejši rezultati raziskave TIMSS 2007 za naravoslovno pismenost 

starejših učencev in slabši za mlajše učence nakazujejo na dobro izpeljane 
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usmeritve v zadnji triadi OŠ, ki bi jih kazalo prepoznati in nadaljevati ter ustrezno 

zagotoviti tudi v prvi in drugi triadi naravoslovnega izobraţevanja. 

7. Slovenski učenci dosegajo dobre uspehe pri nalogah, kjer je zahtevano 

poznavanje dejstev in pojmov. Pri nalogah, kjer je potrebno povezovanje 

pojmov, sintezno razmišljanje in posploševanje, uporaba teoretičnega znanja 

pri reševanju enostavnih problemov, sklepanju na osnovi tabel, grafov in 

eksperimentov pa so manj uspešni.  

8. Z vidika odnosa do predmeta je prisotno negativno stališče učencev do kemije. 

Predlogi za odpravljanje pomanjkljivosti, ki jih je bilo moč prepoznati v 

posameznih analizah se nanašajo v glavnem na razvijanje aktivnih didaktičnih 

pristopov, ki bodo podpirali kvaliteto in trajnost znanja in hkrati vplivali na 

motivacijsko učenje kemije: 

 

1. Preučiti je potrebno nove strategije poučevanja kemije in opredeliti vsebine, ki 

so za določeno strategijo najbolj ustrezne. 

2. Razviti moramo modelne primere učnih enot, ki bodo temeljile na integraciji 

problemskega eksperimentalnega pristopa in IKT tehnologije ter tako prispevale 

k osmišljanju pomena kemije za ekonomski, socialni in trajnostni razvoj druţbe. 

3. Pripraviti je potrebno nabor sklopov eksperimentov, ki so lahko skupni vsem 

naravoslovnim predmetom (in jih lahko tudi po vertikali izobraţevanja primerno 

dograjujemo) in ciljno razvijajo raziskovalni pristop ter vključujejo znanja, ki jih 

dijaki usvajajo pri rednem pouku. 

4. Pripraviti je potrebno zbirko nalog za samopreverjanje in ocenjevanja znanja 

(npr. avtentičnih nalog), katerih namen je razvijati kompleksno mišljenje na 

področju naravoslovja (širše) in kemije. 

5. Sistematično spremljanje  razvoja in nadgradnje naravoslovnih kompetenc pri 

učencih/dijakih med šolanjem po izobraţevalni vertikali naravoslovnih vsebin. 

6. Opredeliti nabor ključnih tem ali pojmov medpredmetnih povezav, ki so  

ključnega pomena za ţivljenje. 

 

Nekaj predlogov, ki smo jih v okviru tega projekta evidentirali se nanaša tudi na 

potrebne vsebinske in organizacijske vidike izobraţevanja, ki bi jih bilo dobro 

upoštevati pri sistematičnih in rednih spremembah kurikula. Prihodnje usmeritve 

projekta pa se kaţejo predvsem v pripravi gradiv in podpornih materialov za pouk, ki 

bodo bolj sistematično razvijala tiste naravoslovone kompetence, kjer se kaţe 

primanjkljaj. 

Ĉeprav izobraţevanje učiteljev ni predmet tega projekta, je potrebno 

poudariti, da brez dobro izobraţenih učiteljev, ki bodo obvladali  nove strategije 
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izobraţevanja na področju  naravoslovja ne moremo pričakovati prepotrebnih 

sprememb na tem področju. Stalno strokovno izobraţevanje vseh učiteljev, ne le 

tistih, ki se ţelijo izobraţevati, je pogoj, da bodo rezultati tega projekta zaţiveli v praksi  
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Kemijski jezik – osnova naravoslovne kemijske pismenosti 

Avtor: Margareta Vrtačnik 

 

Kratka zgodovina razvoja kemijskega jezika 

V 18. stoletju se je z naglim razvojem eksperimentalne kemije pokazala potreba 

po poenotenem poimenovanju elementov in spojin. Temelje kemijske nomenklature 

je postavil Antoine Lavoisier (1743-1794), ki je v svojem znamenitem delu Traité 

Élémentaire de Chimie (1789) razvrstil takrat poznanih 33 »elementov« na osnovi 

njihovih kemijskih lastnosti v štiri skupine. Med elemente je uvrstil tudi svetlobo 

(lumière) in toploto (calorique) saj je menil, da  sta materialne narave. 

 

Slika 30: Del Lavoisier-jevega seznama novega poimenovanja »elementov« 

 

Simbolni jezik kemije je v 19. stoletju razvil angleški kemik in meteorolog John 

Dalton (1766-1844). Dalton je oče moderne atomske teorije. V skladu z Daltonovo 

atomsko teorijo so vse snovi sestavljene iz nevidnih delcev, atomov. Atomi vsakega 

elementa imajo značilne lastnosti elementa in karakteristično maso. Dalton je bil prvi, 

ki je določal relativne atomske mase elementov in pripravil tabelo atomskih mas. Ker 

v času nastajanja atomske teorije še ni bila odkrita teorija o kemijski vezi, si je Dalton 

enostavno predstavljal, da tvorijo spojine skupki nepovezanih atomov različnih 

elementov. Za razlikovanje med atomi različnih elementov in spojin je uvedel slikovne 

znake. V obseţnem delu New System of Chemical Philosophy (1808-1827) je v več 

zvezkih predstavil izsledke svoje atomske teorije. 

Med Daltonovimi slikovnimi zapisi elementov in spojin in razvojem pisave lahko 

prepoznamo določene skupne značilnosti. Tako kot so bile prve pisave starih 

Egipčanov, Sumercev, Asircev slikovne, je bil tudi jezik kemije v 19. stoletju slikovni. 
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Takšen jezik pa je bil razumljiv le dobrim poznavalcem simbolov, zato se ni uveljavil 

kot univerzalni. Kemiki pa so potrebovali vse bolj univerzalni jezik, saj so se odkritja  

novih elementov in spojin kar vrstila.  

 

 

Slika 31: Daltonovi simbolni zapisi elementov in spojin 

 

Zadrego je rešil švedski kemik John Jacob Berzelius (1779 -1848), ki  je prišel na 

idejo, da bi bilo bolje kot slikovne znake za označevanje elementov in spojin 

uporabljati začetne črke latinskih imen elementov. Njegova zamisel je bila v kemijskih 

krogih sprejeta. Tako ima vsak element svoj simbol, ki označuje element in hkrati 

atom tega elementa. Danes poznamo 118 elementov, nekateri so na novo odkriti, 

drugi so bili poznani ţe daleč nazaj v zgodovini človeške civilizacije, zato je izvor imen 

in s tem tudi simbolov zelo raznolik. Nekateri elementi so dobili svoj simbol in ime po 

pokrajini, kjer so bili odkriti, npr. magnezij (Mg) po grški pokrajini Magnesia, kjer je bila 

ţe v času starih Grkov poznana ruda bela magnezija. Element klor (Cl) je dobil ime 

po grški besedi khloros, kar pomeni rumenozelen, klor je namreč rumenozelen plin. 

Tudi ime elementa vodika, hydrogen (H) izhaja iz grških besed hydor (voda) in genes 

(tvoreč; ki tvori). Vodik se s kisikom spaja v vodo.  

Odkrivanje novih elementov se je v prvih desetletjih 19. stoletja nadaljevalo z 

bliskovito naglico in tako je bilo leta 1830 poznanih ţe 55 elementov.  Kemiki so kmalu 

opazili, da se fizikalne in kemijske lastnosti nekaterih elementov ponavljajo. Rodila se 

je zamisel o ureditvi elementov v sistem, ki bi omogočil zdruţevanje elementov s 

sorodnimi lastnostmi in hkrati napovedovanje lastnosti še ne odkritih elementov. Cela 

vrsta kemikov se je lotila te zahtvene naloge. Prvi v nizu je bil nemški kemik Johann 

Wolfgang Döbereiner, ki je ţe leta 1829 razvil svoj periodni sistem elementov, zadnji 

pa Henry Moseley, ki je leta 1913 ugotovil, da so fizikalne in kemijske lastnosti 

elementov periodična funkcija vrstnega števila atoma elementa in ne atomskih mas, 

kot so predpostavljali njegovi predhodniki. Največ zaslug pri odkritju periodnega 
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sistema in periodnega zakona gre ruskemu kemiku in pedagogu Dimitriju Ivanoviču 

Mendeljejevu (1834-1907), ki je razvil periodni sistem, kakršnega poznamo v nekoliko 

dopolnjeni obliki še danes, in vanj pravilno razvrstil 63 takrat poznanih elementov. 

Njegov sistem je dobro napovedal tudi lastnosti še ne odkritih elementov. 

Mendeljejev je razvrščal elemente v sistem po rastoči atomski masi in pri tem pravilno 

ugotovil, da se fizikalne in kemijske lastnosti elementov periodično ponavljajo. 

 

Slika 32: Del periodnega sistema elementov D.I. Mendeljeva, iz njegovega temeljnega dela Načela kemije iz let 

1868-1870 

Zahtevnost kemijskega jezika  

Abecedo kemijskega jezika tvorijo torej simboli elementov, jedro kemijskega 

besedišča predstavljajo formule spojin in njihova imena. Razlikujemo med 

molekulskimi, empiričnimi, strukturnimi, racionalnimi, skeletnimi in stereo formulami. 

Formule se razlikujejo po informacijski vrednosti. Molekulska formula je najkrajši zapis 

za molekulo spojine. Pove, kateri atomi sestavljajo molekulo spojine in koliko je 

posameznih atomov v molekuli. Za spojine, ki ne tvorijo molekul npr. kuhinjska sol, 

uporabljamo empirične formule, ki povedo le razmerje števila atomov v kristalu. 

Strukturna formula ima ţe večjo informacijsko vrednost saj pove, kako so atomi 

elementov med seboj povezani, racionalna formula je podobna strukturni, le da je 

do določene mere skrajšana, kako so atomi razporejeni v prostoru pa pove stereo 

formula. 
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H

CH

H

H C

H

H

HHCH4

      molekulska      strukturna           stereo formula  

Slika 33: Moţni zapisi formule metana 

 

Stereo formula se najbolje pribliţa dejanski obliki molekule, ki jo lahko 

vizualiziramo s pomočjo fizičnih ali navideznih modelov. 

 

Slika 34: Model molekule metana 

 

Za pravilni zapis formule neke spojine ne zadošča le poznavanje simbolov 

elementov, ki tvorijo spojino, potrebno je razumeti zakonitosti na katerih temelji 

razporejanje elementov v periodni sistem in znati uporabljati pravila tvorjenja 

kemijskih vezi med atomi različnih elementov. 

S simboli in formulami kemiki opisujemo kemijske spremembe, zapis je kemijska 

enačba, ki nima povsem enakega pomena kot matematična enačba.  Pri zapisu 

kemijske enačbe moramo upoštevati temeljni kemijski zakon, ki pravi, da mora biti 

masa reaktantov enaka masi produktov, zato mora biti kemijska enačba urejena. 

Število atomov na desni strani, mora biti enako številu atomov na levi strani enačbe. 

Vodik in kisik se spajata v vodo, kar lahko zapišemo s spodnjo enačbo. 

H2   + O2 H2O

2 atoma H
2 atoma O

2 atoma H
1 atom   O  

Slika 35: Neurejena kemijska enačba, 

 

Enačba ni popolna. Interpretacija zapisa pokaţe, da se je pri spajanju molekule 

vodika in kisika v molekulo vodo izgubil atom kisika. Zakon o ohranitvi mase za ta 

zapis ne velja, zato je potrebno enačbo urediti, da bo število atomov vodika in kisika 

na levi strani, enako številu atomov vodika in kisika na desni strani.  
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H2   + O2 H2O

4 atomi  H
2 atoma O

4 atomi  H
2 atoma O

2 2

 

Slika 36: Urejena kemijska enačba 

 

Pri zapisovanju kemijske spremembe organskih spojin pogosto zapišemo 

spremembo z reakcijskimi shemami, kjer ne izenačujemo števila atomov na levi in 

desni strani, lahko pa nad puščico zapišemo nekatere dodatne podatke, npr. 

reakcijske pogoje. 

Včasih je zapis reakcije tudi izredno zahteven, zlasti takrat, ko ţelimo predstaviti 

mehanizem poteka spremembe. Vendar gimnazijskim učiteljem kemije odsvetujemo 

podrobnejšo obravnavo reakcijskih mehanizmov, saj ta vsebina ne sodi v šolske 

programe kemije in tudi ni predvidena v učnih načrtih kemije za gimnazije. 

 

Slika 37: Zapis mehanizma kemijske spremembe 

 

Poimenovanje kemijskih spojin in novoodkritih elementov 

Odkrivanje elementov in spojin se ni končalo v prvih desetletjih 20. stoletja, 

temveč se dogaja nenehno. Trenutno je registriranih več kot 30 milijonov spojin, 

število pa se dnevno spreminja. Vso to nepregledno mnoţico spojin je potrebno 

poimenovati in predstaviti z ustreznim strukturnim zapisom. Poimenovanje kemijskih 

spojin temelji na celi vrsti dogovorjenih pravil, ki jih je potrebno  spreminjati in 

nenehno dopolnjevati. Za red v poimenovanju kemijskih spojin skrbi Oddelek za 

kemijsko nomeklaturo in predstavitev struktur, ang. Chemical Nomenclature and 

Structure Representation Division pri Mednarodni zvezi za čisto in uporabno kemijo, 

ang. International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC). Za slovensko 

kemijsko izrazoslovje je zadolţena posebna sekcija, ki deluje znotraj Slovenske 
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akademije znanosti in umetnosti. Izredno zahtevna pravila poimenovanja dodatno 

prispevajo k zahtevnosti kemijskega jezika. 

Ni še dolgo tega, ko smo spodnjo spojino poimenovali 3-heksanol (3 je številka 

C atoma, na katerem je vezana –OH skupina),  s spremembo pravil pa je bilo 

potrebno številko C atoma, na katerega je vezana –OH skupina, postaviti med koren 

imena heksan- in končnico -ol, heksan-3-ol. 

OH

1
2

34
5

6  

Slika 38: heksan-3-ol 

 

Kako se kompleksnost kemijskega jezika odraţa v razumevanju kemije? 

V raziskavi z naslovom ―Akcijsko raziskovanje za dvig kvalitete pouka 

naravoslovnih predmetov v osnovni in srednji šoli‖, ki smo jo izvajali v letih 2006 in 2007 

v sklopu projekta Partnerstvo fakultet in šol v letih 2006 in 2007, smo na začetku 

raziskave zasnovali interaktivni anketni vprašalnik, na katerega so odgovarjali učitelji 

partnerskih šol. Pomemben sklop vprašanj je bil vezan na vrednotenje teţavnosti 

kemijskih pojmov.  Učitelji so morali v vprašalniku navedene sklope kemijskih pojmov 

ovrednotiti s teţavnostjo od 1 do 5 (1 najmanjša teţavnost, 5 največja teţavnost). Iz 

frekvenc odgovorov  in teţavnosti smo izračunali povprečno teţavnost pojmov (Ferk 

Savec, et al., 2007). V anketi je sodelovalo 15 učiteljev osnovnih šol in 10 učiteljev 

kemije iz srednjih šol, rezultati so podani v Tabeli 32.  

Tabela 32: Za učence in dijake zlasti teţki kemijski pojmi 

Jedrni vsebinski sklop 

OŠ 

Povprečna uteţ 

teţavnosti 

Jedrni vsebinski sklop 

SŠ 

Povprečna uteţ 

teţavnosti 

Zapisovanje in 

urejanje kemijskih 

enačb 

4,5 Kemijske enačbe 3,5 

Povezovanje delcev 3,7 Ravnoteţje v vodnih 

raztopinah 

4 

Reakcije med 

kislinami in bazami 

4 Kisline , baze, soli 4 

Količinski odnosi 3,7 Reaktivnost molekul 

organskih spojin 

3,5 

 

Kaj imajo skupnega vsebine, ki so jih učitelji opredelili kot teţavne? 

Razumevanje izbranih vsebin temelji na razumevanju in pravilni rabi  kemijskega 

jezika. Zapisovanje in urejanje kemijskih enačb predstavlja lahko za učence in dijake 

nepremostljivo oviro, če ne znajo zapisati formul spojin, ki v reakcijo vstopajo in pri 
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reakciji nastanejo. Opredeljevanje reaktivnosti organskih molekul temelji na 

poznavanju strukturnega zapisa organskih molekul in prepoznavanju narave 

reaktivnih mest v molekulah.  Tudi opisovanje reakcij med kislinami in bazami terja 

poznavanje formul kislin in baz in razumevanje reakcije nevtralizacije.  Računanje v 

kemiji ni moţno, če učenec/dijak ne pozna in ne razume pojma mol in  formalizma 

računanja molske mase na osnovi formule spojine oz. elementa. V tabeli 

predstavljeni podatki tudi pokaţejo, da se teţave z neko vsebino, ki se začnejo v 

osnovni šoli, nadaljujejo tudi v gimnaziji, čeprav je večina dijakov ţe dosegla formalni 

način mišljenja in bi morali biti bolj sposobni kot učenci posploševanja in sklepanja na 

osnovi primerov. Kje tičijo problemi? 

Ĉe bi od učencev ali dijakov zahtevali, naj napišejo formulo kuhinjske soli, bi jih 

večina avtomatično zapisala pravilno formulo NaCl. V šoli se lastnosti ionskih snovi 

praviloma obravnavajo na primeru zgradbe in lastnosti natrijevega klorida. Ĉe bi od 

istih učencev oz. dijakov terjali naj zapišejo formulo podobne binarne spojine, 

cezijevega bromida, bi pri zapisu ţe nastopile teţave; te bi se samo še poglobile, če 

bi bilo potrebno zapisati formulo barijevega fluorida. Zakaj?  

1. Učenci /dijaki premalo poznajo simbole elementov. V današnjem permisivnem 

pogledu na vzgojo, bi bil učitelj, ki bi od učencev terjal, naj se na pamet 

naučijo imena in simbole elementov glavnih skupin periodnega sistema, močno 

kritiziran, tako s strani staršev, kakor najbrţ tudi šolskih oblasti. Zdi se nam samo 

po sebi umevno, da se prvošolčki kar nekaj časa učijo slovenske abecede, da 

je podobno potreben čas, da se naučimo kemijske abecede, ki ima znatno 

več črk,  če naj jo znamo pravilno uporabljati, pa večina šolnikov ne pomisli. In 

vendar je ravno nepoznavanje osnov kemijskega jezika največkrat glavni krivec 

za nerazumevanje in slabo voljo pri urah kemije. 

2. Znaten del učencev in dijakov ne zna pravilno uporabljati periodnega sistema 

elementov. Periodni sistem elementov bi moral biti stalni spremljevalec 

slehernega učenca/dijaka pri urah kemije. Sama sem bila večkrat priča, da ni 

tako. Učencem/dijakom se zdi periodni sistem nepotrebno učilo pa čeprav gre 

za list papirja A4 formata, ki prav nič ne prispeva k siceršnji teţi njihovih šolskih 

torb.  Vendar sam periodni sistem na klopi pri urah kemije še ne prinese 

odrešitve. Potrebna sta razumevanje njegove zgradbe in  nenehna uporaba. Iz 

imena elementa morajo biti učenci/dijaki sposobni poiskati element v 

peridonem sistemu in iz njegove lege v periodnem sistemu opredeliti zgradbo 

atoma elementa. 

Cezij, simbol Cs, je kovina 1. skupine in 6. periode periodnega sistema. 

Iz lege cezija v periodnem sistemu razberemo, da je simbol  Cs in vrstno 

število 55. Vrstno število pomeni, da ima atom cezija v jedru 55 protonov in 

v elektronski ovojnici 55 elektronov. Na zadnjem, 6. energijskem nivoju, ima 

ene sam elektron, tako kot vsi elementi 1. skupine. 

Brom, simbol Br, je nekovina 17. skupine in 4. periode periodnega sistema. 
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Br, Z (vrstno število je 35) – pomeni, da ima atom broma v jedru 35 

protonov, v elektronski ovojnici pa 35 elektronov; na zadnjem, 4. 

energijskem nivoju, ima atom broma sedem elektronov, kot vsi elementi 

17. skupine. 

3. Učenci in dijaki imajo teţave iz lege elementa v periodnem sistemu ugotoviti 

prevladujoči značaj kemijske vezi. Atomi elementov se spajajo z atomi drugih 

elementov, ker ţelijo na zadnjem energijskem nivoju doseči število elektronov 

atomov ţlahtnih plinov (8 ali 2 elektrona). Takšna razporeditev elektronov daje 

atomom posebno stabilnost. Ţlahtni plini se le pod posebnimi okoliščinami 

spajajo med seboj ali z drugimi elementi.  Stabilno stanje lahko atomi doseţejo z 

oddajanjem ali sprejemanjem elektronov in  z nastajanjem skupnih elektronskih 

parov, ki si jih delita oba atoma v vezi.  

Atom Cs bo oddal zunanji elektron    55 p (+) v jedru + 54e ( ) v ovojnici 

= 1p (+) v jedru je en proton več  kot je elektronov v elektronski ovojnici, 

zato atom ni več nevtralen, dobi naboj Cs+; nastal je cezijev kation.  

Atom Br ima ţe sedem elektronov na zunanji elektronski ovojnici, do 

stabilnega stanja mu manjka en elektron, zato sprejme en elektron  35 p 

(+) v jedru + 36 e ( ) v elektronski ovojnici = 1 e ( ) viška, atom ni več 

nevtralen, nastane anion Br . 

Formula cezijevega bromida je zato CsBr. 

Po podobnem mehanizmu sklepanja dobimo formulo kalcijevega fluorida,  

CaF2. 

Analiza tega preprostega namišljenega primera, zapisa formule cezijevega 

bromida, pokaţe, kako pomembno je poznavanje kemijskega jezika in kemijskih 

zakonitosti, če ţelimo pravilno pisati formule spojin. Nemogoče se je kemijskih formul 

naučiti na pamet. Tak pristop, ki ga često opazimo pri testiranju znanja, vodi le v 

vedno globlje nerazumevanje in odpor do učenja predmeta. Po drugi strani pa se 

moramo kot učitelji zavedati, da z obravnavo enega samega primera ali morda 

dveh, nikakor ne moremo pri večini učencev/dijakov doseči potrebnega 

razumevanja. Le vaja in vztrajnost lahko obrodita dobre rezultate. Uspeh pa ni 

odvisen le od učiteljeve razlage, pač pa od tega, koliko truda je pripravljen 

posameznik vloţiti v utrjevanje in vajo. Premalo se zavedamo, da je za svoje znanje v 

prvi vrsti odgovoren sam učenec oziroma dijak. Hvaliti se pred sošolci z dobrimi 

ocenami, pridobljenimi  brez truda, je le odraz mladostne objesnosti, ki ji večina 

sošolcev rada naseda, hkrati pa je to krinka, za katero se ţelijo včasih skriti dobri dijaki 

in učenci, da jih sošolci ne bi označevali  s ―piflarji‖.   

Realen primer uporabe kemijskega jezika je povzet iz diagnostičnega testa, ki 

ga je pisal 201 dijak v sklopu raziskave―Reaktivnost organskih molekul‖ (Vrtačnik, M. 

et al., 2007). 
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Naloga 

Strukturne formule spojin dopolnite z neveznimi elektronskimi pari. Pri atomih 

označite porazdelitev delnih nabojev (+, ), t.j. mesta s prebitkom negativnega 

oz. pozitivnega naboja v bliţini jeder posameznih atomov v molekuli. V pomoč so 

vam modeli molekul.  

H C N

Cl

B
Cl Cl

N
H H

H
O

F F

a. b. c. d.

 

Povprečje uspešnosti, izraţeno v deleţih, je bilo pri nalogi 37,9 %. Od 8 nalog 

diagnostičnega testa je bila samo zadnja naloga, ki je bila zasnovana kot problem, 

reševana slabše, s povprečjem  uspešnosti 35,2 %. Na grafu 1 razberemo, da je več 

kot polovica dijakov pri nalogi dosegla manj kot 40 % uspešnost in le en dijak je rešil 

nalogo popolnoma pravilno. 
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Graf 37: Uspešnost pri reševanju 6. naloge diagnostičnega testa 

 

Analiza naloge z vidika uporabe kemijskega jezika 

Tudi ta naloga, podobno kot namišljeni primer, temelji na poznavanju 

kemijskega jezika in sposobnosti uporabe periodnega sistema in njegovih zakonitosti 

(tokrat spreminjanje elektronegativnosti). Za ugotavljanje polarnosti molekule je 

potrebno dodatno znanje o vplivih prostorske razporeditve atomov v molekuli na 

polarnost, zato  so imeli dijaki moţnost uporabiti modele molekul. Dijaki bi morali 

najprej na osnovi elementne sestave posameznih molekul ugotoviti, da so vse spojine 
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kovaletne. Iz lege atomov elementov v periodnem sistemu, bi morali za molekulo a. 

ugotoviti, da je na atomu dušika še nevezni elektronski par, ker atomu dušika 

manjkata dva elektrona do stabilnega stanja  osmih elektronov. Na molekuli b. so po 

trije nevezni elektronski pari na atomih klora, v molekuli c. je nevezni elektronski par 

na atomu dušika in v molekuli d. sta dva nevezna elektronska para na atomu kisika in 

po trije na obeh atomih fluora. Za porazdelitev nabojev na atomih molekul bi morali 

upoštevati pravila periodičnega spreminjanja elektronegativnosti atomov po 

periodah in skupinah. Tako bi lahko ugotovili za molekulo a., da je dušik bolj 

elektronegativen od ogljika oziroma vodika, zato bo delni negativni naboj na atomu 

dušika in delni pozitivni na atomu ogljika. Za molekulo b. bi ugotovili, da bodo delni 

negativni naboji na atomih klora, delni pozitivni naboj pa na atomu bora, ki je  manj 

elektronegativen od atoma klora. Za molekulo c. bi morali na atomu dušika prikazati 

delni negativni naboj, na atomih vodika pa delni pozitivni naboj. Izjema je le 

molekula d., kjer bi praviloma pripisali delni negativni naboj atomu fluora, ker je 

najbolj elektronegativni atom in delni pozitivni naboj atomu kisika. V resnici je ravno 

obratno, vendar nismo pričakovali, da bi dijaki to vedeli. Za opredelitev polarnosti bi 

z uporabo modelov molekul, ki so bili priloţeni nalogi morali sklepati, da je molekula 

a. nesimetrična in linerana (nitasta), zato je polarna, molekula b. je trigonalna in 

simetrična, zato je nepolarna, molekula c. je piramidalne oblike in zato polarna, 

molekula d. pa ima obliko pod kotom in je zato tudi polarna. Komaj dobra tretjina 

dijakov je sposobna izvesti opisani način sklepanja, čeprav je to ključna vsebina 

programa kemije v 1. letniku gimnazije, ki se ponovi in nadgradi v 3. letniku. 

Zaključek 

Primerov o neustrezni in pomanjkljivi uporabi kemijskega jezika bi lahko našli še 

veliko. Vendar bolj pomembno kot navajanje primerov je iskanje pristopov, kako 

pomagati učiteljem in učencem/dijakom pri premagovanju teţav s kemijskim 

jezikom.  Ţal pristop ni lahek in najbrţ tudi ne univerzalen. Vsekakor pa bi morali 

učitelji vztrajati, da se učenci in dijaki naučijo na pamet določeno število elementov 

in njihovih simbolov.  Pri tem kaţe uporabljati nadvse zanimivo spletno stran 

WebElements, kjer lahko učenci/dijaki skupaj z učitelji odkrivajo izvore imen 

elementov, spoznavajo njihove odkritelje, izračunajo, koliko nekega elementa je v 

Vesolju, na Zemlji in v njihovih  telesih.  

Primerno učilo so tudi modeli s prikazom porazdelitve elektrostatičnega naboja 

(poenostavljeno elektronske gostote) na površini molekule. Z uporabo takih prikazov 

lahko ponazorimo reaktivna mesta v molekulah in njihov naboj ter sklepamo na 

polarni oz. nepolarni značaj molekul. 
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Slika 39: Porazdelitev elektrostatičnega potenciala na površini modela molekule vode 

 

Periodni sistem elementov mora postati stalni spremljevalec učencev/ dijakov 

pri urah kemije. Učitelj se mora nanj obračati vedno, ko je to potrebno za preverjanje 

razumevanja povezave med lego elementa v sistemu, zgradbo njegovega atoma in 

vrsto vezi, ki je za nek par atomov značilna. 

Ker sta vaja in utrjevanje ključna za razvoj razumevanja, naj učiteljem ne bo ţal 

nameniti ure kemije ponavljanju snovi. Takšne ure lahko  izvedejo v obliki kviza, igre ali 

kakšne druge didaktično zanimive oblike. Trud in čas, ki ga bodo vloţili v utrjevanje 

temeljev kemije, se jim bo pri kasnejši obravnavi snovi prav gotovo bogato 

obrestoval. 

Pomembna je tudi uporaba sodobne informacijsko komukacijske tehnologije za 

prikaz zgradbe molekul in kristalov ter porazdelitve nabojev na površini molekule. Z 

vizualizacijo pomagamo učencem/dijakom premostiti teţave v povezovanju 

makroskopskih lastnosti snovi z abstraktno razlago na ravni delcev in simbolnim 

zapisom sprememb. 
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Vrednotenje kemijskega (naravoslovnega znanja) v raziskavi PISA 

Avtorica: mag. Janja Majer 

 

Prikaz najpomembnejših rezultatov raziskave / prispevka 

»Mednarodna raziskava PISA vrednoti znanja, ki so jih mednarodni strokovnjaki 

Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) določili kot pomembna za 

posamezno področje. Ta znanja so neodvisna od pokritosti s kurikulumom 

posamezne drţave, za razliko od prav tako uveljavljene mednarodne raziskave TIMSS 

(Trends in International Mathematics and Science Study).« 

»PISA definira naravoslovno pismenost kot posameznikovo: 

- znanje in uporabo tega znanja za prepoznavanje problemov, pridobivanje 

novega znanja in izpeljavo zaključkov, ki temeljijo na dokazih (za vsebine 

povezane z naravoslovjem). 

- razumevanje značilnosti naravoslovja (znanosti) kot obliko človeškega znanja in 

raziskovanja 

- zavedanje kako znanost in tehnologija oblikujejo naše materialno, intelektualno 

in kulturno okolje 

- pripravljenost za sodelovanje pri problemih povezanih z naravoslovjem 

(znanostjo) kot konstruktiven, zaskrbljen in razmišljujoč drţavljan.« 

V prispevku je predstavljena priprava preizkusov znanja v mednarodnih 

raziskavah ter značilnosti preizkusov znanja v raziskavi PISA.   

Vrednotenje sposobnosti reševanje problemov 

»V raziskavi PISA so leta 2003 ţeleli ob predmetno specifičnih znanjih posebej 

preučiti tudi t.i. medkurikularno kompetenco - sposobnosti reševanja problemov. 

Zakaj ravno reševanje problemov? Po mnenju strokovnjakov predstavlja reševanje 

problemov osrednji del izobraţevanja, ki omogoča bistveno osnovo za nadaljnje 

izobraţevanje mladih in učinkovito sodelovanje posameznika v druţbi in pri lastnih 

aktivnostih. Dobljeni rezultati naj bi opisovali stopnjo učinkovitosti učenčevega: 

soočanja, strukturiranja, predstavljanja in reševanja problemov. Posebej pa naj bi 

učenci izrazili: 

- prepoznavanje in razumevanje problemov (razumevaje besedila, diagramov, 

informacij iz formul in tabel, sklepanje iz danih informacij itd.) 

- prepoznavanje pomembnih informacij in omejitev (prepoznavanje spremenljivk 

in upoštevanje njihove soodvisnosti; odločanje med pomembnimi (koristnimi) in 
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nekoristnimi spremenljivkami; postavljanje hipotez; nadomeščanje, 

organiziranje, upoštevanje in kritično vrednotenje informacij itd.) 

- reševanje problemov (ali vključuje odločanje (v primeru nalog z odločanjem) ali 

analiziranje in strukturiranje (v primeru nalog sistemske analize in strukturiranja) 

ali diagnosticiranje in popravljanje rešitev (v primeru »trouble shooting« nalog) 

- preverjanje in 'reflektiranje' situacij (vključuje pregled in iskanje dodatnih 

informacij ali pojasnitev problema; ovrednotenje rešitev z druge perspektive in 

poskus izboljšanja rešitev - podati bolj socialno ali tehnično sprejemljive rešitve; 

utemeljevanje in zagovarjanje rešitev itd.) 

- predstavljanje rešitev problemov (vključuje izbor primernega medija in 

predstavitve za izraţanje ali sporočanje (razpravljanje) o rešitvah zunanjemu 

občinstvu. Problemske situacije v nalogah morajo biti iz realnega ţivljenja. 

Potrebna strategija reševanja naj ne bi bila takoj povsem jasna oz. naj se te 

naloge ne bi dale rešit z uporabo rutinskih pristopov (ki so se jih učenci učili oz. 

ţe uporabljal in uril v šoli). Kvalitetna problemska naloga naj prinaša nove tipe 

vprašanj ter naj ne bi bila povezana samo z enim predmetnim področjem. 

Doseţki učencev pri reševanju problemov so bili v PISA 2003 rangirani v tri nivoje: 

od učencev z šibkimi sposobnostmi reševanja problemov (nivo 1) do tistih z 

najmočnejšimi (nivo 3).  

Najbistvenejše značilnosti posameznih nivojev reševalcev problemov so naslednje: 

Nivo 3: Refleksiven, komunikativen reševalec problemov se sistematično loteva 

problemov, problemsko situacijo analizira, se pravilno odloča in tudi razmišlja o 

prednostnih soodvisnostih ter jih povezuje z rešitvami itd. 

Nivo 2: Razmišljujoč reševalec problemov sprejema odločitve in uporablja različne 

načine sklepanja (induktivno, deduktivno, vzročno-posledično …) itd. 

Nivo 1: Osnovni reševalec problemov operira le z enim virom podatkov, ki vsebujejo 

konkretne, dobro definirane informacije itd..« 

Temeljne ugotovitve s stališča obravnave kompetenc in naravoslovne 

pismenosti 

V prispevku je pregledno in celostno predstavljena opredelitev naravoslovne 

pismenosti, kot jo definira Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj OECD 

(Organization for Economic Co-operation and Development) v okviru mednarodne 

raziskave PISA.  

Predlogi 

Pri oblikovanju pojmovanja in definiranja naravoslovne pismenosti, lahko 

opredelitev naravoslovne pismenosti, kot jo definira Organizacija za ekonomsko 

sodelovanje in razvoj OECD (Organization for Economic Co-operation and 
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Development) v okviru mednarodne raziskave PISA, predstavlja temeljni okvir v 

povezavi z  referenčnim okvirjem Evropskega parlamenta in Sveta EU z dne 18. 

decembra 2006, ki opredeljuje  ključne kompetence za vseţivljenjsko učenje.  
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Stanje naravoslovne pismenosti ugotovljene v mednarodni 

raziskavi PISA 2006 pri slovenskih osnovnošolcih ter raziskavi v 

slovenskih gimnazijah 

Avtojar: dr. Iztok Devetak in dr. Janez Vogrinc 

 

Povzetek: Rezultati dveh raziskav PISA 2006 in raziskava s slovenskimi srednješolci 

kaţeta, da imajo učenci in dijaki nekatera napačna in nepopolna razumevanja 

kemijskih pojmov, ki bi jih kazalo upoštevati pri snovanju izobraţevalnega procesa. 

Raven vseh komponent naravoslovne pismenosti je dokaj slaba. Poleg 

pomanjkljivega poznavanja naravoslovnih, predvsem kemijskih dejstev, ki se v večji 

meri kaţe pri raziskavi med srednješolci se kaţejo številne pomanjkljivosti v 

komponenti naravoslovne pismenosti, ki se nanaša na znanje o naravoslovju. V 

nadaljevanju projekta, bo potrebno pri snovanju izobraţevalnih strategij za pouk 

kemije tako za osnovno kot srednjo šolo doseči nekatere spremembe, ki bodo 

dokazano pripomogle k razvoju boljše naravoslovne pismenosti slovenskih 

osnovnošolcev in srednješolcev, to znanje pa bi se moralo v večji meri tudi ohraniti v 

odraslo dobo posameznika. 

Ključne besede: naravoslovna pismenost, razumevanje submikroskopske ravni 

izbranih kemijskih pojmov. 

Uvod 

Prvi del poročila predstavlja ugotovitve pridobljene v raziskavi PISA 2006, drugi 

del pa v raziskavi na vzorcu slovenskih srednješolcev leta šolskega leta 2002/03 

(Devetak, 2005). Viri priprave poročila o naravoslovni pismenosti ugotovljeni v 

raziskavi PISA so publikacije Pedagoškega inštituta, PISA 2006. 

PISA (International Programme for Students Assessment) je mednarodno 

standardizirana raziskava, kjer se primerja doseţke učencev starih 15 let (v tej starosti 

učenci zaključijo obvezno izobraţevanje v večini drţav) v bralni, matematični in 

naravoslovni pismenosti. Izvaja se vsake tri leta in je prvič bila izvedena leta 1997 v 

sklopu OECD drţav (Organisation for Economic Co-operation and Development), ki 

so zavezane, da sodelujejo v raziskavi. 

PISA obsega podatke o znanju učencev, njihovih spretnostih in odnosu do 

naravoslovja, matematike in branja, ki se odraţa v spremembah in razvoju šolskega 

sistema v posamezni drţavi. Podatki obsegajo širše znanje učencev od tistega, ki ga 

preverja običajna šolska praksa in se odraţa v uporabi znanja v ţivljenjskih situacijah. 

PISA 2006 

V nadaljevanju se bomo opredelili le na rezultate naravoslovnega dela 

raziskave PISA. 
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V PISI avtorji ţelijo preverjati po njihovem mnenju širše naravoslovno znanje kot 

ga preverja šola. S tem izhajajo iz predpostavke, da je naravoslovno znanje bolje 

opisati širše kot naravoslovna pismenost. Tako je v ospredju pomen obvladovanja 

procesov in razumevanju pojmov ter sposobnosti delovanja v konceptualno širših 

okvirjih znotraj naravoslovja. Naravoslovna pismenost, kot jo definira PISA se nanaša 

na posameznikovo naravoslovno znanje in uporabo tega znanja v specifičnih 

ţivljenjskih situacijah. Nanaša se tudi na poznavanje pridobivanja novega 

naravoslovnega znanja, na razumevanje značilnosti naravoslovja, zavedanje o tem 

kako naravoslovje in tehnologija oblikujejo človekovo okolje na vseh ravneh 

delovanja ter pripravljenost posameznika na sodelovanje pri reševanju problemov 

povezanih z naravoslovjem. Tako se naravoslovna pismenost nanaša na znanje 

naravoslovja (pojmov biologije, kemije, fizike, geologije in na naravoslovnih znanostih 

temelječe tehnologije) in znanje o naravoslovju (poznavanje metod znanstvenega 

raziskovanja in zgodovine razvoja naravoslovja). 

Na osnovi definicije naravosloven pismenosti so oblikovali več naravoslovnih 

kompetenc, ki zajemajo: (1) Prepoznavanje naravoslovno-znanstvenih vprašanj, (2) 

znanstveno razlaganje pojavov ter (3) uporabo naravoslovno-znanstvenih podatkov 

in preverjenih dejstev. 

Metoda dela 

Leta 2006 je v PISI sodelovalo 56 drţav v vsaki drţavi vsaj 4500 do 10000 

učencev iz najmanj 150 šol. 

Zbiranje podatkov je potekalo s preizkusom znanja, ki je obsegal 13 delovnih 

zvezkov, kamor so učenci vpisovali svoje odgovore na izbirna in odprta vprašanja. 

Vsak učenec pa odgovarja na različne kombinacije vprašanj. Učenci so reševali 

preizkus znanja 90 minut. 

Naloge so umeščene v različne situacije, ki so del sveta učencev. Naloge se ne 

omejujejo na šolsko situacijo, ampak zajemajo osebne situacije učencev (povezane 

z njim osebno, njegovo druţino in vrstniki), druţbene in globalne situacije pa tudi 

zgodovinske situacije, v katerih se zrcalijo smernice napredka naravoslovja. Smernice 

PISE so namreč izogibanje specifičnim situacijam, ki so značilne za šolsko okolje 

določene drţave ampak poskušajo avtorji nalog umestit njihovo vsebino v širši 

kontekst. 

Iz nabora nalog PISA 2006 so bile za potrebe tega poročila izbrane tri naloge, ki 

so jih v glavni raziskavi reševali tudi slovenski petnajstletniki in zajemajo kemijske 

pojme (Štraus, et al. 2007). 

Rezultati 

1. naloga: Učinek tople grede 

Naloga se nanaša na povečan učinek tople grede. V daljšem besedilu naloge 

so podana določena dejstva o naravnem pojavu učinka tople grede in povečanem 
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učinku, ki se pojavlja zaradi povečane koncentracije ogljikovega dioksida v 

atmosferi. Naloga nato preide na aktivnost konkretnega dijaka Andreja, ki je v 

knjiţnici našel dva grafa, ki ponazarjata količino izpustov ogljikovega dioksida od leta 

1860 pa do danes ter spreminjanje temperature atmosfere v istem časovnem 

obdobju. Andrej je na osnovi obeh grafov sklepal, da je dvigovanje temperature 

posledica povečanih izpustov ogljikovega dioksida v atmosfero. Na osnovi vseh 

podatkov podanih v nalogi so morali petnajstletniki odgovoriti na tri vprašanja. Pri 

prvem vprašanju so morali pojasniti kaj v obeh grafih potrjuje Andrejevo sklepanje, pri 

drugem so morali pojasniti zakaj se dijakinja Jana ne strinja z Andrejevim sklepanjem, 

saj določeni deli grafa ne potrjujejo Andrejevega sklepanja in testiranci so morali te 

dele grafa podati kot odgovor na vprašanje, pri tretjem vprašanju pa so morali 

petnajstletniki navesti en dejavnik, ki bi lahko tudi vplival  na povečan učinek tople 

grede, saj Jana meni, da so Andrejeva sklepanja prenagljena in da je pri tovrstnem 

sklepanju potrebno ugotoviti tudi druge dejavnike, ki bi lahko vplivali na sklepe. 

Naloga je bila naloga odprtega tipa. Preverjala je kompetenci znanstvenega 

razlaganja podatkov in uporabe naravoslovno-znanstvenih podatkov in preverjenih 

dejstev. Preverjala je komponento naravoslovne pismenosti, ki se nanaša na znanje o 

naravoslovnih znanostih, zajemala pa vsebine s področja okolja in okoljske kemije. 

Situacija na katero se naloga nanaša je globalna.  

Učenci na prvo vprašanje slabo odgovarjali, saj je bilo v povprečju uspešnih le 

35,5 % učencev, v povprečju so tako bili slovenski petnajstletniki za kar 18,4 % slabši 

od učencev v deţelah OECD. Teţavnost naloge je na mednarodni lestvici na skoraj 

4. stopnji, od skupno šestih. 

Se slabše so slovenski petnajstletniki odgovarjali na drugo vprašanje saj jih je 

pravilno odgovorilo le 20 %, kar je za 14,5 % manj kot bilo povprečje OECD. Naloga je 

na 5. stopnji teţavnosti. 

Najslabše pa so učenci odgovarjali na tretje vprašanje, kjer so morali še navesti 

kakšen vzrok, ki bi lahko vplival na povečan učinek tople grede. Uspešnih je bilo le 

19,7 % testirancev vendar je bila naloga v splošnem zelo teţka za učence, saj sodi na 

šesto stopnjo na mednarodni lestvici teţavnosti, saj je v povprečju bilo le 1,2 % 

testirancev iz drţav OECD uspešnejših od naših petnajstletnikov. 

Ti rezultati so lahko posledica dokaj neobičajne situacije za slovenske 

petnajstletnike, saj se z okoljskim problemom povečanega učinka tople grede 

strokovno poglobljeno v šoli redko srečajo, čeprav za ustrezno reševanje te naloge 

tovrstno znanje niti ni potrebno, saj temelji reševanje predvsem na sposobnosti 

analize in primerjave grafov. Omenjena problematika se do določene mere sicer 

obravnava pri Naravoslovju v 7. razredu, ko so otroci stari 12 let, vendar v treh letih to 

znanje pozabijo, ker se kasneje ne utrjuje. Slabe rezultate tako lahko pripišemo 

nepoznavanju kompetence o uporabi naravoslovno-znanstvenih podatkov in 

preverjenih dejstev ter pozabljanju pojmov povezanih s pojavom tople grede. 

2. naloga: Zaščita pred soncem 
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Naloga je zajemala nekatere kemijske pojme in strategije raziskovalnega dela 

in reševanja problemov. Besedilo naloge opisuje zasnovo poskusa s katerim sta 

Mojca in Dejan poskušala ugotoviti katere snovi najbolje ščitijo koţo pred soncem. 

Mojca in Dejan sta izbrala štiri različna zaščitna sredstva z različnim zaščitnim 

faktorjem ter mineralno olje, ki prepušča skoraj vso sončno svetlobo ter cinkov oksid, 

ki je prepušča zelo malo. Naloga natančno opiše poskus in prikaţe tudi slikovno 

ponazoritev izvedbe poskusa. Naloga se nanaša na osebno situacijo in sicer na 

zdravje posameznika preverja pa kompetenci prepoznavanja naravoslovno-

znanstvenih vprašanj in uporabe naravoslovno-znanstvenih podatkov in preverjanj 

dejstev. 

V nadaljevanju so morali testiranci rešiti štiri naloge, od katerih so bila tri 

izbirnega tipa in eno odprtega tipa z utemeljitvijo odgovora. Pri prvem vprašanju so 

morali med ponujenimi štirimi odgovori izbrati tistega, ki najbolj znanstveno opiše 

pomen mineralnega olja in cinkovega oksida pri poskusu, drugo se nanaša na 

opredelitev pravilnega raziskovalnega vprašanja pri poskusu, odgovor na tretje 

vprašanje pa je pokazal učenčevo znanje o pomenu stiskanja kapljic med dve 

prozorni foliji. Ĉetrto vprašanje je bilo tudi izbirnega tipa saj so morali učenci na 

osnovi štirih slik rezultatov poskusa ugotoviti katera slika prikazuje pravilne rezultate 

glede na podatke podane v besedilu naloge, poleg tega pa svoj izbor tudi 

utemeljiti. 

Skoraj 50 % slovenskih petnajstletnikov je pravilno odgovorilo na prvo vprašanje, 

ki je preverjalo kompetenco prepoznavanja naravoslovno-znanstvenih vprašanj, 

učenci pa so morali imeti znanje postopkov znanstvenega raziskovanja. Na 

mednarodni lestvici dosega prvo vprašanje teţavnost 4. stopnje. V primerjavi z 

povprečnim uspehom učencev v drţavah OECD so bili slovenski osnovnošolci za 6 % 

uspešnejši. 

Nekoliko uspešnejši so bili učenci pri reševanju drugega vprašanja, kjer so morali 

izbrati pravilno raziskovalno vprašanje za opisan poskus, saj jih je kar 55,7 % pravilno 

izbralo odgovor. V povprečju so bili učenci iz drţav OECD le za 2,6 % uspešnejši. 

Naloga ja glede na mednarodno lestvico teţavnosti na 3. ravni. Deleţ pravilnih 

odgovorov kaţe, da slovenski osnovnošolci ne glede na to, da je raziskovalni pristop 

v naših šolah šibko zastopan znajo logično sklepati iz konteksta vprašanja o pomenu 

izvajanja konkretnega poskusa. 

Iskanje pomena stiskanja kapljic med dve foliji, da bi bile te enako debele in da 

debelina kapljice ne bi vplivala na vpijanje sončne svetlobe in s tem prepuščanje 

svetlobe skozi preučevano zaščitno snov, pa je slovenskim petnajstletnikom 

povzročalo več teţav. V povprečju so bili kar za 11,9 % slabši od svojih vrstnikov v 

drţava OECD (43,0 % pravilnih odgovorov). Iz teh rezultatov je mogoče sklepati, da 

učencem resnično primanjkuje spoznavanje raziskovalnih pristopov, kjer je ključnega 

pomena kontrola neodvisnih spremenljivk, ki bi lahko vplivale na odvisne 

spremenljivke (rezultate poskusa). 
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Zadnje vprašanje, ki je bilo izbirnega tipa z utemeljitvijo izbora shematskega 

prikaza rezultatov poskusa, je povzročalo slovenskim testirancem največ teţave. Le 

17,0 % petnajstletnikov je pravilno izbralo shemo rezultatov poskusa in ustrezno 

utemeljilo svoj izbor, kar je za kar 10,1 % slabši uspeh od povprečja v drţavah OECD. 

Rezultati reševanja te naloge ponovno nakazujejo učenčevo slabo poznavanje 

sklepanja na zaključke pri določenem poskusu iz rezultatov poskusa oz. opaţanj pri 

poskusu. Naloga na mednarodni ravni sicer ni bila zelo zahtevna, saj je sodila le v 4. 

raven zahtevnosti od skupno šestih. 

3. naloga: Kisli deţ 

V nalogi so v kontekstu poškodb kipov v atenski Akropoli starih več kot 2500 let 

prikazane posledice delovanja deţevnice, ki je nekoliko kisla raztopina na marmor iz 

katere so kipi. Učencem je podana informacija, da je marmor iz kalcijevega 

karbonata. Za reševanje naloge morajo imeti testiranci razvite naslednje 

kompetence: prepoznavanje naravoslovno-znanstvenih vprašanj, znanstveno 

razlaganje pojmov in uporabo naravoslovno-znanstvenih podatkov in preverjenih 

dejstev. Situacija v katero je postavljen kontekst naloge je druţben. Po uvodnem 

besedilu in fotografiji kipov so morali učenci odgovoriti na dve vprašanji odprtega 

tipa in eno vprašanje z izborom enega pravilnega odgovora. Poleg vprašanj o 

poznavanju pojmov povezanih s kislim deţjem pa je naloga obsegala tudi trditve s 

katerimi se učenci bolj ali manj strinjajo in kaţejo na njihovo zanimanje za 

naravoslovne probleme.  

Prvo vprašanje odprtega tipa je preverjalo kompetenco znanstvenega 

razlaganja pojavov. Na mednarodni teţavnostni lestvici je naloga dosegala tretjo 

raven. Slovenski učenci pa so bili enako uspešni kot petnajstletniki v drţavah OECD. 

Slovenski učenci so namreč dosegli povprečno 57,6 % pravilnih odgovorov oz. 57,7 % 

ustreznih rešitev v drţavah OECD. Naloga je od učencev zahtevala poznavanje virov 

plinov, ki povzročajo kisli deţ in glede na tip znanja, so slovenski učenci dosegali 

znanje testirancev v ostalih drţavah. Odgovori slovenski petnajstletnikov pa kaţejo 

predvsem velik deleţ nepopolnih odgovorov, saj so velikokrat nenatančno ali 

preohlapno navedli vire plinov, ki povzročajo kisli deţ. Te ugotovitve nakazujejo 

potrebo po izboljšanju preciznosti izraţanja učencev tako pri pisnem kot ustnem 

preverjanju njihovega znanja. 

Drugo izbirno vprašanje z enim odgovorom je zahtevalo od učencev 

poznavanje sprememb med reakcijo med kislino in marmorjem. Učenci so morali 

ugotoviti, da se masa koščka marmorja zmanjša, če je čez noč potopljen v kislino. 

Naloga je od učencev zahtevala kompetenco razlaganja znanstvenih pojavov, na 

mednarodni ravni pa spada na drugo raven teţavnosti. Večina učencev je izbrala 

pravilen odgovor saj jim je kemijska reakcija znana. 

Tretja naloga je bila ponovno naloga odprtega tipa, saj so morali učenci 

pojasniti poskus, ko je bil košček marmorja potopljen v destilirano vodo, kot 

primerjavo s poskusom marmorja v kislini. Naloga zahteva od učenec poznavanje 

naravoslovno-znanstvenih vprašanj, je pa naloga odprtega tipa. Naloga sodi na 
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najvišjo, šesto raven na mednarodni lestvici zahtevnosti, če se upošteva le pravilen 

odgovor, če pa se upošteva delni odgovor je naloga na tretji ravni zahtevnosti. 

Slovenski petnajstletniki so bili pri reševanju te naloge v povprečju za kar 20 % slabši 

od testirancev v OECD drţavah (35,6 % pravilnih odgovorov). Naloga je torej bila za 

vse učence teţka, kar zopet kaţe pomanjkljivo zanje učencev o načrtovanju in 

izvajanju znanstveno-raziskovalnega dela. 

Raziskava razumevanja submikorpredstavitev med slovenskimi srednješolci 

Metoda dela 

V raziskavi je sodelovalo je šest gimnazij (N = 408) iz različnih slovenskih regij. 

Vzorec glavne študije znaša 5,8 % celotne populacije dijakov drugih letnikov splošnih 

gimnazij v Sloveniji. V aprilu šolskega leta 2002/03, ko se je izvajalo testiranje, je 

celotna populacija obsegala 7033 dijakov1. Vzorec je bil dokaj homogen glede na 

starost dijakov v letih ( X = 16,28; SD = 0,477) in naravoslovno izobrazbo staršev 

(prevladujejo starši z nenaravoslovno izobrazbo) ter heterogen glede na druge 

demografske spremenljivke. 

Glede na splošni učni uspeh in uspeh pri drugih predmetih prvega letnika 

gimnazije je bil vzorec glavne študije dokaj heterogen. 

Zbiranje podatkov 

Preizkus naravoslovnega znanja (TNZ) je tipa papir-svinčnik. Izbrane so bile štiri 

vsebine, ki so za poznavanje kemijskih vsebin naravoslovja bistvene, in sicer: čiste 

snovi in zmesi, kemijska reakcija, raztopine ter kisline, baze in soli. Vsebine, ki so bile 

testirane, so bile izbrane na osnovi učnih načrtov s poudarkom na kemijskih vsebinah. 

Poučevati se pričnejo ţe v prvem obdobju osnovne šole pri predmetu Spoznavanje 

okolja. Učenci nato znanje nadgradijo v drugem obdobju pri predmetih 

Naravoslovje in tehnika ter Naravoslovje. V zadnjem obdobju osnovne šole, 

predvsem pri predmetu Kemija, učenci ţe na ravni delcev spoznajo testirane 

vsebine. Dijaki nato predvsem v gimnaziji kvalitativno ter kvantitativno na makro-, 

submikro- in simbolni ravni nadgradijo omenjene vsebine. 

Končna oblika TNZ je obsegala 19 nalog, od tega 7 nalog izbirnega tipa, 10 

nalog odprtega tipa in 2 nalogi povezovanja ter 1 nalogo kombiniranega (izbirni – 

odprti) tipa. Tri naloge izbirnega tipa in pet nalog odprtega tipa so od dijakov 

zahtevale, da svoje odgovore na kratko utemeljijo, k celotnemu seštevku doseţenih 

točk pa utemeljitve niso bile vključene.  

Indeksi diskriminativnosti posameznih nalog so statistično pomembni (p < 0,01), 

čeprav so nekateri nekoliko nizki. Cronbach  koeficient notranje konsistence znaša 

0,80. Oba kriterija kaţeta na ustreznost celotnega TNZ.  

                                                           
1
 1 Vir: Statistični urad Republike Slovenije. 
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TNZ ima dobro vsebinsko veljavnost, saj so trije strokovnjaki potrdili, da meri 

dijakovo znanje na vseh treh ravneh naravoslovnih pojmov izbranih za testiranje. TNZ 

je pregledalo in ocenilo pet neodvisnih strokovnjakov s področja kemije in 

kemijskega izobraţevanja. Podali so mnenja in pripombe, ki so bile s posameznim 

strokovnjakom prediskutirana in ustrezna vnesene v končno obliko TNZ. TNZ so dijaki 

reševali 60 minut. Preizkus znanja je bil sestavljen specifično za to študijo. 

Rezultati 

V tem poglavju so predstavljeni rezultati reševanja posameznih nalog na TNZ in 

interpretirana napačna razumevanja. 
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Graf 38: Pregled uspešnosti reševanja posameznih nalog na TNZ. 

 

Iz rezultatov podanih na Grafu 38 lahko povzamemo, da je več kot polovica 

testirancev popolnoma pravilno rešilo le pet nalog v testu. Dve nalogi je rešila 
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pravilno skoraj polovica testirancev, ostale pa so dijaki reševali nekoliko slabše, 

najslabše so reševali 11., 12., 17., 18. in 19. nalogo. 

V nadaljevanju je predstavljena analiza posameznih nalog, glede na štiri 

vsebinske sklope TNZ. Beli stolpci v grafih predstavljajo pravilne rešitve, sivi stolpci 

napačne, črni stolpci pa predstavljajo odstotke dijakov, ki niso podali rešitve naloge. 

Pri navajanju odstotkov pravilno in napačno rešenih ter nerešenih nalog v spodnjih 

grafih niso upoštevane utemeljitve rešitev pri nalogah, ki so to zahtevale.  

V podanih rezultatih in komentarjih posameznih nalog je poenostavljen zapis, 

npr: »Dijaki so narisali več molekul vodika kot kisika«, potrebno razumeti kot: »Dijaki so 

narisali več ponazoritev ali modelov molekul vodika kot kisika«, saj dejansko molekul 

vodika oz. kisika, kot je zapisano v poenostavljeni prvi trditvi, ni mogoče narisati. V 

submikropredstavitvah je namreč mogoče narisati le njene ponazoritve, risbe oz. 

modele, ki podajajo določene lastnosti nekega delca. V nadaljnji analizi so izbrane le 

nekatere naloge TNZ. 

Čiste snovi in zmesi 

Pri drugi nalogi izbirnega tipa z enim pravilnim odgovorom so morali dijaki izbrati 

submikropredstavitev, ki prikazuje zmes dveh spojin. 
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Graf 39: Uspešnost reševanja 2. naloge na TNZ . 

 

Podobno kot pri prvi nalogi je mogoče ugotoviti, da kar 30,2 % testiranih dijakov 

ne prepozna submikropredstavitve zmesi dveh spojin. Naloga je za razliko od prve 

zdruţila submikropredstavitev pojmov spojina in zmes, tako da je bila naloga nekoliko 

zahtevnejša. Uspešno jo je rešilo 65,2 % dijakov. 
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Nekateri dijaki so izbrali več odgovorov, zato je odstotek pravilnih odgovorov 

(D) v Grafu 39 za 4,6 % večji. Dijaki so kot pravilen odgovor z več kot 13 % izbrali tudi 

shemi C in E, ki sta prikazovali zmes elementa in spojine. Med 4 in 10 % dijakov pa je 

izbralo tudi submikropredstavitvi, ki sta prikazovali zmes enoatomarnega in 

dvoatomarnega elementa. 2,5 % testirancev je izbralo kot moţno kombinacijo 

odgovorov C, D in E, kar nakazuje, da ti dijaki ne ločijo med submikropredstavitvami 

spojine in elementa. Menijo, da ponazarja spojino vsaka molekula ne glede na vrsto 

atomov elementov vezanih v njej. Dijaki namreč menijo, da predstavlja element le 

posamezni atom, ne pa tudi več enakih atomov vezanih v molekulo elementa. Iz 

tega je mogoče sklepati, da ti dijaki povezujejo molekule s spojinami, z elementi pa 

le atome.  

4. naloga 

Ĉetrta naloga je od dijakov zahtevala pravilno ponazoritev tekoče vode, 

vodne pare in ledu na ravni delcev. Pri tem so morali dijaki pri snovanju sheme 

uporabiti le deset molekul vode, katerih obliko je podajala naloga. Molekule vode so 

bile predstavljene le kot en krog in ni bila posebej nakazana zgradba molekule vode. 

Vse tri submikropredstavitve, prikazane na Sliki 41, je pravilno narisalo le 7,8 % dijakov. 

Ti dijaki so pravilno ponazorili delce v vodni pari, tekoči vodi in ledu. V ledu naj bi bile 

molekule nekoliko bolj narazen in pravilno urejene, za razliko od tekoče vode, kjer so 

molekule razporejene neurejeno in videti naj bi bilo manjše razdalje med njimi. V 

plinastem agregatnem stanju pa so molekule prav tako razporejene neurejeno, 

razdalje med njimi pa morajo biti največje. 

 

Slika 40: Pravilno narisane submikropredstavitve agregatnih stanj vode – 4. naloga. 

 

Najuspešnejši so bili dijaki pri risanju submikropredstavitve plinastega 

agregatnega stanja (65,2 %), najmanj dijakov pa je pravilno predstavilo tekoče 

agregatno stanje (7,8 %) (Graf 40). Učenci se prvič srečajo s submikropredstavitvami 

agregatnih stanj snovi pri kemiji v osnovni šoli, s pojmom agregatno stanje snovi pa se 

srečajo ţe v drugem razredu osnovne šole pri predmetu Spoznavanje okolja. 
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Graf 40: Uspešnost reševanja 4. naloge na TNZ. 

 

Z analizo submikropredstavitev je mogoče ugotoviti številna napačna 

razumevanja agregatnih stanj vode. 29,2 % dijakov je narisalo nekoliko prevelike 

razdalje med molekulami vode (Slika 41a), kar predstavlja najpogostejše napačno 

razumevanje tekočega agregatnega stanja, kar 23,9 % pa je narisalo tekoče 

agregatno stanje kot plin. 

Najpogostejša napaka pri predstavitvi ledu kaţe, da dijaki niso upoštevali 

povečanja razdalje med molekulami vode pri prehodu iz tekočega v trdno 

agregatno stanje. Dijaki v primeru vode niso upoštevali anomalnih lastnosti vode – 

tekoča voda ima pribliţno za 9 % večjo gostoto kot led, ampak so povzeli splošno 

zakonitost razdalj med delci v različnih agregatnih stanjih snovi. Pogosto so tako dijaki 

risali molekule vode v tekoči vodi nekoliko bolj narazen kot v ledu (Slika 42). Le 16,8 % 

dijakov je upoštevalo nekoliko večje razdalje med molekulami vode v ledu, kot so jih 

narisali v tekoči vodi. 

 

Slika 41: Submikropredstavitev agregatnega stanja vode, kjer so razdalje med molekulami prevelike (a) in pretesno 

narisane molekule vode v trdnem agregatnem stanju (b) – 4. naloga. 

 

26,7 % dijakov je narisalo molekule vode v tekočem in 4,4 % v plinastem 

agregatnem stanju urejeno (Slika 43). To napačno razumevanje tekočega 
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agregatnega stanja je zopet bistveno pogostejše pri razumevanju tekoče vode kot 

vodne pare. Vzrok za to ugotovitev je verjetno isti kot v primeru napačnega risanja 

submikropredstavitve tekočega agregatnega stanja vode, ki je bil omenjen zgoraj. 

 

Slika 42: Submikropredstavitvi, kjer so molekule vode v tekočem in plinastem agregatnem stanju narisane urejeno – 

4. naloga. 

2 % dijakov je trdno, 4,2 % tekoče in 2,2 % plinasto agregatno stanje predstavilo 

z modeli molekul vode in ne enostavno s kroţci, kot je velevala naloga. Dijaki so 

predstavili molekulo vode tako, kot se najpogosteje z njo srečajo v učbenikih in 

drugem slikovnem materialu, navodila naloge pa ne preberejo dovolj natančno ali 

pa ne znajo na drugačen način prikazati istih zakonitosti, ki jih je zahtevala naloga. 

Le 3,8 % dijakov je upoštevalo dejstvo, da se v tekočem agregatnem stanju 

molekule vode zdruţujejo tudi v agregate (Slika 44). 

Značilnost submikropredstavitev je tudi prikaz gladine tekoče vode (2,7 %) (Slika 

44 a), oz. je poudarjena posoda, v kateri je voda (1,7 %) (Slika 44b). 

 

Slika 43: Submikropredstavitev tekočega agregatnega stanja vode, kjer je s pomočjo delcev označena gladina, 

razdalje med molekulami pa so prevelike (a); prikaz gladine kot črta, voda pa je v posebni posodi (b) – 4. naloga. 

Ostale napake so se pojavile v manj kot 2 %, kar pomeni, da je te napake 

naredilo manj kot 9 dijakov.  

Poleg neustreznih razporeditev molekul v posameznih agregatnih stanjih vode 

dijaki niso natančno prebrali, koliko molekul naj narišejo za ponazoritev 

posameznega agregatnega stanja. Kar 17,2 % dijakov je narisalo več kot deset 

molekul za ponazoritev ledu ter 16,2 % za ponazoritev tekoče vode. 9,3 % manj 

dijakov je naredilo isto napako pri ponazoritvi vodne pare. Manj kot deset molekul je 

za ponazoritev ledu narisalo le 3,4 % dijakov, za ponazoritev tekoče vode 8,3 %, za 

predstavitev vodne pare pa kar 14,5 %. Iz teh podatkov je mogoče sklepati, da 

povprečno več kot 10 % dijakov neustrezno reši nalogo zaradi površnega branja 

besedila. 
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Iz analize napak reševanja četrte naloge je mogoče povzeti, da največ teţav 

dijakom povzroča submikroskopska predstavitev tekoče vode, najmanj pa vodne 

pare. Iz tega je mogoče sklepati, da se učitelji v večji meri posvečajo razporeditvi 

delcev v plinastem agregatnem stanju kot v tekoči vodi. Poleg tega pa je potrebno 

opozoriti, da je voda zahteven primer zaradi prisotnosti vodikovih vezi med 

molekulami v tekoči vodi, kar povzroča anomalne lastnosti vode in s tem tudi 

zahtevnejše risanje njenih agregatnih stanj na ravni delcev. Pričakovati pa bi bilo, da 

bi dijaki imeli manj teţav z razumevanjem tekoče vode na ravni delcev, saj se z njo 

najpogosteje srečajo, vendar le na makroskopski ravni, o submikroskopski ravni pa ne 

razmišljajo. 

Zato se pojavlja cela paleta različnih napačnih razumevanj, od katerih so 

najpogostejša napačne predstavitve razporeditve delcev v različnih agregatnih 

stanjih (urejenost strukture, razdalje med delci) in neupoštevanje števila delcev, ki naj 

bi predstavljali posamezno agregatno stanje, kar kaţe na površnost dijakov pri 

reševanju naloge. Nastanek napačnih razumevanj agregatnih stanj snovi bi morali 

učitelji ţe v osnovni šoli in kasneje v srednji šoli preprečiti s pomočjo 

submikropredstavitev.  

Kemijska reakcija 

5. naloga 

Peta naloga izbirnega tipa z enim pravilnim odgovorom je od dijakov zahtevala 

branje submikropredstavitve kemijske reakcije, na osnovi katere so izbrali pravilni 

odgovor. Naloga za dijake ni bila zahtevna, saj jo je pravilno rešilo kar 73 % dijakov. 

Dijaki, ki so pravilno rešili prvo in drugo nalogo so brez teţav rešili tudi peto. Tisti dijaki, 

ki ne poznajo pojma spojina in element, so imeli teţave tudi pri reševanju te naloge, 

saj se je pravilen odgovor nanašal tudi na poznavanje te vsebine. 
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Graf 41: Uspešnost reševanja 5. naloge na TNZ7 

 

Največ dijakov je kot napačni odgovor izbralo trditev B, ki pravi, da snov B 

popolnoma zreagira. Ti dijaki so verjetno predvidevali, da vsa snov B, ki tvori produkt, 

                                                           
7  V grafu so predstavljeni odstotki, katerih seštevek znaša več kot 100 %. Seštevek je posledica tega, da so nekateri dijaki izbrali več 

odgovorov. 
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zreagira in da molekula snovi B, ki ostane v reakcijski zmesi po končani reakciji, ne 

pomeni, da je snov B pri reakciji v prebitku.  

Druga najpogostejša napaka dijakov je bila, da so izbrali kot pravilen odgovor 

trditev, da shema predstavlja fizikalno in ne kemijske spremembe (odgovor E). Dijaki, 

ki so izbrali ta odgovor, ne poznajo pomena submikropredstavitve, ki jasno kaţe, da 

iz dveh različnih dvoatomarnih molekul elementa nastaneta dve dvoatomarni 

molekuli spojine. Nekaj več kot 6 % teh dijakov verjetno razume pojem fizikalne in 

kemijske spremembe, vendar niso vešči branja submikropredstavitev, ker se z njimi 

pogosto ne srečujejo. Več kot 5 % dijakov je izbralo odgovor, ki je trdil, da pri tej 

kemijski reakciji nastane dvakrat več produkta, kot je bilo reaktantov. Dijaki, ki so 

izbrali ta odgovor, so upoštevali le snov A pri nastanku produkta. Pri tem so sklepali, 

da je nastalo dvakrat več produkta, kot je snovi A, saj je snov A predstavljalo pet 

molekul, molekul nastalega produkta pa je bilo deset. Da snov A ne zreagira 

popolnoma, je ugotovilo 21 dijakov. Vzrok za tak izbor je lahko zopet nepoznavanje 

pojmov kemijska reakcija, prebitna mnoţina enega od reaktantov ali nerazumevanje 

submikropredstavitev.  

6. naloga 

Pri šesti nalogi so morali dijaki submikropredstavitvi pripisati podane simbolne 

zapise kemijske reakcije in ugotoviti, katera snov se je pri reakciji vsa porabila za 

tvorbo produktov.  

Prvi del naloge je pravilno rešilo nekaj več kot 40 % dijakov. Več kot 42 % 

dijakov je izbralo kot pravilno enačbo podane kemijske reakcije odgovor D (5A + 5B2 

 5A2B2 + 2A). V tem splošnem simbolnem zapisu, ki naj bi predstavljal na shemi 

podano kemijsko reakcijo, sta kar dve napaki, ki nista v skladu s pravili simbolnega 

kemijskega jezika. Enačba ni urejena, poleg navedenih reaktantov in produktov pa 

je v enačbi kot produkt naveden še reaktant A, ki je v prebitku. Več kot 42 % dijakov 

torej ne razume pomena zapisa enačbe kemijske reakcije. S tovrstnimi nalogami je 

torej mogoče odkriti napačna razumevanja simbolnih zapisov, s katerimi ima teţave 

skoraj polovica dijakov.  

Več kot 6 % dijakov je kot pravilni odgovor izbralo simbolni zapis (12A + 10B  

6A2B2), ki podaja sicer pravilno zapisano enačbo, vendar so koeficienti enačbe kar 

števila posameznih delcev reaktantov in produktov, ki jih je mogoče s štetjem določiti 

na submikropredstavitvi. Dijaki, ki so izbrali to enačbo reakcije, ne razumejo 

povezave med submikropredstavitvijo in enačbo kemijske reakcije. Iz 

submikropredstavitev kemijske reakcije lahko izpeljemo kemijsko enačbo, pri tem pa 

moramo upoštevati, da je v submikropredstavitvah največkrat podan mnogokratnik 

števila delcev produktov in reaktantov, ki ustrezajo enačbi kemijske reakcije in take 

submikroreprezentacije ni mogoče enostavno prevesti v simbolni zapis kemijske 

spremembe.  
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Graf 42: Uspešnost reševanja prvega dela 6. naloge na TNZ8 

 

Iz analize rezultatov reševanja prvega dela naloge je mogoče sklepati, da 

dijaki slabo razumejo pojem kemijska reakcija in ga enačijo z enačbo kemijske 

reakcije. Velike teţave imajo pri prenosu submikrosveta delcev v simbolni zapis. 

Veliko učencev in dijakov si poskuša enačbe kemijskih reakcij naučiti na pamet. 

Zopet je potrebno poudariti pomen uporabe submikropredstavitev pri pouku 

naravoslovja, še posebej kadar se učenci seznanjajo s pomenom kemijske reakcije. Iz 

submikropredstavitve je poleg na strukturo delcev, ki nastopajo v kemijski reakciji in iz 

tega njihovih formul, mogoče sklepati tudi na mnoţinsko razmerje med reaktanti in 

produkti, ki nam sluţi za pravilen zapis urejene kemijske enačbe. Na pamet naučene 

enačbe kemijske reakcije pa so za učence le obremenjujoči faktor, ki negativno 

vpliva na njihovo notranjo motivacijo za kemijo.  

Poleg negativne notranje motivacije za kemijo pa učenje na pamet 

nepotrebno obremenjuje učenčev delovni spomin, informacija se v dolgotrajni 

spomin ne skladišči, kar povzroči, da se največkrat po uporabi na šolskem preizkusu 

znanja informacije izgubi. Zato je potrebno vedno znova učence učiti iste pojme, saj 

predznanja, s katerim napredujejo po šolski vertikali, sploh ni mogoče uporabiti, ker 

pri večini učencev ne obstaja. Za nekatere učitelje kemije tako v osnovni šoli kot 

različnih srednjih šolah je še vedno najpomembnejše znanje kemijskih reakcij in 

kemijsko računanje ne glede na to, kako učenci ali dijaki pridejo do rezultatov.  

Vsi dijaki, ki so pravilno izbrali simbolni zapis, ki ustreza submikropredstavitvi 

kemijske reakcije, so tudi pravilno določili snov, ki se pri reakciji ni porabila. Poleg teh 

pa je pravilno odgovorilo na vprašanje v drugem delu naloge tudi še skoraj 36 % 

dijakov, ki so izbrali napačni simbolni zapis submikropredstavitve kemijske reakcije. 

Skupno je torej kar 76,5 % dijakov pravilno ugotovilo, da je snov B v prebitku. 12 % 

dijakov je zapisalo, da je snov A v prebitku, čeprav se iz submikropredstavitve jasno 

vidi, da je element A ostal v reakcijski zmesi po končani reakciji. Skupno je 2,4 % 

                                                           
8  V grafu so predstavljeni odstotki, katerih seštevek znaša več kot 100 %. Seštevek je posledica tega, da so nekateri dijaki izbrali več 

odgovorov. 
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dijakov napačno sklepalo, kateri reaktant je v prebitku. 1,7 % jih je menilo, da noben 

od reaktantov ni v prebitku, 0,7 % pa, da sta kar oba. Mogoče je povzeti, da skupno 

14,4 % v raziskavo vključenih dijakov ne prepozna reaktanta v prebitku, bistveno več 

(42,2 %) pa jih meni, da se reaktant, ki je v prebitku zapiše tudi v enačbo kemijske 

reakcije med produkte. 

7. naloga 

Pri sedmi nalogi so morali dijaki narisati submikropredstavitev produktov 

kemijske reakcije med vodikom in klorom in uporabljene delce podati v legendi z 

ustreznimi formulami ali imeni. Kemijska reakcija naj ne bi bila zahtevna, saj se z njo 

srečajo ţe v osnovni šoli. Ne glede na to je le 18,4 % dijakov pravilno narisalo 

submikropredstavitev produktov reakcije. Uspeh dijakov pri reševanju naloge je 

prikazan v Grafu 43. 
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Graf 43: Uspešnost reševanja 7. naloge na TNZ 

 

Le nekoliko manj (17,9 %) dijakov je sicer pravilno narisalo molekule vodikovega 

klorida, vendar ni upoštevalo podatkov v nalogi, da naj v submikropredstavitvi dijaki 

predstavijo molekule produkta, ki nastanejo iz dveh molekul vodika in dveh molekul 

klora. Narisali so le dve, namesto štirih molekul vodikovega klorida. Le dve molekuli 

vodikovega klorida in kakšno drugo napako je narisalo kar 38,0 % dijakov. To kaţe na 

površnost pri branju besedila naloge ali pa na nerazumevanje pomena mnoţinskega 

razmerja pri kemijski reakciji.  

Poleg ţe omenjenih napak je skupno kar 34,3 % dijakov narisalo enako velika 

atoma vodika in klora v molekuli vodikovega klorida (Slika 45).  

 

Slika 44: Neupoštevanje velikosti atomov vodika in klora v vodikovem kloridu 
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Pri ponazoritvi molekul snovi dijakom ni pomembna velikost atomskega radija. 

Ugotoviti je mogoče, da je 10,3 % dijakov sicer pravilno narisalo submikropredstavitev 

produktov kemijske reakcije, le velikosti atomov niso upoštevali. Poleg te napake je 

kar 15,9 % testirancev narisalo le dve molekuli produkta, torej je zdruţilo obe ţe 

omenjeni napaki. Velikost atomskega radija je bistvena pri poznavanju lastnosti 

kovalentnih ali ionskih spojin. Prav zato bi morali učitelji tako v osnovni kot v srednji šoli 

učence in dijake bolj opozarjati na pomen pravilnega izraţanja atomskega oz. 

ionskega radija. To bi lahko učitelji dosegli prav z uporabo submikropredstavitev. V 

prvi stopnji naj bi učence ali dijake z branjem shem opozarjali na vse podrobnosti, ki 

jih je mogoče na submikropredstavitvi razbrati. S tem bi pospeševati pravilno 

oblikovanje informacij o submikrosvetu delcev snovi in njihovi interakciji v 

dolgotrajnem spominu učenca oz. dijaka. Branju pa bi nato sledilo učenje risanja 

shem, kjer naj bi učenci ali dijaki poskušali s pomočjo informacij, ki bi jih priklicali iz 

dolgotrajnega spomina, narisati čim bolj ustrezno sliko submikrosveta nekega pojava.  

Poleg ţe opisanih napak so se v več kot 2 % pojavljale različne napake v 

submikropredstavitvah dijakov.  

Pri vrednotenju zahtevane legende so se upoštevale pravilne kombinacije 

sheme delca in njegovega simbolnega zapisa ali imena (zapisano ime delca ali ime 

elementa oz. spojine), odvisno od delca, ki ga je dijak podal v shemi. V primeru, če 

je bila narisana shema delca, ki ga v submikropredstavitvi ni bilo potrebno risati 

(molekula vodika ali klora), se pri vrednotenju legende ta zapis ni upošteval. 

Kar 20,7 % dijakov več je pravilno zapisalo legendo delcev, ki so jih uporabili v 

svoji shemi, kot je pravilno zasnovalo svojo submikropredstavitev vodikovega klorida. 

To pomeni, da je najenostavnejši zapis legende (ob modelu atoma elementa 

zapisan simbol elementa) uporabilo 27,7 % testirancev. V več kot 20 % primerov 

zapisov legend so dijaki poleg sheme atoma vodika in klora zapisala tudi imena 

obeh elementov. V le 2,7 % primerov je mogoče zaslediti ob shemi atoma 

posameznega elementa tudi pravo ime (atom vodika oz. klora) ali ob narisani 

molekuli vodikovega klorida njeno ime (molekula vodikovega klorida). Pri analizi 

posameznih elementov legende, v kombinaciji z različnimi zapisi simbolov ali formul in 

njihovih imen pa je mogoče ugotoviti, da so dijaki najpogosteje (v 38,7 % primerov) 

narisali atom klora, h kateremu so pripisali njegov kemijski simbol, podobno velja za 

vodik (38,8 %). Več kot 25 % dijakov je v legendi ob atomu elementa zapisalo 

njegovo ime (vodik – 28,2 %; klor - 27,5 %). Le 22,5 % dijakov pa je pravilno ob shemi 

atoma vodika zapisalo ime delca, medtem ko je za klor to storilo le 4,2 % dijakov. V 

večini ostalih primerov so dijaki narisali delec in zapisali njegovo ime, vendar v nalogi 

ta delec ni bil zahtevan, ali pa je bila kombinacija narisanega delca ter pripisanega 

imena ali simbola elementa napačna. 

Rezultati analize zapisa legende kaţejo, da dijaki nimajo izoblikovanih povezav 

med makroskopskim in submikroskopskim svetom, saj nenehno zamenjujejo obe ravni 

pojma. Vseeno jim je, ali zapišejo, da so narisali recimo vodik, molekulo ali atom 

vodika. V primeru, da je dijak narisal molekulo vodika, je potrebno kot razlago sheme 

zapisati molekula ali še bolje shema modela molekule vodika, kar pa se niti v enem 
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primeru analiziranih legend ni pojavilo. Iz ugotovljenega je mogoče sklepati, da bi z 

uporabo nalog, kjer bi morali snovati lastne submikropredstavitve in pri tem v legendi 

natančno ponazoriti svoje odločitve, učenci in dijaki ustrezneje povezali vse tri ravni 

kemijskih pojmov.  

Iz teh rezultatov je zopet mogoče povzeti, da se vse preveč poudarja pomen 

simbolnih zapisov pri pouku kemije v naših šolah, enostavnega in pravilno 

oblikovanega besednega opisa kemijske spremembe pa dijaki velikokrat niso 

sposobni zapisati. Iz tega sledi, da ne moremo biti zadovoljni z razvitostjo celostne 

naravoslovne pismenosti dijakov, saj imajo dijaki v dolgotrajnem spominu spravljene 

le informacije enega dela naravoslovne pismenosti (simbolni kemijski jezik), ki ga ţelijo 

na vseh področjih kemijske komunikacije, velikokrat tudi brez smisla, uporabiti. Učitelji 

bi torej morali izoblikovati take izobraţevalne strategije, da od dijakov, nebi zahtevali 

le učenja enačb na pamet, ampak poskušali poleg osmišljanja simbolnih zapisov 

nakazati tudi pomen besednega izraţanja pri opisu naravoslovnih pojavov. 

8. naloga 

Pri osmi nalogi so morali dijaki narisati submikropredstavitev reaktantov in 

produktov sinteze vode iz vodika in kisika ter v legendi označiti uporabljene delce z 

imeni in s simbolnimi zapisi. Pri tem jim je bila v pomoč zapisana enačba kemijske 

reakcije. Prav to dejstvo, da so morali z imeni in s formulami označiti delce, je 

botrovalo temu, da je bila naloga dijakom kot celota teţka (5,6 % pravilnih rešitev). Iz 

Grafa 44 je mogoče ugotoviti, da je dobra polovica dijakov sicer pravilno narisala 

tako sheme molekul reaktantov kot produktov (Slika 46), le zapis natančne legende 

jim je povzročil teţave. 
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Graf 44: Uspešnost reševanja 8. naloge na TNZ. 

 

 

Slika 45: Pravilno narisana submikropredstavitev reaktantov in produktov 
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Kar 33,1 % dijakov ni upoštevalo atomskega radija vodika in kisika v molekulah 

obeh reaktantov (Slika 47). Od tega je kar 25,5 % testirancev storilo to napako, 

čeprav so pravilno narisali molekule vodika in kisika. 10,5 % dijakov je narisalo 

posamezne atome vodika in kisika namesto molekul, kar kaţe na nerazumevanje, da 

elementa tvorita molekule, hkrati pa jih 3,9 % ni upoštevalo različnega atomskega 

radija obeh elementov (Slika 47). Nekaj dijakov je narisalo enega od reaktantov v 

atomarnem stanju (7,1 % dijakov je narisalo molekule vodika in atome kisika; 1,2 % 

dijakov je narisalo molekule kisika in atome vodika) (Slika 47). Ostalih napak in 

njihovih kombinacij je bilo za skupno 2,6 %. 

 

Slika 46: Submikropredstavitev reaktantov, kjer ni upoštevana velikost atomov in dejstvo, da se vodik in kisik 

nahajata v obliki dvoatomarnih molekul – 8. naloga. 

6,8 % dijakov manj, ne glede na pravilnost narisanih molekul vode kot pri sedmi 

nalogi, ni upoštevalo velikosti atomov. Razlog za to razliko je najverjetneje pogostejše 

srečevanje dijakov s submikropredstavitvijo molekule vode kot vodikovega klorida. 

Kar 12,5 % dijakov je narisalo linearno molekulo vode in ni niti pribliţno upoštevalo 

dejanskega kota 104,3° med vezema vodik-kisik v molekuli vode. Kombinacijo obeh 

zgoraj omenjenih napak, torej neupoštevanja velikosti atomov v molekuli vode in 

njene linearne oblike, je naredilo 3,4 % testirancev, 2 % pa jih ni upoštevalo velikosti 

atomov vodika in kisika ter ustreznega mnoţinskega razmerja med reaktanti in 

produkti. Skupno, ne glede na narisano submikropredstavitev produktov, 9,8 % 

dijakov ni upoštevalo omenjenega mnoţinskega razmerja. Ostale napake in njihove 

kombinacije so se pojavile v manj kot 2 % vseh primerov, skupno je bilo teh napak za 

9,3 %. 2,7 % testirancev pa je med atomoma vodika in kisika dodatno nakazala vez s 

črtico, kar ni narobe, ampak za submikropredstavitve, ki jih ponavadi rišemo kot 

kalotne modele, nepotrebno. Tako risanje submikropredstavitev je posledica 

povezovanja submikropredstavitev s krogličnimi fizičnimi modeli molekul vode, ki jih 

učitelji najpogosteje uporabljajo v šolah.  

Zapis legende v submikropredstavitvi uporabljenih delcev z imeni in simbolnimi 

zapisi je dijakom povzročala bistveno več teţav (za 33,5 % manj dijakov je pravilno 

napisalo legendo) kot pri sedmi nalogi. Vzrok za to je bil ta, da je naloga od njih 

zahtevala simbolni zapis za delce in njihova imena. Pri prejšnji nalogi, kjer so bili dijaki 

bistveno boljši, pa so lahko sami izbrali način zapisa legende, bodisi z imenom ali 

simboli oz. kombinacijo obojega. Pri vrednotenju zapisa legende so se upoštevali 

delci, ki so bili navedeni v shemah (atomi ali molekule), njihov ustrezni simbolni zapis 

(atom – simbol elementa; molekula – formula molekule) ter pravo ime delca (atom 

vodika ali kisika oz. molekula vodika ali kisika ter molekula vode). Vsem dijakom, 

katerih legende so zadoščale tem kriterijem, so bile dodeljene točke. 
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Najpogostejši pravilni zapis legende je predstavljal le 4,7 % zapisov. Poleg tega 

zapisa legende pa je bilo mogoče zaslediti še dve obliki pravilnih zapisov. Trije dijakih 

(0,7 %) so ob shemi atoma kisika, vodika ter molekule vode zapisali pravilni simbolni 

zapis ter pravo ime delca, le en dijak (0,2 %) je ob shemi atoma kisika in vodika 

zapisal pravi simbolni zapis ter pravo ime delca. Skoraj 19 % dijakov je pri legendi 

izpustilo imena delcev (molekul reaktantov in produkta), kar kaţe lahko na površno 

branje besedila naloge.  

Za skoraj 10 % manj dijakov je v legendi namesto molekul narisalo atome vodika 

in kisika, vendar prav tako brez njihovih imen. Nekaj več kot 6 % dijakov je poleg 

atomov elementov, ki nastopajo v reakciji, zapisalo imena elementov brez simbolov 

ter nekaj več kot 5 % testirancev je storilo isto napako, le da so v legendi označili tudi 

molekulo vode z imenom spojine (voda). Ostali neustrezni zapisi legend so se pojavili 

v manj kot 5 % primerov, napake z manj kot 2 % pa v tabeli niso navedene. Skupno 

se je pojavilo pri zapisu legende 22,9 % takih napak.  

Pri analizi posamezne komponente legende pa je mogoče ugotoviti, da je 

največ dijakov (nad 60 %) pravilno narisalo molekulo vode ter uporabilo pravi 

simbolni zapis obeh elementov, ki sta sodelovala pri kemijski reakciji. Nad 50 % 

dijakov je pravilno napisalo tudi formulo molekule vode ter narisalo atoma vodika 

in/ali kisika. Skoraj 50 % dijakov ni napisalo imen uporabljenih delcev ne glede na 

pravilne ali napačne kombinacije drugih elementov legende. Molekuli reaktantov je 

narisalo nekaj več kot 40 % testirancev. Zopet je mogoče ugotoviti, da je dijakom 

vseeno, ali uporabijo pri poimenovanju delca njegovo pravo ime (le 11,5 %) ali kar 

ime elementa oz. spojine (vodik in kisik – 36,5 %; voda – 24,0 %). Iz rezultatov intervjuja 

je tako mogoče povzeti, da dijaki ne ločijo med makroskopsko in submikroskopsko 

komponento kemijskega elementa ali spojine.  

Kar za 28,6 % dijakov manj, kot jih ni napisalo imen delcev predstavljenih v 

shemi, ni napisalo njihovih formul. Iz tega je mogoče zopet povzeti, da so dijaki v 

bistveno večji meri vešči komuniciranja pri kemiji le s simbolnim kemijskim jezikom, 

besednih opisov pa ne znajo uporabiti. Učitelji bi lahko spremljali nenatančnost pri 

izraţanju in ustrezni razvoj pojmov v delovnem spominu učenca in morebitne pojave 

napačnih razumevanj odpravljali dovolj zgodaj prav z uporabo opisovanja stanja, ki 

ga submikropredstavitve prikazujejo. 

Raztopine 

9. naloga 

Pri deveti nalogi so morali dijaki ponazoriti delce topljenca v različno 

koncentriranih raztopinah. Molekul vode zaradi preglednosti submikropredstavitev ni 

bilo potrebno risati. Iz Grafa 48 je mogoče ugotoviti, da je le prvi del naloge, pri 

kateri so morali dijaki ponazoriti raztopino snovi z le šestimi molekulami topljenca, 

pravilno narisalo skoraj 66 % testirancev. 
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Slika 47: Uspešnost reševanja 9. naloge na TNZ. 

 

Bistveno manj pravilnih submikropredstavitev so narisali dijaki v drugem in 

tretjem delu naloge, kjer je bilo potrebno upoštevati koncentracijo raztopine v prvem 

delu. V drugem delu je bilo potrebno ponazoriti dvakrat bolj koncentrirano raztopino, 

v tretjem delu pa tretjino koncentracije raztopine drugega dela. Drugi in tretji del 

naloge je pravilno rešilo le okoli polovica dijakov. Naloga je bila tako za dijake 

zahtevna, saj so morali pri reševanju slediti dvema nalogama: določiti ustrezno število 

delcev in jih ustrezno porazdeliti za prikaz raztopine (Slika 49).  

 

Slika 48: Pravilno narisane submikropredstavitve pri posameznih delih naloge 

 

Najpogosteje (1. del – 12,5 %; 2. del – 17,4 % in 3. del – 13,0 %) so dijaki napačno 

razporedili delce topljenca v raztopini kot urejeno razporeditev delcev topljenca kot 

je prikazano na Sliki 50.  

Večji deleţ tovrstnih napak je mogoče pripisati dejstvu, da so dijaki pri risanju 

submikropredstavitve v drugem in tretjem delu naloge izhajali iz napačne 

razporeditve delcev v prvem delu naloge in so se posvetili le štetju delcev.  
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Slika 49: Urejeno prikazani delci topljenca v raztopini – 9. naloga. 

Druga najpogostejša napaka se je nanašala na prikaz delcev topljenca v 

raztopini na dnu sheme, kot je prikazano na Sliki 51. Tako razporeditev delcev je 

podalo okoli 5 % testirancev (1. del – 6,9 %; 2. del – 5,4 % in 3. del – 4,9 %).  

 

Slika 50: V raztopini narisani delci na »dnu« sheme – 9. naloga. 

 

Vzrok za tovrstno predstavitev raztopine je v nerazumevanju razporeditve 

delcev topljenca v raztopini.  

Na osnovi rezultatov reševanja naloge je teţko predvidevati, da dijaki ne 

razumejo oz. ne znajo pojma raztopina predstaviti na kvalitativni ravni, saj je lahko 

vzrok za napake površnosti pri predstavitvi delcev v raztopini zaradi osredotočenja 

na štetja. Mogoče je sklepati, da si dijaki, ki naloge niso reševali, ne zanjo 

predstavljati raztopine na submikroravni (1. del – 7,1 %; 2. del – 8,3 % in 3. del – 8,8 %). 

Odstotek dijakov, ki niso narisali submikropredstavitve, raste od prvega do tretjega 

dela naloge kot narašča njena teţavnost. 

Poleg omenjenih napak razporeditve delcev ali risanja nepotrebnih dodatkov v 

submikropredstavitvi dijaki niso ustrezno predstavili koncentracije raztopine. Pravilno 

število delcev je narisalo nekoliko več dijakov (1. del – 90,7 %; 2. del – 76,2 % in 3. del 

– 69,9 %), kot je vseh v celoti pravilnih rešitev (število delcev in razporeditev), podanih 
v Grafu 4.11. Več delcev, kot je bilo potrebno, je narisalo manj dijakov (1. del – 0,7 %; 

2. del – 5,4 % in 3. del – 7,6 %), enako velja tudi za manjše število delcev (1. del – 1,5 

%; 2. del – 10,0 % in 3. del – 13,7 %). Skupno je napačno število delcev v drugem (15,4 

%) in tretjem (21,3 %) delu naloge določilo precej dijakov, kar kaţe na šibko uporabo 

matematičnega znanja (enostavno preračunavanje deleţev) in/ali na površnost pri 

branju besedila. Najbolj površni so bili dijaki, ki so napačno število delcev narisali ţe v 

prvem delu naloge (2,2 %). 

11. naloga 
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Enajsta naloga je zahtevala ponazoritev delcev v vodni raztopini ionske spojine 

(kalijev bromid). Koncentracija pri tem ni bila pomembna. Dijaki so morali vedeti, da 

so v vodni raztopini kalijevega bromida kalijevi in bromidni ioni v mnoţinskem 

razmerju 1:1. Molekul vode zaradi preglednosti submikropredstavitve ni bilo potrebno 

risati.  
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Graf 45: Uspešnost reševanja 11. naloge na TNZ. 

 

Rezultati analize enajste naloge niso spodbudni, kar 92,4 % dijakov naloge ni 

rešilo pravilno (Graf 45). Od tega jih skoraj 22 % naloge sploh ni poskušalo reševati.  

Najpogosteje so dijaki (46,1 %) narisali molekule kalijevega bromida. Od tega jih 

je 23,8 % upoštevalo velikost atomov v molekuli, 22,3 % dijakov pa tega ni upoštevalo 

(Slika 52). 

 

Slika 51: Submikropredstavitev vodne raztopine kalijevega bromida, kjer so v raztopini narisane molekule, poleg 

tega topljenec ni razporejen po celotni prostornini raztopine, upoštevana pa ni niti velikost delcev – 11. naloga. 

 

Kar 10,7 % dijakov je narisalo v vodni raztopini molekule kalijevega bromida, pri 

katerih ni upoštevalo mnoţinskega razmerja med številom kalijevih in bromovih 

atomov. Dijaki so menili, da pripadata dva bromova atoma enemu kalijevemu. 

Obratno napako, kjer je dvema kalijevima atomoma pripisalo en atom broma, pa je 

storilo le 3,1 % testirancev. 2,8 % dijakov je sicer v shemi pravilno podalo posamezne 

ione, razporejene v raztopini, vendar ni upoštevalo njihove različne velikosti. 2,1 % 

dijakov je poleg delcev v shemo zapisalo tudi simbolne zapise, s katerimi se 

najpogosteje pri kemiji srečujejo (simbol za element 1 %; znak za naboj iona 1,1 %). 
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Ostale napake submikropredstavitev raztopine, ki so se pojavile v manj kot 2 %, 

skupno pa so obsegale le 6,3 % vseh napak, posebej niso podane. 

V legendi naj bi dijaki označili delce, ki so jih narisali v submikropredstavitvi z 

njihovimi imeni (kalijev ion, bromidni ion). Celotno legendo je pravilno zapisalo le 2,9 

% dijakov. Največ dijakov (28,2 %) je poleg shem delcev zapisalo kar simbol 

elementa oz. 13,5 % jih je zapisalo kar imena obeh elementov in ni poimenovalo 

ionov. Še večji odstotek, nad 42 %, je zapisalo enega ali dva simbola za element. Te 

napake kaţejo na površnost pri branju besedila nalog, na nepoznavanje imen 

delcev in enačenje imena delca z imenom elementa, čeprav gre za ion. 

Učitelji bi torej morali ţe med razlago učne vsebine posvetiti večji poudarek 

pomenu pravilnega in natančnega izraţanja ter ga natančno tudi preverjati, saj je 

natančnost izraţanja bistvena komponenta naravoslovnega komuniciranja. 

Ugotoviti je mogoče, da dijaki niso vešči predstavitve vodne raztopine ionske 

spojine s pomočjo submikropredstavitve. Vzrok za to je predvsem v tem, da dijaki ne 

posplošijo svojega znanja o topnosti ionskih spojin v vodi iz ţe znanih primerov na 

primere, s katerimi se ne srečajo pogosto. Pri snovanju te naloge se je izhajalo iz 

predpostavke, da večina dijakov nedvomno pozna topnost natrijevega klorida v 

vodi in tudi razume, da v vodi dobro topne ionske spojine disociirajo na ustrezne 

ione. Vsi dijaki naj bi bili sposobni posplošiti zakonitosti nastanka ionske spojine med 

atomi elementov prve in sedme skupine periodnega sistema. Pri tem naj bi pri 

predstavitvi raztopine ionske spojine upoštevali tudi velikost posameznih ionov in 

njihovo mnoţinsko razmerje. Atomski in ionski radij dijaki podrobno spoznajo v prvem 

letniku gimnazije. Seznanijo se z zakonitostmi sprememb atomskega radia po 

skupinah in periodah periodnega sistema ter spremembami radija delcev pri 

nastanku ionov iz atomov. 

Iz rezultatov analize risanja submikropredstavitve je mogoče ugotoviti, da velik 

deleţ dijakov znanja, pridobljenega pri teoretičnih razlagah, ne zna uporabiti na 

konkretnih primerih. S posploševanjem znanja na podobne primere ter z uporabo 

submikropredstavitev bi lahko dijaki bolje razumeli topnost ionskih spojin. 

Zaključki 

Iz analize rezultatov reševanja nalog petnajstletnikov v mednarodni raziskavi 

PISA je mogoče ugotoviti, da imajo naši učenci več znanja kemijskih pojmo, velike 

teţave pa jim predstavlja interpretacija podatkov pridobljenih med 

eksperimentiranjem oz. pripraviti in izpeljati načrt raziskave. Naša osnovna šola torej 

ponuja učencem dovolj znanja pojmov, ne razvija pa sposobnosti raziskovalnega 

dela. 

Najpogostejša napačna razumevanja zgradbe snovi na ravni delcev, 

ugotovljena s TNZ, so (% dijakov, ki so prikazali neko napačno razumevanje): 

- spojina ni čista snov (okoli 30 %); 
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- spojino predstavlja molekula z dvema enakima atomoma (13 %); 

- nerazumevanje molekul elementov – element le atom in ne dvoatomarna 

molekula (11 %); 

- zmes dveh elementov je čista snov (28 %); 

- enačenje imena elementa z imenom delca istega elementa (okoli 30 %); 

- povečanje razdalj med molekulami vode pri taljenju ledu (29 %); 

- urejena struktura tekoče vodi (27 % dijakov) in vodne pare (4 %); 

- porazdelitev molekul v tekoči vodi podana tako, kot da bi bila predstavljena 

vodna para (24 %); 

- prevelike razdalje med molekulami vode v tekočem agregatnem stanju (29 %); 

- sprememba velikosti molekul vode pri prehodih med agregatnimi stanji (4 %); 

- kontinuirani model zgradbe tekoče vode (3 %) in 

- neupoštevanje velikosti atomov (okoli 34 %). 

Najpogostejša napačna razumevanja kemijske reakcije na ravni delcev, ugotovljena 

s TNZ, so (% dijakov, ki so prikazali neko napačno razumevanje): 

- neupoštevanje števila atomov elementov reaktantov in produktov (21 %);  

- nepoznavanje pomena enačbe kemijske reakcije;  

- v enačbo reakcije zapisani tudi reaktant v prebitku (42 %) in 

- zapisani večkratniki koeficientov reaktantov in produktov (6 %). 

Najpogostejša napačna razumevanja raztopin na ravni delcev, ugotovljena s TNZ, so 

(% dijakov, ki so prikazali neko napačno razumevanje): 

- urejena razporeditev delcev topljenca v raztopini (okoli 15 %); 

- delci topljenca na dnu posode (okoli 5 %); 

- nerazumevanje preračunavanja koncentracij raztopin (do 67 % - najteţja 

naloga glede preračunavanja števila delcev) ; 

- nepoznavanje pojma elektrolitska disociacija (46 %); 

- ion podan kot simbol elementa ali njegovo ime (48 %); 

- prevelike razdalje med molekulami topljenca in topila v raztopini (79 %); 
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- nerazumevanje razmerja v številu delcev topljenca in topila v raztopini (okoli 25 

%) in 

- nerazumevanje nasičene raztopine (70 %). 

Iz rezultatov obeh raziskav, čeprav sta konceptualno nekoliko različni, je 

mogoče povzeti, da imajo osnovnošolci na ravni razumevanja osnovnih kemijskih 

pojmov povezanih s specifičnim kontekstom določene teţave. Pri razumevanju tako 

osnovnih kot nekoliko bolj zahtevnih pojmov pa imajo leto dni starejši srednješolci še 

vedno številne teţave, ki se kaţejo predvsem v napačnih in nepopolnih razumevanjih 

pojmov. 

Z vidika naravoslovne pismenosti je bolj kot kompetenca poznavanja dejstev 

problematična kompetenca o uporabi naravoslovno-znanstvenih podatkov in 

preverjenih dejstev. Kazalo bi v večji razviti pristope in vpeljati strategije razvijanja te 

kompetence na vsej stopnjah naravoslovnega izobraţevanja. 

Spodbudne rezultate pa kaţejo objavljeni izsledki zadnje raziskave TIMSS 2007. 

Glede na to, da je tudi TIMSS raziskava, kjer se preverja tudi naravoslovna pismenost 

učencev je mogoče trditi, da so slovenski učenci dosegli višjo raven naravoslovne 

pismenosti kot so jo prikazali v raziskavi PISA 2006. Slabše znanje prikazali učenci 4. 

razreda saj so bili v povprečju le na 23 mestu od 43 drţav, ki so sodelovale v raziskavi. 

Bolje so se odrezali starejši učenci (8. razred) saj so bili izmed 56 drţav in šolskih 

sistemov, ki so sodelovali v raziskavi, na 10. mestu. Najvišji mejnik znanja naravoslovja 

(preseţenih 625 točk) je preseglo 11 % osmošolcev, mednarodno povprečje pa je 7 

% (Svetlik et al. 2008). 

Literatura 

1. Devetak, I. (2005). Pojasnjevanje latentnega prostora submikroskopskih 

predstavitev v naravoslovju. Doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, 

Pedagoška fakulteta. 

2. Svetlik, K., Japelj Pavešić B., Kozina, A., Roţman, M., Šteblaj, M. (2008). 

Naravoslovni doseţki Slovenije v raziskavi TIMSS 2007 [dostopno na svetovnem 

spletu: http://www.pei.si/Rezultati_TIMSS_2007_za_tiskovno_konferenco.pdf]. 

3. Štraus, M., Repeţ, M., Štigl, S. (2007). Naravoslovni, bralni in matematični doseţki 

slovenskih učencev, Nacionalno poročilo. Pedagoški inštitut, Ljubljana. 

http://www.pei.si/Rezultati_TIMSS_2007_za_tiskovno_konferenco.pdf


 
 

 

˝Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 prednostne 

usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izvajanje projekta 

naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

458 

 

Stanje naravoslovne pismenosti ugotovljene v mednarodni 

raziskavi TIMSS 2003  

Avtorja: dr. Saša A. Glaţar, dr. Janez Vogrinc 

 

Naravoslovne naloge za niţje razrede osnovne šole 

V raziskavi TIMSS 2003 v reševanju naravoslovnih nalog za niţje razrede osnovne 

šole, so se slovenski učenci uvrstili na 18 mesto med 25 drţavami. Mednarodno 

povprečje doseţkov je skupno 489, za Slovenijo 490. Od tega za ţivo naravo je 

mednarodno povprečje 489, za Slovenijo 489; za neţivo naravo je mednarodno 

povprečje 489, za Slovenijo 497; za vede o Zemlji je mednarodno povprečje 489, za 

Slovenijo 490.  

V analizo so vključene le naloge s kemijsko vsebino in interdisciplinarne naloge, 

ki se navezujejo na kemijsko znanje. Naloge so v preizkusu razdeljene v sklope od S01 

do S13. 

Tabela 33: Analizirane naloge v sklopih S01 in S02 

zap. št. naloge v 

preizkusu 

deleţ pravilnih 

odgovorov slov. 

učencev 

deleţ pravilnih 

odgovorov vseh 

učencev 

poglavje 

S01/1 72,7 74,8 
klasifikacija in 

sestava snovi 

S01/3 47,1 64,1 kemijske spremembe 

S01/11 74,6 65,0 

zgradba Zemlje in 

njene fizikalne 

lastnosti 

S02/1 91,1 81,4 
fizikalne lastnosti in 

spremembe snovi 

S02/6 89,2 85,4 

struktura, delovanje 

in ţivljenjski procesi v 

organizmih 

 

S01/1: Slovenski učenci slabo poznajo magnetne lastnosti snovi. Ta vsebina, ki je del 

učnega načrta in aktivnosti pri predmetu Naravoslovje in tehnika (5. razred), kaţe na 

to, da se praktične aktivnosti učencev premalo povezujejo z drugimi pristopi pri 

pouku 

S01/3: Naloga obravnava spremembe snovi v naravi (steklo, kovinski predmeti, 

plastika, jabolčna lupina). Odgovor se navezuje na praktične izkušnje učencev. Slab 
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rezultat kaţe, da učitelji pri poučevanju naravoslovja premalokrat vključujejo realne 

primere. 

S01/11: V nalogi so podane slike različnih kamnov pred in po drgnjenju enak čas z 

jeklom. Iz primerjave slik posameznih kamnov pred in po drgnjenju so morali učenci 

sklepati, kateri kamen je najtrši. Glede na enostavnost naloge, ki zahteva od 

učencev vizualizacijske sposobnosti, bi moral biti rezultat slovenskih učencev še boljši, 

čeprav je nad povprečjem.  

S02/1: Nalogo so slovenski učenci dobro reševali. Vedo, da nastane vodna para iz 

tekoče vode pri vrenju. 

S02/6: Iz slike rastline so morali učenci sklepati skozi kateri del rastline pride v rastlino 

največ vode. 

Glede na enostavnost naloge, branje sheme rastline, bi lahko slovenski učenci 

dosegli boljši rezultat kot so ga. 

Tabela 34: Analizirane naloge v sklopih S03 in S04 

zap. št. naloge v 

preizkusu 

deleţ pravilnih 

odgovorov slov. 

učencev 

deleţ pravilnih 

odgovorov vseh 

učencev 

poglavje 

S03/1 63,7 65,1 
fizikalne lastnosti in 

sprememba snovi 

S03/9 32,5 45,2 

zgradba Zemlje in 

njene fizikalne 

lastnosti 

S03/10 61,7 61,6 
toplota in 

temperatura 

S04/5 38,3 37,3 
klasifikacija in 

zgradba snovi 

S04/6 14,2 18,4 
lastnosti in uporaba 

vode 

S04/8 11,1 14,5 
fizikalne lastnosti in 

spremembe snovi 

 

S03/1: Naloga sprašuje učence, katera snov je v milnih mehurčkih. Deleţ pravilnih 

odgovorov slovenskih učencev je pod povprečjem za vse učence. Učenci, ki niso 

pravilno odgovorili še verjetno nimajo razvitega abstraktnega mišljenja oziroma imajo 

pri takšnem načinu razmišljanja teţave. 

S03/9: Pri reševanju te naloge so morali učenci v prvi stopnji poznati pojem kovine in 

primer za kovine, kot sta to ţelezo in aluminij. V drugi stopnji so morali učenci med 
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odgovori prepoznati, kje v naravi najdemo kovine. Večina učencev ni uspela 

prepoznati povezave med kovinami in skalami (v preizkusu neustrezen prevod za 

rude). Iz rezultatov lahko sklepamo, da se učenje in poučevanje naravoslovja 

premalo navezuje na primere iz narave in okolja. 

S03/10: Naloga povezuje lastnosti bakra in njegovo uporabo. Glede na to, da je 

naloga lahka za reševanja, so jo slovenski učenci slabo reševali. 

S04/5: Naloga preverja sposobnost branja tabel pri iskanju odgovorov na vprašanja. 

V tabeli so podane lastnosti treh neznanih snovi (les, kamen, ţelezo). Učenci so morali 

prepoznati te snovi. Z uspehom slovenskih učencev ne moremo biti zadovoljni. Tudi 

rezultati reševanja te naloge kaţejo, da učitelji premalo poudarjajo analizo in 

povezovanje podatkov in na tej osnovi sklepanje. 

S04/6: Naloga je za to stopnjo zahtevna. Obravnava zmrzovanje vode in s tem 

povezano povečano prostornino ledu glede na isto količino tekoče vode. Učenci so 

morali v nalogi v pisni obliki razloţiti, zakaj je prišlo do spremembe, opisane v nalogi. 

Naloga zahteva pisni odgovor, kar je za nekatere učence še dodaten problem.    

S04/8: Učenci so morali iz shematskega prikaza razbrati, katera agregatna stanja 

ponazarja posamezna shema (trdno stanje, tekočina, plin). Agregatna stanja 

spoznavajo učenci na konkretnih primerih postopoma od prvega razreda osnove 

šole. Shematski prikazi agregatnih stanj so za učence zahtevni, saj niso sposobni 

značilnosti posameznih agregatnih stanj prepoznati na shemah. 

Tabela 35: Analizirane naloge v sklopih S09 in S013 

zap. št. naloge v 

preizkusu 

deleţ pravilnih 

odgovorov slov. 

učencev 

deleţ pravilnih 

odgovorov vseh 

učencev 

poglavje 

S09/7 78,5 64,4 
klasifikacija in 

sestava snovi 

S10/8 91,3 75,4 
klasifikacija in 

sestava snovi 

S10/9 30,1 37,2 kemijske spremembe 

S13/1 45,4 64,0 
klasifikacija in 

sestava snovi 

S13/2 60,8 59,2 
izraba in ohranjanje 

naravnih virov 

S13/4 72,6 66,1 kemijske spremembe 

 

S09/7: Učenci morajo poznati značilne lastnosti kovin, ki določajo njihovo uporabo. 

Reševanje naloge temelji na poznavanju dejstev. 
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S10/8: Za reševanje naloge morajo učenci poznati različne snovi in njihovo topnost v 

vodi. Reševanje naloge temelji na izkustvih učencev. 

S10/9: Učenci morajo poznati pojem snov in razlikovati med kemijskimi in fizikalnimi 

spremembami snovi. Rezultati slovenskih učencev so pri tej nalogi pod povprečjem 

za vse učence. Izhodišče za razlikovanje med kemijskimi in fizikalnimi spremembami 

snovi je poznavanje delčne zgradbe snovi. Učenci te razlage ne poznajo, zato 

nekateri med njimi trdijo, da se snov spremeni, če se steklen kozarec razbije. 

S13/1: Med predlaganimi odgovori so morali učenci izbrati tistega, ki velja za vse 

predmete podane v nalogi. Sklepamo lahko, da učenci ne poznajo pojma masa 

snovi, saj je uspeh slovenskih učencev pod povprečjem za vse učence. Vzrok za slab 

uspeh je lahko tudi pristop, ko učenci le naštevajo lastnosti posameznih predmetov, 

ne primerjajo pa lastnosti različnih predmetov med seboj. 

S13/2: Naloga zahteva le to, da učenci poznajo povezavo med minerali in kamni. 

Glede na to je uspeh slovenskih učencev pri reševanju slab. To kaţe, da učenci 

pojme ne povezujejo med seboj. 

S13/4: Učenci so nalogo dokaj uspešno reševali. Iz podanih shem so morali razbrati, 

da  v vseh primerih gori enaka sveča, ki pa je pokrita z različno velikimi posodami 

enake oblike. Spremenljivka v nalogi je prostornina zraka v posodi, ki določa čas 

gorenja sveče. 

Splošne ugotovitve 

Pri učenju in poučevanju naravoslovja se praktične aktivnosti učencev premalo 

povezujejo z drugimi pristopi. Učitelji premalo vključujejo realne primere in ne 

navezujejo obravnavo vsebin s praktičnimi izkušnjami učencev. Spoznavanje 

naravoslovnih pojmov je vse preveč odtujeno od ţivljenja. Učitelji v pouk premalo 

vključujejo vizualizacijske elemente, na osnovi katerih bi učenci lahko analizirali 

podatke in jih povezovali pri oblikovanju sklepov. Tako so shematski prikazi za učence 

prezahtevni, saj iz njih niso sposobni prepoznati značilnosti pojmov, ki jih ponazarjajo 

(primer agregatna stanja).  

Učenci so dosegli dobre uspehe predvsem pri nalogah, katerih reševanje 

temelji na poznavanju dejstev in pojmov. Pri nalogah, ki zahtevajo povezovanje 

pojmov in sintezno razmišljanje, pa so bili učenci manj uspešni (pogosto pod 

povprečjem za vse učence vključene v raziskavo). Učenci so tudi manj uspešni pri 

nalogah, ki temeljijo na posploševanju lastnosti za več predmetov. Učenci imajo 

teţave tudi pri oblikovanju pisnih odgovorov.  

Naravoslovne naloge za višje razrede osnovne šole 

V raziskavi  TIMSS 2003 v reševanju naravoslovnih nalog za višje razrede osnovne 

šole, so se slovenski učenci uvrstili na 14 mesto med 47 drţavami. Mednarodno 

povprečje doseţkov je skupno 474, za Slovenijo pa 520. Od tega je za kemijo 
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mednarodno povprečje 474, za Slovenijo 532; za biologijo je mednarodno povprečje 

474, za Slovenijo 521; za fiziko je mednarodno povprečje 474, za Slovenijo 509.  

V analizo so vključene le naloge s kemijsko vsebino in interdisciplinarne naloge, 

ki se navezujejo na kemijsko znanje. Naloge so v preizkusu razdeljene v sklope od S01 

do S13. 

Tabela 36: Analizirane naloge v sklopu S01 

zap. št. naloge v 

preizkusu 

deleţ pravilnih 

odgovorov slov. 

učencev 

deleţ pravilnih 

odgovorov vseh 

učencev 

poglavje 

S01/1 67,1 46,8 
atomske in molekulske 

strukture snovi 

S01/6 91,2 46,1 
zgradba zemlje in njene 

fizikalne lastnosti 

S01/11 49,7 51,9 kemijske spremembe 

S01/14 57,9 42,0 klasifikacija in sestava snovi 

 

S01/1: Reševanje naloge od učencev zahteva poznavanje pojmov (delci v jedru 

atoma). Slovenski učenci so nalogo bolje reševali od povprečja vseh učencev.  

S01/6: Učenci so morali povezati podzemske jame z apnencem. Naloga je na nivoju 

poznavanja dejstev. Slovenski učenci so nalogo zelo dobro reševali. 

S01/11: Naloga je zahtevna, saj morajo učenci iz opisa kemijske reakcije sklepati na 

energijske spremembe pri reakciji. Slovenski učenci so nalogo slabše reševali od 

povprečja vseh učencev. 

S01/14: Naloga obravnava reakcijo med klorom in natrijem in sprašuje, v katero 

skupino uvrščamo nastali produkt (spojino). Slovenski učenci so bolje odgovarjali od 

povprečja vseh učencev.  

Glede na to, da je naloga zasnovana na poznavanju osnovnih kemijskih 

pojmov, z reševanjem naših učencev ne moremo biti zadovoljni. 

Tabela 37: Analizirane naloge v sklopu S02 in S03 

zap. št. naloge v 

preizkusu 

deleţ pravilnih 

odgovorov slov. 

učencev 

deleţ pravilnih 

odgovorov vseh 

učencev 

poglavje 

S02/4 87,5 72,9 
klasifikacija in sestava 

snovi 

S02/5 43,8 45,0 spremembe v okolju 
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S02/9 74,5 70,1 kemijske spremembe 

S03/4 62,5 51,3 
atomska in molekulska 

struktura snovi 

S03/5 45,5 54,4 zemeljski procesi 

S03/6 56,7 52,5 spremembe v okolju 

S03/8 34,4 34,1 kemijske spremembe 

S03/9 31,8 27,8 
zgradba Zemlje in njene 

fizikalne spremembe 

S03/12 70,5 47,9 
atomske in molekulske 

strukture snovi 

 

S02/4: Slovenski učenci znajo iz opisa snovi te uvrstiti v ustrezno skupino (raztopina, 

čista snov, zmes, element). 

S02/5: Naloga obravnava vpliv povečane količine ogljikovega dioksida na 

podnebje. Učenci morajo pri reševanju povezati količino ogljikovega dioksida v 

ozračju s toplo gredo in posledično s toplejšim podnebjem. Nalogo je uspešno rešila 

manj kot polovica slovenskih učencev, čeprav ja ta vsebina v učnih načrtih in se z 

njo pogosto srečamo v medijih. 

S02/9: Pri reševanju naloge morajo učenci povezati gorenje s količino kisika. Iz 

reševanja naloge lahko sklepamo, da imajo učenci teţave pri povezovanju pojmov. 

S03/4: Slovenski učenci so nalogo bolje reševali od povprečja za vse učence. 

Naloga je zasnovana na abstraktnem nivoju, saj povezuje makro svet s 

submikroskopskim. 

S03/5: Naloga zahteva poznavanje dejstev. Uspeh slovenskih učencev je pod 

povprečjem za vse učence in kaţe, da se vsebine, ki obravnavajo kamnine v naših 

učnih načrtih v niţjih razredih osnovne šole (6. razred), obravnavajo le v teh razredih, 

v nadaljevanju šolanja pa se s to vsebino učenci ne srečajo več. 

S03/6: Naloga obravnava obnovljive in neobnovljive vire energije. Glede na 

enostavnost naloge in pomen obravnavane vsebine je rezultat slovenskih učencev 

slab in kaţe odtujenost obravnave naravoslovnih vsebin v šoli od realnih problemov. 

S03/8: Iz uspeha pri reševanju lahko sklepamo, da učenci ne razumejo, kdaj se snovi 

kemijsko spremenijo. Iz opisa spremembe snovi le del učencev prepozna kemijske 

spremembe snovi. Obravnavi te vsebine, ki je bistvena za spoznavanje kemije, 

namenijo v šoli premalo pozornosti. 
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S03/9: Naloga je zasnovana na poznavanju dejstev, to je sestave zraka. Glede na to, 

da so ti podatki bistveni za razumevanje vrste naravoslovnih pojavov, je rezultat 

učencev slab. V šoli vse premalo razlikujemo vsebine po pomenu. 

S03/12: Glede na rezultate slovenskih učencev v primerjavi z uspehom vseh učencev 

v vzorcu, lahko sklepamo, da učitelji pri nas pri spoznavanju kemije poudarjajo 

zgradbo atoma in nastanek ionov. 

Tabela 38: Analizirane naloge v sklopu S04 in S09 

zap. št. naloge v 

preizkusu 

deleţ pravilnih 

odgovorov slov. 

učencev 

deleţ pravilnih 

odgovorov vseh 

učencev 

poglavje 

S04/1 50,3 40,8 
klasifikacija in 

sestava snovi 

S04/4 61,8 47,3 kemijske spremembe 

S04/8 50,7 40,7 
izraba in ohranjanje 

naravnih virov 

S09/2 7,8 9,6 
izraba in ohranjanje 

naravnih virov 

S09/6 33,7 30,4 
klasifikacija in 

sestava snovi 

S09/7 13,3 21,2 kisline in baze 

 

S04/1: V nalogi so morali učenci med različnimi snovmi izbrati snov, ki ni zmes. 

Podane so snovi, s katerimi se pogosto srečamo. Iz reševanja je razvidno, da v šoli 

premalo obravnavajo snovi, s katerimi se pogosto srečamo.  

S04/4: Podane so tri skice, v katerih je enaka sveča postavljena v tri različne posode, 

od katerih sta dve zaprti. Naloga sprašuje, v kateri posodi bo sveča prva ugasnila. 

Učenci so morali pri oblikovanju odgovora upoštevati dve spremenljivki: velikost 

posode in to, ali je posoda zaprta ali odprta. Slovenski učenci so nalogo bolje 

reševali od povprečja za vse učence.   

S04/8: Naloga je odprtega tipa. Učenci so morali napisati dva razloga, zakaj ni dovolj 

pitne vode. Slovenski učenci so nalogo bolje reševali od povprečja za vse učence. 

S09/2: Naloga je odprtega tipa in sprašuje, kako bi lahko iz morske vode dobili pitno 

vodo. S tem problemom so imeli učenci teţave, čeprav poznajo način pridobivanje 

soli v solinah. Znanja niso sposobni uporabiti pri reševanju problemov. 

S09/6: Naloga je računska s področja priprave raztopin. Naloga je zahtevna, saj 

obravnava razredčevanje raztopin na določeno koncentracijo.  
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S09/7: Naloga je odprtega tipa s področja reakcije kislin in hidroksidov in se navezuje 

na eksperimentalne podatke. Slovenski učenci so nalogo zelo slabo reševali. Rezultati 

kaţejo, da učitelji premalo vključujejo eksperimentalno delo v pouk. 

Tabela 39: Analizirane naloge v sklopu S10 in S13 

zap. št. naloge v 

preizkusu 

deleţ pravilnih 

odgovorov slov. 

učencev 

deleţ pravilnih 

odgovorov vseh 

učencev 

poglavje 

S10/7 22,9 21,7 
klasifikacija in 

sestava snovi 

S10/10a 17,8 16,0 
klasifikacija in 

sestava  snovi 

S10/10b 18,4 8,2 
klasifikacija in 

sestava snovi 

S13/1 64,0 49,1 
klasifikacija in 

sestava snovi 

S13/3 38,4 34,5 
klasifikacija in 

sestava snovi 

S13/4 67,0 53,2 
izraba in ohranjanje 

naravnih virov 

 

S10/7, S10/10a, S10/10b: Naloge so vezane na isti problem, v katerem so morali 

učenci  iz podatkov ugotoviti kovino iz katere je narejena krona. V nalogi S10/7 

morajo učenci iz eksperimentalnih podatkov ugotoviti gostoto kovine. Podana je tudi 

formula za izračun gostote. Učenci so slabo reševali nalogo. Sklepamo lahko, da v 

šoli vsebin ne obravnavajo interdisciplinarno. Pri reševanju te naloge morajo učenci 

povezati vsebine kemije, fizike in matematike.  

V nalogi S10/10a so morali učenci izračunano gostoto primerjati z gostotami 

kovin v tabeli in predvideti, iz katere kovine je najverjetneje krona. Deleţ pravilnih 

odgovorov je nekoliko manjši od števila odgovorov za nalogo S10/7 (S10/7 22,9 % v 

nalogi S10/10a pa 17,8 %). To je razumljivo, saj ta naloga S10/10a izhaja iz naloge 

S10/7. 

Naloga S10/10b sprašuje, iz katere zmesi kovin je krona. Podana je gostota 

zmesi kovin iz katere je krona. Učenci so morali uporabiti tabelo z gostotami kovin in 

sklepati o sestavi zmesi kovin, iz katerih je krona. Nalogo so slovenski učenci bolje 

reševali od povprečja za vse učence. Procent učencev, ki so pravilno rešili nalogo je 

18,4. Iz rezultata sledi, da imajo učenci teţave pri uporabi in analizi podatkov v 

tabelah.  
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S13/1: Iz podanih imen snovi so morali učenci izbrati snovi, ki so elementi. Reševanje 

naloge zahteva poznavanje naštetih snovi. Slovenski učenci so nalogo bolje reševali 

glede na rezultat vseh učencev.  

S13/3: V nalogi je podana shema za ločevanje podane zmesi. Iz sheme so morali 

učenci razbrati, katere snovi se iz zmesi ločijo v posamezni stopnji. Uspeh slovenskih 

učencev je nekoliko boljši od mednarodnega povprečje, vendar z uspehom ne 

moremo biti zadovoljni, saj je podobna naloga v zbirki nalog za učence osnovne 

šole. V šoli učence premalo navajamo na branje shem in analiziranje podatkov v 

njih. Sklepamo lahko, da učitelji poleg učbenikov ne uporabljajo dovolj drugih virov.  

S13/4: Iz podanih virov energije so morali učenci prepoznati obnovljive vire. 

Obnovljive in neobnovljive vire energije spoznavajo učenci ţe v niţjih razredih 

osnovne šole in jih nato dopolnijo v višjih razredih. Reševanje naloge zahteva 

spominsko znanje.  

Splošne ugotovitve 

- Naloge z uspešnostjo reševanja nad 80 % 

V to skupino nalog lahko uvrstimo naloge, ki zahtevajo spominsko znanje naslednji 

vsebin: (1) povezovanje apnenca in podzemnih jam; (2) iz opisa enostavne snovi 

sklepati ali je zmes, spojina, element, raztopina 

- Naloge z uspešnostjo reševanja 80 % - 70 % 

V tej skupini je naloga o poznavanju povezave: gorivo, kisik, energija 

- Naloge z uspešnostjo 70 % - 60 % 

Slovenski učenci so uspešni predvsem pri reševanju nalog, ki zahtevajo spominsko 

znanje naslednjih vsebin: (1) v snoveh so atomi; (2) nastanek ionov iz atomov; (3) 

spojine nastanejo pri reakciji med elementi; (3) iz slik gorenja sveče v posodah znajo 

razbrati, v kateri posodi bo sveča najdalje gorela; (4) iz imen snovi sklepajo, katere 

od teh snovi so elementi; (4) poznavanje obnovljivih in neobnovljivih virov energije. 

Značilnost teh nalog je, da so enostavne in da so v nalogah podani nezahtevni 

primeri. Te naloge so slovenski učenci  bolje reševali od povprečja za vse učence. 

- Naloge z uspešnostjo 60 % -  50 % 

V to skupino so se uvrstile naloge, v katerih so opisane spremembe in snovi. Učenci so 

morali te podatke analizirati in na tej osnovi izpeljati odgovor: (1) analiza opisa 

spremembe in sklepanje  na energijske spremembe pri kemijskih reakcijah (2) iz opisa 

snovi sklepati, ali je ta snov mešanica, spojina, element, zlitina ali raztopina; (3) 

poznavanje obnovljivih in neobnovljivih virov energije. 

- Naloge z uspešnostjo 50 % do 40 % 
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V tej skupini so naloge, pri katerih morajo učenci podati pisni odgovor in naloge, v 

katerih so podani zahtevnejši primeri in morajo učenci na osnovi postavljenih kriterijev 

izbrati ustrezen odgovor ter naloga z okoljsko vsebino: (1) vrste kamnin; (2) 

poznavanje posledic povečane količine ogljikovega dioksida na podnebje; (3) med 

naštetimi snovi, s katerimi se pogosto srečamo, izbrati snov, ki ni zmes;  (4) pisno 

navesti vzroke za pomanjkanje pitne vode (odprta naloga).  

- Naloge z uspešnostjo 40 % do 30 % 

Pri reševanju nalog morajo učenci uporabiti svoje razumevanje izbranih osnovnih 

kemijskih pojmov: (1) razlikovanje med fizikalnimi in kemijskimi spremembami, (2) 

ocena deleţev plinov v zraku;  (3) računska naloga za pripravo manj koncentrirane iz 

bolj koncentrirane raztopine; (4) branje in izpopolnjevanje sheme za ločevanje zmesi. 

- Naloge z uspešnostjo 30 % do 20 % 

V to skupina lahko uvrstimo računsko nalogo: (1) izračun gostote kovine iz podane 

formule iz podatkov za maso in prostornino.  

- Naloge z uspešnostjo 20 % do 10 % 

Ena naloga te  skupine se navezuje na eksperimentalno delo, druga pa na uporabo 

tabel za pojasnjevanje eksperimentalnih podatkov: (1) barva indikatorja v kislinah in 

bazah in sprememba barve pri mešanju kisline in baze, naloga se navezuje na 

poskus, ki je del programa poučevanja kemije; (2) primerjava podatka s podatki v 

tabeli in sklepanje na tej osnovi . 

- Naloge z uspešnostjo pod 10 % 

Naloga je odprtega tipa, učenci morajo opisati postopek, kako pripraviti pitno vode 

iz morske vode (odprta naloga). 

Slovenski učenci so najuspešnejši pri reševanju nalog izbirnega tipa, največ 

teţav pa imajo pri nalogah odprtega tipa, v katerih morajo podati pisni odgovor ali 

pa svojo odločitev pisno pojasniti. Uspešni so predvsem pri nalogah, ki preverjajo  

poznavanje dejstev in pojmov, manj pa pri nalogah, ki preverjajo sposobnost 

uporabe teoretičnega znanja pri reševanju enostavnih problemov. Več teţav imajo 

pri nalogah, ki vključujejo branje tabel in shem in sklepanje na osnovi podatkov v njih. 

Tudi z reševanjem nalog z okoljskimi vsebinami ne moremo biti najbolje zadovoljni. Pri 

obravnavi kemijskih pojmov učitelji premalo vključujejo realne probleme in 

ugotovitve eksperimentalnega dela. 
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Kaj povedo rezultati TIMSS 2003 in PISA 2006 o naravoslovni 

pismenosti – vidik kemije  

Avtorica: mag. Janja Majer 

 

Prikaz najpomembnejših rezultatov raziskave / prispevka 

V prispevku avtorice M. Skvarč (2005) je zbrano predstavljena mednarodna 

raziskava TIMSS (Trends in international Mathematics and Science Study) z vidika 

doseţenih rezultatov pri 9-letnih in 13-letnih učencih iz drţav in deţel članic 

Mednarodne zveze za poučevanje učinkov izobraţevanja – IEA (The international 

Association for Evaluation of the Educational Achievement). 

Prispevek avtorice izhaja iz vprašanj; »Kaj povedo rezultati iz raziskave TIMSS-a o 

znanju kemije v OŠ? Ali je mogoče na osnovi rezultatov razbrati potrebo po 

spreminjanju pouka kemije v bodoče ali celo potrebo po spreminjanju učnih 

načrtov? Je mogoče na podlagi rezultatov izpeljati smernice za nadaljnje delo z 

učitelji kemije?« 

Izpostavljena je moţnost uporabe raziskave tudi na nacionalni ravni z vidika 

ugotavljanja učinkov prenove in sistemskih sprememb ter ugotavljanja razlik med 

posameznimi skupinami učencev.  

Zajeto je kratko poročilo o velikosti vzorca v raziskavi in predstavljeni so mejniki 

različnih ravni znanj, ki so določeni za posamezne percentilne ravni in sicer na osnovi 

opisov zahtevanih znanj, ki so potrebna za rešitev nalog, ki jih je rešila večina 

učencev določene percentilne ravni. 

Pregled mejnikov ravni znanja naravoslovja (starejši učenci):  

1. mejnik najvišje ravni znanja – učenci izkazujejo razumevanje nekaterih 

kompleksnih in abstraktnih naravoslovnih pojmov;  

2. mejnik visoke ravni znanja - učenci izkazujejo razumevanje pojmov, ki so 

povezani z nekaterimi naravoslovnimi sistemi in principi;  

3. mejnik srednje ravni znanja – učenci prepoznajo in sporočajo različna osnovna 

naravoslovna znanja;  

4. mejnih niţje ravni znanja – učenci prepoznajo nekatera dejstva o ţivi in neţivi 

naravi.  

Posebna pozornost je namenjena naravoslovnim doseţkom slovenskih učencev 

z vidika učitelja kemije, torej rezultatom starejše populacije učencev (trinajstletniki). 

Slovenski učenci višjih razredov so se po naravoslovnih doseţkih uvrstili na 16. mesto 

od skupno 50 drţav. Slabši so bili rezultati naravoslovnih doseţkov pri učencih niţjih 

razredov, ki so se uvrstili na 21. mesto od skupno 28 drţav.  
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V Sloveniji dosega mejnik najvišje ravni naravoslovnega znanja 6 % učencev in 

je enako mednarodnemu povprečju. Mejnik visoke ravni naravoslovnega znanja 

dosega tretjina oz. 33 % slovenskih učencev (mednarodno povprečje 25 %). Mejnik 

srednje ravni znanja dosega 75 % učencev, kar pomeni 21 % več učencev kot je 

mednarodno povprečje. Mejnik niţje ravni znanja dosega 96 % učencev, kar za 18 % 

presega mednarodno povprečje. 4 % slovenskih učencev pa ne dosegajo niti 

mejnika niţje ravni znanja. 

Po mnenju M. Skvarč se ti rezultati na prvi pogled ne zdijo slabi, vedeti pa 

moramo, da je bil v drţavah na vrhu lestvice deleţ učencev, ki so dosegli mejnik 

najvišje ravni znanja in mejnik visoke ravni znanja tudi nekajkrat večji; npr. mejnik 

najvišje ravni znanja dosega 5,5 krat večji deleţ singapurskih učencev (33 %) kot 

slovenskih učencev, mejnik visoke ravni znanja pa dvakrat večji deleţ singapurskih 

učencev (66 %).  

Prav tako je podana primerjava naravoslovnih doseţkov v raziskavi TIMSS med 

letoma 1995 in 2003, ki kaţe na to, da je doseţek tako pri starejši kot pri mlajši 

populaciji statistično pomembno višji, kar izkazuje napredek v znanju naravoslovja. 

Primerjave doseţkov učencev 9. razreda v letu 2003 z doseţki učencev 8. razreda v 

letih 1995 in 1999 pa izkazujejo, da se naravoslovno znanje ni izboljšalo, oziroma so 

doseţki devetošolcev celo za 4 % slabši. Na osnovi tega podatka avtorica navaja, 

da so mnogi povzeli, da je v programu devetletne osnovne šole poučevanje 

naravoslovja manj učinkovito in učenci pridobijo manj naravoslovnih znanj kot v 

programu osemletne osnovne šole.  

Glede uspešnosti po naravoslovnih področjih: biologije, kemije, fizike, vede o 

Zemlji, okoljske vede je starejša populacija slovenskih učencev največ dosegla prav 

na področju kemije. Primerjava povprečnega števila točk, ki so ga dosegli učenci 7. 

razreda osemletke s povprečnim številom točk, ki so ga dosegli učenci 8. razreda 

devetletke pa kaţe na to, da so na vseh petih področjih učenci 8. razreda dosegli 

nekoliko slabši rezultat.  

Vprašalniki za učence, ki so bili namenjeni oceni lastnega znanja oziroma 

uspešnosti pri posameznih naravoslovnih predmetih in matematiki kaţejo, da učenci 

8. razreda devetletke kot učenci 7. razreda osemletke izkazujejo visok indeks 

samopodobe glede znanja kemije in biologije in v tem presegajo mednarodno 

povprečje. Deleţ učencev z visokim deleţem samopodobe o znanju kemije je 46 %, 

39 % ima srednji indeks samopodobe, 15 % učencev pa nizek indeks samopodobe o 

znanju kemije. Slovenski učenci so bolje ocenili svoje znanje biologije kot znanje 

kemije, najslabšo samopodobo pa imajo glede znanja fizike.  

V Sloveniji je v primerjavi z ostalini drţavami majhen deleţ otrok, ki se radi učijo 

matematiko in naravoslovje. Od leta 1995 do leta 2003 se je priljubljenost teh 

predmetov še zmanjšala in se je še povečal deleţ učencev, ki so v vprašalniku v 

okviru raziskave TIMSS 2003 izrazili, da se neradi učijo matematiko in naravoslovne 

predmete. To je še bolj izraţeno pri učencih iz 8. razreda devetletke kot pri učencih 7. 
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razreda osemletke. Tako je deleţ učencev, ki ne marajo učenja kemije 53 % pri 

vzorcu osemletkarjev in 55 % pri vzorcu devetletkarjev.  

»Ko se je prvo leto izvajal pouk kemije po programu devetletne osnovne šole 

(vzorec 18 šol), je bil v intervjuju z učenci v okviru spremljave poskusnega uvajanja 

devetletne osnovne šole, ki jo je izvajal Zavod RS za šolstvo, na večini šol ugotovljen 

izjemno pozitiven odnos do pouka kemije. Ţe v naslednjem letu (deveti razred) na 

nekaterih šolah ni bilo več zaznati tako pozitivnega odziva in navdušenja nad kemijo, 

kot je pokazala spremljava v osmem razredu. Učenci teh šol so izrazili odklonilen 

odnos do kemije z utemeljitvami: kemija je zahtevna, veliko je formul, imen in vsebin, 

veliko se moramo učiti na pamet, itd.  

V raziskavi TIMSS z vprašalniki za učitelje ugotavljajo tudi na kakšen način 

poteka pouk naravoslovja in kako pogosto se izvajajo določene aktivnosti, ob katerih 

učenci razvijajo spretnosti naravoslovnega raziskovanja. Tu najdemo Slovenijo pri 

vseh naravoslovnih predmetih na dnu lestvice. Pri kemiji je razen učiteljeve 

demonstracije poskusov in povezovanja znanja z vsakdanjim ţivljenjem, kjer ni 

odstopanj od mednarodnega povprečja, zastopanost ostalih raziskovalnih aktivnosti 

pod mednarodnim povprečjem (individualno učenčevo izvajanje poskusov ali 

raziskav, skupinsko izvajanje poskusov in raziskav, pisanje poročil o opaţanjih in 

oblikovanje zaključkov, načrtovanje poskusov).« 

Analiza nalog iz raziskave TIMSS-a za področje kemije 

Na Zavodu RS za šolstvo so naloge TIMSS-a s področja kemije analizirali z vidika 

vsebine, zahtevnosti (taksonomske stopnje) in z vidika pokritosti s cilji v učnem načrtu 

za kemijo v devetletni osnovni šoli. V analizo je bilo zajetih 22 nalog, kar predstavlja 

pribliţno četrtino objavljenih nalog (objavljene naloge predstavljajo polovico vseh 

nalog v raziskavi TIMSS-a). Za primerjavo je bilo v analizo vključenih še 14 nalog iz 

raziskave TIMSS-a iz leta 1995. 

Glavne ugotovitve 

- Vsebinska analiza kemijskih nalog iz TIMSS-a in analiza pokritosti učnih ciljev iz 

učnega načrta za kemijo v osnovni šoli kaţeta na to, da se v raziskavi TIMSS 

preverja le majhen del (okvirno tretjino) vsebinskih znanj, ki jih slovenski učenci 

obravnavajo v okviru predmeta kemija. 

- V TIMSS-ovi raziskavi se uporablja tristopenjska taksonomija kognitivnih znanj: I. 

poznavanje dejstev in postopkov; II. razumevanje pojmov; III. sklepanje, 

utemeljevanje in analiziranje. Analiza kemijskih nalog je pokazala, da 8 nalog 

od 22 (36 %) preverja poznavanje dejstev in postopkov, 9 nalog (40 %) preverja 

razumevanje pojmov, 5 nalog (23 %) pa zahteva sklepanje, utemeljevanje in 

analiziranje. Objavljene naloge iz TIMSS raziskave leta 1995 niso vsebovale 

podatkov o kognitivnem področju. Te naloge so na Zavodu RS za šolstvo 

taksonomsko opredelili po lastni presoji in ocenili, da je 35,3 % nalog iz področja 

poznavanja dejstev in postopkov, 53,3 % nalog zahteva razumevanje pojmov, 

13,3 % nalog pa sklepanje, utemeljevanje in analiziranje.  
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- Glede odstopanja v rezultatih slovenskih učencev glede na mednarodno 

povprečje v odvisnosti od kognitivne stopnje nalog rezultati kaţejo, da so naši 

učenci 4 naloge od 22 reševali v povprečju slabše od mednarodnega 

povprečja. Ena izmed teh nalog je zahtevala poznavanje vpliva zgorevanja 

fosilnih goriv na podnebne spremembe (efekt tople grede); druga razumevanje 

energijskih sprememb pri kemijskih reakcijah (na konkretnem primeru iz 

vsakdanjega ţivljenja); tretja razumevanje nevtralizacije in uporabe indikatorjev 

ter sklepanje na osnovi opisa poskusa; četrta naloga pa je zahtevala sklepanje 

in utemeljevanje (opis, kako bi iz morske vode pridobili pitno vodo). Avtorica 

navaja ugotovitev, da so imeli slovenski učenci največ teţav z nalogami, ki so 

povezane z eksperimentalnim delom; bodisi da je potrebno razbrati podatke iz 

opisa poskusa ali je kot rešitev naloge predviden opis poskusa oz. predlog 

ustreznega poskusa.  

- Splošna ugotovitev iz primerjave reševanja nalog iz leta 1995 in 2003 kaţe, da 

imajo naši učenci največ teţav pri reševanju nalog, pri katerih učenci med 

naštetimi procesi, ki jih poznajo iz vsakdanjega ţivljenja, prepoznajo kemijsko 

reakcijo oz. kemijsko spremembo in naloge, ki se nanašajo na energijske 

spremembe pri določenih procesih, poznanih iz vsakdanjega ţivljenja (npr. 

gorenje nafte, ognjemet). Iz tega bi lahko sklepali, da imajo učenci teţave pri 

uporabi in prenosu teoretskih znanj na primere iz ţivljenja. Več kot 20 % 

uspešneje od mednarodnega povprečja so slovenski učenci reševali kemijske 

naloge, ki preverjajo poznavanje zgradbe atoma in nastanek ionov.  

Avtorica v prispevku zaključuje s priporočili učitelju kemije z namenom, da bi se 

naši učenci v prihodnje bolje odrezali pri reševanju kemijskih nalog. 

Temeljne ugotovitve s stališča obravnave kompetenc in naravoslovne 

pismenosti 

Evropski parlament in Svet EU je z dne 18. decembra 2006 pripravil Evropski 

referenčni okvir, kjer je opredelil ključne kompetence za vseţivljenjsko učenje.  

Kompetence so opredeljene kot kombinacija znanja, spretnosti in odnosov, 

ustrezajočih okoliščinam. Ključne kompetence so tiste, ki jih vsi ljudje potrebujejo za 

osebno izpolnitev in razvoj, dejavno drţavljanstvo, socialno vključenost in zaposlitev. 

Znotraj opredelitve, ki je zajeta z vidika matematične kompetence ter osnovne 

kompetence v znanosti in tehnologiji je izpostavljeno, da so za  »znanost in 

tehnologijo bistveno znanje osnovna načela naravnega sveta, temeljni znanstveni 

koncepti, načela in metode, tehnologija, tehnološki proizvodi in postopki ter 

razumevanje vpliva znanosti in tehnologije na naravni svet. To znanje bi moralo 

posamezniku omogočiti boljše razumevanje prednosti, omejitve in tveganja 

znanstvenih teorij, aplikacij ter tehnologije v druţbi nasploh (v odnosu do sprejemanja 

odločitev, vrednosti, moralnih vprašanj, kulture itd.).« 

Prav tako »kompetence vključujejo sposobnost rokovanja s tehnološkim 

orodjem in stroji ter z znanstvenimi podatki za doseganje cilja ali sprejetje odločitve 
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ali sklepa na podlagi dokazov. Posameznik mora biti sposoben ugotoviti bistvene 

lastnosti znanstvene raziskave in imeti sposobnost posredovanja sklepov in razlogov, 

ki so do tega privedli.« 

Kompetenca vključuje tudi »odnos kritičnega spoštovanja in radovednosti, 

zanimanje za etična vprašanja in spoštovanje varnosti in trajnosti – zlasti glede 

znanstvenega in tehnološkega napredka v odnosu do samega sebe, druţine, 

skupnosti in globalnih vprašanj.« 

V raziskavi PISA iz leta 2006 je naravoslovna pismenost opredeljena s štirimi, 

med seboj povezanimi komponentami,  

Kontekst: prepoznavanje ţivljenjskih realnih situacij, ki vključujejo naravoslovje in 

tehnologijo; 

Znanje: razumevanje naravnega sveta na podlagi naravoslovnega znanja, ki 

vključuje tako znanje o naravnem svetu kot tudi znanje o naravoslovnih znanostih; 

Kompetence: izkazovanje kompetenc vključuje prepoznavanje naravoslovnih 

vprašanj, znanstveno razlaganje pojavov in uporabo naravoslovno – znanstvenih 

podatkov in preverjenih dejstev; 

Odnos: izkazovanje zanimanja za naravoslovje, podpora znanstvenemu 

raziskovanju ter izkazovanju motivacije za odgovorno delovanje, npr. v povezavi z 

naravnimi viri in okoljem. 

Opravljena analiza nalog, vključenih v raziskavi TIMSS-a za predmetno področje 

kemije, ki jo je opravil Zavod RS za šolstvo, kaţe z vidika opredeljenih temeljnih 

kompetenc Evropskega parlamenta in Sveta EU in opredelitve naravoslovne 

pismenosti iz raziskave PISA iz leta 2006, da 

- Imajo naši učenci teţave pri uporabi in prenosu teoretskih znanj na primere iz 

ţivljenja.  

- Opazne so teţave pri razbiranju podatkov iz opisa poskusa in načrtovanju 

eksperimentalnega dela. 

- Z vidika odnosa do predmeta kemije je prisotno negativno stališče do učenja 

naravoslovja, deleţ učencev, ki se ne marajo učiti kemije je pri vzorcu 

osemletkarjev 53 % in 55 % pri vzorcu devetletkarjev. 

- Odklonilen odnos do kemije je izraţen z utemeljitvami, da je kemija zahtevna, 

da je veliko formul, imen in vsebin, veliko učenja na pamet. 

Predlogi za odpravo pomanjkljivosti – vidik znanja in spretnosti ter odnosa 

Pouk kemije naj  bo usmerjen v aktivnosti, s katerimi učenci razvijajo spretnosti 

naravoslovnega raziskovanja (lastna aktivnost v vseh kognitivnih vidikih). 



 
 

 

˝Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 prednostne 

usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izvajanje projekta 

naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

473 

 

Pouk kemije naj bo usmerjen na višje kognitiven nivoje znanja, pri katerih učenci 

lahko razvijajo razumevanje nekaterih kompleksnih in abstraktnih naravoslovnih 

pojmov, razumevanje pojmov, ki so povezani z nekaterimi naravoslovnimi sistemi in 

principi (celostni aktivni pristopi pri pouku). 

Opuščanje »faktografskega pristopa, ki učence sili k učenju na pamet«, ki ga 

naj nadomestijo aktivne metode in oblike poučevanja.  

Poudarki na sistematičnem povezovanju in nadgrajevanju kemijskega znanja 

na primerih iz ţivljenja. 

Razvijanje poglobljenega razumevanja temeljnih pojmov, njihova analiza in 

uporaba. 

Pregled učnih načrtov in posodobitev učnega načrta s priporočili z izvedbo 

drugačnih oblik dela npr. izkustveno učenje z refleksijo glede lastnega učnega 

procesa tako na kognitivni kot na emocionalni ravni, ki je lahko eden izmed 

pristopov, ki vzpodbuja navdušenje. 

Izobraţevanje učiteljev in skrb zanje v smislu podpore in vzpodbujanja pri 

vpeljevanju novih učnih pristopov v pouk, npr. primeri dobre prakse, skupna priprava 

didaktičnih gradiv, gradiva na spletu, forumi, mreţenje učiteljev. 
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Kaj o naravoslovni pismenosti povedo rezultati nacionalnega 

preverjanja znanja kemije v šolskem letu 2006/2007? 

Avtorja: dr. Saša A. Glaţar, dr. Janez Vogrinc 

 

Opis preizkusa 

Preizkus znanja, ki so ga učenci reševali 60 min, sestavlja 20 nalog, ki vključujejo 

vsebinska področja 7., 8. in 9. razreda  

7. razred, naravoslovje: čiste snovi in zmesi, lastnosti in spremembe snovi , zrak in 

voda; 10 % 

8. razred, kemija: zgradba snovi, kemijske reakcije, atom in periodni sistem, 

povezovanje delcev; 60 % 

9. razred, kemija: ogljikovodiki, kisline, baze in soli, kisikove organske spojine; 30 %. 

Z nalogami v preizkusu se preverjajo ključne vsebine za razvijanje kemijskega 

načina razmišljanja in razumevanja sprememb.  

Pregled ciljev, ki se preverjajo z nalogami, vključenimi v preizkus:  

- razumevanje ključnih razlik med čistimi snovmi in zmesmi (voda, zrak);  

- razumevanje ključnih razlik med lastnostmi snovi in njihovimi spremembami; 

- sposobnost ocene nevarnosti pri delu s snovmi, poznavanje osnov 

odgovornega ravnanja s snovmi in razumevanje učinkov snovi na okolje ter 

načinov preprečevanja onesnaţevanja; 

- razumevanje vzrokov za številčnost in raznolikost snovi – zgradba snovi in 

povezovanje delcev; 

- uporaba podatkov v periodnem sistemu, poznavanje osnovnih lastnosti skupin 

kemijskih elementov glede na njihovo lego v periodnem sistemu; 

- razumevanje kemijske reakcije kot snovne in energijske spremembe – 

zapisovanje preprostih snovi in njihovih sprememb s simbolnim zapisom in 

njihovo poimenovanje v kemijskem jeziku; 

- poznavanje lastnosti skupin snovi, pomembnih za ţivljenje: kisline, baze in soli; 

ogljikovodiki ter kisikove organske spojine.  

S preizkusom znanja iz kemije je predmetna komisija poskušala ugotoviti: (1) 

znanje učencev na treh kognitivnih ravneh (znanje in poznavanje; razumevanje in 

uporaba; reševanje strukturiranih nalog in nalog, ki zahtevajo samostojno 

interpretacijo); (2) poznavanje in sposobnost učencev pri povezovanju kemijskih 
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pojmov po vertikali izobraţevanja; (3) sposobnost učencev pri povezovanju 

makroskopskega, submikroskopskega nivoja s simbolnimi zapisi; (4) pomen 

eksperimentalnega dela učencev za razumevanje kemijskih pojmov; (5) vključenost 

situacij iz ţivljenja pri učenju in poučevanju kemijskih vsebin. 

Pregled doseţkov na preizkusu znanja 

V tabeli so podane naloge preizkusa znanja, urejene po devetih vsebinskih 

področjih. Za vsako nalogo v okviru vsebinskega področja so podani cilji, ki jih z 

nalogo preverjamo, taksonomska raven, indeks teţavnosti in indeks diskriminativnosti.  

Snovi, lastnosti in spremembe snovi, zrak, voda 

Naloga Cilj taks. raven 
I

T 

I

D 

1 
Ve, da se milo najbolj peni v mehki vodi in zna med vzorci vode izbrati 

najbolj mehko vodo. 
II 

0

,36 

0

,24 

2 Pozna metode ločevanja zmesi. II 
0

,83 

0

,11 

3 Pozna oznake za nevarne snovi. I 
0

,75 

0

,32 

8 
Loči med fizikalnimi in kemijskimi spremembami. Med navedenimi 

spremembami izbere kemijsko spremembo. 
II 

0

,49 

0

,40 

Zgradba snovi 

Naloga Cilj taks. raven 
I

T 

I

D 

9 
Med submikroskopskimi prikazi zgradbe snovi izbere model molekule 

elementa. 
II 

0

,50 

0

,44 

Kemijske reakcije 

Naloga Cilj taks. raven 
I

T 

I

D 

16.1 Zna urediti kemijsko enačbo. II 
0

,67 

0

,52 

16.2 Ve, kako dokaţemo vodik. II 
0

,59 

0

,20 

16.3 
Iz opisa poteka reakcije prepozna energijske spremembe (sproščanje 

toplote) pri kemijski reakciji. 
II 

0

,76 

0

,24 

Atom in periodni sistem 

Naloga Cilj taks. raven 
I

T 

I

D 
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14.1 
Na osnovi  podanega vrstnega števila zna poiskati elemente v 

periodnem sistemu in jih poimenovati. 
II 

0

,93 

0

,38 

14.2 
Iz razporeditve elektronov v atomu sklepa, v kateri skupini 

periodnega sistema je element. 
II 

0

,87 

0

,35 

14.3 
S primerjavo razporeditve elektronov v atomih elementov sklepa, 

kateri elementi so v isti periodi periodnega sistema. 
III 

0

,58 

0

,40 

Elementi v periodnem sistemu 

Naloga Cilj taks. raven 
I

T 

I

D 

4 
Zna uporabiti podatke v periodnem sistemu za ugotavljanje  zgradbe 

atoma elementa. 
II 

0

,88 

0

,25 

17.1 
Pozna primere spojin za ponazoritev različnih vrst kemijskih vezi in s tem 

tudi gradnike v teh spojinah. 
II 

0

,62 

0

,51 

17.2 
Razume nastanek  ionske vezi in izbere ustrezen par elementov, ki se 

povezujeta z ionsko vezjo. 
II 

0

,62 

0

,54 

17.3 Zna iz eksperimentalnih opaţanj sklepati na lastnosti snovi. II 
0

,74 

0

,51 

Povezovanje delcev 

Naloga Cilj taks. raven 
I

T 

I

D 

7 
Pozna lastnosti ionske spojine natrijevega klorida (topnost v vodi, 

prevodnost) in vire v naravi. 
II 

0

,53 

0

,40 

Ogljikovodiki 

Naloga Cilj taks. raven 
I

T 

I

D 

10 
Opredeli reaktante pri gorenju butana. Pozna pojem reaktant in ve, 

da je za gorenje potreben kisik. 
II 

0

,68 

0

,42 

11 
Ve, da se polarni topljenci topijo v polarnih topilih. Sklepa na topnost 

sladkorja v vodi in v bencinu. 
II 

0

,77 

0

,23 

13.1 Razlikovanje med alkani, alkeni in alkini na osnovi strukturnih formul. I 
0

,76 

0

,36 

13.2 Na osnovi strukturne formule poimenuje ogljikovodik. II 
0

,37 

0

,52 

13.3 
Na osnove strukturne formule prepozna nasičen in nereaktiven 

ogljikovodik. 
II 

0

,53 

0

,42 

Kisline, baze in soli 
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Naloga Cilj 
taks. 

raven 

I

T 

I

D 

6 
Iz obarvanja lakmusovega papirja sklepa na kislost/bazičnost 

raztopine. 
I 

0

,73 

0

,24 

12 
Predvidi, da se pri opisanih pogojih mleko skisa in da se zaradi nastale 

kisline pH vrednost zniţa. 
III 

0

,69 

0

,38 

18.1 
Iz grafa razbere temperaturo, pri kateri imata dve snovi enako 

topnost. 
III 

0

,84 

0

,41 

18.2 Iz grafa razbere, katere snovi se več raztopi pri isti temperaturi. III 
0

,89 

0

,43 

18.3 
Na osnovi grafa primerja topnost dveh topljencev v določenem 

temperaturnem območju topila. 
III 

0

,70 

0

,35 

19.1 Pozna postopek za izračun masnega deleţa. II 
0

,47 

0

,50 

19.2 Zna izraziti masni deleţ topljenca v raztopini. II 
0

,37 

0

,52 

Kisikove organske spojine 

Naloga Cilj taks. raven 
I

T 

I

D 

5 Pozna IUPAC nomenklaturo in po njej poimenuje ocetno kislino. I 
0

,59 

0

,21 

15.1 
Prepozna funkcionalno skupino v kisikovi organski spojini (karboksilno 

skupino). 
I 

0

,31 

0

,46 

15.2 
Prepozna funkcionalno skupino v kisikovi organski spojini (hidroksilno  

skupino). 
I 

0

,28 

0

,39 

20.1 
Na osnovi podatkov o temperaturi vrelišča alkoholov sklepa, kateri 

alkohol lahko ločimo iz zmesi z destilacijo. 
III 

0

,70 

0

,47 

20.2 
Razume postopek destilacije kot metode za ločevanje čistih snovi iz 

zmesi tekočin na osnovi razlik v temperaturi vrelišča. 
III 

0

,54 

0

,53 

 

Učenci niso imeli teţav pri razumevanju besedil in navodil za reševanje, to kaţe 

na dejstvo, da učenci poznajo tipe nalog in pristope k njihovemu reševanju in da so 

bile naloge in navodila posameznih nalog ustrezno oblikovana. Pri reševanju nalog 

učenci pogosto hitijo in se dovolj ne poglobijo v branje nalog, kar je lahko tudi eden 

izmed vzrok za napačne rešitve. Slabši rezultati pa so lahko tudi zaradi tega, ker 

večina učencev po končanem reševanju ne preveri svojih odgovorov, čeprav imajo 

za to dovolj časa.  
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V uspešnosti pri reševanju nalog izbirnega tipa in nalog kratkih odgovorov ni 

bistvenih razlik. Razlike v uspešnosti reševanja nalog, ki preverjajo zgolj znanje in 

poznavanje (prva kognitivna raven), in nalog, ki preverjajo razumevanje in uporabo 

(druga kognitivna raven), je minimalna. Učenci so bili uspešni tudi pri reševanju 

problemov oz. strukturiranih nalog in nalog, ki zahtevajo samostojno interpretacijo 

tabel in grafov (tretja kognitivna raven). 

Vsebine, ki delajo učencem teţave in kjer je največ razlik v uspešnosti pri 

reševanju, so: (1) lastnosti in spremembe snovi: razlike v lastnostih trde in mehke vode, 

7. razred; (2) razlikovanje med kemijskimi in fizikalnimi spremembami, 7. razred; (3) 

zgradba snovi: delci snovi, povezovanje zgradbe in lastnosti snovi, 8. razred,  (4) 

poimenovanje organskih spojin po IUPAC nomenklaturi, 9. razred; (5) poznavanje 

funkcionalnih skupin kisikovih organskih spojin, 9. razred; (6) ločevanje med 

topljencem, topilom in raztopino ter kvantitativni odnosi: računanje masnega deleţa, 

9. razred.  

Iz analize predstavljenih rezultatov lahko predvidevamo, da učitelji premalo 

nadgrajujejo spoznavanje kemijskih vsebin po vertikali izobraţevanja, ne povezujejo 

kemijskih vsebin, ki jih učenci spoznajo pri predmetu Naravoslovje (6. in 7. razred) z 

vsebinami pri predmetu Kemija (8. in 9. razred). Vsebine obravnavajo ločeno med 

seboj kot zaključene enote in jih ne povezujejo. Razumevanje vsebin podanih v niţjih 

razredih je osnova za njihovo nadgrajevanje pri učenje in poučevanju v višjih 

razredih. Pri podajanju novih pojmov in povezav med njimi se mora učitelj prepričati, 

kaj o tem učenci ţe vedo in na tem graditi novo znanje. Cilj izobraţevanja naj bo 

sinteza znanja z razumevanjem, ki je tudi bolj trajno.  

Učitelji premalo poudarjajo soodvisnost zgradbe snovi z njenimi lastnostmi. 

Razumevanje te soodvisnosti učencev lahko razvijemo, če pri poučevanju izhajamo 

iz povezovanja makroskopskega nivoja, ki ga zaznamo s čutili,  ugotovitve razloţimo 

na submikroskopskem nivoju in jih zapišemo na simbolnem nivoju formul, enačb in 

drugih zapisov. Pomen tega pristopa je potrdila vrsta raziskav in je tudi ţe vključen v 

sodobne učbenike, pri pouku v naših šolah pa je premalo prisoten.   

Pri poučevanju naravoslovnih predmetov so ključne aktivnosti, med katerimi 

izstopa po pomenu eksperimentalno delo. Rezultati pri nekaterih nalogah 

(poznavanje metod ločevanja čistih snovi iz zmesi) preizkusa kaţejo na premalo 

eksperimentalnega dela v šoli in šibko povezovanje ugotovitev pri eksperimentalnem 

delu z razlago novih pojmov. Vzrok temu je lahko tudi preveliko število aktivnosti 

učencev pri pouku in s tem povezanim pomanjkanjem časa za pogovor med 

učiteljem in učenci in učenci samimi. Učenci sicer aktivnost izpeljejo, zmanjka pa 

časa za razgovor o rezultatih in s tem za njihovo povezovanje z obravnavanimi pojmi. 

Tako čas za aktivnosti ni ustrezno izkoriščen, pogosto učenci delajo aktivnost zaradi 

aktivnosti same, ne pa zaradi tega, da bi s pomočjo aktivnosti usvojili trajnejše in 

kakovostnejše znanje.  

Sestavek je nastal na osnovi poročila za leto 2006, ki ga je pripravila predmetna 

komisija za kemijo v okviru Nacionalnih preizkusov znanja. Predmetno komisijo 
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sestavljajo: predsednik dr. Saša A. Glaţar in članice: Violeta Stefanovik, mag. Stanka 

Preskar in Marjetka Kriţaj.  
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Analiza stanja naravoslovne pismenosti glede na rezultate 

maturitetnega izpita iz kemije 2008 – spomladanski rok  

Avtorici: dr. Katarina S. Wissiak Grm, dr. Vesna Ferk Savec 

 

Prikaz najpomembnejših rezultatov raziskave 

Na osnovi analize statističnih podatkov o opravljanju maturitetnega izpita in 

letnega poročila DPKSM o opravljenem maturitetnem izpitu  iz kemije povzemamo 

nekatere najpomembnejše ugotovitve na področju naravoslovne pismenosti dijakov 

v letu 2008. 

Vzorec in povprečni doseţki dijakov 

Tabela 40: Vzorec, deleţ doseţenih točk in povprečna ocena 

Število kandidatov Deleţ doseţenih točk Povprečna ocena 

1148 77,21 % 3,68 

 

Iz tabele 40 je razvidno, da so kandidati dosegli na maturitetnem izpitu dobre 

rezultate, saj so povprečno dosegli 77,21 % točk in povprečno oceno 3,68. 

Natančnejša razporeditev doseţkov kandidatov glede na doseţene ocene je 

prikazana v tabeli 2 in potrjuje zgornjo trditev, saj je oceno prav dobro ali odlično 

doseglo kar 60,45 % kandidatov.  

Tabela 41: Struktura kandidatov po doseţenih ocenah 

Ocena 1 2 3 4 5 

Št. kandidatov 17 145 292 426 268 

% kandidatov 1,48 % 12,63 % 25,44 % 37,11 % 23,34 % 

 

Rezultati so primerljivi s prejšnjimi leti, ko je drţavna predmetna komisija za 

maturo podala naslednje mnenje: »Visok deleţ odličnih in prav dobrih ocen je odsev 

strukture kandidatov, ki se odločajo za splošno maturo iz kemije. Statistično je 

dokazano, da se za izpit iz kemije pri splošni maturi odločajo kandidati z večjo splošno 

uspešnostjo in uspešnostjo na splošni maturi« (Letno poročilo – splošna matura 2007, 

str. 38). 

Analiza uspešnosti reševanja maturitetnega izpita iz kemije po posameznih 

nalogah 

1.2.1. Izpitna pola 1 - Izbirni tip 
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V prvi izpitni poli je bilo 40 nalog izbirnega tipa s po štirimi odgovori. Vsaka 

naloga je imela eno točko, delnih (polovičnih točk ni bilo), skupaj je pri prvi poli  tako 

bilo moţno doseči 40 točk. 

Tabela 42: (prvi del) Pregled nalog izbirnega tipa glede na uspešnost prepoznavanja izbranih najpomembnejših 

kemijskih pojmov in uporabe znanj pri reševanju posameznih nalog Maturitetnega izpita iz kemije - Izpitne pole 1. 

Naloga Preverjane vsebine Deleţ dijakov, ki so 

nalogo rešili pravilno 

1. snov, kemijska reakcija, submikro-predstavitve, reaktanti, 

produkti, molekula, element, računanje mnoţinskega 

razmerja. 

0,80 

2. zapis  formul spojin, magnezijeve spojine 0,94 

3. zapis enačbe kemijske reakcije, urejanje enačbe 

kemijske reakcij,  reaktanti, produkti. 

0,96 

4. plini, fizikalne lastnosti plinov, submikro predstavitve. 0,43 

5. elektron, atom, ion, pisanje elektronske konfiguracije, 

ţlahtni plini, zunanja lupina. 

0,82 

6. atom, ion, atomski radij, ionski radij, velikost radija, 

skupina. 

0,70 

7. molekula, model molekule, poznavanje imen  snovi. 0,92 

8. molekula,  vodikova vez, formula snovi 0,76 

9. tališče, vrelišče, električni tok, poznavanje zapisa formule 

snovi. 

0,87 

10. fiziološka raztopina, natrijev klorid, računanje 

koncentracija raztopin 

0,83 

11. termični razpad, koncentracija, temperatura. 0,73 

12. enačba kemijske reakcije, kemijsko ravnoteţje, 

računanje ravnoteţnih koncentracij. 

0,78 

13. nastanek spojine iz elementov, eksotermni proces, 

ravnoteţna kemijska reakcija, reakcijski pogoji, tlak, 

temperatura. 

0,78 

14. elektroliti, vodne raztopine kislin, baz in soli, električna 

prevodnost, voda, oksonijevi ioni, hidroksidni ioni, anioni, 

kationi, ocetna kislina. 

0,82 
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Tabela 43: (drugi del) Pregled nalog izbirnega tipa glede na uspešnost prepoznavanja izbranih najpomembnejših 

kemijskih pojmov in uporabe znanj pri reševanju posameznih nalog Maturitetnega izpita iz kemije - Izpitne pole 1. 

Naloga Preverjane vsebine Deleţ dijakov, ki so 

nalogo rešili pravilno 

15. koncentracija, pH raztopine, natrijev hidroksid. 0,81 

16. molarnost raztopine, nevtralizacija, kalijev hidroksid, 

ocetna kislina, kemijsko računanje. 

0,88 

17. raztopine, oborine, poznavanje formul kemijskih spojin. 0,59 

18. oksidacijsko število, krom in oksospojine kroma. 0,96 

19. poznavanje značilnosti redoks vrste, oksidacija, redukcija, 

reducent, oksidant. 

0,89 

20. elektroliza, reakcije na katodi in anodi 0,56 

21. lastnosti elementa fluora, elektronska konfiguracija, 

reaktivnost, reducent. 

0,79 

22. sobni pogoji, element, plin, radij atoma, skupina, vrelišče, 

hidridi, molska masa, oksidacijsko število elementa 

0,83 

23. magnezijev trak, endotermna kemijska reakcija, zakon o 

ohranitvi mase, vodik, lastnosti magnezija. 

0,90 

24. lastnosti elementa natrija 0,75 

25. kompleksni ion, ligand, centralni atom, ionska vez, 

centralni ion, oktaedrična razporeditev, koordinacijsko 

število. 

0,51 

26. skeletna formula, vitamin A, molekulska formula 0,93 

27. seţig ogljikovodikov, etanol, voda, ogljikov dioksid, 

glukoza, kisik, propan. 

0,91 

28. izomeri 0,97 

29. poimenovanje organskih spojin 0,71 

30. organske kisikove spojine 0,66 

31. organske kisikove spojine 0,68 

32. molekulska formula, izomeri, kiralni center, plin, spojina 0,88 

33. ogljikovodiki, kloriranje, monoklorirani produkti 0,59 

34. nukleofilne substitucije, 0,85 
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35. prepoznavanje produktov reakcije, aldehidi, kisline, 

ketoni, alkani, 

0,86 

36. prepoznavanje odvisnosti lastnosti spojin od njihove 

zgradbe, vrelišče 

0,80 

37. prepoznavanje formul organskih spojin, 0,49 

38. Tollensov reagent, ketoze, aldoze 0,80 

39. poznavanje formul primarnih in sekundarnih aminov, 

reakcije aminov 

0,27 

40. polimerizacija, polimeri 0,57 

 

Struktura nalog v prvi izpitni poli glede na indeks teţavnosti je prikazana v tabeli 44.  

Tabela 44: Razporeditev nalog glede na indeks teţavnosti 

Interval indeksa teţavnosti Število nalog Številka naloge 

IT  0,50 3 4, 37, 39 

0,50  IT  0,60 5 17, 20, 25, 33, 40 

0,60  IT  0,70 2 30, 31 

0,70  IT  0,80 8 6, 8, 11, 12, 13, 21, 24, 28, 

0,80  IT  0,90 14 1, 5, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 22, 

32, 34, 35, 36, 38 

0,90  IT 8 2, 3, 7, 18, 23, 26, 27, 28 

 

Iz tabele 44 lahko povzamemo, da prevladujejo naloge z indeksom teţavnosti 

med 0,80 in 0,90 ter da je od 40 nalog imelo 30 nalog (75 % nalog) indeks teţavnosti 

enak ali večji od 0,70.  

Najmanj dijakov (27%) je pravilno rešilo nalogo št. 39, ki jo zato podrobneje 

predstavljamo. 
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1.2.2. Druga izpitna pola 

V drugi izpitni poli je bilo 15 nalog različnega tipa, ki so imele od 2,0 do 3,0 

točke, moţne pa so bile tudi polovične točke. Skupaj je bilo pri drugi poli moţno 

doseči 40 točk.  

Tabela 45: Deleţ dijakov, ki so pravilno rešili naloge Maturitetnega izpita iz kemije - Izpitne pole 2. 

Naloga Preverjane vsebine Deleţ dijakov, ki so 

nalogo rešili pravilno 

1. Zgradba atoma, elektronska ovojnica, elektron, nevtron, 

jedro, masno število, atom, formula. 

0,80 

2. Enačba kemijske reakcije, plinast produkt, litij, voda, 

agregatno stanje, mnoţina, mnoţinsko razmerje. 

0,65 

3. Strukturna formula, vezni in nevezni elektronski pari, 

oblika molekule, vrsta vezi, spojina, dušik, klor. 

0,75 

4. Kemijska reakcija, kemijsko ravnoteţje, nevtralizacija, 

redoks reakcija, nukleofilna substitucija. 

0,97 

5. Temperatura tališča, električna prevodnost, trdno 

agregatno stanje, formule snovi, električni tok. 

0,61 

Naloga 39 

 

Zapisani sta formuli dveh aminov: 

CH
3

CH
2

CH CH
3

NH
2

CH
3

CH
2

CH
2

CH
2

NH
2

prvi amin drugi amin

 

 Katera trditev o obeh aminih je pravilna? 

A Prvi amin je sekundarni, drugi amin je primarni. 

B Zmes obeh aminov bi lahko pripravili z adicijo amonijaka na but-1-en. 

C Oba amina reagirata z NaNO2/HCl tako, da izhajajo mehurčki dušika. 

D Produkt pri reakciji obeh aminov s klorovodikovo kislino je ista sol. 

 

Komentar: Pravilen je odgovor C. Glede na nizek deleţ dijakov (27%), ki so nalogo 

pravilno rešili, lahko sklepamo na slabo poznavanje reakcij aminov pri dijakih. Iz 

večjega števila odgovorov A (skoraj 45 %) lahko sklepamo, da dijaki ne poznajo 

razlike med primarnimi in sekundarnimi amini.  
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6. Konstanta kisline, enačba protolitske reakcije, etanojska 

kislina, moč kisline, hidroksidni ioni, oksonijevi ioni, pH, 

koncentracija kisline, protolitsko ravnoteţje, nedisociirana 

molekula, temperatura. 

0,51 

7. Ogljikov dioksid, ravnoteţna reakcija, vodna para, vodik, 

ogljikov dioksid, ogljikov oksid, ravnoteţna mnoţina, 

konstanta ravnoteţja, ravnoteţna koncentracija, poloţaj 

ravnoteţja, tlak, temperatura. 

0,56 

8. Kemijska enačba, gorenje, metan, eksotermna in 

endotermna kemijska reakcija, standardna tvorbena 

entalpija, kisik, metan. 

0,61 

9. Formula, produkt, reducent, urejena enačba kemijske 

reakcije, redoks reakcije. 

0,80 

10. Koordinacijske spojine, ligandi, oksidacijsko število kroma. 0,63 

11. Strukturna, molekulska, empirična formula, model, ogljik, 

vodik, klor, ime spojine. 

0,78 

12. Reakcijska shema, strukturna, racionalna formula, ime 

spojine, formula spojine. 

0,79 

13. Reakcijska shema, skeletna, racionalna formula, organski 

produkti, tip reakcije. 

0,67 

14. Formula, monosaharid, kiralni center, spojina, D-glukoza, 

aldoheksoze, Fehlingov reagent, topnost, voda. 

0,63 

15. Formula spojine, produkt, molekula, kislost 0,64 

 

Struktura nalog v drugi izpitni poli glede na indeks teţavnosti je prikazana v 

tabeli 46. 

Tabela 46: Razporeditev nalog glede na indeks teţavnosti 

Interval indeksa teţavnosti Število nalog Številka naloge 

IT < 0,50 0 / 

0,50 ≤ IT < 0,60 2 6, 7 

0,60 ≤ IT < 0,70 7 2, 5, 8, 10, 13, 14, 15 

0,70 ≤ IT < 0,80 3 3, 11, 12 

0,80 ≤ IT < 0,90 2 1, 9 

0,90 ≤ IT 1 4 
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Iz tabele 46 je razvidno, da so imele vse naloge v izpitni poli 2 Maturitetnega 

izpita iz kemije indeks teţavnosti nad 0,5; prevladujejo pa naloge z indeksom 

teţavnosti med 0,60 in 0,70.  

V drugi poli so v povprečju dijaki od 40 točk dosegli 27,39 točke (68,46 %). 

Najmanj dijakov (51%) je pravilno rešilo nalogo št. 6, ki jo zato podrobneje 

predstavljamo.  
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6. Metanojska kislina ima konstanto kisline Ka(HCOOH) = 1,8 ∙ 10–4, etanojska 

kislina pa ima konstanto kisline Ka(CH3COOH) = 1,8 ∙ 10–5. 

a) Napišite enačbo protolitske reakcije etanojske kisline.  

(1 točka) 

 ___________________________________________________  

 

b) Napišite izraz za konstanto kisline Ka etanojske kisline. 

(0,5 točke) 

Ka =  

 ___________________________________________________  

 

c) Primerjamo raztopini metanojske in etanojske kisline enake koncentracije. Med 

navedenimi šestimi trditvami poiščite pravilne in napišite njihovo kombinacijo. 

(1,5 točke) 

a Etanojska kislina je močnejša od metanojske kisline. 

b Obe kislini sta šibki, zato je v njunih vodnih raztopinah več hidroksidnih 

ionov kakor oksonijevih ionov. 

c Produkt koncentracij oksonijevih in hidroksidnih ionov je pri metanojski kislini 

večji kakor pri etanojski kislini. 

d pH raztopine metanojske kisline je manjši od pH raztopine etanojske kisline 

iste koncentracije. 

e Protolitski ravnoteţji obeh kislin sta pomaknjeni močno v levo, proti 

nedisociiranim molekulam. 

f Konstanta kisline je odvisna od temperature. 

 

Kombinacija pravilnih trditev: ___________ 

 

Komentar: Naloga preverja poznavanje zapisa enačb protolitskih (ravnoteţnih) 

reakcij, zapisa konstante kisline ter dokaj široko razumevanje ravnoteţja v 

raztopinah elektrolitov, ki velja za eno od teţjih poglavij splošne kemije, zato so 

doseţki dijakov pri tej nalogi nekoliko slabši kot pri ostalih nalogah te izpitne pole. 
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Temeljne ugotovitve s stališča obravnave kompetenc in naravoslovne 

pismenosti 

Na osnovi rezultatov analize lahko povzamemo, da dijaki dobro (0,80  IT  0,90) 

oz. zelo dobro (0,90  IT), obvladajo snov, vezano na naslednje izpitne vsebine: 

- Snov, razdelitev snovi na čiste snovi in zmesi, kemijska reakcija kot snovna 

sprememba (vključno z submikropredstavitvami) prepoznavanje kvalitativnega 

in kvantitativnega pomena simbolov, formul, in kemijskih enačb, ter mnoţinska 

in masna bilanca kemijskih reakcij.  

- Zgradba atoma, delci v atomu ter porazdelitev elektronov v atomu.  

- Raztopine, sestava raztopin, mnoţinska koncentracija. 

- Kisline, baze in soli, elektroliti, pH, kislinsko - bazne titracije. 

- Redoks reakcije, oksidacija in redukcija, redoks vrsta. 

- Elelementi I in II skupine periodnega sistema, značilne fizikalne in kemijske 

lastnosti elementov. 

- Prehodni elementi, obravnava kroma, oksidacijska stanja. 

- Zapisi organskih spojin in izomerija, empirična, molekulska, racionalna, skeletna 

in strukturna formula organskih pojin. 

- Nomenklatura organskih spojin, poimenovanje po IUPAC pravilih. 

- Ogljikovodiki 

- Organske kisikove spojine, nukleofilne substitucije, oksidacije alkoholov. 

- Naravno in kemijsko modificirani ogljikovi hidrati, monosaharidi. 

Na osnovi rezultatov analize lahko povzamemo, da dijaki slabše (IT  0,50) oz. 

(0,50  IT  0,60), obvladajo snov, vezano na naslednje izpitne vsebine: 

- Plini, karakteristične lastnosti plinov 

- Kisline, baze in soli, ionske reakcije 

- Redoks reakcije, elektroliza 

- Prehodni elementi, tvorba koordinacijskih spojin 

- Ogljikovodiki, kloriranje 

- Amini, prepoznavanje primarnih oz. sekundarnih aminov, reakcije  aminov 

- Naravni in sintezni polimeri, polimerizacija 
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Predlogi za odpravo pomanjkljivosti 

V svojem poročilu je Drţavna predmetna komisija za splošno maturo za kemijo 

opozorila, da nekatere napake dijakov, ki so jih zasledili pri ocenjevanju izpitnih pol, 

kaţejo na nedoslednosti pri poučevanju kemije v šoli. Učitelji morajo dijake opozarjati 

in navaditi na natančen zapis vezi in lege funkcionalnih skupin v formulah organskih 

spojin. Za splošno izboljšanje stanja bi bilo potrebno učitelje seznaniti z značilnimi 

napakami dijakov pri reševanju nalog odprtega tipa.  

Literatura 

1. Maturitetni izpit iz kemije 2008 - spomladanski rok 

2. LETNO POROĈILO DPKSM O OPRAVLJANJU IZPITA V LETU 2008, Drţavna 

predmetna komisija za splošno maturo za kemijo 

3. Letno poročilo, Splošna matura 2007, Drţavni izpitni center, Ljubljana, 2007. 
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Stopnja razvitosti kemijske pismenosti pri gimnazijcih 

Avtorica: dr. Margareta Vrtačnik 

 

Elementi kemijske pismenosti  

Osnovo kemijske pismenosti predstavlja sposobnost zaznave in razlage  

kemijskih pojmov in procesov na treh ravneh: makroskopski, submikroskopski in 

simbolni. Zaznava makroskopskih sprememb temelji na  sposobnosti  opazovanja in 

opisovanja kemijskih sprememb, za submikroskopsko raven, ki na delčni ravni 

vizualizira in razlaga makroskopske spremembe, je ţe potrebno poznati zakonitosti 

zgradbe snovi in imeti razvite sposobnosti zaznave prostora ter miselne procese 

preslikav predstavitev iz 2-D prostora v 3-D prostor ter obratno. Simbolna raven v 

celoti temelji na poznavanju osnov kemijskega jezika (simbolov, formul) ter kemijske 

slovnice  – pravil in zakonitosti, na osnovi katerih izpeljemo zapise formul, enačbe, 

reakcijske sheme in druge simbolne zapise. Celoten korpus kemijskega jezika, ki 

vključuje tako simbole elementov, formule spojin in zapise kemijskih reakcij ter 

zakonitosti in teorije, je ţe ta trenutek nepredstavljivo obseţen (preko 30 milijonov 

spojin in fragmentov, 118 simbolov, več milijonov zapisov reakcij) in eksponentno 

raste z razvojem kemijske znanosti in s kemijo povezanih mejnih znanosti. V učnih 

načrtih za različne stopnje izobraţevanja moramo izbor kemijskih pojmov omejiti le na 

najbolj bistveno ogrodje pojmov, ki ga lahko z višanjem ravni izobraţevanja 

postopno, v različnih smereh, dograjujemo in poglabljamo.   

Vendar nam kljub številnim reformam še vedno ni uspelo resnično opredeliti 

ustreznega, učenčevi/dijakovi starostni stopnji in razvitosti miselnih procesov 

prilagojenega,  pojmovnega ogrodja kemije, ki bi bilo povezano z njegovimi izkustvi 

in interesi. Učni načrti so glede na predmetnike kemije še vedno prenatrpani s pojmi 

in kar je še bolj narobe, pri obravnavi novih pojmov, le redki učitelji, zaradi 

pomanjkanja časa,  preverijo raven razumevanja ţe obdelanih pojmov, s katerimi so 

novi pojmi povezani. Tako se prepad nerazumevanja povečuje iz šolske ure v šolsko 

uro. Nerazumevanje pa vodi v drsenje po motivacijskem kontinuumu od morda ţe 

stanja definirane zunanje motivacije ali celo notranje na začetku obravnave 

predmeta, v popolno izgubo motivacije za predmet ţe po nekaj urah ali vsaj na 

koncu šolskega leta. Tudi šolska politika ţal ni naklonjena spremembi tega stanja. 

Prepoved pridobivanja delnih ocen med šolskim letom močno podpira razvoj 

nerazumevanja, saj učenec/dijak nista obvezana, da bi vsaj ponovila obdelano snov 

in jo skušala razumeti pred novo šolsko uro. Iz teorije učenja pa vemo, da je uspeh 

učenca/dijaka odvisen od njegovega dela oz. časa, ki ga je pripravljen nameniti 

nekemu predmetu.  

Stanje kemijske pismenosti pri gimnazijcih 

V raziskavi z naslovom ―Akcijsko raziskovanje za dvig kvalitete pouka 

naravoslovnih predmetov v osnovni in srednji šoli‖, ki smo jo izvajali v letih 2006 in 2007 

v  sklopu projekta Partnerstvo fakultet in šol v letih 2006 in 2007, smo na začetku 

raziskave zasnovali interaktivni anketni vprašalnik, na katerega so odgovarjali učitelji 
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partnerskih šol. Pomemben sklop vprašanj je bil vezan na vrednotenje teţavnosti 

kemijskih pojmov.  Učitelji so morali v vprašalniku  navedene sklope kemijskih pojmov 

ovrednotiti s teţavnostjo od 1 do 5 (1 najmanjša teţavnost, 5 največja teţavnost). Iz 

frekvenc odgovorov in teţavnosti smo izračunali povprečno teţavnost pojmov (Ferk 

Savec et al., 2007). V anketi je sodelovalo 15 učiteljev osnovnih šol in 10 učiteljev 

kemije iz srednjih šol, rezultati so podani v Tabeli 47. 

Tabela 47: Za učence in dijake zlasti teţki kemijski pojmi 

Jedrni vsebinski sklop 

OŠ 

Povprečna uteţ 

teţavnosti 

Jedrni vsebinski sklop 

SŠ 

Povprečna uteţ 

teţavnosti 

Zapisovanje in 

urejanje kemijskih 

enačb 

4,5 Kemijske enačbe 3,5 

Povezovanje delcev 3,7 Ravnoteţje v vodnih 

raztopinah 

4 

Reakcije med 

kislinami in bazami 

4 Kisline, baze, soli 4 

Količinski odnosi 3,7 Reaktivnost molekul 

organskih spojin 

3,5 

 

Kaj imajo skupnega vsebine, ki so jih učitelji opredelili kot teţavne? 

Razumevanje izbranih vsebin temelji na razumevanju in pravilni rabi kemijskega 

jezika oz. poznavanju osnov kemijske pismenosti. Zapisovanje in urejanje kemijskih 

enačb predstavlja lahko za učence in dijake nepremostljivo oviro, če ne znajo 

zapisati formul spojin, ki v reakcijo vstopajo in pri reakciji nastanejo. Opredeljevanje 

reaktivnosti organskih molekul temelji na poznavanju strukturnega zapisa organskih 

molekul in prepoznavanju narave reaktivnih mest v molekulah. Tudi opisovanje 

reakcij med kislinami in bazami terja poznavanje formul kislin in baz in razumevanje 

reakcije nevtralizacije. Računanje v kemiji ni moţno, če učenec/dijak ne pozna in ne 

razume pojma mol in formalizma računanja molske mase na osnovi formule spojine 

oz. simbola elementa. V tabeli predstavljeni podatki tudi pokaţejo, da se teţave z 

neko vsebino, ki se začnejo v osnovni šoli, nadaljujejo tudi v gimnaziji, čeprav je 

večina dijakov ţe dosegla formalni način mišljenja in bi morali biti, bolj kot učenci, 

sposobni posploševanja in prenosa znanja na nove primere.  

Vzroke problemov, ki jih imajo dijaki s kemijsko pismenostjo, smo preverili pri 

dijakih šestih gimnazij (Vrtačnik et al., 2007). V raziskavi sta sodelovala 202 dijaka.  Test 

znanja za preverjanje stanja na področju kemijske pismenosti je vključeval pojme, ki 

tvorijo osnovo razumevanja kemije v gimnazijah.  

Pojmovna zasnova testa znanja za preverjanje kemijske pismenosti 

Na razumevanju narave kemijske vezi med atomi temelji sposobnost uporabe 

kemijskega znanja za napovedovanje lastnosti spojin in s tem tudi njihove uporabe 

ter širšega pomena in vpliva na naše ţivljenje in okolje. Predpogoj za razumevanje 

narave kemijske vezi je poznavanje simbolov (vsaj ključnih elementov) ter zakonitosti 

zgradbe periodnega sistema elementov in zgradbe atoma (Glaţar, 2007). Povezave 

med ključnimi pojmi, ki smo jih zajeli v testu znanja, prikazuje Slika 53. 
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Slika 52: Pojmovna mapa za sestavo testa preverjanja kemijske pismenosti 

 

Test znanja je vključeval 8 nalog odprtega tipa. Pri osmi nalogi so morali 

testiranci  v obliki  krajšega zapisa komentirati in razloţiti podatke v tabeli. 

Maksimalno število točk, ki so jih dijaki lahko na testu dosegli, je bilo 32 (100 %).  
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Rezulati z razpravo 

Doseţki testirancev po posameznih nalogah in povprečje, doseţeno pri isti 

nalogi z opredelitvijo ravni znanja, so podani v tabelah od 2 do 9.  Pod vsako tabelo 

so zapisani kratki komentarji v obliki ključnih ugotovitev. 

Tabela 48: Doseţki dijakov v procentih pri 1. nalogi 

Naloga 
Pojmi in 

povezave 
Doseţki posameznih testirancev 

1. Definicija pojma  

elektronegativn

ost 

 

Raven: znanje 

 

Doseţek v 

deleţih 

(povprečje): 

 

39,10 % 

1. Naloga
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%
)

 

 

Ugotovitve: večina testirancev  pojma elektronegativnosti ne zna opredeliti, ali pa ta 

pojem zamenjuje z drugimi sorodnimi pojmi, npr. elektronska afiniteta, ionizacijski 

potencial. 
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Tabela 49: Doseţki dijakov v procentih pri 2. nalogi 

Naloga Pojmi in povezave Doseţki posameznih testirancev 

2.  Elektronegativnost/ 

p.s./sprejemanje 

oddajanje elektronov  

 

Raven: razumevanje 

 

Doseţek v deleţih 

(povprečje): 

 

69,22 % 

2. Naloga
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)

 

 

Ugotovitve: 30 % testirancev  se ne zna dobro orientirati po periodnem sistemu 

elementov in sklepati na zakonitost spreminjanja elektronegativnosti po periodah in 

skupinah. Podobno ne znajo pravilno povezati elektronegativnost s pojmom 

oddajanje oz. sprejemanje elektronov. 
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Tabela 50: Doseţki dijakov v procentih pri 3. nalogi 

Naloga Pojmi in povezave Doseţki posameznih testirancev 

3.   

Razlika v 

elektronegativnosti/ 

prevladujoča narava 

kemijske vezi med pari 

atomov 

 

Raven: razumevanje 

 

Doseţek v deleţih 

(povprečje): 

 

73,56% 
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Ugotovitve: slaba tretjina dijakov ne zna povezati razlik v elektronegativnosti dveh 

parov elementov (C-O, K-Cl, N-N) s prevladujočo naravo kemijske vezi med 

atomoma. 
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Tabela 51: Doseţki dijakov v procentih pri 4. nalogi 

Naloga Pojmi in povezave Doseţki posameznih testirancev 

4.  

Izračun razlik v   

elektronegativnosti 

 (tabela)/ 

ocena narave  

 vezi med  

atomi v spojini. 

 

Raven: uporaba 

 

Doseţek v deleţih 

(povprečje): 

 

42,30% 

4. naloga 
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Ugotovitve: dijaki si ne znajo pomagati s tabelo elektronegativnosti po Paulingu in s 

pomočjo tabele izračunati razlike v elektronegativnosti med elementi v spojini in tako 

sklepati na prevladujočo naravo kemijske vezi v spojini (spojine so predstavljene s 

kemijskimi formulami). 
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Tabela 52: Doseţki dijakov v procentih pri 5. nalogi 

Naloga Pojmi in povezave Doseţki posameznih testirancev 

5.  

Molekulska formula 

binarnih spojin/ 

elektronegativnost  

elementov v molekuli- 

polarnost vezi. 

 

Raven: razumevanje 

 

Doseţek v deleţih 

(povprečje): 

 

79,92% 

5. naloga 
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Ugotovitve: večina dijakov zna na osnovi molekulske formule binarnih spojin sklepati 

na polaren oz. nepolaren značaj molekul. Seveda pa se ne smemo zavesti, saj lahko 

to nalogo rešijo brez razumevanja vpliva elektronegativnosti na polarnost vezi, samo 

s poznavanjem preprostega pravila, da so molekule, ki so sestavljene iz dveh enakih 

atomov nepolarne, iz različnih pa polarne (primeri molekul pri nalogi: HBr, Cl2, N2, ICl).  

Da je slednja ugotovitev verjetna, potrjujejo slabi rezultati pri 6. in 7. nalogi, pri  katerih 

preverjamo podobno znanje, vendar na večatomnih molekulah.  
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Tabela 53: Doseţki dijakov v procentih pri 6. nalogi 

Naloga Pojmi in povezave Doseţki posameznih testirancev 

6.  

Strukturne 

formule/modeli 

molekul/porazdelitev 

nabojev/polarnost 

 

Raven: analiza 

 

Doseţek v deleţih 

(povprečje): 

 

37,92 % 
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Ugotovitve: dijaki imajo teţave iz strukturne formule (največ štiriatomnih molekul) 

sklepati: (1) na porazdelitev delnih nabojev na atomih, (2) prepoznati v strukturni 

formuli atome z neveznimi elektronskimi pari, (3) iz prostorske razporeditve atomov 

sklepati na obliko molekule in s tem na polarnost molekule. Tudi modeli molekul jim 

niso bili v veliko pomoč. 
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Tabela 54: Doseţki dijakov v procentih pri 7. nalogi 

Naloga Pojmi in povezave Doseţki posameznih testirancev 

7. Strukturne 

formule/nevezni 

elektronski 

pari/porazdelitev 

nabojev/polarnost 

 

Raven: analiza 

 

Doseţek v deleţih 

(povprečje): 

 

36,58 % 

7. naloga 
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Ugotovitve: identične kot pri 6. nalogi, le da je naloga nekoliko teţja, ker ena od 

molekul (etin) nima neveznih elektronskih parov. 
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Tabela 55: Doseţki dijakov v procentih pri 8. nalogi 

Naloga Pojmi in povezave Doseţki posameznih testirancev 

8. Iz podatkov v tabeli 

sklepati na 

soodvinost fizikalnih 

lastnosti snovi in 

njihove zgradbe. 

Raven: sinteza  

 

Doseţek v deleţih 

(povprečje): 

33,89 % 
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Ugotovitve: naloga je popolnoma odprtega tipa, za njeno uspešno reševanje je 

potrebno razumevanje vpliva zgradbe snovi na fizikalne lastnosti, hkrati pa morajo 

imeti dijaki  stopnji primerno razvito kemijsko pismenost, da lahko ubesedijo opaţanja 

v tabeli. Kljub dejstvu, da so v tabeli podani podatki za dva tipična primera spojin 

(ionske in molekulske), ima večina dijakov teţave pri reševanju naloge. 
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Graf 46: Povprečni doseţki pri nalogah testa znanja 

 

Povprečni doseţki v %, ki so jih dosegli testiranci pri posameznih naloga, so 

podani v  na grafu 46. 

Ĉe izvzamemo 1. nalogo (39,10 %), ki je od testirancev terjala zapis definicije 

elektronegativnosti, ki jo je večina testirancev očitno pozabila, sta dve tretjini 

testirancev z uspešnim reševanjem 2., 3. in 5. naloge dokazali, da razumeta pojem 

elektronegativnost in ga znata uporabiti za napovedovanje vrste vezi med pari 
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atomov (2. naloga in 3. naloga). Prav tako niso imeli teţav z napovedjo vrste vezi 

binarnih spojin (5. naloga). Ţal pa se na stopnji dveh najniţjih kognitivnih 

komepetenc: znanja in razumevanja, ugodni trezultati tudi končajo. Pri 4. nalogi so 

morali testiranci uporabiti znanje o elektronegativnosti v nekoliko drugačni obliki, kot 

so bili navajeni in znanje tudi posplošiti. Samo še 42,30 % testirancev je bilo sposobnih 

uporabe znanja. Deleţ uspešnosti reševanja dodatno pade, če sta za pravilno rešitev 

potrebna analiza znanja in povezovanje znanja o elektronegativnosti atomov z 

dodatnimi pojmi, kot so vezni in nevezni elektronski par. Kljub uporabi fizičnih 

modelov za laţjo vizualizacijo razporeditve atomov molekul v prostoru, je nalogi s to 

zahtevnostno stopnjo znanja uspešno rešilo le 37,92 % (6. naloga) in 36,58 % (7. 

naloga) testirancev. Ker gre pri obeh nalogah za razumevanje in uporabo istega 

seta pojmov, dajo rezultati slutiti, da je razumevanje teh pojmov in njihova uporaba 

le površna, saj znanje pri večini testirancev ni doseglo ravni prenosa na nove, v šoli 

ne predstavljene primere. 

Najslabše se je reševala 8. naloga, povprečen doseţek pri tej nalogi je bil 

skromnih 33,89 %. Naloga je značilen primer sinteze znanja. Na osnovi analize 

podatkov o lastnostih dveh spojin so morali dijaki ugotoviti, kakšna je soodvisnost 

zgradbe snovi in fizikalnih lastnosti in te ugotovitve ustrezno ubesediti.  

Zaključki 

Rezultati raziskave kaţejo na relativno nizko kognitivno raven znanja ključnih 

kemijskih pojmov, ki pri večini gimnazijcev ne presega ravni razumevanja pojmov in 

njihove uporabe na znanih, šolskih primerih. Višje kognitivnih sposobnosti, kot so 

uporaba znanja na novih primerih, sposobnost analize podatkov in informacij ter 

sinteze podatkov v »novo« znanje in sposobnost pisnega sporočanja s pravilno 

uporabo kemijskega izrazoslovja pa je sposobna dosegati le tretjina testiranih 

gimnazijcev. Ĉe ravni znanja preoblikujemo v kompetence, lahko rečemo, da je od 

inštrumentalnih kompetenc (Tuning, 2008) ţe doseganje višjih kognitivnih sposobnosti  

sposoben  le manjši del srednješolcev, od jezikovnih kompetenc pa rezultati kaţejo 

na šibko razvito sposobnost strokovnega pisnega izraţanja. V nadaljevanju projekta 

se bomo morali bolj kot v iskanje novih vsebin, ki bi dodatno obremenile učni načrt, 

usmeriti v razvijanje aktivnih didaktičnih pristopov, ki bodo podpirali kvaliteto in 

trajnost znanja in hkrati vplivali na doseganje bolj osmišljene motivacije za učenje 

kemije.  
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Didaktična analiza učnega načrta kemije za 8. in 9. razred 

osnovne – moţnosti razvoja naravoslovne pismenosti  

Avtorica: dr. Darinka Sikošek 

 

V posodobljenem učnem načrtu osnovnošolskega kemijskega izobraţevanja je 

predmet Kemija opredeljen kot splošno izobraţevalen predmet, pri katerem bodo 

učenci pridobivali temeljna kemijska znanja in razvijali  eksperimentalne spretnosti, 

kar torej pomeni razvijanje kemijske in hkrati naravoslovne pismenosti, kot  

nezamenljive popotnice za aktivno in odgovorno ţivljenje oz. delovanje v sodobni 

druţbi. Saj izkustveno-eksperimentalno-problemsko-raziskovalni pristop kot značilnica 

kemijskega izobraţevanja pripomore k razumevanju udejanjanja naravoslovnih 

znanosti in razvijanju pozitivnega odnosa do znanstveno-raziskovalnih izsledkov teh, 

še posebej kemijskih znanosti. Ker se kemija interdisciplinarno povezuje z drugimi 

matičnimi naravoslovnimi znanosti, je ključnega pomena tudi njena aplikativna vloga  

v številnih industrijskih panogah, s čimer je poudarjen njen gospodarski pomen, kar se 

posledično odraţa tudi na njenih vplivih na socialne odnose razvijajoče se 

podjetniške druţbe.  

Izhajajoč iz splošnih ciljev tega predmetnega področja, si učenci pri pouku kemije 

razvijajo vrsto naravoslovno-matematičnih kompetenc kompleksnega in kritičnega 

mišljenja, pri čemer kaţe izpostaviti zlasti četvero kompentenčnih sklopov:  

- Iskanje, obdelava in vrednotenje podatkov iz različnih virov; 

- Uporaba osnovne strokovne terminologije pri opisovanju pojavov, procesov in 

zakonitosti; 

- Razvijanje eksperimentalnih spretnosti in metod raziskovanja; 

- »Odnosna« in odločitvena zmoţnost. 

Poleg naravoslovno-matematične kompetence ta učni načrt omogoča tudi 

uresničevanje ključnih kompetenc vseţivljenjskega učenja, ki so v skladu z uradnim 

listom EU opredeljene kot kombinacija znanj, spretnosti in odnosov, aktualnih v danih 

okoliščinah. Poleg zgoraj ţe omenjene naravoslovno-matematične kompetence za 

razvoj kompleksnega in kritičnega mišljenja, je potrebno posebej izpostaviti razvoj 

matematične in osnovne kompetence v naravoslovnih znanostih in tehnologiji, kakor 

tudi  kompetenco digitalne pismenosti. 

Prav tako pa osnovno šolsko kemijsko izobraţevanje  omogoča tudi razvijanje: (1) 

sporazumevanja v maternem in tujih jezikih, (2) učenje učenja, (3) socialnih in 

drţavljanskih kompetenc in (4) samoiniciativnosti ter podjetnosti kot  ključnih 

kompetenc vseţivljenjskega učenja. 

Metodološka zasnova tega učnega načrta je taka, da učitelj izhajajoč iz iz 

procesnih in odnosnih ciljev lahko sklepa na aktualne dejavnosti in načrtuje izbor 

aktualnih metod in oblik dela, uporabljenih pri izvajanju ciljnih dejavnosti 
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posameznega vsebinskega sklopa. Iz navedbe medpredmetnih povezav in 

kroskulikularnih tem, opredeljenih ob  posameznem vsebinskem sklopu,  pa učitelj 

kemije lahko  načrtuje timski pristop  pri poučevanju in učenju teh vsebin, kar je 

mogoče udejanjati tekom različnih kurikularnih oblik učnega procesa, kot so npr. 

naravoslovni in projektni dnevi.  

Kot parameter učnega načrta so navedeni tudi »Pričakovani rezultati«, in sicer  

ob koncu tretjega triletja, kakor oni tudi potrebni za napredovanje v višji letnik. 

Seveda so avtorji tega učnega načrta pri zapisu omenjenega »kataloţnega znanja« 

izhajali iz predhodno ţe omenjenih ključnih kompetentnih ciljev.  

Zajeta so tudi didaktična priporočila učitelju kot tradicionalen parameter 

učnega načrta, ki izpostavljajo znanstvena vprašanja in učenčeve aktivnosti, zlasti 

reševanje problemov in analizo eksperimentalnih podatkov in informacij iz literature. 

Ta priporočila, poleg pojasnila glede metodološkega pristopa, ki naj bi bil uporabljen 

pri uvajanju novih kemijskih pojmov, obsegajo naslednje didaktične parametre:  

1. eksperimentalno-raziskovalni pristop,  

2. Prostorske predstave, vizualizacijske modele in IKT,  

3. Delo z viri in predstavljanje informacij,  

4. Kemijska varnost,  

5. Projektno sodelovalno delo.  

Poudarki, ki naj bi jih učitelj kemije upošteval pri uresničevanju omenjenih 

parametrov pa so prikazani v spodnji preglednici:  

Eksperimentalno-Raziskovalni pristop  življenjsko-okoljsko problemsko učenje 

(1) eksperimenti (izbor, načrtovanje, priprava)  učiteljeva avtonomnost / učenčevo 

sodelovanje;  

(2) eksperimentalno delo (ED) kot vodilna metoda kemijskega izobraţevanja, terensko delo in 

uporaba IKT orodij kot dopolnilo ED (video posnetki oz. simulacija eksperimentov dopustno kot 

dopolnilo in samo izjemoma kot nadomestilo);  

(3) induktivna-deduktivna vloga eksperimentalnega dela pri usvajanju kemijskih pojmov;  

(4) prednostno dijakovo izvajanje eksperimentalnega  dela, dopolnjeno z izvajanjem 

demonstracijskih eksperimentov z učenci kot aktivnimi opazovalci;  

(5) eksperimentalno delo kot priloţnost za uvajanje učencev raziskovalno delo oz. 

pridobivanje raziskovalnih kompetenc, torej usposabljanje za: (a) opazovanje, opisovanje, 

zapisovanje, obdelavo in predstavitev  opaţanj, podatkov, rezultatov; (b) opredelitev / 

zastavljanje eksperimentalno-raziskovalnih problemov / vprašanj; (c) oblikovanje hipotez in 

napovedovanje doseţkov; (d) načrtovanje izvajanja  varnega eksperimentalno-

raziskovalnega dela (t.j. poznavanje osnovnih laboratorijskih pripomočkov in tehnik dela); (e) 

povezovanje in primerjanje dobljenih eksperimentalnih rezultatov kot primarnim virom z 

objavljenimi rezultati v strokovnih virih kot sekundarnim virom; (f) opredelitev odvisnih in 
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Upoštevajoč didaktično načelo primernosti naj učitelj posamezne kompetentne 

doseţke programa (tudi naravoslovne kompetence kot opomba D. Sikošek) 

prilagaja tudi učencem s posebnimi potrebami. 

Naj ne ostaja prezrto niti vrednotenje doseţkov kot regularni didaktični 

parameter učnega načrta, kjer je posebej izpostavljeno dvoje poudarkov 

sodobnega poučevanja kemije: (1) razvijanje spretnosti, (2) spodbujanje 

pojmovnega spreminjanja učenca in njegovih razvojnih potencialov. Zato postaja 

odločilnega pomena učiteljeva povratna informacija, ki naj osvetljuje različne vidike 

učenčevega teoretskega predmetnega znanja in njegovo stopnjo obvladanosti 

eksperimentalnih veščin, kakor tudi omogoča oblikovati podobo o učenčevih 

zmoţnostih in delu.  

Literatura 

1. prenovljeni učni načrt Kemija, Osnovna šola, 8. raz. (70 ur) in 9. raz. (64 ur) 

neodvisnih spremenljivk ter njihovo kontrolo; (g) kritično vrednotenje rezultatov in uporabljenih 

metod  eksperimentalnega dela ter iskanje izboljšav. 

Prostorske predstave in vizualizacijski modeli 

1) makroskopska raven zaznavanja in submikroskopsko-simbolna raven razlage in 

napovedovanja  pojavov in procesov  potreba po razvijanju kemijske vizualne pismenosti 

ob uporabi vizualizacijskih elementov (kemijskih modelov, animacij, itd.);  

(2) priporočili:  

(a) ob učenju iz modelov vključujemo učenje o modelih kot kombinacijo fizičnih in 

računalniško generiranih kemijskih modelov;  (b) povezovanje vizualizacijskih elementov, 

sodobne IKT in eksperimentalnega dela.    

Delo z viri kemijskih informacij in predstavljanje informacij 

(1) pri učenčevem navajanju na delo  z viri in uporabo sodobne IKT učitelj prevzema vlogo 

usmerjevalca in pomočnika pri obdelavi le-teh; (2) uporabo informacijskih virov integriramo 

tudi v druge metode poučevanja in učenja, zlasti v eksperimentalno delo in projektno-učno 

delo ter strokovne oglede. 

Kemijska varnost 

Za uspešno  učenčevo pridobivanje kompetence kemijske varnosti (zlasti oceno tveganja in 

obvladanje le-tega), pri čemer je treba upoštevati didaktično načelo sistematičnosti in 

doslednosti glede upoštevanja navodil za varno eksperimentalno delo in uporabo aktualnih 

zaščitnih sredstev, kakor tudi ustrezno odstranjevanje odpadnih snovi. 

Projektno sodelovalno delo 

Priloţnost za načrtno razvijanje socialne kompetence učencev predstavlja  izvajanje različnih 

dejavnosti, načrtovanih v okviru projektno-sodelovalnega dela npr. pri vsebinskem sklopu 

»Elementi v periodnem sistemu«. 
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Didaktična analiza učnega načrta kemije za program gimnazije – 

moţnosti razvoja naravoslovne pismenosti  

Avtorica: dr. Darinka Sikošek 

 

Učni načrt predmeta Kemija v gimnazijskih programih:  Splošna gimnazija, 

Klasična gimnazija, Strokovna gimnazija (Ekonomska gimn., Tehniška gimn., 

Umetniška gimn.). V navedenih programih je predmet Kemija zajet v obsegu: 70, 140, 

210, 315 ur. 

Uvajanje posodobljenih učnih načrtov v vseh gimnazijskih programih se je 

pričelo z vpisno generacijo v 1. let. 2008/09. Učni načrti za kemijo so bili sprejeti na 

sejah Strokovnega sveta RS za splošno izobraţevanje v naslednjih terminih: 14.02.2008 

splošna gimnazija; 28.02.2008 (klasična, strokovna gimnazija). 

Med komponentami posodobljenih programov9 kaţe izpostaviti: (1) dejavnosti 

za medpredmetno povezovanje, (2) KOMPETENCE in (3) prvine trajnostnega razvoja. 

Ob uporabi metode reševanja problemov je priporočen naslednji pristop:  

(1) zastavitev problemskih vprašanj, (2) primerjalno izvajanje eksperimentov 

osredotočeno na procesno ciljne dejavnosti, načrtovane v okviru posameznih faz 

metode reševanja problemov: od opazovanja in zapisovanja opaţanj, kar 

predstavlja dejavnost, izvajano v okviru zbiranja informacij kot metodološko fazo, 

preko iskanja so-odvisnosti in sklepanja z nadaljnjim posploševanjem kot dejavnostjo 

faze, imenovane logično sklepanje ter teoretskimi razlagami, kakor tudi posledičnim 

preverjanjem dobljenih ugotovitev in sklepov, kot značilnico faze evalvacija rešitve. 

Eksperimentalna opaţanja kot vir informacij je treba podpreti še z različni 

drugimi viri, kar zavezuje učitelje k usmerjanju dijakov k uporabi različnih informacijskih 

virov (zlasti elektronskih) in vodenju dijakov pri iskanju in kritičnem vrednotenju 

pridobljenih podatkov.  

Izpostavljena so zlasti naslednja priporočila učitelju:  

1. pri prikazovanju primerov pojmovnih ilustracij naj bi bilo dosledno upoštevano 

načelo postopnosti; 

2. pri opisovanje pojavov je potrebno dosledno upoštevanje načela eksaktnosti, kar 

med drugim pomeni učenje kemijskega jezika, usvajanje kvantitativnih veličin in 

podobno; 

3. pri povezovanju eksperimentalnih opaţanj s teoretskimi podatki iz literature 

izhajati iz makroskopskih opaţanj, ki jih je treba razloţiti na mikroskopski ravni ob 

uporabi elementov  vizualizacije. Tak pristop, ki  temelji na upoštevanju načela 

nazornosti naj pripomore k  razvijanju dijakove usposobljenosti za sklepanje z 

                                                           
9 Okroţnica: Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraţevanje odraslih, srednjim šolam in drugim izobraţevalnim 
organizacijam, ki izvajajo gimnazijske izobraţevalne programe, št. 6035-4/2008, 16.05.08. 
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indukcijo, kakor tudi uporabo posplošitev in principov za sklepanje v konkretnih 

situacijah. 

Cilji in vsebine kot didaktični parameter gimnazijskih učnih načrtov predmeta 

Kemija tako osnovnega kakor tudi izbirnega programa med drugim obsega 

vsebinsko geslo »Uvod v varno eksperimentalno delo«. V okviru tega gesla je 

opredeljena paleta kompentenčnih ciljev, opredeljenih na kakovostnih stopnjah, kar 

ustreza kemijski kompetenci: »usposobljenost za varno ravnanje s snovmi in varno 

eksperimentairanje, sposobnost ocene nevarnosti dela« kot sestavini Varnega 

eksperimentiranja, ki predstavlja kompentenčni sklop 4. Organizacija in vodenje 

eksperimentalnega dela. Ta kompentenčni sklop predstavlja eno od specifičnih 

kompetenc, udejanjani na treh ključnih naravoslovnih področjih (ke-fi-bio). 

 

Tabela 56: Kakovostna analiza ciljev vsebinskega gesla »Uvod v varno eksperimentalno delo« (splošna gimnazija) 

Ciljni glagoli Pojmi Taksonomska stopnja po Bloom-u 

(B)/ Marzano (M) 

razlikujejo, 

utemeljujejo 

eksperiment, eksperimentalni 

pogoji/ okoliščine, spremenljivke/ 

konstante 

analiza (B); 

sklepanje z indukcijo/dedukcijo, 

utemeljevanje, odločanje (M) 

razumejo eksperiment (pomen, vloga) razumevanje;vrednotenje (B) 

preiskovanje (M) 

prepoznajo laboratorijski pripomočki (uporaba) razumevanje (B); 

razvrščanje, odločanje (M) 

se urijo osnovne laboratorijske tehnike manipulacija (B) 

spoznajo R,S stavke, zaščitna oprema razumevanje (B); preiskovanje (M) 

usvojijo toksikologija (osnovni pojmi) razumevanje (B); preiskovanje (M) 

razvijajo 

zmoţnost 

spretnosti, tehnike 

(eksperimentalne, delo z viri); 

varno eksperimentalno delo 

preciziranje (B); preiskovanje, delo z 

viri (M) 

 

Nadaljnji parameter omenjenega učnega načrta so pričakovani doseţki, ki so 

členjeni v procesna in vsebinska znanja. Procesna znanja se nanašajo obvladanje 

temeljnih kemijskih znanj, spretnosti in veščin, potrebnih za aktivno in odgovorno 

ţivljenje in delovanje v sodobni druţbi. Posebej je izpostavljena kemijska pismenost, ki 

obsega razumevanje principov kemijskih znanosti in razvijanje pozitivnega odnosa do 

teh znanosti kot ključne sestavine naravoslovnih znanosti. Poleg »kemijskih« naj bi 

dijaki razvili tudi splošna procesna znanja, ki so prenosljiva na druga področja 

človekovega delovanja. 
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Ob dejavnostih, izvajanih pri posameznih vsebinskih sklopih se naj bi dijaki 

usposabljali za: (1) obvladanje izbranih tehnik dela 

Tabela 57: Pričakovani doseţki osnovnega programa (splošna znanja) 

usposabljanje za 

procesne 

kompetence 

elementi kompetenc Taksonomska stopnja po Bloom-u 

(B)/ Marzano (M) 

obvladanje eksperimentalne tehnike (izbrane); preciziranje (B) 

predstavitev 

(argumentirana) 

samostojno eksperimentalno delo 

/ demonstracijski eksperimenti 

(potek, opaţanja, rezultati) /lastni 

izdelki (seminarsko delo, projektno 

delo); 

analiza, sinteza, evalvacija, 

artikulacija, naturalizacija (B); 

eksperimentalno raziskovanje in 

preizkušanje, predstavljanje idej, 

razvijanje kritičnega mišljenja (M); 

uporabo // 

razumevanje 

zbirka kemijskih modelov / različni 

podatkovni viri / osnovna kemijska 

terminologija // submikroskopski 

prikazi 

razumevanje, preciziranje (B); delo 

z viri (M); 

posedovanje, 

ravnanje, 

odnos, uporaba snovi (zavzeto, 

odgovorno, utemeljeno) / zdravje, 

okolje; 

evalvacija, odzivanje, 

ponotranjenje vrednot (B); analiza 

perspektiv (M); 

 

Vsebinske kompetence  Uvod v varno eksperimentalno delo 

poznavanje,razlaganje, 

razlikovanje, iskanje, 

pojasnjevanje, uporaba, 

načrtovanje; 

Eksperimenti (pogoji/ 

okoliščine, spremenljivke / 

konstante); 

razumevanje, analiza (B) 

Osnovni laboratorijski 

pripomočki / tehnike 

dela;  

preciziranje (B) 

Podatki (lastnosti snovi); razumevanje (B); 

argumentiranje,abstrahiranje (M) 

Toksikološki pojmi; razumevanje (B); 

argumentiranje/utemeljevanje (M) 

Eksperimenti, 

laboratorijske tehnike;  

reševanje problemov, artikulacija 

(B);  

 

Potreben parameter učnega načrta predstavljajo tudi didaktična priporočila 

učitelju. Ta priporočila obsegajo naslednje elemente:  

1. eksperimentalno-raziskovalni pristop,  
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2. Prostorske predstave in vizualizacijski modeli,  

3. Delo z viri in predstavljanje informacij,  

4. Kemijska varnost,  

5. Projektno sodelovalno delo. Analizne ugotovitve so predstavljene v tabeli 

57. 

 

Tabela 58: Lista didaktičnih priporočil učitelju 

 

Eksperimentalno-Raziskovalni pristop 

(1) eksperimenti (izbor, načrtovanje, priprava)  učiteljeva avtonomnost / dijakovo 

sodelovanje , 

(2) eksperimentalno delo (ED) kot vodilna metoda kemijskega izobraţevanja, terensko delo in 

uporaba IKT orodij kot dopolnilo ED (video posnetki oz. simulacija eksperimentov dopustno kot 

dopolnilo in samo izjemoma kot nadomestilo); 

(3) induktivna-deduktivna vloga eksperimentalnega dela pri usvajanju kemijskih pojmov, in 

sicer eksperimetalna opaţanja predstavljajo: (a) primarni vir podatkov, (b) dokaze pri 

preverjanju veljavnosti raziskovalnih hipotez in teorij; 

(4) prednostno dijakovo izvajanje eksperimentalnega dela, dopolnjeno z izvajanjem 

demonstracijskih eksperimentov z dijaki kot aktivnimi opazovalci; 

(5) eksperimentalno delo kot priloţnost za uvajanje dijakov v metodologijo raziskovalnega 

dela oz. pridobivanje raziskovalnih kompetenc, torej usposabljanje za:  

(a) opazovanje, opisovanje, zapisovanje, obdelavo in predstavitev opaţanj,  podatkov, 

rezultatov;  

(b) opredelitev/ zastavljanje eksperimentalno-raziskovalnih problemov/ vprašanj;  

(c) oblikovanje hipotez in napovedovanje doseţkov;  

(d) načrtovanje izvajanja varnega eksperimentalno-raziskovalnega dela;  

(e) povezovanje in primerjanje dobljenih eksperimentalnih rezultatov kot primarnim virom z 

objavljenimi rezultati v strokovnih virih kot sekundarnim virom;  

(f) povezovanje teoretskih dognanj z dogajanji v naravnih in bivalnih okoljih;  

(g) kritično vrednotenje rezultatov in uporabljenih metod  eksperimentalnega dela ter iskanje 

izboljšav. 
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Kompetence projektno-sodelovalnega dela dijakov (DD Jasmina Kolbl) 

Osnovno področje 

kompetenc 

Seznam kompetenc 

Naravoslovne 

kompetence 

raziskovanje in razumevanje naravnih procesov in pojavov 

 sposobnost in pripravljenost uporabe znanja in 

metodologije za razlago naravnega sveta z namenom 

ugotovitve vprašanj in sklepanja na podlagi dokazov 

sistematično zbiranje kemijskih/fizikalnih podatkov in 

informacij 

skrb za zdravje in varnost 

uvajanje v metodologijo raziskovalnega dela - načrtovanje 

eksperimentov, zbiranje dokazov, analiza dokazov, sklepi in 

vrednotenje 

obvladovanje določenih eksperimentalnih spretnosti 

Matematične  sposobnost in pripravljenost za uporabo matematičnih 

Prostorske predstave in vizualizacijski modeli 

1) makroskopska raven zaznavanja in submikroskopsko-simbolna raven razlage in 

napovedovanja pojavov in procesov  potreba po razvijanju kemijske vizualne pismenosti ob 

uporabi vizualizacijskih elementov (kemijskih modelov, animacij, itd.);  

(2) priporočili:  

(a) kombinacija fizičnih in računalniško generiranih kemijskih modelov;   

(b) povezovanje vizualizacijskih elementov in eksperimentalnega dela.  

Delo z viri kemijskih informacij in predstavljanje informacij 

(1) pri dijakovem usposabljanju za delo  z viri učitelj prevzema vlogo usmerjevalca in 

pomočnika pri obdelavi le-teh; 

(2) uporabo informacijskih virov integriramo tudi v druge metode poučevanja in učenja, zlasti 

v eksperimentalno delo in projektno-učno delo. 

Kemijska varnost 

Za uspešno dijakovo pridobivanje kompetence kemijske varnosti je zlasti potrebno 

upoštevati didaktično načelo sistematičnosti in doslednosti glede upoštevanja navodil za 

varno eksperimentalno delo in uporabo aktualnih zaščitnih sredstev. 

Projektno sodelovalno delo 

Izvajanje različnih dejavnosti, ki jih obsega projektno sodelovalno delo, predstavlja 

odlično priloţnost za načrtno razvijanje socialne kompetence dijakov.  
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kompetence načinov razmišljanja in predstavljanja 

Kompetence 

informacijske pismenosti 

uporaba računalnika za prikaz osnovnih naravnih procesov 

in pojavov ter za proučevanje dogajanj pri spremembah na 

nivoju delcev 

Učenje učenja sposobnost učiti se in vztrajati pri učenju, organizirati lastno 

učenje, vključno z učinkovitim upravljanjem s časom in 

informacijami, individualno in v skupinah. 

 

Literatura 

1. prenovljeni učni načrt (Gimazija) 

2. DD J. Kolbl: Projektna dejavnost  Nar Kompetence 

3. SeNal: Ana učnih načrtov gim. Izob. (PAI dop. program) 
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Pregled posodobljenega učnega načrta za gimnazije z vidika 

analizne kemije – moţnosti razvoja naravoslovne pismenosti  

Avtorica: dr. Nataša Gros 

 

Prikaz najpomembnejših rezultatov raziskave 

Učni načrt glede analizne kemije daje vtis kot, da bi ta ne bila integralni del 

kemije in hkrati področje, ki ima velik druţben pomen in je povezano z mnogimi 

realnimi situacijami ter kot tako tudi pomembno za motiviranje dijakov in oblikovanje 

pozitivnega odnosa do kemije. Temeljni pojmi analizne kemija kot so npr. pojmi: 

vzorec, analiza, analizna metoda, kvalitativna/kvantitativna določitev, meritev, 

umeritev instrumenta, rezultat analize, izvid so del temeljnega kemijskega 

besednjaka in kot taki sodijo v naravoslovno pismenost, pomen pa imajo tudi v 

ţivljenju posameznika, vendar se v učnem načrtu ne pojavijo. Upam, da so mnogi od 

omenjenih pojmov na konkretni ravni izvedbe pouka vendarle bolj prisotni kot je 

sklepati iz učnega načrta in, da enota »Uvod v varno eksperimentalno delo« odpira 

prostor za njihovo uvajanje. Ne zastopam stališča, da bi morali v gimnaziji posebej 

učiti analizno kemijo, niti, da bi morali analizni proces vključevati in izvajati v njegovi 

celovitosti, pomembno pa se mi zdi, da se vzpostavi vsaj temeljna zavest in 

predstava o njem in, da se poudari, da je v kemiji meritev vpeta v širši okvir. Analizni 

proces, ki vključuje kvantitativni pristop, neposredno razvija temeljne naravoslovne  

kompetence in hkrati predpostavlja ter utrjuje naravoslovno pismenost. Škoda je tudi, 

da enota »Izbrani primeri iz spektroskopije« to področje predstavi enostransko zgolj za 

identifikacijo snovi, povsem pa prezre kvantitativne vidike in spektrometrijo v vidnem 

področju in tako opusti moţnost nekaterih dodatnih povezav. Dijaki se pri uporabi 

hitrih testov srečajo s kolorimetrijo, iz katere se je razvila spektrometrija v vidnem 

področju. Brez vsaj temeljnega poznavanja in razumevanja osnov spektrometrije v 

vidnem področju lahko dijaki hitre teste predvsem uporabljajo, manj pa razumejo. 

Vsaj na ravni izvedbe pouka bi veljalo nekoliko bolj izpostaviti analizno kemijo kot 

integralni del področja kemije, in poudariti njeno druţbeno vlogo. Z analiznimi pristopi 

bi bilo mogoča podpreti tudi uvajanje temeljnih pojmov v nekaterih vsebinskih 

sklopih kot so npr.: kemijsko ravnoteţja,  kemijska kinetika in kataliza in vzpostaviti 

mnoge pozitivne povezave. 

Temeljne ugotovitve s stališča obravnave kompetenc in naravoslovne 

pismenosti 

Kemijska sinteza in kemijska analiza sta temeljni raziskovalni metodi, s katerima v 

kemiji prihajamo do novih spoznanj. V kemijski sintezi uporabljamo analizne metode 

za potrjevanje predvidenega poteka reakcij in nastanka pričakovanih produktov ter 

ugotavljanje izkoristkov reakcij. V analitiki izvajamo kemijske reakcije in vodimo 

kemijske procese z namenom, da omogočimo potrditev prisotnosti neke sestavine v 

vzorcu in določitev njene mnoţine, mase, koncentracije in podobno.  
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Pridobivanje analiznih rezultatov ni samo sebi namen, temveč je usmerjeno v 

iskanje odgovorov na  realna vprašanja oz. reševanje realnih problemov.  Analizna 

kemija pomaga iskati odgovore na vprašanja kot so npr.: Ali je voda pitna? Ali je 

hrana za uţivanje varna? Ali je prst gnojena primerno in ne prekomerno? Ali je 

zelenjava res pridelana biološko? Kakšno je stanje našega okolja. Ali je nova 

tehnologija okolju prijaznejša? Ali čistilna naprava deluje učinkovito. Kaj je povzročilo 

zastrupitev neke osebe? Kakšno je zdravstveno stanje osebe? Kdo je povzročitelj 

prometne nesreče?  Ali je športnik uporabljal nedovoljena sredstva za doseganje 

boljših športnih rezultatov? Ali je na novo odkrito umetniško delo pristno ali 

ponaredek iz kasnejšega obdobja? Tako imenovane avtentične situacije so tako z 

analizno kemijo neposredno povezane. 

Širšega pomena analizne kemije za druţbo ni teţko utemeljiti, saj  ugotovitve 

analizne kemije, poleg, kemikov, ki delujejo na področju razvoja in raziskav ter 

kemijske industrije, rabijo tudi številna druga področja. Za mnoga od teh področij 

postaja analitika kar njihov neodtujljivi in integralni del. Analizna kemija je temeljna za 

klinično kemijo, laboratorijsko medicino, toksikologijo, ekologijo, ţivilstvo, tehnologijo, 

oskrbo prebivalstva z neoporečno pitno vodo kar je tudi v svetovnem pogledu velik 

problem in še bi lahko naštevali. Zardi navedenega se z uporabo analiznih metod v 

vedno večji meri srečujejo tudi strokovnjaki z drugih področij in to ne le kot naročniki 

analiz, temveč vse pogosteje tudi kot njihovi izvajalci za potrebe svojega dela. Tako 

analitika ni več le eno od najpogostejših zaposlitvenih področij kemikov, temveč 

postajajo analizne spretnost in obvladovanje analiznih metod tudi potreba in 

prednost za strokovnjake na drugih področjih; razumevanje pomena temeljnih 

analiznih pojmov in tega, kako  analizna kemija prispeva k reševanju druţbenih 

problemov pa gotovo tudi del širše naravoslovne pismenosti vsakega odgovornega 

in osveščenega drţavljana in potrošnika.  

Naj omenim še to, da je analizna kemija gotovo tisti del kemije, ki ga ne 

bremenijo negativne miselne povezave v smislu: kemija – kemijska industrija – 

uničevanje naravnega okolja – ogroţanje zdravja ljudi – črna prihodnost planeta. 

Analizna kemija teh problemov ne povzroča, pomaga pa reševati mnoga za druţbo 

in posameznika zelo pomembna vprašanja in probleme, tudi okoljske, zato lahko 

pomembno prispeva k drugačnemu odnosu do kemije, ki je pogosto negativen 

zaradi zelo ozkega in enostranskega gledanja na to področje.  

Analizna kemija druţbi ne le sluţi, temveč nanjo tudi vpliva. Tako je bilo npr. v 

primeru uporabe svinca v gorivih. Ko so se analizne metode razvile do te mere, da je 

bilo mogoče dokazati, kje vse je svinec prisoten in v kolikšni meri, je bilo mogoče tudi 

potrditi povezave med uporabo osvinčenega bencina, vplivi na okolje in 

posledicami za zdravje ljudi, kar je privedlo do spremembe odnosa do takega goriva 

in iskanja nadomestnih tehnoloških rešitev ter zakonodajnih sprememb.  

Analizna kemija lahko zaradi svoje povezanosti z resničnim ţivljenjem in 

kvantitativnih pristopov, ki so zanjo temeljni, pomaga osmisliti učenje mnogih sicer 

zelo abstraktnih vsebin kot so npr.: urejanje kemijskih enačb in obvladovanje 

kemijskega računanja. V tej povezavi te vsebine in pridobivanje tovrstnih spretnosti ni 

več zgolj dolgočasna, »teţka«, navidez ničemur koristna akademska vaja, temveč 
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neposredna potreba.  Brez tega ni mogoče priti do rezultata analize, ki je nujen za 

razrešitev nečesa realnega. Tako lahko povezave z analizno kemijo neposredno 

prispevajo k boljši naravoslovni pismenosti bolj pozitivnemu odnosu do naravoslovja 

ter razvijajo ustrezne kompetence.  

Ob pregledu prenovljenega Učnega načrta kemije za gimnazijo v besedilu 

nisem zasledila izraza analizna kemija kot tudi ne izraza kemijska sinteza. Naj 

uvodoma poudarim, da je izhodišče za to presojo izključno učni načrt, verjamem, da 

je lahko tisto, kar tukaj navajam kot nekaj, kar v njem pogrešam, na ravni izvedbe 

pouka vendarle prisotno tako ali drugače, v večji ali manjši meri.  

Iz učnega načrta ni razvidno, da bi gimnazijec pri pouku kemije razvil zavest o 

tem, da sta kemijska sinteza in kemijska analiza temeljna pristopa in raziskovalni 

metodi na področju kemije, čeprav učni načrt izpostavi cilj, da naj bi gimnazijec 

razumel pomen in vlogo eksperimenta v znanosti, posebej kemiji. V besedilu so 

nasprotno uporabljani izrazito abstraktni izrazi, ki hkrati tudi niso kemiji najbolj lastni kot 

npr. opredelitev dejavnikov poskusov (eksperimentov), razlikovanje med konstantami 

in spremenljivkami. Pojma spremenljivka in konstanta sta bolj  značilna za 

matematično modeliranje, za kemijo pa bi bolj pričakovali izraze kot je vodenje 

kemijskih pretvorb pri nadzorovanih pogojih in opazovanje oz. spremljanje 

sprememb, ter vsaj omembo kemijske sinteze in analize namesto splošnih izrazov kot 

so: primeri različnih eksperimentov; eksperimentalni pogoji, spremenljivke in 

konstante. Učni načrt je v uporabi izrazov zelo splošen in abstrakten. V njem se 

nekateri za kemijo zelo temeljni izrazi, ki so ne le element naravoslovne pismenosti, 

temveč imajo pomen tudi v ţivljenju posameznika, tako rekoč ne pojavijo. Taki so 

npr. pojmi: vzorec, analiza, analizna metoda, kvalitativna/kvantitativna določitev, 

meritev, rezultat analize, izvid. Upam, da so mnogi od teh pojmov na konkretni ravni 

izvedbe pouka vendarle bolj prisotni kot je sklepati iz učnega načrta in, da enota 

»Uvod v varno eksperimentalno delo« odpira prostor za njihovo uvajanje.  

Za maturitetni program učni načrt še posebej izpostavi: »Pri pripravi na maturo 

je ključnega pomena raziskovalni pristop s poudarkom na kvantitativnem pristopu in 

kritični presoji rezultatov eksperimentalnega dela«. Tudi v tej zvezi analizna kemija ni 

omenjena, čeprav kvantitativni pristop v kemiji navadno vključuje kvantitativno 

analizo, kar vzbuja skrb, da se vzpostavlja napačna miselna povezava, da 

kvantitativni pristop v kemiji pač pomeni opravljanje nekih meritev, ki so bolj lastne 

fiziki kot kemiji. V tej povezavi zaskrbljuje tudi dejstvo, da učni načrt npr. omeni 

merjenje pH, ne omeni pa umeritve pH-metra. Dvomim, da se vsak uporabnik pH-

metra tega zaveda kar sam, saj smo tudi v strokovni praksi naleteli na primere, da se 

pH-metra sploh ni umerjalo. Verjamem, da je marsikdaj v izobraţevanju povsem 

utemeljena uporaba nekaterih poenostavitev, menim pa, da se je ob tem treba 

izogniti ustvarjanju napačnih predstav, in da je treba na nekatere vidike vendarle 

opozoriti in jasno predstaviti tudi, če smo pristop poenostavili. Na vidik umeritve pH-

metra je mogoče gledati kot na tehnično podrobnost, ki v učni načrt niti ne sodi, jaz 

jo vidim bolj kot priloţnost uvedbe za kemijo zelo pomembnega pojma umeritve 

neke naprave, pač ob primeru pH metra. Pri kvantitativnem pristopu v kemiji ne gre 

brez pojma analizni vzorec, saj sicer ne vemo čemu pripisati končni rezultat. Kot sem 

ţe navedla tega pojma učni načrt ne omenja. Kvantitativni pristop nadalje pogosto 
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vključuje vzpostavljanje ustreznih pogojev za zagotavljanje kvantitativnosti pretvorb 

ali doseganje ravnoteţnega stanja, temu šele sledi meritev, pred katero je večinoma 

potrebna umeritev instrumenta, sledi računanje končnega rezultata, oblikovanje 

sklepov in poročilo o analizi ali izvid. Ta proces, ki je temeljni analizni proces 

neposredno razvija temeljne naravoslovne  kompetence ter različne kompetence 

povezuje med seboj in hkrati predpostavlja ter utrjuje naravoslovno pismenost. Lahko 

pa prispeva tudi k osmisliti mnogih sicer zelo abstraktnih vsebin. Ni razvidno, v kolikšni 

meri je kvantitativni pristop, ki ga omenja učni načrt, vpet v to širšo sliko. Ne 

zastopam stališča, da bi morali v gimnaziji posebej učiti analizno kemijo niti, da bi 

morali analizni proces vključevati in izvajati v njegovi celovitosti, pomembno pa se mi 

zdi, da se vzpostavi vsaj temeljna zavest in predstava o njem in, da se poudari, da je 

v kemiji meritev vpeta v širši okvir.  

Zanimivo je, da je v učnem načrtu omenjeno, da dijaki preučujejo vpliv 

koncentracije reaktantov na hitrost reakcije in za izpeljan poskus narišejo graf 

koncentracija snovi/čas. Da bi za izpeljan poskus lahko narisali graf koncentracija 

snovi/čas, je treba koncentracijo določati. Tukaj bi lahko domnevali, da je analizni 

pristop predpostavljen, a ni omenjen. Zanimivo, da se določitev koncentracije 

predpostavlja tako rekoč v kompleksnejši, nadgrajeni zvezi, ko jo spremljamo v 

odvisnosti od časa, ne pojavi pa se v drugih enostavnejših zvezah. Vidik, ki je tu 

izpostavljen, je s stališča naravoslovne pismenosti in naravoslovnih kompetenc kar 

kompleksen in zahteven. Naj omenim, da lahko tukaj povezava z analizno kemijo 

pomaga pri osmisliti take dejavnosti. Kinetične analizne metode v urgentni medicini 

tako rekoč rešujejo ţivljenja, saj zaradi uporabe kinetičnih analiznih metod v 

sodobnih analizatorjih klinični laboratoriji zdravniku bistveno hitreje posredujejo izvid, 

kot bi ga, če bi reakcije tekle do ravnoteţnega stanje. Dejstvo, da je reakcijska hitrost 

povezana s koncentracijo reaktantov omogoča, da lahko koncentracijo snovi 

določimo na osnovi časovnega poteka reakcije ţe po zelo kratkem času, osnova za 

to pa je prav graf, ki ga omenja učni načrt.   

Naj omenim še nekatere abstraktna zveza, kjer so izpostavljene nekatere 

zakonitosti, ni pa razvidno, kako so bile ugotovljene.  Tak primer nastopi pri barvah in 

barvilih, kjer je izpostavljena povezava med kemijsko zgradbo in obarvanostjo, brez 

omembe spektrometrije v vidnem področju, ki je omogočila spoznanja teh 

zakonitosti. Škoda je, da tudi enota »Izbrani primeri iz spektroskopije« povsem prezre 

kvantitativne vidike in spektrometrijo v vidnem področju in tako opustijo moţnost 

povezave z enoto o barvah in barvilih kot tudi nekatere druge povezave. Dijaki se pri 

uporabi hitrih testov srečajo s kolorimetrijo, iz katere se je razvila spektrometrija v 

vidnem področju. Brez vsaj temeljnega poznavanja in razumevanja osnov 

spektrometrije lahko dijaki hitre teste predvsem uporabljajo, manj pa razumejo. V 

povezavi s prejšnjim odstavkom naj omenim tudi, da kinetične analizne metode 

pogosto temeljijo prav na spektrometriji in da je to ena najbolj osnovnih in pogosto 

uporabljanih analiznih metod. Omenjeni sklop obravnava spektroskopske metode 

enostransko le z vidika identifikacij organskih spojin. Ĉe bi bil vključen tudi 

kvantitativni vidik, torej ne le spektroskopija temveč tudi spektrometrija, bi bilo pri IR 

spektrometriji mogoče omeniti, da lahko na tej osnovi določimo npr. koncentracijo 

ogljikovodikov v vodi in razrešimo vprašanje ali je razlitje nafte povzročilo 

onesnaţenje podtalnice, s čimer bi se vzpostavila dodatna povezava s poglavjem 
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ogljikovodiki, hkrati pa bi posredovali pozitivno sporočilo, da kemija pomaga 

prepoznavati in reševati okoljske probleme.   

Učni načrt poudarja naravnanost k pozitivnemu odnosu do kemije in 

naravoslovja. S pogostim izpostavljanjem povezav kemije predvsem z industrijo in 

tehnologijo ter omenjanjem vplivov na okolje, lahko utrjuje stereotip: kemija – 

kemijska industrija – uničevanje naravnega okolja – ogroţanje zdravja ljudi – črna 

prihodnost planeta. Prek medpredmetnih povezav se ta vtis še poglobi, saj izpade 

predvsem kot, da je kemija negativna in povzroča probleme v okolju, biologija in 

ekologija pa sta pozitivni, ker se teh problemov zavedata. Morda bi veljalo vsaj na 

ravni izvedbe pouka nekoliko bolj izpostaviti analizno kemijo kot integralni del 

področja kemije, in poudariti njen pomen za druţbo. Kot sem omenila uvodoma je 

takih povezav veliko. Pozitivni odnos do nekega področja gotovo pozitivno prispeva 

k razvijanju kompetenc. 

Naj sklenem z ugotovitvami, da so temeljni pojmi analizne kemija del 

temeljnega kemijskega besednjaka in kot taki sodijo v naravoslovno pismenost. Učni 

načrt jih sicer ne omenja, upam pa, da so na ravni pouka vendarle bolj prisotni kot se 

zdi in, da »Uvod v varno eksperimentalno delo« odpira prostor za njihovo uvajanje in 

predstavitev analiznega pristopa, ki je temeljni kemijski pristop, hkrati pa imajo pojmi, 

ki so nanj vezani, pomen tudi v posameznikovem ţivljenju. Povezave z analizno 

kemijo lahko zaradi njene raznovrstne in nesporno pozitivne druţbene vloge kot 

uvodne osmislite bistveno prispevajo k motiviranosti  dijakov za učenje mnogih sicer 

zelo abstraktnih vsebin in tako prispevajo tudi k boljši naravoslovni pismenosti. Z 

analiznimi pristopi bi bilo mogoča podpreti tudi uvajanje temeljnih pojmov v 

nekaterih vsebinskih sklopih kot so npr.: kemijsko ravnoteţja, kemijska kinetika in 

kataliza in vzpostaviti mnoge pozitivne povezave. Ker je analizni pristop v osnovi 

večinoma kvantitativen, razvija in povezuje mnoge naravoslovne kompetence. Ne 

zavzemam se za to, da bi morala gimnazija posebej učiti analizno kemijo, njeno 

popolno opuščanje pa gotovo ne koristi niti celovitosti področja kemije in 

pozitivnemu odnosu do nje, niti naravoslovni pismenosti in razvijanju naravoslovnih 

kompetenc. 

Literatura 

1. Učni načrt Kemija – Gimnazija (sprejeto 14.2.2008) 
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Pogled na rezultate preverjanje v okviru priprav na kemijsko 

olimpijado v letih 2003 - 2008 z vidika naravoslovne pismenosti 

Avtor: dr. Andrej Godec 

 

Najpomembnejši rezultati 

Dodatnega izobraţevanja, ki ga izvajamo vsako leto na fakulteti za kemijo in 

kemijsko tehnologijo v Ljubljani, se udeleţijo najboljše slovenske dijakinje in dijaki, ki so 

ţe prej sodelovali na nacionalnih preizkusih znanja. 

Končni cilj tega izobraţevanja je popularizacija kemije, hkrati pa tudi izbor 

slovenske dijaške ekipe, ki našo drţavo zastopa na kemijski olimpijadi. 

Prvi izbirni test je podroben preizkus gimnazijskega znanja kemije; ta test 

udeleţenci dobro opravijo, rezultati so povečini nad 50%. To kaţe na dobro 

naravoslovno pismenost dijakov.   

Dodatno izobraţevanje je med dijaki dokaj popularno; preteţno pa se 

prijavljajo dijaki iz istih gimnazij. K sodelovanju moramo pritegniti še več gimnazij, in s 

tem dodatno popularizirati zanimanje za naravoslovje na tem nivoju. Na ta način se 

bo izboljšala tudi splošna naravoslovna pismenost generacij skozi daljše časovno 

območje.  

Nivo znanja, ki ga na tem izobraţevanju doseţejo udeleţenci, precej presega 

gimnazijskega. 

Teoretične vsebine izobraţevanja dojamejo dijaki hitro in brez posebnih teţav, 

kar kaţe tudi na kvaliteten nivo pouka kemije v vsaj nekaterih gimnazijah. V tem 

pogledu je naravoslovna pismenost dijakov udeleţencev res zelo dobra.  

Pri praktičnem delu v laboratoriju smo opazili, da dijaki včasih slabše obvladajo 

čisto običajne rutinske operacije in imajo manj ročnih spretnosti.  

Vzrok za to je premalo laboratorijskih vaj na šolah, kar poskušamo potem 

popraviti med izobraţevanjem na naši fakulteti. Tukaj bi pomagalo ţe čisto rutinsko 

delo v šolskih laboratorijih, pri katerem bi se dijaki naučili tudi osnovnega rokovanja z 

laboratorijsko opremo. 

Izobraţevanje nadarjenih srednješolcev 

Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani se ukvarjamo tudi z 

izobraţevanjem mladih, ki so nadarjeni za kemijo in ţelijo poglobiti svoje znanje v tej 

naravoslovni vedi. V ta namen organiziramo na fakulteti strokovna srečanja, na 

katerih mlade dodatno izobraţujemo v teoretični kemiji, in jim pomagamo pri 

razvijanju spretnosti v laboratoriju. Njihovo znanje tudi sproti testiramo in ocenjujemo. 

Mladi se na teh srečanjih seznanijo tudi z najnovejšimi dognanji na vseh področjih 

kemije, in posredno tudi s poklicnimi moţnostmi v zvezi s kemijo.  
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Razen tega pa smo uvedli tudi modelno spletno učilnico za izobraţevanje 

mladih iz različnih področij kemije 

(http://info.edus.si/projekti/course/view.php?id=17). V njej lahko najdejo razne 

strokovne materiale, preko nje pa poteka tudi komunikacija v zvezi z vsemi 

dejavnostmi.  

Na strokovnih srečanjih sodelujemo učitelji in drugi sodelavci te ustanove. Mladi 

prihajajo iz različnih krajev v Sloveniji. Srečanja jim vzamejo okrog tri tedne za 

predavanja in vaje, in še veliko prostih ur za individualni študij. 

Izmed udeleţencev strokovnih srečanj izberemo na koncu tudi slovensko ekipo, 

ki zastopa našo drţavo na mednarodni kemijski olimpijadi. V zadnjih desetih letih je 

slovenska ekipa na tem tekmovanju vedno osvojila eno ali več medalj. Pregled 

rezultatov naše ekipe je v preglednici v dodatku na koncu poročila.  

Udeleţba dijakov na strokovnih srečanjih ter na olimpijadi, še bolj pa doseţeni 

uspehi, predstavljajo za šolo in širšo skupnost pomemben dogodek. V času, ko študij 

naravoslovnih in tehniških ved med mladino ni med najbolj popularnimi, je 

sodelovanje dijakov v tovrstnih projektih hkrati tudi popularizacija naravoslovnih ved. 

Na ta način pa se izboljšuje tudi splošna naravoslovna pismenost generacij.  

Izkušnje kaţejo, da s temi aktivnostmi pritegnemo nekaj najboljših dijakov na 

študij kemije in sorodnih ved. Ti postanejo potem praviloma odlični raziskovalci in 

strokovnjaki na najrazličnejših področjih. Ravno to pa je tudi eden od naših glavnih 

ciljev. 

Udeleţenci 

Dijakinje in dijaki, ki se udeleţujejo naših izobraţevanj, prihajajo iz najrazličnejših 

slovenskih gimnazij. Letos na primer se je prijavilo 49 dijakov iz naslednjih šol: gimnazija 

Beţigrad- Ljubljana, gimnazija Kranj, gimnazija Franca Miklošoča Ljutomer, gimnazija 

Litija, škofijska gimnazija Vipava, 1. Gimnazija Celje, gimnazija Breţice, II. Gimnazija 

Maribor, gimnazija Novo mesto, škofijska klasična gimnazija Šentvid nad Ljubljano, 

gimnazija Jurija Vege Idrija, gimnazija Škofja Loka, gimnazija Piran, gimnazija Lava 

Celje, šolski center Rudolfa Maistra Kamnik, škofijska gimnazija A.M. Slomška Maribor, 

gimnazija Poljane Ljubljana, gimnazija Slovenj Gradec, in gimnazija Ledina Ljubljana. 

Udeleţenci so najboljše slovenske dijakinje in dijaki, ki so se izkazali ţe na 

nacionalnih tekmovanjih. 

V zadnjih nekaj letih smo opazili rahlo povečano zanimanje dijakov za naša 

izobraţevanja. Vključenih je tudi več različnih gimnazij (tabela 58), ki včasih niso bile 

prisotne. To se pozna tudi na rezultatih na olimpijadi, ki so za slovenske razmere 

odlični. Ta trend pa je gotovo tudi posledica nekoliko spremenjenega in 

dopolnjenega načina izobraţevanja, o čemer bo govora v nadaljevanju. 

V preglednici je navedeno število dijakov 3. in 4. letnika gimnazij, ki so se 

dejansko udeleţili prvega izbirnega testa. Vendar pa število dijakov in šol ni čisto 

merodajno, saj smo pred leti uvedli omejitev prijav na največ pet na šolo.    

http://info.edus.si/projekti/course/view.php?id=17
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Tabela 59: vključenost dijakov v izobraţevanje na UL FKKT 

Leto 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

Število dijakov 

(3. + 4. letnik) 
28 + 13 22 + 20 33 + 26 33 + 22 33 + 20 25 + 14 31 + 18 

Skupaj število 41 42 59 55 53 39 49 

Število šol 22 11 22 15 14 11 20 

 

Sistem dodatnega izobraţevanja 

S prijavami dijakov na izobraţevanje in tekmovanje pričnemo oktobra vsako 

leto. Prijavijo se dijaki tretjih in četrtih letnikov slovenskih gimnazij. Izmed prijavljenih 

izberemo s testom okrog dvajset najboljših, ki jih potem na Fakulteti za kemijo in 

kemijsko tehnologijo v Ljubljani dodatno izobraţujemo do konca koledarskega leta. 

a) Prvo izbirno tekmovanje 

Z nalogami prvega testa preverimo predvsem gimnazijsko znanje kemije, pri 

tem pa morajo dijaki pokazati tudi sposobnost povezovanja in analitičnega mišljenja. 

Na tem testu se preverja znanje splošne in anorganske kemije, organske kemije in 

fizikalne kemije. Naloge so izbirnega in dopolnilnega tipa, ali pa morajo dijaki na 

osnovi računov dobiti pravi odgovor.  

Primeri nalog s takšnega testa so navedeni v dodatku na koncu poročila.  

Uspešnost dijakov pri teh testih je naslednja: skoraj vsi prijavljeni običajno 

doseţejo rezultat več kot 50%. Na tej stopnji imajo največ teţav z organsko kemijo, in 

mogoče nekaj manj s fizikalno kemijo.  

Za napredovanje v naslednjo stopnjo je ponavadi potrebno doseči več kot 

75%. V nadaljnje izobraţevanje se uvrsti okrog 20 dijakov. 

b) Dodatno izobraţevanje 

V naslednji fazi se na fakulteti odvija dodatno izobraţevanje za izbrano skupino 

dijakov. V tem delu priprav pokrijemo vsaj deloma teme iz kemije, ki nekoliko 

dopolnjujejo in presegajo gimnazijski nivo. Te priprave potekajo ob sobotah, in trajajo 

običajno do novega leta. Sledi seznam obravnavanih tem na teh in vseh nadaljnjih 

izobraţevanjih, ki potekajo na naši fakulteti. 

Ravnoteţja v raztopinah. Šibke kisline in baze, konstante disociacije. Računanje pH v 

raztopinah šibkih elektrolitov pri različnih koncentracijah (zanemarljiva disociacija, 

znatna disociacija), večprotonske kisline. Pufri. Topnost slabo topnih soli. Povezave 

ravnoteţij disociacije in topnosti. 

Fotometrija. Beer–Lambertov zakon. 



 
 

 

˝Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 prednostne 

usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izvajanje projekta 

naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

520 

Trendi v periodnem sistemu. Elektronska afiniteta in ionizacijski potencial, 

elektronegativnost, kislost in bazičnost hidridov in oksidov. 

Kemija koordinativnih spojin. Aufbau princip, geometrija in magnetne lastnosti. 

Kemija trdnega stanja. Osnovna celica, osnovni gosti skladi, računanje roba celice, 

gostote itd. Sipanje rentgenskih ţarkov, Braggova enačba. 

Termodinamika. Prvi zakon, ciklični procesi. Entropija in prosta energija. Kemijsko 

ravnoteţje in povezava s termodinamskimi količinami. 

Elektrokemija. Galvanski člen, elektrodni potenciali in napetost člena, Nernstova 

enačba. 

Kemijska kinetika. Red in molekularnost reakcije, hitrostni zakon. Rešitev enačbe 

prvega reda, razpolovni čas. Zaporedne reakcije, aproksimacija stacionarnega 

stanja. 

Kisline in baze v organski kemiji. Brønstedova in Lewisova definicija, vplivi na kislost 

oziroma bazičnost, induktivni efekt, resonanca. 

Mehanizmi organskih reakcij. Substitucije (SN, SE), adicije (AdE, AdN). Kemija 

karbonilnih spojin, oksidacije in redukcije. 

Molekulska spektroskopija. IR: osnovni pojmi pomembne skupine OH, NH2, C=C,C=O. 

NMR: magnetno aktivna jedra, opis eksperimenta, kemijski premik, spinska sklopitev, 

oblika vrhov. MS: opis eksperimenta, fragmentacje molekul, izotopski vzorci. 

Določanje strukture molekul iz spektroskopskih podatkov. 

c) Drugi izbirni test 

Enkrat po novem letu, ko imajo dijaki za sabo ţe kar nekaj ur dodatnega 

izobraţevanja, sledi drugi izbirni test. S tem izberemo izmed njih deset najboljših, od 

katerih bodo na koncu izbrani štirje, ki se bodo udeleţili kemijske olimpijade. 

Izobraţevanje je sicer odprto za vse, ki pokaţejo interes. 

Uspešnost oziroma povprečni rezultat na tem testu je pribliţno 50 - 60%, pri 

čemer so doseţeni tudi posamezni rezultati okrog 100%. Poudarek na testu je na 

fizikalni in organski kemiji. Nivo nalog je sedaj ţe precej višji, in v nekaterih aspektih ţe 

dosega študentskega.   

Primeri nalog s tega testa so navedeni na koncu testa. 

d) Zadnji del teoretičnih priprav 

Ta del priprav se odvije konec januarja in v začetku februarja. Dijake povabimo 

za teden dni v Ljubljano, in delamo vsak dan z njimi po cel dan. Tak sistem 

zgoščenega izobraţevanja smo uvedli pred tremi leti, in sodeč po izkušnjah, so 

rezultati boljši. Dijaki so s tem dlje časa in intenzivneje v stiku s kemijo.  
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Teme tega dela izobraţevanja so poleg ţe navedenih tudi tiste veje kemije, ki 

so v zvezi s pripravljalnimi nalogami, ki jih pošlje organizator vsakoletne olimpijade. Ĉe 

namreč nivo zahtevanega znanja na olimpijadi presega dogovorjenega, mora po 

pravilih organizator olimpijade na to opozoriti tako, da dotično temo obravnava v 

pripravljalnih nalogah, ki jih v začetku leta pošlje posameznim drţavam.  

V koncu poročila so navedeni primeri nalog in tem, ki so zastopane bodisi v 

pripravljalnih nalogah ali pa na sami olimpijadi. Vse teme in naloge predelamo 

podrobno na pripravah na naši fakulteti. 

Naj omenim, da naši dijaki nimajo posebnih teţav z razumevanjem teoretičnih 

vsebin, od katerih so mnoge zahtevne, in jih slišijo prvič. Nivo njihovih kompetenc je v 

tem pogledu dokaj visok, kar kaţe na to, da je sistem šolanja dober. Seveda pa je 

tudi njihov lastni interes in motivacija za študij naravoslovja velik. 

e) Laboratorijsko delo 

Konec aprila in maja čaka dijake praktično delo v laboratoriju. Ta del priprav 

traja teden dni, v njem pa se dijaki spoznajo z običajnim laboratorijskim delom in z 

nivojem laboratorijskih spretnosti, ki se od njih pričakujejo tudi na olimpijadi. 

Od dijakov se pričakuje, da predhodno obvladajo rokovanje z osnovno 

laboratorijsko opremo (steklovina) in da obvladajo osnovne laboratorijske tehnike: 

tehtanje, merjenje prostornine, pipetiranje, titracija itd. Na sami olimpijadi sta 

običajno dve praktični nalogi: ena je sinteza spojine in kontrola njene čistosti, druga 

pa določanje koncentracije ali analiza snovi. Dijaki morajo pri tem pazljivo slediti 

navodilom za delo; delati pa morajo hitro in natančno. 

Praktično delo naši dijaki običajno ne obvladajo najbolje, saj jim ţe v njihovih 

šolah manjka čisto navadnega laboratorijskega dela, kjer bi si skozi rutinske naloge 

pridobili vse ročne spretnosti, ki so za to potrebne. Gre za osnovno rokovanje z 

naprimer pipeto, pa filtriranje in nučiranje in podobno.  Za izboljšanje tega stanja bi 

bilo potrebno v njihovih šolah pripraviti in izvesti najosnovnejše naloge za delo v 

laboratoriju, kjer bi si pridobili omenjene spretnosti. Manjkajoče spretnosti si vsaj 

deloma naknadno pridobijo pri delu na naši fakulteti. 

Na koncu poročila so navedene tipične praktične naloge, ki zahtevajo ţe kar 

nekaj spretnosti pri reševanju. Vključena so tudi navodila za uporabo posebne 

laboratorijske opreme, s katero se prvič srečujejo. 

Zaključek 

Dodatno izobraţevanje, ki ga izvajamo na fakulteti za kemijo in kemijsko 

tehnologijo v Ljubljani, je namenjeno nadarjenim in zainteresiranim dijakinjam in 

dijakom slovenskih gimnazij. Udeleţijo se ga najboljše slovenske dijakinje in dijaki, ki so 

ţe prej sodelovali na nacionalnih preizkusih znanja.  

Končni cilj tega izobraţevanja je popularizacija kemije, hkrati pa tudi izbor 

slovenske dijaške ekipe, ki našo drţavo vsako leto zastopa na kemijski olimpijadi. 

Naslednja olimpijada bo leta 2009 v Cambridgeu, in leto zatem v Tokyu. Pritegniti pa 
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moramo še več šol, in tudi s tem doseči večjo popularnost naravoslovja med 

mladimi. Na ta način pa bo boljša tudi splošna naravoslovna pismenost generacij 

dijakov.  

Nivo znanja, ki ga na tem izobraţevanju doseţejo udeleţenci, precej presega 

gimnazijskega. 

Na teoretičnem področju so naši dijaki na splošno dobro podkovani. Vsebine, ki 

jih potem pri nas dodatno obravnavamo, dojamejo hitro in brez posebnih teţav, kar 

kaţe tudi na kvaliteten nivo pouka kemije v vsaj nekaterih gimnazijah. Seveda pa so 

tudi sami zelo motivirani. 

Pri praktičnem delu v laboratoriju pa so opazne nekatere pomanjkljivosti: včasih 

slabše obvladajo čisto običajne rutinske operacije in imajo manj ročnih spretnosti. 

Vzrok za to je premalo laboratorijskih vaj na šolah, kar poskušamo potem popraviti 

med izobraţevanjem na naši fakulteti. Tukaj bi pomagalo ţe čisto rutinsko delo v 

obliki preprostih vaj v šolskih laboratorijih, pri katerem bi se naučili osnovnega 

rokovanja z laboratorijsko opremo.  
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Dodatek 

Tabela 60: Doseţki slovenske ekipe na kemijskih olimpiadah 

Leto Mesto (drţava) Bronaste medalje Srebrne medalje 

1992 Pittsburgh (ZDA) 1 - 

1993 Peruggia (Italija) - 1 

1996 Moskva (Rusija) - 1 

1997 Montreal (Kanada) 2 - 

1998 Melbourne (Avstralija) 1 1 

1999 Bangkok (Tajska) 2 - 

2000 København (Danska) 2 - 

2001 Mumbai (Indija) 1 - 

2002 Grøningen (Nizozemska) 3 - 

2003 Atene (Grčija) 1 - 

2004 Kiel (Nemčija) 2 1 

2005 Taipei (Tajvan) 2 - 

2006 Gyeongsan (J. Koreja) 4 - 

2007 Moskva (Rusija) 1 2 

2008 Budimpešta (Madţarska) 2 1 
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PRVI IZBIRNI TEST 

Kateri izmed naslednjih elementov ima prvo ionizacijsko energijo večjo kot 

ogljik? 

A     bor 

B    magnezij 

C    natrij 

D    neon 

E    silicij 

1. N2O4 in N2H4 reagirata pri določenih pogojih tako, kot to opisuje spodnja 

enačba (ki jo najprej uredi!): 

N2O4 (g)  +    N2H4 (l)          NO (g)   +    H2O (l) 

Standardne tvorbene entalpije spojin, ki sodelujejo pri tej reakciji, so: 

kJ/mol6,50)l,HN( 42
ο
tvH , kJ/mol286)lO,H( 2

ο
tvH , 

kJ/mol3,90)gNO,(
ο
tvH , kJ/mol16,9)g,ON( 42

ο
tvH . 

Izračunaj standardno spremembo reakcijske entalpije za to reakcijo. Pazi na 

predznake standardnih tvorbenih entalpij. 

V katero smer se pomakne reakcija, če povišamo temperaturo? 

V katero smer se pomakne reakcija, če povišamo tlak? Pomoč: pri razmisleku 

upoštevaj plinske snovi v reakciji. 

Dopolni reakcijsko shemo: 

A     B
(C3H8O)

C D     E
(C4H6O2)

FG

H2O

 H
+

CrO3/H
+ HCN H2O/H2SO4

       

radikalski
iniciator

CH3OH

   H
+

 

Strukturne formule A–G: 

A    B    C   D 
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DRUGI IZBIRNI TEST 

1. Ugotovi strukturne formule spojin A, B, C, D, E F, G, H, I, J in K. Navedi vrsto 

reakcije pri posameznih transformacijah. Spojina A ima 6-členski obroč. 

 

2. Včasih so znanstveniki za reakcijo H2 (g) + I2 (g)    2 HI (g)  domnevali, da 

lahko njen potek v desno in tudi nazaj v levo opišemo kot elementarno 

bimolekularno reakcijo. Leta 1967 pa je Sullivan predlagal naslednji 

mehanizem za to reakcijo, ki je bolje opisal eksperimentalne meritve (I. je 

radikal, obe reakciji sta elementarni): 

I2  
ka

ak '
  I.  +  I. 

I.  +  I.  +  H2  bk
  HI  +  HI  

Na osnovi predlaganega mehanizma izpelji hitrostni zakon za hitrost nastanka 

HI. Uporabi aproksimacijo stacionarnega stanja. 

V katerem primeru se tako dobljen hitrostni zakon zreducira na zakon, ki bi veljal 

za domnevni preprostejši mehanizem te reakcije pred letom 1967? Zapiši ga. 

3. Pri 25oC znaša za reakcijo I2 (s)  +  Br2 (g)    2 BrI (g) ravnoteţna konstanta 

0,164. 

Izračunaj standardno spremembo proste entalpije za to reakcijo. Ali je 

spontana? V katero smer jo pomakne povišan tlak? 

a.) V posodo, kjer se nahaja trdni jod, uvajamo plinasti brom. Temperaturo in 

tlak vzdrţujemo pri 25oC in 0,164 bar. Izračunaj parcialni tlak BrI (g) v 

ravnoteţju. Predpostavi, da je parni tlak joda zanemarljivo majhen. 

 

4. Napiši reakcije na elektrodah in celokupno reakcijo v naslednjih galvanskih 

členih (upoštevaj, da je na desni strani oksidant): 

 



 
 

 

˝Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 prednostne 

usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izvajanje projekta 

naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

526 

Pt │Cl2 (g) │HCl (aq) ║ K2CrO4 (aq) │Ag2CrO4 (s) │Ag 

Pt │Fe3+ (aq), Fe2+ (aq) ║ Sn4+ (aq), Sn2+(aq) │ Pt 

Zn │ZnSO4 (aq) ║ AgNO3 (aq) │ Ag 

Recimo, da imaš za zadnji galvanski člen na voljo naslednje podatke pri 25oC : 

ΔHӨ = - 360,6 kJ/mol in ΔSӨ = - 200 J/mol K. Izračunaj standardno napetost člena EӨ in 

ravnoteţno konstanto za to reakcijo pri tej temperaturi. F = 96487 As/mol. 

NALOGE NA KONČNEM IZBIRNEM TESTU IN IZ OLIMPIJADE 

1. naloga: Avogadrovo število in radioaktivni razpad 

E. Rutherford in H. Geiger sta leta 1908 izmerila hitrost (x) emisije α – delcev 

radija, ki ga najdemo v naravi v obliki nuklida 226Ra. Ugotovila sta, da 1,00 grama 

radija emitira x = 3,42 1010  - delcev na sekundo. 

Leta 1911 pa sta Rutherford in ameriški fizikalni kemik B. Boltwood izmerila hitrost 

nastajanja helija iz radija. S pomočjo tega poskusa so lahko izračunali najbolj 

natančno vrednost Avogadrovega števila v tistem času; pogoj pa je bila natančna 

določitev molske prostornine idealnega plina. Za poskus so uporabili vzorec radijeve 

soli, ki so jo dobili iz razpadnih produktov s prečiščevanjem, in ki je vseboval  m = 192 

mg radija. Ta vzorec so vstavili v napravo in merili prostornino helija, ki se razvije. 

Po 83 dneh (t = 83.0 dni) je nastalo 6.58 mm3 helija (VHe = 6.58 mm3, 

preračunano na 0 oC in 1 atm). Da bi razumeli ta poskus, moramo poznati kinetično 

shemo radioaktivnega razpada radija Ra, ki je napisana spodaj. Nad puščico so 

napisani razpolovni časi, pod njo pa vrsta razpada (α ali  v tem primeru). RaA – RaE 

so vmesni produkti razpada radona. 

1500 years 3.83 days 3.05 min 26.8 min 19.7  min

4
1.63 10  s 27.1 years 5 days 138 days

Ra Rn RaA RaB RaC

RaC RaD RaE Po Pb (stable)
 

1. Zapiši reakcije za prvih šest radioaktivnih razpadov, pri čemer uporabi moderni 

način zapisa z atomskimi in masnimi števili vseh jeder, ki sodelujejo. 

Poenostavljeno lahko rečemo, da so razpolovni časi vseh razpadnih produktov 

radija (razen RaD in Po) zanemarljivo majhni v primerjavi s časom izvedbe 

eksperimenta t. Naslednje račune izvedi z upoštevanjem te predpostavke.  

2. a) Koliko helijevih atomov nastane po 83 dneh iz vsakega atoma radija, ki 

razpade? 

b) Koliko je celotno število helijevih atomov, ki so nastali med eksperimentom? 

3. Iz zgornjih podatkov izračunaj pribliţno vrednost Avogadrovega števila. 

Ĉe hočemo izračunati zanesljivejšo vrednost Avogadrovega števila, seveda ne 

smemo zanemariti razpolovnega časa radona t1/2(Rn) = 3.83 dni, ker je po velikosti 
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primerljiv s časom trajanja eksperimenta t; do konca eksperimenta ne razpadejo vsi 

atomi radona.  

4. Izberi, kateri od spodnjih grafov kaţejo časovno odvisnost števila atomov radona 

NRn tekom eksperimenta. 

 

 

 

5. Izberi, kateri od spodnjih grafov kaţejo časovno odvisnost prostornine helija VHe 

radonovih atomov tekom eksperimenta. 
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6. a) Z uporabo krajšega zapisa kinetične sheme  1 2Ra Rn RaA
k k

 

in grafa, ki si ga izbral pri vprašanju 4, zapiši zvezo med številom atomov radona na 

koncu eksperimenta N Rn in številom radijevih atomov NRa. 

b) Oceni N Rn, pri čemer uporabi hitrost razpada radija, ki je bila podana zgoraj (x = 

3.42 1010  - delcev na gram radija na sekundo). 

7. Koliko atomov helija bi lahko nastalo iz radonovih atomov, ki preostanejo na koncu 

poskusa N Rn, če bi vsi ti atomi razpadli v RaD? 

8. Uporabi svoj prejšnji odgovor, in izračunaj boljšo vrednost za a) število helijevih 

atomov, ki nastanejo, in b) Avogadrovo število. 

2. naloga: Vinpocetin 

Vinpocetin (Cavinton®, Calan®) je eno od najbolje prodajanih originalnih zdravil, ki 

je bilo razvito na Madţarskem. Sinteza je osnovana na naravnem prekurzorju (+)-
vincaminu (C21H26 N2O3), ki ga izoliramo iz rastline po imenu vinca minor. Pretvorba (+)-

vincamina v vinpocetin poteka v dveh stopnjah, prikazanih spodaj (katalizator, 

napisan nad puščico, je koncentrirana ţveplova kislina): 
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OH

N
N

H

C
2
H

5
H

3
CO

2
C

            

1

cat. conc. H2SO4

CH2Cl2

1. NaOH
2. C2H5Br

C2H5OH
A B (Vinpocetine)

Vincamine  

Vse spojine (od A do F) so čisti enantiomeri. 

 Elementna sestava spojine A je: C 74,97%; H 7,19%; N 8,33%; O 9,55%. 

 B ima še 3 druge stereoizomere. 

a) Predlagaj strukturi vmesne spojine A in vinpocetina (B). 

Študij metabolizma kateregakoli zdravila predstavlja znatni del njegove 

dokumentacije. Iz vinpocetina (B) nastanejo štirje glavni metaboliti: C nastane s 

hidrolizo, D nastane z adicijo vode; E in F pa sta produkta oksidacije.  

Napotki: 

 Kislost metabolitov se manjša v naslednjem vrstnem redu: C >> E >> D. Spojina 

F ne vsebuje kislega vodikovega atoma. 

 C in E imata vsak še po tri stereoizomere, medtem ko imata D in F vsak še po 7 

stereoizomerov.  

 F je sestavljen iz petih obročev in je ion dvojček. Ima pa isto elementno 

sestavo kot E: C 72,11%; H 7,15%; N 7,64%; O 13,10%. 

 Nastanek spojine E iz spojine B poteka po elektrofilnem mehanizmu. 

 Nastanek spojine D iz spojine B je tako regio- kot stereoselektiven. 

b) Predlagaj eno od možnih struktur za vsak metabolit C, D, E and F! 

c) Nariši resonančno strukturo za spojino B, ki bi razloţila regioselektiven nastanek 

spojine D, in izključila moţnost nastanka drugega regioizomera. 

3. naloga: metanohidrati 

Pri uvajanju plinastega klora v vodo, katere temperatura je blizu ledišča, lahko 

opazimo nastanek zelenkaste oborine. Podobne oborine nastanejo tudi pri uvajanju 

drugih plinov, kot so naprimer metan in ţlahtni plini. Te snovi so zanimive, ker verjetno 

tudi v naravi obstajajo velike količine tako imenovanih metano-hidratov (primerljive s 

količinami običajnega metana v podzemnih nahajališčih). 
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Te oborine imajo podobne strukture. Molekule vode tvorijo strukture z vodikovimi 

vezmi pri temperaturah tik nad lediščem. Molekule plinov to strukturo stabilizirajo, 

tako da se vrinejo v precej velike praznine v strukturi vode, in nastanejo klatrati. 

Kristali klorovih in metanovih klatratov imajo isto strukturo. Glavna značilnost so 

dodekaedri, ki nastanejo iz 20 molekul vode. Lahko smatramo, da je osnovna celica 

kristala telesno centrirana kubična razporeditev, zgrajena iz teh dodekaedrov, ki so 

skoraj okrogli objekti. Dodekaedri so povezani preko dodatnih vodnih molekul, ki se 

nahajajo na ploskvah osnovne celice. Na vsaki ploskvi osnovne celice lahko 

najdemo dve molekuli vode. Dolţina roba osnovne celice je 1,182 nm.  

V teh strukturah obstajata dva tipa praznin. Eden od obeh je notranji prostor v 

dodekaedru (A). Ti prostori so nekoliko manjši od praznin drugega tipa (B), katerih pa 

je 6 na vsako osnovno celico.  

a) Koliko praznin tipa A lahko najdemo v eni osnovni celici? 

b) Koliko molekul vode je v osnovni celici?  

c) Kolikšno bi bilo razmerje med številom molekul vode in številom gostujočih 

molekul, če bi vsaka praznina vsebovala gostujočo molekulo? 

d) Pri temperaturah med 0-10 °C nastane metano-hidrat s strukturo kot je opisana 

v nalogi c). Kolikšna je gostota tega klatrata?  

Gostota: 

e) Gostota kloro-hidrata je 1,26 g/cm3. Kolikšno je v kristalu razmerje med številom 

molekul vode in številom gostujočih molekul? Prikaţi račune oziroma razlago. 

Razmerje: 

Katere praznine bodo najverjetneje zapolnjene v idealnem kristalu kloro-hidrata? 

Označi pravilni odgovor ali pa več, če misliš. 

 nekaj A  nekaj B  vse A  vse B 
V primeru, da so atomi povezani s kovalentnimi vezmi, odražajo kovalentni polmeri medatomske 
razdalje. Nevezni ali van der Waalsovi polmeri pa so merilo za velikost atoma, ko atomi niso povezani 
s kovalentnimi vezmi (smatramo, da so atomi trdne kroglice). 

Atom Kovalentni polmer (pm) Nevezni polmer (pm) 

H 37 120 

C 77 185 

O 73 140 

Cl 99 180 
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f) Na osnovi navedenih kovalentnih in neveznih polmerov teh atomov oceni 

spodnjo in zgornjo mejo za povprečni polmer praznin, kjer je moţno. Prikaţi razlago 

oziroma račune. 

 

  < r (A) <   < r(B)  

 

Predpostavimo naslednja procesa: 

H2O(l) → H2O(s)     (1) 

x CH4(g) + H2O (l)→ xCH4.1H2O(klatrat)  (2) 

g) Kateri so predznaki naslednjih molskih količin, ki se nanašajo na ti reakciji v dani 

smeri pri 4 °C? Označi z znakom –, 0 ali pa +. 

 

 Predznak 

ΔGm(1)   

ΔGm(2)   

ΔHm(1)  

ΔHm(2)  

ΔSm(1)  

ΔSm(2)  

ΔSm(2) – ΔSm(1)  

ΔHm(2) – ΔHm(1)  

4. naloga: fosgen 

V plinski fazi nastane fosgen po naslednji reakciji, ki je v resnici zapletena: 

                      CO + Cl2 → COCl2 

M. Bodenstein in H. Plaut sta eksperimentalno določila sledeči hitrostni zakon za 

to reakcijo: 

                     COClk
dt

COCld
2

3

2

2  

Za omenjeno reakcijo nastanka fosgena sta nato predlagala sledeč 

mehanizem: 

   (1)       Cl2 = 2 Cl                             K1: ravnoteţna konstanta 

   (2)       Cl + CO = COCl                  K2: ravnoteţna konstanta 
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   (3)       COCl + Cl2 
k3  COCl2 + Cl 

Prvi dve reakciji mehanizma potečeta do ravnoteţja hitro, tretja pa počasi in 

zato določa hitrost nastanka fosgena. k3 je konstanta reakcijske hitrosti za tretjo 

reakcijo. Ĉe je ta mehanizem dober, dobimo z analizo hitrostni zakon, ki se ujema z 

eksperimentalnim. 

a) Ali predlagani mehanizem dobro opiše eksperimentalno dobljeni hitrostni zakon 

za nastanek fosgena? Dokaţi z izpeljavo hitrostnih zakonov reakcij mehanizma.  

Pomoč: zapiši hitrostni zakon za nastanek fosgena glede na mehanizem. Naprej si 

pomagaj z izrazi za ravnoteţne konstante iz prvih dveh reakcij mehanizma. 

b) Neko reakcijo smo izvedli pri 25oC. Na koliko je treba povišati temperaturo, da se 

konstanta reak. hitrosti podvoji? Aktivacijska energija je 20 kJ mol-1. 

Poglejmo samo prvo reakcijo mehanizma. Vzemimo da v ravnoteţju disociira 15% Cl2 

pri 500 K in celotnem tlaku 1 bar. Izračunaj ΔGo za to reakcijo pri 500 K. Ali je 

spontana? 
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PRAKTIČNE NALOGE 

Praktična naloga 1 

Sinteza α-D-glukopiranoze pentaacetata 

O

OH

OH

OH

OH

OH

O

OAc
O

OAc

OAc

OAc

Ac

Ac
2
O

HClO
4

 

Previdnost: uporabljaj zaščitne rokavice pri rokovanju z ocetno kislino in 

acetanhidridom. V primeru razlitja takoj sporoči nadzorniku. 

Dodaj 12 cm3 čiste ocetne kisline k 12 cm3 acetanhidrida (ki se nahaja v 

Erlenmajerici) in premešaj. Dodaj 3,00 g glukoze (acetanhidrid je v prebitku). S 

Pasteurjevo pipeto dodaj 5  kapljic 30% HClO4, raztopljene v ocetni kislini. Po dodatku 

tega katalizatorja se lahko raztopina močno segreje.  

Pusti pokrito zmes mirovati 10 minut, in jo od časa do časa premešaj z vrtenjem. 

Reakcijsko zmes prelij v 100 cm3 vode v čaši. Podrgni stene čaše s stekleno palčko, s 

čemer se bo sproţila kristalizacija, in pusti kristalizirati 10 minut. S pomočjo injekcije s 

poroznim polipropilenskim okroglim filtrom prefiltriraj in dvakrat speri produkt s po 10 

cm3 vode.  

Filtracija z uporabo plastične injekcije 

 

1. Izvleci bat. Od zgoraj napolni injekcijo s suspenzijo, ki jo moraš 

prefiltrirati. Injekcijo lahko napolniš do nivoja odprtine. Ponovno namesti bat. 

2. Pokrij odprtino s prstom in potisni bat navzdol do nivoja odprtine. 

3. Odkrij odprtino in povleci bat nazaj. Pri tem pazi, da ne povlečeš zraka 

v injekcijo skozi filter. 

4. Ponovi korake 2-3 nekajkrat, da odfiltriraš vso tekočino. 

1 ,3 

dejav

no 

držav

ljanst

vo in 

parti

cipac

ija 

vred

not 

2 6 
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5. Ponovi korake 1-4, dokler ni vsa trdna snov na filtru. 

6. Potisni bat proti filtrirni pogači, da iztisneš vso tekočino. 

7. Dvakrat speri produkt s po 10 cm3 vode (ponavljanje stopenj 1-4). 

8. Potisni bat proti filtrirni pogači, da iztisneš vodo. 

9. Izvleci bat, pri čemer je odprtina pokrita, da tako dvigneš filtrirno 

pogačo. (Pri tem si lahko pomagaš z drugim koncem spatule). 

a) Prenesi produkt v odprto petrijevko, označeno s tvojo kodo. Pusti jo na pultu. 

Organizatorji bodo tvoj product posušili, stehtali in preverili čistost. 

b) Izračunaj  teoretično maso svojega produkta v gramih. (M(C) = 12 g/mol, M(O) 

= 16 g/mol, M(H)= 1,0 g/mol 

Sinteza α-D-glukopiranoze pentaacetata iz β-D-glukopiranoze pentaacetata 

Alternativna sinteza α-D-glukopiranoze pentaacetata lahko poteče iz ţe 

pripravljenega β-D-glukopiranoze pentaacetata. V tem eksperimentu bomo 

proučevali kinetiko te reakcije s tenkoplastno kromatografijo. 

O

OAc
O

OAc

OAc

OAc

Ac

Ac
2
O

ZnCl
2

O
OAc

O

OAc

OAc

OAc

Ac

 

K 50 mg brezvodnega ZnCl2 (predhodno stehtan v epruvetki) dodaj 1,5 cm3 

acetanhidrida. Dodaj 100 mg čistega β-D-glukopiranoze pentaacetata (BPAG) in 

mešaj s kroţenjem, dokler se ne raztopi. Od te zmesi prenesi 3 kapljice v 

Eppendorfovo epruvetko, dodaj 0,5 cm3 metanola in shrani za kasneje.  

Epruveto s preostalo zmesjo odnesi k grelnemu aparatu v najbliţjem digestoriju. 

Postavi jo v grelni blok, ki je nastavljen na 70ºC. Vsebino epruvete premešaj od časa 

do časa. Med reakcijo jemlji po tri kapljice vzorca iz zmesi s pomočjo Pasteurjevih 

pipet, in sicer po 2, 5, 10, in 30 minutah; vzorčke prenesi v Eppendorfove epruvetke.  

Vsakokrat dodaj takoj po 0,5 cm3 metanola, s čemer ustaviš reakcijo. 

Vzorčke boš nanesel-a na TLC ploščo, s čemer boš študiral-a reakcijsko kinetiko. 

Nanesi tudi referenčno zmes, ki si jo shranil-a na začetku, kar bo pomagalo pri 

identifikaciji lis na plošči. Označi lise s svinčnikom, in razvij ploščo v zmesi (eluent) 

izobutil acetata/ izoamil acetata (1:1). Pogrej ploščo s fenom (v digestoriju!), da 

postanejo lise vidne (barva je stabilna). Lahko zaprosiš za drugo ploščo brez odbitka 

točk, če jo potrebuješ za preverjanje rezultatov. 

c) Preriši svojo razvito ploščo na list za odgovore, ploščo pa vstavi v označeno 

(ziplock) vrečko. 
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d) Odgovori na vprašanja v zvezi z eksperimentom na listu za odgovore. 

 

Praktična naloga 2 

Reakcija med cinkovimi ioni in kalijevim heksacianoferatom(II) 

Ta del je napisan za tiste, ki ne poznate te vrste pipet. Navodilo: pipeta ima dve 

oznaki. Ustavi se na spodnji oznaki, s čimer si dodal natančen volumen tekočine. Ne 

izpusti vse tekočine iz pipete.  

Ĉe dodamo kalijev heksacianoferat(II), K4[Fe(CN)6] k raztopini cinkovih ionov, se 

takoj izloči oborina. Tvoja naloga je, da ugotoviš stehiometrično sestavo oborine, ki 

ne vsebuje kristalne vode. 

Reakcija obarjanja je kvantitativna in tako hitra, da jo lahko uporabljamo za 

titracijo. Končno (ekvivalentno) točko lahko določimo z redoks indikacijo, vendar 

moramo najprej določiti koncentracijo raztopine kalijevega heksacianoferata(II). 

Priprava raztopine K4[Fe(CN)6] in določitev njene točne koncentracije 

Trdnemu vzorcu K4[Fe(CN)6].3H2O (M = 422.41 g/mol), ki je v majhni Erlenmajerici, 

dodaj toliko vode, da se raztopi. Vse skupaj prenesi kvantitativno z dodatnim 

spiranjem v 100,00 cm3 merilno bučko in jo dopolni od oznake. Odpipetiraj 10,00 cm3 

alikvote raztopine heksacianoferata(II). Dodaj 20 cm3 1 mol/dm3 ţveplove kisline in 

dve kapljici feroin indikatorske raztopine k vsakem alikvotu tik pred titracijo. Titriraj z 

0,05136 mol/dm3 raztopino Ce4+ ionov. Naredi tri titracije, in če imaš čas, še kakšno 

po potrebi. Cerij(IV) je močan oksidant v kislem, pri čemer nastaja Ce(III).  

a) Napiši volumne porabljenih raztopin Ce4+ ionov.  

b) Napiši enačbo za reakcijo titracije. Kolikšna je bila masa tvojega vzorca 

K4[Fe(CN)6].3H2O ? 

Izvedba reakcije med cinkovimi ioni in kalijevim heksacianoferatom(II) 

S čisto pipeto odpipetiraj 10,00 cm3 raztopine heksacianoferata(II) in dodaj 20 

cm3 1 mol/dm3 raztopine ţveplove kisline. Dodaj tri kapljice indikatorske raztopine 

(difenil amin) in dve kapljici raztopine K3[Fe(CN)6] . Indikator deluje samo, če vzorec 

vsebuje nekaj heksacianoferata(III), [Fe(CN)6]3–. Titriraj počasi z raztopino cinkovih 

ionov, dokler se ne pojavi modrovijolična barva. Naredi tri titracije, in če imaš čas, še 

kakšno po potrebi.  

c) Napiši volumne porabljenih raztopin cinkovih ionov. 

d) Odgovori na vprašanja v zvezi s titracijo na listu za odgovore.  

e) Določi formulo oborine. 



 
 

 

˝Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 prednostne 

usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izvajanje projekta 

naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

536 

Pojasnilo: ni nujno, da dobite največ točk, če dobite teoretično pričakovane 

rezultate. 

 
Praktična naloga 3 

Analiza ionov 

Pozor: z vsemi neznanimi raztopinami ravnaj tako, kot da so strupene in 

korozivne. Odvrzi jih samo v ustrezno posodo za odpadke. 

Fen ogreje izhajajoči zrak do 500 °C. Fen vedno usmeri stran od vnetljivih snovi 

ali delov telesa. Pazi na vroči konec fena. 

Vedno vstavi en vrelni kamenček v tekočino pred segrevanjem; s tem se 

izogneš butanju tekočine. Ustja epruvete nikoli ne usmerjaj proti človeku. 

Na voljo imaš osem neznanih vodnih raztopin. Vsaka raztopina vsebuje samo 

eno spojino. Isti ion se lahko pojavi v več kot eni raztopini. Vsaka spojina je formalno 

sestavljena iz ene vrste kationa in ene vrste aniona iz naslednjega seznama: 

Kationi: H+, NH4
+, Li+, Na+, Mg2+, Al3+, K+, Ca2+, Cr3+, Mn2+, Fe2+, Fe3+, Co2+, Ni2+, 

Cu2+, Zn2+, Sr2+, Ag+, Sn2+, Sn4+, Sb3+, Ba2+, Pb2+, Bi3+ 

Anioni: OH–, CO3
2–, HCO3

–, CH3COO–, C2O4
2–, NO2

–, NO3
–, F–, PO4

3–, HPO4
2–, 

H2PO4
–, SO4

2–, HSO4
–, S2–, HS–, Cl–, ClO4

–, MnO4
–, Br–, I– 

Na voljo imaš epruvete in gretje, vendar nobenih dodatnih reagentov, razen 

destilirane vode in pH papirja. 

Identificiraj spojine v raztopinah 1-8. Pri tem lahko uporabiš tabelo topnosti za 

nekatere anione, ki se nahaja na naslednji strain. Ĉe ne moreš natančno identificirati 

iona, navedi najverjetnejšo moţno izbiro. 

Opombe: 

Neznane raztopine lahko vsebujejo manjše količine nečistoč zaradi 

izpostavljenosti zraku. Koncentracije vseh raztopin so okrog 5% glede na maso, tako 

da lahko pričakuješ jasno vidne oborine. V nekaterih primerih se oborina ne pojavi 

takoj; nekatere snovi lahko ostanejo v prenasičeni raztopini nekaj časa. Ne odločaj 

se prehitro za negativni odgovor; počakaj 1-2 minuti, kjer je potrebno. Vedno bodi 

pozoren-a na vse moţne znake reakcije.    

Pomni, da gretje pospešuje procese, poveča topnost večine snovi, in lahko 

sproţi reakcije,ki sicer pri sobni temperaturi ne bi potekle. 
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Tabela 61: Topnosti pri 25 °C 

 NH4
+ Li+ Na+ Mg2+ Al3+ K+ Ca2+ Cr3+ Mn2+ Fe2+ Fe3+ Co2+ Ni2+ Cu2+ Zn2+ Sr2+ Ag+ Sn2+ Sn4+ Sb3+ Ba2+ Pb2+ Bi3+ 

CH3COO–              HR   1,0 ↓ ↓ ↓   ↓ 

C2O4
2–   3,6 ↓   ↓  ↓ ↓ 

(Y) 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

NO2
– HR    HR   HR  ↓ R    HR ↓  0,41 

((Y)) 

↓ R ↓ ↓   ↓ 

NO3
–                        

F–  0,13  ↓ 0,5  ↓ 4,0 1,0 ↓ 

(W) 

↓ 

(W) 

1,4 2,6 ↓ 1,6 ↓   ↓  0,16 ↓ ↓ 

SO4
2-       0,21         ↓ 0,84  ↓  ↓ ↓  

PO4
3– HR ↓  ↓ ↓  ↓ ↓ ↓ ↓ 

(W) 

↓ ↓ 

(P) 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

(Y) 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

HPO4
2–  ↓  ↓ 

 

↓ 

 

 ↓ 

 

↓ 

 

↓ ↓ 

(W) 

↓ 

(W) 

↓ 

(P) 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

(Y) 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

H2PO4
–     HR  1.0 HR HR  ↓ 

(W) 

HR  ↓ ↓ HR ↓ 

(Y) 

↓ ↓ ↓ HR ↓ ↓ 

ClO4
–      2,1                  

MnO4
– HR       HR ↓ R R  HR     0,91 R  R  ↓ R  

Br–                 ↓ 

((Y)) 

    0,98  

I–           R   ↓ R   ↓ 

(Y) 

1,0    ↓ 

(Y) 

↓ 

(B) 

 

Prazno polje: Topna spojina ↓: Netopna spojina R: Redoks reakcija pri sobni 

temperaturi HR: Topna pri sobni temeraturi. V vroči raztopini poteče reakcija z 

opaznim efektom (ni nujno, da je to obarjanje). 

Topnosti v g (spojina)/ 100 g vode. Podane so samo zanesljivo poznane 

vrednosti med 0,1 in 4.  

Oborine, katerih barva se znatno razlikuje od barve njihovih hidratiziranih ionov: (B) = 

črna, (P) = vijolična, (W) = bela , ((Y)) = bledo rumena, (Y) = rumena. 
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Praktična naloga 4 

Ionskoizmenjevalna kromatografija aminokislin 

Ionskoizmenjevalna kromatografija je pomembna analizna in preparativna 

metoda, ki omogoča ločevanja ionskih zvrsti. Osnova metode so interakcije med 

ionskimi skupinami snovi z nasprotno nabitimi ioni, pritrjenimi na netopni polimer. V tej 

nalogi boš izpeljal ločbo treh aminokislin, ki jih boš nato še kvantitativno določil z 

uporabo specifičnih barvnih reagentov in fotometrije. Pri fotometrih so moţne vrste, 

zato ti priporočamo, da začneš delo z nalogo 1. 

O

NH2

N

N
H

OH

O

NH2

SH OH NH

O

NH

NH2

NH2

OH

His Cys Arg

V zmesi imaš tri aminokisline (glej strukture zgoraj), histidin, cistein, in arginin. 

Zamreţena polistirensulfonska kislina se uporablja kot kationski izmenjevalec (glej sliko 

sistema spodaj). Na začetku je kolona uravnoteţena z eluentom 1 (pH 4.9). 

Postopek 

Kromatografija. Korak 1 

Dobljeno raztopino vzorca aminokislin nanesi na kolono. Najprej odpri pipico 

(stopcock), da spustiš tekočino iz kolone (v erlenmajerico ―Waste‖) do ravni 

izmenjevalca, pri čemer ne smeš osušiti smole. Zapri pipico in z brizgalko nanesi 

analitsko raztopino v kolono, nad izmenjevalno smolo. Spet odpri pipico, da se 

analitska raztopina vsrka v izmenjevalec ter zapri. Nato dodaj pribliţno 1 mL eluenta 

1 (ustreza ca. 1 cm višine kolone, ne vstavi obrusa tesno) s previdnim popuščanjem 

stiščka (ventila, clamp) na cevi. Nato vstavi obrus (―top adapter‖) tesno (drţi kolono 

z eno roko in adapter z drugo). Prepričaj se, da obrus tesni! Posodo »Waste« zamenjaj 

s epruvetami v stojalu. Prični z elucijo tako, da previdno odpreš stišček na cevi in 

pipico na dnu kolone. (Elucijo začenjaš in končuješ z odpiranjem in zapiranjem pipice 

na koloni.) 

V epruvete zbiraj frakcije volumna 2,5 mL (glej sliko). Po potrebi jih označi z 

markerjem. Ko si nalovil (vsakič) 4–8 frakcij, ustavi elucijo in analiziraj zbrane vzorce.  
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Kvalitativna analiza vzorcev 

Kvalitativna določitev aminokislin temelji na reakciji njihovih α-amino skupin z 

natrijevim 2,4,6–trinitrobenzen sulfonatom (TNBS): 
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Vsebnost aminokislin določaš v vdolbinicah polistirenske plošče; vsaka 

vdolbinica naj ustreza določeni epruveti. Najprej zmešaj 1 mL raztopine TNBS z 10 mL 

raztopine karbonatnega pufra (steklenička z oznako NaHCO3). Dobljeni reagent 

nanašaj po 0,1 mL v vdolbinice. Napolni polovico plošče (od A1 do H5). Nato 

dodajaj po 0,1 mL analitske raztopine (frakcij), tako da začneš z A1, nadaljuješ z B1, 

C1 itn. (od zgoraj navzdol in od leve proti desni). Ĉe je v vzorcu prisotna aminokislina 

se v vdolbinici razvije intenzivna rumena barva v 3 minutah. Za primerjavo uporabljaj 

obarvanje v prvi vdolbinici. Za boljšo vidnost poloţi ploščo na bel list. 

Opomba: za nanašanje alikvotov 0,1 mL uporabljaj pipetor. Eno konico uporabi za 

vse frakcije ene aminokisline. 
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1.1a Profil obarvanja (kvalitativen) nariši na skico obarvanja na listih za odgovore. 

Uporabljaj naslednje simbole: (-) – ni obarvanja, 1 – šibko obarvanje, 2 – znatno 

obarvanje in 3 – močno obarvanje. Profil obarvanja riši tekom vsega 

kromatografskega procesa.  

Frakcije zbiraj in analiziraj dokler ne dobiš vsaj dveh vdolbinic brez obarvanja 

(kot v vdolbinici A1). To pomeni, da se je prva aminokislina popolnoma eluirala iz 

kolone.  

Kromatografija. Korak 2 

Ko si končal z zbiranjem prve aminokisline (peak 1) preidi na eluent 2. Zapri pipico na 

koloni, zapri stišček (clamp) na cevi (Pomembno), snemi cev s steklenice Eluent 1 in 

jo priključi na steklenico Eluent 2. Spet tesno natakni adapter na obrus kolone. 

1.1b Na skici plošče z vdolbinicami označi (nariši črto) kje si zamenjal eluent.  

Nadaljuj z elucijo, zbiranjem frakcij in analizo, kot je opisano zgoraj. 

Kromatografija. Korak 3 

Ko končaš z zbiranjem druge aminokisline (peak 2) preidi na eluent 3, kot je 

opisano v Koraku 2. Nadaljuj s kromatografijo dokler aminokislina 3 popolnoma ne 

zapusti kolone.  

Prekini kromatografijo z zaprtjem pipice in stiščka na cevi.  

Na osnovi kvalitativne analize izberi frakcije, ki vsebujejo aminokisline.  

1.1c Na list za odgovore napiši številke vdolbinic, ki vsebujejo posamezne frakcije. 

1.2 Zdruţi frakcije posamezne aminokisline (peaks) in izmeri njihove volumne z 

merilnim valjem. Zapiši izmerjene volumne zdruţenih frakcij na liste za odgovore. 

Zdruţene frakcije zlij v posodice označene s ―Peak 1‖, ―Peak 2‖, ―Peak 3‖. 

Pripravi vzorce za kvantitativno volumetrično analizo. 

Ko končaš s praktičnim delom zapri posodice in jih pusti na pultu. Vsebino bodo 

pozneje analizirali za kontrolo.  
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Spektrofotometrična analiza 

Za vsako meritev daj operaterju dve kiveti. Vzorce za meritve pripravi na 

naslednji način:  

Pomembno! Kivete vedno polagaj v drţalo. Kiveta ima dve matirani in dve prozorni 

steni. Ne prijemaj prozornih sten, sicer lahko pride do napake pri meritvi 

absorbance. 

Vsebnost 1 (peak 1). Koncentracijo cisteina določamo z Ellmannovo reakcijo: 
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Epruveta A1 (referenca). Nalij 0,1 mL eluenta 1 iz plastične epruvetke 

(Eppendorf) v epruveto in dodaj 2,9 mL Ellmannovega reagenta (DTNB).  

Epruveta B1 (vzorec). Nalij 0,1 mL analitske raztopine v epruveto in dodaj 2,9 mL 

Ellmannovega reagenta (DTNB). 

Vsebino epruvet dobro premešaj in prenesi vsako od njiju v ustrezni kiveti, 

označeni z A1 (za referenco) in B1 (za vzorec). 

Vsebnost 2 (peak 2). Določanje histidina temelji na reakciji imidazolskega obroča z 

diazonijevimi solmi (Paulijeva reakcija). 

Epruveta A2 (referenca). V epruveto nalij 2,8 mL Tris-HCl pufra, dodaj 0,1 mL 

eluenta 2 iz plastične epruvetke in 0,1 mL Paulijevega reagenta. 

Epruveta B2 (vzorec). V epruveto nalij 2,8 mL Tris-HCl pufra, dodaj 0,1 mL 

analitske raztopine in 0,1 mL Paulijevega reagenta. 

Dobro premešaj vsebino epruvet in prenesi vsako od njiju v ustrezni kiveti, 

označeni z A2 (referenca) in B2 (vzorec) 

Vsebnost 3 (peak 3). Določanje arginina temelji na reakciji gvanidinijeve skupine s 

fenoli v bazičnem mediju v prisotnosti oksidantov (Sakaguchijeva reakcija). 

Epruveta A3 (referenca). V epruveto nalij 0,1 mL eluenta 3 in dodaj 1,5 mL 10% 

razt. NaOH, 1 mL razt. 8-hidroksikinolina in 0,5 mL razt. natrijevega hipobromita 

(NaOBr).  
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Epruveta B3 (vzorec). V epruveto nalij 0,1 mL analitske raztopine in dodaj 1,5 mL 

10% razt. NaOH, 1 mL razt. 8-hidroksikinolina in 0,5 mL razt. natrijevega hipobromita 

(NaOBr). 

Epruveti močno stresaj 2 minuti (Pomembno!). Vsebina se obarva oranţno. Nato 

dodaj v vsako epruveto 0,2 mL 8 M razt. Uree, premešaj in prenesi okrog 3 mL vsake 

raztopine v ustrezni kiveti označeni z A3 (referenca) in B3 (vzorec). 

Vse vzorce analiziraj s spektrofotometrom ne prej kot 10 minut in ne pozneje kot 

2 uri po pripravi. Vseh 6 kivet z raztopinami daj operaterju. Ĉe je pri fotometru vrsta, 

reci operaterju naj te napiše (povej svojo študentsko kodo). Operater te bo poklical, 

ko boš na vrsti. Med tem časom lahko izpolnjuješ liste za odgovore in začneš z nalogo 

2. 

V primeru, da tvoji vzorci niso bili analizirani v primernem času, jih pripravi na 

novo. 

Vzemi natisnjene meritve in spektre in jih preveri. Podpiši jih ti in operater. 

1.3 Določi absorbance pri primernih valovnih dolţinah in izračunaj vsebnost (v mg) 

vsake od aminokislin v vzorcu. Optična pot kivete je 1,0 cm. Izpolni liste za odgovore. 

Upoštevaj, da daje 1 mol aminokisline pri pripravi vzorca za fotometrijo 1 mol 

ustreznega produkta. 

Potrebni podatki: 

Molarne absorptivnosti: 

Produkt Ellmannove reakcije: 13600 M-1cm-1 pri 

410 nm 

Produkt Paulijeve reakcije: 6400 M-1cm-1 pri 470 

nm 

Produkt Sakaguchijeve reakcije: 7700 M-1cm-1 

pri 500 nm 

Molske mase aminokislin. 

cistein 121 g/mol 

histidin 155 g/mol 

arginin 174 g/mol 

 

1.4. Nariši tri resonančne strukture iona, ki daje barvo pri Ellmannovi reakciji. 

Literatura 

1. Lastni viri 

2. Slovenski odbor za pripravo kemijske olimpijade 

3. Icho (International Chemistry Olympiad), lastni prevod nalog 
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Analiza stanja naravoslovne pismenosti (kemijski vidik) – 

ugotovitve raziskave Izzivi naravoslovno tehničnega izobraţevanja 

Avtor: mag. Janja Majer 

 

Podatki o nosilcih in izvajalcih raziskave  

IZVAJALCI: CPZ International, Center za promocijo znanja d.o.o., Pedagoški inštitut, 

Ljubljana 

NOSILEC: Sergij Gabršček, CPZ 

SONOSILEC: Barbara Japelj, Pedagoški inštitut 

SODELAVCI CPZ: Metka Uršič, Ţiga Knap, Tanja Rogelj 

SODELAVCI PEDAGOŠKEGA INŠTITUTA: Barbara Japelj, Neţa Brečko, Tina Kavčič, Ana 

Kreuh, Alenka Petrinjak 

ZUNANJI SODELAVCI: Barbara Vilhar 

Namen raziskave in vzorec  

Namen raziskave raziskovalnega projekta Ciljnega raziskovalnega programa 

Republike Slovenije, ki jo je izvedel Pedagoški inštitut iz Ljubljane je bil ugotoviti 

stališča dijakov zaključnih letnikov ter študentov do naravoslovja in druţboslovja, do 

učenja naravoslovnih predmetov ter študijskih preferenc.  

Vzorec dijakov 

Vzorec je zajemal po en naključno izbran oddelek zadnjega letnika vsake 

slovenske gimnazije. Na vprašalnike so dijaki odgovarjali pomladi 2004, potem ko so 

se ţe odločili za izbiro študija na fakultetah. V raziskavo je bilo vključenih 1322 dijakov. 

Vzorec študentov 

V raziskavi je sodelovalo 862 študentov Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru 

in Univerze na Primorskem, 42 % moških in 58 % ţensk, starih od 19 do 40 let, v 

povprečju so bili stari 22 let. Večina študentov je v času anketiranja v študijskem letu 

2004/2005 obiskovala prvi letnik študija (40,9 %). Predstavnikov drugih letnikov je bilo 

18,5 % in tretjih 20,6 %. 

Na anketo je odgovarjalo 48,1 % druţboslovcev, 27,5 % naravoslovcev in 24,3 % 

študentov tehnične fakultete. 

Prikaz najpomembnejših rezultatov raziskave za vzorec dijakov 

Rezultati raziskave so pokazali, da največ dijakov pri kemiji dosega oceno 

dobro in porabi za učenje kemije in domače naloge od ene do dve uri. Najvišjo 
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povprečno oceno dosegajo dekleta, fantje pa porabijo več ur za domače naloge in 

učenje kemije.  

Dijaki so podali svoja strinjanja glede naslednjih trditev o učenju kemije: 

- Pri kemiji sem ponavadi dober/dobra.  

- Rad/a bi imel/a več ur kemije.  

- Kemija je zame teţja kot za moje sošolce in sošolke.  

- Rad/a se učim kemijo.  

- Kemija ni ravno moja vrlina.  

- Kemijo bi se morali učiti vsa štiri leta.  

- Mislim, da mi bo učenje kemije pomagalo pri vsakdanjem ţivljenju.  

- Kemijo potrebujem, da se lahko učim drugih šolskih predmetov.  

- V kemiji moram biti dober/dobra, da lahko pridem na izbrano fakulteto.  

- Rad/a bi imel/a sluţbo, kjer bi uporabljal/a kemijo.  

- V kemiji moram biti dober/dobra, da bom dobil/a sluţbo, ki si jo ţelim. 

Stališča glede kemije so pri obeh spolih negativna. V področje nevtralnega so 

postavljene le trditve, da kemija ni njihova vrlina, da so pri kemiji ponavadi dobri in 

da znanje kemije pomaga pri vsakdanjem ţivljenju. Stališče, da moram biti pri kemiji 

dober/dobra, da bom dobil/a sluţbo, ki si jo ţelim, je bilo na spodnji meji 

nevtralnega.  

Med spoloma se pomembne razlike pojavljajo le pri posameznih trditvah. Fantje 

dosegajo višja povprečja in v večji meri menijo, da bi se morali kemijo učiti vsa štiri 

leta, da je kemija potrebna za učenje drugih predmetov, da je kemija potrebna za 

izbor na fakulteti ter da bi raje imeli sluţbo, ki vključuje znanja kemije.  

Glede vpliva staršev na stališča srednješolcev do kemije so v raziskavi 

predstavljene ugotovitve, da imajo dijaki staršev, ki so se šolali za naravoslovni poklic 

dosledno višja, bolj pozitivna stališča glede kemije in  da naravoslovni poklic staršev 

vpliva na bolj pozitivna mnenja pri otrocih. Poklic obeh staršev sicer vpliva na stališča 

otrok do naravoslovja, vendar je očetov vpliv nekoliko večji. Mamin vpliv se kaţe, za 

razliko od očetovega, na število ur, ki jih otrok porabi za učenje in domače naloge. 

Oče ima večji vpliv na to, da imajo otroci radi kemijo in da bi je imeli radi več v šoli.  

Na vprašanja o pouku kemije so dijaki s pomočjo ocenjevalne lestvice opredelili 

pogostost dejavnosti pri kemiji Dijaki so ocenili, da pri kemiji najpogosteje izvajajo 

poskuse ali raziskave, najredkeje pa se učijo o vplivu kemije na druţbo.  Nobena 

izmed dejavnosti ne izstopa, po mnenju avtorjev raziskave lahko rečemo, da so vse 

med sabo prepletene in tako pouk zajema vse. 
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Višje povprečne ocene pri kemiji imajo dijaki, ki se odločajo za naravoslovne 

fakultete. Za učenje in domače naloge pri kemiji porabijo dijaki, ki se odločajo za 

študij druţboslovne smeri, več časa.  To je povezano s podatkom, da so dijaki, ki si 

ţelijo študirati druţboslovje, navedli, da so jim ocene pomembnejše kot znanje. Avtorji 

sklepajo, da zato, da bi imeli boljše ocene, učenju namenjajo več časa. Dijaki, ki se 

odločajo za naravoslovne fakultete, imajo tudi pri vseh trditvah, ki govorijo v prid 

kemiji, najvišje stališčne ocene. Tako se najbolj strinjajo, da so pri kemiji dobri, da se 

radi učijo kemijo, da jim bo učenje kemije pomagalo v vsakdanjem ţivljenju. Dijaki, ki 

se odločajo za druţboslovne smeri študija, v večji meri menijo, da je kemija zanje 

teţja kot za njihove sošolce in tudi bodoči študenti umetniških smeri se strinjajo, da 

kemija ni njihova vrlina.  

Glede ocen samega pouka kemije vsi dijaki menijo, da pri pouku najpogosteje 

izvajajo poskuse ali raziskave. Bodoči naravoslovni študentje zaznavajo največjo 

pogostost samostojnega reševanja problemov, bodoči študentje tehniških študijev 

pogostosti učenja o vplivu kemije na druţbo in predstavljanju doseţkov kemijske 

znanosti. Bodoči študentje druţboslovja podajajo najvišje ocene pogostosti izvajanja 

poskusov ali raziskav in študentje umetniških smeri povezovanju znanja z vsakdanjim 

ţivljenjem. 

Prikaz najpomembnejših rezultatov raziskave za vzorec študentov 

Mnenja študentov o pouku kemije v srednji šoli so pokazala,  da je število ur pri 

kemiji v srednji šoli zadostovalo, saj se niso strinjali, da bi morali imeti več ur tega 

predmeta. Tudi bolj teţka kot njihovim sošolcem se jim ni zdela. Kemije se niso radi 

učili in niso izrazili velikega zanimanja za kemijo. Ocenili so, da jim znanje kemije ne 

bo kaj dosti pomagalo pri vsakdanjem ţivljenju. Večina anketiranih si ne ţeli opravljati 

sluţbe, kjer bi tovrstno znanje lahko uporabljali. Kemija se jim ne zdi potrebna za 

njihovo nadaljnje izobraţevanje. 

Študentska ocena vpliva dejavnosti v šoli na odnos do učenja kemije je 

pokazala, da so k zanimanju in veselju do učenje kemije največ doprinesli poskusi ali 

raziskave. Med vsemi skupinami je eksperimentiranje najbolj vzpodbudno vplivalo na 

sedanje študente naravoslovja, največji deleţi študentov, ki pravijo, da to ni vplivalo 

ali ni bilo vzpodbudno za njihov odnos do kemije pa so med sedanjimi študenti 

tehniških fakultet. 

Učenje o vplivu kemije na druţbo ni imelo vpliva na odnos do kemije pri več kot 

60 % anketiranih. Deleţ tistih, ki se jim zdi, da se jim je zanimanje za kemijo povečalo, 

ker so izvedeli več o njenem vplivu na druţbo je po pričakovanjih največji med 

sedanjimi študenti druţboslovja. 

Prav tako povezovanje pridobljenega znanja z vsakdanjim ţivljenjem in 

samostojno reševanje problemov pri kemiji ni bilo vzpodbudno za več kot 50 % 

anketiranih. Največji deleţ študentov takega mnenja je med študenti tehniških 

fakultet. Podobno tudi predstavitev doseţkov znanosti pri kemiji ni imelo pozitivnega 

vpliva. Nekateri študentje so celo navedli, da je imela predstavitev doseţkov na 

njihovo veselje in zanimanje za kemijo negativen vpliv. 



 
 

 

˝Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 prednostne 

usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izvajanje projekta 

naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

546 

Najbolj vzpodbudno je to delovalo na bodoče študente tehniških fakultet, 

najmanj pa na druţboslovce. Deleţ tistih, ki jim je seznanjanje z doseţki znanosti 

kemijo oddaljilo, je največji med študenti tehniških fakultet. 

Izmed vseh je torej najbolj vzpodbudno s strani učencev opravljanje 

eksperimentov in najmanj vzpodbudno reševanje problemov, ki ima tudi največji 

negativni vpliv na veselje do kemije. Reševanje problemov kot glavni cilj dobrega 

poučevanja ni hkrati tudi vir povečanja interesa za kemijo. 

Temeljne ugotovitve s stališča obravnave kompetenc in naravoslovne 

pismenosti 

Evropski parlament in Svet EU je z dne 18. decembra 2006 pripravil Evropski 

referenčni okvir, kjer je opredelil ključne kompetence za vseţivljenjsko učenje.  

Kompetence so opredeljene kot kombinacija znanja, spretnosti in odnosov, 

ustrezajočih okoliščinam. Ključne kompetence so tiste, ki jih vsi ljudje potrebujejo za 

osebno izpolnitev in razvoj, dejavno drţavljanstvo, socialno vključenost in zaposlitev. 

Znotraj opredelitve, ki je zajeta z vidika matematične kompetence ter osnovne 

kompetence v znanosti in tehnologiji je izpostavljena kompetenca, ki  vključuje 

odnos kritičnega spoštovanja in radovednosti, zanimanje za etična vprašanja in 

spoštovanje varnosti in trajnosti – zlasti glede znanstvenega in tehnološkega 

napredka v odnosu do samega sebe, druţine, skupnosti in globalnih vprašanj. 

V raziskavi PISA iz leta 2006 je naravoslovna pismenost opredeljena s štirimi, med 

seboj povezanimi komponentami, kjer je prav tako vključen odnos. Odnos je 

opredeljen kot izkazovanje zanimanja za naravoslovje, podpora znanstvenemu 

raziskovanju ter izkazovanju motivacije za odgovorno delovanje, npr. v povezavi z 

naravnimi viri in okoljem. 

V raziskavi IZZIVI NARAVOSLOVNO TEHNIĈNEGA IZOBRAŢEVANJA se odnos 

mladih do kemije kaţe v naslednjih ugotovitvah:  

- stališča, ki kaţejo na odnos do kemije so še vedno bolj negativna kot pozitivna 

- k zanimanju in veselju do učenja kemije so največ doprinesli poskusi ali raziskave 

- presenetljivi so rezultati, ki kaţejo, da učenje o vplivu kemije na druţbo, 

povezovanje z vsakdanjim ţivljenjem, samostojno reševanje problemov in 

predstavitev doseţkov znanosti niso imeli vpliva na veselje in zanimanje za 

učenje kemije  

- naravoslovni poklic staršev vzpodbudno in pozitivno vpliva na bolj pozitivna 

stališča do kemije pri dijakih 

- študenti so ocenili, da jim znanje kemije ne bo kaj dosti pomagalo pri 

vsakdanjem ţivljenju 

Predlogi za odpravo pomanjkljivosti – vidik odnosa 
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- izvajanje različnih akcij osveščanja o vplivih kemije na druţbo in promocije 

kemije kot znanosti med mladimi in splošno javnostjo 

- spodbujanje večje vključenosti staršev naravoslovnih poklicev in splošne 

javnosti, ki jih zanima kemija npr. vključitev v pouk, sodelovanje v promocijskih 

akcijah, dnevi odprtih vrat, skupni projekti,  

- pregled učnih načrtov in posodobitev učnega načrta s priporočili z izvedbo 

drugačnih oblik dela npr. izkustveno učenje z refleksijo glede lastnega učnega 

procesa tako na kognitivni kot na emocionalni ravni, ki je lahko eden izmed 

pristopov, ki vzpodbuja navdušenje  

- povečati kakovost dijakov, ki se vpisujejo na pedagoške naravoslovne smeri z 

motiviranjem in spodbujanjem boljših dijakov k vključevanju v različne aktivnosti 

npr. raziskovalni projekti, tabori, oblikovanje spletnega portala za dijake, ki jih 

zanima naravoslovje 

- izobraţevanje učiteljev in skrb zanje v smislu podpore in vzpodbujanja pri 

vpeljevanju novih učnih pristopov v pouk, npr. primeri dobre prakse, skupna 

priprava didaktičnih gradiv, gradiva na spletu, forumi, mreţenje učiteljev.  

 

Literatura 
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Vzgoja in izobraţevanje za trajnostni razvoj in naravoslovna 

pismenost – ugotovitve raziskave ciljnega raziskovalnega projekta  

Avtorica: dr. Nika Golob 

 

Izbrana raziskava iz področja vzgoje in izobraţevanja za trajnostni razvoj (VITR) 

smiselno posega tudi na naravoslovno pismenost slovenskih učencev in učiteljev, saj 

VITR predstavlja eno najbolj aktualnih smernic vzgoje in izobraţevanja v Evropi, ki je 

posebej opredeljen v dokumentu Unesca: Desetletje vzgoje in izobraţevanja za 

trajnostni razvoj, ki je ţe v polnem razmahu. Spremenjenega in bolj trajnostno 

naravnanega ravnanja do okolja in ljudi ne moremo pričakovati brez temeljne 

naravoslovne pismenosti. Okoljska vzgoja, ki se je začela razvijati iz pobud in 

prizadevanj Rimskega kluba in preko svetovnih konferenc OZN ter podpisa 

protokolov v zvezi z zaščito okolja, je bila sprva povezana izključno z naravoslovjem, 

tudi s kemijo. Sčasoma je okoljska vzgoja prerasla naravoslovne okvirje in je danes 

kot VITR tesno povezana tudi z vsemi drugimi področji, kot so kultura, ekonomija, 

etika ter razumevanje soodvisnosti in povezanosti okoljskih, ekonomskih in druţbeno-

kulturnih vidikov raznih pojavov in problemov ter vrednot, ki naj stoje za konkretnimi 

odločitvami (npr. spoštovanje različnosti in tradicije, solidarnost, sodelovanje, 

obzirnost…), in je tako prepletena, da nima več samo naravoslovnega značaja. 

Naravoslovne kompetence pa seveda predstavljajo osnovo za reševanje 

problemov, ki jih v okolju povzročamo ljudje in lahko privedejo do uspešnih rešitev le, 

kadar je znanje smiselno povezano in prepleteno tudi s presojo vplivov in 

odgovornostjo. Na tej poti pa znanje, veščine in sposobnosti pridobljene kot 

naravoslovne kompetence pri pouku kemije predstavljajo nujno potrebno osnovo, ki 

se pri drugih naravoslovnih in druţboslovnih predmetih nadgrajuje in smiselno 

povezuje. 

V raziskavi je izpostavljeno, da mednarodne smernice zahtevajo takšne šole, ki 

naj ne bodo samo kraji učenja o trajnostnem razvoju ampak tudi prostor, kjer lahko 

otroci izkusijo primere dobre prakse trajnostnega ravnanja. Pričakovana posledica 

celostnega vključevanja okoljske vzgoje v razširjenem smislu mora pomeniti 

integracijo VITR v vsa področja izobraţevanja in ne le v naravoslovno. Samo s 

celostno smiselnim pristopom in z upoštevanjem vseh prepletenih ciljev okoljske 

vzgoje, ki posegajo na vsa področja človekovega delovanja, je mogoče dosegati 

tudi spremembe v razumevanju odnosa med človekom in okoljem v smislu 

odgovornega soupravljanja in s tem v zvezi tudi spremembo stališč in ravnanj do 

okolja, ki ne bodo v ospredje postavljala le ekonomskega razvoja in potrošništva pri 

vrednotenju kakovosti ţivljenja. 

Raziskava je osredotočena na definiranje ključnih elementov VITR. V raziskavi 

smo se osredotočili na raziskovalni problem, kateri so ključni elementi, ki definirajo 

VITR, kako jih definirajo drugod po svetu in kako jih uvajajo v šolsko prakso, koliko v 

osnovnih šolah pri nas te elemente ţe uvajajo in ali so kateri od teh bolj poudarjeni 

kot drugi. Pri tem so kot izhodiščni dokumenti predstavljeni naslednji: Agenda 21 

(nastala leta 1992) kot bistveno spremembo v VITR vidi potrebo po spremembah na 
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področju vrednot in načinov obnašanja glede odnosa do okolja. UNESCO (2004) je v 

dokumentu opredelil, da morajo biti »vrednote, ki jih izraţa trajnostni razvoj, jasne, 

tako da jih je moţno preverjati, o njih razpravljati in praktično uporabljati«. Po 

prepričanju raziskovalne skupine temu ustreza konkretno učenčevo ravnanje oziroma 

razvijanje navad, ki ga skušamo doseči z vzgojo za ravnanje. Na osnovi UNECE-jeve 

strategije je kolegij ministra Ministrstva za šolstvo in šport opredelil enajst »ključnih 

področij VITR« (povzeto po Smernice 2007, str. 8), ki jih v raziskavi delovno 

poimenujejo ključne vsebine VITR. 

Raziskovalni problem, s katerim so se ukvarjali kvantitativno, je bilo vprašanje,  

katere elemente VITR osnovne šole v praksi ţe uvajajo ter katere vsebine 

prepoznavajo kot prednostne ali bolj pomembne.  

Z anketnim vprašalnikom so ugotavljali stališča učiteljev in učencev osnovnih šol 

do nekaterih glavnih elementov TR, kot na primer o: kakovostnem preţivljanju 

prostega časa (rekreacija), kakovostnih medsebojnih odnosih, zdravem ţivljenjskem 

slogu (uţivanje vode), trajnostno usmerjenem ravnanju z naravnimi viri (preseganje 

potrošniške miselnosti, varčevanje z energijo in vodo, skrbno ravnanje z odpadki) ter 

kakovostnem izobraţevanju (aktivne metode poučevanja). Ob tem so bili pozorni na 

to, koliko je vzgoja za ravnanje vključena v neposredni izobraţevalni proces in koliko 

je sestavni del širših dejavnosti šole. 

Pri raziskovanju so izpostavili naslednja raziskovalna vprašanja, ki jih povzemam: 

1. Ključne vsebine VITR – katere so prednostne ključne vsebine po oceni učiteljev in 

pogostost njihovega vključevanja v delo z učenci 

2. Na kakšen način učitelji pristopajo k izvajanju ključnih vsebin VITR,  posebej smo se 

osredotočili na pogostost uporabe različnih načinov, diskusijski pristop in 

kroskurikularnost učnih vsebin 

3. Udejanjanje načel VITR v vsakodnevnem ţivljenju šole, posebej smo se 

osredotočili na sodelovanje šole z lokalnim okoljem, aktivno poseganje šole v 

lokalno okolje z rezultati lastnih ugotovitev, na vzgojo za ravnanje ter aktivno 

participacijo učencev na ravni šole. 

4. Kakšno je sodelovanje šole z zainteresiranimi partnerji, posebej smo se osredotočili 

vključevanje učiteljev v projekte z vsebinami VITR, vključevanje zunanjih 

sodelavcev v šolsko delo in uporabljanje šolske opreme za dobrobit lokalne 

skupnosti. 

5. Kakšna je skrb za razvoj zdrave osebnosti učenca, posebej smo se osredotočili na 

zmoţnosti za ravnanje in primerjali tri tipe šol (eko, zdrave in splošne šole), 

ugotavljali smo prevladujoče ravnanje učencev glede telesnih, duševnih in 

duhovnih potreb. 

Podatke so pridobivali z anketnim vprašalnikom za učitelje in ločeno za učence. 

V raziskavo z elektronskim zajemom podatkov je bilo vključenih 299 učencev 

zadnjega razreda OŠ in 189 učiteljev. 
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V nadaljevanju povzemam nekatere ugotovitve raziskave, ki pomembno 

vplivajo tudi na stanje naravoslovne pismenosti v slovenski šoli. Slika 54 prikazuje 

ključne vsebine, ki so jih izpostavili učitelji kot najpomembnejše za vključevanje v 

kurikul. Ohranjanje narave in varovanje okolja se tako pojavlja na prvem oz. drugem 

mestu po pomembnosti. 

 

  

Metode dela, ki jih učitelji izbirajo za doseganje ciljev VITR so predstavljene v tabeli 25 

 

Tabela 62: Metode dela pri VITR 

odgovori učiteljev o uporabljenih metodah dela za VITR 
% pritrdilnih 

odgovorov 

razprava 91,3 

seznanitev z aktualnimi dogodki  78,5 

preučevanje literature in iskanje virov 34,9 

krepitev zdrave samozavesti in 

samopodobe 

ohranjanje narave in varovanje okolja 

spoštovanje občečloveških vrednot 

zdrav življenjski slog 

spodbudno delovno in učno okolje 

medkulturni dialog in jezikovna 

raznovrstnost 

razvoj socialnih kompetenc 

MANJ  

 

BOLJ  

kakovostno preživljanje prostega časa 

spoznavanje kulture in spodbujanje 

umetniške ustvarjalnosti 

dejavno državljanstvo in participacija 

vrednot 

razvijanje podjetnosti 

ohranjanje narave in varovanje okolja 

 
spoštovanje občečloveških vrednot 

 krepitev zdrave samozavesti in 

samopodobe 

 spodbudno delovno in učno okolje 

 
spoznavanje kulture in spodbujanje 

umetniške ustvarjalnosti 

 zdrav življenjski slog 

 
razvoj socialnih kompetenc 

kakovostno preživljanje prostega časa 

medkulturni dialog in jezikovna 

raznovrstnost 

9 

razvijanje podjetnosti 

Rang pomembnosti  

ključnih vsebin VITR 

Rang vsebin, ki jih že vnašajo 

v programe šol 

Slika 53: Grafični prikaz rangiranja ključnih vsebin glede na pomembnost in glede na vključevanje v kurikul (povzeto po 

poročilu raziskave) 
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vključevanje strokovnjakov iz domačega kraja 32,0 

samostojno raziskovalno delo 25,0 

predstavitve spoznanj odgovornim v kraju 15,1 

tem temam se z učenci nismo izrecno posvečali 1,7 

 

Avtorji navajajo, da se bistveno manjši odstotek učiteljev z učenci tudi dejavno 

povezuje pri obravnavi ključnih tem VITR skozi preučevanje tako, da z njimi 

preučujejo razpoloţljivo literaturo (35%) in da učenci sami raziskujejo problematiko 

trajnostnega razvoja (25%).  

Opaţajo tudi precej manjšo usmerjenost učiteljev v vzgajanje za ravnanje, 

kamor uvrščajo odgovora: učenci so se srečali s pristojnimi ljudmi iz domačega okolja 

(32%) in pristojnim ljudem v lokalnem okolju so posredovali ugotovitve (15%). 

Tabela 63: Ocena učiteljev o zastopanosti ciljev VITR iz učnih načrtov, ki nudijo interdisciplinarni pristop 

Količina vsebin VITR v učnem načtru, ki jih je mogoče obdelati z več 

zornih kotov - ocena učiteljev 
% 

izredno veliko 2,9 

zelo veliko 10,5 

veliko 43,9 

malo 38,0 

nič 4,7 

 

Avtorji raziskave ugotavljaj učiteljeve ocene (tabela 63), da je v učnih načrtih skoraj 
polovica vsebin, ki jih le teţko obdelajo z več zornih kotov (ocena malo 38% in nič 5%). 

Le nekaj več kot desetina učiteljev vidi učne načrte sestavljene tako, da je mogoče 

vsebine v zelo veliki ali izredno veliki meri obravnavati interdisciplinarno. 

Gornje podatke dopolnjuje ocena učencev o tem, kako pogosto lahko pri 

enem predmetu koristno uporabijo znanje, ki si ga pred kratkim dobili pri drugem 

predmetu in je predstavljeno v tabeli 64. 

Tabela 64: Stopnja transfera znanja – ocena učencev 

Transfer znanja med predmeti 

- ocena učencev 

% pritrdilnih odgovorov 

zelo pogosto 14,2 

pogosto 53,0 

bolj redko 31,4 

praktično nikoli 1,4 

 

Tudi učenci v podobnem deleţu (33%) kot učitelji (43%) ocenjujejo, da redko ali 

teţje prihaja do uporabe znanja iz enega predmeta pri drugem, VITR pa zaradi 
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globalne narave problema trajnostnosti prazaprav sloni na medpredmetnem 

povezovanju. 

Učenci so v odgovorih navedli tudi, v okviru katerih predmetov je prihajalo do 

obravnavanja učnih vsebin v povezavi z lokalnimi problemi, kar je prikazano v tabeli 

65. 

Tabela 65: Predmeti, pri katerih se po mnenju učencev njihova aktivnost s pridobivanjem informacij za reševanje 

lokalnega okoljskega problema vključujejo tudi sami 

Predmeti, pri katerih so se učenci vključevali v 

aktivnosti povezane z reševanjem okoljskega 

problema f 

biologija 21 

geografija 21 

zgodovina 14 

slovenščina 11 

tehnika  10 

fizika 8 

naravoslovje  6 

Glasbena vzgoja 4 

Gospodinjstvo  2 

 SND 2 

razredna ura  1 

izbirni predmet  1 

šport  1 

naravoslovni dan  1 

 

Kot je razvidno iz tabele 65, kemije kot predmeta ni navedenega med tistimi, 

kjer so učenci do sedaj izkusili aktivno obliko vključevanja v reševanje lokalnega 

okoljskega problema. Podatek po eni strani preseneča, saj kemija nudi izredno veliko 

moţnosti za tovrstno aktivno vključevanje. O tem govorijo tudi številne predstavljene 

raziskovalne naloge osnovnošolcev in srednješolcev, ki se udeleţujejo raznih tovrstnih 

gibanj. Moţno pa je, da učitelji pri pouku dejansko ne vključujejo tovrstnih moţnosti in 

tako ne izkoristijo interesa, ki ga mladi gotovo imajo za poznavanje in reševanje 

okoljske problematike. 
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Prevladujoče mnenje učiteljev je (75% vzorca), da manj kot polovica otrok 

razume, da so potrebne določene omejitve pri sodobnem ţivljenjskem slogu. 

Drugi pomemben pokazatelj vzgoje za ravnanje, ki ga vidijo avtorji raziskave je 

zmoţnost prilagoditve lastnega ravnanja. Ugotavljali so, koliko je običajen učenec 

po mnenju učiteljev zmoţen prilagoditi svoje ravnanje zato, da bi omogočil enako 

kvalitetno ţivljenje bodočim generacijam, kar zahteva trajnostni razvoj. Zgovorna je 

primerjava med ocenami učiteljev in učencev. Razveseljiv je podatek, da je več kot 

tretjina učencev (35%) pripravljena prilagajati svoje ravnanje, ker to čutijo kot svojo 

dolţnost. Vprašanje pa je, kako se ta pripravljenost udejanja v praksi. Eden od 

učencev, ki ga citirajo v poročilu je takole zaokroţil svojo izkušnjo in predlog učiteljem 

naravoslovja: 

»V glavnem mislim, da je skrb za planet treba narediti bolj razburljivo. Tudi 

učitelji bi morali imeti enotna mnenja o tem, saj bi s tem laţje prepričali učence. Ne 

pa da učitelj za biologijo trdi nekaj drugega kot učitelj za fiziko. S tem otroke samo 

zmedejo in zato otroki izgubijo zanimanje za take stvari.«  

V sklopu celotne raziskave je bila opravljena tudi Analiza nacionalnih 

preizkusov znanja, ki jih vodi Drţavni izpitni center (RIC), je z vidika zastopanosti 

elementov VITR v šolskem letu 2005/06 pokazala zanimive izsledke. Skupna analiza 

vseh nalog vseh nacionalnih pisnih preizkusov znanja iz slovenščine, matematike in 

biologije pri rednih in naknadnih rokih z vidika zastopanosti elementov VITR je 

povzeta v spodnjem prikazu, ki ga povzemam iz poročila raziskave. 
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Tabela 66: Analiza nalog nacionalnih preizkusov znanja iz slovenščine, matematike in biologije pri rednih in 

naknadnih rokih z vidika zastopanosti elementov VITR (povzeto iz poročila). 

 NPZ iz 

slovenščine 

NPZ iz 

matematike 

NPZ iz 

biologije 

TRAJNOSTNI RAZVOJ    

EKOLOGIJA   

 

ZDRAV ŢIVLJENJSKI 

SLOG 

   

VODA    

GLOBALIZACIJA    

OBŠOLSKE DEJAVNOSTI    

SODELOVALNO UČENJE    

KRITIČNO MIŠLJENJE    

DEMOKRACIJA    

AKTIVNO 

DRŢAVLJANSTVO 

   

STRPNOST    

NENASILJE    

SAMOZAVEST    

POZITIVNA 

SAMOPODOBA 

   

NPZ = nacionalni preizkus znanja 

Po pričakovanjih avtorjev raziskave je skupina, ki je sestavljala nacionalne 

preizkuse iz biologije, sestavila največ nalog, v katerih lahko zaznamo elemente VITR. 

Ta pričakovanja temeljijo na dejstvu, da je v učnih načrtih za biologijo zastopana 

tako ekologija kot okoljska vzgoja. Med vsemi analiziranimi nalogami pisnega 

preizkusa iz biologije je po zanimivem pristopu in »posrednih namigih« za VITR najbolj 

zanimiva 20. naloga v rednem roku, kot ugotavljajo avtorji analize Predlagajo jo, kot 

moţen zgled dobre kombinacije preverjanja bioloških dejstev z različnimi elementi 

VITR, celo tistimi, ki jih opredeljujemo s ključnimi besedami »samozavest« in »pozitivna 

samopodoba«. Elemente VITR smo našli tudi v preizkusih za slovenščino. Presenetilo 

nas je, da so bila taka izhodiščna besedila za prvi del preizkusa tako pri rednem kot 

naknadnem roku. Skoraj nič pa nacionalni preizkusi niso povezani z VITR pri 

matematiki, čeprav bi lahko bila besedila matematičnih problemov po našem 

mnenju dober način za posredno spodbujanje VITR.  
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Pri pregledu raziskave zasledimo naslednje predloge za izboljšanje stanja, ki jih 

povzemam iz poročila: 

- opredeliti nabor ključnih tem ali pojmov, ki so lahko jedro za dobro osmišljene 

medpredmetne povezave (na primer: voda, rekreativno gibanje); potrebna je 

tesna povezava teh vsebin z vsakodnevnim ţivljenjem okolja (na primer: 

varovanje izvira pitne vode, prizadevanje za urejene kolesarske poti do javnih 

ustanov…). 

- več stalnih strokovnih izpopolnjevanj, ki so oblikovana tako, da imajo učitelji 

moţnost študijsko obiskati odlične šole po Sloveniji in izvajanje pouka opazovati 

v praksi. 

- vloga vključevanja šole v lokalno skupnost in vloga sodelovanja staršev pri tem; 

- samoevalvacija in akcijsko raziskovanje, kot pomembni orodji pri razvijanju šole 

(poudarki na tehnikah in moţnih pristopih in ne na teoriji); 

- primeri reševanja primerov okolja in tudi negativne prakse uporabe znanja; 

- prikazati primere povezovanja ciljev VITR po šolski vertikali; 

- iskati povezave z vsakdanjim ţivljenjem; 

- pripravljanje preverjanja in ocenjevanja doseganja ciljev VITR – vpeljevati 

primere praktičnih preizkusov, definiranje standardov ravnanja; 

- iskanje moţnosti trajnostno-razvojnega ravnanja za posamezne šole za ustrezen 

zgled na nekam področju za lokalno skupnost; 

- izvajanje takih akcij, kjer učenci razumejo njihovo smiselnost in okoljsko ter 

druţbeno korist in ne le čiščenje okolice šole, ker jo nekateri posamezniki redno 

zanemarjajo; 

- na predmetni stopnji naj se nivo interdisciplinarnosti obravnavanja, ki je prisotna 

na razredni stopnji, sistematično ohranja preko oblike medpredmetnih 

projektnih dni 
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Pregled rezultatov in ugotovitev projektov »Partnerstvo fakultet in 

šol« ter »Partnerstvo fakultet in šol: vseţivljenjsko izobraţevanje 

naravoslovnih predmetov« z vidika naravoslovne pismenosti 

Avtorica: dr. Nataša Bukovec 

 

Uvod 

Analiza stanja naravoslovne pismenosti po šolski vertikali z upoštevanjem 

sprememb s posodobitvijo učnih programov v devetletki, gimnazijah in srednjih 

strokovnih šolah, je tesno povezana z potrebnimi kompetencami učiteljev 

naravoslovnih predmetov (naravoslovja, kemije, fizike in biologije), saj le dobro 

izobraţeni učitelji lahko razvijajo potrebne  naravoslovne kompetence pri učencih in 

dijakih. 

Analiza potreb vseţivljenjskega izobraţevanja učiteljev naravoslovnih 

predmetov je bila izvedena po šolski vertikali OŠ- SŠ, hkrati z praktičnimi preizkusi 

tovrstnega izobraţevanja učiteljev v okviru dveh projektov, »Partnerstvo fakultet in 

šol« 2002-2005 in »Partnerstvo fakultet in šol:Vseţivljenjsko izobraţevanje učiteljev 

naravoslovnih predmetov« 2006-2007.  

V prvem projektu so sodelovali učitelji treh fakultet Univerze v Ljubljani, ki 

izobraţujejo učitelje kemije (eno-predmetna in dve-predmetna vezava) ter prek 100 

učiteljev iz 45 šol (osnovne šole, gimnazije in centri srednjih strokovnih šol). 

Cilji prvega projekta so bili: 

- Razviti model stalnega strokovnega izpopolnjevanja učiteljev kemije in na kemiji 

temelječih predmetov. 

- Usposabljanje učiteljev mentorjev za vodenje dela  učiteljev pripravnikov in 

začetnikov ter študentov. 

- Raziskovalno delo učiteljev, ki je usmerjeno v razred. 

- S strani učiteljev OŠ in SŠ so bile predlagane teme, kjer učitelji čutijo določeno 

pomanjkanje potrebnega strokovnega ali splošnega znanja: 

- Slaba vertikalna povezanost in komunikacija med učitelji v šolski vertikali. 

- Informacijsko komunikacijska tehnologija za učenje in poučevanje kemije. 

- Pomen eksperimentalnega dela  pri pouku kemije. 

- Aktivne oblike učenja in poučevanja.  

- Preverjanje in ocenjevanje znanja. 

- Literatura za poglobljeno samo-učenje. 
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Raziskave usmerjene v kvaliteto pouka so bile osredotočene v preverjanje 

učinkovitosti različnih strategij poučevanja. Pri tem je bila izbrana za kemijo zelo 

aktualna tema: Povezovanje makroskopske zaznave eksperimentov z razlago na 

ravni delcev. V raziskavi je sodelovalo 309 učencev 8. razredov osemletke in 9. 

razredov devetletke. 

V drugem projektu je sodelovalo pet fakultet Univerze v Ljubljani, ki izobraţujejo 

učitelje naravoslovnih predmetov, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, ki je spremljal 

aktivnosti projekta, ter 170 učiteljev iz 59 osnovnih in srednjih šol (gimnazije in srednje 

strokovne šole). Ugotovitve predhodnega projekta so bile uporabljene in hkrati 

preverjene pri učiteljih vseh naravoslovnih predmetov.  

Cilji drugega projekta so bili:  

- Razviti učinkovite in cenovno sprejemljive modele vseţivljenjskega 

izobraţevanja učiteljev  kemije, fizike, biologije in naravoslovja. 

- Vzpostaviti vertikalno povezavo in komunikacijo v šolskem prostoru na področju 

naravoslovnih predmetov (kemija, fizika, biologija, naravoslovje). 

- Graditev spletne strani kot dodatno obliko vseţivljenjskega izobraţevanja 

učiteljev. 

- Učitelji vseh naravoslovnih predmetov so ponovno opozorili na pomanjkanje 

vertikalne komunikacije v šolskem prostoru, saj je posebnost poučevanja 

naravoslovnih predmetov: 

- v veliki povezanosti in nadgradnji vsebin in pojmov pri vseh naravoslovnih 

predmetih, 

- učitelji višjih ravni niso seznanjeni s problemi, ki se pojavljajo na niţji ravni in jim pri 

nadgradnji snovi posvečajo premalo pozornosti 

Pomembna je neposredna komunikacijo med učitelji vseh ravni, pri tem smo v 

neposredno komunikacijo vpeljali partnerski odnos, ki je neavtoritaren in 

nehierarhičen, kar se je izkazalo kot edina pot za uspešno komuniciranje med učitelji 

vseh ravni. 

Analiza ankete med učitelji ob začetku projekta ter Swot analiza ob koncu 

projekta sta osvetlili še dodatne probleme in potrebe učiteljev za kvalitetno 

poučevanje naravoslovnih predmetov, ki neposredno posegajo oziroma vplivajo na 

pridobljene naravoslovne kompetence šolske mladine:  

1. Na sklop vprašanj , ki so se nanašala na vertikalno povezovanje izobraţevanja 

učiteljev OŠ in SŠ so bila mnenja učiteljev deloma enotna, deloma deljena: 

- Pomembna je:  izmenjava izkušenj, mnenj, sodelovanje in usklajevanje med 

učitelji OŠ in SŠ; poznavanje in odprava pomanjkljivosti v OŠ in SŠ; učitelji SŠ 

dobijo neposredne informacije o problemih razumevanja posameznih učnih 

vsebin na OŠ ravni in obratno; 
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- medtem ko so nekateri menili, da gre na ravni  OŠ in SŠ za različne ravni 

zahtevnosti, globine in didaktičnih pristopov, kar je nedvomno res, so nekateri 

predlagali, da bi bilo kljub njihovim pomislekom v določenem delu 

izobraţevanja  učiteljev smotrno vpeljati vertikalno povezanost obeh ravni (OŠ 

in SŠ). 

2. V sklopu vprašanj, ki so bila namenjena vsebini/temam izobraţevanja učiteljev 

na seminarjih: 

- Slaba polovica učiteljev predlaga večje število tem predvsem zaradi večje 

izbirnosti. 

- Drugi so proti velikemu številu tem predvsem zaradi ţelje po poglobljeni 

obravnavi posamezne teme (tudi iz več vidikov) in zaradi razpršenosti vsebin.   

- Na vprašanje, ali naj se določena tema obravnava ločeno in poglobljeno za 

posamezno raven (OŠ, SŠ) je slaba polovica učiteljev za poglobljeno in ločeno 

obravnavo tem predvsem zaradi boljšega razumevanja in preglednosti teme in 

zaradi različnih nivojev potrebnega znanja v OŠ in SŠ. Enako število učiteljev je 

proti ločeni obravnavi tem. Prevladujejo argumenti nasprotni argumentom za 

ločevanje. Predvsem izstopa potreba po vertikalni povezanosti, preglednosti po 

vertikali in komunikacija med učitelji. 

- Na vprašanje, ali so za temeljito obdelavo ene teme po celotni vertikali 

(povezano OŠ- SŠ) so učitelji nekoliko kontradiktorno, glede na predhodna 

vprašanja, v večini (85%) odgovorili pritrdilno. Prevladujejo argumenti 

povezanosti, preglednosti in nadgrajevanja znanja po vertikali ter vpogled v 

pouk na različnih nivojih. Izpostavljena je tudi moţnost komunikacije in 

izmenjave izkušenj med učitelji različnih nivojev. 

3. V naslednjem sklopu vprašanj so učitelji ovrednotili posamezne  vsebinske 

sklope glede njihove pomembnosti za vseţivljenjsko izobraţevanje. Vprašani so 

bili o naslednjih vsebinskih sklopih: vsebine v povezavi s šolsko prakso; vsebine 

povezane z eksperimentalnim delom v šoli (demonstracijski poskusi, 

laboratorijske vaje, projektno delo itd.); vsebine za nadgradnjo učiteljevega 

znanja; vsebine z najnovejšimi znanstvenimi spoznanji stroke;  interdisciplinarni 

pogled določene vsebine; obdelava določene teme po vertikali izobraţevanja; 

priprava delavnic učiteljev osnovnih in srednjih šol iz njihove šolske prakse. 

- Učiteljem so vsi navedeni sklopi vsebin pomembni. Kot najpomembnejše so 

izbirali vsebine povezane z eksperimentalnim delom v šoli (98%), vsebine vezane 

na šolsko prakso (89%) in  interdisciplinarni pogled določene vsebine (82%). 

Najmanj pomembne so vsebine z najnovejšimi znanstvenimi spoznanji (62%). 

Komentarji in predlogi so zelo različni. Učitelji si ţelijo predvsem konkretnih, 

praktičnih delavnic, iz katerih lahko izkušnje neposredno uporabijo v razredu. 

4. Sklop vprašanj, v kakšni meri naj bodo na seminarjih zastopane posamezne 

oblike dela, ki se nanašajo na stroko(v %), so učitelji ovrednotili:  

- Vsebine v povezavi s šolsko prakso:  
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a. Nove metode in novi pristopi k obravnavi določenih vsebin, ki 

prispevajo k boljšemu razumevanju snovi učencev/dijakov): 20%.  

b. Praktične izkušnje učiteljev pri podajanju določenih vsebin v šoli: 18% . 

c. Spoznavanje z novimi demonstracijskimi poskusi in novo 

eksperimentalno opremo: 15%. 

- Nadgradnja učiteljevega znanja: 15%. 

- Informacije o najnovejših znanstvenih doseţkih stroke: 11%. 

- Interdisciplinarne naravoslovne vsebine: 

a. povezane z najnovejšimi znanstvenimi doseţki: 10%.  

b. povezane s šolsko prakso: 11%. 

5. Na vprašanje, katere specifične metode dela so za stroko (kemija, biologija, 

fizika) in s tem kvalitetnejše delo v šoli še pomembne, so učitelji, dali velik 

poudarek: 

- praktičnemu/eksperimentalnemu delu v laboratoriju,.  

- terenskemu delu (terensko delo so navajali predvsem učitelji biologije), 

- novim in aktivnim metodam dela, 

- informacijsko komunikacijski tehnologiji (IKT), 

-  vodenju ekskurzij. 

6. V sklopu vprašanj o izobraţevanju prek svetovnega spleta, so na konkretno 

vprašanje:  

»Kaj menite o sistemskem vodenju izobraţevanja učiteljev prek spletnih strani?« Na 

dve podvprašanji: »Ali naj izobraţevanje prek spleta sčasoma postane edina oblika 

izobraţevanja učiteljev?« in » Ali se vam zdi kombinacija izobraţevanja prek spleta z 

občasnimi obveznimi seminarji optimalna rešitev », odgovorili na : 

- prvo podvprašanje v veliki večini negativno. Le izjemoma so nekateri učitelji 

mnenja, da naj bi izobraţevanje preko spleta sčasoma postala edina oblika 

izobraţevanja in edini naveden argument za to je lastna organizacija študija. 

Veliki večini učiteljev je pomemben osebni stik, ki ga omogočajo seminarji ter 

praktično pridobivanje in izmenjava izkušenj. Učitelji navajajo tudi slabo opremljenost 

z IKT in slabo poznavanje dela z računalnikom. 

- drugo podvprašanje je večina učiteljev odgovorila pritrdilno. Za večino 

učiteljev je kombinacija izobraţevanja prek spleta z občasnimi obveznimi 
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seminarji optimalna rešitev. To argumentirajo predvsem z specifičnimi 

prednostmi obeh načinov izobraţevanja npr. prednostjo spletnega 

izobraţevanja zaradi prihranka časa in manjšimi stroški ter po drugi strani 

praktično in eksperimentalno delo ter izmenjava izkušenj na (obveznih) 

seminarjih. 

7. Na vprašanje, katera gradiva oziroma vsebine bi učitelji ţeleli, da bi jih postavili 

na spletno stran projekta, oziroma praktično obravnavali v okviru modelnih  

delavnic in seminarjev, so ţelje daleč presegale tako finančne zmoţnosti 

projekta, kot tudi časovna omejenost projekta. V tem projektu (»Naravoslovne 

kompetence«) pa nam poleg drugih analiz lahko pokaţejo šibkosti, probleme in 

potrebe po gradivih v naravoslovnem izobraţevanju vertikale OŠ-SŠ. Oziroma 

opozorijo na naravoslovne kompetence, ki jih je treba nadgrajevati v šolskem 

prostoru. 

Navedene so vse vsebine, ki so jih učitelji predlagali, med njimi je veliko takih, ki so 

interdisciplinarne: 

1) zgradba snovi; osnovni delci snovi; zgradba atomov; povezovanje delcev; 

vodikova vez 

2) biologija celice; fiziologija celice; celica – strukture; kemizem na nivoju 

celice 

3) anatomija in fiziologija človeka; fiziologija- primeri laboratorijskih vaj; 

primerjalna anatomija  

4) evolucija; razvoj človeka  

5) bolezni človeka, dedne bolezni pri človeku 

6) genetika; genetika – DNK; genetika - najnovejša odkritja 

7) ogljikovi hidrati;  

8) prebava ţivila; metabolni procesi; prehrana, zdravo ţivljenje-medpremetni 

pristop na vseh ravneh 

9) aerobno, anaerobno dihanje 

10) ribji mehur  

11) voda; 

12) tekočine 

13) zrak;  

14) ekologija vode/zraka (Slovenija, svet); ekosistemi; okolje 

15) ravnoteţje kemijskih reakcij; organske reakcije; redoks reakcije-redoks 

procesi; ravnoteţja v vodnih raztopinah; kemijske reakcije na splošno 

16) organska kemija, karboksilne kisline, derivati;organske dušikove spojine 

17) polimeri prednosti in slabosti 

18) antibiotiki  

19) barvila 

20) kisline baze in soli;  

21) energija; termodinamika; temperatura; toplota 

22) optika svetloba; spektri  

23) tlak  

24) nihanje in valovanje  

25) površinska napetost 
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26) moderna fizika 

27) astronomija  

28) biotehnologija -problemi;  

29) gozd - primeri terenskih vaj  

30) kamenine 

31) morje 

32) naravoslovne teme 

33) ravnoteţje jedrske reakcije/energija/uporaba 

34) nova odkritja 

 

Med vsebinami so učitelji navedli tudi splošne in specialno-didaktične teme: 

- enostavni poskusi, ki popestrijo pouk in povečajo zanimanje; uporabne 

laboratorijske vaje; poceni uporabni eksperimenti  

- didaktični pristopi in pripomočki; metode dela 

- izmenjava navodil za laboratorijsko delo dijakov  

- primeri interdisciplinarnih naravoslovnih dni 

- varnost 

Na vprašanje oziroma predloge: «V kakšni obliki ţelite (zgoraj) predlagane 

vsebine, npr.: i) v obliki predavanja na nivoju univerzitetnega študija; ii) predstavitev 

posameznih eksperimentov, ki lahko dopolnjujejo posamezno temo v šolski praksi; iii) 

didaktični pristopi k določeni temi; iiii) naslovi spletnih strani, kjer najdemo izčrpne 

informacije o določeni temi na višji ravni kot poučujemo ali v zvezi s šolsko prakso«,  si 

učitelji še najmanj ţelijo predavanj, druge oblike so bolj uravnoteţene, čeprav so 

ponovno v ospredju eksperimenti. Učitelji so izbirali po več opcij, pogosto so izbrali 

vse 4  (20%) ali zadnje 3 brez predavanj. Navajajo tudi, v kakšni obliki si ţelijo gradiva, 

ki bi spremljala praktični del seminarjev ali postavitev gradiva na spletu: 

- predavanja izvedencev stroke; predstavitev z materiali in navodili za 

eksperimente 

- v obliki izdelanega učnega gradiva (računalniško); 

- računalniška predstavitev, ki jo po ţelji dopolniš; 

- predavanje s stopnjevano zahtevnostjo do UNI nivoja podprto z eksperimenti in 

nasveti za pristope k določenim temam, pripomočki, spletnimi naslovi. 

S Swot analizo na koncu projekta smo ţeleli ugotoviti, ali smo postavljene cilje 

za  modele vseţivljenjskega izobraţevanja učiteljev naravoslovnih predmetov, ki smo 

jih tudi praktično preizkusili na petih delavnicah in dvodnevnem seminarju »Energija«, 

dosegli. Prednost te analize je v tem, da poleg prednosti in slabosti, ki izhajajo 

neposredno iz našega dela na projektu/delavnicah /seminarju pri postavitvi teh 

modelov, lahko analiziramo tudi moţnosti in nevarnosti, ki izhajajo iz širšega okolja 

delovanja šolskega sistema v Republiki Sloveniji. 
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Odgovore učiteljev smo v analizi razvrstili v posamezne kategorije:  

- organizacija(izvedba);  

- predmetno področje; 

- področje metodike; 

- spletna stran;  

- izobraţevanje učiteljev;  

- povezava s šolami. 

Podan je kratek povzetek analize: 

 Prednosti - 271 odgovorov (nekateri so napisali več prednosti) 

            Med najpomembnejše prednosti so učitelji postavili izmenjavo izkušenj, 

interdisciplinarni pristop vertikalno povezanost, ter širjenje in poglabljanja  

strokovnega znanja. 

 Slabosti - 56 odgovorov 

           Odgovorov, ki opisujejo slabosti je precej manj.   

           Največ odgovorov je bilo posvečeno organizaciji. Razporeditvi aktivnosti 

projekta čez celo leto, se jim je zdela zaradi lastnega dela v šoli slabost, saj se kljub 

ţelji vsi niso mogli udeleţiti vseh aktivnosti projekta. Druga slabost, ki so jo omenili je 

bila razpršenost po posameznih ustanovah (fakultete, ki izobraţujejo učitelje 

naravoslovnih predmetov so na precej oddaljenih lokacijah), pri tem so ocenjevali 

predvsem seminar  »Energija«, ki je bil res izvajan na vseh omenjenih ustanovah.. 

 Moţnosti - 76 odgovorov 

           Izpostavili so predvsem moţnost med-predmetnega povezovanja, ohranitev 

(stalnost) takšnih izobraţevanj), izmenjavo izkušenj, povezavo s šolami.  

 Nevarnosti - 38 odgovorov 

           Največjo nevarnost vidijo učitelji v tem, da bi zaradi pomanjkanja denarja nebi 

bilo tovrstnih izobraţevanj/projektov.  

Glede na število odgovorov lahko sklepamo, da o slabostih, moţnostih in 

nevarnostih učitelji ne ţelijo razmišljati, oziroma še niso vajeni takšnih vrst analiz.  

Zaključek 

Zgornji pregled obeh projektov z vidika naravoslovne pismenosti v slovenskem 

šolskem prostoru  kaţe na veliko pripravljenost (sodelujočih) učiteljev, da vpeljejo v 

šolsko prakso aktualne sodobne vsebine, povezane z učnimi načrti in pri tem ţelijo 



 
 

 

˝Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 prednostne 

usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izvajanje projekta 

naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

563 

uporabljati sodobne didaktične  metode dela, prav tako se zavedajo 

interdisciplinarne povezanosti vseh naravoslovnih strok. 

 Po drugi strani pa se moramo zavedati, da so se v oba projekta vključile tiste 

šole (iz vseh slovenskih regij razen Bele Krajine), na katerih je nivo naravoslovnega 

izobraţevanja, zaradi lastne pripravljenosti učiteljev, za lastno izobraţevanje, večje 

od povprečja. Ţal se veliko število učiteljev naravoslovnih predmetov ne udeleţuje 

tovrstnih izobraţevanj. Z obema projektoma smo ţeleli vzpodbuditi odgovorne 

institucije v drţavi (zlasti Ministrstvo za šolstvo in šport), da bi bila tovrstna 

izobraţevanja občasno obvezna za vse učitelje, ne le za tiste, ki se sami ţelijo 

izobraţevati. V tem projektu (»Naravoslovne kompetence«) bodo lahko izpolnjene 

ţelje učiteljev  po novih sodobnejših gradivih. Nabor vsebin, ki so jih učitelji predlagali 

v projektu »Partnerstvo fakultet in šol: Vseţivljenjsko izobraţevanje učiteljev 

naravoslovnih predmetov», pa bo dobra osnova za konkretno delo projekta, ki se 

nanaša na pripravo novih gradiv.  
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Analiza stanja naravoslovne pismenosti – pogled iz OŠ prakse 

učiteljice kemije 

Avtorica: Jakica Mravljak, prof. 

 

Analiza stanja v praksi 

Na naši šoli ţe drugo leto poteka fleksibilen način poučevanja v III. Triletju. Pouk 

kemije se izvaja strnjeno(blok ure) in se zaključi s prvim polletjem. Sprva sem bila 

nekoliko skeptična, vendar sem kmalu spoznala ,da je takšen način zelo dober , saj 

omogoča bolj raznolik način podajanja učne snovi. Učenci so bolj motivirani za delo, 

saj pri osvajanju snovi uporabljajo več veščin ,kot je eksperimentalno delo, delo z viri, 

računalnikom in terensko delo. Opaţam, da so učenci vešči v iskanju podatkov 

preko spleta, vendar imajo še teţave pri analizi, vrednotenju dobljenih podatkov. V 

šol. letu 2005/06 so naši učenci sodelovali v TIMMS-ovi  raziskavi iz naravoslovne 

pismenosti in na področju kemije dosegli zelo lep rezultat, kar smo bili zelo veseli, saj 

smo dobili potrditev, da delamo v pravi smeri. V analizi smo ugotovili, da imajo 

učenci teţave z besedilnimi nalogami, strukturiranimi nalogami, ki so zahtevale od 

učencev zbranost, razmišljanje in kritičnost. 

Probleme, ki jih zaznamo učitelji naravoslovnih predmetov rešujemo timsko, tako 

npr. branje in risanje grafov najbolje obdela matematik; dopolnjujeva pa fizik in 

kemik. Nujno je sodelovanje kemika, biologa, fizika in matematika, ker lahko 

izmenjamo mnenja ,izkušnje in poskušamo najti najbolj ustrezne oblike in metode za 

podajanje učne snovi. Zadnja leta opaţam vse več učencev z učnimi teţavami v 

branju ,pisanju in koncentraciji. Za te učence je na šoli organizirana dodatna 

strokovna pomoč, ki jo vodi predmetni učitelj predmeta pri katerem ima učenec 

teţave. Tudi pri kemiji so trije učenci , ki osvajajo temeljna znanja  in imajo prilagojene 

oblike dela. Učenci s posebnimi potrebami imajo zelo dobro razvita čutila in ročne 

spretnosti, ki jih spretno uporabijo pri eksperimentalnem delu in delu z računalnikom. 

Kemija je še vedno abstraktna veda, zato se pri pouku kemije pogosto posluţujemo 

modelov, računalniških programov in eksperimentov. 

Prednosti fleksibilnega pouka vidim tudi v tem, da morajo učenci delati sproti in 

da ni prostora za kampanjsko učenje, kar je danes velik problem  in vzrok za kratko 

pomnjenje naučene snovi. Morda bi morali dati večji poudarek na uporabnem 

znanju in manj faktografiji, ki se tako in tako hitro pozabi. 

Vzroki za obstoječe stanje 

Zdi se mi, da mnogi učenci v domačem okolju ne naredijo veliko za šolo,ker ne 

čutijo nobene odgovornosti  do znanja. Vloga staršev je prav gotovo drugačna, kot 

je bila včasih, socialna stiska je vse večja, manj je pripravljenosti staršev za 

sodelovanje s šolo. Šola postaja vse bolj vzgojna, socialna in izobraţevalna ustanova. 

V šoli je premalo sodelovanja med učitelji naravoslovja II. in III. triletja. Zlasti se  kaţe 

primanjkljaj pri nekaterih učiteljih v eksperimentalnih veščinah  in poznavanju novih 

oblik in metod dela z učenci. Navsezadnje pa je učni načrt v 9. razredu  še vedno 
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preširok za povprečnega učenca. Z nadarjenimi učenci poglabljamo in širimo učne 

vsebine pri dodatnih - učnih urah ali delavnicah za nadarjene. 

Ukrepi za izboljšanje stanja 

- več učnih vsebin povezanih z aktualno problematiko okolja 

- več izobraţevanja( nove oblike in metode dela, eksperimentalno delo, 

seznanjanje z novostmi na področju kemijske znanosti, predstavitev šole iz 

tujine,ki dosega visoke rezultate na področju kemije,naravoslovja) 

- aktivno vključevanje učencev v reševanje okoljskih problemov(zbiranje 

odpadnega papirja, starega ţeleza, baterijskih vloţkov…) 

- več  eksperimentalnega dela z nenevarnimi snovmi  

- več uporabnega znanja 

- več samostojnega raziskovalnega pristopa učnim vsebinam 

- nujno povezovanje med predmeti po horizontali in vertikali 
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Pogled učiteljice kemije na rezultate nacionalnega preverjanja 

znanja 2006/2008 in rezultate PISA 2006  

Avtorica: Marjeta Kriţaj, prof. 

 

Opis dela avtorice 

- učiteljica kemije in biologije v 8. in 9. razredu osnovne šole 

- učiteljica izbirnih predmetov Poskusi v kemiji in Organizmi v naravi in umetnem 

okolju  

- mentorica pri delu z nadarjenimi učenci 

- vodja interesne dejavnosti Vivaristika 

- vodja naravoslovnih dnevov za 8. in 9. razred 

- mentorica mladih raziskovalcev 

- članica komisije NPZ za kemijo 

- članica komisije za prenovo učnega načrta za kemijo 

- mentorica študentov Fakultete za naravoslovje in matematiko 

- mentorica pripravnikov za biologijo in kemijo 

Mnenje o sedanjem stanju naravoslovnih kompetenc 

Kurikularna prenova devetletne osnovne šole temelji na aktivni vlogi učenca, 

kar pomeni, da uvajamo sodobne učne metode, oblike oz. tehnike dela, s katerimi  

dosegamo ne samo vsebinske temveč tudi procesne cilje oz. vseţivljenjska znanja.  

V učnem načrtu za kemijo je pod splošnimi cilji predmeta zapisano, da 

»moramo pri učencih razvijati razumevanje kemijskih pojmov skozi različne aktivnosti, 

ki vključujejo praktično delo, diskusijske ure in problemsko raziskovalni pristop.[…] 

Predvsem je potrebno razvijati eksperimentalno delo, pri katerem se naučijo 

načrtovanja eksperimentov, zbiranja, predstavitve in analize podatkov do 

postavljanja in tehtanja smisla zaključkov ter načinov njihovega povezovanja s 

teorijami«. [1] 

Tudi pri nacionalnih preizkusih znanja se ţeli ugotoviti predvsem: 

- »znanje učencev na treh kognitivnih ravneh (znanje in poznavanje; 

razumevanje in uporaba; reševanje strukturiranih nalog in nalog, ki zahtevajo 

samostojno interpretacijo); 

- poznavanje in sposobnost učencev pri povezovanju kemijskih pojmov po 

vertikali izobraţevanja; 
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- sposobnost učencev pri povezovanju makroskopskega, submikroskopskega 

nivoja s simbolnimi zapisi; 

- pomen eksperimentalnega dela učencev za razumevanje kemijskih pojmov; 

- vključenost situacij iz ţivljenja pri učenju in poučevanju kemijskih vsebin«. [2] 

- Naravoslovna pismenost pa raziskava PISA opredeljuje kot: 

- »posameznikovo naravoslovno znanje in uporaba tega znanja za 

prepoznavanje bistvenih vprašanj oz. problematike, pridobivanje novega 

znanja, razlaganje naravoslovnih pojavov in izpeljevanje ugotovitev, ki temeljijo 

na preverjenih dejstvih, povezanih z naravoslovnimi znanostmi; 

- razumevanje značilnosti naravoslovnih znanosti kot oblike človeškega znanja in 

raziskovanja; 

- zavedanje o tem, kako naravoslovne znanosti in tehnologija oblikujejo naše 

snovno, intelektualno in kulturno okolje; 

- pripravljenost za sodelovanje pri naravoslovno – znanstvenih vprašanjih kot 

razmišljujoč človek«. [3] 

Učitelji v osnovni šoli smo tisti, ki postavimo temelje naravoslovne pismenosti 

učencev, zato smo večkrat pred dilemo, kako najbolje izvajati pouk tako, da bodo 

učenci usvojili tako vsebinska kot procesna znanja. Z devetletno osnovno šolo se je 

začel preobrat predvsem v učiteljevi vlogi in njegovem mišljenju. Frontalna oblika 

dela se je umaknila vlogi učitelja kot mentorja, ki načrtuje, usmerja in vodi učence 

preko različnih aktivnosti k uresničevanju vsebinskih in procesnih ciljev. In prav pri tem 

se pojavijo največje teţave. Učitelj mora biti dovolj usposobljen, da izpelje učni 

proces tako, da dejavnosti učencev niso same sebi namen, kar pa je v naših šolah 

danes še vedno preveč prisotno. Kot opravičilo temu, je pri veliko učiteljih predvsem 

časovna stiska v učnem procesu, slaba materialna opremljenost šol, pa tudi vedno 

večje disciplinske teţave z učenci v razredih.  

Zato menim, da je osnova za uspešen učni proces predvsem dvig ravni 

strokovnih in praktičnih znanj učiteljev naravoslovja. Vsaka dejavnost mora biti 

predvsem pot do razumevanja in razvijanja razmišljanja učencev, ki na podlagi 

določene aktivnosti poveţejo teorijo z ţivljenjskim izkustvom. Da je še kar nekaj 

pomanjkljivosti na tem področju, nam pokaţe tudi analiza NPZ kemije.  

Ĉlani komisije so ugotovili, da: 

- »imajo učenci še vedno največ teţav pri povezovanju ugotovitev 

eksperimentalnega dela s teoretično razlago in vključevanju situacij iz ţivljenja s 

kemijskimi vsebinami. 

- da učitelji premalo nadgrajujejo spoznavanje kemijskih vsebin po vertikali 

izobraţevanja. Iz rezultatov preizkusa je razvidno, da učitelji ne povezujejo 

kemijskih vsebin, ki jih učitelji spoznajo pri predmetu naravoslovje (6. in 7. razred) 
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z vsebinami pri predmetu kemije (8. in 9. razred). Vsebine obravnavajo ločeno 

med seboj kot zaključene enote in jih ne povezujejo. 

- rezultati pri nekaterih nalogah (npr. poznavanje metod ločevanja čistih snovi iz 

zmesi) preizkusa kaţejo na premalo eksperimentalnega dela v šoli in šibko 

povezovanje ugotovitev pri eksperimentalnem delu z razlago novih pojmov. 

Vzrok temu je lahko tudi preveliko število aktivnosti učencev pri pouku in s tem 

povezanim pomanjkanjem časa za pogovor med učiteljem ter učenci in 

učenci samimi. Učenci sicer aktivnost izpeljejo, zmanjka pa časa za razgovor o 

rezultatih in s tem za njihovo povezovanje z obravnavanimi pojmi. Tako čas za 

aktivnosti ni ustrezno izkoriščen, pogosto učenci delajo aktivnost zaradi 

aktivnosti. 

- Iz rezultatov nalog preizkusa je tudi razvidno, da učitelji premalo poudarjajo 

soodvisnost zgradbe snovi z njenimi lastnostmi. Razumevanje te soodvisnosti 

učencev lahko razvijemo, če pri poučevanju izhajamo iz povezovanja 

makroskopskega nivoja, ki ga zaznamo s čutili, ugotovitve razloţimo na 

submikroskopskem nivoju in jih zapišemo na simbolnem nivoju formul, enačb in 

drugih zapisov. Pomen tega pristopa je potrdila vrsta raziskav in je tudi ţe 

vključen v sodobne učbenike, pri pouku v naših šolah pa je premalo prisoten«. 

[2] 

Doseţke učencev lahko vidimo tudi na podlagi grafikona, ki prikazuje 

kvalitativne opise znanj za izbrana območja doseţkov. »Doseţke vseh učencev, ki so 

sodelovali v nacionalnem preverjanju znanja iz kemije ob koncu tretjega obdobja 

(4937 – 97 % vpisanih učencev), se lahko razporedi od najniţjega do najvišjega in se 

za vsak doseţek izračuna število učencev s tem skupnim doseţkom. Po pregledu 

tako dobljenih razvrstitev nalog je mogoče pripraviti sintezo vsebin, ki je skupna 

nalogam v posameznem območju. Za vsako od teh območij so določili naloge, ki so 

jih učenci v ustrezni skupini uspešno reševali«. [2] 
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Porazdelitev točk pri predmetu kemija (NPZ 3. obd. 2007, N = 4937)
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Zeleno območje 

Učenci, katerih skupni doseţki pri kemiji določajo mejo spodnje četrtine doseţkov: 

- znajo izbrati ustrezno metodo ločevanja glede na razlike v fizikalnih lastnostih 

čistih snovi v zmesi; 

- prepoznajo nevarne lastnosti snovi (etanola) in njihovo označevanje; 

- poznajo nekatere lastnosti ţlahtnih kovin in znajo to znanje uporabiti na primeru 

zlata; 

- znajo povezati zgradbo snovi z njihovo topnostjo glede na polarnost topila; 

- iz vrstnega števila znajo poiskati element v periodnem sistemu in znajo povezati 

število valenčnih elektronov v atomu elementa s skupino elementa v 

periodnem sistemu; 

- iz opisa poskusa prepoznajo, da se pri reakciji toplota sprošča; 

Graf 47: Porazdelitev odstotnih točk pri kemiji z obarvanimi izbranimi območji, tretje obdobje [2] 
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- iz grafov znajo razbrati podatke o topnosti snovi. 

Rumeno območje 

Učenci, katerih skupni doseţki pri kemiji določajo mejo med polovicama doseţkov: 

- Iz obarvanja indikatorja ustrezno sklepajo na kislost oziroma bazičnost raztopine;  

- iz opisa gorenja butana znajo razbrati produkte in reaktante reakcije; 

- predvidijo, da se pri opisanih pogojih mleko skisa, zaradi nastale kisline pa se pH 

vrednost zniţa; 

- med strukturnimi formulami prepoznajo formulo alkena; 

- znajo urediti kemijsko enačbo; 

- poznajo imena skupin elementov v periodnem sistemu; 

- z uporabo podatkov iz grafa primerjajo topnost dveh topljencev v določenem 

temperaturnem območju; 

- na podlagi podatkov o temperaturi vrelišča alkoholov sklepajo, kateri alkohol 

se pri destilaciji najprej loči iz zmesi. 

Rdeče območje 

Učenci, katerih skupni doseţki pri kemiji določajo mejo zgornje četrtine doseţkov: 

znajo poimenovati ocetno kislino po IUPAC nomenklaturi; 

poznajo vire in lastnosti natrijevega klorida; 

razlikujejo med fizikalnimi in kemijskimi spremembami; 

med submikroskopskimi prikazi zgradbe snovi ustrezno izberejo model molekule 

elementa; 

med strukturnimi formulami ogljikovodikov prepoznajo nasičen in nereaktiven 

ogljikovodik, povezujejo lastnosti ogljikovodikov z zgradbo; 

s primerjavo razporeditve elektronov v atomih elementov sklepajo, kateri 

elementi so v isti periodi periodnega sistema; 

poznajo imena skupin elementov v periodnem sistemu; 

znajo izračunati masni deleţ topljenca v raztopini; 

razumejo destilacijo kot metodo ločevanja snovi iz zmesi na podlagi razlik v 

temperaturi vrelišča. 

Modro območje 
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Učenci, katerih skupni doseţki pri kemiji določajo zgornjo desetino doseţkov: 

- ustrezno povezujejo odvisnost penjenja milnice s trdoto vode; 

- znajo na podlagi strukturne formule poimenovati ogljikovodik po IUPAC 

nomenklaturi; 

- prepoznajo in poimenujejo funkcionalni skupini v kisikovi organski spojini: 

karboksilna in hidroksilna skupina; 

- poznajo reakcijo za dokaz vodika; 

- znajo izračunati in ustrezno podati masni deleţ topljenca v raztopini«.  [2] 

Prav tako pa lahko opazimo podobne rezultate v raziskavi PISA 2006. 

Pravzaprav smo bili na dane rezultate ponosni, saj smo spoznali, da v šolstvu 

predvsem pri naravoslovju gremo v pravo smer. Po podatkih sodeč »lahko 

razberemo, da so naravoslovni doseţki slovenskih učencev v mednarodnem merilu 

razmeroma visoki.[…] Kar 86,1 % slovenskih učencev ima doseţke na 2. ali višjih 

ravneh, kar pomeni, da tolikšen odstotek učencev izkazuje vsaj osnovne 

naravoslovne kompetence.[…] Kljub temu pa je treba nameniti pozornost tudi 11,1 % 

učencem z doseţki na 1. ravni in raziskati vzroke za podatek, da ima 2,8 % učencev 

doseţke pod 1. ravnjo. Ti učenci izkazujejo zelo šibke naravoslovne kompetence in 

sicer […] pogosto zamenjujejo ključne elemente raziskave, nepravilno uporabljajo 

naravoslovne informacije in pri podpiranju odločitve zamenjujejo osebna mnenja z 

naravoslovnoznanstvenimi dejstvi.« [4] 

Pri vsem tem pa bi rada poudarila tudi sledeče. Pogostokrat učitelji 

naravoslovnih predmetov opaţamo, da imajo učenci velike bralne teţave. Pri 

avtentičnih in strukturiranih nalogah se zato »zgubijo« v tekstu in ne znajo poiskati 

bistva vsebine. Tako se pojavijo teţave pri zapisu in utemeljevanju določenih 

odgovorov, ki jih zahtevamo od učencev pri samostojnih aktivnostih. Na to sem 

ţelela opozoriti predvsem zato, ker je v Uradnem listu Evropske unije med osmimi 

ključnimi kompetencami omenjeno tudi sporazumevanje v maternem jeziku. Pod 

opredelitvijo je zapisano: «Sporazumevanje v maternem jeziku je sposobnost 

izraţanja in razumevanja pojmov, misli, čustev, dejstev in mnenj v pisni in ustni obliki 

(poslušanje, govor, branje in pisanje) ter na ustrezen in ustvarjalen način jezikovno 

medsebojno delovanje v vseh druţbenih in kulturnih okoliščinah – izobraţevanje in 

usposabljanje, delo, dom in prosti čas.« [5]  

Predlogi za nadaljnje delo 

Pripraviti čim več kvalitetnih izobraţevanj za učitelje, kjer se bodo seznanili z 

različnimi metodami in oblikami dela (tudi na tistih šolah, ki materialno niso dobro 

opremljene). 

Povezovanje učiteljev naravoslovja po vertikali in sistematična nadgradnja 

spoznavanja kemijskih pojmov in ustrezne strokovne terminologije. 
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Povezovanje s slavisti in matematiki na šoli, ki določene vsebine lahko naveţejo 

na kemijske (analiza neumetnostnega besedila, obdelava podatkov iz grafov in 

tabel, …). 

Navajanje učencev na delo z avtentičnimi in strukturiranimi nalogami ter 

vključevati čim več situacij iz ţivljenja (večja povezanost z biologijo in fiziko). 

Aktivnosti učencev (eksperimentiranje, delo z modeli, obdelava računalniških 

podatkov in informacij …) povezovati s teoretičnim znanjem. 
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Analiza učnega načrta Kemija, Gimnazija, 2008 z vidika priporočil 

Evropskega parlamenta in sveta z dne 18. DECEMBRA 2006 O 

ključnih kompetencah za vseţivljenjsko učenje (2006/962/ES) 

Avtorica: Sanja Cvar, prof. 

 

Analizirala sem učni načrt Kemija, gimnazija, 2008 z vidika Priporočil evropskega 

parlamenta in sveta z dne18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za 

vseţivljenjsko učenje (2006/962/ES) (v nadaljevanju Priporočila ES 2006). 

Tehnologija 

Učni načrt Kemija, gimnazija, 2008 je načeloma zasnovan tako, da upošteva 

Priporočila ES 2006: »Prednostno pri kemiji razvijamo osnovne kompetence v znanosti 

(naravoslovju) in tehnologiji, matematično kompetenco in digitalno pismenost.« 

(str.7) 

Priporočila ES 2006 med drugim opredeljujejo: 

- »Kompetenca na področju znanosti se nanaša na sposobnost in pripravljenost 

uporabe znanja in metodologije za razlago naravnega sveta z namenom 

ugotovitve vprašanj in sklepanja na podlagi dokazov. Kompetenca v 

tehnologiji pomeni uporabo omenjenega znanja in metodologije kot odziv na 

znane človeške ţelje ali potrebe. Kompetenca na področju znanosti in 

tehnologije vključuje razumevanje sprememb, nastalih zaradi človeške 

dejavnosti, in odgovornost posameznega drţavljana.« (str.10) 

- V gimnaziji ni predmeta tehnika in tehnologija, v osnovnih šolah je večinoma 

izrinjen v področje izbirnih predmetov. Predmet bi bil po mojem mnenju nujno 

potreben (npr. pri opazovanju dijakov ob delu v laboratoriju ugotavljam, da jih 

ima veliko teţave s smerjo odpiranja in zapiranja navadnih ventilov za vodo ali 

plin; večina dijakov ne pozna delovanja motorja z notranjim izgorevanjem; 

nekateri ne vedo, kako je narejen papir; večina dijakov ne razlikuje pojmov trdo 

in trdno …).  

- Doseganju kompetenc v tehnologiji se moramo torej posvetiti pri naravoslovnih 

predmetih, predvsem pri fiziki in kemiji. 

- Pri kemiji obravnavamo prvo tehnološko obarvano vsebino šele konec prvega 

letnika: v poglavju Kemijska reakcija kot snovna in energijska sprememba 

omenimo energetiko in surovine. 

- V drugem letniku je tehnoloških vsebin največ: v poglavju raztopine o 

onesnaţevanju voda, pri hitrosti reakcije o avtomobilskem katalizatorju, pri 

ravnoteţju o industrijski sintezi amoniaka, pri oksidaciji in redukciji o baterijah, 

elektrolizi in gorivnih celicah (dijaki takrat še ne obvladajo osnov 

elektrotehnike), nato več vsebin v poglavju Lastnosti izbranih elementov in 

spojin, kjer učni načrt omenja celo nanotehnologijo. 
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- V tretjem letniku je tehnologije malo, vendar je vključena v majhni meri v večino 

poglavij. 

- Teţavo vidim v tem, da je tehnologija v celotnem UN za kemijo omenjena samo 

v treh ciljih, sicer pa je vse, kar sem naštela v zgornjem odstavku, med 

predlaganimi vsebinami.  

- Večina tehnoloških vsebin je torej prepuščena presoji učitelja: če je ta po 

osnovni izobrazbi tehnolog, bo verjetno namenil tem vsebinam več pozornosti, 

kot učitelj, ki ima v osnovi pedagoško izobrazbo.  

- Nekaterih, po mojem mnenju temeljnih vsebin UN sploh ne predvidi.  

- Poznati tehnologijo priprave pitne vode bi moral biti cilj, pa ni niti med 

predlaganimi vsebinami 

- UN za kemijo sploh ne omenja korozije in protikorozijske zaščite.  

- Poglavje Polimeri je v načrtu zadnje, namenjeno mu je malo časa, učitelji tretjih 

letnikov poročajo, da praviloma ne uspejo predelati učne snovi do tega 

poglavja. O polimerih, ki so tako pomemben del vsakdanjega ţivljenja, se v šoli 

učijo torej samo dijaki maturitetnih skupin. 

- Pomembni temi hrana in zdravila sta izrinjeni v izbirni program, kar je 

nedopustno, saj menim, da gre za temeljni temi. 

- Izbirni program (35 ur) naj bi omogočal poglobljeno razumevanje, nadgradnjo 

in pridobitev specialnih znanj za pripravo za nadaljnji študij, v ta sklop torej ne 

sodijo temeljne teme, kot sta hrana in zdravila. Obenem na osnovi dosedanjih 

izkušenj dvomim, da bodo vse gimnazije sploh omogočile ta sklop na izbiro 

dijakom.  

Eksperimenti 

Priporočila ES 2006: 

- »Kompetenca na področju znanosti se nanaša na sposobnost in pripravljenost 

uporabe znanja in metodologije za razlago naravnega sveta z namenom 

ugotovitve vprašanj in sklepanja na podlagi dokazov.« 

- Eksperimentalno delo mora biti temeljna učna metoda pouka kemije, ki jo 

kombiniramo z drugimi aktivnimi metodami poučevanja.  

- V UN za kemijo 2008 je med splošnimi cilji in kompetencami zapisano:  

- »Razvijanje eksperimentalnih spretnosti in metod raziskovanja: 

- Navajanje na izbiro in uporabo varne opreme 

- Opredelitev dejavnikov poskusov (eksperimentov); razlikovanje med 

konstantami in spremenljivkami 
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- Presoja zanesljivosti pridobljenih rezultatov 

- Navajanje na argumentirano zaključevanje pri predstavitvi« (str. 7) 

- Med didaktičnimi priporočili je tudi naslednje: »V proces izbire, načrtovanja in 

priprave eksperimentov čim bolj vključujemo tudi dijake. Z ustreznim izborom 

eksperimentov lahko uresničujemo več učnih ciljev hkrati.« (str. 57) 

- Med predlaganimi vsebinami je veliko takih, kjer je moţno izvajati eksperimente. 

Koliko eksperimentov bo učitelj dejansko vključil v pouk, pa je odvisno od 

njegove presoje, znanja in iznajdljivosti.  

- Načeloma je torej v UN za kemijo 2008 namenjene dovolj pozornosti 

eksperimentalnemu delu. 

- Menim pa, da ni vseeno, ali si dijak ogleda demonstracijski eksperiment, ali ga 

izvede sam. Prepričana sem, da je znanje, pridobljeno na podlagi lastnih 

izkušenj, trajnejše, torej bi bilo smiselno uvesti čim več samostojnega 

eksperimentalnega dela dijakov.  

- Tukaj se znajdemo učitelji pred omejitvijo: za eksperimentalno delo v 

laboratoriju je predvidenih samo 10 ur od 70 na leto, kar je premalo za 

doseganje zgoraj omenjenih ciljev.  

- Učni načrt za kemijo 2008 je pri tem normativu ostal nespremenjen glede na UN 

za kemijo 1998, torej na tem tako bistvenem področju ni nobenega napredka! 

- Pouk v laboratoriju ima ţe v organizacijskem smislu več moţnosti za kvaliteten 

potek: s skupino 16 dijakov se ukvarjata učitelj in laborant, dijaki delajo aktivno. 

Učitelji si moramo prizadevati, da bo v prihodnjem učnem načrtu predvidenih 

več ur za samostojne eksperimente.  

- Delo v laboratoriju bi ob ustaljenem načinu, ko z eksperimenti dokazujemo ali 

utrjujemo teoretično pridobljeno znanje, lahko večkrat usmerili tudi tako, da bi 

dijaki s projektnim in eksperimentalnim delom v dvojicah ali majhnih skupinah 

iskali informacije, zbirali eksperimentalna dejstva ter se tako dokopali do novih 

spoznanj. Za tak način potrebujemo več časa, vendar je pridobljeno znanje 

trajnejše, dijak pa bo ob takih metodah dela usposobljen, da znanje tudi po 

zaključku šolanja nadgrajuje ter ga prenaša tudi na druga področja. 

Splošna izobrazba in specialna znanja 

Večkrat se pri svojem delu v gimnaziji sprašujem, ali je vsebina, ki jo 

obravnavamo pri pouku, še ena tistih, ki sodi k splošni razgledanosti, ali pa gre ţe za 

specialna znanja, ki so namenjena pripravi na študij.  

UN za kemijo 2008 dopušča učiteljem dovolj avtonomije, kar je dobro.  

Po drugi strani pa se moramo zavedati, da bo del dijakov izbral kemijo na 

maturi, kjer izpitni katalog ne dopušča avtonomije. 
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Zato predlagam, da bi z vsemi dijaki v osnovnem programu (3x70 = 210 ur) 

predelali samo tiste vsebine, za katere sodimo, da spadajo k splošni izobrazbi 

oziroma temeljni naravoslovni pismenosti, vendar z več samostojnega 

eksperimentalnega in projektnega dela (20 od 70 ur na leto).  

Vse ostale vsebine, ki so potrebne za doseganje maturitetnih standardov 

znanja, bi predelali v izbirnih sklopih v skupinah, kjer bi bilo največ 16 dijakov. Menim, 

da bi z delom v majhnih skupinah in s povprečno bolj motiviranimi dijaki laţje 

dosegali višje stopnje znanja. 

Šola bi morala obvezno omogočiti dijakom izbirni del, 35 ur, ţe v tretjem letniku, 

nato 105 ur v četrtem letniku.  

Sedaj na nekaterih gimnazijah izbiro v tretjem letniku ţe omogočajo,  na 

mnogih (tudi naši) pa dijaki v tretjem letniku nimajo moţnosti izbirnih predmetov, vsi 

imajo dodeljeno izbirno uro k enemu predmetu. Ure za doseganje maturitetnih 

standardov so strnjene v četrti letnik, v skupinah je do 32 dijakov, samostojnega 

eksperimentalnega dela je samo še 20 ur od 140 ur.  

Vsebine, ki so po mojem mnenju specialna znanja, namenjena pripravi za študij, 

ne pa temeljna naravoslovna znanja: 

- reakcijski mehanizmi v organski kemiji,  

- računske naloge v poglavju ravnoteţje, 

- računanje pH v drugem letniku, ko dijaki še nimajo dovolj matematičnega 

predznanja, 

- preveč podrobnosti pri izomeriji organskih spojin, 

- preveč podrobnosti pri nomenklaturi. 

Ocenjevanje znanja 

V Učnem načrtu za kemijo 2008 je v poglavju Vrednotenje doseţkov zapisano: 

- »Preverjanje/ocenjevanje je ustno in pisno, v njegovo vsebino pa sodijo tudi 

eksperimentalno delo, projektno delo, seminarske naloge in ostali izdelki 

dijakov.« (str. 60) 

- Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS 76/2005 z dne 

12.8.2005) zahteva, da mora biti dijak najmanj dvakrat v šolskem letu ocenjen 

ustno in to pred skupino. 

- Ustno ocenjevanje znanja je lahko dinamičen pogovor, ki omogoča učitelju 

boljšo predstavo o kvaliteti znanja dijaka, kot ocenjevanje pisnega izdelka. 

- Ĉe naj bo ocenjevanje dobro opravljeno, mora imeti dijak čas za zapis formul, 

za osnutek računa, predvsem pa čas za kritični premislek.  
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Moja izkušnja je, da porabim vsaj 10 minut za vsakega dijaka. Pri 32 dijakih, ki jih 

je treba ustno oceniti vsaj dvakrat letno, to znese 640 minut ali 14,2 šolske ure. Ker 

ocenjujem vzporedno dva dijaka, porabim pribliţno 10 ur od 70 ur letno.  

V teh 10 urah se torej intenzivno posvečam dvema dijakoma, ostali dijaki bi 

morali pri ocenjevanju sodelovati, vendar se z njimi ne zmorem aktivno ukvarjati. 

Menim, da Pravilnik o ocenjevanju znanja poslabša moţnosti za kvalitetno delo 

v razredu, saj za ustno ocenjevanje in »neukvarjanje« z večino dijakov porabim 10 ur, 

to je enako, kot jih imamo na razpolago za najaktivnejšo obliko dela, to je 

eksperimentalno delo v laboratoriju, ko se s 16 dijaki ukvarjava učitelj in laborant. 

Predlagam, da bi dijaka ustno ocenili na uveljavljen način samo enkrat v 

šolskem letu, drugo oceno pa bi dijak dobil iz več delnih ocen (kot npr. sistem 

kreditnih točk na II. gimnaziji Maribor, ki bi naj spodbujal dijake k sprotnemu delu). S 

tem pa bi verjetno prišli v nasprotje z 12. členom: »Pri ocenjevanju ustnih odgovorov 

učitelj dijakovo znanje oceni takoj po končanem izpraševanju.« 

Vrednotenje doseţkov je v UN za kemijo 2008 dobro zapisano, vendar ga 

Pravilnik o ocenjevanju znanja preveč togo omejuje ter daje neutemeljeno prednost 

ustnemu ocenjevanju pred ostalimi oblikami ocenjevanja. 

Sklep  

Menim, da je Učni načrt Kemija, gimnazija, 2008 po vsebinski plati večinoma 

usklajen s Priporočili ES 2006.  

V obveznem delu programa manjka nekaj vsebin s področja tehnike in 

tehnologije, nekaj vsebin pa sodi med specialna znanja in bi jih bilo dobro prestaviti v 

izbirni del.  

UN za kemijo omogoča učitelju dovolj avtonomije po vsebinski plati, v praksi pa 

naletimo na veliko ovir za uveljavljanje te avtonomije: normativ 10 ur laboratorijskega 

dela na leto, 32 dijakov v skupini (tudi v izbirnem delu),  matura, Pravilnik o 

ocenjevanju znanja. 
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Razvoj naravoslovnih kompetenc na gimnazijski ravni 

izobraţevanja 

Avtorica: Zdenka Keuc, prof. 

 

Zapisane moţnosti 

V gimnazijskem programu je kemija predmet, ki temelji na problemsko 

naravnanem pouku in raziskovalnem pristopu (UN, str. 6-7, 2008). Iz tega sledi, da sta 

osnovni naravoslovni kompetenci, ki ju razvijamo: 

1. Razvijanje kompleksnega mišljenja, ki zajema tako prepoznavanje kot razlago in 

seveda uporabo naravoslovnih znanj ter veščin;  

2. Razvijanje raziskovalnega pristopa k reševanju problemov, s čimer posegamo 

tako v kontekst poučevanja, kot tudi znanja, ki jih razvijamo ter odnose v katere 

ob tem posegamo.10 Ob tem ne morem mimo dejstva, da razvijanje 

raziskovalnega pristopa nujno pomeni tudi razvijanje miselnih procesov kot so 

kritično mišljenje, kreativnost, samoiniciativnost in (samo)odgovornost. 

Razumeti poučevanje (in učenje) kemije v tem kontekstu, pomeni, da so vsi cilji, 

in preko njih izbira vsebin, opredeljeni v kontekstu »večje slike«, avtentičnih situacij, ki 

cilje pomagajo osmisliti in s tem tudi razvijati kompetence, h katerim si prizadevamo.  

Kaj od dijakov pričakujem? 

Da bodo po štirih letih šolanja znali:  

- ciljno pridobiti ţelene podatke;  

- presoditi njihovo informacijsko vrednost;  

- jih smiselno predstaviti in urediti v obliko z večjo informacijsko vrednostjo,  

- pri tem uporabiti IKT, ki jim je na voljo in to na način,  

- ki pravilno in smiselno vključuje simbolni jezik kemije.  

- Ob tem pričakujem od njih, da bodo razvili kompetenco:  

- razvijanja eksperimentalnih spretnosti, ki vključuje tako načrtovanje poskusov, 

kot njihovo varno izvajanje ter kritično vrednotenje tako metod dela kot 

rezultatov; 

- ki dejansko presega raven srednje šole, to je »odnosno« sposobnost 

odgovornega in kritičnega vrednotenja vpliva razvoja znanosti in tehnologije 

na kakovost človekovega ţivljenja ter sploh ţivljenja na planetu Zemlja.  

                                                           
10

 Morda bi na tem mestu bilo boljše uporabiti izraz vrline, ki jih razvijamo oz. jih ponekod ponovno ţelimo vpeljati v 

izobraţevalni sistem. 



 
 

 

˝Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 prednostne 

usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izvajanje projekta 

naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

579 

Dejansko gre za sposobnost razumevanja trajnostnega razvoja in vlogo 

naravoslovnih znanosti pri tem. Ob tem poudarjam, da je  v ospredju 

sporazumevanje v slovenskem jeziku, vendar se spodbuja tudi uporaba strokovne 

terminologije ali pa študije primerov v tujih jezikih. 

V tem pogledu nov učni načrt podpira sodobne trende razvijanja naravoslovne 

pismenosti pri dijakih (PISA, 2006; TESE, 2004), čeprav jih konceptualno postavlja 

nekoliko drugače, kot je to prikazano v gradivu Naravoslovna pismenost (Golob et 

al, 2008), ki sluţi kot izhodišče za analizo stanja. Učbeniki (kar nekaj jih je na voljo) so 

dijakom dobra podpora pri razumevanju kemijskih pojmov, nekoliko slabše pa 

pokrivajo razvoj kompetenc. Podobno velja za delovne zvezke in ostala didaktična 

gradiva.  

Realno stanje 

Razvijanje kompleksnega mišljenja pri dijakih nujno pomeni, da so učitelju ti 

procesi domači, znani in jih zna/zmore sistematično razvijati na primerih, ki to 

omogočajo.  Prehod iz enostavnega in posamičnega h kompleksnejšemu in 

splošnemu, zahteva učinkovite primere (vaje) ter seveda preverjanje in ocenjevanje, 

ki temu lahko sledi.  Tukaj v praksi prihaja do velikega »razkoraka«, saj tudi učitelji, ki 

zmorejo in znajo proces poučevanja/učenja organizirati na način, ki spodbuja razvoj 

kompleksnega mišljenja11, naloge za ocenjevanja znanja pripravijo na »klasičen« 

način, ki je usmerjen k preverjanju deklarativnih znanj; veščine (in znanja) povezana z 

dokazovanjem »kompetenc« pa so minimalno ali pa sploh neizraţena.  Ocenjujemo, 

da smo na področju ocenjevanja znanja šibki in se praksa na tem področju zadnjih 

20 let ni bistveno spremenila. Kljub vpeljevanju opisnih kriterijev znanja, so točke 

(pravilen/nepravilen odgovor) to, kar absolutno prevladuje.  Deloma k temu usmerja 

tudi maturitetni preizkus znanja, ki ga omejuje predmetni izpitni katalog, vendar je  to 

v večini primerov le slab izgovor. Bliţje resnici je dejstvo, da testno preverjanje 

obvladamo, ocenjevanje »odprtih« situacij pa ne. In, da slednje zahteva mnogo bolj 

poglobljen odgovor učitelja. 

Razvijanje raziskovalnega pristopa pri dijakih zahteva zelo oseben/individualen 

pristop. Zagotovo so znanja (recimo temu ogrodje), ki veljajo kot osnovna (npr. kaj je 

dobro raziskovalno vprašanje, kako opišemo spremenljivke poskusa, kako 

načrtujemo poskuse, kakšne tehnike imamo na voljo, katere metode lahko 

uporabimo, osnove kemijskega računstvo itd.) nekaj, kar lahko z učenjem doseţe 

skoraj vsak, vendar razvijanje kritičnosti, (samo)inciativnosti, (samo)odgovornosti ter s 

tem razvijanje kompetence za »odnosno« sposobnost odgovornega in kritičnega 

vrednotenja vpliva razvoja znanosti in tehnologije na kakovost človekovega ţivljenja 

ter ţivljenja na sploh, ne moremo učiti v tradicionalnem smislu (»ex katedra«). To 

zahteva mnogo širše razumevanja pomena naravoslovja. Zahteva timsko delo 

učiteljev, stremljenje k jasno postavljeni viziji in poslanstvu, ki ga šola ima ter skupno 

načrtovanje dela. Med predmetno načrtovanje/izvajanje ali uvedba učenčevega 

portfolija je korak na tej poti, vendar se izgubi v organizacijski obliki gimnazijskega 

programa.  Utopija je razmišljati, da lahko učitelj dve-urnega predmeta, ki mora za 

                                                           
11

 Gre predvsem za t.i. »aktivne« metode učenja (npr. sodelovalno delo, projektno učno delo, …)  
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doseganje svoje delovne obveze poučevati 10 oddelkov (cca. 320 ali več dijakov!), 

biti zraven še razrednik in aktiven član učiteljske zbornice, voditi evidenco o 

napredku posameznika.  Moja izkušnja je, da dijaki (tudi tisti z najvišjimi ocenami) v 

večini ne (z)morejo doseči te kompetence, ker zato ni nobenih pogojev. 

Eksperimentalno delo je podrejeno ilustrativni vlogi teoretičnih znanj, ni nivojsko 

opredeljeno in premalo avtentično. Sledi »recepturam« in ima v naprej znane 

rezultate. Dijaki se ne usmerja k vrednotenju podatkov, njihovemu urejanju, kritičnosti 

in iskanju izboljšav, ali pa rešitev. Zato učitelji morda vemo kdo zna  izračunati 

koncentracijo kisline, če so dijakom dani podatki titrimetrične analize, ne vemo pa 

kdo (res) zna pravilno  titrirat niti ne vemo ali bi ti klasično analizno metodo znali 

predlagati pri reševanju problemske situacije. Rešitev? Je zapisana v uvodu novega 

učnega načrta in pri vsakem tematskem sklopu izrecno poudarjena. Vendar nima 

podpore v internem delu mature, niti razvojnih načrtih RIC-a ali pa razvojnih načrtih 

MŠŠ.  RIC je ukinil nacionalna preverjanja znanja na ravni OŠ, ki so vključevala 

praktično delo, ne razmišlja o maturi iz kemije na dveh ravneh zahtevnosti  niti o 

(nujni) spremembi izvedbe internega dela mature, ki je postal farsa. Predvidevam, 

da je osnovni razlog finančna zahtevnost izvedbe, vendar dokler te osnovne 

(organizacijske) podpore učiteljem ni, je vsako realno razmišljanje o učinkoviti 

realizaciji temeljne naravoslovne kompetence zelo naivno.   

Uskladitev mogočega z moţnim 

Ko razmišljamo o razvijanju osnovnih naravoslovnih kompetenc12 menim, da se 

vsaj uvodoma moramo izogibati drobnjakarskemu pristopu (npr. iskanju 

slabosti/prednosti znotraj obstoječih tematskih sklopov) temveč postaviti  ogrodje, ki 

omogoča celovit pristop. Zato predlagam naslednje:  

1. Učiteljem naravoslovnih predmetov je potrebno omogočiti redna izobraţevanja 

tako doma kot v tujini. Prvi razlog je aktivna raba tujega jezika in drugi sprotno 

spremljanje lastnih doseţkov s tistim kar se dogaja v naši neposredni okolici (v 

Sloveniji, drţavah bivše Jugoslavije in v Evropi). To je dolgoročno mnogo 

učinkoviteje kot občasen »obisk« tujega govorca pri pouku kemije.13 

Izobraţevanja naj bodo uravnoteţena mešanica predavateljskega dela ter 

aktivnega dela udeleţencev, kjer se »novosti« merijo z lastno izkušnjo. Omejitev 

3 treh (oz. petih) dni je nesmiselna, saj predstavlja omejitev izjemno dobrim 

učiteljem in prav nobene spodbude tistim, ki se praviloma ne udeleţijo nobenih 

dopolnilnih izobraţevanj.  

2. Pripraviti zbirko nalog (npr. avtentičnih nalog), katerih namen je razvijati 

kompleksno mišljenje na področju naravoslovja (širše) in kemije. Vključene so 

lahko tudi naloge iz mednarodnih raziskav14 , razvojno –raziskovalno delo obeh 

matičnih Univerz, gradiva, ki nastajajo na ZRSŠ ali na Pedagoškem inštitutu ter 

(obvezno) sistematično spremljanje napredka (=sprememb).  Brez slednjega, je 

                                                           
12

 Ne »naravoslovnega mišljenja«, saj ta pojem ni opredeljen z ničemer (op. pisca)  
13

 Praksa v evropskih oddelkih 
14

 Seveda z ustreznim dovoljenjem avtorjev raziskav 
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vse »dobro in sprejemljivo«, ne da bi sploh vedeli kam gre kakovost 

gimnazijskega izobraţevanja. 

3. Nabor eksperimentov, ki so lahko skupni vsem naravoslovnim predmetom (in se 

lahko tudi po vertikali izobraţevanja primerno razvijajo), vendar ciljno razvijajo 

raziskovalni pristop ter vključujejo znanja, ki jih dijaki usvajajo pri rednem pouku; 

Jasno (sistematično) opredelitev znanj in veščin, ki se razvijajo skozi celoten 

program kemije (210 ur) in bi jih dijaki na zaključnem preverjanju morali obvladati. 

Ob tem pa še nekaj nujnih organizacijskih sprememb gimnazijskega 

predmetnika:  

- moţnost dela z dijaki na različnih ravneh zahtevnosti; 

- moţnost dela v manjših skupinah s poudarjenim eksperimentalnim delom, ki 

vključuje problemski pristop in ciljni razvoj uvajanja mladih v raziskovalno delo 

(ali pa zmanjšana učna obveza, saj višja kakovost zahteva več časa);  

- spremembo internega dela mature, ki  mora v tem kontekstu podpirati nov učni 

načrt; 

- redno posodabljanje opreme v srednješolskih laboratorijih, ki vključuje tudi 

uporabo IKT.  

- poudariti etični vidik poučevanja/učenja ter lastnega stila ţivljenje na okolje ter 

trajnostni razvoj druţbe.  
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Uvodnik 

Avtor: dr. Samo Fošnarič 

 

V današnjem času je zelo pomembno dejstvo, da je pridobivanje določenih 

kompetenc, med katere spadajo tudi naravoslovne, odvisno od različnih oblik 

formalnega in tudi priloţnostnega učenja. Šole, kot ustanove tega velikokrat ne 

morejo storiti same, zato je potrebno vključevanje širšega okolja. 

Uspešna priprava na ţivljenje je tako moţna le z vzajemnim delovanjem šole in 

okolja. Zavedati pa se je potrebno dejstva, da je končni cilj šolanja pravzaprav 

priprava učencev na uspešno delovanje zunaj šole in da proces poteka celostno, po 

vsej vertikali. Pri tem pa se mehanizmi pridobivanja naravoslovnih kompetenc tesno 

naslanjajo na generične kompetence, ki v svojem bistvu tvorijo osnovo specifičnim 

naravoslovnim kompetencam. Med temi še posebej lahko izpostavimo reševanje 

problemov, logično mišljenje, kreativnost, motivacijo ter timsko delo, vključno z eno 

od pomembnejših in sicer, zmoţnost za iskanje, izbiro in uporabo relevantnih 

podatkov in informacij s pomočjo informacijsko in komunikacijske tehnologije (IKT), ki 

je danes prisotna povsod. 

Razvoj naravoslovnih kompetenc se v svojem bistvu opira na predmetnike 

naravoslovnih predmetov. Toda nedvomno se v svoji širši dimenziji dotika tudi drugih 

šolskih predmetnikov. To velja še posebej za področje predšolskega in zgodnje 

šolskega (razredna stopnja) obdobja. V ta koncept pa lahko smiselno priključimo tudi 

predmetnike šol s prilagojenim programom ter predmetnike drugih ne tipično 

naravoslovnih predmetov tudi višje po vertikali. 

Devetletno izobraţevanje je na te stopnje nekako vplivalo z dodatno teţo k 

drugačnem pristopu poučevanja, ki temelji na  proaktivnem in kreativnem učenju, 

razvijanju kritičnosti, na učenju na primerih ter na sodelovanju med učenci in učitelji 

znotraj urejenega delovnega okolja. Samo tako se lahko kot produkt šolskega dela 

vzgoja in tudi znanje manifestirata v najboljši meri. 

Sestavki, ki tako tvorijo smiselno celoto v nadaljevanju, se v svoji globlji sporočilni 

dimenziji dotaknejo pomembnosti vključevanja in proučevanja naravoslovnih 

kompetenc. Iskanje t.i. naravoslovne baze za področja fizike, biologije in kemije se 

izraţa v zanimivi analizi več avtorjev. 

Te analize se skozi različne teoretične razprave in predvsem tudi praktične 

analize  vršijo skozi zanimiva področja in sicer, če izpostavim samo nekatere: Vse od 

analize naravoslovnih kompetenc pri premetu spoznavanje okolja, sedanje stanje in 

trendi, vloge ergonomsko urejenih šolskih prostorov na razvoj naravoslovnih 

kompetenc, sedanje stanje in moţnosti, pomena sistemskega mišljenja, ki obravnava 

dinamične sisteme na različnih stopnjah izobraţevanja in skozi to prizmo opredeljuje 

razvoj naravoslovnih kompetenc, analize kompetenc IKT in računalništva, do analize 

doseţkov na nacionalnih preverjanjih znanj tako za učence rednih programov, kot 
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učence v prilagojenih izobraţevalnih programih z niţjim izobrazbenim standardom pa 

vse do analize globine prepletenosti naravoslovnih kompetenc in pomena med 

predmetnega sodelovanja. 

Opravljene analize ne dajejo čistih zaključkov, ki bi lahko tvorili osnovo za 

določene posplošitve. Vseeno pa nekako nakazujejo odlične oporne točke k 

nadaljnjemu raziskovanju področij, ki se zelo jasno zrcalijo v sliki moţnosti poglobljenih 

analiz in novih pristopov k boljšemu razumevanju tvorbe naravoslovnih znanj. 

To pa, v kolikor se bomo poglobili v napisane analize, lahko doseţemo 

predvsem tako: 

- da sledimo vsem trendom sodobne specialno didaktične znanosti naravoslovja, 

kjer bi naj učni proces baziral na uvajanju raziskovalnega pristopa v proces 

poučevanja. To velja še posebej pri eksperimentalnem in praktičnem delu; 

- z upoštevanjem specifičnih razlik v sposobnostih in interesih otrok pri realizaciji 

naravoslovnih kompetenc (individualizacija in tudi notranja diferenciacija) ter 

nenazadnje 

- z zelo dodelanim sistemom povezovanja vseh učiteljev po celotni vertikali, ki 

naravoslovne kompetence zelo dosledno in smiselno nadgrajujejo in skozi 

didaktične pristope razbijajo mite »strokovnega enoumja«. 
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Mnenje o sedanjem stanju naravoslovnih kompetenc 

Avtor: Robert Dimec 

 

Opis svojega dela 

Na osnovni šoli poučujem matematiko, fiziko in nekatere izbirne predmete s 

področij računalništva (urejanje besedil, multimedija, računalniška omreţja) in 

astronomije (daljnogledi in planeti).  Vse te predmete poučujem na predmetni 

stopnji v 7., 8. in 9 razredih. 

Mnenje o sedanjem stanju naravoslovnih kompetenc 

Sam menim, da otroci na tej ravni izobraţevanja ne osvojijo pravih konceptov, 

saj je opazno precejšnje pomanjkanje znanja predvsem pri tistih nalogah, pri katerih 

je potrebna analiza in sinteza znanj. Bolje pa se izkaţejo na področjih, pri katerih je 

potrebno pokazati le faktografsko znanje.  

Tudi če pregledamo učbenike, ki so predpisani za osnovno šolo (na tem mestu 

se sklicujem predvsem na vse tri s strani ministrstva potrjene učbenike, ki jih 

uporabljajo učenci pri pouku matematike v 8. razredu), ugotovimo, da se v največji 

meri posvečajo faktografskemu znanju, veliko manj pa uporabi tega znanja. Razlaga 

vsebin in naloge, ki preverjajo implikacije naučenega v vsakdanu, so tretirane kot 

teţje naloge, namenjene učenem z boljšimi predispozicijami pri pouku matematike. 

Enako je pri delovnih zvezkih. Polno je nalog, ki preverjajo le faktografsko znanje, 

premalo je nalog uporabe matematike v vsakdanu.  

Zaradi tega učenci pridobljenega znanja ne znajo aplicirati v ţivljenjskih 

nalogah, kar bi pravzaprav moral biti eden izmed poglavitnih ciljev. 

Po pregledu rezultatov nacionalnih preverjanj znanja iz let 2003, 2004 2005, 2006 

in 2007 sem opazil, da tudi rezultati teh preverjanj pričajo o stanju, kot sem ga opisal 

zgoraj. Pri besedilnih nalogah, ki so v splošnem naloge, ki preverjajo predvsem 

uporabo znanja, so rezultati slabši od pričakovanih. 

Predlogi za nadaljnje delo 

Sam menim, de bi bilo potrebno precej prevetriti učni načrt, navkljub temu, da 

se je to pred nedavnim počelo. Po moji oceni se je sprememb lotilo v napačni smeri. 

Poudarek bi moral biti na večji ţivljenjskosti in uporabnosti matematike. Zamudila 

pase je tudi velika priloţnost uvedbe uporabe multimedije v pouk matematike. Te 

stvari so učencem domače in zanimive in bi lahko znatno prispevale k povečanju 

motivacije. 
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Pogled na stanje naravoslovnih kompetenc 

Avtor: Mojca Dobnik Repnik 

 

Sem učiteljica razrednega pouka in v sklopu zaposlitve izvajam naslednje dejavnosti: 

- pouk, 

- naravoslovni dnevi, 

- tehniški dnevi, 

- projektno delo, 

- ekskurzije. 

Mnenje o stanju naravoslovnih kompetenc  

Uvodoma navajam izvleček naravoslovnih vsebin iz veljavnega in 

posodobljenega učnega načrta s poudarkom na tretjem razredu, saj v šolskem letu 

2008/2009 poučujem tretji razred. 
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Veljavni učni načrt za tretji razred devetletne OŠ  

SPLOŠNI CILJI VSEBINE STANDARDI ZNANJA M.P. 

 Spoznavajo, da so se ţivali in rastline na morski 

obali prilagodile na ţivljenje pod vodo in na 

suhem. 

 Spoznavajo, kako ljudje vplivajo na naravo in 

kako lahko prispevajo k varovanju in ohranjanju 

naravnega okolja. 

 Spoznavajo bitja ter okolja , v katerih ţivijo. 

 Spoznavajo, da imajo rastline lastnosti, ki jim 

pomagajo ţiveti v danem okolju.  

 Spoznavajo, da bitja potrebujejo za ţivljenje 

hrano, vodo in zrak; rastline pa tudi svetlobo in 

snovi, ki so v prsti ali v vodi. 

 Vedo, kaj je značilno za polţe in kaj za školjke. 

 Znajo določati polţe in školjke po preprostem 

ključu. 

 

ŢIVO  

NA MORSKI OBALI 

 Morske ţivali in rastline 

 Voda je slana. 

 Plima in oseka 

 

 Rastline v morju 

 Primerja algo in kopensko rastlino. 

 

 Polţi in školjke – določanje po 

ključu 

 Primerja algo in kopensko rastlino. 

Pozna povezanost ţivih bitij med seboj  

in odvisnost drug od drugega in od 

okolja. 

Razume, da ljudje vplivajo na naravo 

in kako lahko prispevajo k varovanju 

ter ohranjanju naravnega okolja. 

 Poimenuje in opiše značilna 

okolja v širši okolici kraja, 

 Našteje in opiše najpogostejša 

ţiva bitja v njih, 

 Razloţi,da ţiva bitja potrebujejo 

za ţivljenje hrano,vodo in zrak ter 

da morajo izločati.  

 

 Spoznavajo bitja ter okolja, v katerih ţivijo. 

 Dopolnjujejo in oblikujejo predstavo o značilnih 

okoljih v Sloveniji ter ţivalih in rastlinah v njih 

(park, travnik, gozd, sadovnjak, polje…) 

 Spoznavajo, da imajo rastline, ţivali in človek 

lastnosti, ki jim pomagajo ţiveti v danem okolju. 

ŢIVO  

GOZD V LETNIH ČASIH  

 Gozd se z letnimi časi spreminja. 

Razvrščanje in urejanje listov. 

 

 Pozna povezanost ţivih bitij med seboj  

in odvisnost drug od drugega in od 

okolja. 

Razume, da se v naravi dogajajo  

S 

L 

O 
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 Spoznavajo, kako so ţivali, rastline in ljudje 

povezani med seboj in z neţivo naravo. 

 Spoznavajo, da bitja potrebujejo za ţivljenje 

hrano, vodo in zrak, da morajo izločati in da 

potrebujejo okolje, v katerem lahko ţivijo. 

 Spoznavajo, da potrebujejo rastline tudi 

svetlobo ter snovi, ki so v prsti ali v vodi. 

 Spoznavajo, kako ljudje vplivajo na naravo in 

kako lahko prispevajo k varovanju in ohranjanju 

naravnega okolja. 

 Tudi ţivljenje gozdnih ţivali je 

povezano z letnimi časi. 

 

 Pomen gozda za ljudi. Koledar 

jesenskih sprememb na 

opazovanih drevesih. 

 

NARAVOSLOVNI DAN: 

GOZD 

ponavljajoče se spremembe. 

Razume, da ima vsako ţivo bitje svoj 

začetek, razvoj in konec. 

Razume, da ljudje vplivajo na naravo 

in kako lahko prispevajo k varovanju 

ter ohranjanju naravnega okolja. 

 Poimenuje in opiše značilna 

okolja v širši okolici kraja, 

 Našteje in opiše najpogostejša 

ţiva bitja v njih, 

 Razloţi,da ţiva bitja potrebujejo 

za ţivljenje hrano,vodo in zrak ter 

da morajo izločati.  

 razloţi, da potrebujejo rastline tudi 

svetlobo ter snovi, ki so v prsti ali v 

vodi. 

 

 

G 

V 

Z 

Učenci: 

 Spoznavajo, da ţivali in rastline zrastejo, ţivijo in 

poginejo ali umrejo. 

 Spoznajo, da se predmeti obrabijo in 

propadejo. 

 

 Znajo izpolniti histogram. 

 Vedo, kateri jelen je starejši – mlajši. 

ŢIVO 

KAJ SE JE ZGODILO Z BOBIJEM 

 Ţivali in rastline ţivijo različno 

dolgo. 

 

 Starost lahko ugotovimo na 

 

Razume, da ima vsako ţivo bitje svoj 

začetek, razvoj in konec. 

 

Uporabi preglednico za prikaz 
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 Znajo izponiti preglednico o hišnem ljubljencu. 

 

 Spoznavajo, da ljudje ţivijo dlje kot večina 

drugih ţivali, toda vsa bitja umrejo. 

 

različne načine. 

 

 Ţivljenjska doba, rast in staranje pri 

človeku. 

podatkov. 

 Primerja (s pomočjo slik,filma…) 

razmnoţevanje ţivih bitij med 

seboj (rojstvo,skrb za naraščaj). 

 Spoznavajo, kako otrok nastane, se razvija v 

materi , se rodi, raste. 

 Odkrivajo kako se razmnoţujejo ţivali. 

 Odkrivajo, kako se razmnoţujejo rastline. 

 Spoznavajo sebe ter si oblikujejo predstavo o 

tem,kakoljudje ţivijo, rastejo,sehranijo,premikajo 

in uporabljajo svoja čutila. 

 Vedo,da hrana oskrbuje telo z energijo in 

snovmi za rast telesnih delov,neprebavljive 

sestavine hrane se izločijo. 

 

ŢIVO 

LUČKA DOBI BRATCA 

 Vsak otrok ima mamo in očeta. 

 

 Ţivali se razmnoţujejo. 

 

 Nova rastlina zraste iz semena. 

 

Razume, da ima vsako ţivo bitje svoj 

začetek, razvoj in konec. 

 Primerja (s pomočjo slik,filma…) 

razmnoţevanje ţivih bitij med 

seboj (rojstvo,skrb za naraščaj). 

 Razloţi, opiše skrb za otoka,ki se 

rodi. 

 

S  L O 

 Spoznavajo bitja ter okolja, v katerih ţivijo. 

 Spoznavajo, da imajo ţivali lastnosti, ki jim 

pomagajo ţiveti v danem okolju. 

 Spoznajo, da bitja potrebujejo za ţivljenje 

hrano, vodo in zrak. 

 Spoznavajo bitja in okolja, v katerih ţivijo. 

 Spoznavajo, kako ljudje vplivajo na naravo in 

kako prispevajo k varovanju in ohranjanju 

naravnega okolja. 

 Po opazovanju vrnejo ţival v naravno okolje. 

 Spoznajo, kako so ţivali,rastline in ljudje 

ŢIVO 

V HIŠI 

 Nepovabljene ţivali v našem 

domu. 

 

 Ţivali v naši šoli – pajek, mravlja, 

mokrica. 

 

 Rastline v našem stanovanju, 

 

Pozna povezanost ţivih bitij med seboj  

in odvisnost drug od drugega in od 

okolja. 

 

Razume, da se v naravi dogajajo  

ponavljajoče se spremembe. 

 

 

S  L O 
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povezani med seboj in z neţivo naravo. 

 Spoznavajo, da rastline potrebujejo tudi 

svetlobo ter snovi, ki so v prsti ali v vodi. 

razredu. Razume, da ima vsako ţivo bitje svoj 

začetek, razvoj in konec. 

 

Razume, da ljudje vplivajo na naravo 

in kako lahko prispevajo k varovanju 

ter ohranjanju naravnega okolja. 

Učenci: 

 Spoznavajo, kako ljudje vplivajo na naravo in 

kako lahko prispevajo k varovanju in ohranjanju 

naravnega okolja. 

 Spoznavajo bitja, ter okolja, v katerih ţivijo. 

 Spoznavajo, kako so ţivali, rastline in ljudje 

povezani med seboj in z neţivo naravo. 

 Spoznavajo, da bitja potrebujejo za ţivljenje 

hrano, vodo, zrak, da morajo izločati, da 

rastline potrebujejo svetlobo in snovi, ki so v prsti 

– v vodi. 

ŢIVO 

V GOZDU 

 V gozdu rastejo drevesa in pod 

njimi različne rastline. 

 

 V gozdu si najde hrano in zavetje 

veliko različnih ţivali. 

 

 V GOZDU – zapis v 

tabele.Določanje ţivali po ključu. 

Pozna povezanost ţivih bitij med seboj  

in odvisnost drug od drugega in od 

okolja. 

Razume, da se v naravi dogajajo  

ponavljajoče se spremembe. 

Razume, da ima vsako ţivo bitje svoj 

začetek, razvoj in konec. 

Razume, da ljudje vplivajo na naravo 

in kako lahko prispevajo k varovanju 

ter ohranjanju naravnega okolja. 

 

 

S  L O 

 Spoznavajo, da nekatere bolezni povzročajo 

zelo majhna bitja-mikrobi. 

 Spoznavajo preprečevanje bolezni, pogoste 

bolezni, zdravljenje, nego in okrevanje. 

 Spoznavajo, da bolezni, ki jih povzročajo 

ČLOVEK 

PAZI, DA SE NE NALEZEŠ 

 

Razume pomen varovanja pred 

nalezljivimi boleznimi. 

Razume pomen cepljenja. 
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mikrobi lahko razširjajo ljudje in ţivali. 

 Spoznajo, da obstajajo bolezni, ki jih lahko 

dobim le enkrat, in da mnoge bolezni lahko 

preprečimo z zaščitnim cepljenjem. 

 Vedo, da so mikrobi lahko tudi koristni. 

 Mikrobi so povsod okoli nas. 

Povzročajo bolezni. 

 

 Kako lahko preprečimo, da ne bi 

zboleli? 

 

 Mikrobi so tudi koristni. 

 

NARAVOSLOVNI DAN: 

ZDRAVSTVENA VZGOJA 

- Našteje primere bolezni, ki jih 

povzročajo zelo majhna bitja 

(mikrobi), 

- Pojasni,da bolezni,ki jih 

povzročajo mikrobi, lahko 

razširjajo ţivali in ljudje, 

- Našteje najpogostejše otroške 

bolezni. 

 Spoznajo različne načine prenosa in 

obdelave informacij. 

 Znajo uporabljati vsakdanje pripomočke in 

naprave za prenos in sprejem informacij 

(radio, TV, video, telefon, računalnik,…) 

 Znajo shraniti podatke na različne medije. 

POSTOPKI 

RAČUNALNIK 

 Računalnik in elektronska pošta-

delo v računalniški učilnici. 

Uporabi preglednico za prikaz 

podatkov. 

 

- Shrani podatke in informacije 

na različne medije. 

 

S  L O 

L  V  Z 
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Učenci: 

 Spoznavajo lastnosti svetlobe. 

 Vedo, da svetlobo zaznamo z vidom, čutilo za 

vid je oko. 

POJAVI 

Z OČESOM VIDIM 

 Doţivljanje teme. Dejavnosti z 

ogledali. 

 Kaj sveti in kaj se sveti? Kako daleč 

vidim? 

 Naše oko. Razredčevanje. 

 

 

- Našteje lastnosti sončne 

svetlobe, 

- Opiše funkcijo očesa kot čutila 

za vid, 

 

Š V  Z 

 

MA  T 

 

L  V  Z 

 Spoznajo izvore zvoka in čutilo za 

sprejemanje zvoka. 

 Vedo, da zvok nastaja, ko se telesa tresejo. 

 Vedo, da se zvok širi po snoveh. 

 Vedo, da je uho čutilo za sluh. 

 Vedo, da nekatere snovi zvok dušijo. 

POJAVI 

Z UŠESOM SLIŠIM 

 Nastanek zvoka. Preverjanje 

predstav. 

 Širjenje zvoka po zraku, kovinah in 

drugih snoveh. 

 Zvok zaznamo z ušesom. 

Nekatere snovi zvok dušijo. 

Razume, zakaj in kako nastaja zvok. 

 

- Opiše funkcijo ušesa kot čutila za 

zvok, 

- izdela preprosto glasbilo in zvočno 

oviro. 

TEHNIŠKI DAN: 

OTROŠKA GLASBILA 

L  V  Z 

 

S   L  

O 

 

G V  Z 

 Spoznavajo vremenske pojave, veter in 

padavine. 

 Naredijo vetrnico in določijo smer vetra (cel 

teden). 

 Merijo količino padavin (cel teden), 

temperaturo. 

POJAVI 

DANES BO DEŢEVALO 

 

 Vremenska napoved. Zaznavanje 

 

Pozna vremenske pojave, veter in 

padavine.    

Uporabi preglednico za prikaz 
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 Izdelajo razl. vetromere. 

 Merijo temperaturo, količino padavin, 

  določajo smer in ocenjujejo hitrost vetra. 

 Povezujejo hitrost vrtenja vetrnice 

  (vetromera) s hitrostjo vetra. 

 Spoznavajo vremensko napoved. 

 Merijo temperaturo. 

 Narišejo graf. 

vremena z vsemi čutili. 

 Vetrnica. Deţemeri. 

 

 Hitrost vetra – vetromeri. 

 

 Temperatura zraka. 

 

podatkov. 

 

- Poimenuje lokalne vetrove,jim 

določi hitrost pihanja (poveţe 

hitrost vrtenja vetrnice z jakostjo 

vetra), 

- Lokalnim vetrovom določi smer 

vetra s pomočjo vetrokaza. 

Učenci: 

 

 Spoznavajo lastnosti zraka. 

 Vedo, da je zrak lahko onesnaţen in škoduje 

zdravju. 

 Znajo povedati, kdo zrak onesnaţuje. 

SNOVI 

ZRAK LAHKO UJAMEM 

 Plini kot snov. Lastnosti zraka. 

 Poskusi: UJEMI ZRAK,    VODA NE 

STEĈE V                         STEKLENICO, 

ZRAK POD VODO, KJE VSE JE 

ZRAK? 

 Poskusi: STISNI ZRAK, POTISNI ZRAK. 

Pozna spremembe snovi na zraku, 

sončni svetlobi in v vodi. 

 

- Našteje nekatere vzroke za 

onesnaţenost vode in zraka. 

 

 

L  V  Z 
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Učenci: 

 Spoznavajo izhlapevanje vode iz različnih 

snovi in površin. 

 Spoznavajo spreminjanje snovi pri segrevanju. 

 Opisujejo lastnosti snovi pred segrevanjem in 

po njem. 

 Napovedujejo spremembo lastnosti po 

segrevanju in vnovičnem ohlajanju. 

SNOVI 

LUŢA SE JE POSUŠILA 

 Voda izhlapeva, iz tekočine se 

spremeni v plin, vodni hlapi se pri 

ohlajanju spremenijo nazaj v 

tekočino-poskusi. 

 

 Poskusi. 

 Poskusi. 

Pozna spremembe snovi na zraku, 

sončni svetlobi in v vodi. 

 

- Napove spremembo snovi pri 

segrevanju, 

- Opiše lastnosti snovi pred in po 

segrevanju. 

S  L O 

 

L  V  Z 

Učenci: 

 spoznavajo spreminjanje snovi v vodi, na 

zraku in na sončni svetlobi 

 Vedo, da je voda onesnaţena, čeprav tega 

ne vidijo. 

SNOVI 

SLADKOR SE JE RAZTOPIL 

 Snovi se v vodi raztopijo ali pa 

mešajo. 

 

 Spreminjanje snovi v vodi-poskusi. 

 

 Spreminjanje snovi v vodi-poskusi. 

Pozna spremembe snovi na zraku, 

sončni svetlobi in v vodi. 

 

- Našteje nekatere vzroke za 

onesnaţenost  vode  in zraka. 

- Uporablja različna gradiva, 

orodja in obdelovalne 

postopke. 
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 Spoznavajo nebo, obzorje in glavne strani 

neba. 

 Spoznavajo navidezno gibanje Sonca. 

 Povezujejo gibanje Sonca z dnevom in nočjo. 

 Spoznavajo lastnosti svetlobe. 

 Znajo v svojem kraju določiti vzhod, zahod,  

  sever in jug. 

 

ČAS 

VZHOD IN ZAHOD, SEVER IN JUG 

 Nebo, obzorje in glavne smeri 

neba. 

 

 Senca. Spreminjanje sence. 

 

 Glavne strani neba – delo s 

kompasom. 

Pozna poloţaj sonca na nebu in ga 

poveţe z ustreznim delom dneva. 

- Našteje lastnosti sončne 

svetlobe, 

- Našteje glavne strani neba, 

- V svojem kraju zna določiti V in 

Z na odprtem prostoru. 

 

 Spoznajo različne načine prenosa in 

obdelave podatkov. 

 Znajo prebrati podatke iz tabel in 

histogramov. 

 Znajo iz podatkov oblikovati tabelo. 

 Znajo iz tabele oblikovati graf. 

 Iz podatkov v tabeli, nariše graf in obratno. 

 Iščejo odnos med spremenljivkama. 

POSTOPKI 

OD TABELE DO GRAFA 

 Besedilo. Strip. 

 Tabela. Graf. 

 

 Tabela, graf. 

 

 Tabela, graf. 

 

Uporabi preglednico za prikaz 

podatkov. 

- Prebere obdelane in shranjene 

podatke in informacije iz 

preglednic ter histogramov in 

obratno. 

 

 

Učenci: 

 Spoznavajo gibanje teles v vodi in v zraku. 

 Povezujejo hitrost gibanja in velikost ter obliko 

teles. 

SILE IN GIBANJE 

PO ZRAKU S PADALOM 

 Gibanje v zraku-zračni upor. 

 Spreminjanje hitrosti padanja. 

Napove vzrok in posledico gibanja. 

- Našteje in opiše gibanje teles v 

vodi in zraku, 

- Opiše spremembo gibanja 

glede na velikost in obliko 

MA  T 

 

S  L O 
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 Gibanje v zraku in na vodi-letalsko 

tekmovanje, padanje predmetov 

v vodi in v razl. kapljevinah. 

 

predmeta ter glede na zunanji 

vpliv. 

Učenci: 

 Spoznavajo, da na gibanje lahko vplivamo. 

 Napovedujejo spremembo gibanja glede na 

zunanji vpliv, določijo spremenljivko, ki vpliva 

na gibanje. 

 Spoznavajo časovni potek pojavov, merijo 

čas. 

 Znajo časovno opredeliti svoje dejavnosti. 

 Po navodilih izdelajo več mlinčkov in jih na 

potoku preizkusijo. 

SILE IN GIBANJE 

MLINČEK SE VRTI HITREJE 

 Kako vplivamo na gibanje? 

    Naklon klanca in začetni poloţaj 

vozila. 

 Opis gibanja. 

    Merjenje časa. 

 

TEHNIŠKI DAN: 

MLINĈEK,VETRNICA 

 

Razume vzročno posledični časovni 

potek dogodka. 

Uporabi različne pripomočke za 

merjenje časa. 

Uporabi različne časovne enote pri 

razporeditvi časovnih dejavnosti. 

Napove vzrok in posledico gibanja. 

- Meri kratkotrajne dogodke, 

- Konkretne primere (svoje 

dejavnosti) časovno opredeli z 

ustrezno enoto, 

- Opiše časovni potek dogodkov 

in pojavov. 

 

 

S  L O 

 

M A  T 

 Spoznavajo gibanje Lune. 

 Spoznavajo nočno nebo. 

 Spoznavajo gibanje Lune in Lunine mene. 

 Ve, da se orientiramo po zvezdah in Soncu. 

ČAS 

LUNA JE MESEC 

 Luna in Zemlja – vrtenje, kroţenje, 

osvetlitev Zemlje in Lune. 

 Lunine mene – koledar. 

 Tudi ponoči se lahko orientiramo. 
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Predlog novega učnega načrta 

1. RAZRED 2. RAZRED 3. RAZRED VSEBINE 

ČAS 

 razlikujejo preteklost in 

sedanjost v svojem ţivljenju 

 spoznavajo časovni potek 

dogodkov 

 spoznavajo, da je bilo 

ţivljenje ljudi v preteklosti  

drugačno 

 osvajajo in uporabljajo 

nekatere osnovne izraze za 

časovno opredeljevanje  

dogodkov , kot so: prej, 

potem, včeraj, danes, jutri, 

teden, dnevi v tednu 

 znajo opisati razliko med 

dnevom in nočjo 

ČAS 

 spoznavajo različne vidike 

ţivljenja ljudi v preteklosti in 

danes  

 spoznavajo in uporabljajo 

časovne izraze, kot so dan, 

teden, mesec, letni časi, 

leto 

 spoznavajo  koledar  (letni 

časi)  

 spoznavajo zvezo med 

navideznim gibanjem 

Sonca in dnevnim časom 

 

ČAS 

  spoznavanje pomen 

dediščine 

 spoznavajo in vrednotijo 

spremembe v svojem kraju 

 spoznavajo časovni 

potek pojavov, merjenje časa 

 delijo dan na ure, ure na 

minute  

 merijo kratkotrajne 

dogodke 

 spoznavajo navidezno 

dnevno gibanje Sonca (letni 

časi) 

 spoznavajo gibanje Lune 

in Lunine mene  

Moja preteklost 

Ţivljenje ljudi v preteklosti, 

Ĉasovni potek in zaporedje 

dogodkov, časovni trak. 

Zapuščina naših prednikov  

Koledar. 

Pot in navidezno gibanje 

Sonca 

Luna, lunine mene 

Nebo in obzorje, glavne 

smeri 

Časovno raziskujejo, opredeljujejo in pojasnjujejo dogodke in spremembe v različnih letnih časih  
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SNOVI 

 odkrivajo in določajo  

lastnosti trdnih snovi  

 spoznavajo lastnosti 

tekočin 

 uporabljajo orodja, 

pripomočke in postopke 

za obdelavo snovi-gradiv 

(papir, glina, mavec, 

plodovi, semena, slama), 

preoblikujejo z gnetenjem, 

valjanjem,  rezanjem; 

povezujejo lastnosti gradiv 

in načine  obdelave 

 

SNOVI 

 spoznavajo snovi, ki jih 

uporabljamo, opisujejo in 

določajo  lastnosti snovi 

 spoznavajo osnovne  

oznake za nevarne snovi 

 mešajo snovi in spoznavajo 

spreminjanja lastnosti, 

spoznavajo postopke  za  

ločevanje trdnih zmesi 

 spoznavajo snovi v različnih 

agregatnih stanjih (led, 

sneg in tekoča  voda), 

spoznavajo, da so nekateri 

pojavi obrnljivi.  

 uporabljajo različna 

gradiva (snovi), orodja in  

obdelovalne postopke ter 

povezujejo lastnosti gradiv 

in načini obdelave: 

preoblikujejo, reţejo, 

spajajo, lepijo 

 za delo se pripravijo in po 

delu pospravijo 

 

SNOVI 

 spoznavajo spreminjanje 

snovi na zraku sončni 

svetlobi in v vodi (sušenje, 

rjavenje, bledenje, 

preperevanje, gnitje, 

raztapljanje,…) 

 pojasnijo pomen osnovnih 

oznak za nevarne snovi 

 oznavajo  spreminjanja 

snovi pri segrevanju 

 spoznavajo lastnosti zraka in 

pomen zraka za ţivljenje in 

gorenje 

 spoznavajo, da iz nekaterih 

snovi v tovarnah in 

delavnicah izdelujejo 

uporabne izdelke 

 spoznavajo,  da ob 

proizvodnji  in vsakdanjem 

ţivljenju nastajajo odpadki  

 uporabljajo različna gradiva, 

orodja, obdelovalne 

postopke: preoblikujejo, 

reţejo, spajajo 

   pri izdelavi  sledijo načrtu 

ali shemi delovnega 

predmet in snov (lastnosti 

predmetov in lastnosti snovi) 

kemijska varnost 

trdne snovi (sipke snovi in 

snovi v kosu), tekočine in  plini 

(zrak, vodni hlapi)  

zmesi, ločevanje zmesi, 

spreminjanje snovi (sušenje, 

rjavenje, bledenje, 

preperevanje, gnitje, 

raztapljanje, …)  

spreminjanje snovi pri 

segrevanju, obrnljive 

(taljenje in strjevanje) in 

neobrnljive spremembe 

(gorenje,  spreminjanje 

snovi pri kuhanju,)  

raztapljanje, zrak, gorenje in 

dihanje, 

iz snovi izdelujemo uporabne 

predmete. 

Gradiva, orodja, postopki 
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postopka 

 vedo, da pri delu nastajajo 

odpadki, za odpadke je 

potrebno poskrbeti, 

nekatere odpadke lahko 

ponovno uporabimo  

Načrt izdelave, shema 

poteka, 

SILE IN GIBANJE 

 opazujejo, opisujejo in 

poimenujejo lastno 

gibanje, gibanje ţivali in 

igrač  

 spoznavajo  kaj povzroča 

spreminjanje gibanja   

 znajo razstaviti in sestaviti 

preprosto tehnično igračo 

 

SILE IN GIBANJE 

 spoznavajo  gibanje 

tehničnih naprav in vozil  ter 

njihovih delov  

 spoznavajo pripomočke za 

gibanje 

 spoznavajo sledove 

gibanja 

 spoznavajo stanja 

(mirovanja) ravnovesja 

SILE IN GIBANJE 

 spoznavajo, da na gibanje 

lahko vplivamo 

 spoznavajo, da gibanje 

povzročimo s potiskanjem ali 

vlečenjem, gibanje se lahko 

prenaša 

 spoznavajo gibanja teles v 

vodi in zraku ter po različnih 

trdnih površinah,  

Gibanje, mirovanje, smer 

gibanja, hitrost gibanja, 

pospeševanje, zaviranje  

vzrok in posledica (vzrok in 

učinek) 

Sledovi gibanja 

Prenašanje gibanja,  

Sestavljeno gibanje, (del in 

celota)  

Potisk in vlek, trenje, vodni in 

zračni  upor, 

POJAVI 

 spoznavajo vremenske 

pojave v različnih letnih 

POJAVI 

 spoznavajo vremenske 

pojave: oblaki in veter  

POJAVI 

 spoznavajo vremenske 

pojave, veter in padavine, 

Vremenska stanja in 

vremenski pojavi … 

 zvor zvoka,  potovanje 
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časih 

 opisujejo in doţivljajo 

vremenske pojave 

 

 povezujejo vremenske 

pojave tudi z letnimi časi 

 

spoznavajo merjenje in 

opisovanje vremena 

 spoznavajo lastnosti 

svetlobe in kako predmete 

vidimo 

 spoznavajo nastajanje in 

lastnosti zvoka ter čutilo za 

zvok 

zvoka, glasnost, višina, 

trajanje zvoka, uho. 

Izvor svetlobe, sonce, svetilo 

(svetilka), potovanje svetlobe, 

odboj svetlobe, oko 

 

Opazujejo, spremljaj, obeleţijo, napovedujejo, pojasnjujejo pojave in spremembe v naravi  

ŢIVA BITJA 

 primerjajo ţiva bitja ter 

okolja, v katerih ţive,  

 odkrivajo, da je ţivljenje 

ţivih bitij odvisno od drugih 

bitij in  od neţive narave 

(letni časi) 

 spoznavajo kaj potrebujejo 

sami in kaj druga ţiva bitja 

za ţivljenje in ohranjanje 

zdravja 

 odkrivajo razlike med 

rastlinami in ţivalmi 

 

ŢIVA BITJA 

 spoznavajo ţiva bitja in 

okolja, v katerih ţive, 

spoznavajo, da so ţiva bitja 

povezana med seboj in z 

neţivo naravo  

 spoznavajo, da so si 

nekatere ţivali in rastline 

podobne, druge pa se zelo 

razlikujejo 

 odkrivajo, da ţivali 

potrebujejo za ţivljenje 

vodo, hrano in zrak 

 spoznavajo, da rastline 

potrebujejo za ţivljenje zrak, 

vodo in svetlobo, mnoge 

tudi prst,  

ŢIVA BITJA 

 spoznavajo ţiva bitja ter 

okolja, v katerih ţive in 

ponavljajoče spremembe v 

okolju (noč-dan, letni časi).  

 dopolnjujejo in oblikujejo 

predstavo o značilnih okoljih 

v Sloveniji ter ţivalih in 

rastlinah v njih (park, travnik, 

gozd, sadovnjak, polje idr.) 

 spoznavajo sebe ter si 

oblikujejo predstave o tem, 

kako ljudje ţive, rastejo, se 

hranijo, premikajo in 

uporabljajo svoja čutila  

 spoznavajo kako otrok 

nastane, se razvija v materi, 

Ţiva in neţiva narava, Okolje 

in ţiva bitja, Raznolikost 

ţivega, 

Rastline in ţivali,  Pogoji za 

ţivljenje ţivali (hrana, voda, 

zrak), Pogoji za ţivljenje rastlin 

(svetloba, voda, prst) 

Medsebojna odvisnost ţivih 

bitij 

Ţivljenjski krog (rojstvo –smrt, 

razkrajanje) 

Straši in  otroci (potomci) 

Nastanek novega bitja 
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 spoznavajo, da ţivali jedo 

rastline, druge ţivali ali 

oboje, rastline gojimo za 

hrano (polje in vrt) za 

pridelavo potrebujemo 

orodja in stroje 

 

 

 spoznavajo, da se ljudje in 

ţivali rodijo, rastejo, imajo 

potomce, se postarajo in 

umrejo, vedo, da se rodimo 

kot moški ali kot ţenske   

 spoznavajo, da imajo ţivali 

potomce, ki navadno 

izhajajo iz dveh staršev, 

spoznavajo, da so potomci 

podobni »staršem« in med 

seboj, toda ne povsem 

 izkusijo, da mlade rastline 

lahko zrastejo iz semen, 

čebulic, gomoljev, 

potaknjencev, spoznavajo 

vrt kot ţivljenjsko okolje 

 

se rodi in raste, in odkrivajo, 

kako se razmnoţujejo druga 

ţiva bitja. 

 spoznajo, da ljudje ţivijo dlje 

kot večina drugih ţivali, 

toda vsa ţiva bitja umrejo 

 

 spoznavajo, da se ţiva bitja 

po smrti razgradijo 

 spoznavajo, da ţiva bitja iz 

okolja nekaj sprejemajo 

(hrana, zrak, voda), 

predelujejo in v okolje 

oddajajo,  spoznajo, da 

hrana vsebuje sestavine, ki 

so nujno potrebne, da  se 

telo giblje, raste in pravilno 

deluje ter da potrebujejo 

okolje, v katerem lahko 

ţivijo 

 spoznajo, da rastline v večji 

meri kot druga ţiva bitja za 

ţivljenje potrebujejo tudi  

svetlobo ter snovi, ki so v 

prsti ali vodi 

(razmnoţevanje) 

ČLOVEK ČLOVEK ČLOVEK pogoji za zdravo ţivljenje in 

rast (prehrana, gibanje, 
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 spoznavajo, da jim uţivanje 

različne zdrave hrane, 

telesne vaje in počitek  

omogočajo rast  in 

pomagajo ohranjati 

zdravje 

 spoznavajo, da nekatere 

stvari, ki jih dobijo v telo iz 

okolja, lahko škodijo 

 spoznavajo pomen redne 

nege telesa 

 spoznavajo svoje telo, 

poimenujejo zunanje dele 

telesa 

 spoznavajo, da se ljudje 

bolje počutijo, če so redno 

telesno aktivni 

 pridobivajo znanja, veščine 

in stališča, ki jim omogočijo 

skrbeti za lastno zdravje in 

zdravje drugih 

 spoznajo pomen 

raznovrstne prehrane ter 

razvijajo druţabnost, 

povezano s 

prehranjevanjem 

 razvijajo spoznanja o 

notranji   zgradbi 

človeškega telesa (skelet, 

organi) 

 seznanijo se s 

preprečevanjem bolezni, s 

pogostimi boleznimi, 

zdravljenjem, nego in 

okrevanjem 

 spoznajo, da nekatere 

bolezni povzročajo zelo 

majhna bitja (mikrobi) 

 spoznajo da bolezni, ki jih 

povzročajo mikrobi,  te 

lahko razširjajo ljudje in ţivali  

 zvedo, da obstajajo 

nekatere bolezni, ki jih ljudje 

lahko dobijo le enkrat, in da 

mnoge bolezni lahko 

preprečujemo z zaščitnim 

cepljenjem 

 razvijajo spoznanja o 

delovanju človeškega 

telesa (čutila in moţgani) 

počitek higiena) 

nevarne snovi , ki ogroţajo 

zdravje  in  bolezni 

zaščita pred boleznimi, 

človeško telo (zunanji deli, 

čutila, skelet, organi)   

  



 
 

 

˝Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj 

človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 prednostne usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izvajanje projekta naravoslovne 

kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

604 

OKOLJSKA VZGOJA 

 spoznavajo, kako sami in 

drugi ljudje vplivajo na 

naravo in kako lahko 

dejavno prispevajo k 

varovanju in ohranjanju  

naravnega okolja in  k 

urejanju  okolja v katerem 

ţivijo 

 

OKOLJSKA VZGOJA 

 Spoznavajo, kako ljudje 

vplivajo na naravo in kako 

lahko dejavno prispevajo k 

varovanju in ohranjanju 

naravnega okolja in urejanju 

okolja v katerem ţivijo 

 

 Spoznavajo, da so 

spremembe v okolju včasih 

za ţivali ali rastline ugodne, 

včasih pa škodljive ali za 

nekatere ugodne za druge 

škodljive.  

 

OKOLJSKA VZGOJA 

 spoznavajo  da ob 

proizvodnji  in vsakdanjem 

ţivljenju nastajajo odpadki 

zavedajo se potrebnosti 

primernega ravnanja z 

odpadki, spoznavajo 

nekatere pasti  potrošništva 

 spoznavajo glavne 

onesnaţevalce in posledice 

onesnaţenja vode, zraka, tal 

 razvijajo čut za varovanje in 

vzdrţevanje okolja  

 spoznavajo, kako lahko sami 

skrbijo za okolje 

 spoznavajo, kako ljudje 

vplivajo na naravo in da so 

spremembe v okolju včasih 

za ţivali ali rastline ugodne, 

včasih pa škodljive ali za 

nekatere ugodne za druge 

škodljive, kako lahko 

prispevajo k varovanju in 

ohranjanju naravnega okolja 

okolje, naravno okolje, 

grajeno okolje,  

onesnaţevanje okolja (vode, 

tal, zraka) 

Posledice onesnaţevanja za 

ţiva bitja,  

 varčevanje z energijo, 

urejanje okolja 

odpadki, ravnanje z odpadki. 
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POSTOPKI  

 Opazovanje: usmerjeno 

opazujejo, uporabljajo  več 

čutil, opazovano narišejo ali 

napišejo; pri opazovanju 

uporabljajo štetje 

 Razvrščanje: razvrščajo po 

enem kriteriju (spremenljivki) 

 Urejanje: urejajo po eni 

spremenljivki 

 Prirejanje: prirejajo 1:1.  

 Eksperimentirajo operacijsko 

določanje lastnosti,  

 Ravnanje s podatki: 

oblikujejo in izpolnjujejo 

tabele 

 Postavljanje vprašanj 

 

POSTOPKI 

 Opazovanje: usmerjeno 

opazujejo, uporabljajo  več 

čutil, opazovano narišejo ali 

napišejo; pri opazovanju 

primerjajo, uporabljajo štetje 

in merjenje z nestandardnimi 

enotami 

 Razvrščanje: razvrščajo po 

eni ali dveh  spremenljivkah 

 Urejanje: urejajo po eni ali 

dveh spremenljivkah 

 Prirejanje: prirejajo 1:1.  

 Eksperimentirajo in 

napovedujejo operacijsko 

določanje lastnosti, 

preverjanje napovedi 

 Sklepajo: preprosto 

povezujejo dve spremenljivki 

(čim… tem…), povezujejo 

vzrok s posledico   

 Sporočanje: razvijajo 

sposobnosti za grafično 

komuniciranje (uporaba 

simbolov) 

 Ravnanje s podatki:  iz 

podatkov oblikujejo tabele 

POSTOPKI 

 Opazovanje: usmerjeno 

opazujejo, uporabljajo  več 

čutil, opazovano narišejo ali 

napišejo; pri opazovanju 

primerjajo, uporabljajo štetje 

in merjenje z nestandardnimi 

enotami in standardnimi 

enotami. 

 Razvrščanje: razvrščajo po 

eni ali dveh  spremenljivkah, 

iz razvrstitev določajo 

spremenljivko.  

 Urejanje: urejajo po eni ali 

dveh spremenljivkah, iz 

urejenih Prirejanje: prirejajo 

1:1.  

 Eksperimentirajo in 

napovedujejo operacijsko 

določanje lastnosti, 

preverjanje napovedi, 

načrtujejo preprost poskus 

 

 Sklepanje: preprosto 

povezujejo dve spremenljivki 

(čim… tem…), povezujejo 

vzrok s posledico (zato,..ker)  

Opazovanje, urejanje, 

razvrščanje, prirejanje, štetje, 

merjenje, napovedovanje, 

povezovanje, sklepanje,  

podatki, dejstva, stališča 

knjiţnično informacijska 

znanja 

tabela,graf, stolpčni graf, 

linijski graf, časovni trak 

 načrt, diagram poteka 

zemljevid 
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in iz tabel rišejo stolpčne 

grafe.  

 Postavljanje vprašanj, 

anketiranje, intervju 

 Delo s pisnimi, slikovnimi, 

grafičnimi viri  

 Kartiranje 

 Razlikovanje med dejstvi in 

stališči  

sporočanje:  

 Sporočanje razvijajo 

sposobnosti za grafično 

komuniciranje (uporaba 

simbolov, preprosti načrti 

izdelkov, sheme postopkov) 

IKT: sistematično iskanje in 

uporaba primernih virov in 

literature 

 Ravnanje s podatki:  iz 

podatkov oblikujejo tabele 

in iz tabel  rišejo stolpčne 

grafe in linijske grafe.   

Grafično prikaţejo in predstavijo ugotovitve opazovanj, raziskav,… 
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Mnenje 

Opaziti je, da je v vseh treh razredih prvega triletja devetletne osnovne šole 

obilo priloţnosti za obravnavo naravoslovnih vsebin (fizika, biologija in kemija v 

povezavi s sorodnimi področji, kakor matematika, tehnika, računalništvo itd.). 

Strukturalno je posodobljen učni načrt bistveno bolj pregleden od obstoječega 

veljavnega, saj ravno iz tega razloga omogoča učitelju boljše sledenje napredka 

učencev v razvoju naravoslovnih kompetenc. Vemo, da se vsebine iz razreda v 

razred nadgrajujejo, hkrati pa se aplicirajo na različne sisteme, npr.: poglavje ―letni 

časi‖: 1. razred - štirje posnetki drevesa v posameznem letnem času, učenci 

opazujejo spremembe na drevesu; 2. razred - zaporedje časovnih obdobij, npr. 

letnih časov, 3. razred - gozd jeseni, spremembe v letnih časih, sprememba dolţine 

dneva. Podoben nazoren primer je nadgradnja vsebine ―vreme‖. 

Ob nadgradnji vsebin iz leta v leto nadgrajujemo znanja ter tudi kompetence 

in spretnosti. Opaţam, da posvečamo precej pozornosti razvoju eksperimentalnih 

naravoslovnih kompetenc. Naše izkušnje kaţejo, da učenci na tej starostni stopnji ne 

zmorejo izvesti faze priprave eksperimenta, lahko pa pri tem pomagajo učitelju. Tudi 

sposobnost opazovanja (zbiranje in vrednotenje podatkov) še ni dovolj razvita. 

Eksperiment zanje deluje predvsem motivacijsko. Samostojno eksperimentiranje 

mora biti izredno dobro pripravljeno, upoštevajoč razvojno stopnjo otrok. Vloga 

učitelja je pomembna ţe v fazi branja navodil, v procesu mora odigrati aktivno 

vlogo vodenja in usmerjanja, nujna pa je njegova pomoč pri sklepanju in izdelavi 

zaključkov pri eksperimentu (odgovarjanje na vprašanja v učnih/delovnih listih in 

delovnih zvezkih, risba, opaţanja…). Vsekakor je na tej stopnji prisotno več 

kvalitativnega kot kvantitativnega zbiranja in vrednotenja podatkov. Zaradi 

povezovanja obravnavanih vsebin, kakor so navedene v učnih načrtih, je veliko 

aktualizacije. Izhajamo (ne pa iščemo) vsebine, ki so blizu otrokovim izkušnjam, nato 

jih nadgradimo. Pogosto so za tovrstne aktivnosti primerni dnevi dejavnosti in 

ekskurzije, ne le pouk. 

Predlogi za nadaljnje delo  

Priloţnost vidim predvsem v sistematičnem zagotavljanju eksperimentalnega 

pribora oz. dovolj potrošnega materiala. Vsebine so ustrezne, metodološko menim, 

da smo učitelji razmeroma dobro usposobljeni in pripravljeni tudi za inovativne 

didaktične pristope na področju poučevanja naravoslovnih vsebin. Sama sem 

denimo sodelovala kot recenzent e-učnih gradiv ravno za predmet Spoznavanje 

okolja v 3. razredu. Pripravljena e-učna gradiva s pridom in uspehom uporabljam v 

razredu.  

Razvoj naravoslovnih kompetenc se prične ţe v predšolski dobi, pomembno 

obdobje v omenjenem razvoju je ravno prvo triletje, saj kot sem navedla zgoraj, je 

na voljo obilo naravoslovnih vsebin. Pričakujemo pa čim več predlogov glede 

inovativnih pristopov k podajanju navedenih vsebin s ciljem doseganja globljih 
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nivojev znanj ter tudi postopnega in sistematičnega razvijanja naravoslovnih 

kompetenc in spretnosti. 
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Sedanje stanje in moţnosti razvijanja naravoslovnih kompetenc v 

OŠPP 

Avtor: Franc Dretnik, prof. defektolog 

 

Kdo je naša ciljna publika? 

Menim, da je potrebno na začetku projekta pojasniti, kakšna je populacija 

otrok, kateri je raziskava naše skupine namenjena, ter kdo so izvajalci vzgojno-

izobraţevalnega dela v posebnem programu z niţjim izobrazbenim standardom.  

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji in načinu dela 

komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste 

in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami (Ul. RS št. 

23/2007 z dne 16.03.2007 (v nadaljevanju Pravilnik)) v 13. členu  določa, da se v 

prilagojen izobraţevalni program z niţjim izobrazbenim standardom, ki poteka na 

nivoju osnovnošolskega izobraţevanja, lahko vključijo le otroci z laţjimi motnjami v 

duševnem razvoju, seveda pa so lahko pri njih prisotne tudi druge motnje (čustveno-

vedenjske, gibalna oviranost, dolgotrajne bolezni …), ki zahtevajo še dodatne 

prilagoditve pri izvajanju programa. Po kriterijih iz Pravilnika so otroci z laţjimi 

motnjami v duševnem razvoju opredeljeni kot otroci z zniţanimi sposobnostmi za 

učenje in lahko v prilagojenih pogojih učenja doseţejo temeljna šolska znanja, ki pa 

niso na ravni minimalnih standardov osnovnih šol z rednim programom. Ţe na 

samem začetku šolanja se pri teh otrocih kaţejo niţje sposobnosti na kognitivnem 

področju, slabša pozornost, koncentracija in motivacija, kar se odraţa v slabšem 

razumevanju učne snovi, priklicu izkušenj za reševanje problemov, uvidevanju lastnih 

napak, nefleksibilnosti pri reševanju problemov. Teţave se kaţejo v vseh fazah 

učenja. Otroci z laţjimi motnjami v duševnem razvoju potrebujejo za uspešno šolsko 

delo poleg specialnih metod in oblik dela ter ustreznih prilagoditev pri izvajanju 

programa še veliko motiviranosti, jasna in razumljiva navodila ter postopno učenje 

po majhnih korakih oziroma manjših učnih sklopih, učenje mora biti povezano z 

ţivljenjskimi situacijami ter podano s čim več ponazorili. Zelo pomembno je sprotno 

preverjanje in utrjevanje ter uporaba naučenega v konkretnih situacijah. Vse to ima 

za posledico počasnejši tempo šolskega dela. 

Ob ustreznem šolanju se lahko vključijo v programe niţjega poklicnega 

izobraţevanja in se usposobijo za manj zahtevna poklicna dela.  

Glede na opisano funkcioniranje otrok z laţjimi motnjami v duševnem razvoju je 

jasno, da le-ti potrebujejo posebne pristope, metode in oblike dela, za katere učitelji 

razrednega pouka in predmetni učitelji niso usposobljeni. Vzgojno-izobraţevalno 

delo v posebnem programu z niţjim izobrazbenim standardom lahko izvajajo le 

defektologi in specialni pedagogi, ki pa niso tako strokovno usposobljeni za izvajanje 

vsebin s področja biologije, kemije in fizike, kot so predmetni učitelji.  
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Analiza 

Na podlagi dosedanjih osebnih izkušenj, pregleda programskih vsebin ter 

pogovorov s strokovnjaki in praktiki ugotavljam, da je področje naravoslovja v 

prilagojenem izobraţevalnem programu z niţjim izobrazbenim standardom slabo 

raziskano. Na razpolago so le podatki nacionalnega preverjanja znanja z leta 2008, 

ko je bilo prvič vključeno tudi naravoslovje. Analiza rezultatov je pokazala, da so bili 

učenci najuspešnejši na področju biologije, ker te vsebine ponavljajo, utrjujejo in 

nadgrajujejo skozi celotno osnovnošolsko izobraţevanje. Vsebine  s področja 

biologije so v učnem načrtu za naravoslovje tudi zastopane v veliko večjem obsegu 

kot vsebine s področja fizike in kemije, ki so se temam iz biologije priključile z 

uvajanjem devetletke. Takrat se je oblikoval nov predmet naravoslovje. Defektologi  

in specialni pedagogi, ki v prilagojenem programu z niţjim izobrazbenim standardom 

izvajajo vzgojno-izobraţevalno delo (v nadaljevanju izvajalci VIP), so morali za novi 

področji poiskati ustrezno literaturo, pripraviti učna in delovna gradiva, spremeniti 

metode in oblike dela, ki dajejo poudarek večji aktivnosti učencev in 

eksperimentalnemu delu, ter glede na to, da predmet naravoslovje sedaj pokriva tri 

področja, drugače organizirati čas izvajanja posameznih vsebin. Šibko področje 

posebnega programa z niţjim izobrazbenim standardom so gradiva, ki niso ustrezna 

ne za izvajalce VIP in tudi ne za učence. Izvajalci VIP si morajo pomagati z gradivi za 

program redne osnovne šole, ki pa jih morajo glede na specifike otrok z laţjo motnjo 

v duševnem razvoju prilagati. Na tem področju se kaţejo pozitivni premiki, saj Zavod 

RS za šolstvo tako kot za druge predmete pripravlja tudi za naravoslovje posebno 

gradivo za učence v posebnem programu z niţjim izobrazbenim standardom. V 

začetku naslednjega koledarskega leta se pričakuje izdaja gradiva za 9. razred, 

gradivo za prvo triletje bo pripravljeno predvidoma v začetku naslednjega šolskega 

leta. V začetnih korakih priprave je tudi gradivo za 7. in 8. razred.  

Velika neznanka je tudi opremljenost šol z ustreznim didaktičnim materialom in 

dodatno izobraţevanje izvajalcev VIP za fizikalne in kemijske vsebine. Zavod RS za 

šolstvo je ob uvajanju devetletke v prilagojen izobraţevalni program z niţjim 

izobrazbenim standardom pripravil seminarje za defektologe in specialne 

pedagoge, ki poučujejo naravoslovje. Izvedenih je bilo več ponovitev, ki so 

omogočile udeleţbo vsem, ki poučujejo naravoslovje. Po podatkih izvajalcev 

seminarjev se je pokazalo, da defektologom in specialnim pedagogom manjka 

znanj za eksperimentalno delo na področju kemije in fizike. 

Glede na slabše raziskano področje naravoslovja je potrebno pripraviti analizo 

stanja, da bi se lahko za otroke z laţjo motnjo v duševnem razvoju določile oziroma 

predlagale najustreznejše metode in oblike dela.  

Predlogi za nadaljnje delo 

- pregled e-gradiv na internetu iz naravoslovja, 

- pregled obstoječih CD-gradiv s področja naravoslovja, 
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- priprava zbirnika in priporočil za uporabo teh gradiv, 

- uporaba gradiv pri pouku in spremljanje, 

- evalvacija uporabe gradiv, 

- preverjanje ustreznosti učnega načrta za naravoslovje in morebitni predlogi 

sprememb, 

- analiza opremljenosti šol z didaktičnim materialom za izvajanje naravoslovja, 

- priprava zbirnika najnujnejših didaktičnih materialov za doseganje ciljev, 

- nabor primerov eksperimentalnega dela za izvajalce VIP in učence ter 

- primer učenega sklopa – izvedba v praksi in evalvacija 
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Fizika, IKT in druge medpredmetne povezave: prepletenost 

procesa razvoja naravoslovnih kompetenc in pomen 

medpredmetnega sodelovanja (s poudarkom na IKT in 

naravoslovju) 

Avtor: Andrej Flogie 

 

Uvod 

Nove tehnologije za več kot 60 odstotkov prebivalstva Evrope ustvarjajo nove 

priloţnosti, saj omogočajo dostop do bolje plačanih delovnih mest, takojšen dostop 

do informacij, nove načine komuniciranja in druţbene interakcije, dostop do lokalne 

infrastrukture in vladnih sluţb ter povečujejo moč in koristi potrošnikov. Vendar 30 – 40 

odstotkov prebivalstva teh ugodnosti še vedno ne more koristiti. Prikrajšani so za 

priloţnosti, izbiro, prihranke in storitve, ki jih nudijo računalniki in internet in ki so za 

druge ljudi običajni sestavni del vsakdanjega ţivljenja. Obravnavanje izziva, ki ga 

predstavlja e-vključenost, je danes ena ključnih političnih prednostnih nalog v Evropi. 

Z vključitvijo večjega števila ljudi v naše gospodarstvo in druţbo bomo slavili trojno 

zmago: boljše ţivljenje posameznikov,  niţje druţbene stroške ter številnejše 

gospodarske in poslovne priloţnosti. 

Uporaba pri pouku 

 

Graf 48: Uporaba interneta (dnevno) 

 

V tem duhu je treba razmišljat tudi pri uporabi sodobnih e-storitev in e-vsebin pri 

poučevanju in učenju. V vsakem primeru so naravoslovni predmeti ključnega 

pomena za kvaliteto in kompetence bodočih intelektualcev – sedanjih učencev in 

dijakov. Po drugi strani pa pričajo v prid uporabe sodobnih e-storitev in e-vsebin 

statistični podatki uporabe interneta. Na ţalost ugotavljam, da učenci in dijaki 

dnevno uporabljajo internet (kar 90%) vendar pa to ni usmerjena uporaba za 
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izobraţevalno delo temveč »poljubna«. Iz statističnih podatkov RIS-a lahko  

ugotovim, da učenci in dijaki uporabljajo internet predvsem za »socialne« aktivnosti 

in ne za izobraţevalne.  

Trenutno stanje informatizacije VIZ je na »relativno« dobri ravni v primerjavi z 

ostalimi članicami EU le na področju opremljenosti. Na področju uporabe in 

dostopnosti storitev pa je stanje precej slabše. Kot je razvidno iz podatkov, je pri 

naravoslovnih predmetih uporaba sodobnih e-storitev in e-vsebin v primerjavi z 

druţboslovnimi predmeti relativno boljša, če pa primerjamo z EU27, potem se 

Slovenija nahaja v zadnji tretjini, kar pa je po moji oceni zelo slabo. Predvidevam, da 

je takšno stanje neposredna posledica nazadostnega sistematičnega pristopa v 

preteklosti, ki je VIZ prisilil v iskanje in razvoj lastnih rešitev. Tak pristop je nujno vodil do 

razdrobljenosti, raznovrstnih rešitev, visokih obratovalnih stroškov in pomanjkljive 

informatizacije VIZ.  

Ocenjujemo, da bi bilo potrebno in smiselno dvigniti nivo informatizacije na 

področju zaledne (back-office) podpore delovanju VIZ in prav tako na področju e-

gradiv oziroma na področju e-učenja. Predlagamo, da se pristopi k celoviti 

informatizacija VIZ (vključiti bi bilo potrebno vse akterje), ker se bo v nasprotnem 

primeru razvojno zaostajanje v primerjavi z ostalimi drţavami EU še povečevalo.  

Nezadovoljivo stanje informatizacije VIZ (z vidika strokovnjakov s področja 

informatizacije) kliče k skupnemu sistematičnemu projektnemu pristopu vpletenih 

drţavnih organov in drugih akterjev, skupaj z zdruţevanjem kadrovskih in finančnih 

virov.  

Zaradi velikega števila deleţnikov, visokih investicijskih vloţkov, potrebnih 

organizacijskih sprememb in zaradi drugih značilnostih področja, je problematika 

zelo kompleksna, zato bo za uspešno vodenje informatizacije VIZ potrebna močna 

politična podpora. Poleg nje je ključnega pomena zavezanost akterjev 

informatizacije VIZ k skupnim razvojnim ciljem. Tu ne gre pozabiti, da govorimo o 

javnem sektorju, da porabljamo denar drţavnega proračuna in da se 

racionalizacija, kot proces docela nikoli ne konča. 

Zaključek 

Ĉe primerjam analize uporabe sodobnih e-storitev in e-vsebin pri poučevanju 

naravoslovnih predmetov z učnimi načrti lahko zaključim:  

1. Pri učnem načrtu fizike za gimnazije menim, da je zastavljen relativno široko in 

učiteljem dopušča inovativnost in kreativnost pri učnem procesu. Učitelji in 

profesorji imajo moţnost vpeljevanja inovativnih pristopov – predvsem pa 

uporabo dsodobnih e-storitev in e-vsebin. To pa ne pomeni, da večina 

učiteljev ţeli in vidi dodano vrednost uporabe sodobnih učnih metod dela in 

poučevanja. Uporaba sodobnih IKT vsebin in storitev je torej prepuščena 

predvsem posameznim učiteljem. Ĉe pa pogledamo raziskavo o uporabi 

interneta vidimo, da več kot 90% mladostnikov uporablja internet dnevno – 
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predvsem  v popoldanskem času. Prvi pomemben zaključek je, da bi učencem 

in dijakom morali ponuditi moţnost nadgradnje znanja v popoldanskem času – 

s pomočjo sodobnih e-storitev in e-vsebin. Tehnološko gledano je LMS Moodle 

zagotovo eden izmed dovolj dobrih »Learning management sistemov«.  

2. Učni načrt za predmet informatika (gimnazije) – oziroma izbirni predmet 

računalništvo (osnovne šole) je napisan dovolj odprto, da omogoča resno 

medpredmetno sodelovanje. To moţnost bi bilo treba dodobra izkoristiti in tako 

bi vsi učitelji, ki sodelujejo v medpredmetnem povezovanju pridobili. To pomeni 

da bi pri vajah informatike, računalništva lahko dijaki spoznavali, nadgrajevali 

znanje, obravnavali in reševali naravoslovne probleme. Tako bi si pridobili 

praktične izkušnje (risanje grafov, statistična obdelava podatkov, iskanje 

primerov dobre prakse in primernih e-gradiv…) in bi laţje povezovali različna 

znanja.  

3. Na osnovi pridobljenih podatkov lahko zaključim, da so slovenski vzgojno 

izobraţevalni zavodi relativno dobro opremljeni (v primerjavi z EU 27) s sodobno 

IKT opremo. Opremljenost z merilnimi in experimentalnimi »inštrumenti« je v veliki 

meri odvisna od učitelja na šoli ter vizije ravnatelja. Imamo šole, ki so tudi na 

tem področju zelo dobro opremljene, nimajo pa vizije sodobnega 

medpredmetnega povezovanja. To pomeni, da bi jim lahko s primeri dobre 

prakse zelo olajšali delo. Predlagam, da bi za posamezen učni sklop pripravili 

nekaj konkretnih primerov medpredmetnega povezovanja. Vse te primere bi 

zagotovo bilo smiselno vključiti v SIO (slovensko izobraţevalno omreţje). 

4. Predlagam, da bi za motivacijo nagradili najboljši primer medpredmetnega 

sodelovanja pri določenem učnem sklopu/temi (ocenjevali bi učitelji) z 

pokritjem stroškov obiska BETT SHOW-a ali pa mogoče EDUC-e. 
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Vloga ergonomsko urejenih šolskih prostorov na razvoj 

naravoslovnih kompetenc, sedanje stanje in moţnosti 

Avtor: red. prof. dr. Samo Fošnarič 

 

Otroci prihajajo v devetletno osnovno šolo iz vrtca ali doma prej kot njihovi 

predhodniki. Prav zaradi tega je potrebno urejanju šolskih prostorov nameniti večjo 

pozornost. Pri tem je potrebno nujno  upoštevati statičnost in dinamičnost različnih 

dejavnosti, ki se v šoli v tem obdobju dogajajo. V bistvu gre za prepletanje igre z 

učenjem.  In ravno to je osnova, ki narekuje stopnjo urejenosti bivalnega in učnega 

okolja za učence in  njihove učitelje ter vzgojitelje v obdobju prvega triletja. 

Igralnice in učilnice za izvedbo naravoslovnih in tehnično tehnoloških 

dejavnosti so v današnjem času kar klasične učilnice – univerzalnega tipa, ki pa so 

posebej ergonomsko prirejene za osnovnošolske otroke. Takšne univerzalne učilnice 

se kasneje dopolnjujejo s specializiranimi učilnicami, ki pa so namenjene ţe 

nekaterim specifičnim izobraţevalnim področjem.  

Sodobni pedagoški trendi, še posebej na naravoslovno – tehničnem področju 

narekujejo večjo mero aktivnosti otrok pri pouku, s tem pa tudi neposredno 

zahtevajo prilagoditev šolskega prostora in opreme sodobnim oblikam pouka.  

Za uresničitev navedenega pa obstaja vsaj eden predpogoj: učilnica naj bi 

bila dovolj funkcionalno opremljena s premičnim pohištvom in raznovrstnimi učnimi 

pripomočki, s čim bi zadovoljili tudi prostorski kriterij večnamenskosti v sodobni šoli.  

Velikost učilnic se na podlagi smernic iz leta 1978 tudi danes ne spreminja in 

ostaja za normativno število otrok – 28 učencev v oddelku 56 – 60 m2 (Za prvi razred 

devetletke so normativi za velikost učilnice 2 m2 na učenca). V učilnici je torej glede 

na normative potrebno zagotoviti 28 delovnih mest za učence, kar pomeni 2-2,14 

m2/učenca. V primeru, da se pouk prvega razreda devetletke odvija v igralnici 

vrtca, ki praviloma obsega 42 m2, je moţno računati samo z največ 21 otrok v 

igralnici. 

Ĉeprav je oblik igralnic in učilnic več, je pri nas standardna oblika takšnega 

prostora pravokotnik z daljšo stranico ob okenski strani.  Takšna, pravokotna igralnica 

oziroma učilnica je nekoliko manj pregledna kot kvadratna, saj morejo biti klopi 

postavljene v več vrst in s tem vzgojitelj oziroma učitelj nima več takega pregleda 

nad otroci kot v prostoru kvadratne oblike. Teţje je  klopi postaviti v krog ali polkrog, 

pozitivna stran tako oblikovane igralnice oziroma učilnice pa je velika količina 

dnevne svetlobe, če so okna vgrajena v daljšo steno. 
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Slika 54: Primerna pravokotna oblika učilnice toda za razredno stopnjo z neprimerno, klasično razporeditvijo 

šolskega pohištva 

 

Prostor kvadratne oblike omogoča vzgojitelju oziroma učitelju predvsem dober 

vidni nadzor nad celim razredom, ne glede na razporeditev klopi (tudi pri klasični 

razporeditvi po vrstah). Ta oblika prostora nam omogoča razporeditev klopi v krog 

ali polkrog. 

 

Slika 55: Primerna kvadratna oblika učilnice z dinamično razporeditvijo  šolskega pohištva 

 

Tako lahko glede na ugotovitve šolskih arhitektov ugotovimo, da se dizajniranje  

prostorov šol danes ne  razlikuje bistveno od preteklosti. Prisotna je namreč teţnja, 
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da se učni prostor razvije do te mere, da je čim bolj prilagodljiv ter da se lahko 

preoblikuje glede na specifičnost naravoslovno – tehničnega šolskega dela.  

 

Slika 56: Pogled v učilnico na razredni stopnji 

 

Pomemben element pri oblikovanju igralnice in učilnice, predstavlja 

razporeditev posameznih  delov šolske opreme, ki je nepogrešljiv sestavni del 

vsakega šolskega prostora. Takšna oprema mora biti sodobno – ergonomsko 

oblikovana, posebej – fleksibilno prilagojena za različne oblike šolskega dela, ter 

usklajena z fiziološkimi karakteristikami otrok določene starostne stopnje. 

Izbrano pohištvo mora biti takšno, da daje igralnici, oziroma razredu prijeten, 

funkcionalen in otrokom ter vzgojitelju in učitelju domač videz in občutek. Poleg 

tega, pa mora biti pohištvo narejeno v skladu z ergonomsko – ekološkimi predpisi in 

normativi, kot so: 

- mednarodni standard SIST ISO 5970:1996; Pohištvo – Stoli in mize za vzgojno-

izobraţevalne ustanove – Funkcionalne mere (Furniture – Chairs and tables for 

education institutions – Funcional sizez (ISO 5970:1979)) ter 

- evropski standard SIST ENV 1729-1:2002; Stoli in mize za vzgojno-izobraţevalne 

ustanove – Funkcionalne mere (Chairs and tables for educational institutions – 

Functional dimensions).  

Oba standarda sta sprejeta tudi kot slovenska nacionalna standarda (kratica 

SIST). 

Tako je pri urejanju učilnic s šolskim pohištvom v prvi triadi osnovne šole 

potrebno upoštevati tudi nekaj splošnih načel: 

- oprema naj bo izvedena iz na otip toplih materialov (npr. les) z ustrezno 

zaobljenimi robovi; 

- v igralnici in učilnici mora šolsko pohištvo vsebovati ustrezne elemente za 

shranjevanje šolskih torb oziroma potrebščin učencev, kar nudi posamezniku v 
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okviru učilnice »njegov« delček prostora, kar je eden izmed načinov gradnje 

občutka pripadnosti določenemu okolju; 

- v igralnici in učilnici naj bo urejeno eno računalniško mesto tako za delo 

učitelja kot za delo učencev; 

- v igralnici in učilnici mora biti zagotovljeno stalno mesto, kjer imajo otroci na 

razpolago pijačo; 

- v igralnici in učilnici mora biti mobilen peskovnik, ki se lahko polni z različnimi 

materiali; 

- okenske police morajo biti oblikovane tako, da lahko sluţijo tudi kot površine za 

odlaganje in gojenje rastlin, robovi polic pa morajo biti zaobljeni; 

- radiatorji morajo imeti zaščitno oblogo. 

Tudi skupni prostor potrebuje opremo, ki je prav zato specifična. Takšen prostor 

naj bo za razliko od igralnice ali učilnice manj »napolnjen« z opremo  kar pomeni, da 

nam mora omogočati  več gibanja. Tukaj moramo nameniti več pozornosti 

dejavnosti, ki se izvajajo na tleh in s tem obdelavi tal.  

Npr. uporabljamo lahko preproge, ki so namenjene sedenju, igri na tleh, pri 

čemer mora biti poskrbljeno, da preproga ne zdrsne, če otrok priteče nanjo; 

uporabljamo lahko tudi blazine raznih oblik in velikosti; tudi dvignjeni leseni podiji 

različnih oblik so priporočljivi, ipd. 

 

Slika 57: Primer skrbno urejene lesene zaščitne obloge na radiatorjih 

 

Pohištvo v šolah je izpostavljeno zelo intenzivni rabi in pogosto tudi močnejšim 

obremenitvam. Da bi zadostilo pričakovanjem po varni in dolgotrajni uporabi, mora 

pohištvo izpolnjevati niz zahtev vezanih na konstrukcijske, mehanske in trajnostne 

lastnosti. Standardov, ki določajo kakšno sme biti takšno pohištvo in kako se to 

ugotavlja je kar nekaj in sicer:  
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- ISO 7174-1:1988; Furniture – Chairs – Determination of stability – Part 1: Upright 

chairs and stools (Pohištvo – Stoli – Določanje stabilnosti – 1. del: Stoli z in brez 

hrbtnega naslona), 

- ISO 7173:1989; Furniture – Chairs – Determination of strenght and durability 

(Pohištvo – Stoli – Določanje trdnosti in trajnosti), 

- SIST ENV 1729-2:2002; Stoli in mize za vzgojno-izobraţevalne ustanove – 

Varnostne zahteve in preskusne metode (Chairs and tables for educational 

institutions – Safety requirements and test methods), 

- SIST EN 1730:2001; Pohištvo za domačo uporabo – Mize – Preskusne metode za 

ugotavljanje trdnosti, trajnosti in stabilnosti (Domestic furniture – Tables – Test 

methods for determination of strength, durability and stability (EN 1730:2000)), 

- ISO 7172 : 1988; Furniture – Tables – Determination of stability (Pohištvo – Mize – 

Določanje stabilnosti), 

- ISO 8019; Furniture – Tables – Determination of strength and durability (Pohištvo 

– Mize – Določanje trdnosti in trajnosti), 

- SIST EN 13150:2002; Delovni pulti za laboratorije – Mere, varnostne zahteve in 

preskusne metode (Workbenches for laboratories – Dimensions, safety 

requirements and test methods).  

V sodobni igralnici in šolski učilnici univerzalnega tipa je potrebno nujno imeti 

takšno opremo, ki učitelju omogoča takojšnjo prilagoditev prostora različnim 

oblikam dela kar pomeni, da je moţna hitra prerazporeditev stolov, miz  ter ostalega 

pohištva, da se doseţe ţelen delovni efekt. Tako lahko učilnice prilagodimo posebej 

za individualno obliko dela, skupinsko obliko dela, lahko jo oblikujemo kot okroglo 

mizo, ipd… 

Tako sta na primer glede na izbor oblike miz za učence moţna dva načina 

urejanja igralnice ali učilnice in sicer: 

Prvi način izhaja iz tipa mize, ki poleg frontalne postavitve omogoča več 

raznolikih organizacij prostora. Priporočljive so nakladalne enosedeţne mize, ki 

omogočajo veliko fleksibilnost prostorske organizacije. Pri tem je tudi priporočljiva 

uporaba nizkih elementov ostale opreme za shranjevanje (npr. omarice, predalčniki 

na kolesih,…), saj je tako otrokom omogočena večja dosegljivost didaktičnih 

sredstev. Takšni – nizki elementi lahko sluţijo tudi kot pregradne stene med 

posameznimi delovnimi kotički. 

Drugi način ureditve učilnice je pogojen s  tipom mize, ki se sedaj uporablja v 

vrtcih. Njena značilnost je ta, da je v tlorisu oblikovana centralno (kvadrat, krog, 

šesterokotnik,…). Tovrstne mize so zaradi svojstvene oblike primerne za oblikovanje 

posameznih kotičkov. Smiselno je, da se ti kotički urejajo glede na dejavnost. Pri tem 

tipu ureditve učilnice pa je moţnost frontalnega poučevanja skoraj nemogoča. 
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V igralnici in učilnici mora biti zadostno število omar in odprtih polic za 

shranjevanje učnih pripomočkov, šolskih potrebščin otrok, izdelkov, ipd. Vsak otrok 

mora imeti v igralnici svoje mesto za shranjevanje svojih izdelkov, pripomočkov in 

potrebščin. V šoli pa mora učenec imeti v učilnici prav tako svoj predalček za 

shranjevanje šolske torbe in potrebščin, zvezkov, delovnih zvezkov, peresnice ter 

ostalega šolskega pribora, ki ga potrebuje (škarje, lepilo, ravnila, šablone, tempera 

barvice, barvice, flomastre). Poleg predalčkov pa morajo biti učencu dostopne tudi 

police in omare z učnimi pripomočki in pomagali. Na začetku leta se moramo skupaj 

z učenci dogovoriti, kje natančno bodo pripomočki shranjeni, da lahko kadarkoli 

poseţejo po njih in jih po uporabi vrnejo na mesto, kjer jih shranjujemo. Glede na 

telesno razvitost otrok in njihovo telesno višino, naj bi bilo pohištvo nizko. Za otroke v 

starostnem obdobju od 4 – 6 let nekje do maksimalne višine do 120 cm.  

 

Slika 58: Omara s policami za shranjevanje  potrebščin in pripomočkov 

Pohištvo naj bo izdelano iz naravnih materialov, predvsem so priporočljive 

omara in poličke iz lesa, saj je tudi na otip les zelo »topel material«. Pohištvo mora 

imeti zaobljene robove, ustrezne s stališča otrokove varnosti. Razen lesa se za 

izdelavo lahko uporabijo materiali, ki ne ogroţajo zdravja otrok ali imajo kakršen koli 

negativen oz. zavirajoč vpliv na rast in razvoj otroka. Poleg kriterija naravnosti, mora 

pohištvo zadoščati tudi kriteriju učinkovitosti. Pohištvo mora biti dovolj funkcionalno, 

lahko tudi večnamensko in prilagojeno potrebam raznovrstnega dela z učenci – 

spremembam pouka. 

MIZE IN STOLI 

Skozi čas se je spremenila oblika in funkcija miz in stolov. Ĉasi zaprtih poševnih 

večsedeţnih klopi so minili in zamenjale so jih dvosedeţne, enosedeţne ali celo 

večsedeţne mize. Le te imajo posebno vlogo pri uresničevanju ciljev sodobnega 

Višina:   120 cm 

 

Dolţina:  135 cm 

 

Širina (globina): 40 cm 
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poučevanja v vrtcu in šoli. Na trţišču obstaja široka paleta različni oblik miz, od 

kvadratnih, pravokotnih, polkroţnih, okroglih in trapeznih. Bistvo različnih oblik miz je 

predvsem v njihovi funkcionalnosti in uporabnosti. Znotraj osnovnih oblik lahko 

izbiramo med eno, dvo in več sedeţnimi mizami, kot prikazuje naslednja 

preglednica: 

Tabela 67: Število sedeţev in delovnih mest v odvisnosti od oblike delovne mize 

Oblika mize 

 

Vrsta mize 

     

En sedež X   X  

Dva sedeža X X X X X 

Več sedežev X  X   

 

Prednost različno oblikovanih miz je v pestrejšem in kakovostnejšem 

kombiniranju osnovnih oblik za potrebe individualnega, skupinskega pouka ali dela v 

dvojicah. Trapezne ali pravokotne mize uporabimo za delo v parih, ko pa pouk 

narekuje obliko skupinskega dela, jih lahko hitro in preprosto sestavimo na več 

različnih načinov (lahko tudi vedno drugače). S tem se izognemo monotonosti 

enolične postavitve, ki bi otroke utegnila dolgočasiti. 

 

Tabela 68: Kombinacijske moţnosti so odvisne od oblike mize in njene velikosti 

 

 

Oblika mize 

Število delovnih 

mest 
Dolžina (cm) Širina (cm) 

Višina (cm) 

ISO 1 

 

 
4 90 90 52 

 

1 65 60 52 

 

 
1 - 2 90 60 52 
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2 130 60 52 

 

 
4 Ø 90 52 

 

 
2 90 / 52 

 

 

 

6 Ø 120 52 

 

 
2 130 cm 60 cm 52 

 

Tako je kombinacij s postavitvami miz je lahko tako kar precej. 

 

Slika 59: Dve polkroţni mizi nam lahko tvorita kroţno razporeditev 

 

Ena izmed moţnosti postavitve polkroţne mize pa je tudi v tem, da stoji 

samostojno, z ravnim delom (stranico) priključena k steni. To postavitev lahko 

uporabimo za individualno delo s kakim učencem, da ne motimo skupine. 
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Slika 60: Miza, ki je z ravnim delom (stranico) priključena k steni 

 

Pri stolih je potrebno posvečati čim večjo pozornost pravilni obliki, da ne ovira 

rast in telesni razvoj otrok. To lahko doseţemo z anatomsko oblikovanimi naslonjali in 

sedeţi stolov ter pravilnim kotom med njima. Priporočljivo je, da ima sedeţna deska 

rahlo vdolbino in nekoliko zaobljen rob.  

 

Slika 61: Leseni stolček 

  

Nikakor ne smemo spregledati pomena višine sedišča stola. Le ta mora biti 

prilagojena in ustrezna (enako kot višina mize) telesni višini in razvitosti otroka.  Po 

normativih mednarodne organizacije za standardizacijo mize in stole razvrščamo v 5 

stopenj (skupin), kot prikazuje naslednja preglednica: 
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Tabela 69: Predstavitev izmerjenih vrednosti za izdelavo stolov in miz učencev po ISO standardu 5970 

 

stopnja 2 3 4 5 6 

Telesna višina 

otroka (cm) 
113  – 127 128 – 142 143 – 157 158 -172 173 in več 

Višina mize 

(cm) 
52 58 64 70 76 

Višina sedišča 

(cm) 
30 34 38 42 46 

 

Od teh so na razredni stopnji uporabna 2 in 3 stopnja, za zadnje leto vrtca in 

prvošolčke pa samo 2 stopnja. Zaradi nenehnega prilagajanja razporeditve miz in 

stolov raznim oblikam dela v sklopu naravoslovnih in tehnično – tehnoloških 

dejavnosti je dobro, da so le te na spodnjih delih nog zaščitene s klobučevino ali 

kakšnim drugim materialom, da pri premikanju ne povzročajo hrupa in drgnjenja ob 

tla.  

Ĉeprav otroci ne presedijo večino časa na stolih, kajti kriteriji sodobnega 

pouka narekujejo čimbolj raznolike metode dela, pa omogoča pravilno oblikovan 

stol in mizica v pravi višini otroku udobno in neutrudno sedenje.  

 

Slika 10: Prilagoditev višine stola in mize otroku 

 

 

Višina:  52 cm 
Višina: 30 cm 



 
 

 

˝Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 

prednostne usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izva janje 

projekta naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

626 

OMARE 

Tudi omare so, podobno kot stoli in mize, pomemben del opreme v igralnici in 

učilnici. Namenjene so predvsem otrokom – za shranjevanje potrebščin, športne 

opreme ter ostalih učnih pripomočkov, zato morejo biti predvsem dostopne 

otrokom. S tem mislimo prilagojene njihovi velikosti. Po navodilih za graditev vrtcev in 

osnovnih šol mora imeti vsaka igralnica in učilnica ustrezno število omar za 

shranjevanje didaktičnih sredstev in pripomočkov ter omar s prekati za shranjevanje  

potrebščin za vsakega otroka.  

 

Slika 62: Nizke omare vsebujejo predalčnike ter nizko zgornjo površino za odlaganje 

 

Tako ločimo omare, ki so namenjene izključno shranjevanju stvari ter  

pregradne omare. Slednje imajo več namenov, saj z njimi omejimo nek prostor 

znotraj učilnice (kotičke) in v njih shranjujemo pripomočke, igrače, knjige, 

potrebščine otrok. Velikost omar je enako kot pri stolih in mizah prilagojena telesni 

višini otrok.  

 

Slika 63: Omara s polnimi vrati in odprto polico 

Višina:  120 cm 

 

Dolţina: 90 cm 

 

Globina: 40 cm 

Višina:    120 cm 

 

Dolţina:    135 cm 

 

Globina:   40 cm 
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Razvoj ključnih kompetenc pri poučevanju predmeta 

spoznavanje okolja v prvem triletju  

Avtor: Hus Vlasta 

 

Priporočilo evropskega parlamenta in sveta je, »da drţave članice razvijajo 

ponudbo ključnih kompetenc za vse kot del svojih strategij za vseţivljenjsko 

učenje/…/in uporabijo »Ključne kompetence za vseţivljenjsko učenje – evropski 

referenčni okvir«(Uradni list Evropske unije, 2006, str.11). 

Ključne kompetence 

Referenčni okvir določa osem ključnih kompetenc: 

1) sporazumevanje v materinem jeziku; 

2) sporazumevanje v tujih jezikih; 

3) matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji; 

4) digitalna pismenost; 

5) učenje učenja; 

6) socialne in drţavljanske kompetence; 

7) samoiniciativnost in podjetnost ter 

8) kulturna zavest in izraţanje. 

Ključne kompetence se štejejo za enako pomembne, saj vsaka od njih 

prispeva k uspešnemu ţivljenju v druţbi znanja. Številne kompetence se prekrivajo in 

povezujejo: vidiki, ki so bistvenega pomena za eno področje, bodo podpirali 

kompetence na drugem. (Uradni list Evropske unije,2006, str.13) 

Analiza zastopanosti posameznih ključnih kompetenc v učnem načrtu za 

predmet spoznavanje okolja (sedanji in posodobljeni) 

Primerjali bomo zastopanost posameznih ključnih kompetenc v sedaj 

veljavnem učnem načrtu  ( UN SPO) in posodobljenem učnem načrtu  (PUN SPO) in 

sicer po posameznih elementih učnega načrta.  

1. Opredelitev predmeta 

V  primerjavi s sedanjim  učnim načrtom, posodobljeni učni načrt  ţe v 

opredelitvi predmeta posebej izpostavlja vlogo predmeta pri vzgoji in izobraţevanju 

za trajnostni razvoj.  
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/…/ Predmet spoznavanje okolja »je eden izmed temeljnih nosilcev 

spoznavnega razvoja v prvem triletju osnovne šole. V njem so zdruţene vsebine 

različnih znanstvenih področij, tako  naravoslovnih in tehničnih (kemija, fizika, 

biologija, informatika, tehnika in tehnologija) kot druţboslovnih (zgodovina, 

geografija, komunikologija, sociologija, etnologija, ekonomija in politologija). 

Predmet spoznavanje okolja spodbuja vzgojo in izobraţevanje za trajnostni razvoj, 

saj na primeren način vključuje medsebojno povezana okoljska, gospodarska in 

socialna vprašanja.« (Predlog posodobljenega učnega načrta za SPO,2008) 

2. Splošni cilji predmeta 

Sedaj veljavni učni načrt opredeljuje samo splošne cilje predmeta, medtem ko 

posodobljeni ţe v naslovu opredeljuje tudi kompetence- torej: splošni 

cilji/kompetence. 

Glede temeljnih splošnih ciljev predmeta  v primerjanih učnih načrtih ni 

sprememb- v obeh je  poudarjeno zapisano: razumevanje okolja in razvijanje 

spoznavnega področja. 

Do sprememb pa prihaja v prepoznavnosti, zapisu oz. poudarjenostin ostalih 

ključnih kompetenc (sporazumevanje v maternem jeziku, sporazumevanje v tujih 

jezikih, matematična kompetenca v znanosti in tehnologiji, digitalna pismenost, 

učenje učenja, socialne in drţavljanske kompetence, samoiniciativnost in 

podjetnost, kulturna zavest in izraţanje). V sedanjem učnem načrtu jih sicer lahko 

nekatere prepoznamo (npr. kompetenco učenja učenja in digitalno pismenost 

preko cilja »razvijanje sposobnosti za pridobivanje, obdelavo in uporabo podatkov in 

niformacij s pomočjo informacijske tehnologije«(UN SPO, !998,str.7)vendar niso 

eksplicitno zapisane. V posodobljenem učnem načrtu pa so jasno zapisane in s tem 

tudi bolj poudarjene. Mi smo jih obarvali rdeče. 

»Splošni cilji predmeta izhajajo iz  kompetenc kot kombinacije znanja, spretnosti 

in odnosov  ustrezajočim okoliščinam ter prispevajo k uspešnemu ţivljenju v druţbi 

znanja.  

Najpomembnejša splošna cilja  predmeta sta razumevanje okolja in razvijanje 

spoznavnega področja. Uresničujeta  se  z aktivnim spoznavanjem okolja. V oţjem 

smislu je to spoznavanje dejstev, oblikovanje pojmov in povezav, kar vodi v znanje in  

razumevanje ter v uporabo znanja o naravnem in druţbenem okolju. Širše  

spoznavno področje vključuje razvijanje procesov, sposobnosti in postopkov, ki  

omogočajo bogatenje izkušenj  njihovo obdelavo in  povezovanje za razvoj 

kompleksnega mišljenja. Cilj predmeta spoznavanje okolja je  zato tudi organizacija 

pouka (ustvarjanje pogojev  in priloţnosti), ki bo omogočal razvijanje sposobnosti 

(spretnosti, postopkov): primerjanja, razvrščanja, urejanja, merjenja, zapisovanja 

podatkov (matematična kompetenca v znanosti in tehnologiji), napovedovanja in 

sklepanja, eksperimentiranja  ter sporočanja (kompetence sporazumevanja v 

materinem jeziku, digitalna pismenost). Ob tem se razvija odnos do dejstev,  in 

tolerantnost do negotovosti, odprtost za sprejemanje tujih zamisli in občutljivost za 
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dogajanja v naravnem in druţbenem okolju. Zlasti slednje-občutljivost na dogajanja 

v okolju -  naj bi se razvilo v zavedanje o pomembnosti človekovega premišljenega 

ravnanja tako v medosebnih kot druţbenih odnosih, v razvijanju tolerantnosti do 

drugačnih in upoštevanje načela enakosti spolov (socialne in drţavljanske 

kompetence). Namen je, postaviti temelje za konstruktivno razmišljanje o vsebinah 

drţavljanstva, etike, odgovornosti v krajevnem in mednarodnem kontekstu, 

demokraciji, pravičnosti, varnosti, človekovih pravicah, kulturni raznovrstnosti, 

proizvodnji in potrošniških vzorcih. Cilj vzgoje in izobraţevanja za trajnostni razvoj 

predstavlja zavedanje sedanjih in prihodnjih okoljskih in druţbenih vprašanj 

človeštva. Eden od pomembnih splošnih ciljev je tudi ohranjanje naravnega okolja 

in sonaravno gospodarjenje z njim. 

S predlaganimi metodami in oblikami dela se ob spoznavnih ciljih uresničujejo 

tudi širši cilji pouka v prvem triletju, med njim zlasti socialni (komunikacija, odnosi med 

učenci in učiteljem) motivacijski (radovednost),  razvijanje delovnih navad (kako se 

učiti),  moralno-etični cilji (norme v vedenju, reševanje etičnih nasprotij),   

ustvarjalnost, samoiniciativnost (eksperimentiranje), telesno gibalni  cilji (ročne 

spretnosti, varnost pri delu)  in čustveni cilji (pozitivna samopodoba, odnos do 

narave).  

Tako splošni cilji kot kompetence za vseţivljenjsko učenje (sporazumevanje v 

maternem jeziku, sporazumevanje v tujih jezikih, matematična kompetenca v 

znanosti in tehnologiji, digitalna pismenost, učenje učenja, socialne in drţavljanske 

kompetence, samoiniciativnost in podjetnost, kulturna zavest in izraţanje) se med 

seboj povezujejo, dopolnjujejo in poglabljajo.« (Predlog posodobljenega učnega 

načrta za SPO,2008, str.4,5) 

3. Zastopanost ključnih kompetenc v operativnih ciljih v sedanjem učnem načrtu 

oz. ciljih in vsebinah v posodobljenem učnem načrtu  

Sedanji učni načrt v operativnih ciljih predmeta za posamezni razred 

opredeljuje cilje, dejavnosti, vsebine, didaktična priporočila in medpredmetne 

povezave in to za vsak posamezni tematski sklop posebej.  Tematski sklopi pa se 

razlikujejo glede na področje.  Znotraj druţboslovnega področja se nahajajo 

naslednji tematski sklopi :Kdo sem; Jaz in ti, vi in mi; Jaz in moja šola; Praznujemo, 

Moja preteklost; Pogledam naokrog. Znotraj naravoslovnega pa se pojavljajo 

sklopi:Jaz in narava; Jaz in zdravje; Kaj zmorem narediti). Zastopanost ciljev 

druţboslovnega in naravoslovnega področja je dokaj uravnoteţeno (Hus,2004). 

Glede zastopanosti ključnih kompetenc (kompetenc za vse ţivljenjsko učenje) 

lahko ugotovimo podobno kot pri prejšnjem analiziranem elementu učnega načrta. 

Zastopane so, vendar niso posebej poudarjene. Npr. zastopana je matematična 

kompetenca preko cilja »razvijajo sposobnost urejanje podatkov(uporaba 

simbolov«). (UN SP, str.27)  

V posodobljenem učnem načrtu pa so cilji in vsebine  izraţeni v splošnih znanjih 

(SZ) in posebnih znanjih (PZ). Splošna znanja (SZ) so opredeljena kot znanja, potrebna 
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za splošno izobrazbo ob končanju osnovne šole in so namenjena vsem 

učencem/učenkam, zato jih mora učitelj/učiteljica obvezno obravnavati. Posebna 

znanja (PZ) opredeljujejo dodatna ali poglobljena znanja, ki jih učitelj/učiteljica 

obravnava po svoji presoji glede na zmoţnosti in interese učencev/učenk.(PUN, 

2008, str.6). Ključne kompetence so prepoznavne preko učnih ciljev pri vseh 

tematskih sklopih: Ĉas, Prostor, Snovi, Sile in gibanje, Pojavi; Ţiva bitja, Ĉlovek, Jaz, 

Skupnosti, Odnosi, Promet, Okoljska vzgoja, Promet, Postopki. Najbolj je pri 

druţboslovnih sklopih upoštevana  kompetenca sporazumevanje v materinem jeziku, 

medtem ko v naravoslovnih sklopih prevladuje matematična kompetenca. 

4. Zastopanost ključnih kompetenc v učnih načrtih pri opredelitvi medpredmetnih 

povezav.  

V sedanjem učnem načrtu so predlagane medpredmetne povezave zapisane 

v sklopu posameznega tematskega sklopa, kjer prevladujejo povezave s slovenskim 

jezikom, matematiko in tudi z vzgojnimi področji. Preko teh predlogov lahko 

sklepamo na razvoj nekaterih ključnih kompetenc pri pouku SPO. 

V posodobljenem učnem načrtu pa so medpredmetne povezave zapisane kot 

samostojen element učnega načrta, kar med drugim kaţe na pomemben 

poudarek temu elementu. 

»Učni predmet spoznavanje okolja nudi za povezovanje potreben vsebinski 

okvir  v katerega se  povezujejo zlasti vsebine slovenskega jezika in matematike  pri 

nekaterih vsebinah pa tudi likovne in glasbene vzgoje.  Povezovanje spoznavanja 

okolja s slovenskim jezikom je neizbeţno. Saj se celo cilji obeh predmetov večkrat   

prepletajo in dopolnjujejo. Pogosto je zato pri pouku spoznavanja okolja potrebno le 

še  zavestno povezati cilje obeh predmetov in pouk bo učinkovitejši, zanimivejši in  

kratkočasnejši. Vsa opazovanja in kasneje opisovanja,  iskanja lastnosti, razpravljanje 

in utemeljevanje  pri spoznavanju okolja vodijo  tudi k razvoju jezika, opismenjevanja  

in širjenju besednega zaklada. 

Podobno  je naravno tudi povezovanje naravoslovnih vsebin in kartografije z 

matematiko. Spoznavni postopki kot so razvrščanje, urejanje, prirejanje pa tudi 

ravnanje s podatki,  so skupni obema predmetoma. Tudi tu lahko spoznavanje 

okolja nudi potreben tematski okvir, ki osmisli  tako učenje naravoslovja kot 

matematike.  

Medpredmetno povezovanje poleg povezovanja z ostalimi predmetnimi 

področji,  vključuje tudi teme oziroma vsebine in cilje za trajnostni razvoj kot npr.: 

drţavljansko kulturo (ĈAS, SKUPNOSTI), IKT, knjiţnično informacijska znanja (ĈAS, 

SKUPNOSTI, ODNOSI), okoljsko vzgojo (PROSTOR, SNOVI, ŢIVA BITJA, SKUPNOSTI, 

PROMET, OKOLJSKA VZGOJA), vzgojo za zdravje (ĈLOVEK, JAZ, OKOLJSKA VZGOJA), 

poklicno orientacijo (SKUPNOSTI), vzgojo potrošnika (SKUPNOSTI), prometno vzgojo 

(PROMET, ĈAS) in druge aktualne vsebine (kemijska varnost, vzgoja za strpnost, proti 

nasilju,…)/…./ 
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V okviru medpredmetnih povezav razvijamo kulturno vzgojo, ki je sestavni del 

vseh predmetov in predstavlja temelj za posameznikov ustvarjalni pristop do 

kulturnega, estetskega, etičnega z namenom bogatenja kulturne zavesti in izraţanja. 

Prispeva k  celovitemu razvoju osebnosti vsakega posameznika ter sooblikuje 

človekovo kulturno zavest in izraţanje. Posamezniku omogoča razumevanje 

pomena in spoznavanje kulture lastnega naroda ter zavedanje o pripadnosti tej 

kulturi. Spodbuja tudi spoštljiv odnos do drugih kultur in medkulturni dialog. Temeljni 

cilj kulturne vzgoje je vzbujanje ţelje in potrebe po kulturnem, predvsem umetniškem 

izraţanju, tako v smislu ustvarjanja kot uţivanja v umetniškem izraţanju drugih./…/« 

(Predlog posodobljenega učnega načrta za SPO,2008, str.21,22) 

5. Didaktična priporočila 

V sedanjem učnem načrtu, v specialno didaktičnih priporočilih, so posebej 

izpostavljene usmeritve za pouk spoznavanje okolja (doţivljajsko usmerjen pouk, 

neposredno spoznavanje okolja, različne oblike aktivnosti učencev, raziskovalno 

učenje, induktivna pot spoznavanja pojmov, učenje iskanje informacij…) Znotraj teh 

priporočil lahko prepoznamo moţnosti za uresničevanje tudi temeljnih kompetenc, 

vendar nobena ni eksplicitno zapisana.  

V posodobljenem učnem načrtu pa je, pri zapisu didaktičnih priporočil za 

izvajanje pouka spoznavanje okolja zaznati vse prej zapisane sugestije,  posebej pa 

izpostavljena ključna kompetenca učenje učenja. »Učiteljica oziroma učitelj naj jih 

spodbuja tudi k ozaveščanju, kako so se nečesa naučili (učenje učenja). S  tem se 

bodo razširila in poglobila njihova spoznanja o procesu učenja.« (Predlog 

posodobljenega učnega načrta za SPO,2008, str.23) 

Sklepne ugotovitve 

Ugotovimo lahko, da so ključne kompetence za vseţivljenjsko učenje (evropski 

referenčni okvir) dobro vključene v predlog posodobljenega učnega načrta za 

predmet spoznavanja okolja in s tem so dane moţnosti za njihovo ozaveščeno 

uresničevanje in razvijanje tudi v praksi.  V sedanjem učnem načrtu pa so ključne 

kompetence tudi prepoznavne, vendar v manjši meri in ker niso eksplicitno zapisane 

je manj moţnosti, da bi se namerno uresničevale v praksi.  

Predlogi za nadaljnje delo 

- Analizirati sedanji in posodobljen učni načrt za SPO z vidika zastopanosti 

naravoslovnega znanja (pojmovanja, postopki, stališča) 

- Analizirati učbeniške komplete z vidika pomoči učitelju pri poučevanju 

naravoslovnih vsebin znotraj predmeta SPO 

- Povprašati učitelje o teţavah pri poučevanju naravoslovnih vsebin pri 

predmetu SPO 
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- Predlogi vsebin seminarjev za izpopolnjevanje učiteljev za pouk začetnega 

naravoslovja 

- Sestavite nabor nalog, ki bodo učiteljem pri pouku SPO pomagale razvijati in 

preverjati predvsem naravoslovne spretnosti in sposobnosti  
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Analiza rezultatov dokumentacije o kompetencah IKT in 

računalništva 

Avtor: doc. dr. Marjan Krašna 

 

Po pregledu dokumentacije smo našli več različnih pogledov o IKT 

kompentencah. Struktura znanj, ki jih vključujejo v IKT se razlikujejo od drţave do 

drţave. Nekatere jim dajejo večjo teţo kot druge. Nekaterim je dovolj, da usposobijo 

svoje učence, dijake in profesorje do nivoja evropsko primerljivega računalniškega 

izpita "Computer driver licence", druge pa vpeljujejo vse elemente računalništva 

(algoritmi, programiranje, podatkovne baze in spletna programska oprema) v okvire 

splošnega izobraţevanja. Iz dokumentacije tudi sledi, da mora biti IKT vpeta v vse 

druge predmete v 10% - 15% vsebin. 

Iz analize vprašalnikov "ključne kompetence" lahko ugotovimo, da je 

računalniško znanje visoko ocenjeno. Pri moški populaciji je takoj za tujim jezikom, pri 

ţenski pa malo niţje a še zmeraj na visokem mestu. Iz vprašalnika ni razvidno ali 

pokriva to vprašanje IKT ali samo oţje računalništvo. Glede na stanje, ki ga poznamo 

iz naših izkušenj pa lahko ugotovimo, da so to vse stvari, ki so povezane z 

računalnikom. 

Raziskava dokumentacije nam je dala tudi dobra izhodišča za primerljivost 

uporabe IKT v izobraţevanju. Slovenija se lahko pohvali, da je moderna druţba, ki 

vpeljuje IKT v izobraţevanje. Vse pa ni tako roţnato. Prav zanimiva je ugotovitev, da 

pri nas, pri matematiki niso naklonjeni uporabi računskih strojev in grafičnih računal. 

V Hong Kongu pa je to ravno nasprotno in nočejo, da bi učeči izgubljali čas z 

opravili, ki jih lahko reši računalnik. 

Ĉe strukturiramo podatke, ki smo jih zaznali in lahko to navedemo v vrsti 

klasifikacij. 

Kompetence IKT moramo deliti v skupine uporabnikov: 

- učenci,  

- dijaki,  

- študenti,  

- profesorji 

Pri IKT smo ugotovili, da obstajata dve glavni temi: 

- učenje IKT 

- uporaba IKT 
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Pri posameznih predmetnih področjih se IKT uporablja na podoben način. 

Način uporabe IKT v izobraţevanju se razlikuje od drţave do drţave. 

V splošne lahko klasificiramo kompetence IKT na: 

- poznavanje IKT 

- poznavanje delovanja IKT 

- poznavanje uporabe IKT 

Poznavanje IKT: 

- AV oprema (videorekorder, predvajalniki /CD, DVD, HDDVD, BluRay, minidisk/, 

snemalniki /kamere, audio in video snemalniki, diktafoni, .../, mešalne mize) 

- prikazovalna tehnika (TV, monitorji, projektorji, grafoskopi, ...) 

- komunikacijska tehnika (telefon, gsm, internet, LAN, wi-fi, bluetooth, irda, 

optika, radio) 

- računalniška tehnika (računalnik, računalo, grafično računalo, pda, pametni 

telefoni) 

- interaktivna tehnika (interaktivne table, volilni sistemi, večtočkovni na dotik 

občutljivi ekrani) 

Poznavanje delovanja IKT: 

- vzdrţevanje opreme 

- zaznavanje in opis napak 

- nakup 

Poznavanje uporabe IKT 

- uporaba IKT za učenje (samoizobraţevanje) 

- uporaba IKT za poučevanje (pomoč pri pouku, standardni formati zapisa 

izobraţevalne programske opreme - scorm paketi ) 

- programska oprema in IKT (samoizobraţevanje, programska orodja, avtorska 

orodja, testni sistemi, statistika, simulacije, LMS/CMS sistemi, testni sistemi, ...) 

- IKT ni samo tehnika ampak tudi podporna programska oprema, ki jo tehnika 

potrebuje, da deluje. 

Aparaturna oprema 

- AV tehnika,  
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- računalniki,  

- multimedijska oprema,  

- interaktivne table in večtočkovni na dotik občutljvi ekrani,  

- omreţja (lan, internet),  

- krmilniki in robotika,  

- merilna tehnika, 

- računalniško krmilijeni stroji in simulatorji. 

Programska oprema 

- izobraţevalna programska oprema, 

- grafični programi, 

- programi pisarne (office), 

- statistične obdelave, 

- podatkovne baze, 

- avtorska orodja, 

- programi za AV obdelavo 

- programski jeziki 

- izdelava spletnih vsebin, 

- LMS/CMS sistemi,  

- portali, 

- sistemi za komunikacijo in projektno delo 

Izobraţevalna programska oprema 

Potrebujemo kakovostno izobraţevalno programsko opremo na vseh nivojih 

izobraţevanja. Izgraditi moramo omreţje kot ga je izdelala Nizozemska s svojim 

"Kennisnet-om". Kjer bodo izobraţevalne informacije za učence, dijake, profesorje in 

starše.  

V račualniškem izobraţevanju moramo poskrbeti, da bodo: 

- imeli dovoj računalniškega znanja, da bodo znali rešiti probleme v vsakdanjem 

ţivljenju in pri drugih predmetih, 
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- znali iskati po podatkovnih bazah, razumeli ključne besede in raziskovalno iskali 

po internetu, 

- znali obdelati podatke in jih statistično ovrednotili, 

- izdelali tekstovne, grafične, spletne in multimedijske predstavitve. 

- elektronsko komunicirali in obvladali osnove projektnega dela 

lzbor besedil iz dokumentacije, ki je sluţila za izdelavo prejšnjega poročila 

Dokument: Opis doseţkov učencev 9. razreda na NPZ 2008, Modro področje: 

znajo v celoti pravilno narisati ali dopolniti posamezne projekcije pravokotne 

projekcije [11. a, 18. b], prepoznajo namen in vlogo posameznih enot računalniške 

opreme [3],  

Dokument: PIRLS 2006 Encyclopedia 

Stran 54:  

Use of Technology 

Computer technology is not emphasized in the process of teaching reading, 

although this depends on personal preference or educational staf initiatives. 

Computer technology is used most often in the context of looking for information 

and documentation during training or regulating activities aimed at increasing 

speed, lexical and syntactic knowledge, or comprehension of text. For instance, 

sofware programs Elmo and Elsa are used to support students’ reading progress and 

are tailored to suit individual needs over a school year. 

Stran 68: 

Instructional Materials  

A list of authorized basic resources that support teaching the curricular 

outcomes is compiled by the Ministry. These resources are subjected to an in-depth 

review and content validation and must meet the Guidelines for Recognizing 

Diversity and Promoting Respect. Resources for teaching reading are divided into 

basic student learning resources, student support resources, and teaching resources. 

Basic resources address most of the course outcomes, while support resources assist 

in meeting some of the outcomes. Resources are available in various forms such as 

print, audio, video, manipulatives, or computer sofware. 

The program of studies suggests that grade 4 students should ―experience oral, 

print, and other media texts from a variety of cultural traditions and genres, such as 

personal narratives, plays, novels, video programs, adventure stories, folk tales, 

informational texts, mysteries, poetry, and CD-ROM programs.‖ 
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Stran 70: 

Special Education 

In Alberta, educating students with special education needs in inclusive 

settings is the frst placement option to be considered. Tere are three general types 

of accommodations: 

- Environmental accommodations, such as enlarging reading materials, 

providing access to computers for word processing, spell checkers, organizers, 

alternative seating, and adaptive devices; 

- Instructional accommodations, such as providing copies of notes and 

alternative reading materials, varying the amount of material to be learned, 

pairing written instructions with oral instructions, and using peer partners, tutors, 

or small-group instruction; and 

- Assessment accommodations, such as giving extra time, oral tests, opting out 

of questions that afect scoring for students with accommodations, breaking a 

test into parts and administering them at separaThe times, providing a reader 

or a scribe, and providing a taped test or a test in large print or Braille. 

Teachers may provide instructional accommodations for reading in the 

following ways: 

- Use less difcult reading material or reduce the amount of reading required; 

- Identify and defne words prior to reading; 

- Allow alternative methods of data collection (dictation, interviews, fact sheets); 

- Set time limits for specifc task completion, and allow extra time for assignment 

completion; 

- Enlarge the text of worksheets, reading material, and tests, and limit the 

number of words on a page; 

- Read directions several times at the start of assignments and tests; and 

- Use assistive technology (e.g., optical character recognition system, books on 

tape or CD, screen readers). 

stran 75 

Some ways that students with learning disabilities are supported include but are 

not limited to the following. 

- Direct remedial, corrective, tutorial, or skill-building instruction; 

- Adapted, modifed, or supplementary curriculum and materials; 
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- Alternate instructional and/or evaluation strategies, including adjudicated 

provincial examinations; 

- Use of equipment, including computer and audiovisual technology; 

- Social skills training and instruction and practice of self-advocacy skills; and 

- Learning-strategies instruction. 

stran 99 

Use of Technology 

In 2001, to meet the challenges of the technology era, the MOE announced 

guidelines for information technology education in elementary and junior high 

schools. The MOE then allocated money for schools to build a technological 

hardware and sofware environment, train teachers to use technology, and 

investigaThe issues of unequal access to technology. As a result, almost all 

elementary schools have computer classrooms or computers in the classrooms, and 

teachers are asked to integraThe technology into diferent subjects. Students are 

required to take computer literacy classes and are ofen assigned tasks which ask 

them to collect information via the Internet.  

stran 109 

Instructional Materials 

Danish teachers ofen plan their teaching from a mixed-approach perspective, 

using some phonics, whole-word instruction, easy basal readers, and, in most cases, 

a textbook as a basis or supplement. 

Since the 1990s, a large number of new creative instruction materials have 

been published. Although Denmark is a small country with only 5 million inhabitants, 

teachers have a wealth of material from which to choose when planning their 

reading instruction. A series of textbooks will typically contain readers, workbooks, 

and teacher manuals, as well as diferent kinds of supplementary materials like fash 

cards, overhead sheets, wall pictures, color slides, audiotapes, talking books, 

songbooks, games, and computer programs. 

Some schools choose to use published materials, such as basal readers, while 

others develop their own instructional materials. The published materials usually have 

been prepared to cover at least three successive grades. Budget cuts, however, 

have put a limitation on the accessibility of new material.  

Use of Technology 

Frequent handwriting is a priority in early elementary instruction. Once students 

are confdent with writing by hand, the use of computers gradually becomes part of 

instruction as well. The use of computer technology is a priority in the Danish 
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Folkeskole. From 2004–07, individual schools can apply for government funds to 

purchase computers for third graders. In 2006, these funds could also be used for 

equipment such as video projectors and interactive whiteboards. As of 2005, there 

was a ratio of 1.82 third-grade students per computer. 

stran 113 

The Ministry of Education wants to support and further develop a management 

and evaluation culture based on knowledge of approaches that work. A new 

websiThe developed in 2007 (www.evaluering.uvm.dk) provides teachers with 

evaluation tools and guidelines in the evaluation process. Compulsory computer 

adaptive tests for eighth-grade students in reading and science were introduced in 

the 2006 school year. Moreover, national assessments in grades 2, 4, and 6, related 

to the intermediaThe goals, were introduced in the 2007-08 school year, also as 

computer-adaptive tests. Students who have dyslexia and use computer-assisted 

reading programs on a regular basis will be allowed to use these in connection with 

the national assessment tests 

stran 134 

Use of Technology 

In 2006, 90% of pre-elementary schools and almost all elementary schools (99%) 

had microcomputers for educational use. Sixty-fve percent of pre-elementary 

schools and 90% of elementary schools had Internet access. 

 On average, pre-elementary schools have one computer available for every 

27 students. In elementary schools, on average, there is one computer for every 12 

students. The extent to which these computers are used for reading instruction is 

unknown. 

stran 145 

Use of Technology 

In Georgia, school use of ICT is being introduced, as evidenced by the 

implementation of the computerization program, Milky Way (Irmis Nakhtomi). The 

goal of this project is to equip all schools with computers and Internet infrastructure, 

train at least 70% of teachers in computer use, and develop sofware for use in 

Georgia. 

stran 153 

Use of Technology 

Access to the Internet is provided in all schools. Moreover, new media 

(multimedia) is becoming increasingly important, both as a teaching aid and as a 

subject and skill. However, computers are not very widely used in primary schools. In 
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PIRLS 2001, only 17% of German fourth graders reported using a computer at least 

weekly at school (compared to an international average of 29%). 

stran 176 

Use of Technology 

Although the numbers of students using a personal computer and teachers 

using the Internet for teaching purposes have been increasing, information 

technology only appears as a supplemental tool in the process of reading 

instruction. 

stran 186 

Use of Technology 

The National Curriculum Guide emphasizes the importance of information 

communications technology (ICT) as the basis for lifelong learning. It maintains that 

each student should become independent in his or her search for information in all 

kinds of media. In general reading education, ICT is used as a supplement to other 

methods. The ICT policy concerning reading and writing skills assumes that by the 

end of fourth grade students should be able to:  

- Use computers to wriThe their own text; 

- Read text on a screen with the same result as when reading a book; 

- Read hypertext; 

- Use educational sofware as a supplement in all subjects; 

- Make simple web pages; 

- DiferentiaThe between literary text and informational text; and 

- Search the Internet and a simple encyclopedia. 

stran 187 

Teacher In-service Education 

Each year, teacher training institutions ofer a variety of courses for in-service 

training of teachers. These courses include training in the use of new material or 

teaching aids or enhancement of skills in computer science, syntax, grammar, 

music, and classroom management. Participation in in-service training or continuing 

education is not compulsory.  

stran 210 

Use of Technology 



 
 

 

˝Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 

prednostne usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izva janje 

projekta naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

642 

Most schools have computer rooms and most students are computer literate. 

The typical learning environment is computer supported, and students tend to hand 

in many of their assignments in computer-printed versions. However, the use of 

computers in the teaching of reading is not yet systematic 

stran 220 

Use of Technology 

In the last 10 years, there have been two diferent phases of new technologies 

in schools. In 1997–2000, there was a large investment in computers and sofware. In 

the years following, eforts were aimed at the technological training of 200,000 

teachers through the ForTIC. 

Recently, the use of didactic sofware for teaching diferent subjects, including 

Italian, has been widespread. The Ministry of Education, in cooperation with RAI 

Educational, a state-run educational channel, has set up a website, DivertiPC, which 

ofers learning objects and educational games created for didactic use in primary 

school. 

A research group, National Center for Research, also has been programming 

didactic sofware and is the center of the only Italian library of educational sofware. 

 Regardless of the relevant initiatives carried out on a national basis, more 

students acquire computer competencies on their own rather than at school. 

stran 230 

Use of Technology 

Overhead projectors and transparencies are used frequently to attract 

students’ attention during reading instruction. Computers are available in all 

elementary schools and are used to develop students’ reading skills or to expose 

students to supplementary reading material. However, children do not have access 

to the Internet. 

stran 254 

Use of Technology 

The national curriculum provides several guidelines for the use of technology in 

teaching. Teachers are encouraged to use audio-visual materials in German 

language lessons to support and develop students’ reading skills, since German is 

not the mother tongue of most students. In order to familiarize students with 

communication technology and interactive sources of information such as the 

Internet, the curriculum requires schools to teach basic skills for the use of computers 

and sofware tools, develop students’ creativity, and train their problem-solving skills 

in this domain.The Ministry for Education and Vocational Training has launched 
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several initiatives to promoThe the use of information technology in primary 

education, such as setting up websites for the communication and exchange of 

information. Instructional materials and guidelines are provided to teachers via the 

Internet, and the use of computers and Internet during lessons has become 

frequent, such as researching information or communicating with other schools or 

classes. The computer equipment in all schools is provided by the local town and 

city councils. 

stran 264 

Use of Technology 

The use of modern technology is a recent development in elementary schools. 

Tis initiative has been supported by various international donors such as the United 

States Agency for International Development, the Foundation Open Society 

InstituThe of Macedonia, and the People’s Republic of China. Learning sofware 

named ToolKid has been adapted to suit the national language curriculum and is 

used in the frst phase of primary education. In addition, the new governmental 

initiative Computer for Every Child will enhance the usage of technology in the 

teaching and learning process. Tis project aims to provide 150,000 computers for 

students beginning in the 2007–08 school year. 

Stran 279 

Use of Technology 

Research shows that information communications technology (ICT) fgures 

prominently in schools in the Netherlands across subject areas. About 96% of 

teachers report using a computer for educational purposes, although the number of 

hours that they use computers for educational purposes difers. More than one third 

use the computer 2 to 5 hours per week, while another third use the computer more 

than 5 hours a week. 

On average, there is one computer available for every 7 students; one 

computer with Internet access is available for every 12 students. 

Nearly half of the teachers who use computers for educational purposes staThe 

that, on a daily basis, they use practice materials accompanying textbooks. 

stran 280 

The Ministry of Education, Culture, and Science encourages the use of 

computers in education by providing extra funding specifcally for this purpose. One 

of the initiatives funded by the government was the foundation of ICT op School. 

The aim of ICT op School is to support the efective and efcient use of ICT in primary 

and secondary education. 
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The Ministry also encourages schools to use the Internet in order to 

communicaThe with each other and to establish cooperative networks. Kennisnet 

(Knowledge Net) has made a substantial contribution to this end. Kennisnet is a 

secure and controlled network that brings together schools, institutions, museums, 

and libraries via cable connections. It is used by students in primary and secondary 

education, school managers, teachers, and parents. 

stran 310 

Use of Technology 

In grades 0–3, audiovisual equipment is available in many classrooms. 

However, few computers are available to children in these lower-primary grades. In 

Polish primary schools, on average, there is 1 computer for every 20 

students.Computer rooms are used primarily by students in grades 4–6 during their 

information technology classes 

stran 317 

Use of Technology 

By 1990, information technology courses were integrated in the frst grade of 

secondary schools on a trial program. Four years later, a decision was made to have 

information technology literacy as an educational means in all schools. By 1998, 

elementary schools were included in the program.The number of computers in 

schools has been growing steadily, and technology is beginning to play an 

important role in an increasing number of the Ministry of Education schools. By 1998, 

17 elementary schools were included in an information technology literacy program 

and equipped with PCs. In independent schools, all teachers use a personal laptop 

and a computer in class. Students use a computer in the library, computer 

laboratory, or in the classroom.In 2006, the Supreme Council of Information and 

Communications Technology announced the initiation of the first phase of the e-

Schoolbag project. 

Initially, 200 students from al-Wakra Independent School for Girls at the seventh 

grade will receive Tablet PCs to be used inside the classrooms and to continue 

interacting with their respective teachers from home. 

stran 383 (Slovenia) 

Instructional Materials 

Slovene language courses consist of reading, writing, listening, speaking, 

literature, and grammar. Teachers use a variety of materials for teaching children 

how to read and write, not only within the prescribed hours for Slovene language 

but also within other school subjects. Because graded readers written in Slovene are 

not available, children’s magazines are ofen used as additional reading materials in 

the primary grades. Tere also are some computer-based programs for learning how 
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to read and write, however, they are not widely used at schools. The choice of 

instructional materials in classrooms is affected by the financial resources of the 

students’ families. Although elementary school is compulsory and free of charge, 

parents are required to buy all materials that children will need in school for 

instruction, including textbooks.  

Use of Technology 

The role of information communications technology (ICT) during the first years 

of primary education is not signifcant. Available computer-based programs for 

gaining basic literacy in Slovene are mainly oriented towards spelling and counting. 

In the upper grades, students are encouraged to use the Internet to seek 

information. However, while the availability of ICT and access to the Internet is 

spreading rapidly, this technology is not readily available to all students and schools 

because of a lack of resources. 

stran 394 

Schools with ICT are expected to use it to enhance their students’ learning. 

Teachers are encouraged to use ICT to enhance instruction, management, and 

administration; to access ICT resources that support curriculum delivery; and to 

connect to ICT infrastructure. The policy also stipulates the involvement of the 

community by allowing afer-hours community access to the schools’ computer 

facilities. Communities are responsible for supporting, sustaining, and maintaining the 

facilities. 

stran 414 

Use of Technology 

A goal stated in the syllabus for Swedish instruction is to develop the student’s 

ability to use computers as an aid and the ability to use different opportunities to 

obtain information. Trough the use of technology, students should acquire 

knowledge of the language and the functions of the media, as well as develop their 

ability to interpret, critically examine, and evaluaThe diferent sources and their 

contents. 

The use of technology in beginning reading varies widely, depending on the 

interest of teachers and the availability of fnancial resources at each school. 

However, various types of computer programs are available for all grade levels. At 

the lower grades, there are computer programs for training in language awareness, 

reading, and writing. The computer is used frequently as a writing tool. Students are 

encouraged from an early age to seek information on the Internet in working on 

various assignments. The computer is considered to be a particularly valuable tool in 

special education for students with reading and writing disabilities. 

stran 427 
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Libraries serve as a key resource to promoThe literacy. In fscal year 2004, there 

were over 9,000 public libraries in the United States, supported by public funds and 

serving communities, districts, or regions. 

 Besides providing access to books and electronic resources, public libraries 

ofen provide special programs for children such as story hours and summer reading 

events. In addition, most elementary and secondary schools in the United States 

have library media centers that make available printed, audio-visual, and/or 

computer resources to students, teachers, and administrators.  

stran 433 

Use of Technology 

Although technology is not widely used for reading instruction, some school 

systems have purchased computer-based systems that provide materials for 

diagnosis, instruction, practice, and assessment. Tere is a growing trend toward the 

use of technology, especially for monitoring student progress. Reading researchers, 

business leaders, and policy makers are beginning to call for more instruction in 

―new literacies,‖ the ability to use computer-based resources such as the Internet to 

locate, select, and use information. 

Dokument: Mednarodno poročilo PIRLS06 

stran 262 

How Are Computers Used for Reading Instruction? 

Computers and other information technologies have expanded in format and 

function since the last PIRLS assessment in 2001, leading to the emergence of new 

modes of literacy in addition to new considerations of computer access and 

technological equity. Exhibit 6.22 presents teachers’ reports of the percentages of 

students in schools with computers available for students’ use, as well as the 

percentages in schools having access to the Internet, with trends from 2001. In PIRLS 

2006, the percentage of fourth-grade students with computer access in schools 

difered greatly across participants, ranging between 5 percent in Iran to 100 

percent in the Canadian province of Nova Scotia. Nearly all students (96 to 99%) 

had computer access in Belgium (Flemish), England, the Netherlands, New Zealand, 

Scotland, Sweden, the United States, and the Canadian provinces of Alberta and 

Ontario. In contrast, less than 20 percent of students had computer access at school 

in Georgia, Indonesia, Iran, Kuwait, Macedonia, Moldova, and Morocco, and from 

23 to 29 percent had access in Israel, the Russian Federation, and South Africa.  

More than half the students (57%) on average internationally attended schools 

with computers having Internet access. But, this also varied dramatically from 

country to country. The vast majority (at least 95%) of students in England, the 

Netherlands, New Zealand, Scotland, Sweden,  
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and the United States had Internet access on computers in their schools, 

compared to less than 10 percent of students in Georgia, Indonesia, Iran, Kuwait, 

and Morocco. Tere has been a substantial increase, primarily in the Eastern 

European countries, between PIRLS 2001 and PIRLS 2006 in the percentages of 

students having access to computers and the Internet. In particular, the percentage 

of students in the Slovak Republic with access to computers increased by 70 

percentage points, and with access to the Internet by 80 points, and in Bulgaria, by 

53 percentage points for computers and 45 points for the Internet. Lithuania had 

increases of 33 percentage points for computer access and 36 points for Internet 

access; Germany had a 24-point increase for  

Dokument: TIMSS 2007 prvi del 

stran 54 

- The Science Curriculum in Primary and Lower Secondary Grades 

- Summary of National Curriculum Guides for Science Through Eighth Grade 

- The competencies of the fourth year of primary school and the second year of 

middle school comprise the following dimensions. 

- Physical and chemical dimension: discover the properties of matter and the 

phenomena of the nonliving natural world 

- Biological dimension: identify the life phenomena of man and of living beings 

and their relations to the environment 

- Technological dimension: help the learner to be open minded to the available 

technologies used around the world 

- Computer dimension: learn to use the computer in relation to the development 

of a project. 

Use of Technology 

Schools must prepare children to live in a world where all kinds of activities are 

centered on information and communication technology. Technologies will bring 

about changes in the following areas. 

- The content of teachers’ training 

- The curriculum 

- Didactic devices 

- The relationship between the teacher and learner and pedagogical methods 

(more autonomy for the learner and a larger range of training and self-

evaluation). 



 
 

 

˝Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 

prednostne usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izva janje 

projekta naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

648 

stran 86 

Use of Technology 

In the curriculum for primary education (grades 1–4), there is only a general 

recommendation that computers be used for learning and creative work for 

mathematics and science. The use of calculators is introduced in the ffh 

grade.However, the curriculum for lower secondary education (grades 5–8) requires 

the integration of computers into mathematics in all grades. The use of computers, 

although not prescribed for science subjects, is generally desired in all subjects 

stran 87 

Teachers who are training to teach at the Allgemein bildende höhere Schulen 

compleThe coursework in two disciplines, in addition to other educational courses. 

Science-related subjects include biology, chemistry, geometry, geography, and 

computer science. Teachers also compleThe a school practicum that takes 4 weeks 

of preparation and 8 weeks of experience in the two selected subjects. 

stran 98 

Beginning in 2001, the Ministry of Education decided to develop a 

comprehensive strategy for employing ICT in all educational stages. Tis goes beyond 

the mere provision of computer laboratories and the teaching of computer use to 

the development of a new environment for ICT teaching to meet the requirements 

of national development and to take advantage of the opportunities ofered by 

major technological developments in this area, especially afer the widespread use 

and development of the Internet. From this strategy, His Majesty, King Hamad, 

initiated a School of the Future Project in 2005. The goal of this project is adopting ICT 

in the teaching and learning processes to equip emerging generations with the 

necessary competencies, skills, and values for the establishment of the information 

society and a knowledge-based economy. The launching of the project focused on 

a number of main processes that have led to establishing electronic classrooms, 

obtaining a multipurpose electronic learning system, connecting electronically 

schools that are involved in the project, adding electronic classes to learning 

resource centers, and training teachers to use computers and preparing them to 

obtain the International Computer Driving License, a certifcaThe that demonstrates 

competency in computing knowledge and skills in accordance with international 

standards.  

stran 114 

Use of Technology 

All children are mandated to take a basic computer awareness course in the 

junior secondary phase of education. Not all schools are equipped yet with 

computers and computer labs, however, eforts are being made toward this goal. 

The use of technology for instructional purposes is not a common feature in public 
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schools. However, the government intends to pursue this. The following 

recommendations from the Revised National Policy on Education indicaThe the 

government’s intentions towards strengthening the use of technology: 

stran 120 

Statistics and probability. Students are provided with an introduction to the 

concept of probability, interpretation of data, and fundamental statistical problem 

solving. Tis strand has strong connections with algebra, as well as with number and 

quantity. In elementary school, students mastering this academic content will be 

able to build and understand the simple statistics tables and utilize a pie chart to 

represent the statistics information. In junior high school, students are expected to 

understand defnitions of the accumulative frequency and the mean, median, and 

mode of a distribution of data and utilize computers and sofware to compuThe 

them, as well as make statistics tables and graphs.  

stran 143 

Use of Technology 

All secondary and vocational schools and 98 percent of the elementary 

schools in Cyprus are now equipped with computers. In addition, all upper 

secondary and vocational schools have Internet connections, while 94 percent of 

the primary and lower secondary schools do. By the year 2010, however, all classes 

are expected to be equipped with at least three computers. In primary school, 

information and communication technology (ICT) is not viewed as a separaThe 

subject but as a dynamic means of teaching and learning, reinforcing the 

curriculum and the development of children’s basic skills that are related to 

concentrating, processing, and presenting information. In the Gymnasium, however, 

ICT is taught as a separaThe and mandatory subject in grades, 7, 8, and 9. 

At the upper secondary level of secondary school, there are usually three or 

four computer laboratories, and in each laboratory, there are at least 16 computers. 

In addition, in several Lyceums, there are multimedia rooms with four to eight 

multimedia computers. The teachers of various subjects (e.g., Greek and history) use 

these computers to demonstraThe educational sofware.  

stran 160 

In the category numbers and algebra, concreThe materials and drawings form 

the basis for students’ continuous work with oral and written mathematical 

expressions. Calculators and computers are used to develop students’ skills in 

choosing appropriaThe calculation methods. Decimal numbers and fractions are 

introduced on a practical level. To increase students’ knowledge of diverse 

academic methods they can choose from, an interaction between the use of 

language, multiplication tables, graphic representations, and coordinaThe systems is 

employed in mathematics instruction.In the second category, geometry, beginning 
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in the lower grades, instruction is based on experiments and studies with geometric 

forms and patterns. Drawings, geometric programs, and models are used to 

develop students’ academic understanding.  

stran 201 

Emphasis on Mathematics and Science  

Traditionally, school Olympiads in mathematics and science have been a 

major component in the national policy for encouraging students with the 

inclination in these disciplines to study mathematics and science more in depth. 

Nationwide, the Olympiad system is funded by a special program of the Ministry of 

Education and Science. In 2008, under this ongoing program, a new competition of 

the Olympiad organization was declared for mathematics, physics, and computer 

science. 

stran 217 

Ninety-three percent of primary schools used computers in mathematics, and 

92 percent used them in science. Ninety-two percent of secondary schools used 

computers in mathematics, and 87 percent used them in science. 

Other technology-based devices also were used. Sixty percent of the primary 

schools were equipped with scanners, 44 percent had digital cameras, 34 percent 

had video projectors, and 41 percent had DVD players. Among the secondary 

schools, 87 percent provided for scanners, 85 percent had digital cameras, 89 

percent were equipped with video projectors, and 76 percent had DVD players. 

stran 240 (Hong Kong) 

Use of Technology 

The appropriaThe use of information technology (IT) in mathematics learning is 

emphasized by the Education Bureau. It is pointed out that high technology items, 

such as computers and calculators, have profoundly changed the world of 

mathematics education. Students need to master IT to adapt to the dynamically 

changing environment. With the help of IT tools, meaningless drilling and obsoleThe 

topics are no longer essential or relevant in mathematics learning. 

In the area of science education, using various IT resources (e.g., multimedia 

resources) as learning tools also is emphasized. Students are expected to 

understand the uses and importance of IT in daily life, communicaThe and handle 

information with IT tools, access information via the computer and other media 

(including searching for and selecting relevant information) for a particular purpose, 

process information with the help of IT tools, be aware of the importance of verifying 

and evaluating the accuracy and reliability of information, respect intellectual 

property rights and copyrights, recognize the need for protecting themselves 
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against harmful elements when using the computer (e.g., issues of privacy, health 

hazards, violence, and pornography), and act appropriately in using IT. 

stran 276 (Iran) 

Teacher Professional Development in Mathematics, Science, and Technology 

In order to updaThe teachers’ knowledge and skills, the Bureau for the Scientifc 

Promotion of Human Resources develops short- and long-term courses and 

workshops with both general and specific education content. These are provided in 

different institutes for ministry staf, including teachers. Long-term courses lead to 

either an associate’s, bachelor’s, or master’s degree. The goal of short-term training 

courses is to improve the specifc competency of teachers and educational staf. 

Participating in courses such as pre-employment training, training for promotion, and 

teacher training is compulsory. The approach to planning for and implementation of 

these courses is both centralized and decentralized. Also, to advance profciency 

and the skills of teachers in using technology, teachers are required to take 

computer literacy courses. 

stran 282 (Israel) 

Regular programs for fostering mathematics and science and technology are 

carried out in schools. Tese programs target two populations—very talented students 

and students who have difculties or who are not achieving though they express 

interest in these subjects. The ministry also runs a special program, with the goal of 

encouraging girls to take advanced studies in mathematics and science and 

technology. Tere also are international and national Olympic competitions in the 

felds of mathematics, biology, chemistry, physics, computer science, and robotics. 

stran 286 (Israel) 

In science, the use of computers is part of teaching, especially when it makes a 

special contribution, such as enabling literature search, data processing, and 

simulations. 

stran 299 (Italy) 

Use of Technology 

Basic computer science is taught beginning in the frst year of primary 

schooling—from using a computer for simple learning games (frst year), to using 

basic procedures for graphic or iconic representation of language and simple sort 

and search algorithms (second 2-year period). 

Secondary schools explore the use of information and communication 

technology in more depth, dividing between technology and computer science. 

With regard to technology, students go from building drafs or models, referring to 

everyday objects (2-year period), to using technical drawing for designing and 



 
 

 

˝Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 

prednostne usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izva janje 

projekta naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

652 

creating models of general objects (third year). In computer science, students frst 

use specifc programs for presenting ideas and translating them into algorithms by 

means of a computer programming language (2-year period) to using a simple 

programming language for problem-solving, mastering the creation of hypertexts, 

and using networks (third year). 

stran 310 (Japan) 

Use of Technology 

It is essential to cultivaThe children’s ability to use information so they can 

respond independently to an advanced information communication network 

society. On the basis of the 2004 e-Japan Priority Policy Program Plan, all classrooms 

had to have access to computers and the Internet by 2005. Under the project, there 

now is a systematic efort to install computers for educational purposes, build or 

expand school LANs (local area networks), and have broadband Internet 

connections.  

In regard to mathematics instruction, the curriculum contains statements about 

the use of calculators and computers. Calculator use is permitted beginning in 

grade 4 mathematics. The statement in the elementary school mathematics 

curriculum is as follows. ―In teaching, soroban (abacus), calculators, computers and 

information communication networks may be used when necessary with care given 

to improving learning results. In particular, consideration should be given in this 

regard when carrying out instruction of the contents involving numerical calculation 

or instruction involving observation, manipulation, and experimentation.‖ Effective 

use of computers in mathematics is recommended both in elementary and lower 

secondary schools. However, use of computers in mathematics is rare at both school 

levels. 

The science curriculum also contains statements about the use of computers 

and equipment. In elementary schools, appropriaThe devices, such as computers or 

audio-visual equipment are selected for use in teaching observations, experiments, 

plant cultivation, and animal rearing, and students become practiced in 

manipulating them and using them. In lower secondary schools, full and positive use 

is made of computers and telecommunication networks in science for information 

retrieval in the course of observational and experimental processes, the processing 

of experiments and data, calculations involved in experiments, etc. 

stran 320 (Jordan) 

In addition, there are many professional development programs for teachers, 

supervisors, and seniors such as the International Computer Driving License, Intel’s 

Teach to the Future, and WordLinks. The goal of Intel and WordLinks is to train 

teachers on how to encourage project-based learning. 
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To support the needs of a variety of learning styles, the ministry has developed 

a 3-year project called Knowledge Centers to enhance the student-centered 

approach. It will creaThe a new kind of school library called a ―knowledge center‖. 

Each knowledge center has received the fnancial support to creaThe within the 

school a center with seating and study spaces for students. Each center also 

includes open access shelving for books, newspapers, magazines, audio and video 

tapes, CDs, DVDs, computer sofware, etc., so that it is a pleasant and welcoming 

environment for both students and teachers. 

stran 342 (Korea) 

Use of Technology 

In mathematics, the use of a calculator is recommended not only to perform 

complicated calculations but also to help students understand mathematical 

concepts, principles or laws, and to solve mathematical problems. However, 

calculators should not be used for teaching and learning about developing 

calculation skills. In science, adequaThe use of computer communications networks 

and multimedia is clearly stated as an objective in the curriculum. Moreover, 10–20 

percent of information and communication technology in-class practice is required.  

stran 377 (Luthuania) 

Instructional Materials, Equipment, and Laboratories 

Textbooks, exercise books, and teachers’ books are still the main instructional 

materials for teaching mathematics and science, both for integrated science 

courses in earlier grades and for subject areas. In most cases, several types of 

textbooks can be chosen by the teacher to use in instruction. Usually, teachers use 

one textbook as a main teaching tool and other textbooks as supplementary 

materials. All textbooks and educational computer programs have to receive 

approval from the expert boards of the Ministry of Education and Science. Other 

materials do not need to be approved. 

Dokument: TIMSS 2007 ENCYCLOPEDIA 

stran 25 (Malta) 

Use of Technology 

Computers are learning tools, which students use to discover and reinforce 

new ideas. Information and communication technology (ICT) provides primary level 

students with opportunities to learn from feedback, observe patterns, and see 

connections; work with dynamic images; explore data; and learn to use a 

computer. 

The use of ICT in the secondary level gives students the potential to make a 

signifcant contribution to their learning in mathematics by helping them practice 
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and consolidaThe number skills, experiment with and make hypotheses, discuss or 

explain relationships in shape and space, and develop logical thinking and modify 

assumptions and strategies through immediaThe feedback. Students make 

connections within and across the diferent areas of mathematics; work with realistic 

sets of data; explore, describe, and explain patterns and relationships in sequences 

and tables of numbers; and develop skills in mathematical modeling through the 

exploration, interpretation, and explanation of data. Students are expected to use 

ICT to answer valid questions appropriaThe to the subject matter being taught. 

Students also engage in practical and experimental work in order to appreciaThe 

principles that govern random events and look critically at some of the ways in 

which representations of data can be misleading and conclusions can be 

uncertain. 

In secondary level mathematics courses, students are given the opportunity to 

use calculators and computer software (e.g., Logo, a dynamic geometry package, 

and a computer algebra system). Tey use computers as a source of large samples, a 

tool for exploring graphical representations and a means for simulating events. Tey 

also use computers to generaThe and transform graphic images and solve 

problems, formulaThe questions that can be solved using statistical methods, and 

undertake purposeful inquiries based on data analysis.  

stran 26 (Malta) 

Since the introduction of computer literacy at all levels in all schools, 

prospective teachers should be in possession of a full certificaThe of the European 

Computer Driving License 

stran 53 (Netherlands) 

Recently, the role of the government in stimulating ICT use has been taken over 

by the educational feld itself. The foundations, Knowledge Net (Kennisnet) and ICT 

at Schools, are the main public support organizations for educational ICT use in 

primary, secondary, and adult education in the Netherlands. The goal of Knowledge 

Net is national and regional cooperation, with schools, branch organizations, and 

the government providing the technology. The mission of this foundation is ―Learning 

to innovaThe with ICT and innovaThe learning with ICT.‖ 

stran 66 (New Zealand) 

Use of Technology 

Most New Zealand schools have computers available for use by students and 

teachers. A number of websites, including those sponsored by the Ministry of 

Education, contain resources suitable for student use. For example, The KeThe 

Ipurangi, the online learning center, is a ―bilingual portal-plus web community that 

provides quality assured educational material for New Zealand teachers, school 

managers, and the wider education community.‖ 
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Graphic calculators have become more widespread, particularly in senior 

secondary classes. Interactive whiteboards, also known as SMART™ Boards, are 

beginning to be used in schools, along with text messaging and personal digital 

assistants or PDAs. 

Tere is no policy to include homework as part of everyday student activities at 

a national level in New Zealand. However, the new curriculum has community 

engagement as an important principle, with the intention of engaging families and 

communities in the education of their young people. 

stran 81 (Norway) 

Use of Technology 

The new curriculum, K06, introduced the concept of basic skills, including being 

able to use digital tools. Terefore, every teacher in each subject and in each grade 

is supposed to apply digital tools and improve students’ skills with them. What to use 

and how to use it, however, is largely up to the individual teacher or school to 

decide. 

In mathematics, this may mean using calculators, spreadsheets, and various 

specialized programs. In science, it may mean using calculators, data logging, 

simulations, etc. Reports ofen are written with the help of computers and information 

is collected from the Internet. 

Most students in primary and lower secondary school use calculators in their 

daily work with mathematics. The type of calculator is a local choice. Calculators 

are allowed in a part of the fnal examinations. Moreover, computers are increasingly 

being used in schools. In some schools, students are equipped with portable 

computers. 

stran 134 (Russian federation) 

Use of Technology 

In the last decade of Russian education, information and communication 

technology (ICT) was introduced into general education. The federal and regional 

projects, such as the Development of Common Educational Information 

Environment: 2001–2005, Electronic Russia, and the Informatization of the 

Educational System, were aimed at developing technology infrastructure, 

developing electronic educational resources, providing professional development 

for teachers in technology, and introducing ICT into the learning process and school 

management. Some results of these activities included a national Internet portal, 

electronic textbooks, and a nationally distributed electronic library of information 

resources. 

According to the Ministry of Education and Science, all schools will have 

access to the Internet by the end of 2008. In the national curriculum, calculators and 
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computers are recommended for use in mathematics and science classes for 

solving practical quantitative problems and Internet resources are recommended 

for searching for information, distance learning, and preparing for national 

examinations. 

stran 153 (Scotland) 

Use of Technology 

The provision of computers is widespread in Scottish secondary schools, and 

their use is encouraged by the curriculum guidelines. The number of computers 

available varies across schools, although most secondary schools have Internet 

access and access to technical support. In mathematics teaching, packages that 

develop problem solving and key skills are popular, and database and spreadsheet 

work also is common. 

Primary schools are equally likely to have access to computers, though being 

smaller, these schools typically have fewer computers than their secondary 

counterparts. Again, most of the computers have Internet access.  

The use of calculators is encouraged by the curriculum guidelines, with 

recommendations made about appropriaThe usage, including instructions that 

students should adopt the following routine: estimate, calculate, and check. 

Students are discouraged from using calculators for routine calculations, and mental 

arithmetic is emphasized in the curriculum. The guidelines noThe that there are some 

specifc calculator skills such as reading and interpreting numerical displays that 

should be learned. The use of calculators to aid learning of more complex 

mathematics also is encouraged. Scottish teachers generally allow their students 

restricted use of calculators in mathematics lessons. Each school has its own policy 

on calculator use.  

stran 199 (Slovenia) 

Use of Technology 

Students are allowed to use calculators for mathematics from grade 6 on and 

only in a limited scope. Graphing calculators are not allowed for mathematics even 

in secondary schools. Students are expected, but not required, to use calculators for 

natural sciences starting in grade 5. 

Computer rooms are available for student use at most schools and are 

equipped with many computers connected to the Internet. According to the 

mathematics curriculum, students should learn how to work on tables and data 

displays with computers. The curriculum for mathematics and science subjects also 

recommends some educational sofware for school use. 

stran 231 (Thailand) 
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Other governmental agencies taking part in providing online learning include 

the National Science and Technology Development Agency and the Tailand 

GraduaThe nstituThe of Science and Technology, which launched Learn Online to 

serve as a central epository for web-based courses from universities and 

organizations. 

Since 2002, the Ministry of Education has implemented a number of projects to 

develop sofware, media, and learning content, along with technologies for 

education and use at the basic education level. Under the sponsorship of the 

School Net Project and he ministry, educational institutions and the privaThe sector 

have developed multimedia centers, multimedia sofware, electronic books, and 

websites.  

stran 248 (Turkey) 

Use of Technology 

The Ministry of National Education uses technology in the following ways. 

- Information and communication technology at schools: 14,221 primary schools 

have 15,606 computer laboratories, with 357,380 computers available for 

students’ use, and 18,499 schools have an Internet connection. 

- e-school: In this system, parents, students, teachers, school administrators, 

educational specialists, etc., can interact with each other on the Internet. For 

example, students and parents can see the report cards for each course at the 

end of each semester, parents can interact with their child’s teachers, and 

teachers can give students homework. 

- e-graduate: In this system, the ministry monitors alumni afer they graduated 

from school and checks on their employment. 

- Ilsis: In this system, all teachers’ data at primary and secondary levels are 

gathered on a daily bases and also can be used for administrative purposes. 

- Intel- and Microsof-supported projects: Skoool, Wimax, and laptops for 

teachers. 

Dokument: PISA2006 

stran 16 
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Dokument: PISA poročilo 

stran 10 

PISA will also continue to develop new assessment instruments and tools 

according to the needs of participating countries. This includes collecting more 

detailed information on educational policies and practices. It also includes making 

use of computer-based assessments, not only to measure Information and 

Communication Technology skills but also to allow for a wider range of dynamic and 

interactive tasks of student knowledge and skills. 

Dokument: Učni_načrti-gimnazije 

stran 42 

V starem učnem načrtu je zapisanih 6 splošnih ciljev,  ki usmerjajo dijake k 

pridobivanju osnovnih vedenj o računalništvu in informatiki, spoznavanju 

programskih orodij, k pridobivanju usposobljenosti za delo z računalnikom.  Učni 

načrt iz leta 1998 pa v zapisu splošnih ciljev usmerja dijake k spoznavanju osnov in 

vlogo informatike, spremljanju razvoja informacijske tehnologije, razvijanju 

komunikacijskih zmoţnosti, navajanju  na samoizobraţevanje, iskanju informacij po 

različnih virih, k razvoju sposobnosti za algoritmično reševanje problemov, k razvijanju 

sposobnosti za sodelovanje v skupini.  

Dokument: Analiza_stanja_maj06 
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stran 27 

POVZETEK   

V največjem številu učnih načrtov je zastopana informacijsko-komunikacijska 

tehnologija (IKT), sledi ji zdravstvena vzgoja. Vendar pa tudi za omenjeni temi in še 

bolj za druge velja, da niso dovolj operacionalizirane, pogosto navedene zgolj v 

didaktičnih priporočilih, kar v praksi vedno ne zaţivi.   

PREDLOGI  

- IKT ima v sodobnem ţivljenju in še posebej v ţivljenju mladostnikov vedno 

pomembnejšo vlogo, zato bo treba  pri posodabljanju učnih načrtov temu 

nameniti posebno pozornost. Izkušenj z uporabo računalnika in nekaterih 

didaktičnih programov (v razredu in v računalniški učilnici) je ţe nekaj, zato bi 

bilo smiselno, da se v učni načrt bolj natančno opredeli uvajanje računalnika in 

ustreznih (priporočenih) računalniških didaktičnih programov po posameznih 

triletjih. 

- Kroskurikularne teme je treba opredeliti na dejavnosti oz. operativnih ciljev, 

sicer ne pride do uresničevanja pri pouku. 

- Kroskurikularne teme bi morali definirati v povezavi z drugimi predmetnimi 

področji. 

- Med kroskurikularne vsebine bi morali uvrstiti tudi prometno vzgojo. 

- Za integracijo učencev s posebnimi potrebami je potrebno tudi ugodno 

socialno ozračje  tako s strani učitelja kot tudi učencev. Učence je treba 

sprejeti v svoje okolje in in jim nuditi pomoč pri vadbi. 

stran 36 

- Vključiti je treba cilje, ki sledijo razvoju tehnologije, in črtati zastarele. Cilje je 

treba prilagoditi boljšemu predznanju dijakov (npr. izbirni predmet 

računalništvo v osnovni šoli). 

stran 43 

- Poskrbeti je terba, da bodo tudi v učnih načrtih drugih predmetov vključene 

vsebine s področja informatike, npr. obravnavanje uradne vloge z 

računalnikom, zdravstvene vzgoje, poklicne vzgoje idr. Projektne naloge vseh 

dijakov je treba usmeriti v vse predmete. Tako bi dogovori lahko potekali na 

več ravneh in bi zajeli večjo širino znanja. 

Geografija  navaja sporazumevanje v maternem jeziku, matematično 

pismenost, znanost in tehnologijo, medsebojne, medkulturne, druţbene  zmoţnosti, 

drţavljanske zmoţnosti, podjetnost, kulturo. Uporaba IKT je razvidna iz operativnih 

ciljev. 
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V učnem načrtu zgodovine manjka vključevanje IKT v pouk zgodovine. 

Računalnik se omenja le na enem mestu, in sicer pri izvedbenih standardih in 

normativih. 

stran 44 

Informacijsko-komunikacijska tehnologija ima v sodobnem ţivljenju in še 

posebej v ţivljenju mladostnikov vedno pomembnejšo  vlogo, zato je njenemu 

raznovrstnejšemu vključevanju v pouk treba nameniti posebno pozornost. Izkušenj z 

uporabo računalnika in nekaterih didaktičnih programov (v razredu in v računalniški 

učilnici) je ţe nekaj, zato bi bilo smiselno, da se v učnem načrtu bolj natančno 

opredeli uvajanje računalnika in ustreznih (priporočenih) računalniških didaktičnih 

programov. 

stran 50 

Zmoţnost razumevanja in samostojne ter kritične presoje dogodkov in procesov 

v naravi in druţbi. S sodobnimi tehnološkimi pripomočki zbirajo, obdelujejo, razlagajo 

in vrednotijo informacije (uporaba merilcev srčne frekvence, računalniških 

programov, svetovnega spleta, športnovzgojnih kartonov, testnih nalog, vadbenih 

kartic …). Skozi šport in športno ţivljenje si privzgajajo odnos do narave in pojavov v 

njej (ekologija, naravna in kulturna dediščina). 

4. Digitalna zmoţnost (IKT- zmoţnost)  

Opomba: Izraz ''digitalne zmoţnosti'' je neprimeren, bolj je uveljavljen izraz IKT-

ZMOŢNOST.  

(uporabljen tudi v novem katalogu za srednje strokovno izobraţevanje).) 

IKT- zmoţnost je v učnih načrtih zapisana: v ciljih predmeta (IKT-zmoţnosti), v 

opredelitvi predmeta, v splošnih ciljih, specialnih in splošnih metodičnih napotkih, 

izvedbenih standardih in normativnih.  

Predmeti, ki vključujejo zmoţnost, navajajo naslednje dejavnosti: 

- Uporaba IKT zmoţnosti pri predstavitvi projektov. 

- Uporaba računalnika kot merilne naprave, uporaba pri krmiljenju procesov itd. 

Pri eksperimentalnih vajah si dijaki pridobijo znanja za uporabo in povezovanje 

sodobnih tehnoloških pripomočkov, kot so osebni računalnik, vmesniki za 

meritve in krmiljenja, digitalna kamera, digitalni fotoaparat, mobilni telefon itd. 

- Iskanje in analiza podatkov in informacij. 

- Učitelj psihologije spodbuja razvoj digitalne zmoţnosti, kadar spodbuja učence 

k uporabi IKT pri samem pouku, raziskovanju področja zunaj pouka (elektronski 

viri, podatkovne baze…) ali prezentacij lastnega učenja, doseţkov ali izdelkov s 

pomočjo IKT (ppt, AV-predstavitve...). 
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- Uporaba AV-sredstev in IKT. 

- Zmoţnost za zbiranje, obdelavo, razlago in vrednotenje podatkov, gradiv in 

doseţkov. 

- S sodobnimi tehnološkimi pripomočki zbirajo, obdelujejo, razlagajo in vrednotijo 

informacije (uporaba merilcev srčne frekvence, računalniških programov, 

svetovnega spleta, športnovzgojnih kartonov, testnih nalog, vadbenih kartic 

…). Skozi šport in športno ţivljenje si privzgajajo odnos do narave in pojavov v 

njej (ekologija, naravna in kulturna dediščina). 

Dokument: Uradni list Evropske unije L 394/15 (30.12.2006) 

stran 6 

4. Digitalna pismenost 

Opredelitev: 

Digitalna pismenost vključuje varno in kritično uporabo Tehnologije 

informacijske druţbe (IST) pri delu, v prostemčasu in pri sporazumevanju. Podpirajo jo 

osnovna znanja v IKT: uporaba računalnikov za iskanje, ocenjevanje,shranjevanje, 

proizvodnjo, predstavitev in izmenjavo informacij ter za sporazumevanje in 

sodelovanje v skupnihomreţjih po internetu. 

Bistveno znanje, spretnosti in odnosi, povezani s to pismenostjo: 

Digitalna pismenost zahteva temeljito razumevanje in poznavanje narave, 

vloge in priloţnosti IST v vsakdanjemţivljenju: v zasebnem in socialnem ţivljenju ter na 

delu. To vključuje glavne računalniške aplikacije, kot so obdelavabesedila, 

razpredelnice, zbirke podatkov, shranjevanje in upravljanje podatkov ter 

razumevanje moţnosti terpotencialnih nevarnosti interneta in sporazumevanja s 

pomočjo elektronskih medijev (elektronske pošte, omreţnih orodij) za delo, prosti 

čas, izmenjavo informacij in skupna omreţja, učenje in raziskave. Posameznik mora 

tudi razumeti, kako lahko IST podpira ustvarjalnost in inovativnost ter se zavedati 

vprašanj glede veljavnosti in zanesljivosti informacij, ki so na voljo, ter pravnih in 

etičnih načel, ki so vključena v interaktivni rabi IST. 

Potrebna znanja vključujejo: sposobnost iskanja, zbiranja in obdelave informacij 

ter njihovo uporabo na kritičen in sistematičen način, z oceno pomembnosti in 

razlikovanjem med resničnim in virtualnim ob hkratnem prepoznavanju povezav. 

Posameznik mora biti sposoben uporabljati orodje za proizvodnjo, predstavitev in 

razumevanje kompleksnih informacij ter imeti sposobnost dostopa, iskanja in 

uporabe storitev po internetu. Zmoţen mora biti tudi uporabljati IST za podporo 

kritičnemu razmišljanju, ustvarjalnosti in inovativnosti.  

Uporaba IST zahteva kritičen in premišljen odnos do dosegljivih informacij in 

odgovorno uporabo interaktivnih medijev. Digitalno pismenost podpira tudi 
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zanimanje za delovanje v skupnostih in omreţjih v kulturne, socialne in/ali poklicne 

namene. 

Dokument: Izzivi-nt-izobraţevanja 

moj komentar: Zadeva je skoraj brezvezna. Primerjavo delajo med očeti in 

materami a za matere sploh nimajo podatkov. Nekdo je delal delo zaradi dela 

samega. Brezveze. 
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Uporaba LMS MOODLE 

Avtor: doc. dr. Marjan Krašna 

 

Razlaga vmesnika Moodle 

Vstopna stran spletnega mesta 

Vstopna stran spletnega mesta LMS Moodle je sestavljena iz opisa naslovnice, 

sistema obveščanja, seznama predmetov, ki so običajno urejeni po kategorijah in 

nekaterih blokov. Za vstopno stran spletnega mesta skrbi skrbnik sistema. 

 

Slika 64: Skozi seznam predmetov na vstopni strani, vstopamo v predmete, ki igrajo vlogo elektronske učilnice. 

 

Predmet ali učno okolje  

V predmetu se e-izobraţevanje v celoti izvaja. Zanj je zadolţen izvajalec e-

izobraţevanja. 

Osrednji del predmeta je namenjen vsebini e-izobraţevanja in je odvisen od 

oblike predmeta. Običajno je sestavljen iz poglavij, v katerih se nahaja vsa vsebina 

http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&concept=LMS
http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&concept=Blok
http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&concept=skrbnik+sistema
http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&concept=izvajalec+e-izobra%C5%BEevanja
http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&concept=izvajalec+e-izobra%C5%BEevanja
http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&concept=Oblike+predmeta
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predmeta, od elektronskega učnega gradiva, ki mu tukaj pravimo vir, do dejavnosti, 

ki so lahko namenjene komunikaciji med udeleţenci, sodelovanju, preverjanju 

znanja ali ocenjevanju. 

Ob straneh so nanizani bloki, ki običajno igrajo vlogo kazal ali menijev z 

dodatnimi funkcijami ali informacijami. 

 

Slika 65: Kako izvajalci v predmet vstavljajo vsebino, vpisujejo udeleţence, izvajajo različne dejavnosti in podobno, 

bomo videli skozi poglavja, ki sledijo. 

 

 (Besede v pobarvanih okvirčkih skrivajo za seboj dodatno razlago! 

Predstavljajo namreč povezave v Slovar.) 

Napotki za uporabo e-priročnika 

E-priročnik je sestavljen iz poglavij, ki so nanizana v kazalu (blok ob levem robu) 

Vsako poglavje vsebuje naslednje sestavine: 

- kratek opis teme, 

- postopek izdelave/uporabe/vztavljanja, ki je predstavljen s slikami in/ali 

zaslonskim posnetkom, 

http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&concept=Udele%C5%BEenec+e-izobra%C5%BEevanja
http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&concept=poglavje
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- primer uporabe/izvedbe, 

- povezava do testnega streţnika za preizkušanje naučenega (ikona Poskusi 

sam!). 

Uporaba slovarja 

Besede obdane z pobarvanim okvirjem so samodejno (s pomočjo filtra) 

povezane s Slovarjem predmeta, ki vsebuje dodatno razlago pobarvanih besed. Tak 

primer je termin Prijava. 

Uporaba testnega streţnika 

V tem e-priročniku lahko sodelujete le kot udeleţenec ali kot gost. Tako lahko v 

najboljšem primeru le sodelujete v aktivnostih kot udeleţenec e-izobraţevanja. Ĉe 

ţelite preizkusiti znanje, ki ste ga pridobili v določeni temi kot učitelj (na primer 

ustvariti kakšno dejavnost ali vstaviti vir), to lahko storite na testnem streţniku: 

http://demo.moodle.org 

Na testnem streţniku se namreč lahko prijavite kot katerikoli nivo uporabnika: 

- Administrator: uporabniško ime "admin", geslo "demo". 

- Učitelj: uporabniško ime "teacher", geslo "demo". 

- Študent: uporabniško ime "student", geslo "demo".  

Vsako uro se streţnik postavi v prvotno stanje, tako da se ne rabite bati, da bi 

naredili kakršno koli škodo. 

Zaslonski posnetki 

Zaslonski posnetki se pradvajajo ali v novem oknu spletnega brskljalnika, ali pa 

se predvajajo na celotnem zaslonu obstoječega okna. V slednjem primeru se na 

prejšnjo stran vrnete s stiskom gumba "Nazaj" v brskljalniku, kot je prikazano na sliki 

spodaj. 

http://demo.moodle.org/
http://demo.moodle.org/
http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&concept=prijava
http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&concept=Udele%C5%BEenec+e-izobra%C5%BEevanja
http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&concept=Gost
http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&concept=Udele%C5%BEenec+e-izobra%C5%BEevanja
http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&concept=izvajalec+e-izobra%C5%BEevanja
http://demo.moodle.org/
http://demo.moodle.org/
http://demo.moodle.org/
http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&concept=prijava
http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&concept=Uporabni%C5%A1ki+nivoji
http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&concept=skrbnik+sistema
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Slika 66: Povezava »Nazaj« 

 

Slovar predmeta Glossary 

Blok 

Bloki so sestavni deli spletne strani ki se nahajajo na levi in/ali desni strani 

brskljalnika.  

 

Slika 67: Blok lahko dodamo ali urejamo le, če je vključena moţnost Vključi urejanje! 
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Blok dodamo tako, da v padajočem meniju izberemo vrsto bloka, kot kaţe 

slika spodaj! 

 

Slika 68: Bloke lahko tudi urejamo, s pomočjo nabora ikon. 

 

Bloke lahko tudi urejamo, s pomočjo nabora ikon, ki se pojavijo ob vsakem 

bloku, ko vključimo moţnost Vključi urejanje! 

 

Slika 69: Nabor ikon za urejanje 

 

Pomeni ikon: 

Skrij blok pred udeleţenci 

Pokaţi blok udeleţencem 

Izbriši blok 

http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&concept=Udele%C5%BEenec+e-izobra%C5%BEevanja
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Premakni blok navzdol 

Premakni blok navzgor 

Premakni blok desno 

Vrste blokov, ki jih lahko dodamo so: 

- blok Blog Menu 

- blok Blog Tags 

- blok Dejavnosti 

- blok Druţbene dejavnosti 

- blok Glavni meni 

- blok HTML 

- blok Išči v forumih 

- blok Koledar 

- blok Loan calculator 

- blok Naključen izraz slovarja 

- blok Nedavne dejavnosti 

- blok Oddaljeni viri RSS 

- blok Opis predmeta / strani 

- blok Osebe 

- blok Povezave odseka 

- blok Predmeti 

- blok Prihajajoči dogodki 

- blok Prijava 

- blok Prisotni uporabniki 

- blok Rezultati kviza 

- blok Skrbništvo 

- blok Sporočila 

http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&concept=prijava
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- blok Zadnje novice 

Datoteke predmeta 

Datoteke predmeta je imenik, ki je povezan z datotečnim sistemom v Moodlu 

(na streţniku). 

Vsak predmet ima svojo imenik, do katerga ima dostop le izvajalec predmeta. 

Vanj je mogoče nalagati datoteke, do velikosti, ki je omejena s strani 

amdministratorja (na primer do 200MB). 

Kako nalagamo datoteke v imenik, si lahko ogledamo tukaj!  

Kako imenik prikaţemo, pa tukaj!  

Do datotek predmeta dostopamo skozi blok Skrbništvo. 

 

Slika 70: blok Skrbništvo 

 

Datoteke predmeta 

http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&concept=izvajalec+e-izobra%C5%BEevanja
http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&concept=Skrbni%C5%A1tvo+predmeta
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Slika 71: V vmesniku Datoteke lahko izvajamo naslednje funkcije nad datotekami. 

 

1) Naredi mapo (imenik): dodamo novo mapo 

2) Naloţi datoteko: z računalnika naloţimo datoteko na streţnik v izbrano mapo 

3) Preimenuj: preimenujemo mapo ali datoteko 

4) Z izbranimi datotekami: 

premakni v drugo mapo: datoteko lahko premaknemo na drugo mesto 

izbriši: dokončno izbrišemo datoteko ali mapo 

ustvari arhiv Zip: datoteke je mogoče tudi arhivirati (zip) ali dearhivirati (unzip) 

Datoteke lahko nalagamo tudi skozi vmesnik Vstavi sliko. 

Dodajanje novega uporabnika 

Ĉe ţelimo dodati novega uporabnika, mu moramo ustvariti uporabniški račun. 

To lahko storimo na več načinov. 

Ustvarjanje novega uporabniškega računa skozi vmesnik sistema, kjer lahko 

uporabniški račun ustvari skrbnik in nato podatke posreduje udeleţencu, ali pa 

udeleţenec sam ustvari uporabniški račun. V takem primeru se običajno zahteva 

preverjanje pristnosti ali potrditev računa s strani skrbnika sistema. 

Uvoz novih uporabniških računov iz besedilne datoteke. Za uvoz v sistem mora 

biti besedilna datoteka formatirana po natančnih navodilih, ki so: 

- vsaka vrstica v datoteki vsebuje en zapis (ang. record), 

- vsak zapis vsebuje vrsto podatkov ločenih z vejico, 

- prvi zapis v datoteki vsebuje seznam polj za vpis. Ta seznam definira format 

ostalih zapisov. 

Primer vsebine besedilne datoteke za vnos dveh uporabniških računov: 

http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&concept=Vstavi+sliko
http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&concept=Ustvari+nov+ra%C4%8Dun
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- username, password, firstname, lastname, email 

- mirko, kekec, Mirko, Đukić, mirko.dukic@uni-mb.si 

- bojan, rozle, Bojan, Bedrac, bojan.bedrac@uni-mb.si 

V zgornjem primeru so uporabljena le zahtevana polja za vpis. Ostala polja za 

vpis so ali privzeta ali izbirna in se jih vključuje v besedilno datoteko le po ţelji. 

Privzeta polja so institution, department, city, country, lang, auth, timezone. Ĉe ta 

polja ne vključimo, povzamejo vrednost spletnega mesta, ki jo je vnesel skrbnik 

sistema. Izbirna polja so vsa ostala polja (phone1, address, description, course1, 

group1 …) in ostanejo prazna, če jih ne vključimo v datoteko. 

Preverjanje pristnosti se privzeto izvaja na osnovi elektronske pošte. Med 

ustvarjanjem uporabniškega računa uporabnik, prejme na svoj elektronski naslov 

potrditev v obliki elektronske pošte z varno povezavo na stran. Na tej strani 

uporabnik potrdi svoj uporabniški račun. Naslednjič se uporabnik prijavi le še 

uporabniškim imenom in geslom.  

Gost 

Ta uporabniški nivo ima najniţje pravice in se edini ne podeljuje uporabniškim 

računom. Ĉe je nivo gost omogočen, imajo obiskovalci spletnega mesta moţnost 

obiskati in si ogledati vsebine predmetov, ki to dovoljujejo. V predmetih obiskovalci 

prijavljeni kot gosti ne morejo aktivno sodelovati ali kakorkoli posegati v vsebino in 

strukturo predmeta. 

Izvajalec E-Izobraževanja 

V ustvarjenem predmetu skrbnik sistema ali ustvarjalec predmetov izmed 

uporabniki izbere in doda izvajalca. Izvajalec izobraţevanja ima popoln nadzor nad 

predmetom, v katerem uči. Izvajalcev je lahko v enem predmetu več in en izvajalec 

lahko uči v več predmetih, saj se vsak predmet šteje kot neodvisna celota. Tako se 

lahko zgodi da je izvajalec določenega predmeta, učenec nekega drugega 

predmeta ipd. V primeru, če je izvajalec le »inštruktor« in ne tudi nosilec in ustvarjalec 

vsebine predmeta, ima lahko onemogočene pravice urejanja predmeta. V takšnem 

primeru ne more spreminjati strukture predmeta in ne more vpisati ali izpisati 

udeleţenca, lahko pa ocenjuje in pomaga pri izvajanju dejavnosti. 

LMS 

Kratica LMS pomeni "Learning Management System" ali po slovensko "Sistem za 

upravljanje z e-izobraţevanjem". Je programski paket narejen v pomoč učiteljem, 

da bi naredili kvalitetne internetne "portale za e-učenje" (elektronske 

šole/učilnice/predmete). Takšnim elektronskim učnim sistemom običajno pravimo 

Learning Management System, včasih pa tudi "Virtual Learning Environment" (VLE). 

mailto:mirko.dukic@uni-mb.si
http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&concept=skrbnik+sistema
http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&concept=skrbnik+sistema
http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&concept=skrbnik+sistema
http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&concept=prijava
http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&concept=Uporabni%C5%A1ki+nivoji
http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&concept=prijava
http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&concept=Ustvarjalec+predmetov
http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&concept=izvajalec+e-izobra%C5%BEevanja
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Modul ali blok drugih avtorjev 

Modul ali blok drugih avtorjev (ang. Third-party block or module) je izdelek v 

obliki modula ali bloka, katerega niso napisali avtorji LMS Moodle, temveč ga je 

napisal nekdo drug. LMS Moodle omogoča razvoj in vključevanje tovrstnih dodatnih 

funkcionalnosti v sistem zaradi odprte kode sistema. 

Ogromno tovrstnih modulov in blokov se nahaja na njihovi osrednji spletni strani 

[http://moodle.org/mod/data/view.php?id=6009], kamor lahko vsakdo odda tudi 

svoj izdelek (če ga opremi z ustrezno dokumentacijo). 

Namestitev dodatnega modula 

Dodatni moduli so dosegljivi na uradni spletni strani Moodla. 

Namestitev dodatnega modula 

Povleci tatoteko zip v mapo moodle/mod in jo tam razpakiraj (unzip). 

Pametno je poiskati tudi novi jezikovni paket (angleški in slovenski), ni pa nujno. 

Ĉe ima modul lastno jezikovno datoteko, jo pusti kar v tej mapi, saj jo bo modul 

našel sam. 

Obišči stran Skrbništvo (admin page), kjer se namestitev zaključi. 

Odstranjevanje modula 

Na strani Skrbništvo/konfiguracija/moduli klikni na gumb odstrani, ki se nahaja 

ob modulu, ki ga ţeliš odstraniti. Nato je treba pobrisati modul fizično iz mape 

moodle/mod. V nasprotnem, bo Moodle ponovno namestil modul, ob prijavi na 

stran skrbništva. 

Oblike predmeta 

Tedenska oblika 

Vsebina v predmetu je predstavljena v obliki tednov z datumi začetka in konca 

vsakega tedna. Ta oblika je uporabna takrat, ko ţelimo, da določene dejavnosti, kot 

na primer naloge po določenem času (npr. po dveh tednih) postanejo za 

udeleţence nedostopne. 

http://moodle.org/mod/data/view.php?id=6009
http://moodle.org/mod/data/view.php?id=6009
http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&concept=poglavje
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Slika 72: Tedenska oblika 

Oblika poglavij 

Je enaka tedenski obliki, le da je vsebina razdeljena na poglavja (namesto na 

tedne), ki niso časovno omejena. Ta oblika se uporablja najpogosteje. 

 

Slika 73: Oblika poglavij 
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Druţabna oblika 

Je usmerjena v komunikacijo in temelji na osrednjem druţabnem forumu. 

Pogosto ti predmeti igrajo vlogo oglasne deske posameznega oddelka (kategorije) 

 

Slika 74: Druţabna oblika 

Imamo pa tudi bolj specialne oblike, kot so: 

- Oblika SCORM temelji na paketu SCORM, ki predstavlja učno gradivo za 

celotno izvedbo e-izobraţevanja. 

Kako spremenimo obliko predmeta?  

Ogledati si je mogoče primer!  

Poglavje 

Vsak predmet je razdeljen na več delov, ki so odvisni od oblike predmeta. V 

našem primeru so ti deli poglavja, lahko pa so tudi tedni, če je predmet nastavljen 

na tedensko obliko. 

Predmet, v katerem so vidna vsa poglavja: 
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Slika 75: Z ikono  lahko izberemo za ogled le izbrano poglavje. 

 

 

Slika 76: Z ikono  ponovno pokaţemo vsa poglavja 
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Kako se skače med poglavji? 

Z izbiro Skok na sliki 77 , ki jo vidimo na zgornji sliki, lahko kadarkoli skočimo na 

poljubno poglavje. 

Upravljanje z vsebinami 

Dostop do vsebine 

Vsebina predmeta se praviloma nahaja v osrednjem prostoru spletne strani, ki 

je običajno razdeljen na poglavja ali tedne. Do vsebine je mogoče dostopati tudi 

skozi ustrezne bloke, ki se nahajajo ob straneh predmeta. 

 

Slika 77: Dostop do vsebine 

 

Izdelava, vstavljanje in urejanje vsebine 

Urejanje vsebine 

Vsebino izvajalci vstavljajo, izdelujejo ali urejajo skozi vsebinam posebej 

prilagojene vmesnike. Ĉe izvajalec ţeli urejati vsebino predmeta, mora v bloku 

Skrbništvo vključiti moţnost Vključi urejanje. Ko je urejanje vključeno, se ob vsakem 

http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&concept=poglavje
http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&concept=Blok
http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&concept=izvajalec+e-izobra%C5%BEevanja
http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&concept=Skrbni%C5%A1tvo+predmeta
http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&concept=Skrbni%C5%A1tvo+predmeta
http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&concept=Skrbni%C5%A1tvo+predmeta
http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&concept=Vklju%C4%8Di+urejanje
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gradniku predmeta (poglavje, vsebina, blok) pojavi vrsta ikon, ki je namenjena 

urejanju vsebine. Pomen ikon je razviden v tabeli spodaj. 

 

Slika 78: Urejanje vsebine 

 

Vstavljanje vsebine 

Ob vključenem urejanju predmeta se pod vsakim poglavjem ali tednom 

pojavita tudi padajoča menija Dodaj vir in Dodaj dejavnost, s katerima izvajalci 

vstavljajo vsebino v predmet. To počnejo tako, da iz padajočih menijev Dodaj vir ali 

Dodaj dejavnost izberejo tisto vrsto vsebine, ki jo ţelijo vstaviti. Zaţene se vmesnik za 

izdelavo oziroma vstavljanje izbrane vrste vsebine. Padajoča menija za vstavljanje 

vsebine lahko vidimo na spodnji sliki. Vsaka vrsta vsebine (vir ali dejavnost) ima 

posebej zanjo prilagojen vmesnik za izdelavo in upravljanje vsebine. 

 

Slika 79: Vstavljanje vsebine 

http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&concept=poglavje
http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&concept=Vstavi+vir
http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&concept=Vstavi+dejavnost
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Viri 

Viri v sistemu Moodle predstavljajo elektronsko učno gradivo, ki ne zahteva od 

udeleţenca povratne informacije ali aktivnega sodelovanja, kot je to značilno za 

dejavnosti. Izvajalec predmeta ima na voljo naslednje vrste virov: 

- Stran z besedilom, 

- Spletna stran, 

- Povezava na datoteko ali spletno mesto, 

- Prikaz imenika, 

- Paket vsebine IMS, 

- Oznaka. 

Ta vrsta virov je podrobneje opisana v poglavju Viri. 

Dejavnosti 

Dejavnosti lahko glede na namen in način interakcije razdelimo v več skupin. V 

prvo skupino lahko uvrstimo dejavnosti namenjene komunikaciji med udeleţenci in 

izvajalci. Druga skupina opisuje dejavnosti v katerih udeleţenci aktivno sodelujejo. 

Način sodelovanja je odvisen od vrste dejavnosti. Udeleţenci lahko izpolnjujejo 

vprašalnike objektivnega tipa, oddajajo izdelke v obliki datoteke ali v pisni obliki skozi 

interni HTML urejevalnik besedila. V določenih dejavnostih se lahko medsebojno 

ocenjujejo, sodelujejo lahko v gradnji učne vsebine (npr. v dejavnosti Wiki ali 

Slovarju) ipd.  

Osnovni paket sistema Moodle zajema naslednje standardne dejavnosti:  

- Dejavnosti namenjene komunikaciji: 

- Forum in 

- Klepet (klepetalnica). 

Dejavnosti namenjene sodelovanju, preverjanju in vrednotenju znanja:  

- Kviz, 

- Naloga, 

- Moţnost, 

- Lekcija, 

- Delavnica, 

http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&concept=Udele%C5%BEenec+e-izobra%C5%BEevanja
http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&concept=Urejevalnik+obogatenega+besedila+HTML
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- Slovar in 

- Wiki. 

- Ostale dejavnosti 

- Anketa, 

- LAMS, 

- Podatkovna zbirka, 

- SCORM/AICC. 

Dejavnosti so podrobneje opisane v poglavjih Komunikacija in Dejavnosti 

namenjene sodelovanju, preverjanju in vrednotenju znanja in Ostale dejavnosti. 

Datoteke predmeta 

Datoteke predmeta so imenik v strukturi sistema Moodle, v katerega se hranijo 

vse datoteke uporabljene v predmetu. Vsak predmet ima svoj imenik Datoteke 

predmeta. Med predmeti datotek ne moremo prenašati. 

 

Slika 80: Datoteke 

 

Datoteke lahko urejamo skozi vmesnik, katerega vidimo na zgornji sliki. Poseben 

imenik je mooddata, v katerem se hranijo vse datoteke, ki so bile naloţene skozi 

dejavnosti, kot so forumi, naloge, slovarji, ipd. Svoj imenik za datoteke ima tudi 

osrednja stran sistema Moodle. Imenuje se Datoteke spletnega mesta. 

http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&concept=Datoteke+predmeta
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JE ŽE POD FIZIKO. KAJ JE PRAV? 

Sistemsko mišljenje – razvoj naravoslovnih kompetenc 

Avtor: Marko Marhl in Vladimir Grubelnik 

 

Pomen sistemskega mišljenja – obravnava dinamičnih sistemov na različnih 

stopnjah izobraţevanja 

Pri proučevanju naravnih sistemov imamo v glavnem opravka s časovno se 

spreminjajočimi sistemi. To so tako imenovani dinamični sistemi (npr. prehranjevalni 

spleti, kroţenje vode v naravi, …), s proučevanjem katerih se srečujemo na vseh 

stopnjah izobraţevanja. V večini primerov so zelo kompleksni in zahtevajo postopno 

obravnavo v smislu postopne izgradnje modela, ki opisuje dinamiko sistema. 

Kompleksnost sistemov se izraţa predvsem v zapletenosti dinamike, proučevanje 

katere je ključno za razumevanje sistema. Analiza dinamike sistemov zahteva, da 

jasno definiramo sistem in ga razgradimo na posamezne dele, ki predstavljajo 

ključne procese znotraj sistema. S proučitvijo vseh ključnih procesov in zvez med deli 

sistema nato vse dele sistema smiselno poveţemo v celoto, ki jo imenujemo model. 

Pri tem lahko predstavlja model tako kvalitativen kot tudi kvantitativen (matematični 

model) opis realnega sistema. Zato model omogoča proučevanje bodisi 

kvalitativnih bodisi kvantitativnih odnosov med posameznimi segmenti sistema, 

oziroma proučevanje zunanjih vplivov na sistem. 

Kadar proučujemo dinamične sisteme v šoli, je vedno poudarek na samem 

procesu izgradnje modela, ne pa toliko na rezultatu oziroma končnemu modelu, s 

katerim simuliramo izbrani sistem. Končni model oziroma simulacija modela ima zgolj 

vlogo povratne informacije o relevantnosti modela. Zato je modeliranje pristop k 

učinkovitemu reševanju problemov, saj temelji na razumevanju delovanja in 

vizualizaciji obravnavanega sistema (Raw, 1999). O tem priča tudi študija, ki kaţe v 

prid modeliranju, kot uspešni metodi poučevanja fizike na različni stopnji 

poučevanja (Wells et al., 1997). V smislu izobraţevanja posega modeliranje s svojim 

načinom dela tudi v temeljno idejo konstruktivizma, ki označuje učenje kot proces v 

katerem učenec gradi svoje znanje. Znanje ni vsebina, ki obstaja zato, da jo učenci 

osvojijo, ampak jo morajo učenci oblikovati sami. Da je konstruktivizem postal 

priljubljen in se začel uporabljati pri pouku so zagotovo pripomogle tudi številne 

raziskave (Bereiter in Scardamalia, 1992; Yager, 1991), ki pričajo v prid takšnemu 

pristopu. 

Danes je matematično modeliranje način dela, ki je nepogrešljiv v znanstveno 

raziskovalni sferi na številnih področjih našega ţivljenja. Srečujemo ga pri obravnavi 

fizikalnih sistemov, pri meteorologiji (Robinson, 2001), kemiji, biologiji (Hannon in Ruth, 

1997; Ruth in Lindholm, 2002), medicini (Hargrove, 1998) in drugod. Poleg 

naravoslovnih ved, je modeliranje močno prisotno tudi na drugih področjih, kot je 
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ekonomija (Ruth et al., 1997), politika, sociologija in urbanizem (Forrester, 1971). 

Matematično modeliranje se je namreč izkazalo kot izredno uspešna znanstveno-

raziskovalna metoda in je v večini primerov skupaj z eksperimentalnim delom 

podlaga raznim fizikalnim teorijam. V posebnih primerih, kjer eksperiment ni mogoč, 

je matematični pristop tudi edina moţnost pri napovedovanju obnašanja sistema. 

V zadnjih desetih letih pa se je modeliranje močno uveljavilo tudi na področju 

izobraţevanja, še posebej pri poučevanju naravoslovja v izobraţevalnih sistemih 

ZDA, Nemčije in Avstrije (Schecker, 1998; Feurzeig in Roberts, 1999; Hupfeld, 2005). O 

tem pričajo številne raziskave o uporabi modeliranja pri pouku naravoslovnih vsebin 

(Schecker, 1993; 1996; Gerdes in Schecker, 1998; Schecker, 1999) ter vključenost 

modeliranja v nekatere tuje učbenike (Mathelitsch, 1991; Bredtauer et al., 1999; 

Borer et al., 2005). Poudarjen je prenos primerov iz vsakdanjega ţivljenja v pouk, kar 

zmanjšuje razkorak med teorijo in realnim eksperimentom, ki je v izobraţevanju 

velikokrat prisoten (Raw, 1999; Schecker, 1996; Schecker, 1998; Leisen, 1999). Zaradi 

kompleksnosti naravnih sistemov prevečkrat obravnavamo poenostavljene sisteme, 

katerih rešitve se učenci učijo na pamet in jih ne razumejo, ker običajno ne 

sovpadajo z realnim eksperimentom (Hribar, 1992). Z uvajanjem modeliranja v 

izobraţevanje pa se kompleksnosti ni potrebno bati, saj nam ravno modeliranje v 

tesni povezavi z eksperimentom omogoča, da učenca naučimo razgradnje 

problema in smiselne sestave posameznih delov v ustrezno celoto, ki jo imenujemo 

model (Schecker, 1998). S tem zna učenec obravnavanemu problemu oziroma 

sistemu dodajati in odvzemati posamezne vplive na modelni sistem, kar mu 

omogoča, da si celoten sistem laţje predstavlja in ga s tem tudi razume. 

Na niţjih stopnjah izobraţevanja je poudarjen predvsem kvalitativni opis 

naravnih pojavov oziroma tako imenovano sistemsko mišljenje (Ossimitz, 2000a; 

2000b). Kvalitativni modelni pristopi so temeljnega pomena za razvijanje sistemskega 

mišljenja in omogočajo obravnavo nekaterih ključnih primerov naravnih sistemov, ki 

jih srečujemo ţe v osnovni šoli. Na tej stopnji izobraţevanja je za modelni opis sistema 

najbolj primerna uporaba tako imenovanih »vzročno-posledičnih diagramov«, ki 

nakazujejo odnose med posameznimi členi znotraj sistema. Z diagrami jasno 

opredelimo posamezne dele sistema ter s puščicami označimo vplive posameznega 

člena na druge člene znotraj sistema. Z znakoma (+, -) označimo vpliv povečevanja 

oziroma zmanjševanja števila oziroma kvantitete posameznega člena (slika 82, 83 in 

84). V naših prejšnjih prispevkih smo analizirali nekatere primere takšne obravnave v 

osnovni šoli. Izpostavil smo kroţenje vode v naravi (slika 82, Grubelnik in sod., 2003a), 

padanje teles z upoštevanjem zračnega upora (slika 83, Marhl in Grubelnik, 2001; 

Grubelnik in sod., 2003b) ter populacijske modele (slika 84, Grubelnik in sod., 2004; 

2006). 
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Slika 81: Vzročno-posledični diagram na primeru kroţenja vode v naravi. Na diagramu so prikazani ključni deli 

sistema, ki so odločilni pri procesu kroţenja vode v naravi. 

 

 

Slika 82: Vzročno-posledični diagram za padanje padalca prikazuje odločilne vplive, ki so odgovorni za 

spreminjanje njegove lege pri padanju. 

 

 

Slika 83: Vzročno-posledični diagram, ki prikazuje primer populacijskega modela, kjer so prikazane prehrambene 

relacije med posameznimi členi sistema. 
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Na višji stopnji izobraţevanja lahko kvalitativne zveze med deli modela 

kvantificiramo z matematičnim opisom relacij med količinami (matematični model) 

(Hannon in Ruth, 2001; Stöckler, 1995). To običajno zahteva reševanje sistema 

diferencialnih enačb, ki določajo časovno spreminjanje posamezne količine, ki 

določa stanje sistema. Reševanje diferencialnih enačb je na področju izobraţevanja 

tudi ena izmed ključnih teţav, ki jo danes uspešno rešujemo z raznimi grafično 

orientirani računalniškimi programi, kot so Madonna, Stella, Daynasys in Powersim 

(glej literaturo). Programi namreč s svojo grafično podlago omogočajo, da lahko s 

posebnimi grafičnimi objekti neposredno izdelamo model realnega sistema. Pri tem 

je še posebej poudarjen pretok količin, kjer spreminjajoče se količine ponazorimo z 

rezervoarji, dotoke oziroma odtoke pa reguliramo z ustreznimi ventili. S tem je 

poskrbljeno za vizualizacijo dinamike, hkrati pa se izognemo reševanju diferenčnih 

enačb, s čimer je omogočen prenos modeliranja tudi na niţje stopnje izobraţevanja 

z namenom razvijanja sistemskega mišljenja. Modeliranje se tako pojavlja kot 

uspešna metoda dela pri proučevanju naravoslovnih vsebin na različnih stopnjah 

izobraţevanja, o čemer pričajo tudi raziskave (Wells et al., 1997). 

Teţnja je tudi, da se na ta način obravnavani dinamični sistemi vse pogosteje 

pojavljajo v učbenikih, kot to lahko zasledimo ţe v nekaterih tujih učbenikih 

(Mathelitsch, 1991; Bredtauer et al., 1999; Borer et al., 2005). Takšen način dela 

namreč omogoča bistveno boljšo primerjavo z eksperimenti ter navaja učenca na 

opazovanje realnih procesov v okolju. Hkrati pa so obravnavani primeri v pomoč 

tudi učiteljem, saj je njihova vloga zelo pomembna pri obravnavi sistemov v smislu 

modeliranja (Ossimitz, 2000a; 2000b). Učitelj namreč mora voditi učenca skozi 

posamezne faze, kjer more učenec znati razgraditi sistem na posamezne dele, 

poiskati povezave med posameznimi členi znotraj modela ter proučiti zunanje vplive 

na posamezne količine, ki določajo stanje sistema.  

Proučevanje oscilirajočih sistemov 

Pri obravnavi dinamičnih sistemov velja posebej izpostaviti oscilirajoče sisteme. 

Pri tem gre za obravnavo enostavnih in kompleksnih oscilirajočih sistemov, ki so v 

naravi zelo pogosti. Srečamo jih lahko pri raznih mehanskih sistemih, vse od gibanja 

zvezd okoli galaksije, preko periodičnega gibanja stenske ure, pa vse tja do lastnega 

nihanja mikroskopsko majhnih delcev. Oscilirajoče spremembe srečujemo tudi v 

številnih bioloških sistemih, kot je na primer bitje srca, dihanje, populacijska dinamika 

(Forrester 1971, Hannon in Ruth 1997, Vodovnik in sod. 1998), kot tudi pri izmenjavi 

snovi znotraj organizma oziroma znotraj posamezne celice. Kljub številni prisotnosti 

oscilirajočih sistemov v naravi pa so bili le-ti zaradi svojega pogosto ―čudnega‖ 

obnašanja dolgo neraziskani. Svojo pravo veljavo so dobili šele sredi dvajsetega 

stoletja s pričetkom proučevanja kaosa na področju dinamike nelinearnih sistemov, 

ko je prvi o tem začel razmišljat ameriški meteorolog Edward Lorenz. 

Proučevanje oscilirajočih sistemov je v okviru sistemskega mišljenja upravičeno 

z vidika iskanja minimalnih modelov, ki omogoča enostavne kot tudi kompleksne 
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oscilacije. Ti modeli namreč omogočajo boljšo razumevanje mehanizmov, ki so 

odgovorni za oscilirajoče spreminjanje količin, ki opisujejo stanje sistema. 

Moţnosti nadaljnjih raziskav 

- Razvijati metode in oblike dela v smislu konstruktivitičnega pouka, ki bi 

vzpodbujale razvoj sistemskega mišljenja, kar ima pomembno vlogo pri 

obravnavi dinamičnih sistemov, predvsem na niţji stopnji izobraţevanja. 

- Razviti oziroma poiskati ključne primere, ki omogočajo kvalitativni opis naravnih 

pojavov, oziroma omogočajo razvoj tako imenovanega sistemskega mišljenja. 

Kot primer omenimo kroţenje vode v naravi, gibanje teles pod vplivom sil, 

populacijske modele itd. 

- Iskanje minimalnih modelov (model za II Newtonov zakon, minimalni oscilirajoči 

sistem), na katerih je mogoče graditi kompleksnejše sisteme. 

- Razvoj modelov, ki bi v smislu pretakanja tekočin omogočali razumevanje 

časovno spreminjajočih se količin dinamičnih sistemov. 

- Razvoj grafično orientiranih računalniških aplikacij, ki bi omogočali 

proučevanje dinamičnih sistemov na niţji stopnji izobraţevanja.  

Grafično orientirani računalniški programi za proučevanje dinamičnih 

sistemov: 

 AUTO, Kamthan, P., CMVL, Montreal, Canada, [dostopno na svetovnem 

spletu: http://indy.cs.concordia.ca/auto/ (18.6.2006)]. 

 Berkely Madonna, Macea, R. in Oster, G., University of California at Berkeley, 

[dostopno na svetovnem spletu: http://www.berkeleymadonna.com/ 

(18.6.2006)]. 

 DYNASYS: W. Hupfeld, Bankerheide, Hamm [dostopno na svetovnem spletu: 

http://www.modsim.de/ (18.6.2006)]. 

 STELLA: High Performace Systems Inc. Hanover NH USA [dostopno na 

svetovnem spletu: http://www.hps-inc.com/ (18.6.2006)]. 

 VENSYM: Simcon, Schwetzingen, (grafično orodje za izgradnjo modelov). 

[dostopno na svetovnem spletu: http://www.vensim.com/ (18.6.2006)]. 
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Poročilo osnovnih šol s prilagojenim programom 

Avtor: Milena Pačnik, prof. def. 

 

Zadeva 

Sedanje stanje glede naravoslovnih kompetenc pri OPP, glavni izsledki iz 

raziskave IKT v OŠPP, izboljšanje stanja je priloţnost za razvoj 

Opis svojega dela 

- Ravnateljica Tretje osnovne šole Slovenj Gradec. To je šola s prilagojenim 

programom, kjer strokovno izvajamo tri programe: 

 Prilagojenem izobraţevalnem programu z niţjim izobrazbenim 

standardom 

 Posebni program vzgoje in izobraţevanje 

 Mobilno specialno pedagoško sluţbo na večinskih osnovnih šolah 

- Tri ure na teden izvajam na eni od večinskih osnovnih šol dodatno strokovno 

pomoč (individualna strokovna pomoč) kjer se srečujem tudi z vsebino 

spoznavanje okolja, naravoslovje – kjer uporabljam specialne metode 

Mnenje o sedanjem stanju naravoslovnih kompetenc 

Kot ravnateljica opaţam in ocenjujem: 

- Moje mnenje je, da je na področju Osnovnih šol s prilagojenih programom 

naravoslovje zelo neraziskano področje. 

- Na našem področju je zelo malo konkretnih podatkov. Do sedaj ni bila 

narejena nobena raziskava s področja naravoslovja. Na razpolago so nam 

podatki NPZ-jev 2008, ki so bili prvič izvedeni iz področja naravoslovja. 

- Za populacijo naših otrok je pomemben konkretni prikaz in pristop za 

posredovanje informacij in učenje. Nujno je potrebno omogočiti čim več 

dejavnosti za učence: naravoslovni dnevi (gozdna učna pot, gobarstvo, lovec, 

gozdar, gobar, zdravstvo, obisk kmetij, ..) obiski centrov šolski in obšolskih 

dejavnosti, ki so prilagojene, šole v naravi itd. Enako strokovne ekskurzije za 

učence: hiša eksperimentov, obiskih akvarijev, terarijev, ogledi jam, soline, … Pri 

tem se kot ravnateljica srečujem s teţavami logistike in finančno precejšnjim 

potrebnim zalogajem. Otroci izhajajo iz precej socialno šibkih okolij in zato je 

samoplačniška dejavnost za starše velikokrat preobseţen. 
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- Pri organizaciji omogočiti učitelju s pripomočki boljši pristop. Med njimi je IKT 

oprema, ki je nameščena v razredih. Iz raziskave: Tretje osnovne šole Slovenj 

Gradec v sodelovanju z Ministrstvom za visoko šolstvo: Analiza stanja in potreb 

o računalniški in drugih informacijsko-komunikacijski tehnologiji v izobraţevalnih 

ustanovah za osebe s posebnimi potrebami, pa med svojimi rezultati 

predstavlja tudi uporabo IKT opreme pri naravoslovju kjer je razvidno, da je 

precej materiala in zanimivosti posredovati tudi preko slike, programov, 

internetne povezave (Priloga 1). Pri tem se kaţe motivacija učiteljev, da bi pri 

pouku IKT opremo uporabljali (slika 9). V 66% so otroci motivirani za delo z 

računalnikom (slika17). Tretja slika pa nam kaţe, da učitelji več kot 40% ţe 

uporabljajo računalnik za naravoslovne vede   

Predlogi za nadaljnje delo 

Pobude: 

- Letošnje šolsko leto je MŠŠ prvič ponudilo moţnost nakupa didaktičnega 

materiala za določeno količino denarja, kar nam je omogočilo izbiro in nakup 

konkretnih pripomočkov za naše področje dela.  To je gotovo velika pobuda in 

podpora, ki bi jo organizacijsko bilo potrebno razširiti v prihodnosti. 

- Ponuditi, in spodbuditi pregled e-gradiv na internetu iz naravoslovja 

- Pregledati obstoječa CD-gradiv iz področja naravoslovja 

- preverjanje učnega načrta za naravoslovje in morebitni predlogi sprememb 

- spodbuditi k kontinuiranosti dela na področju naravoslovja od prvega do 

devetega razreda 

- pridobiti informacije za reden fond denarja , kjer bi lahko opremljali in se 

udeleţili dejavnosti 

- spodbuditi izvedbo dejavnosti v razredu in dobiti povratno informacijo učiteljev 

Priloga 1 

Izvleček iz raziskave: M. Pačnik, mag.R. Repnik, mag.H. Gaberšek: Analiza 

stanja in potreb o računalniški in drugih informacijsko-komunikacijski tehnologiji v 

izobraţevalnih ustanovah za osebe s posebnimi potrebami, izvajalec: Tretja osnovna 

šola Slovenj Gradec, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS 

Razprava 

…V splošnem učitelji pri pouku uporabljajo IKT opremo. Najpogosteje je to pri 

izbirni vsebini, kar je verjetno povezano z izbirno vsebino računalništva. Pri ostalih 

predmetih pa IKT opremo najpogosteje uporabljajo pri druţboslovju, naravoslovju in 
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tujem jeziku. Občasno pa tudi pri predmetu splošna poučenost, specialna znanja, 

slovenščina in matematika.  

Najmanj ali skoraj nič ne uporabljajo opreme pri vzgojnih predmetih športne 

vzgoje in glasbene vzgoje.  

Iz ankete je razvidno, da se učitelji izobraţujejo in so pripravljeni pridobivati 

dodatna znanja. Pri tem se organizirajo različno. Učitelji, ki so zaposleni v samostojnih 

šolah s prilagojenim programom, se velikokrat udeleţijo izobraţevanj izven šole. 

Predvidevamo, da je to posledica majhnih kolektivov na OŠPP in zato cenejša 

moţnost zunaj šole. Pri tem je gotovo tudi moţnost, da kdo od učiteljev takšnega 

izobraţevanja ne izbere. V kolikor bi bilo to v šoli, bi se zanj laţje odločili. Učitelji OŠPP, 

ki so priključene k OŠ oziroma so podruţnice OŠ, pa se priključijo organiziranemu 

izobraţevanju znotraj šole (100 %) in se le občasno udeleţijo izobraţevanja izven 

svoje ustanove. V največji meri pa se učitelji (ne glede na zaposlitev) učijo s 

samostojnim delom. Na to ima gotovo vpliv tudi neprimernost splošnih programov za 

OPP, ki jih morajo prilagajati glede na potrebe in specifiko motnje otroka. Zato bi v 

prihodnje bilo smiselno s projekti dati učiteljem moţnost, dostopa do primerne 

opreme in spodbude k ustvarjanju programsko opreme… 

IKT oprema, namenjena učiteljem šol 

Računalniki za učitelje. Na vprašanje, koliko računalnikov imate na razpolago 

za učitelje, se je pokazalo, da je v povprečju (glede na vse anketirane OŠPP skupaj) 

za učitelje namenjenih 6 računalnikov. 

Uporaba pri pouku. Graf (Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.) 

prikazuje mnenje anketirancev o trditvi, da bi učitelji pri pouku uporabljali več IKT 

opreme, če bi le-ta bila primernejša. 15 % se s trditvijo zelo strinja in 56 % anketiranih 

se strinja. 22 % pa se trditvijo ne strinja oziroma 7 % sploh ne strinja.  
 Če bi imeli primernejšo IKT opremo,  bi jo učitelji  pri pouku več 

uporabljali

sploh se ne 

strinjam

7%

ne strinjam se

22%

strinjam se

56%

zelo se strinjam

15%
sploh se ne strinjam

ne strinjam se

strinjam se

zelo se strinjam

 

Slika 84: Rezultat analize odgovorov glede strinjanja s trditvijo: Če bi imeli primernejšo IKT opremo, bi jo učitelji pri 

pouku več uporabljali. 

Otroci s posebnimi potrebami 

Motivacija. Otroci s posebnimi potrebami so po mnenju anketiranih (66 % šol) v 

večini motivirani, 19 % šol pa je mnenja, da je le polovica OPP zelo motivirana za 
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delo z računalnikom. Kar pomeni, da je večinski deleţ (85 %) otrok s posebnimi 

potrebami motiviranih za delo z računalnikom (Napaka! Vira sklicevanja ni bilo 

mogoče najti.). 
Delež OPP, ki so zelo motivirani za delo z računalnikom

malo

15%

polovica

19%

večina

66%

malo

polovica

večina

 

Slika 85: Rezultat analize odgovorov na vprašanje: Koliko OPP je za delo z računalnikom zelo motiviranih? 

 

Učitelji 

Učni pripomoček. Učitelji pri učnih predmetih uporablja računalnik v večini 

občasno.  

Najmanj ga uporablja pri vzgojnih predmetih, najpogosteje pri izbirnih 

vsebinah; zelo pogosto tudi pri naravoslovju in druţboslovju, pri specialnih znanjih, 

splošni poučenosti in delovni vzgoji pa občasno (Slika 86). 
Pogostost uporabe računalnika pri posameznih 

predmetih

0 20 40 60 80 100

slovenski jezik

matematika

tuji jezik

naravoslovje

družboslovje

likovna vzgoja

tehnika in tehnologija

glasbena vzgoja

gibalna/športna vzgoja

izbirni predmet

razvijanje samostojnosti

splošna poučenost

delovna vzgoja

specialna znanja

odstotek

Nikoli Občasno Pogosto  

Graf 49: Rezultat analize odgovorov na vprašanje: Pri katerih predmetih učitelji uporabljajo računalnik in kako 

pogosto? 
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Tehnika in tehnologija v podporo naravoslovju – od naravoslovnih 

kompetenc za tehnično-tehnološko ustvarjalnost in 

konstruktorstvo  

Avtor: izr. prof. dr. Amand Papotnik 

 

Ekspertiza TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA V PODPORO NARAVOSLOVJU (Od 

naravoslovnih kompetenc do kompetenc za tehnično – tehnološko ustvarjalnost in 

konstruktorstvo),  izhaja iz opredeljenih vsebinskih sklopov raziskovalnega projekta 

Razvoj naravoslovnih kompetenc ter prikaţe pomen poznavanja in povezanosti 

kompetenc, ki so opredeljene kot kombinacija znanja, spretnosti in odnosov. 

V tem kontekstu, na strokovno dosleden način, prikaţe moţnost vključevanja 

tehnike in tehnologije v obseg raziskovalnih aktivnosti znotraj tega projekta ter 

zaokroţi tematiko od naravoslovnih kompetenc do kompetenc za tehnično – 

tehnološko ustvarjalnost in konstruktorstvo. 

Pričujoči prispevek predstavlja referenčni okvir za nadaljnje raziskovalne 

aktivnosti, ki bodo vezane na dokazovanje, evalviranje in promocijo tehnično – 

tehnološke ustvarjalnosti in konstruktorstva ter nabora njihovih kompetenc, v okviru 

projekta Razvoj naravoslovnih kompetenc. 

Zviti ljudje znanost prezirajo, 

preprosti se ji čudijo, 

modri jo koristijo. 

Francis Bacon (angleški filozof in politik)
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Namesto uvoda 

Ključni cilji javnega razpisa 

Eden izmed ključnih ciljev projekta Razvoj naravoslovnih kompetenc, izhaja iz 

razpisa, kjer je poudarjeno, da je namen tega razpisa priprava strokovnih podlag in 

preizkus le-teh na šolah za dvig naravoslovne pismenosti. (www.bsc-

kranj.si/index.php?t=razpisi&id=49) 

S projektom ţelimo razviti didaktične strategije in pristope predvsem na tistih 

področjih naravoslovnega vedenja, ki bodo pomembno vplivali na druţbo 

prihodnosti. V okviru projekta naj bi bile razvite strategije, metode in tehnike, ki bodo 

zagotovile uspešno prevajanje znanstvenega znanja v šolsko znanje. 

Poleg tega je namen razpisa tudi oblikovanje projektov za promocijo 

naravoslovja. 

Za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraţevanja in usposabljanja 

je poleg drugih instrumentov pomembno posodabljanje in razvijanje vzgojno-

izobraţevalnih programov ter razvijanje mehanizmov in instrumentov za dvig različnih 

vrst pismenost in ključnih kompetenc. S kakovostnim sistemom izobraţevanja ţelimo 

zagotoviti dvig ključnih kompetenc, ki jih ljudje potrebujemo za osebno izpolnitev in 

razvoj ter zaposlitev. 

Naravoslovna pismenost je ena ključnih kompetenc, ki jih je sprejel Evropski 

parlament 18. decembra 2006 z dokumentom Priporočilo o ključnih kompetencah 

za vseţivljenjsko učenje (2006/962/ES). Hkrati je naravoslovna pismenost tudi eden 

izmed kazalnikov uresničevanja programa Izobraţevanje in usposabljanje 2010, (Ur.l. 

EU 2002/C 142/01), z dne 14.06.2002. Slovenija, ki sicer dosega ciljne vrednosti 

kazalnikov programa Evropske komisije Izobraţevanje in usposabljanje 2010, je ravno 

na tem področju na repu uresničevanja navedene ciljne vrednosti. Ena pomembnih 

strateških usmeritev v RS je zaradi vsega navedenega dvig naravoslovnih 

kompetenc slovenskih dijakov ter popularizacija naravoslovja. 

(www.bsc-kranj.si/index.php?t=razpisi&id=49)  

Razpis vključuje tri vsebinske sklope 

Vsebinski sklop 1: 

Priprava strokovnih podlag za razvoj novih didaktičnih strategij pri poučevanju 

naravoslovja. 

Cilj tega vsebinskega sklopa je izbor novejših znanstvenih spoznanj, ki jih je 

treba prevesti v šolski jezik in v ta namen pripraviti ustrezne didaktične strategije in 

materiale. Rezultat aktivnosti v tem vsebinskem sklopu, naj bi bili oblikovani predlogi s 

http://www.bsc-kranj.si/index.php?t=razpisi&id=49
http://www.bsc-kranj.si/index.php?t=razpisi&id=49
http://www.bsc-kranj.si/index.php?t=razpisi&id=49
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temami in didaktičnimi modeli za področje naravoslovja (biologija, kemija, fizika), ter 

pripravljene strokovne podlage za preverjanje predlaganih modelov v praksi. 

Vsebinski sklop 2:  

Razvoj in preverjanje didaktičnih strategij pri poučevanju naravoslovja 

Cilj tega vsebinskega sklopa je preverjanje predlaganih didaktičnih strategij in 

materialov v šolski praksi. Na podlagi predlaganih modelov iz strokovnih podlag, je 

potrebno zasnovat projekte s šolami, ki bodo te modele preverjale v praksi. Vsaka 

od mreţ vključenih šol, naj bi preverjala teme s področja             (biologije, kemije, 

fizike) in pripravila predloge didaktičnih gradiv s teh področij. 

Vsebinski sklop 3: 

Promocija naravoslovja 

Cilj tega vsebinskega sklopa je pripraviti takšne oblike predstavitev 

naravoslovnih problemov, ki bodo učencem in dijakom na razumljiv in zabaven 

način pribliţali tematiko (npr. priprava eksperimentov....). V okviru tega vsebinskega 

sklopa naj bi nastali konkretni načrti za promocijo naravoslovja – predvsem 

eksperimentov, ki na zabaven način seznanjajo učence z naravoslovnimi 

zakonitostmi za področja biologije, kemije in fizike. 

Cilj tega sklopa naj bo zasnovan tako, da učence spodbuja k praktični rabi. 

(www.bsc-kranj.si/index.php?t=razpisi&id=49) 

V okviru vseh treh sklopov so podane tudi osnove in moţnosti za pripravo 

strokovnih podlag za razvoj novih didaktičnih strategij pri poučevanju tehnike in 

tehnologije, za razvoj in preverjanje didaktičnih strategij tehnike in tehnologije (npr. 

projektna naloga, konstrukcijska naloga) ter za promocijo tehnike in tehnologije. 

Osnova za takšno opredelitev je pojmovanju bistva transfera.  Zastopan je 

vsebinski transfer s prenosom konkretnih podatkov, pojmov in zakonitosti iz 

naravoslovja v tehniko in tehnologijo in proceduralni transfer, kjer gre za prenos 

splošnih in širše uporabnih naravoslovnih spretnosti, postopkov, orodij za učenje in 

načinov mišljenja, ki so skupni tudi tehniki in tehnologiji. (Woolfolk, 2002) 

Opredelitev problema 

Obseg problema 

V tem poglavju so predstavljene ključne kompetence kot ji predstavlja 

Konceptualni dokument skupine strokovnjakov Komisije o »Ključnih kompetencah, ki 

vsebujejo specifično znanje, veščine in stališča in so opredeljene kot 

večfunkcionalen paket znanja, veščin in stališč, ki jih vsi posamezniki potrebujejo za 

osebno izpolnitev oz. razvoj, vključenost in zaposljivost. 

http://www.bsc-kranj.si/index.php?t=razpisi&id=49
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Izpostavljena je tehnološka kompetenca kot sposobnost uporabe in rokovatnja 

s tehnološkimi orodji in stroji pa tudi z znanstvenimi podatki za doseganje cilja ali 

sprejemanje odločitve. 

Dokazane in preizkušene podlage za takšno razumevanje so zajete projektih in 

učnih načrtih za tehniko in tehnologijo. Projekt POLLEN zanesljivo podpira 

poučevanje ter učenje naravoslovja v osnovnih šolah tako, "da učenci opazujejo, 

spoznavajo in razumejo svet, ki jih obkroţa." (www.pef.uni-lj.si/gorani/POLLEN.html) 

V nadaljevanju so zajete učiteljeve kompetence, kot njegove sposobnosti, 

znanja, spretnosti, veščine in kvalifikacije, potrebne za realizacijo ciljev predmeta, ki 

ga poučuje ter rezultati raziskave o predmetno specifičnih kompetencah učiteljev. 

Od ključnih kompetenc do kompetenc učitelja 

Splošna opredelitev kompetenc 

Kompetenca (iz lat.)," spl.: pristojnost; prid. kompetenten. (Veliki splošni leksikon, 

DZS, str. 20035, 1997) 

Iz te splošne opredelitve, so izpeljane opredelitve, ki zadevajo predmet našega 

raziskovanja. 

Opredelitev kompetence z vidika vseživljenskega izobraževanja 

Kompetence so opredeljene kot kombinacija znanja, spretnosti in odnosov/ 

naravnanosti oz. stališč.  Ključne kompetence pa so tiste, ki jih vsi ljudje potrebujejo 

za osebno izpolnitev in razvoj, dejavno drţavljanstvo, socialno vključenost in 

zaposlitev.  

Pridobitev ključnih kompetenc je povezano z dosego  treh temeljnih ciljev: 

1. osebna izpolnitev in razvoj skozi vse ţivljenje: 

 Ključne kompetence morajo ljudem omogočiti zasledovanje lastnih 

ţivljenjskih ciljev, ki jih usmerjajo osebni interesi, nagnjenja in ţelja 

nadaljevati učenje vse ţivljenje. 

2. vključenost: 

 Te ključne kompetence bi morale vsem omogočiti udeleţbo v druţbi. 

3. zaposljivost: 

 Ta ključna kompetenca se veţe sposobnost vsakogar in vseh, da  na trgu 

dela pridobiti spodobno delo.  

http://www.pef.uni-lj.si/gorani/POLLEN.html
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Ključne kompetence predstavljajo prenosljiv, večfunkcionalen paket znanja, 

veščin in stališč, ki jih vsi posamezniki potrebujejo za osebno izpolnitev oz. razvoj, 

vključenost in zaposljivost, ki bi morale biti razvite do konca obveznega 

izobraţevanja ali usposabljanja in ki predstavlja osnovo vseţivljenjskemu učenju.  

Naravoslovje in tehnologija kot ključni kompetenci 

Za vključevanje tehnike in tehnologije v obseg raziskovalnih aktivnosti znotraj 

projekta Naravoslovne kompetence, je pomembno dejstvo, da Komisija o Ključnih 

kompetencah poudarja tehnologijo kot ključno kompetenco, skupaj z 

naravoslovjem. (www.mrss.si/doc/MSP_Ključne%20kompetence) 

Naravoslovje se nanaša na polje znanja in uporabljenih metodologij, ki so 

namenjene razlagi naravnega sveta, medtem ko gledamo na tehnologijo kot na 

uporabo tega znanja za spreminjanje naravnega okolja, in sicer kot odziv na 

človekova hotenja in potrebe.     

Specifična znanja, veščine in stališča, ki jih obsegata naravoslovje in 

tehnologija kot ključni kompetenci 

Znanja: 

razumevanje temeljnih načel naravnega sveta, tehnologije in tehnoloških 

proizvodov ter procesov, 

razumevanje razmerij med tehnologijo in drugimi polji: znanstveni napredek (npr. v 

medicini); druţba (vrednote, etična vprašanja), kultura (npr. multimedija), 

okolje (onesnaţevanje, trajnostni razvoj). 

Veščine: 

sposobnost uporabiti in rokovati s tehnološkimi orodji in stroji pa tudi z znanstvenimi 

podatki za doseganje cilja ali sprejemanje odločitve. 

Stališča: 

razvoj kritičnega vrednotenja naravoslovja in tehnologije, vključno z vprašanji 

varnosti oz. zaščite in etičnimi vprašanji. 

Bistvo tehnike in tehnologije je spreminjanje narave. Spreminjanje narave je ţe 

od začetka človekovega obstoja pomembna človekova dejavnost. Ţivljenje ljudi 

pred tisoč in več leti odkrivamo in spoznavamo po predmetih, ki jih je človek takrat 

izdelal in uporabljal. 

Prav tako je tudi današnji človek, odvisen od stopnje razvitosti tehnike in 

tehnologije. Danes je tehnika del našega vsakdana, elementarno poznavanje 

tehnike pa najbrţ sodi v okvir in kontekst splošne razgledanosti. 

http://www.mrss.si/doc/MSP_Klju�ne%20kompetence
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Nekateri tehniko samo uporabljajo, drugi jo razvijajo in izdelujejo. Gradiva 

obdelujemo z orodji, stroji in napravami. Da pa to lahko počnemo, moramo 

obvladati tehnološke postopke (npr.: obdelovanje, predelovanje, odrezavanje, 

segrevanje, taljenje, površinska obdelava). 

Naravo in tehniko doživljamo izkustveno 

V Sloveniji je zaţivel projekt Pollen, predvsem za zgodnje uvajanje v svet 

naravoslovja, z namenom vzpodbujati in podpirati poučevanje ter učenje 

naravoslovja v osnovnih šolah tako, da " učenci opazujejo, spoznavajo in razumejo 

svet, ki jih obkroţa. Inovativni pouk naravoslovja temelji na raziskovalnem učenju in 

poučevanju ter na samostojnem izvajanju poskusov, razvija eksperimentalne 

veščine, naravoslovno mišljenje, sposobnost reševanja problemov in 

kreativnost."(www.pef.uni-lj.si/gorani/POLLEN.html) 

To dejavnost lahko evidentiramo in prepoznamo iz opredelitev učnega načrta 

za naravoslovje in tehniko v 4. in 5. razredu in v okviru učnega načrta za tehniko in 

tehnologijo v tretjem triletju devetletne osnovne šole. 

- "Učenci naj pri pouku naravoslovja in tehnike naravo in tehniko izkustveno 

doţivljajo, jo  spoznavajo, z delom spreminjajo in z različnih stališč vrednotijo 

posege vanjo. 

- Pojave v naravi, tehnične in tehnološke postopke se učijo opisovati, razlagati, 

napovedovati in vplivati nanje. Učijo se  preverjati  pravilnosti napovedi. 

Tehniške postopke se učijo opazovati, opisovati, jih izbirati, uporabljati, 

načrtovati in preverjati  uresničljivost načrtov. (Predlog posodobljenega 

učnega načrta za naravoslovje in tehniko, 2008) 

- K temu lahko dodam še opredelitve, ki se nanašajo na tehniko in tehnologijo 

od 6. do 8. razreda devetletne osnovne šole. 

- Predmet tehnika in tehnologija učencem predstavlja načine, sredstva in 

organizacijske oblike spreminjanja narave ter učinke nanjo. 

- Opredeljujejo ga štiri področja, ki se pri pouku prepletajo in jih učenci/učenke 

spoznavajo predvsem s svojo dejavnostjo: 

- tehnična sredstva (obdelovalna orodja, stroji, energetski pretvorniki, sistemi za 

prenos energije, gibanja, za sprejemanje, obdelavo in prenos informacij…) 

- tehnologija (oblikovanje, preoblikovanje, odrezavanje, spajanje, obdelava 

površine…), 

- organizacija dela (proučevanje problema, načrtovanje, razvoj izdelka, 

priprava, izvajanje dela, kontrola) in 

http://www.pef.uni-lj.si/gorani/POLLEN.html
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- ekonomika (vrednotenje izdelkov, dela). (Predlog posodobljenega učnega 

načrta za tehniko in tehnologijo, 2008) 

Učiteljeve kompetence 

Učiteljeve kompetence so njegove sposobnosti, znanja, spretnosti, veščine in 

kvalifikacije, potrebne za realizacijo ciljev predmeta, ki ga poučuje.  

Kompetence lahko razvrstimo v pet med seboj povezanih sklopov  

1. osebnostna kompetenca: 

 Osebnostna kompetenca vključuje učiteljevo odločnost, samozaupanje, 

inteligenco, iniciativnost, marljivost, odgovornost, iskrenost, zaupanje in 

komunikativnost. 

2. razvojna kompetenca: 

 Razvojna kompetenca omogoča uspešno vodenje učno-vzgojnega 

procesa, inovativnost in ustvarjalnost, uporabo najnovejših spoznanj stroke 

pri pouku in poznavanje potreb učencev. 

3. strokovna kompetenca: 

 Strokovna kompetenca vključuje pedagoško, psihološko, filozofsko in 

drugo znanje, potrebno za delo v razredu, za smotrno uporabo časa in 

realizacijo ciljev predmeta. 

4. socialna kompetenca: 

 Socialna kompetenca vključuje znanja o komunikaciji, interakciji, 

poznavanju tehnik reševanja problemov in pristopov za motivacijo 

učencev za timsko delo. 

5. akcijska kompetenca: 

 Akcijska kompetenca pa zajema praktične dejavnosti v šoli in izven nje. 

Izobraţevanje učiteljev v funkciji oblikovanja kompetenc 

V ta namen so eksperti za študij posameznih naravoslovnih področij (kemije, 

fizike, biologije, gospodinjstva) sestavili ankete s seznami predmetno specifičnih 

kompetenc za svoje področje. 

Zdruţeno so podani rezultati za naslednje sklope kompetenc: 

1. sposobnost naravoslovnega mišljenje, 

2. poznavanje pojmov stroke in njihovih povezav, 
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3. sposobnost povezovanja teorije in eksperimentalnega dela, 

4. usposobljenost za organizacijo in vodenje eksperimentalnega dela ter varno, 

5. eksperimentiranje in obvladovanje osnovnih merskih metod, 

6. matematična usposobljenost, 

7. poznavanje strategije reševanja problemov in specifičnih učnih strategij 

8. usposobljenost za uporabo računalnika, pridobivanje informacij. 

(www2.pef.uni-lj.si/kemija/upload/Kompetence%20ucitelja%20naravoslovja). 

Zgornji sklopi kompetenc lahko veljajo tudi za tehniko in tehnologijo, v okviru 

tehniško – tehnološke ustvarjalnosti (projektna naloga) in konstruktorstva 

(konstrukcijska naloga), kjer je manj zastopana matematična usposobljenost in  

eksperimentalno delo, več pa je tehnično – ustvarjalnega in produktivnega dela. 

Eksperimentalno delo je izraziteje zastopano takrat, ko se preučujejo značilnosti 

in lastnosti posameznih gradiv in pridobivajo izkušnje o delovanju naprav in uporabi 

strojnih delov in gonil v neki konstrukciji. 

Omejitev problema 

Obseg omejitve problema 

V tem poglavju so predstavljene potrebe po izboljšanju učinkovitosti 

poučevanja naravoslovja in tehnike in doseţki slovenskih učencev v naravoslovju v 

odnosu do povprečja OECD. 

Pri predstavitvi tehnike in tehnologije so izpostavljena specifična specifična 

znanja, veščine in stališča, ki pomenijo nabor tehnoloških kompetenc in pomenijo v 

veliki meri "sozvočje"  z naravoslovnimi kompetencami. 

Izpostavljene so didaktične strategije in modeli poučevanja pri tehniki in 

tehnologiji, z namenom da jih soočimo s sklopom 2, projekta Razvoj naravoslovnih 

kompetenc, zajema in predvideva razvoj in preverjanje didaktičnih strategij pri 

poučevanju naravoslovja in zato sem izpostavil projektno nalogo kot sodoben 

modele in koncept pouka in poučevanja oz. strategijo, ki pomenijo celoviti  

didaktične sistem, z značilnimi (svojstvenimi) oblikami, dejavnostmi in pristopi 

ravnanja. 

Potreba po izboljšanju učinkovitosti poučevanja naravoslovja in tehnike 

Zaradi splošnih trendov, kot so upadanje zanimanja mladih za naravoslovne 

študije in zato zmanjševanje števila študentov in diplomantov ter pomanjkanje 
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strokovnjakov in znanstvenikov, evropske drţave zaostajajo v razvoju za ZDA in 

Japonsko. 

V osnovni šoli bi si naj učenec pridobil določeno splošno naravoslovno znanje, 

ki bi mu omogočilo, da lahko ţivi v tehnološko naprednem svetu, hkrati pa bi ga 

morali v šoli spodbujati k poglabljanju tega znanja, mu omogočiti, da razvija interes 

za naravoslovne dejavnosti in ga motivirati za študij in delo na katerem od 

naravoslovnih področij. 

Osnovnošolski učitelji matematike, naravoslovja in naravoslovnih predmetov ter 

tehnike imajo pri tem ključno vlogo. Zelo pomembno je, da so na to vlogo ustrezno 

pripravljeni ţe v času začetnega izobraţevanja in tudi kasneje naj bi bil temu cilju 

podrejen njihov profesionalni razvoj.  

(www.mszs.si/eurydice/pub/Eurydice/Science_Teaching_si.doc) 

Dosežki slovenskih učencev v naravoslovju so nad povprečjem OECD 

1. Razveseljivo je dejstvo, da so doseţki slovenskih učencev v naravoslovju nad 

povprečjem OECD. Enako velja tudi za doseţke bralne in matematične 

pismenosti, čeprav so glede na naravoslovje ti doseţki nekoliko niţji. 

2. Doseţki slovenskih učencev so med tremi naravoslovnimi kompetencami, 

opredeljenimi v raziskavi PISA 2006, stabilni. 

3. Rezultati kaţejo, da bo treba posvetiti pozornost relativno niţjim doseţkom na 

vsebinskem področju ţivi sistemi v primerjavi s področji fizikalni sistemi in sistemi 

Zemlje in vesolja. 

4. Socialno-ekonomski in kulturni status je podobno kot v drugih drţavah med 

najmočnejšimi dejavnimi v povezavah z doseţki. V Sloveniji moramo te 

povezave podrobneje raziskovati znotraj posameznih izobraţevalnih 

programov, kar bo eden od prioritetnih ciljev nadaljnjih nacionalnih 

raziskovanj teh podatkov. 

(www2.arnes.si/~uljpeins/czue/PredstavitevPISA_TiskovkaMSS_4Dec07_celot

a.pps) 

Predstavitev predmeta tehnika in tehnologija 

Tehnika in tehnologija omogoča otroku spoznati, kako človek spreminja naravo 

z namenom, da preţivi, kako uporablja tehniko in tehnologijo in informacijska znanja. 

―Ta predmet ima izredno velik vpliv na razvoj spoznavnih, čustvenih, gibalnih in 

socialnih potreb otroka, ki jih lahko udejanja le v stiku s tehniko in tehnologijo. Njen 

pomen je povezan s potrebami druţbe, ki mora v sodobnih razmerah skrbeti za svoj 

obstoj. To bo lahko uresničevala s tehnološkim napredkom na vseh področjih, kar ji 

http://www.mszs.si/eurydice/pub/Eurydice/Science_Teaching_si.doc
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bo omogočilo, da se bo lahko enakopravno vključevala v evropske tokove in bo 

primerljiva z razvitim svetom.‖ (Papotnik, Aberšek, Florjančič, 1996). 

Specifična znanja, veščine in stališča pri tehniki in tehnologiji 

Predmet tehnika in tehnologija v tretjem obdobju osnovne šole daje specifična 

znanja, veščine in stališča, ki so značilna za tehnologijo kot ključno kompetenco. 

Predmet tehnika in tehnologija ima velik vpliv na razvoj otroka. 

Izrazito vpliva na: 

- razvijanje sposobnosti (iskanje, oblikovanje rešitev, odločanje), 

- razvoj psihomotoričnih spretnosti, 

- sposobnosti sodelovanja in vodenja, 

- delovne spretnosti in navade, 

- sposobnosti za praktično ustvarjanje, 

- spretnosti in navade pri uporabi zaščitnih sredstev, 

- sposobnosti za ustno, pisno in grafično izraţanje, 

- razvijanje interesov in sposobnosti za poklicno informiranje in svetovanje v svetu 

dela in tehnično – tehnološke ustvarjalnosti, 

- oblikovanje pozitivnih odnosov med človekom, naravo in tehniko. 

- Pri pouku tehnike in tehnologije lahko z ustvarjalnim vzdušjem spodbujamo 

ustvarjalnost v oţjem in širšem smislu, in sicer pri: 

- miselnih in praktičnih aktivnostih (načrtovanje in izdelava predmeta), 

- procesih (gradiva in obdelave), 

- postopkih (konstruiranje zobniškega in veriţnega gonila), 

- izpeljavah (opis pomena racionalizacije pri serijski izdelavi), 

- zaključkih (določiti prestavno razmerje), 

- sklepih (vrednotenje dela in izdelka). (Učni načrt za tehniko in tehnologijo, 1999) 

V okviru vseh treh sklopov so podane tudi osnove in moţnosti za pripravo 

strokovnih podlag za razvoj novih didaktičnih strategij pri poučevanju tehnike in 

tehnologije, za razvoj in preverjanje didaktičnih strategij tehnike in tehnologije (npr. 

projektna naloga, konstrukcijska naloga) ter za promocijo tehnike in tehnologije. 
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Didaktične strategije in modeli poučevanja pri tehniki in tehnologiji 

Projektno nalogo lahko uvrstimo med sodobne modele in koncepte pouka in 

poučevanja oz. med strategije projektnega učnega dela, ki pomenijo celovite 

didaktične sisteme z značilnimi (svojstvenimi) oblikami, dejavnostmi in pristopi 

ravnanja. 

V okviru sodobnih in preverjenih didaktičnih strategij in modelov je pomembna 

kategorija tudi razvijanje prostorske inteligence, ki poudarja "najpomembnejše 

zmoţnosti pravilnega zaznavanja vidnega sveta, izvajanje pretvorb in sprememb 

zaznav, poustvarjanje vidikov svojih vidnih doţivetij, celo v odsotnosti ustreznih 

telesnih draţljajev" (Gardner, 1995). 

V okviru izbrane strategije z opredeljenimi cilji je potrebno upoštevati specialno 

didaktične, pedagoško - psihološke, naravoslovne, tehnične, tehnološke,  

ergonomske, oblikovne, organizacijske in ekonomske vidike (Papotnik, 1999). 

Pri posameznih aktivnostih, procesih, postopkih, izpeljavah, zaključkih, sklepih 

itd. znotraj uporabe konstrukcijske naloge za konstruiranje s sestavljankami se   

razvijajo še posebej izrazito naslednje sposobnosti. (Papotnik, 2006) 

1. sposobnost opazovanja: 

 tehnični pojavi in naprave, 

 sposobnost predstavljanja: 

 razdalje, razmerja, figure, oblike itd., 

2. razumevanje tehničnih problemov: 

 pravilno in hitro dojemanje strukture in funkcije tehnične naprave, 

3. ugotavljanje zvez med deli in celoto: 

 medsebojni odnosi in razmerja dane naprave z drugimi napravami, 

podobnimi po funkciji in različni po strukturi itd., 

4. konstruktivna fantazija: 

 pravilno predstavljanje konstrukcije in delovanja naprave, sklopa in 

končnega izdelka, 

5. konstruktivno mišljenje: 

 fantazijsko oziroma miselno ustvarjanje nove konstrukcije. (Papotnik, 1991) 

Pri konstruiranju pa si razvijajo tudi psihomotorične in senzomotorične 

sposobnosti in spretnosti, delovne navade, kulturo dela in delovne izkušnje.  Pri 
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projektni nalogi pa se izrazito zrcali inovativnost, ki velja kot sposobnost 

preoblikovanja ţe obstoječe snovi v koristno novo obliko ali kombinacijo, ki pa je 

včasih tako drugačna, da izgleda povsem nova". (http://www.inovativnost.net) 

Vsebine projektnega učnega dela so sestavni del učnih načrtov, zahtevajo pa 

drugačno organizacijo, prijeme, metode in tehnike dela kot tradicionalni pouk. 

Najpomembnejši element projektnega učnega dela je prav gotovo aktivna 

udeleţba učencev v vseh etapah pouka. 

Namesto sklepa 

Tehnika in tehnologija v podporo naravoslovju 

Učenci si pridobivajo ‖vednosti in znanja o tehničnih predmetih, pojavih in 

procesih ter spoznavajo njihov namen in pomen, spoznavajo različna, okolju in 

ljudem prijazna gradiva‖ (Papotnik idr., 2005) ter z uporabo konstrukcijskih sestavljank 

prenašajo ţivljenjsko resničnost oziroma tehnično–fizikalne fenomene na stopnjo 

modela. Pri tem si v okviru poteka in aktivnosti konstrukcijske naloge pridobivajo 

informacije in zaključke (argumente) v vseh stopnjah didaktičnega modela za 

konstruiranje (konstruiranje, preskušanje, korigiranje (popravljanje) in ponovno 

preskušanje). 

Najpomembnejše je vodilo, da otrok konstruira svoje znanje sam, z lastnimi 

izkušnjami, pri čemer igra pomembno vlogo okolje (šolsko in ţivljenjsko) in moč 

doţivljanja v procesu pridobivanja znanja (Krapše, 1999). 

V okviru študijsko – razvojnega dela, se je izkazalo, da so v okviru vseh treh 

sklopov projekta Razvoj naravoslovnih kompetenc, podane osnove in moţnosti za 

pripravo in nabor tehnoloških kompetenc, strokovnih podlag za razvoj novih 

didaktičnih strategij pri poučevanju tehnike in tehnologije, za razvoj in preverjanje 

didaktičnih obstoječih strategij tehnike in tehnologije (npr. projektna naloga, 

konstrukcijska naloga) ter za promocijo tehnike in tehnologije v izbranih vzgojno – 

izobraţevalnih zavodih, v okviru akcijskega raziskovanja, s poudarjenim študijem 

primera. 

Iz analize literature in virov, ki obravnavajo ključne kompetence nasploh, 

ključne kompetence učitelja, naravoslovje in tehnologijo kot ključni kompetenci, z 

izpostavljenim znanjem, veščinami in stališči, sem prišel do korektnega sklepa, da 

med naravoslovjem ter tehniko in tehnologijo obstaja vsebinski transfer s prenosom 

konkretnih podatkov, pojmov in zakonitosti iz naravoslovja v tehniko in tehnologijo 

ter proceduralni transfer, kjer gre za prenos splošnih in širše uporabnih naravoslovnih 

spretnosti, postopkov, orodij za učenje in načinov mišljenja, ki so skupni tudi tehniki in 

tehnologiji. 

Predlogi za nadaljnje delo 

http://www.inovativnost.net/


 
 

 

˝Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 

prednostne usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izva janje 

projekta naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

705 

Moje študijsko – razvojno in znanstveno – raziskovalno delo na tematiki TEHNIKA 

IN TEHNOLOGIJA V PODPORO NARAVOSLOVJU  /OD NARAVOSLOVNIH KOMPETENC 

DO KOMPETENC ZA TEHNIĈNO – TEHNOLOŠKO USTVARLAJNOST IN 

KONSTRUKTORSTVO/ bo  od 1. 1. 2009 osredotočeno na naslednjih aktivnostih, 

pristopih in izpeljavah: 

Aktivnosti: 

- Študij literature in virov s področja naravoslovnih in tehnoloških ključnih 

kompetencah, ki bodo izkazovale moţnosti vsebinskega in proceduralnega 

transfera na predmetno področje tehnike in tehnologije. 

- Študij literature in virov s področja teorije pouka, splošne in predmetnih didaktik 

matematike, naravoslovja in tehnike. 

- Študij metodoloških virov, ki obravnavajo tematiko priprave akcijskega 

raziskovanja s poudarkom na študiju primera. 

- Sledil bom parcialnim (delnim) rezultatom in izsledkov s področja naravoslovnih 

in tehnoloških kompetenc v okviru tega in drugih projektov. 

Pristopi: 

- Analiziral bom obstoječe didaktične vire, ki obravnavajo didaktične strategije 

(koncepte in modele) pri poučevanju naravoslovja in tehnike. 

- Poglobljeno bom preučil projektno in konstrukcijsko nalogo, s posebnim 

poudarkom na pripravi materialov za utemeljevanje pomena teorije 

konstruktivizma pri razvijanju kompetenc tehnike in tehnologiji v "sozvočju" s 

kompetencami naravoslovja. 

Izpeljave: 

- Na osnovi študija primera in ekspertnega izbora, bom pripravil nabor konkretnih 

– aktualnih in korektno (v odnosu do naravoslovja) definiranih kompetenc s 

področja tehnike in tehnologije ter pripravil strokovne podlage za začetno 

preverjanje modela v praksi. 

Ob sklepu pa še misel iz knjige Učenje: Skriti zaklad, ki opozarja na pomen 

znanosti in tehnologije in enopomensko opozarja na potrebo in nujo po prisotnosti 

tehnike in tehnologije ter zaključuje: ―Ĉe ne bomo posvetili tej nalogi izjemnih 

naporov, bodo deţele, ki jim manjka osnove za vključitev v mednarodno tehnološko 

tekmovanje, postale območja revščine, obupa in nasilja, česar se ne bo dalo 

odpraviti s pomočjo ali humanitarnimi dejavnostmi.‖ (Delors, 1996) 
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Informatika v podporo naravoslovju 

Avtor: Igor Pesek 

 

Opis predmeta (povzeto iz Učni načrt Informatika 2008) 

Informatika je splošnoizobraţevalni predmet, pri katerem se teorija poznavanja 

in razumevanja osnovnih zakonitosti informatike prepleta z metodami neposrednega 

iskanja, zbiranja, hranjenja, vrednotenja, obdelave in uporabe podatkov z digitalno 

tehnologijo z namenom oblikovanja relevantnih informacij za dograjevanje  astnega 

znanja in za njegovo predstavitev oziroma posredovanje drugim. Predmet dijakom 

odpira moţnost, da sistematično razvijajo digitalno kompetenco, ki je nujna za 

razumevanje digitalne tehnologije in procesov ter kakovostno uporabo te 

tehnologije z namenom omogočiti dijakom uspešen študij na univerzi in orientacijo 

za nadaljnje ţivljenje. Digitalna kompetenca je lahko pomembna tudi pri razvoju 

naravoslovnih kompetenc, saj dijaku omogoča jasno sporočanje dobljenih 

naravoslovnih znanj s pomočjo digitalnih medijev. 

Cilji in vsebine predmeta so razporejeni na dve ravni: 

- splošna znanja, v katerimi dijaki razvijejo temelje digitalne kompetence, 

potrebne za učinkovito uporabo digitalne tehnologije pri razvijanju lastnega 

znanja in za njegovo predstavitev oziroma posredovanje drugim; 

- posebna znanja, s katerim dijaki znanje, veščine, spretnosti, osebnostne in 

vedenjske značilnosti, prepričanja, motive in druge zmoţnosti splošnega znanja 

v sklopih spiralno nadgradijo, poglobijo in razširijo v digitalno kompetenco 

uspešnega in učinkovitega reševanje informacijskih problemov v  skladu  s  

standardi delovne uspešnosti. 

- Dijaki sistematično razvijajo znanje, veščine, spretnosti, osebnostne in vedenjske 

značilnosti, prepričanja, motive in druge zmoţnosti digitalne kompetence tako, 

da: 

- razpravljajo o prednostih, ki jih omogoča uporaba digitalne tehnologije, njenih 

omejitvah in nevarnostih 

- razpravljajo o novih moţnostih reševanja problemov z uporabo digitalne 

tehnologije, dostopa do podatkov, predstavljanja in uporabe znanja. 

Pri tem širijo in osmišljajo: 

- kompetenco sporazumevanja v maternem jeziku.  

- kompetenco sporazumevanja v tujih jezikih  
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- matematično kompetenco in osnovno kompetenco v znanosti in tehnologiji ter 

naravoslovne kompetence (bi bilo potrebno dodati) 

 modelirajo stvarnost in projektno rešujejo avtentične informacijske 

probleme, 

 obdelujejo kvantitativne podatke in uporabljajo matematične modele 

reševanja problemov, 

 razvijajo diagrame poteka in algoritme različnih matematičnih problemov; 

 modelirajo in raziskujejo fizikalne probleme 

 predstavljajo biološke vsebine 

- kompetenco učenje učenja, 

- socialno in drţavljansko kompetenco 

- kompetenco samoiniciativnosti in podjetnosti 

- kompetence kulturne zavesti in izraţanja 

Vrste naravoslovnih kompetenc 

a.) Znanje: 

 razumevanje osnovnih načel naravnega sveta, tehnologije in tehnoloških 

proizvodov ter procesov; 

 razumevanje razmerij med tehnologijo in drugimi polji: 

 znanstveni napredek (npr. v medicini); 

 druţba (vrednote, moralna vprašanja); 

 kultura (npr. multimedija); 

 okolje (onesnaţevanje, trajnostni razvoj). 
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b.) Veščine: 

 biti sposoben uporabiti in uporabljati tehnološko orodje in stroje, 

znanstvene podatke in imeti vpogled v dosego cilja ali sprejemanje 

odločitve. 

c) Stališča: 

 razvoj kritičnega vrednotenja naravoslovja in tehnologije. 

S  stališča naravoslovnih kompetenc sem analiziral posamezne tematske (Učni 

načrt Informatika, 2008). Ugotavljal sem, katere izmed prej omenjenih naravoslovnih 

kompetenc učenec pri posameznem sklopu razvija. Ugotovitve analize predstavljam 

v naslednjih preglednicah. 

 

 

 



 
 

 

˝Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 

prednostne usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izva janje 

projekta naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

711 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz tabele 70 je razvidno, da predmet Informatika, neposredno ne razvija 

naravoslovnih kompetenc, saj so vsebine izrazito tehnične. Vsekakor pa je predmet 

zelo pomemben, saj posredno pomaga pri razvoju naravoslovnih kompetenc. Tu 

mislimo predvsem z veščinami iskanja informacij, interpretacije le teh in navsezadnje 

tudi z predstavitvijo informacij in podatkov najdenih v povezavi z naravoslovnimi 

predmeti. 

Poglejmo sedaj, kaj pričakujemo od dijaka, ki uspešno opravi predmet: 

- pozna in ustrezno uporablja temeljno slovensko informatično izrazje,  

- opredeli in opiše temeljne informacijske pojme,  

- pozna zahteve za varno, uspešno in učinkovito delo z digitalno tehnologijo, 

- pozna značilnosti informacije, njen pomen v sodobni druţbi in  vlogo digitalne 

tehnologije pri tem, 

- pozna elemente digitalne tehnologije, ki jih je uporabil pri svojem delu, opiše 

lastnosti, ki opredeljujejo njihovo kakovost, in razloţi njihovo funkcijo, 

- reši izbrani informacijski problem tako, da: 

 o  sistematično poišče podatke v nekaj virih, 

 zbrane podatke v ovrednoti, obdela in z digitalno tehnologijo uredi na 

določenem mediju v učinkovito predstavitev rešitve, ki ustreza minimalnim 

zahtevam, in 

 pred sošolci z uporabo digitalne tehnologije predstavi rešitev ter zagovarja 

v predstavitvi uporabljene podatke in njihovo ureditev. 

 

Tabela 70: Pregled tematskih sklopov v Učnem načrtu Informatika (2008) s stališča naravoslovnih kompetenc. 
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Medpredmetne povezave 

Digitalna kompetenca sodi med ključne kompetence posameznika v hitro 

spreminjajoči se druţbi. Njeno razvijanje je temeljna naloga predmeta informatika, 

razvita znanja, veščine, spretnosti, osebnostne in vedenjske značilnosti, prepričanja in 

vrednote pa dijaki uporabljajo in osmišljajo pri vseh drugih predmetih. Povezovanje 

informatike z drugimi predmeti je torej pogoj za kakovostno poučevanje in 

učinkovito doseganje ciljev predmeta. Za zagotovitev tega se projektna naloga iz 

tematskega sklopa Predstavitev informacije obvezno izvede v vsebinski povezavi z 

drugimi predmeti. Namen medpredmetnega ali interdisciplinarnega povezovanja je 

večja povezanost in prenosljivost znanja, s čimer ustvarjamo pogoje za večjo 

ustvarjalnost in podjetnost na vseh predmetnih področjih. Medpredmetno 

povezovanje pomeni iskanje povezav svojega predmeta z drugimi predmetnimi 

področji, sodelovanje učiteljev različnih predmetnih področij, skupno načrtovanje 

obravnave sorodnih vsebin, izmenjava primerov in nalog, oblikovanje projektnega 

tedna in podobno. Medpredmetno načrtovanje lahko izvedemo s samostojno 

obravnavo medpredmetnih vsebin pri posameznem predmetu ali pa z 

medpredmetno izvedbo pouka (timsko poučevanje). Ker slednje zahteva veliko 

izkušenj in  samoiniciativnosti, prav tako pa je organizacijsko zahtevnejše, poskušamo 

vsaj medpredmetno načrtovati in usklajevati. 

Sklepne misli 

V nadaljevanju je treba posebno pozornost posvetiti pripravi gradiv in 

usposabljanju učiteljev, da bi tudi pri pouku informatike, lahko vpeljevali in razvijali 

naravoslovne kompetence. Ena od moţnosti je vsekakor izdelava seminarskih nalog 

s področja naravoslovja. Pri pisanju seminarske naloge in priprave računalniške 

predstavitve mora dijak namreč poglobljeno poznati podano snov, saj le tako lahko 

izbere ustrezne elemente. Sposobnejši dijaki lahko izdelajo celo interaktivne 

elemente ter kakšen test znanja. 

Za opravljanje določenih dejavnosti je zato manj pomembno zgolj rutinsko 

obvladovanje računalniški postopkov, vedno pomembnejši pa so razumevanje, 

medpredmetno povezovanje in uporaba računalniškega znanja ter zmoţnost 

reševanja problemov. 
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Primerjava doseţkov na OŠ Slave Klavore z rezultati na nacionalni 

ravni  

Avtor: Davorka Pregl 

 

Opis svojega dela 

SEM UĈITELJICA 1.TRIADE, z naravoslovnimi kompetencami se srečujem v okviru 

naravoslovja v 1.triadi predpisanega po učnem načrtu (MAT, SPO) ter pri dnevih 

dejavnosti (naravoslovni in tehniški dnevi, pri projektnih dnevih. 

Mnenje o sedanjem stanju naravoslovnih kompetenc 

V 1.triadi bi učenci morali doţivljati naravoslovje na konkretni ravni, skozi svoje 

ţe dobljene izkušnje, tako kot skozi umetno ustvarjene situacije v šoli, ki bi otroka skozi 

aktivno delo pripeljale do oblikovanja lastnega mišljenja in tudi znanja. Tako 

osvojene sposobnosti, spretnosti in znanja so, seveda skozi primerno utrjevanje, 

zapisane v otroku z veliko večjo kakovostjo in uporabnostjo. Otrok lahko takšno 

znanje " shrani" v moţganih in ga tudi prikliče, ko ga potrebuje. Ţal pa je še vedno 

preveč znanja naravoslovja postavljeno na abstraktne temelje, ki se kasneje rušijo in 

ne prenesejo dodatnih povezovalnih znanj. 

Predlogi za nadaljnje delo 

Predlog se nanaša na  delo v 1.triadi in ne na samo analizo. Za moje 

predmetno področje ni bilo objavljenih nobenih analiz, zato sem se lotila analize po 

lastni presoji. 

Konkretno in kratko (predlogi za nadaljnje delo): 

- veliko konkretnih dejavnosti 

- aktivnost otrok 

- ogledi 

- nova okolja, kjer bi spoznavali zastavljene cilje 

- analize začetnega stanja 

- učenčeva predvidevanja 

- pokusi 

- raziskave v mejah sposobnosti otrok 

- analiza končnega rezultata »raziskave« 
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- izdelovanje preglednic (konkretneje kot zdaj) 
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Uvodni komentar 

Predmetna komisija za fiziko: 

―znanje fizike pomeni razumevanje narave okoli nas‖ 

―preizkus je sestavljen tako, da je pravilnost odgovora pogojena z vsebinskim 

razumevanjem (ne zgolj tako, ali se učenec spomni neke definicije, enačbe ali 

izraza)‖ 

 

Zeleno območje 

Učenci, katerih skupni doseţki pri fiziki določajo mejo spodnje 

četrtine doseţkov. 

 

Učenci z doseţki na tem območju izkazujejo poznavanje delov vsebin iz 

elektrike, branje preprostih grafov in prepoznavanje vrste gibanja iz grafov v=v(t) ali 

s=s(t). 

Naloge rešujejo bolj s sklepanjem kakor z znanjem fizike. 

Učenci z doseţki v tem območju uspešno rešujejo predvsem naloge 

I. kognitivne ravni (znanje in poznavanje), posamezne laţje naloge 

II. kognitivne ravni (razumevanje in uporaba) in presenetljivo celo naloge 

III. kognitivne ravni (samostojno reševanje novih problemov, vrednotenje, 

analiza, kjer gre za preprosto sklepanje. 

 

Rumeno območje 

Učenci, katerih skupni doseţki pri  

fiziki določajo mejo med polovicama doseţkov. 

Število učencev, ki so 

pisali NPZ iz fizike na 

nacionalni ravni je  5.014. 

Število učencev, ki so 

pisalni NPZ iz fizike na 

naši šoli je 56. 
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Učenci z doseţki v tem območju izkazujejo podobno znanje kakor učenci v 

zelenem območju, nekaj več znanja pokaţejo le pri preizkušeni astronomski vsebini in 

pri določanju merila, v katerem so narisane sile. 

Učenci poleg nalog I. kognitivne ravni uspešno rešujejo tudi laţje naloge II. 

kognitivne ravni, glede na učence iz zelenega območja pa ne rešijo nobene 

dodatne naloge III. kognitivne ravni. 

Od učencev z doseţki v zelenem območju se ne ločijo dosti, to pa je glede na 

bliţino obeh skupin učencev po rezultatu celotnega preizkusa pričakovano. 

 

Rdeče območje 

Učenci, katerih skupni doseţki  

pri fiziki določajo mejo zgornje četrtine doseţkov 

 

 

Učenci v tem območju uspešno rešujejo nekatere naloge iz vsebin: sile in tlak, 

delo in energija in elektrika. Poleg tega kaţejo znake razumevanja osnovnih fizikalnih 

zakonitosti in zvez med posameznimi količinami. 

Učenci uspešno rešujejo več nalog II. kognitivne ravni, pri tem še vedno bolj 

obvladajo uporabo enačb in zakonov, manj pa je to razumevanje 

zakonitosti. 

Učenci uspešno rešujejo večino nalog I. kognitivne ravni, glede na  

učence iz zelenega območja pa ne rešijo nobene dodatne naloge  

III. kognitivne ravni. 

 

Modro območje 

To je območje 10 % učencev z najvišjimi doseţki  

v celotni populaciji. 

Učenci z doseţki v tem območju so uspešno reševali vse  naloge oziroma dele 

nalog iz preizkusa, razen izjem. 

Učenci kaţejo poznavanje zahtevnejših vsebin iz dela in energije, sil, gibanja in 

elektrike. Fizikalne pojave dobro opisujejo. 
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Razumejo fizikalne zakonitosti pojavov, znajo dobro sklepati in analizirati. 

Učenci uspešno rešujejo naloge vseh kognitivnih ravni, vendar so tudi med 

nalogami, ki jih ne rešujejo uspešno, naloge vseh treh kognitivnih ravni. 

 

 

 



 
 

 

˝Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 

prednostne usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izva janje 

projekta naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

719 

razred 
odstotkov  

    od vseh točk 
razlika 

nacionalni nivo (5014) 43,70 %  

9.a (20) 34,25 % - 9,45 % 

9.b (19) 34,79 % - 8,91 % 

9.c (17) 28,23 % - 15,47 % 

povprečje (56) 32,64 % - 11,06 % 
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PRIMERJAVA: 

 

NN: 0,236 t
ŠN: 0,339 t

 

NN: 0,592 t
ŠN: 0,625 t
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NN: 0,168 t
ŠN: 0,161 t
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NN: 0,546 t
ŠN: 0,554 t

 

NN: 0,340 t
ŠN: 0,232 t
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NN: 0,642 t
ŠN: 0,482 t

 

 

NN: 0,264 t
ŠN: 0,179 t
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NN: 0,597 t
ŠN: 0,393 t

 

NN: 0,711 t
ŠN: 0,571 t

 

 

 



 
 

 

˝Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 

prednostne usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izva janje 

projekta naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

725 

 

NN: 0,713 t
ŠN: 0,446 t

 

NN: 0,255 t
ŠN: 0,071 t

 

NN: 0,170 t
ŠN: 0,054 t
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NN: 0,498 t
ŠN: 0,375 t

 

NN: 0,419 t
ŠN: 0,250 t

 

NN: 0,306t
ŠN: 0,196 t

 

NN: 0,107 t
ŠN: 0,054 t
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NN: 0,188 t
ŠN: 0,036 t

 

NN: 0,423 t
ŠN: 0,286 t

 

NN: 0,381 t
ŠN: 0,107 t

  

 

 

NN: 0,125 t
ŠN: 0,018 t

 

NN: 0,099 t
ŠN: 0,018 t
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NN: 0,880 t
ŠN: 0,786 t

 

NN: 0,836 t
ŠN: 0,679 t

 

NN: 0,444 t
ŠN: 0,339 t
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NN: 0,892 t
ŠN: 0,714 t

 

NN: 0,381 t
ŠN: 0,429 t

 

NN: 0,360 t
ŠN: 0,375 t

 

NN: 0,278 t
ŠN: 0,232 t
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NN: 0,817 t
ŠN: 0,500 t

 

NN: 0,544 t
ŠN: 0,304 t
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NN: 0,303 t
ŠN: 0,107 t

 

NN: 0,082 t
ŠN: 0,000 t
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NN: 0,807 t
ŠN: 0,607 t

 
 

 

NN: 0,436 t
ŠN: 0,429 t
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Učiteljev komentar 

Z rezultatom, ki so ga dosegli učenci naše šole na NPZ iz fizike smo na šoli bili 

relativno zadovoljni. 

Rezultati kaţejo, da učenci obvladajo večino obravnavane snovi iz fizike. Do 

večjega odstopanja je prišlo pri nalogi o silah, pri nalogah iz poglavja o astronomiji 

ter pri eni izmed nalog iz električne napetosti. 

Presenetljivo dobro so učenci reševali tudi določene teţje naloge. 

Kljub številnim novostim pri pouku fizike (ter številnim objektivnim teţavam) v 

preteklih dveh šolskih letih je mogoče sklepati, da je bila predpisana učna snov iz 

fizike korektno obdelana. 

Menim, da je bil NPZ iz fizike (pre)zahteven in kot tak ne daje realne slike 

fizikalnega znanja učencev (zamik Gaussove krivulje v levo). 

V povprečju naši učenci na področjih, kjer je bil opravljen NPZ, zaostajajo za 

slovenskim povprečjem za pribliţno 10 %. 

Sklepam, da rezultati naših učencev na NPZ niso posledica neustreznega 

poučevanja posameznih učiteljev; ne smemo namreč pozabiti, da smo šola z zelo 

pestro psiho-socialno in nacionalno-etnično strukturo otrok. 

Ko sem se z učitelji pogovarjala, zakaj menijo, da so rezultati takšni kot pač so, 

nismo našli pravega odgovora. 

Literatura 

1. NPZ FIZIKA 

NN: 0,807 t
ŠN: 0,607 t
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Naravoslovne kompetence pri predmetu Spoznavanje okolja, 

sedanje stanje in trendi  

Avtor: mag. Martina Rajšp 

 

Predstavitev učnega predmeta 

Predmet Spoznavanje okolja se je v predmetniku devetletne osnovne šole 

pojavil z reformo obveznega šolanja ob koncu 20. stoletja. Nasledil je predmet 

Spoznavanje narave in druţbe, ki se je v osnovni šoli poučeval od leta 1957 kot 

samostojni učni predmet. Spoznavanje okolja ima (Hus, 2002) svojo zgodovino, ki 

kaţe na to, da je imel specifično vlogo v določenem druţbeno – zgodovinskem 

obdobju. 

Zasnova predmeta temelji na kompleksnosti, raznolikosti in prepletenosti 

dejavnikov, ki delujejo v človekovem naravnem in druţbenem okolju. Predmet 

predstavlja usmerjanje otroškega raziskovanja sveta ter spodbuja odkrivanje 

prepletenosti in soodvisnosti v procesih in pojavih v druţbenem in naravnem okolju. 

Znanje nastaja iz neposrednih izkušenj v okolju in preko medijev ter se pri pouku 

poglablja in razširja. 

Spoznavanje okolja (Učni načrt 2004, 2008) je eden temeljnih nosilcev 

spoznavnega razvoja v prvem triletju devetletne osnovne šole, saj zdruţuje postopke, 

procese in vsebine, s pomočjo katerih spoznavamo svet v katerem ţivimo ter je hkrati 

vir informacij za spoznavanje in utrjevanje poti, kako priti do novih spoznanj, jih 

povezovati med seboj in novo pridobljeno znanje tudi uporabiti v različnih ţivljenjskih 

situacijah. 

Predmet je preplet (Učni načrt 2004, 2008) vsebin različnih znanstvenih področij, 

tako  naravoslovnih in tehničnih (kemija, fizika, biologija, informatika, tehnika in 

tehnologija) kot druţboslovnih (zgodovina, geografija, komunikologija, sociologija, 

etnologija, ekonomija in politologija). Vsebine predmeta so zasnovane na temeljnih 

pojmih, ki omogočajo nadgrajevanje predmeta v drugem (pri predmetih 

Naravoslovje in tehnika ter Druţba) in tretjem triletju (v naravoslovnih in tehničnih ter 

druţboslovnih predmetih).  

Učni načrt za Spoznavanje okolja (Hus, 2005) izhaja predvsem iz otroka in 

njegovega okolja ter poudarja večjo aktivnost učencev. Ti naj bi okolje spoznavali z 

lastnimi dejanji in si z različnimi dejavnostmi razvijali postopke opazovanja, 

razvrščanja, urejanja… 

Široka paleta vsebin in raznolike dejavnosti ter sodobne metode poučevanja in 

učenja (Učni načrt 2004, 2008) omogočajo integracijo vsebin in smiselno 

povezovanje z ostalimi učnimi predmeti prvega triletja (matematika, slovenščina, 

glasbena vzgoja, likovna vzgoja in športna vzgoja). 
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Učni predmet Spoznavanje okolja obsega po 105 ur v prvem, 105 ur v drugem 

in 105 ur v tretjem razredu (ob koncu triletja torej 315 ur pouka); po 3 ure na teden. 

Splošni cilji / kompetence predmeta 

 »Splošni cilji predmeta izhajajo iz  kompetenc kot kombinacije znanja, spretnosti 

in odnosov  ustrezajočim okoliščinam ter prispevajo k uspešnemu ţivljenju v druţbi 

znanja. Cilji  se med seboj povezujejo, dopolnjujejo in prikrivajo.« (Učni načrt, 2008) 

Splošni cilji predmeta, ki so zapisani v učnem načrtu (Učni načrt 2004, 2008) so z 

namenskega vidika bolj antropocentrično usmerjeni, saj naj bi bil učni proces 

osredotočen na razvoj otroka in preko njega na razvoj celotne druţbe. 

Najpomembnejša splošna cilja predmeta sta razumevanje okolja in razvijanje 

spoznavnega področja, ki se uresničujeta z aktivnim spoznavanjem okolja. 

Cilji in vsebine 

V nadaljevanju primerjam cilje in vsebine obeh učnih načrtov za Spoznavanje 

okolja, torej Spoznavanje okolja (2004) in Spoznavanje okolja (2008). 

 

Tabela 71: Primerjava učnih načrtov za Spoznavanje okolja (2004) in Spoznavanje okolja (2008) s stališča zapisanih 

ciljev in vsebin 

Učni načrt 

Spoznavanje okolja (2004) 

Učni načrt 

Spoznavanje okolja (2008) 

Zastavljeni so globalni učni cilji, ob njih so 

nanizane predlagane dejavnosti, vsebine, 

specialno didaktična priporočila ter moţnosti 

povezave s cilji drugih učnih predmetov 

(matematika, slovenščina, glasbena vzgoja, 

likovna vzgoja in športna vzgoja). 

 

Cilji in vsebine so izraţeni v splošnih in 

posebnih znanjih, ob njih pa so nanizane 

predlagane vsebine. 

Splošna znanja so znanja, ki so namenjena 

vsem učencem, zato jih mora učitelj 

obvezno obravnavati. Posebna znanja so 

dodatna ali poglobljena znanja, ki jih učitelj 

obravnava po lastni presoji glede na 

zmoţnosti in interese učencev. 

 

Iz Tabele 71 je razvidno, da nudi učni načrt Spoznavanje okolja (2004) učiteljem 

za vsakodnevno vzgojno izobraţevalno delo pri rednem pouku več podpore kot učni 

načrt Spoznavanje okolja (2008), saj jim ob zastavljenih ciljih sugerira poti za njihovo 

usvajanje. 

Učni načrt Spoznavanje okolja (2004, 2008) je strukturiran tako, da so globalni 

cilji (Učni načrt Spoznavanje okolja, 2004) oz. splošna znanja (učni načrt Spoznavanje 
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okolja, 2008) razdeljena v vsebinsko in ciljno povezane sklope, ki se progresivno 

strukturirajo iz razreda v razred. 

Tabela 72: Tematski sklopi v učnem načrtu Spoznavanje okolja (2004) 

1. razred 2. razred 3. razred 

- Kdo sem 

- Jaz in ti, vi in mi 

- Jaz in moja šola 

- Praznujemo 

- Moja preteklost 

- Bilo je nekoč… 

- Jaz in narava 

- Jaz in zdravje 

- Pogledam naokrog 

- Kaj zmorem narediti 

- Kdo smo in kako ţivimo 

- Jaz in ti, vi in mi 

- Jaz in moja šola 

- Praznujemo 

- Bilo je nekoč… 

- Jaz in narava 

- Jaz in zdravje 

- Pogledam naokrog 

- Kaj zmorem narediti 

- Kdo smo in kaj delamo 

- Jaz in ti, vi in mi 

- Kje ţivimo 

- Praznujemo 

- Bilo je nekoč… 

- Jaz in narava 

- Jaz in zdravje 

- Pogledam naokrog 

- Kaj zmorem narediti 

 

Imena tematskih sklopov so dovolj aplikativna, da nakazujejo cilje in z njimi 

povezane vsebine v posameznem sklopu. 

 

Tabela 73: Vsebinski sklopi v učnem načrtu Spoznavanje okolja ( 2008)Vir: Učni načrt Spoznavanje okolja (2008) 

1. razred 2. razred 3. razred 

- ĈAS 

- PROSTOR 

- SNOVI 

- SILE IN GIBANJE 

- POJAVI 

- ŢIVA BITJA 

- ĈLOVEK 

- JAZ 

- SKUPNOSTI 

- ĈAS 

- PROSTOR 

- SNOVI 

- SILE IN GIBANJE 

- POJAVI 

- ŢIVA BITJA 

- ĈLOVEK 

- JAZ 

- SKUPNOSTI 

- ĈAS 

- PROSTOR 

- SNOVI 

- SILE IN GIBANJE 

- POJAVI 

- ŢIVA BITJA 

- ĈLOVEK 

- JAZ 

- SKUPNOSTI 
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- ODNOSI 

- PROMET 

- OKOLJSKA VZGOJA 

- POSTOPKI 

- ODNOSI 

- PROMET 

- OKOLJSKA VZGOJA 

- POSTOPKI 

- ODNOSI 

- PROMET 

- OKOLJSKA VZGOJA 

- POSTOPKI 

 

Iz Tabele 73 lahko razberemo, da se je preimenovalo ime sklopov (prej tematski 

sedaj vsebinski) in tudi poimenovanje posameznih sklopov. Za razliko od prej, so 

poimenovanja posameznih sklopov bolj določna in enopomenska. 

Z natančnejšim pregledom in primerjanjem zapisanih globalnih ciljev in splošnih 

znanj lahko ugotovimo, da se med seboj ne razlikujejo ali z drugimi besedami: 

globalna znanja so se v prenovljenem učnem načrtu preimenovala v splošna znanja. 

Še enkrat moram poudariti preplet ciljev oz. splošnih znanj, ki izhajajo iz 

naravoslovnih ali druţboslovnih področij. Res pa je, da so nekateri tematski oz. 

vsebinski sklopi vendarle nekoliko bolj obarvani z naravoslovnimi, drugi pa z 

druţboslovnimi globalnimi cilji oz. splošnimi znanji. V naslednjih tabelah so 

predstavljeni tisti tematski oz. vsebinski sklopi, kjer večina globalnih ciljev oz. splošnih 

znanj posega na področje naravoslovja. 

 

Tabela 74: Tematski sklopi v učnem načrtu Spoznavanje okolja (2004), kjer večina globalnih ciljev posega v 

področje naravoslovja 

1. razred 2. razred 3. razred 

- Jaz in narava 

- Pogledam naokrog 

- Kaj zmorem narediti 

- Jaz in narava 

- Pogledam naokrog 

- Kaj zmorem narediti 

- Jaz in narava 

- Pogledam naokrog 

- Kaj zmorem narediti 

 

Iz Tabele 74 je razvidno, da so izrazito naravoslovno obarvani po trije tematski 

sklopi v prvem, drugem in tretjem razredu devetletne osnovne šole. 

 

Tabela 75: Vsebinski sklopi v učnem načrtu Spoznavanje okolja ( 2008), kjer večina splošnih znanj posega v 

področje naravoslovja 

1. razred 2. razred 3. razred 

- SNOVI 

- SILE IN GIBANJE 

- SNOVI 

- SILE IN GIBANJE 

- SNOVI 

- SILE IN GIBANJE 
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- POJAVI 

- ŢIVA BITJA 

- ĈLOVEK 

- OKOLJSKA VZGOJA 

- POSTOPKI 

- POJAVI 

- ŢIVA BITJA 

- ĈLOVEK 

- OKOLJSKA VZGOJA 

- POSTOPKI 

- POJAVI 

- ŢIVA BITJA 

- ĈLOVEK 

- OKOLJSKA VZGOJA 

- POSTOPKI 

 

Iz Tabele 75 je razvidno, da je izrazito naravoslovno obarvanih po sedem 

vsebinskih sklopov v prvem, drugem in tretjem razredu devetletne osnovne šole. 

Cilji in vsebine s stališča naravoslovnih kompetenc 

 »Naravoslovje se nanaša na telo znanja in uporabljenih metodologij, ki sluţijo za 

razlago naravnega sveta, medtem ko gledamo na tehnologijo kot na uporabo tega 

znanja za spreminjanje naravnega okolja kot odziv na zaznano človekovo hotenje in 

potrebe.« (Delovna skupina, 2002)     

Vrste naravoslovnih kompetenc 

a) Znanje:  

- razumevanje osnovnih načel naravnega sveta, tehnologije in tehnoloških 

proizvodov ter procesov; 

- razumevanje razmerij med tehnologijo in drugimi polji: 

 znanstveni napredek (npr. v medicini); 

 druţba (vrednote, moralna vprašanja); 

 kultura (npr. multimedija); 

 okolje (onesnaţevanje, trajnostni razvoj). 

b) Veščine: 

- biti sposoben uporabiti in uporabljati tehnološko orodje in stroje, znanstvene 

podatke in imeti vpogled v dosego cilja ali sprejemanje odločitve. 

c) Stališča: 

- razvoj kritičnega vrednotenja naravoslovja in tehnologije. 

S stališča naravoslovnih kompetenc sem analizirala posamezne tematske (Učni 

načrt Spoznavanje okolja, 2004) oz. vsebinske sklope (Učni načrt Spoznavanje okolja, 

2008). Ugotavljala sem, katere izmed prej omenjenih naravoslovnih kompetenc 
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učenec pri posameznem sklopu v vsakem razredu razvija. Ugotovitve analize 

predstavljam v naslednjih preglednicah. 

 

 

Tabela 76: Pregled tematskih sklopov v Učnem načrtu Spoznavanje okolja (2004) s stališča naravoslovnih kompetenc 

1. RAZRED  2. RAZRED  3. RAZRED 

Tematski sklop Z V S  Tematski sklop Z V S  Tematski sklop Z V S 

Kdo sem X  X  Kdo smo in kako 

ţivimo 

X  X  Kdo smo in kaj 

delamo 

X X X 

Jaz in ti, vi in 

mi 

X  X  Jaz in ti, vi in mi X  X  Jaz in ti, vi in mi X  X 

Jaz in moja 

šola 

X    Jaz in moja šola X  X  Kje ţivimo X X X 

Praznujemo X    Praznujemo X    Praznujemo X  X 

Moja 

preteklost 

X  X  Bilo je nekoč… X    Bilo je nekoč… X   

Bilo je 

nekoč… 

X    Jaz in narava X X X  Jaz in narava X X X 

Jaz in narava X X X  Jaz in zdravje X  X  Jaz in zdravje X  X 

Jaz in zdravje X  X  Pogledam 

naokrog 

X X X  Pogledam 

naokrog 

X X X 

Pogledam 

naokrog 

X X X  Kaj zmorem 

narediti 

X X X  Kaj zmorem 

narediti 

X X X 

Kaj zmorem 

narediti 

X X X           

Z = znanje     V = veščine      S = stališče 

Iz zgornje Tabele 76 lahko razberemo, da je prav v vseh tematskih sklopih 

prvega, drugega in tretjega razreda prisotna kompetenca znanje. Druga najbolj 

pogosta kompetenca so stališča in tretja veščine. So pa v vseh razredih v tistih 

tematskih sklopih, kjer največ globalnih ciljev izhaja iz naravoslovnih vsebin, 

zastopane vse tri vrste kompetenc. 

Tabela 77: Pregled vsebinskih sklopov v Učnem načrtu Spoznavanje okolja (2008) s stališča naravoslovnih 

kompetenc 

1. RAZRED  2. RAZRED  3. RAZRED 
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Vsebinski sklop Z V S  Vsebinski sklop Z V S  Vsebinski sklop Z V S 

ĈAS X  X  ĈAS X    ĈAS X  X 

PROSTOR X    PROSTOR X  X  PROSTOR X  X 

SNOVI X X X  SNOVI X X X  SNOVI X X X 

SILE IN GIBANJE X X X  SILE IN GIBANJE X X X  SILE IN GIBANJE X X X 

POJAVI X X X  POJAVI X X X  POJAVI X X X 

ŢIVA BITJA X X X  ŢIVA BITJA X X X  ŢIVA BITJA X X X 

ĈLOVEK X X X  ĈLOVEK X X X  ĈLOVEK X X X 

JAZ X    JAZ X    JAZ X   

SKUPNOSTI X  X  SKUPNOSTI X  X  SKUPNOSTI X  X 

ODNOSI X  X  ODNOSI X  X  ODNOSI X  X 

PROMET X    PROMET X  X  PROMET X   

OKOLJSKA 

VZGOJA 

X X X  OKOLJSKA 

VZGOJA 

X X X  OKOLJSKA 

VZGOJA 

X X X 

POSTOPKI X X X  POSTOPKI X X X  POSTOPKI X X X 

Z = znanje     V = veščine      S = stališče 

 

Iz zgornje Tabele 77 lahko razberemo, da je prav v vseh tematskih sklopih 

prvega, drugega in tretjega razreda prisotna kompetenca znanje. Druga najbolj 

pogosta kompetenca so stališča in tretja veščine. So pa v vseh razredih v tistih 

vsebinskih sklopih, kjer največ splošnih znanj izhaja iz naravoslovnih vsebin, zastopane 

vse tri vrste kompetenc. 

Sklep 

Lizbonski pomladni vrh je leta 2000 pozval k identifikaciji skupnih ciljev sistemov 

izobraţevanja in usposabljanja v EU. Svet v Lizboni je pozval k oblikovanju 

evropskega okvira, ki bo opredelil nove »temeljne veščine«. Kasneje je termin 

»temeljne veščine« prešel v termin »ključne kompetence«. Njihova razlaga pa je, da 

predstavljajo »prenosljiv, več funkcionalen paket znanja, veščin in stališč, ki jih vsi 

posamezniki potrebujejo za osebno izpolnitev oz. razvoj, vključenost in zaposljivost, ki 

bi morale biti razvite do konca obveznega izobraţevanja ali usposabljanja in ki 

predstavlja osnovo vseţivljenjskemu učenju.« (Delovna skupina, 2002)     

S stališča naravoslovja in tehnike so izpostavljene tri ključne kompetence – 

znanje, veščine in stališča. 
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Po natančni analizi Učnih načrtov za Spoznavanje okolja (2004, 2008) je moč 

ugotoviti, da je najpogosteje izpostavljena ključna kompetenca znanje, sledita pa ji 

stališče in veščine. Odlično je, da so avtorji učnih načrtov Spoznavanje okolja (2004, 

2008) oblikovali globalne cilje oz. splošna znanja tako, da so zastopane vse tri ključne 

kompetence. Bi pa bilo potrebno v prihodnje vendarle razmišljati o tem, da bi se učni 

načrt Spoznavanje okolja oblikoval tako, da bi bile vse tri ključne kompetence 

zastopane enakomerno. Le na ta način bo omogočeno učencem, da bodo vso 

pridobljeno znanje kvalitetno vrednotili in v praksi uporabili. 
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Izkušnje učitelja OPP pri razvoju naravoslovnih kompetenc  

Avtor: Tanja Štefl, spec. ped. 

 

Opis svojega dela 

- učiteljica v kombiniranem oddelku 7.,8.,9 razreda OŠ v Prilagojenem 

izobraţevalnem programu z niţjim izobrazbenim standardom za premete: 

matematika, (v šol.l. 07/08 -naravoslovje) 

- dnevi dejavnosti za učence: naravoslovni dnevi (v gozd z lovcem, v gozd z 

gobarjem, izdelava herbarija – nabiranje zdravilnih zelišč, gozdna učna pot, 

sodelovanje z zunanjimi sodelavci iz področja zdravstva – zdrava 

prehrana…),športni dnevi (jesenski, zimski pohodi…), tehniški dnevi (zbiranje 

starega papirja, trgatev grozdja na kmetiji, izdelava drobnih predmetov v 

tehniški učilnici, izdelava vetrnic, vodnih mlinčkov…) 

- spremstvo in vodenje učencev v CŠOD (Center šolskih in obšolskih dejavnosti)- 

šola v naravi 

- strokovne ekskurzije (hiša eksperimentov, obisk terarija, ţivalskega vrta, solin, 

obisk veterinarja…) 

Mnenje o sedanjem stanju naravoslovnih kompetenc 

Z uvedbo devetletne OŠ v prilagojenem izobraţevalnem programu z niţjim 

izobrazbenim standardom se je tudi na področju naravoslovja marsikaj spremenilo. 

Naravoslovni predmeti so po posameznih triletjih različno zastopani in 

poimenovani.  

1. Prvo vzgojnoizobraţevalno obdobje traja od 1. do 3. razreda 

2. Drugo vzgojnoizobraţevalno obdobje traja od 4. do 6. razreda. 

3. Tretje vzgojnoizobraţevalno obdobje traja od 7. do 9. razreda. 

 

Predmeti 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 8.r 9.r Fondur  

Naravoslovje    3h/t 2h/t 2h/t 2h/t 4h/t 3h/t 550h/l 

Spoznavanje okolja 3h/t 3h/t 3h/t       315h/l 
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IZBIRNI PREDMETI: Učenec izbere en predmet. Šola ponudi najmanj en izbirni 

predmet iz druţboslovno humanističnega in enega iz naravoslovnega področja. 

Naravoslovje v 7., 8. in 9. razredu je sestavljeno iz bioloških, kemijskih in fizikalnih 

vsebin. Dejavnosti so vezane na samostojno delo učencev v učilnici, v laboratoriju, 

šolski knjiţnici, v ustreznih institucijah in na terenu. 

Učenci z niţjimi intelektualnimi sposobnostmi so pri učenju naravoslovja nekoliko 

manj uspešni zaradi slabše razvitih kognitivnih, senzornih, psihomotoričnih in 

komunikacijskih sposobnosti. Teţje razumejo snov ter se počasneje učijo. Zato pa  je 

še kako pomembno, da jih motiviramo za učenje naravoslovja tako, da izhajamo iz 

njihovega okolja, jim posredujemo svoje izkušnje, skupaj izvajamo razne 

eksperimente, delamo na terenu… 

Predlogi za nadaljnje delo 

Ker je na področju naravoslovja na OŠ s prilagojenim izobraţevalnim 

programom do sedaj opravljenega zelo malo ali skoraj nič, bi bilo dobro pregledati 

ţe obstoječo literaturo na področju naravoslovja iz večinskih OŠ. OŠPP do sedaj niso 

imele ne učbenikov, ne delovnih zvezkov, ne drugih didaktičnih pripomočkov…, zato 

je bil učitelj nemalokrat prepuščen lastni iznajdljivosti in kreativnosti. Po podatkih ZRSŠ  

naj bi bili do l. 2010 izdelani učbeniki oz. DZ za OŠPP. 

- Pregled e-gradiv na internetu iz področja naravoslovja. 

- Pregled obstoječih CD-gradiv iz področja naravoslovja 

- Nabor najnujnejšega didaktičnega materiala pri doseganju ciljev. 

- Da bi izboljšali rezultate na področju naravoslovja, bi bil potreben večji vloţek v 

materialnem smislu ter pogojih dela (prilagoditve za učence). 

- Ker gre za nov predmet, bi bilo potrebno  več pozornosti nameniti dodatnemu 

strokovnemu izobraţevanju učiteljev 

- Na nekaterih področjih spremeniti učni načrt 

- Pomoč učiteljev pri doseganju ciljev vzgoje in izobraţevanja za učence z 

motnjami v duševnem razvoju z vidika naravoslovja: 

- vključitev učencev  v širše socialno okolje 

- s timskim delom učiteljev in drugih strokovnjakov šole zagotoviti vsestranski 

socialni, emocionalni, gibalni in intelektualni razvoj vsakemu učencu 

posebej 

- seznaniti učence in starše z moţnostjo nadaljnjega  izobraţevanja učencev 

Priloga 1 



 

 

˝Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 prednostne 

usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izvajanje projekta 

naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

744 

Analiza doseţkov na nacionalnem preverjanju znanja 2008 za učence v 

prilagojenem izobraţevalnem programu z niţjim izobrazbenim standardom ob koncu 

3. obdobja 

Nacionalno preverjanje znanja je bilo v šolskem letu 2007/2008 za učence v 

Prilagojenem izobraţevalnem programu z niţjim izobrazbenim standardom ob koncu 

3. obdobja še vedno prostovoljno in namenjeno evalvaciji dela učiteljev, pomoč pri 

njihovem strokovnem usmerjanju, oceni predmetnika in vsebin predmetov ter 

interpretaciji učenčevih močnih in šibkih strani. 

V šolskem letu 2007/08 je bilo nacionalno preverjanje znanja realizirano iz 

matematike, slovenskega jezika in naravoslovja le za 3. obdobje. Vsebinsko osnovo 

predstavljajo učni načrti navedenih predmetov. Za naravoslovje- Učni načrt za 

prilagojen izobraţevalni program z niţjim izobrazbenim standardom, Naravoslovje, 

Ljubljana, 2003. Izhodišče za pripravo nalog predstavljajo predvsem minimalni 

standardi znanja, navedeni pri posameznih predmetih v učnem načrtu 

V preizkusu znanja so bile naloge pri vseh predmetih razvrščene v tri stopnje po 

Bloomovi poenostavljeni taksonomiji: 

- naloge prve taksonomske stopnje preverjajo znanje in prepoznavanje vsebin, 

dejstev, načel, podatkov, naštevanje, poimenovanje; 

- naloge druge taksonomske stopnje preverjajo razumevanje, razlikovanje, 

primerjavo uporabo in rokovanje; 

- naloge tretje taksonomske stopnje pa preverjajo sposobnost analize, sinteze, 

samostojno reševanje problemov, načrtovanje ukrepov razvoja, interpretacija 

vzročno posledične povezave. 

Glede na tipe nalog so bile v preizkusu uporabljene naloge izbirnega tipa 

(obkroţevanja, razvrščanja, dopolnjevanja, povezovanja), odprtega tipa (kratkih 

odgovorov, daljših odgovorov) in grafičnih prikazov.  Pri nekaj nalogah so imeli 

učenci ob nalogi sliko, shemo ali ilustracijo. 

Za vse naloge so bila vnaprej pripravljena navodila za vrednotenje. Moderacijo 

navodil za vrednotenje je opravila skupina sestavljavcev nalog, razširjena s štirimi 

zunanjimi pomočniki– praktiki/učitelji. 

V deveti razred je bilo v šolskem letu 2007/2008 vpisanih 209 učencev. 

Nacionalnega preverjanja znanja pa se je udeleţilo naslednje število učencev iz 

različnih slovenskih šol. 

Tabela 78: Število udeleţencev NPZ pri posameznem predmetu glede na leto preverjanja 

Predmet 
Število učencev 

2007 2008 

Slovenščina 52 111 
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Matematika 54 107 

Druţboslovje 52  

Naravoslovje  110 

 

Analiza doseţkov nacionalnega preverjanja znanja  za učence v prilagojenem 

izobraţevalnem programu z niţjim izobrazbenim standardom iz naravoslovja ob 

koncu 3. obdobja 

Izhodišča in zasnova preizkusa znanja 

Preizkus znanja iz NARAVOSLOVJA je bil sestavljen iz treh vsebinskih delov in 28 

nalog. 18 nalog je  preverjalo znanje biologije, 3 kemije in 7 nalog znanje fizike. 

Učenec je lahko s pravilno rešenimi nalogami osvojil 56 točk. 

Namen preizkusa znanja iz naravoslovja je preverjanje: 

- osnovnega znanja biologije: ţiva in neţiva narava, pogoji za ţivljenje, 

predstavniki ţivih bitij različnih ekosistemov in njihove značilnosti, gozd, človeško 

telo… 

- osnovnega znanja kemije: agregatno stanje, simboli za označevanje nevarnih 

snovi, elementi in spojine… 

- osnovnega znanja fizike: svetila in osvetljena telesa, gibanje, elektrika, zvok, 

pretvarjanje energije, veter… 

- sposobnost prepoznavanja ekološko sprejemljivejšega delovanja človeka in s 

tem povezanega varovanja naravnega in druţbenega okolja (varčevanje z 

energijo, previdnost pri škropljenju…), 

- poznavanje posledic (ne)ustreznega ravnanja za človekovo zdravje: načela 

zdrave prehrane, posledice odvisnosti, zaščita pred hrupom. 

Tabela 79: Sestava preizkusa glede na taksonomske ravni 

Ravni zahtevanega znanja Deleţ v preizkusu 

1. raven: znanje in prepoznavanje 

naštevanje, prepoznavanje, reprodukcija vsebin, 

podatkov, dejstev, pojmov, načel in posplošitev 

 

50 % 
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2. raven: razumevanje in uporaba 

interpretacija podatkov v različnih grafičnih prikazih 

in drugem slikovnem gradivu 

primerjava, razlikovanje dejavnikov, pojavov in 

procesov 

 

35 % 

3. raven: analiza in sinteza 

načrtovanje rešitev, ukrepov, razvoja 

interpretacija vzročno-posledičnih povezav 

vrednotenje dejavnikov, pojavov, procesov. 

 

15 % 

 

Osnovni statistični podatki 

Tabela 80: Osnovni statistični podatki 

Število kandidatov 110 

Število postavk 56 

Moţne točke 56 

Povprečno število točk 33,43 

Povprečno število odstotnih točk 59,69 

Standardni odklon odstotnih točk 16,77 

Indeks teţavnosti 0,60 

Indeks zanesljivosti 0,88 

 

Preizkus znanja iz naravoslovja je pisalo 110 učencev. 56 točk je maksimalno 

število točk, ki so ga lahko učenci osvojili, v povprečju pa so dosegli 33,55 točk (59,69 

% točk), pri reševanju nalog s področja biologije od 36 točk 21,9, s področja fizike od 

14 točk 8,28 in s kemije od 6 točk 3,33. Maksimalnega števila točk ni osvojil noben 

učenec. En učenec je dosegel 54 točk (96 % točk). 50 točk in več (90 % točk) so 

dosegli 3 učenci, 14 učencev pa je doseglo 44 in več točk (80 % točk). Vsi učenci so 

na preverjanju dosegli več kot 5 oziroma 11 točk (10 oziroma 20 % točk). 12 točk (21 

% točk) je bilo minimalno število točk, ki jih je osvojil en učenec.  

Teţavnost celotnega preizkusa znanja je bila 0,60 kar pomeni je bil preizkus 

znanja srednje teţak. Učenci so nekoliko bolje reševali naloge biologije (indeks 

teţavnosti 0,60) kot naloge fizike (indeks teţavnosti 0,57). Slabše doseţke so učenci 

dosegli pri reševanju treh nalog kemije (indeks teţavnosti 0,47). 
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Analiza doseţkov po taksonomskih ravneh glede na indeks teţavnosti 

 

Graf 50: Povprečje doseţenih točk za posamezno postavko določene taksonomske ravni 

 

Rezultati preizkusa iz naravoslovja so glede na taksonomske stopnje bili 

pričakovano razporejeni. Najboljše rezultate so učenci dosegli na področju znanja, 

sledi uporaba, na zadnjem mestu pa je samostojno reševanje naravoslovnih 

problemov, ki zahtevajo analizo, sintezo ter na podlagi tega samostojno odločanje. 

Učenci so bili v povprečju najuspešnejši na področju biologije. To področje je 

bilo zastopano tudi v prejšnjih učnih načrtih za osnovne šole s prilagojenim 

programom. Z uvajanjem devetletne osnovne šole pa so bile vsebinam spoznavanja 

narave priključeni še področje fizike in kemije. Tako je nastal tudi nov predmet 

naravoslovje. Učitelji so bili za področje biologije dokaj izurjeni, najbrţ pa je veliko 

teţav in mogoče tudi odklanjanja nastalo ravno na področju fizike in kemije – 

vsebine namreč tudi mnogim učiteljem niso blizu. Teţava je najbrţ tudi v primernosti 

in kvantiteti učil. Ker je vsebine pri fiziki in kemiji potrebno podajati bolj 

eksperimentalno, torej, da je učenec čim bolj aktiven – je bilo potrebno spremeniti 

metode in oblike dela. Veliko časa pa so najbrţ izgubili učitelji z iskanjem ustrezne 

literature, izdelavo ustreznih učnih in delovnih gradiv, saj vemo, da učbenikov za 

naravoslovje še ni. Glede na to, da je sedaj predmet naravoslovje sestavljen iz treh 

področij, si je moral učitelj (re)organizirati tudi čas – posledično vsebine biologije 

skrajšati in dodati kemijske in fizikalne. 
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Da bi izboljšali rezultate na področju naravoslovja bo potreben večji vloţek v 

materialnem smislu, pogojih dela. Ker gre za nov predmet je potrebno veliko 

pozornosti nameniti tudi dodatnemu izobraţevanju učiteljev in na nekaterih 

področjih tudi posodobitvi učnega načrta. 

Zaključek 

Zunanje preverjanje znanja se tudi v programu z niţjim izobrazbenim 

standardom vse bolj uveljavlja. Povečalo se je zaupanje staršev, učencev in učiteljev 

v zunanje preverjanje, kar kaţe veliko povečanje števila učencev, ki so k preizkusu 

pristopili. Kljub temu pa predstavlja to število le pribliţno polovico vseh učencev 9. 

razreda tega programa. 

Literatura 

1. Ric-Drţavni izpitni center, Analiza doseţkov učencev na NPZ za NIS, 

Predstavljeno na srečanju učiteljic in učiteljev v prilagojenem izobraţevalnem 

programu z niţjim izobrazbenim standardom, Ljubljana – Kolosej, 2008 
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Analiza učnih načrtov za fiziko, astronomijo in naravoslovje15 

Avtor: mag. Damjan Osrajnik 

 

Opis dela  

Sem diplomant dvopredmetnega univerzitetnega študijskega programa fizika in 

proizvodno-tehnična vzgoja. Opravljeno imam dokvalifikacijo za poučevanje 

naravoslovja ter vse tri sklope astronomije. Magistriral sem iz strojništva-področje 

okoljevarstva. 

Poučujem v osnovni šoli, in sicer naslednje predmete: fizika, proizvodno-

tehnična vzgoja, naravoslovje in astronomija. 

Poleg pouka se na področju naravoslovnih vsebin srečujem z učenci še pri 

organizaciji strokovnih ekskurzij, projektnih tednov, naravoslovnih dni ter organizaciji 

naravoslovnih oz. raziskovalnih taborov. 

 Mnenje o sedanjem stanju naravoslovnih kompetenc  

Svoje mnenje glede stanja naravoslovnih kompetenc učencev v osnovni šoli 

podajam glede na analizirane dokumente in glede na svoje izkušnje pri poučevanju. 

Predvsem se osredotočam na kompetence, povezane z opazovanjem pojavov in 

eksperimentiranjem. Menim, da so te kompetence skupne vsem naravoslovnim 

področjem, verjetno pa ima vsako naravoslovno področje svoje specifike. 

Pri izbirnem predmetu Astronomija v devetletni osnovni šoli obravnavamo 3 

sklope, to so: 

- Sonce, Luna in Zemlja 35 (32) ur 

- Daljnogledi in planeti  35 (32) ur 

- Zvezde in vesolje  35 (32) ur 

Vsak sklop obravnavamo v določenem šolskem letu, vrstni red za obravnavo ni 

pomemben, saj se medsebojno ne nadgrajujejo. Posamezne sklope ponudimo 

učencem 7., 8. in 9. razreda. Ĉe nekega učenca astronomija do te mere zanima, da 

bi ţelel obiskovati vse tri sklope, ima torej moţnost prisostvovati v zadnjih treh razredih 

osnovne šole izbirnemu predmetu Astronomija in absolvirati vsebine iz vseh treh 

sklopov. 

Naravoslovne kompetence zaznamo ţe v »Opredelitvi predmeta«: 

 

                                                           
15 Mag. Damjan Osrajnik je vključen tako v skupno področje kot v področje fizike, zato je njegova analiza dvakrat 

vključena. 



 

 

˝Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 prednostne 

usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izvajanje projekta 

naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

750 

Opredelitev predmeta 

Izbirni predmet ASTRONOMIJA naj 

- zadosti potrebi mladega človeka, da raziskuje svoj poloţaj v svetu glede na 

različne relacije: jaz-neposredno okolje, jaz-Zemlja, Zemlja-Sonce, Sonce in 

ostalo vesolje; 

- predstavi način sklepanja, ki je lasten vsem naravoslovnim znanostim; 

- zahteva strpnost in dopuščanje alternativ pri sklepanju; 

- poudarja pomen kritičnosti pri razlagi opaţenega. 

V prvi alineji je poudarjena moţnost razvoja raziskovalnih kompetenc, in sicer 

konkretno pri tem predmetu v raziskovanju v opredelitvi navedenih relacij. 

V drugi alineji se razvija kompetenca sklepanja, ki jo ţe avtorji učnega načrta 

definirajo kot skupno vsem naravoslovnim znanostim. 

Ravno na področju astronomije so se znanstveniki večkrat odpovedali 

veljavnim teorijam in sprejeli novo, pravilnejšo (Zemlja je ravna plošča, Zemlja je v 

središču Osončja...). Brez kompetence, ki razvija strpnost in dopuščanje alternativ pri 

sklepanju, kjer šele opazovanje in eksperiment z argumenti podata pravilnost 

posamezne alternative, bi tega razvoja ne bilo. 

Pomembna kompetenca je t.i. »kritičnost« v interpretaciji opaţenega 

(opazovanje astronomskih pojavov ali laboratorijski eksperiment). Najosnovnejša 

kompetenca kritičnosti je ţe v določanju ali ocenjevanju merskih napak, saj le tako »v 

določenih okvirih« lahko verjamemo meritvi. Kompetenco kritičnosti lahko 

stopnjujemo tudi naprej, tudi te višje stopnje razvijamo pri vseh predmetih, ki jih 

poučujem. 

Naj navedem še Globalne in Operativne cilje predmeta astronomija iz učnega 

načrta, iz katerih se bolj na operativni ravni zrcalijo moţnosti in usmeritve učiteljevega 

in samostojnega učenčevega razvijanja naravoslovnih kompetenc. 

Globalni cilji 

Učenci 

- načrtujejo in izvajajo preprosta opazovanja; 

- razvijajo mišljenje s pripravo opazovanja in analizo pridobljenih ugotovitev; 

- razvijajo sposobnost abstraktnega mišljenja; 

- razvijajo kritičen in toleranten odnos do okolice ob spoznavanju mej svojih 

spoznanj 
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- razvijajo sposobnost in ţeljo za samostojno izobraţevanje s pomočjo različnih 

virov znanja: učbenikov, revij, elektronskih virov in enciklopedij. 

Te cilje dosegamo s spoznavanjem naslednjih tem: 

- vrste objektov v vesolju, njihove oddaljenosti in velikosti: od Zemlje in teles v 

Sončevem sistemu preko zvezd do drugih galaksij. 

- Orientacija po nebu: vzhajanje in zahajanje zvezd, navidezno gibanje Sonca in 

teles Sončevega sistema, kako to vidimo na različnih mestih na Zemlji in kako bi 

to videli iz vesolja. 

- Gradniki Sončevega sistema, primerjava z Zemljo. 

- Opazovanja s teleskopom – različni pogledi skozi teleskop in kako si ustvarimo 

predstavo o opazovanem objektu. 

- Astronomska opazovanja Lune, Sonca in planetov, pogledi na zvezde in gruče 

zvezd – kako lahko primerjamo ta opazovanja z opazovanjem Sonca. 

Operativni cilji 

Učenec: 

6. Primerja Sonce, Luno in Zemljo in ugotovi, 

- da je samo Sonce vir svetlobe, 

- da so vsa tri telesa krogle, 

- da imata Zemlja in Luna trdno površino z gorami in kraterji, 

- da je Sonce veliko bolj oddaljeno kot Luna. 

7. Spozna gibanje Zemlje okrog Sonca in si pri tem pomaga s preprostimi modeli: 

- heliocentrični pogled, 

- pogled na Sonce , Luno in Zemljo iz vesolja, 

- pogled na Sonce in Luno z Zemlje, 

- zdruţitev obeh pogledov – pomen gledišča. 

8. Opazuje z daljnogledom. 

- Nekatere lastnosti svetlobe. 

- Projekcija predmetov na zaslon. 

- Opazovanje predmetov z lupo. 
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- Opazovanje projicirane slike z lupo in koncept daljnogleda. 

- Opazuje in zbira podatke o planetih. 

- Sklepa, da tudi planeti kroţijo okoli Sonca. 

- Pogled na Osončje iz vesolja – gibanja in oddaljenosti. 

- Umetni sateliti in poleti v vesolje. 

- Nekaj o planetologiji – osnovne lastnosti planetov, tvorbe na planetih, primerjava 

z Zemljo. 

9. Z daljnogledom opazuje zvezde in gruče zvezd, ocenjuje in sklepa: 

- Oddaljenosti zvezd primerja z razdaljo do Sonca. 

- Seznani se z metodo paralakse. 

- Opazuje gruče zvezd in opazi, da so zvezde med sabo različno svetle. 

- Z opazovanjem mnoţice zvezd v Rimski cesti dobi predstavo o velikosti našega 

zvezdnega sestava. 

10. Seznani se s slikami nebesnih objektov in dobi predstavo o raznolikosti in 

razseţnosti vesolja: 

- Seznani se s slikami drugih galaksij in dobi predstavo o sestavi in razseţnosti 

vesolja 

- Seznani se s pogledom na vesolje kot celoto 

V nadaljevanju podajam kot primer le nekaj prvih učnih vsebin iz sklopa Sonce, 

Luna, Zemlja iz učnega načrta Astronomija v smislu predlaganih vsebin, učnih ciljev in 

aktivnosti, kjer sem poudaril tiste besede (predvsem glagole), ki v sklopu navedenih 

dejavnosti pri učencu razvijajo naravoslovne kompetence. Podoben primer bi lahko 

navedel na podlagi analiziranih učnih načrtov tudi za druge predmete, a bi bil 

rezultat podoben. 
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ASTRONOMIJA: Sonce, Luna in Zemlja (uvodni del) 

PREDLAGANE 

VSEBINE 
UČNI CILJI AKTIVNOSTI 

1.1 Sonce je vir 

svetlobe. 

Opazovanje sence. Učenci ugotovijo, da je senca vedno 

nasproti Soncu in sklepajo, da prihaja 

svetloba od Sonca. 

Opazovanje sence in polsence na robu 

sence in sklep, da rob sence ni oster zaradi 

razseţnosti Sonca. Iz kotne velikosti polsence 

s skico ocenijo kotno velikost Sonca. 

 Opazovanje Lune. Učenec opazi Lunine mene; ugotovi, da je 

videti vedno kot okrogla ploščica, deleţ 

svetlega dela pa se spreminja (opazovanja 

ponoči skozi dvogled). Opazuje Luno 

podnevi in ugotovi, da je kot med Luno in 

Soncem pri isti meni vedno enak. Sklepa, 

da je Lunina mena povezana s Soncem. 

1.2 Sonce, Luna in 

Zemlja so okrogle. 

Luna je okrogla. Učenci v zatemnjenem razredu opazujejo, 

kako je videti belo kroglo (ţogo), ki jo z 

različnih strani osvetljuje svetilka. (Pri poskusu 

je treba poskrbeti, da so stene dovolj daleč, 

da sipana svetloba s sten razreda ne uniči 

kontrasta.) Iz podobnosti z menami Lune 

sklepa, da je Luna okrogla. 

 Zemlja je okrogla. Vprašanje: ali je tudi Zemlja morda okrogla 

– kako se o tem prepričati? Dilema ploščata 

Zemlja – okrogla Zemlja: časovni pasovi in 

različna višina Sonca ob danem trenutku v 

različnih krajih govorijo v prid krogli. Slike 

Zemlje iz vesolja in podobnosti z Luninimi 

menami. 

 Ali je tudi Sonce 

krogla? 

Kritičen pogovor o vprašanju in ugotovitev, 

da domneve še ne znamo potrditi. 

1.3 Zemlja in Luna 

imata trdno 

površino z gorami 

in kraterji. 

Zemljin relief Učenec se seznani z letalskimi in satelitskimi 

posnetki Zemljine površine in se nauči 

razpoznavati značilnosti reliefa iz slik z 

različnimi osvetlitvami. 
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 Lunin relief Učenec opazuje Luno skozi dvogled in se 

seznani tudi z vesoljskimi slikami njenega 

površja. 

 Razlike med 

reliefom Zemlje in 

Lune. 

Opazi razlike med Zemljino in Lunino 

površino: odsotnost oceanov in oblakov na 

slikah Lune, velika pogostost kroţnih 

kraterjev na Luni in le redke take strukture 

na Zemlji, izraziti dolgi gorski hrbti in zajede 

na Zemlji in odsotnost le teh na Luni. 

 Podobnosti med 

reliefom Zemlje in 

Lune. 

Posnetki in filmi z Lune kaţejo, da je pokrajina 

podobna zemeljskim puščavam, podobnost 

in razlike med vulkani na Zemlji in kraterji na 

Luni. 

1.4 Sonce je veliko 

bolj oddaljeno kot 

Luna. 

Oddaljenost Lune in 

Sonca se ne 

spreminja. 

Učenec opazuje Sonce s preprosto »camero 

obscuro« in izmeri kotno velikost Sonca. 

Rezultat primerja z meritvijo širine polsence. 

Rezultat dodatno preveri, tako da izmeri 

razdaljo na kateri senca ploščice dane 

velikosti pokrije luknjico. Na enak način izmeri 

tudi kotno velikost Lune. Meritev ponovi ob 

različnih dnevih in časih dneva in se prepriča, 

da se kotna velikost Lune in Zemlje ne 

spreminja. 

 Luna kroţi okoli 

Zemlje. 

Učenci obnovijo razlago Luninih men z 

modelom z ţogo, ki jo z različnih strani 

osvetljuje svetilka. Ugotovijo, da zaporedje 

men lahko razloţijo s kroţenjem Lune okoli 

Zemlje. 

 Luna nam kaţe 

vedno isti obraz. 

S primerjavo slike Lune ob različnih menah 

učenci ugotovijo, da nam kaţe vedno isti 

obraz. 

 Trenutek nastopa 

Luninega krajca. 

Učenci s pomočjo skice in modela z ţogo 

ugotovijo, da v trenutki krajca vidimo 

osvetljene natanko polovice Lune (raven 

terminator med svetlobo in temno stranjo) ter 

da so Zemlja, Luna in Sonce tedaj v ogliščih 

pravokotnega trikotnika. 
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 Aristarhovo 

Sklepanje o razmerju 

med oddaljenostjo 

Lune in Sonca. 

Učenci opazujejo nastop prvega krajca v 

dveh zaporednih mesecih. Iz tabel preberejo 

trenutke nastopov drugih men. Ĉe 

predpostavljajo, da se Luna okoli Zemlje 

giblje enakomerno, lahko sklepajo, da bo 

med nastopom prvega in zadnjega krajca 

minilo več časa, kot med nastopom 

zadnjega in prvega krajca. 

... itd. 

 

Komentar izpostavljenih besed: 

Ugotavljanje: Opazovanje tako astronomskih pojavov kot laboratorijskih 

eksperimentov je pomemben segment. Učitelj mora voditi učenca pri opazovanju in 

izgradnji UGOTOVITVE, saj je to dejansko rezultat opazovanja. Ugotovitev bi bila tudi 

»dolţina mize« pri običajnem poskusu pri fiziki. Ugotovitev se lahko nadalje obravnava 

v smislu kritičnega vrednotenja (merska napaka, je bilo opazovanje neodvisno od 

motečih dejavnikov in vplivov, smo res opazovali to, kar nas dejansko zanima – 

priprava opazovanj, osredotočanje...) 

Opazovanje: Opazovanje je pravzaprav aktivna faza med izvajanjem poskusa, 

na katerega lahko vplivamo, spreminjamo parametre ipd. Pri astronomskih 

opazovanjih pa lahko le »opazujemo«. Seveda pri izbiri denimo okularjev teleskopa 

ali druge opreme vplivamo na to, kolikšno zorno polje bomo opazovali, na sam 

»merjenec« oz. opazovan nebesni pojav pa sami ne moremo vplivati. V učnem 

načrtu se omenja glagol poskrbeti, s katerim usmerjamo eksperimentalno delo tako, 

da izločimo moteče dejavnike in zagotovimo resnično opazovanje tistega 

pojava/procesa, ki ga ţelimo opazovati. Tega se je dobro zavedati, saj pogosto 

ravno opazovalec z opazovanjem spremeni stanje merjenca, tega je sicer v 

astronomiji manj. 

Sklepanje: Sklep ali sklepanje je tista končna ugotovitev, ki jo na podlagi 

kritične diskusije med vsemi alternativami sprejmemo  kot najverjetnejšo. Sklep je 

zaključna trditev ali izmerjen/določen podatek po končanem opazovanju ali 

eksperimentu. Iz sklepa se nadaljujejo druge dejavnosti. Iskanje podobnih primerov, 

razlik z drugimi sistemi ipd. 

Ocenjevanje: Podajanje ocene sodi v skupino dejavnosti določanja. Določamo 

lahko z meritvijo (primerjanjem z znano mero) ali ocenjevanjem. Ocenjevanje poteka 

običajno hitreje, je pa praviloma manj natančno v kvantitativnem smislu. Za 

uspešnost ocenjevanja je potrebno imeti (učenec jih mora pridobiti) izkušnje, 

občutek. Smiselno je pri primernih poskusih učence najprej vzpodbuditi, naj podajo 

oceno, nato se izvede kvantitativna meritev ter se rezultata med seboj primerjata. 
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Sčasoma si bodo učenci vse bolj razvili kompetenco podajanja razmeroma 

natančne ocene. 

Naj navedem le še nekatere:  

Prepričati se – če nas poskus ali opazovanje izkustveno prepriča o nečem, je to 

novo vedenje, znanje trajnejše. 

Dilema – motiv za diskusijo o alternativah, iskanje argumentov kot orodje pri 

iskanju prave resnice. 

Kritičen pogovor – pro in kontra, iskane argumentov za in proti veljavnosti 

določene trditve, ovrednotenje razpoloţljivih podatkov. 

Seznaniti se – niţja stopnja znanja, pomembna pri osnovnih pojmovnih 

strukturah, seznaniti se z določenim pojavom, dejstvom, ne da bi ga podrobneje 

razlagali in pojasnjevali. 

Razpoznavati – razumeti posamezno lastnost, jih biti sposoben med seboj 

primerjati ter razločevati / razpoznati posamezne. 

Podobnosti – biti sposoben iskanja podobnih lastnosti, analogij, razlage na 

nekem drugem (ţe znanem in podobnem) primeru. 

Razlike – za razliko od iskanja podobnosti v tem primeru iščemo tipične razlike 

med dvema elementoma, pojavoma, lastnostma..., če znamo poiskati razlike, dva 

elementa tudi ločimo. Ĉe med dvema elementoma znamo poiskati razlike, se lahko 

nadalje vprašamo o podobnostih med njima. 

Primerjava – vključuje tako razlike kot podobnosti. Dva elementa primerjamo 

med seboj v tem, ko iščemo podobne in razlikovalne lastnosti. Včasih iz primerjave 

izhaja tudi kvalitativni opis: večji/manjši, svetlejši/temnejši, hitreje/počasneje... V 

primeru kvantitativne primerjave (merjenje) pa primerjamo določeno lastnost 

merjenca z znano veličino (merilom, etalonom). 

Razloţiti – visoka stopnja znanja. Poleg vedenja, poznavanja in razumevanja 

določenih zakonitosti, lastnosti, procesov jih je učenec kompetenten tudi pojasniti, 

razloţiti. Ob tem razmišlja, kako korektno predstaviti to, kar ve. Išče besedne, grafične 

in druge formulacije, s katerimi obrazloţi pojav ali rezultat eksperimenta. 

S pomočjo (skice, modela, tabele...) – zna uporabljati, še bolje izdelati, 

razpoloţljive pripomočke (model), znanstveno prezentirane podatke (skica, graf, 

tabela...). Pripomočkov in podatkov se posluţuje v interpretaciji in razlagi ter 

predstavitvi pojavov. 

...v ogliščih pravokotnega trikotnika. – Je kompetenten, da uporablja znanja iz 

drugih področij (npr. matematike) pri pojasnjevanju dognanj. Jih zna v smiselnih 

trenutkih, na primernih mestih in v ustrezni meri vključevati v svoje delo. 



 

 

˝Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 prednostne 

usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izvajanje projekta 

naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

757 

PODOBNE BESEDNE ZVEZE NAJDEMO V VSEH UĈNIH NAĈRTIH NARAVOSLOVNIH 

PREDMETOV, zato menim, da so zgoraj navedeni primeri primerni za razmislek tudi pri 

ostalih predmetih, ne le pri fiziki, astronomiji in naravoslovju, ki jih poučujem. 

Opozoril bi še na eno moţnost, kjer pa lahko učitelj »inovativno« pristopa k 

pouku. V didaktičnih priporočilih pri večini naravoslovnih predmetov najdemo 

podobno formulacijo: »V predlaganem razporedu je še okrog 30% prostora (nekoliko 

manj v prvem sklopu) za dodatne teme po izbiri učitelja in priporočam, da naj jih 

obravnava po svoji presoji, pri čemer je pametno slediti tekočemu razvoju in se 

odzivati na ţelje učencev.« 

V kolikor ima učitelj občutek omejevanja s strani učnega načrta v okviru 

definiranih vsebin, lahko inovativnejše učne metode uporablja v okviru prej 

omenjenega razpoloţljivega časa znotraj ur predmeta. Sem tudi po vsebini spadajo 

sodobne in aktualne teme. 

Tudi v odstavku, kjer se učitelju sugerira način podajanja učne snovi najdemo 

nekaj napotkov za razvoj naravoslovnih kompetenc (poudarjene besede): 

Podajanje učne snovi: 

Pri podajanju učne snovi naj učitelj upošteva globalne cilje navedene v uvodu. 

Posebej ţelimo poudariti, da je eden bistvenih ciljev predmeta razvijanje 

abstraktnega mišljenja, ki ga dosegamo na ta način, da pride učenec do spoznanja 

s poskusom, nato pa to spoznanje razloţi in po moţnosti napove izid naslednjega 

poskusa. Opazovanja so za astronomijo bistvena, pomembno pa je tudi to, da jih 

spremljajo poskusi, ki razloţijo pomen opaţenega. 

Komentar: 

Abstraktno mišljenje se ne razvija povsod in zadostni meri. Pri naravoslovnih 

predmetih moramo poskrbeti tudi za razvoj te kompetence.  

Dober pristop je v naslednjih treh korakih: 

- do spoznanja priti s poskusom, 

- razlaga spoznanja, 

- napoved izida naslednjega poskusa. 

Ponovno se poudari povezava in hkratnost med: 

- opazovanji, 

- izvajanjem poskusov. 

Slednji s pomočjo modelov, laboratorijskih poskusov in uporabe pomagal 

pomagajo pojasniti opaţeno pri opazovanjih. 
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Predlogi za nadaljnje delo 

Predlagam, da se posebno sistematično razmisli o EKSPERIMENTU pri 

naravoslovju. Brez poskusa (in opazovanj) se bije le »beseda proti besedi«, kar pa je 

za naravoslovje po mojem mnenju nesprejemljivo. Eksperimentiranje mora biti 

dovršeno. Učitelju so danes na voljo mnogi novi pripomočki, mnogih ne zna 

usposobljeno uporabljati, zato bi bilo potrebno poskrbeti za intenzivna usposabljanja 

učiteljev. Mnogo učiteljev v praksi spozna, da za plastično predstavitev določenega 

pojava nima na voljo eksperimentalnih sredstev ali učnih modelov, zato bi bilo 

potrebno te modele razviti in jih dobaviti učiteljem ter jih hkrati usposobiti, kako naj te 

modele učinkovito uporabijo pri pouku. 

Vsa pozornost se usmerja le v pouk. Učitelji pričakujemo tudi več aktivnosti tistih, 

ki se z razvojem šolstva in s tem povezanim razvojem naravoslovnih kompetenc 

ukvarjajo, da bodo pomagali razvijati kvaliteto tudi drugih dejavnosti: projektni tedni, 

naravoslovni dnevi, mladi raziskovalci, tekmovanja iz znanj, tabori, ekskurzije ipd. 

Ĉe ţelimo v skladu z usmeritvami Evropske unije razvijati v analiziranem 

dokumentu navedene kompetence (Uradni list Evropske unije), ne smemo krčiti 

števila obveznih in izbirnih predmetov s področja naravoslovja, kvečjemu nasprotno. 

Pa ne le števila predmetov, pomemben je tudi razpoloţljiv čas (št. ur pri predmetu) in 

nabor vsebin (bojim se, da vse spremembe učnih načrtov krčijo nabor vsebin). Kot 

učitelj se ne strinjam s sistemom »manj je več«, saj se najprej skrči nabor tem pod 

krinko, da bodo preostale teme zaradi tega kvalitetneje obdelane, kmalu nato pa se 

ţe razplamti pogovor o zdruţevanjih predmetov, krčenju števila ur ali izbirnosti na 

naravoslovnem področju. Ĉe ţelimo resnično slediti usmeritvam Evropske unije, ki jo 

podpira tudi domača naravoslovno-pedagoška stroka in učitelji praktiki, potem se 

moramo takšnim poskusom na daleč izogniti. 

Viri  

- Ključne kompetence, Uradni list Evropske unije, 394, 10-18, 30.12.2006 

- Učni načrt za fiziko v osnovni šoli (spletna stran moodle – projekt Razvoj 

naravoslovnih kompetenc) 

- Učni načrt za astronomijo v osnovni šoli (spletna stran moodle – projekt Razvoj 

naravoslovnih kompetenc) 

- Učni načrt za naravoslovje v osnovni šoli (spletna stran moodle – projekt Razvoj 

naravoslovnih kompetenc) 
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Analiza 

Avtor: Alenka Vilar 

 

Opis svojega dela 

Učiteljica razrednega pouka v 5. razredu OŠ 

Mnenje o sedanjem stanju naravoslovnih kompetenc 

Pouk NIT v petem razredu obsega 105 ur. 

V letni pripravi strokovnega dela je predvidenih/načrtovanih 95 ur (86 ur pouka 

in 9 ur za kontrolne naloge). 10 ur je nerazporejenih. 

V okviru učnega načrta obravnavamo naslednja poglavja: ( Povzeto iz učnega 

načrta) 

Shranjevanje in transport 

- iz izkušenj povzamejo, da vsako telo zavzema prostor, da gre v posodo več 

snovi, čim večjo prostornino ima, in da na istem prostoru ne moreta biti dve 

telesi hkrati; 

- znajo primerjati prostornine teles različnih oblik; 

- spoznajo, da se pri gnetenju (ilovice, plastelina), presipanju (mivke in ţita) in 

prelivanju (kapljevine) ohranja prostornina telesa; 

- naštejejo posode in prostore za shranjevanje različnih snovi: tekočin, trdnih teles, 

plinov; 

- poznajo pomen embalaţe za shranjevanje predmetov in snovi ter jo vrednotijo 

z ekološkega stališča; 

- spoznajo, da gre v posodo več snovi, če jo stlačimo, zgostimo; 

- spoznajo različne načine shranjevanja snovi; 

- vedo, da telesa, ki tonejo v tekočini, odrivajo tekočino navzgor 

Snovi v naravi, podatki 

- spoznajo agregatna stanja vode in njihove lastnosti; 

- razločujejo zgoščanje in izhlapevanje/izparevanje;   

- spoznajo vodo kot topilo, spoznajo pojme topilo, topljenec in raztopina;   
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- ugotovijo, da se v vodi lahko raztopi omejena količina snovi, nekatere snovi pa 

se ne topijo v vodi;   

- razumejo stekanje tekoče vode proti morju, ki je največji zbiralnik vode;   

- razlikujejo med površinskimi vodami in podtalnico;   

- spoznajo pomen podtalnice kot vira pitne vode;   

- naštejejo onesnaţevalce površinskih voda in podtalnice; 

- pojasnijo posledice onesnaţenja; 

- razumejo procese pri kroţenju vode: spremembe temperatur, agregatnega 

stanja in gibanje; 

- razumejo pomen varovanja vode in omejenost vodnih zalog, 

- spoznajo lastnosti vode za pitje; 

- poznajo nevarnosti pitja onesnaţene vode; 

- spoznajo pomen vode za ţivljenje in vodo kot ţivljenjski prostor nekaterih bitij; 

- vedo, da ţiva bitja vsebujejo veliko vode; 

- zavedo se pomena vode za hlajenje ţivih bitij; 

- ugotovijo, da je voda sestavina večine ţivil in pijač; 

- ugotovijo, da voda med ţivimi bitji in okoljem nenehno kroţi; 

Voda 

- znajo deleţe prikazati v kolačniku; 

- znajo pokazati višino in strmino stopnišč in klancev; 

- znajo sestaviti in narisati stopnišča in klance, ki se jim strmina na nekem mestu 

spremeni; 

- znajo klanec predelati v stopnišče; 

- znajo primerjati strmine stopnišč in klancev; 

- -znajo elementom mnoţice prirediti sestavine kake zbirke za sestavljanje 

histogramov in sestaviti histogram, 

- znajo narisati histogram na karirast papir (in ga prikazati na računalniku), 

- razrede predmetov znajo urediti, sestaviti tabelo in narisati histogram, 
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- znajo eksperimentalno ugotoviti časovni potek gibanja, natakanja vode v 

različno oblikovane posode in spreminjanje temperature vode, 

- znajo sestaviti tabelo za časovni potek pojava, 

- znajo narisati stopničasti graf pojava in pojasniti širino in višino stopnic, 

- znajo uporabljati besede in besedne zveze, ki izraţajo deleţe: večina, skoraj vsi, 

manjšina, noben, polovica, tretjina, 

- znajo razvrstiti mnoţico v dva ali več razredov, prešteti elemente v vsakem 

razredu in sestaviti tabelo porazdelitve po kvalitativni spremenljivki, 

- znajo narisati lomljeni graf pojava in razloţijo strmino, 

- znajo razvrstiti mnoţico v dva ali več razredov, prešteti elemente v vsakem 

razredu in sestaviti tabelo porazdelitve po kvalitativni spremenljivki, 

Zrak 

- seznanijo se s sestavo zraka; 

- poimenujejo dušik, kisik, ogljikov dioksid; 

- zvedo, da Zemljo obdaja plast zraka ali atmosfera; 

- spoznajo načine merjenja zračnega tlaka, 

- spoznajo, da so za gorenje potrebni zrak (kisik), gorivo in visoka temperatura; 

- spoznajo snovi, ki nastajajo pri gorenju; 

- spoznajo nekatere načine gašenja poţarov: z vodo, s peno ali s prahom; 

- ugotovijo onesnaţenje zraka s trdimi delci; 

- opredelijo glavne lokalne onesnaţevalce zraka; 

- spoznajo ukrepe za čistejši zrak; 

- kritično vrednotijo odnos ljudi do onesnaţenja zraka; 

- utemeljijo pomen čiščenja zraka in zračnih filtrov; 

- spoznajo, kaj je dim; 

- spoznajo lišaje, kot biološke kazalce čistega zraka; 

- razvijejo odgovoren odnos do okolja; 

- opazijo različne sestavine v prsti; 
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- opazijo različne barve in zrnatost prsti; 

- vedo, da je prst vrhnja plast tal, ki vsebuje razkrojene rastlinske in ţivalske 

ostanke; 

- spoznajo pomen sestave prsti za rast rastlin; 

- opazujejo različne vrste prsti in ugotavljajo razlike med njimi; 

- razlikujejo prsti po barvi, zrnatosti, zračnosti, po sestavi in ne/prepustnosti vode; 

- spoznavajo vrste prsti glede na okolje; 

- spoznajo glavne onesnaţevalce prsti; 

- ugotovijo, kako onesnaţena voda, odpadna olja in tekoča goriva onesnaţijo 

prst; 

- vedo, da lahko pride do onesnaţenosti prsti pri poplavah; 

- ugotovijo vzrok onesnaţenja prsti ob avtomobilskih cestah; 

- spoznajo posledice škropljenja vrtnin in poljščin; 

Prst 

- opazijo različne sestavine v prsti; 

- opazijo različne barve in zrnatost prsti; 

- vedo, da je prst vrhnja plast tal, ki vsebuje razkrojene rastlinske in ţivalske 

ostanke; 

- spoznajo pomen sestave prsti za rast rastlin; 

- -opazujejo različne vrste prsti in ugotavljajo razlike med njimi; 

- razlikujejo prsti po barvi, zrnatosti, zračnosti, po sestavi in ne/prepustnosti vode; 

- spoznavajo vrste prsti glede na okolje; 

- spoznajo glavne onesnaţevalce prsti; 

- ugotovijo, kako onesnaţena voda, odpadna olja in tekoča goriva onesnaţijo 

prst; 

- vedo, da lahko pride do onesnaţenosti prsti pri poplavah; 

- ugotovijo vzrok onesnaţenja prsti ob avtomobilskih cestah; 

- spoznajo posledice škropljenja vrtnin in poljščin; 
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Ţiva bitja izmenjujejo snovi z okolico in jih spreminjajo 

- vedo, da je ţivljenjsko okolje tisti del okolja, kjer se giblješ, imaš bivališče, dobiš 

snovi in energijo za ţivljenje; 

- vedo, da vsa ţiva bitja potrebujejo: energijo, ustrezno temperaturo, vodo, s 

potrebnimi snovmi zapolnjen prostor; 

- ločijo ţivo in  neţivo naravo; 

- ločijo naravno in umetno okolje; 

- opišejo pot vode v kopenski rastlini od črpanja iz zemlje do izhlapevanja; 

- opišejo, kaj se dogaja z vodo v človeškem telesu; 

- primerjajo ţile rastlin in človeka; 

- vedo, da voda v telo prinaša in iz njega odnaša snovi; 

- spoznajo, da se z znojem in sečem iz telesa odstranjujejo škodljive snovi;  

- utemeljijo človekovo vsakdanjo potrebo po vodi; 

- razumejo razlike v ţivljenjskih pogojih v vodi in na kopnem; 

- vedo, čemu rastline potrebujejo svetlobo; 

- poznajo pomen kisika za dihanje; 

- spoznajo, da vsa ţiva bitja dihajo; 

- zvedo, da v telesu poteka proces, v katerem iz hrane in kisika nastajata ogljikov 

dioksid in voda – ta proces je podoben gorenju; 

- zvedo, da si rastlina dela hrano iz ene sestavine hrane (ogljikov dioksid) in vode; 

- poznajo ţivali, ki so rastlinojedci, mesojedci, plenilci, zajedalci;  

- po videzu ocenijo ali je ţival plenilec ali ne; 

- primerjajo količine hrane, ki jih dnevno potrebujejo različno velika ţiva bitja; 

- primerjajo jedilnik človeka in ţivali in ugotovijo, katere sestavine vsebuje hrana; 

- sklepajo o vzrokih in posledicah podhranjenosti in prehranjenosti; 

- razumejo pomen pestre in uravnovešene prehrane za zdravje in rast; 

- vedo, da je zdravo jesti 4-6 obrokov čez dan; znajo si pripraviti različne vrste 

hrane; 
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- razvrstijo ţivila v skupine po izvoru; 

- vedo, kaj je zdrava prehrana in kaj k njej sodi; 

- odločijo se za pitje vode brez dodatkov; 

- ugotovijo različno trajnost različnih ţivil; 

- spoznajo pomen razkosanja in ţvečenja hrane; 

- spoznajo pomen mešanja s slino in drugimi prebavnimi sokovi; 

- zvedo, da se snovi skozi prebavila spreminjajo; 

Shranjevanje in transport 

- vedo, da tekočine tečejo; 

- iz izkušenj zvedo, da se podobno obnašajo zrnate snovi, zlasti če se tresejo; 

- vedo, da kapljevina teče, če je med gladino in odtočno odprtino višinska 

razlika; 

- spoznajo pot vode od zajetja do pipe in spoznajo porabnike vode; 

- spoznajo, da vodovodna pipa krmili vodni tok po ceveh, 

- spoznajo porabnike vode, 

- iz poskusov povzamejo, da tlačna razlika poganja tekočinski tok; 

- poiščejo zglede za črpalke; 

TEKOĈINE TEĈEJO ZARADI VIŠINSKE RAZLIKE 

Snovi v naravi, vpliv sonca na vreme 

- spoznajo način merjenja hitrosti in smeri vetrov; 

- spoznajo pomen vetra pri opraševanju rastlin; 

- zvedo, kako izkoriščamo veter in se zavedajo nevarnosti močnih vetrov; 

- spoznajo pomen gibanja zraka in izkoriščanja moči vetra (npr. pri jadranju); 

- iz meritev in vremenskih poročil vedo, da temperatura v spodnji plasti z višino 

navadno pada; 

- poznajo ciklone kot območja z nizkim tlakom in anticiklone kot območja z 

visokim tlakom; 
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- zvedo, da tlačne razlike poganjajo vetrove od anticiklonov proti ciklonom; 

- spoznajo, da na smer vetrov vplivajo še druge okoliščine; 

- z opazovanjem neba se naučijo razlikovati med dvema stopnjama oblačnosti 

(delno in preteţno oblačno); 

- spoznajo gostoto snovi; 

- iz izkušenj povedo, da lahko tok ene snovi prenaša s seboj tok druge snovi 

(valovi prinašajo alge); 

- iz vremenskih poročil povzamejo, da vetrovi lahko prinesejo padavine – tok 

zraka s seboj nosi tok vodne pare; 

- iz poročil in opazovanj lahko povzamejo, da lahko vetrovi povzročijo otoplitev 

ali ohladitev – zračni tokovi prenašajo toplotne tokove; 

- vedo, da- vedo, da se snovi na soncu grejejo, če vpijajo sončno svetlobo; 

- iz izkušnje vedo, da zrak prepušča vidno svetlobo; 

- preizkusijo, da sonce ogreva tla in da tla ogrevajo ali ohlajajo zrak; 

- vedo, da se prisojni bregovi ogrejejo bolj kot osojni; 

- preizkusijo, da voda nekoliko vpija vidno svetlobo in se zato lahko neposredno 

greje od sonca; 

- spoznajo, da toplota teče s toplega na hladno; 

- razlikujejo temperaturo in toploto; 

- naučijo se uporabljati termometer in stopinjo; 

- zvedo, da različne snovi različno prevajajo toploto; 

- spoznajo pomen izolacijskih materialov; 

- spoznajo vrste toplotne izolacije pri ţivih bitjih; 

- ugotavljajo izolacijske sposobnosti stiropora; se voda in zrak pri segrevanju 

raztegujeta in redčita, pri ohlajanju pa se krčita in zgoščata; 

Prehranje-valne verige in spleti 

- zvedo, da so v ţivih bitjih nakopičene energija in hranilne snovi; 

- spoznajo, da zelene rastline namesto hrane potrebujejo zrak, vodo in sončno 

svetlobo; 
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- ugotovijo medsebojno odvisnost ţivih bitij v naravi; 

- sestavijo nekaj prehranjevalnih verig v gozdu, mlaki in na travniku; 

- spoznajo pomen potrošnikov in proizvajalcev v naravi; 

- razumejo mesebojne odvisnosti ţivljenja na Zemlji od Sonca; 

- razloţijo, kako razkrojevalci prispevajo k nastajanju rodovitne prsti; 

- spoznajo pomen razkrojevalcev pri kroţenju snovi v naravi; 

- sklepajo o posledicah v naravi, če je premalo razkrojevalcev ali preveč odmrlih 

bitij; 

- ugotovijo, da so organizmi iste vrste lahko hrana različnim ţivalim; 

- ugotovijo, da vrsta s pestrejšo hrano laţje preţivi; 

- spoznajo pomen prepletanja prehranjevalnih verig za ravnovesje v naravi;  

- primerjajo poloţaj človeka v prehranjevalnih verigah, če je lovec in nabiralec 

oz. poljedelec in ţivinorejec; 

- poznajo najbolj značilne kulturne rastline in domače ţiveli naših krajev; 

- ugotovijo manjšo pestrost ţivljenja na obdelovalnih površinah kot v prosti naravi; 

- spoznajo posledice škropljenja vrtnin in poljščin; 

- poznajo znake za strupene snovi; 

Gibanje se prenaša z gonili 

- ob razstavljanju in sestavljanju preprostih strojčkov ali igrač, preučujejo sestavne 

dele in njihovo delovanje,  

- vedo, da stroj sestavljajo pogonski, prenosni del ter orodje, vse pa povezuje 

ohišje, 

- spoznajo različne načine prenašanja gibanj, 

- opazujejo sestavine gonil, jih poimenujejo, 

- opišejo in predstavijo njihovo vlogo, 

- znajo sestaviti model veriţnega gonila, 

- poimenujejo sestavine gonila in jih skicirajo z dogovorjenimi znamenji, 

- ločujejo pogonski del od gnanega dela, 
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- vedo, da veriga prenaša gibanje, 

- spoznajo moţnosti uporabe veriţnega gonila, 

- presojajo ustreznost modela in predlagajo izboljšave, 

- znajo sestaviti, poimenovati dele in skicirati jermensko gonilo, 

- spoznajo, da jermen prenaša gibanje, lahko pa tudi breme, 

- spoznajo moţnosti uporabe jermenskega gonila, 

- spoznajo napravo z zobniškim gonilom, 

- znajo poimenovati posamezne sestavine zobniškega gonila, 

- spoznajo, da morajo zobniki delovati ubrano, 

- znajo povezati dele gibajoče se igrače, 

- spoznajo in uporabijo različne načine za spajanje (lepljenje ...), 

- usposabljajo se v vrednotenju izdelkov. 

Veliko izkušenj o stanju  naravoslovja v 5. razredu vam ne morem posredovati, 

ker smo z devetletko v 5. razredu na naši šoli pričeli šele v prejšnjem šolskem letu 

2007/ 2008 

Pa vendar so opazne precejšnje razlike učnega načrta osemletke, ki je bil za 

učence tedanjih četrtošolcev bistveno bolj povezan z ţivo naravo in ţivljenjem v ţivi 

naravi . Učenci so spoznavali vrste drevja, grmovnic , nekate gozdne rastline, gozdne 

ţivali, ki so jim bile blizu. V prenovljenem učnem načrtu za devetletko je ţiva narava 

skoraj popolnoma izvrednotena. Moje mnenje je tako:  Kako naj desetletni otrok 

povezuje ali išče prehranjevalne verige, če ne pozna ţivali in ne ve s čim se 

prehranjujejo! 

Kako naj prepoznava gozdne polodove, če ne pozna gozdnega drevja! 

Še veliko je takšnih in podobnih vsebin, ki bi jih lahko naštela, ki so otroku koristile 

pri prepoznavanju sveta v katerem ţivi. Kar je za otroka bistveno!!!!! 

V učnem načrtu za devetletko je torej ogromno vsebin neţive narave, ki pa so 

otroku nekako veliko bolj tuje,kot  vsebine ţive narave, ki jih otrok lahko vidi, prime v 

roke ali začuti. 

Učencem je nekako zelo teţko predstaviti zračni tlak, oz. si ga večina ne more 

predstavljati, ker še v tej starosti niso sposobni dojemati abstraktno. 

Nekoliko bolje si znajo ob poskusih predstavljati zrak in veter. 
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Tudi gonila so čisto tehnična zadeva, ki pa jih lahko lepo predstavimo s 

pomočjo tehničnih sestavljank. 

Sem pa navdušena nad tem, da je pri posameznih poglavjih kar precej 

poskusov, ki jih učenci radi izvajajo, pri tem pridobivajo izkušnje, ročne spretnosti in 

boljše predstave o neţivi naravi. 

Nasplošno je moje mnenje, da je stanje naravoslovja v 5. razredu dobro. Dodati 

bi bilo treba le še črtane vsebine ţive narave. 

Predlogi za nadaljnje delo 

- Kako vpeljati vsebino ţive narave v nove prenovljene učne načrte. 

- Kako izvajati še več zanimivih poskusov pri  predmetu NIT. 

- Zakaj je potrebno toliko sprememb učnih načrtov in s tem poplava novih 

učbenikov in delovnih zvezkov. 

- Kako spremeniti stanje naravoslovja na bolje. 
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Proučevanje naravoslovnih kompetenc v predšolskem obdobju  

Avtor: Martina Ĉrešnik, vzgojiteljica 

 

Opis dela: 

Opravljam delo vzgojiteljice v Vrtcu pri OŠ Muta, v drugem starostnem obdobju. 

Pri svojem strokovnem delu v oddelku od 3 – 6 let je potrebno poleg interesa in 

ţelja otrok upoštevati razvojne značilnosti otrok.  

Poznavanje otrokovega razvoja v predšolskem obdobju predstavlja 

pomemben dejavnik, saj je pri vzgojnem delu potrebno upoštevati določene 

razvojne zakonitosti. 

V otrokovem razvoju so kritična obdobja, kjer se otrok največ nauči, pridobi 

določeno stopnjo razumevanja odnosov do drugih in  do samega sebi, ob tem pa 

naj velik poudarek naklonimo psihičnim procesom od govora, čustev, mišljenja…. 

Predšolska vzgoja mora graditi na neposredni aktivnosti s predmeti in 

pridobivanju konkretnih izkušenj, spoznanj, oblikovanju predstav o pojavu, situaciji… 

Otroška igra je pomemben dejavnik, kjer otrok neposredno spoznava, se uči, 

proučuje, preizkuša. 

Področja, kjer se srečujem z naravoslovnimi kompetencami: 

Predšolska vzgoja v vrtcih se odvija po programu Kurikulumu za vrtce, ki vsebuje 

naslednja področja: narava, druţba, jezik, matematika, umetnost in gibanje. 

V neposrednem delu z najmlajšimi pravzaprav ni situacije, kjer ne bi bile 

zaznane naravoslovne kompetence.  

- Jutranji prihod otrok v vrtec, 

- Zbiranja otrok v različnih kotičkih  

- Prehranjevanaje, ki zajema poleg kulture hranjenja še osnovno nego in pomen 

le te,  

- Igre in dejavnosti v različnih oblikah dela,  

- Iskanja situacij za nova spoznanja,  

- Odkrivanje, bivanja v naravi, 

- Gibanja, igre in raziskovanja,  

- Medsedebojni odnosi, do reševanja konfiliktov,  
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- Komunikacije 

- Počitka in sprostitve  

Naloga strokovnega tandema v oddelku je vsebine in dejavnosti otrokom 

ponuditi  na njim razumljiv in sprejemljiv način. Ravno pri tem so pomembne 

zakonitost razvoja, ki nam pomagajo odkrivati, kaj je otrok sposoben narediti v določi 

starosti. 

Pri vzgojnem delu v vrtcu uporabljam enakovredno vsa vzgojna področja, ki se 

med vsebinami prepletajo. Ni moţno načrtovati brez področje dejavnosti le z vidika 

narave temveč se vsebine nenehno povezujejo z drugimi področji.  

Otrok pogosto pridobiva naravoslovne, tehnološke, fizikalne, komunikacijske, 

socialne izkušnje v okviru naravoslovnih dejavnosti, ki jih dopolnjuje z s področji 

umetnosti, druţbe, matematike. 

Zapisani cilji pri posameznih področjih dejavnosti predstavljajo le okvir, znotraj 

katerega so vsebine in dejavnosti strokovna ponudba strokovnim delavkam v vrtcih. 

NARAVA: 

Področje,  v okviru katerega razvijamo otrokove sposobnosti za dejavno 

vključevanje v ţivljenjsko in v druţbeno okolje, ter ustvarjanju zdravega in varnega 

ţivljenjskega okolja. 

Področje postopno razvija naravoslovne pojme, mišljenje, sklepanje, moţnosti 

za reševanje problemov, klasifikacijo, iskanja bistva in pomena pri oblikovanju 

konceptov. 

Procesi pri otroku potekajo nezavedno v obliki igre in dejavnosti. Odnos do 

narave prevzema po principu vzgleda odraslih. 

Ob tem spoznava ţiva bitja, predmete in pojave v svojem ţivljenjskem okolju. 

Spoznava naravno okolje z  lastno aktivnostjo in dejavnostjo. 

Podobo okolja vključuje v vsakdanje ţivljenje in skrbi za ohranjanje naravnega 

okolja.  

Otrok v vrtcu aktivno raziskuje pojave, ki ga zanimajo. To raziskovanje navadno 

pripelje do novega spoznanja le ob aktivnem sodelovanju v naravi. Zato je toliko bolj 

pomemben neposreden stik z naravo. 

Spoznava spremembe v naravi in ţivljenju glede na letne čase.. Osredotoči se 

na gibanje  stvari in opazovanje, kdaj in kako se predmeti gibljejo 

Pri naravoslovnih dejavnostih otrok spoznava,da vseh ugotovitev le ni moţno 

razumeti in ni moţno na vsa dogajanja v naravi najti odgovore. 
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Spoznava, odkriva svoje telo, funkcije telesa in pomen zdravega 

prehranjevanja in načina ţivljenja nasploh. 

Za uspešno načrtovanje dejavnosti s področja narave  ni le pomembno 

ţivljenjsko okolje in prostor, kjer ţivimo, temveč načrtovani cilji s katerimi udejanjamo 

aktivnosti. 

Zastavljeni so lahko globalni cilji dolgoročno ali kratkoročno zasnovani cilji. 

Pomembna je pot do uresničevanja ciljev.  

Še pomembnejša je pot naprej, kar nam bo ostalo za vse ţivljenje. 

NAJPOGOSTEJŠI CILJI PRI NAĈRTOVANJU STROKOVNEGA DELA S PODROĈJA 

NARAVE: 

- Opazuje, doţivlja, odkriva in spoznava ţivo in neţivo naravo 

- Spoznava in odkriva lastnosti materialov, snovi, jih primerja 

- Odkriva in spoznava značilnosti rastlinskega in ţivalskega sveta 

- Spremlja naravne spremembe v okolju 

- Izvaja poizkuse, eksperimentira 

- Odkriva naravne pojave 

- Spoznava načine zbiranja in prenosa informacij 

- Spoznava, da njegovo zdravje vpliva okolje in on sam 

- Odkriva in spoznava lastnosti vode in tekočin, kako se snovi mešajo in kako  

spreminjajo lastnosti 

- Se uri v različnih opravilih in razvija tehnično ustvarjalnost 

NAJPOGOSTEJŠE DEJAVNOSTI S PODROĈJA NARAVE: 

- Išče, opazuje, primerja, komentira, skrbi.. 

- Išče informacije, zbira materiale, snovi, predmete. 

- Proučuje svoje telo, primerja, spoznava funkcije. 

- Opazuje rastline, spreminja pogoje in predvideva posledice. 

- Spoznava čutila in pomen. 

- Posnema različna gibanja ljudi, predmetov, pojavov. 

- Opazuje spremembe v daljšem časovnem obdobju. 
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- Primerja trajanje dogodkov, napoveduje zaporedje le teh. 

- Spoznava različne materiale, raziskuje poreklo materialov, usnje, les, kamen, 

plastika, testo…. 

- Se igra z vodo v različnih stanjih. 

- Se igra z zrakom, ugotavlja, 

- Meri tekočine, preliva, meša. 

- Sodeluje pri ločenem zbiranju odpadkov in spoznava posledico kopičenja 

odpadkov za okolje in zdravje. 

VLOGA ODRASLIH: 

Otroci prevzemajo odnos odraslih do narave, zato se moramo truditi, da s 

svojim vzgledom otroke pripeljemo do pozitivnega odnosa do naravnega okolja. 

Otrokom dajemo dovolj moţnosti, da z lastnim preizkušanjem začutijo naravo z 

vsemi čutili. Nuditi jim je potrebno dovolj priloţnosti v naravnem okolju in veliko mero 

spodbude. Poskrbeti moramo, da se njihova videnja in spoznanja nenehno 

povezujejo in dopolnjujejo z novimi znanji in odkritji. Strokovni delavci v vrtcih smo 

koordinatorji vseh dejavnosti in situacij, z veliko ponudbo motivacijskih sredstev za 

aktivnost otrok. 

MATEMATIKA: 

Ţe zelo zgodaj se otrok srečuje z matematiko. 

To področje vključuje najrazličnejše dejavnosti v vrtcu, ki otroka spodbujajo, da 

pri vsakdanjem opravilu pridobiva izkušnje, spretnosti in znanja, kako najuspešneje 

rešiti probleme, poiskati nove situacije za razmišljanje. 

GLOBALNI CILJI: 

- Seznanjanje z matematiko in razvijanje matematičnega izraţanja. 

- Razvijanje mišljenja, matematičnih spretnosti. 

- Doţivljanje matematike kot prijetne izkušnje. 

CILJI: 

- Zaznava prirejanje. 

- Razvija miselne operacije. 

- Rabi  imena za števila. 

- Rabi simbole, zapisuje dogodke. 
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- Spoznava grafične prikaze. 

- Spoznava odnos med vzrokom in posledico. 

- Išče in zaznava moţnosti rešitve. 

- Spoznava telesa in like. 

- Spoznava prostor, meje. 

- Klasificira in razvršča. 

- Se seznanja s strategijami merjenja dolţine, površine. 

DEJAVNOSTI S PODROĈJA MATEMATIKE: 

- Šteje igrače, predmete, korake… 

- Prelaga, razvršča, se igra. 

- Opazuje zaporedje dogodkov, pridobiva izkušnje o zaporednem opravljanju 

nalog 

- Opazuje vzorce na predmetih. 

- Iz posameznih delov sestavi celoto. 

- Rabi izraze geometrijskih in fizikalnih lastnosti. 

- Se igra s snovmi, preliva, polni, prazni, ugotavlja. 

- Ob vsakodnevnem gibanju osvaja pojme, orientacija. 

- Sestavlja skupine, zbira reči. 

- Rabi izraze za primerjanje objektov po geometrijskih lastnostih. 

- Meri z koraki, dlanmi, listi, kockami, ploščicami. 

PROJEKTI: 

V šolskem letu 2008/ 09 sodelujem v projektu » EKO VRTEC« v katerem je 

prednostno področje narava, ki pravzaprav brez predmetne povezave z drugimi 

področji ne more obstajati in se nenehno prepletajo. 

DEJAVNOSTI: 

- kostanj – drevo v različnih letnih časih, spremembe in opaţanja, sklepanja.. 

- semena in plodovi – nabiramo, proučujemo, raziskujemo 

- kalitev kostanja v različnih snoveh in okoljih, opazujemo, skrbimo za pogoje… 
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- kostanj kot hrana -  piknik -  okušamo pečene, kuhane… – 

- kostanj kot zdravilo -  priprava zdravilnega izvlečka - darilo za babice in dedke 

- igre s kostanji – polagamo. štejemo, klasificiramo… 

- posadimo drevo, vzgoja dreves – drevesnica Omorika na Muti 

DELO V NAPREJ: 

- ONESNAŢEVANJE OKOLJA TER ZBIRANJE IN LOĈEVANJE ODPADKOV 

- OD MLADIKE DO DREVESA – plod, seme, mladika, drevo 

Mnenje o sedanjem stanju naravoslovnih kompetenc: 

Menim, da je pri uspešni zasnovi in realizaciji potrebno veliko iskanja, sredstev in 

motivacije. Otrokom je potrebno dajati veliko moţnosti za dejavnosti v naravi, 

iskanja, raziskovanja, primerjanja in jih nenehno spodbujati k aktivnemu delu. 

Delo v skupini poteka skupinsko, skupno in individualno. Okolje, narava in 

naravoslovni kotički z primerno literaturo, dodanimi sredstvi so priloţnost za učenje, 

spoznavanje…  

Predlogi za nadaljnje delo::  

Glede na različne institucije izobraţevanja, ki so vključene v projekt je 

specifičnost našega dela v vrtcu prav gotovo čas in oblike dela tisto, kar nam daje 

moţnost iskanja situacij, okolja in povezovanja vsebin na druga področja. Ena izmed 

prednosti vrtcev pri osnovnih šolah je prav gotovo v  moţnostih sodelovanja in 

povezovanje.  

Literatura 

1. Kurikulum za vrtce 

2. Sejemo, sadimo in raziskujemo ţe v vrtcu – Dane Katalinič 

3. Otrok v vrtcu 

4. Vrtec in otrokov razvoj – Marjanovič Umek 

5. Otrok kot razvijajoča se osebnost – Marjanovič 

6. Razvoj in učenje v predšolskem obdobju 
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Analiza stanja naravoslovnih kompetenc pri nas16 

Avtor: Lidija Grubelnik 

 

Opis svojega dela 

Sem učiteljica fizike v 8. in 9. razredu, matematike od 6. do 9. razreda in 

naravoslovja v 6. razredu osnovne šole. Ob rednem delu pouka z učenci, še veliko 

časa posvečam raziskovalni dejavnosti na šoli, katere vodja sem. Prav tako del 

svojega časa posvečam tudi pripravi učencev na vsakoletna tekmovanja iz fizike. 

Pred dvema letoma sem s skupino učencev sodelovala tudi v projektu Veriţni 

eksperiment, ki je sedaj ţe vsakoletna stalnica popularizacije fizike in naravoslovja 

med mladimi. 

Kot šola smo ţe vrsto let vključeni v najrazličnejše mednarodne projekte, 

najodmevnejši med njimi je bil Comenius. V okviru tega smo leta 2003 sodelovali s 

tremi evropskimi šolami iz Poljske, Nemčije in Anglije, kjer smo raziskovali uporabo 

vetrne energije in s tem ozaveščali ter vzpodbujali mlade k uporabi alternativnih virov 

energije. S šolo iz Anglije imamo še zmeraj stike in učence vzpodbujamo k 

mednarodnem sodelovanju in izmenjavi mnenj o delu v šoli. Naš skupni cilj je 

izvajanje preprosti eksperimentov z učenci na matični šoli in kasnejša diskusija o 

rezultatih eksperimentov preko forumov s tujimi učenci. 

Poudariti še moram, da skozi vse leto načrtujemo različne naravoslovne 

dejavnosti za učence v okviru naravoslovnih dni, sobotnih šol, projektnih dnevov, 

stokovnih ekskurzij, dnevov dejavnosti in raziskovalnih taborov. 

Mnenje o sedanjem stanju naravoslovnih kompetenc 

Kot profesorica fizike in matematike sem pred leti začela poučevati v srednji 

šoli, sedaj pa sem ţe 5 let učiteljica fizike, matematike in naravoslovja v osnovni šoli. 

Vse skozi sem spremljala nenehno spreminjanje učnih načrtov in pri njihovi prenovi 

tudi tvorno sodelovala. Dve letu sem sodelovala tudi pri prvem ovajanju devetletke. 

Lahko rečem, da so stari učni načrti in sistem izobraţevanja zelo togi in pohvalno se 

mi zdi vso to spreminjanje učnih načrtov in sistema izobraţevanja, saj menim, da 

omogoča večjo avtonomijo učiteljev in individualizacijo za učence. 

Kljub številnim pozitivnim spremembam so le te še majhni koraki k temeljiti 

prenovi izobraţevanja, ki bi moralo postati vseţivljenjsko in čim manj ozko usmerjeno, 

predmetno. Učenci bi morali vsa osvojena znanja tako povezovati, da bi znali rešiti 

problemske naloge medpredmetnih področij in naloge reševati s pomočjo 

modeliranja ob pomoči IKT tehnologije. 

                                                           
16 Lidija Grubelnik je vključena v področje fizike in področje skupnih predmetov, zato je njena analiza v poročilu 

vključena dvakrat. 
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Iz analize stanj učnih načrtov za osnovno šolo in gimnazijo [1] lahko razberemo, 

da bi bilo potrebno vsebine posodobiti, nekatere premakniti po vertikali. V okviru 

matematike in naravoslovja bi morali sistematično razvijati tudi znanja o 

eksperimentalni znanosti, kar je pogoj za naravoslovno pismenost (v TIMSS-u 

opredeljeno kot učenje naravoslovnega raziskovanja). Premalo se poudarja 

samostojno, kritično in ustvarjalno mišljenje. Več poudarka bi moralo biti na 

individualizaciji pri naravoslovnih predmetih. V učnem načrtu redko najdemo, kako 

naj učitelj prilagaja pouk (poučevanje) posameznim učencem (nadarjenim, 

učencem s posebnimi potrebami, učencem z učnimi teţavami). Iz splošnih ciljev bi se 

dalo sklepati na individualizacijo, vendar pa se v operativnih ciljih to pogosto izgubi. 

Nacionalna preverjanja znanja v OŠ spremljam ţe od vsega začetka. Ker je bila 

v začetku moţna izbira tretjega predmeta, ki ga je učenec opravljal po lastni presoji, 

so bili rezultati preverjanj pri teh predmetih mnogo boljši kot sedaj, ko je predmet 

obvezen oz. ga za določene šole izbere minister. Ob tem je potrebno poudariti tudi 

motiviranost učencev od kar nacionalno preverjanje ni več obvezno. Veliko 

učencev se ne potrudi niti pravilno prebrati besedila naloga, kar posledično 

onemogoča pravilno reševanje. Zelo dobro sliko znanja naravoslovja in fizike ob 

koncu osnovne šole kaţe nacionalno preverjanje iz leta 2007. 

Analiza doseţkov nacionalnega preverjanja znanja iz fizike ob koncu tretjega 

obdobja, za leto 2007 [2], kaţe 46,6 odstotno uspešno reševanje nalog učencev v 9. 

razredu. Povprečno število doseţenih točk je na prvi pogled nizko, vendar je rezultat 

pričakovan glede na rezultate preverjanj iz prejšnjih let, ko si je fiziko izbiralo le 

relativno malo (do okoli 100) učencev, ki jih je fizika zelo zanimala in so dosegali 

nadpovprečno dobre rezultate tako pri fiziki kot na celotnem takratnem preverjanju 

znanja, in glede na cilje in strukturo učnega načrta. Učenci imajo pri predmetu fizika 

na različnih vsebinskih področjih teţave predvsem pri reševanju konkretnih 

problemov, ki so povezani z matematičnimi znanji, in pri nekaterih zahtevnejših 

fizikalnih konceptih. 
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Graf 51: Porazdelitev odstotnih točk pri fiziki z obarvanimi izbranimi območji 

Zeleno območje (glej Graf 51) označuje učence, katerih skupni doseţki pri fiziki 

določajo mejo spodnje četrtine doseţkov. Ti učenci izkazujejo znanje delov fizikalnih 

vsebin iz predmeta naravoslovje in branje preprostih grafov. Naloge rešujejo bolj z 

logičnim sklepanjem na podlagi izkušenj kakor z znanjem fizike. Uspešno rešujejo 

predvsem naloge I. kognitivne ravni (znanje in poznavanje, pa tudi posamezne laţje 

naloge II. kognitivne ravni (razumevanje in uporaba). 

Učenci, označeni z rumenim območjem (glej Graf 51), določajo mejo med 

polovicama doseţkov. Dobro se znajdejo pri fizikalnih vsebinah iz predmeta 

naravoslovje in znajo z osnovnim fizikalnim znanjem rešiti preproste probleme. V 

preizkusu ne rešujejo uspešno nalog, ki zahtevajo nedvoumno razumevanje fizikalnih 

pojavov oziroma zvez med količinami. Poleg nalog I. kognitivne ravni (znanje in 

poznavanje) tudi laţje naloge ali dele nalog II. kognitivne ravni (razumevanje in 

uporaba). Od učencev z doseţki v zelenem območju se ločijo predvsem po tem, da 

uspešno rešujejo več laţjih nalog II. kognitivne ravni. Pri reševanju pokaţejo več 

uporabe znanja kot razumevanja. 

Učenci rdečega območja (glej Graf 51), katerih skupni doseţki pri fiziki določajo 

mejo zgornje četrtine doseţkov obvladajo fizikalne vsebine iz predmeta naravoslovje 

in uporabljajo osnovne fizikalne zakonitosti pri reševanju problemov. Uspešno rešujejo 

več nalog II. kognitivne ravni (razumevanje in uporaba), pri tem še vedno bolj 

obvladajo uporabo enačb in zakonov, manj pa razumevanje zakonitosti. Učenci 

uspešno rešujejo večino nalog I. kognitivne ravni (znanje in poznavanje) in tudi laţje 

naloge III. kognitivne ravni (samostojno reševanje novih problemov, vrednotenje, 

analiza). 
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Učenci modrega območja (glej Graf 51), katerih skupni doseţki pri fiziki so v 

zgornji desetini doseţkov, so uspešno reševali vse naloge oziroma dele nalog iz 

preizkusa, razen izjem (kratke naloge izbirnega tipa).  

Celotni populaciji je ţe strukturiran problem z dvema korakoma zelo trd oreh, saj 

so učenci z doseţki v zgornji desetini uspešno rešili samo eno tako nalogo od treh, ki 

so bile v preizkusu. Slaba rešljivost teh nalog je posledica pomanjkanja matematičnih 

spretnosti oziroma znanja.  

Leta 2006 sem kot vodja tima sodelovala tudi v raziskavi PISA [3], s poudarkom 

na naravoslovni pismenosti. Te vrste raziskav so mi zelo všeč in učitelji lahko na 

podlagi doseţkov učencev analiziramo vseţivljenjsko učenje učencev in 

medpredmetno povezovanje znanj. Ţal je resnost reševanja nalog pri učencih vse 

manjša, saj v tem ne vidijo smiselnosti, ker o tem ne dobijo povratne informacije, tudi 

uspešno reševanje ni nagrajeno.  

Doseţki slovenskih učencev v naravoslovju so bili kljub vsemu nad povprečjem 

OECD [3] (glej Graf 52) in  so med tremi naravoslovnimi kompetencami, 

opredeljenimi v raziskavi PISA 2006, stabilni. Rezultati kaţejo, da bo treba posvetiti 

pozornost relativno niţjim doseţkom na vsebinskem področju Ţivi sistemi v primerjavi s 

področji fizikalni sistemi in sistemi Zemlje in vesolja.  

povprečje OECD 

Stolpiči segajo od 5. do 95. kvantila dosežkov

Države so razvrščene po padajočih povprečnih dosežkih Povprečni dosežek pri naravoslovju

Vir:  OECD PISA  2006, Tabela 2.1a. 95% interval zaupanja okrog povprečnega dosežka
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Graf 52: Naravoslovna pismenost PISA 2006 – povprečni doseţki drţav 

 

Ugotavljamo, da se naravoslovno zanje učencev izboljšuje, predvsem v smislu 

povezovanja znanj z ţivljenjskimi izkušnjami. Na ţalost pa je trend sodobne druţbe 

spodbujanje kapitalizma in s tem posledično ničenje praktičnega dela in znanstvenih 

raziskav s področja naravoslovja. To se kaţe tudi v zanimanju po naravoslovnem 
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znanju (glej Graf 53). Veliko bo potrebno postoriti pri popularizaciji naravoslovne 

znanosti in učence usmerjati v raziskovalno delo, ki omogoča svetovni napredek. 

odstotki

Države so urejene po padajočih odstotkih učencev, ki menijo, da je pomembno biti dober pri naravoslovju

Vir: OECD PISA 2006
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Graf 53: Kako pomembno je za učence biti dober v naravoslovju, branju in matematiki 

Predlogi za nadaljnje delo 

- Sistematična ureditev učnih načrtov še po horizontali, da bi konkretno prišli na 

medpredmetno povezovanje znanj in s tem vseţivljenjsko poučevali naše 

učence, 

- Nacionalna preverjanja bi morala biti eno izmed meril pri vpisu v srednjo šolo, 

saj bi učenci resneje pristopili k reševanju nalog in bi na ta način dobili realno 

sliko znanja učencev, ki je sedaj zelo popačena, 

- V pouk bi bilo potrebno vključevati več IKT tehnologije in eksperimentov s 

sodobnimi učnimi sredstvi, ki so primerljivi pripomočkom industrije, v katero se 

naši učenci prekmalu vključijo kot zelo slabi praktiki. 

Literatura 

1. Analiza stanja - Učni načrti za osnovno šolo in gimnazijo - Analiza stanja, maj 
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2. Nacionalno preverjanje znanja - Letno poročilo 2007 

3. Ključne ugotovitve raziskave PISA 2006: Program mednarodne primerjave 

doseţkov učencev PISA 2006 (tiskovna konferenca) 
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Pogled na stanje naravoslovnih kompetenc 

Avtor: Romana Bezjak, v.d. ravnateljice Hiše otrok – vrtca montessori, pedagog 

montessori 

»V naravi je vse med seboj povezano. To je smisel narave. Narava se ne ukvarja 

samo z obstojem individualnih ţivljenj ali z izboljšanjem samega sebe. Narava je 

harmonija, je načrt nastajanja. Vse sodi v ta načrt: skale, zemlja, voda, rastline, ljudje 

itd…. Če smo razumeli ta red v naravi, potem prepoznamo dejstvo, da vse te stvari 

niso le same sebi namen, temveč istočasno sluţijo svoji okolici. … Vse ţivali in rastline, 

insekti itd. imajo svojo kozmično nalogo.« 

Maria Montessori 
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Opis dela  

V vrtcu montessori se srečamo z naravoslovnimi dejavnosti predvsem na 

področju znanosti oz. kozmične vzgoje in na področju zaznavanja. Gre za dve od 

petih področij, ki so v vrtcih montessori še posebej izpostavljena. 

Znanost zavzema področja geografije, geologije, zgodovine, biologije 

(botanika in zoologija), fizike in kemije.  

Področje zaznavanja zajema spoznavanje okolja skozi vsa čutila (tip, vonj, okus, 

vid in sluh). 

Druga področja v vrtcu montessori so še vsakdanje ţivljenje, jezik in 

matematika. 

Prav tako pa se uvajanje v naravoslovje odraţa tudi v športnih dnevih po letnih 

časih, igri na igrišču, ki vključuje obdelovanje vrtička, izletih v naravo in pri projektih v 

vrtcu. 

 

Bistveni vidiki znanosti oz. kozmične vzgoje 

- ustvariti povezave med stvarmi, 

- doseči sloţnost, 

- posredovati panoramski pregled, 

- zbuditi razumevanje za harmonijo v svetu, 

- pokazati hvaleţnost in ljubezen do stvarjenja, 

- spoštovati ljudi, 

- ceniti odkritja in doseţke vseh ljudi, 

- zagovarjati enotnost kozmosa, 



 

 

˝Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 prednostne 

usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izvajanje projekta 

naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

782 

- pokazati vzajemnost med ţivo in neţivo naravo, 

- opozoriti na simbiozo med ţivimi bitji in njihovim okoljem. 

Cilj je izoblikovanje notranje osebnosti človeka, s tem da je pri izbiri metod treba 

upoštevati psihološke faktorje otroka in začeti uvajati dobro premišljene in preverjene 

pedagoške pripomočke. 

Pri otrocih ne začnemo točke nič, če ţelimo, da nam program »kozmične 

vzgoje« kot temelj vzgoje uspe. Otroci v predšolski dobi, ki obiskujejo vrtec montessori, 

v tem obdobju ţe uskladijo svoje gibe in jih znajo zavestno usmerjati. S svojim 

»srkajočim umom« absorbirajo kopico slik iz njihovega kulturnega okolja, prav tako 

obvladajo ţe svoj materin jezik. Nadalje, s pomočjo zaznavnih pripomočkov usvojijo 

različne osnovne pojme racionalnega opisovanja pojavov in enostavnih jezikovnih 

analiz. Zraven sodijo še omembe vredni začetki računanja, pisanja in branja. 

Izgradnja socialne eksistence posameznika, socialne eksistence skupine ljudi in 

nenazadnje človeškega socialnega reda celotnega človeštva, t.j. z drugimi 

besedami: mirovna ureditev celotnega človeštva kot »Nazione unica«, je po 

Montessorijevi najvišji cilj »kozmičnega poslanstva« človeka. 

Oblikovanje mirovne ureditve celotnega človeštva po Montessorijinem 

prepričanju ni delo politike, temveč produkt vzgoje ţe od majhnega; vzgoje, katere 

naloga ni vladanje nad otrokom, temveč naj sluţi otroku, ga razume. Montessorijeva 

se obrača k vzgojitelju z besedami: »On (otrok) mora rasti, jaz (vzgojitelj) pa moram 

upadati.« 

Ĉe izhajamo iz te predpostavke in to uresničujemo ne samo v teoriji temveč 

tudi v praksi tako v socialnih odnosih v druţini in kasneje v »kohezijski druţbi« v vrtcu, 

nato v »kooperativni druţbi« v šoli, kakor so to dokazala opazovanja in empirične 

raziskave, potem lahko upamo, da se bo na svetu prav zares nekaj spremenilo. 

Potem lahko res nastane »Nacione unica«.  
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Mnenje o sedanjem stanju naravoslovnih kompetenc  

 

Jasno je, da se »kozmična vzgoja ne more zadovoljiti s tem, da prepusti 

ekološke sisteme njim samim, temveč je treba otroke ţe od predšolske vzgoje naprej 

motivirati s primeri in besedami, da prisluhnejo »glasu stvari« in si tako ustvarijo temelje 

za moralno vedenje.« 

V vrtcu in šoli pa naj bi se učenci s pomočjo obseţne kozmične vzgoje morali 

naučiti prepoznati zakone narave. To spoznanje naj jih spodbuja k moralnemu 

ravnanju in opogumlja, tako da se razum in vest lahko harmonično zdruţita. Tu pa ne 

gre za proces rasti, ki se enkrat začne in teče naprej kar sam od sebe, temveč so ves 

čas potrebna nova dejanja človeka, pa ne samo v otroštvu in mladosti, temveč skozi 

celo ţivljenje. Pa tudi tu ni garancije, da bo človek zdrţal na ţe utečeni poti 

moralnosti, kajti človek je svoboden v odnosu do narave, torej ima prosto pot do 

dobrega, pa tudi do slabega. 

Naloga kozmične vzgoje je po Montessorijinem pojmovanju še bolj obseţna. 

Ĉlovek mora biti vedno del ekološkega in hkrati tudi zgodovinsko-druţbenega okolja. 

Posameznik je zgolj abstrakcija, v resničnosti je vedno povezan z drugimi. In tudi to 

druţenje z drugimi ni dano od narave, ampak se ga je treba naučiti, kakor tudi 

njegov ekološki obstoj. 

Pedagogika montessori je v Sloveniji še kakorkoli na začetku. Naš vrtec v 

Mariboru deluje tretje leto. Ker je večina stvari v tujih jezikih se srečujemo z največjim 

delom, ki je prevajanje in pridobivanje materialov iz tujine. Zato otrokom v našem 

vrtcu še ne ponujamo vsega, kar je dano na tem področju. Vidimo, da so stvari 

otrokom dovolj zanimive in privlačne in da bi bilo potrebno še veliko teh materialov. 

Otroke zanima narava, naravne zakonitosti, pojavi v naravi, človek, njegova 

zgradba idr. Veseli smo, kadar jim lahko kaj takega ponudimo. Vidimo, da je tukaj 

velika vloga našega vrtca, saj damo dosti na to znanje. Vedno bolj pa se srečujemo 

s tem, da odrasli podcenjujemo predznanje in sposobnost dojemanja otrok za 

tozadevne stvari. 

Predlogi za nadaljnje delo  

 

Otrokovim zahtevam po velikem in skrivnostnim naj bi prisluhnili pri »kozmični 

vzgoji«. Najprej jim je treba predstaviti svet kot celoto z nazornimi, zanimivimi, 

fascinantnimi slikami, ki se usmerjajo na domišljijo in predstavljivost otrok. Šele nato jim 

predstavimo posamezne elemente iz znanstvenega sistema. 

Montessori je svoja didaktično-metodična razmišljanja strnila v stavek, ki ji 

predstavlja bistvo in temelj vzgoje: »Učiti posameznosti pomeni ustvarjati zmedo. 

Povezovati stvari med seboj pomeni posredovati spoznanja.« 
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V našem vrtcu smo postavili posebno sobo z naprednejšimi materiali za starejše 

otroke in za cele skupine, kjer bomo posebej izpostavili materiale iz področja 

naravoslovja. Sama bom delal v tej sobi. V njej bomo dnevno spremljali otroke pri 

njihovem delu, zanje pripravljali materiale in projekte. 

       

V okolje smo vključili: 

- bogatenje besednega zaklada na področju znanosti, 

- bogatenje besednega zaklada v tujih jezikih (nemščina, angleščina), 

- knjiţni kotiček s knjigami iz področja naravoslovja, 

- področje geografije z vulkanologijo, geologijo, astronomijo, 

- področje biologije z botaniko, zoologijo, medicino, 

- področje zgodovine, 

- področje umetnosti, 

- področje matematike. 

Pri delu bomo sledili mesečni razporeditvi materialov za znanost kot so zapisani 

v kurikulumu montessori za znanost. 

Viri  

1. Erin L. Gavin, Science for everyday: a montessori based science curriculum. 

2. Tim in Donna Seldin, The world in the palm of her hand. Geograpfhy and History 

for Young children, The montessori aproach. 

3. Album znanost, zapiski predavanj na izobraţevanju montessori v Münchnu 2004-

5. 
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Analiza 

Avtor: Tomaţ Bratina 

 

Uvod 

Razvoj naravoslovnih kompetenc (RNK) je tesno povezan z dostopnostjo učnih 

vsebin in učnih gradiv s področja naravoslovja. Naravoslovne vsebine so zaradi 

potrebe po čim podrobnejši razlagi in s primeri podprtimi dokazi ter prikazi, zelo 

primerne za pripravo v e-obliki. Pri tem mislim na uporabo IKT in multimedije pri njihovi 

pripravi in na moţnost distribucije ter izmenjave le teh. Zato je ob razmišljanju o 

obsegu kompetenc potrebno razmišljati tudi o moţnostih priprave in distribucije učnih 

vsebin v e-obliki, kot podpori za doseganje predvidenega nivoja kompetenc.  

V nadaljevanju bom podal kratko analizo projekta Slovenskega 

izobraţevalnega omreţja (SiO) iz vidika podpore širjenju in uporabi e-gradiv za 

področje naravoslovja ter nekaj primerov različnih oblik izvedbe e-gradiv. Glede na 

prikazano bom pokazala na dejstva, ki naj sluţijo kot primeri, ki jih je smiselno 

uporabiti, izboljšati ali se jim tudi izogniti pri tehnični izvedbi podpore RNK. 

Analiza 

SiO 

Dober priročnik oziroma e-katalog za hitro iskanje tako področij kot učnih 

gradiv s področja izobraţevanja od predšolske do visokošolske stopnje. Napaka! Vira 

sklicevanja ni bilo mogoče najti.] Slednja je nekoliko manj obširno zastopana. Pri 

pregledu se je pokazalo, da je izvedba zastala, saj so vsebine ţe dokaj zastarele in 

niso posodabljane.  

Iz vidika projekta RNK bi bilo potrebno izpostaviti rubrike »Učenje na daljavo« in 

»zabava«, v kateri najdemo veliko zanimivih povezave na različne naravoslovne 

vsebine. Ţal pa so tudi te povezave v veliko primerih neaktivne, ali pa so vsebine zelo 

zastarele, predvsem iz oblikovnega in multimedijskega vidika.  

Glede na obseg informacij, bi bilo potrebno rubrike dodatno kategorizirati, tako 

glede na področja ki jih obsegajo, kot tudi na vsebinsko izvedbo. Pri tem mislim 

predvsem na rubriki »Učenje na daljavo«, katere vsebina je zelo skopa. Rubrika 

»Zabava« bi ob ustrezni strukturi gotovo ponudila veliko več koristnih informacij in 

povezav na e-gradiva, še posebej, če bi bila stalno posodabljana. Tako pa veliko 

povezave kaţe na e-gradiva, ki tako tehnološko kot oblikovno ne ustrezajo sodobnim 

spoznanjem o pripravi e-gradiv. Na ta način izgubijo tudi svojo sicer bogato izrazno in 

tudi didaktično komponento. 
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Predstavljene vsebine in gradiva so v okviru projekta RNK in iz izvedbenega 

vidika, predvsem pa uporabe IKT oziroma multimedijskih gradnikov, napotek, čemu 

se izogniti pri tehnični izvedbi vsebin projekta. Idejo takšnega e-katalog bi pa bilo 

smiselno ohraniti, predvsem zato, da bi rezultati projekta in tudi širše bili hitro in 

enostavno dostopni. Tudi katalog potrebnih znanj in morebitni napotki in usmeritve, 

bi lahko bili pripravljeni na takšen ali podoben način. 

Ker sem uvodoma omenil pomembnost uporabe IKT oziroma multimedijskih 

vsebin pri pripravi e-gradiv, bom v nadaljevanju omenil nekaj povezav (linkov) na e-

gradiva za naravoslovje ter ta e-gradiva ocenil z vidika uporabe IKT oziroma 

multimedije. 

The Science Explorer 

Dober primer pojasnjevanja fizikalnih pojavov skozi igro oziroma skozi izdelavo 

preprostih modelov fizikalnih igrač je stran Science explorer. Napaka! Vira 

sklicevanja ni bilo mogoče najti.]. Na podlagi ideje in načrta izdelave fizikalne 

igrače, je dobro pojasnjen tudi princip delovanja.  
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Slika 86: Stran Science Explorer 

 

 

Slika 87: Science Explorer – primer poskusa 
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Pristop je zanimiv, predvsem pa pritegnejo zanimive ilustracije in ne preobseţno 

besedilo. Kot pomanjkljivost bi izpostavil statičnost oziroma pomanjkanje dinamičnih 

prikazov. 

E-kemija 

Gre za e-učbenik, ki obsega področje kemije v OŠ in SŠ ter je razdeljen na 

obvezne in izbirne vsebine s področja kemije.Napaka! Vira sklicevanja ni bilo 

mogoče najti.].  E-vsebine so posredovane s pomočjo sistema za posredovanje i n 

upravljanje z e-gradivi in so dostopne kadarkoli  

 

Slika 88: E-kemija –vstopna stran 

 

Struktura učbenika je pregleda in lahko razumljiva. Odlikuje jo uporaba 

multimedijskih gradnikov v obliki slik, animacij, videoposnetkov, zvoka in besedila. 

Jasno je tudi razvidno, da sledi strukturi učnega načrta. Posamezna poglavja iz 

učnega načrta so natančno, vendar ne preobširno obdelana.  

 

Slika 89: Učne enote iz kemije za OŠ 

Vsaka učna enota je didaktično primerno strukturirana in vsebuje tudi 

preverjanje osvojenega s sprotno povratno informacijo. 
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Avtorjem bi predlagal, da posamezna poglavja razdelijo tako, da bi bila 

postavljena kot  samostojna poglavja in dostopna iz centralnega kazala. S tem bi 

olajšali navigacijo in preprečilo pogled na seznam naslednjih poglavij 

Podoben pristop bi z ustrezno modifikacijo predlagal tudi pri pripravi in 

distribuciji e-vsebin pripravljenih v okviru projekta RNK.  

Obširen in aktualen seznam e-gradiv za različne stopnje izobraţevanja je 

dostopen na strani MŠŠ. Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.]. Gradiva 

imajo osnovne podatke o avtorjih, področjih in stopnji izobraţevanja  
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Povezava Jezik Področje 
MM 

gradniki 
Oblika Sodobnost 

Način 

distrib 
Opombe 

http://www.simos.si/egradiva/naravoslovje/index.html SLO BIO DA ustrezna DA HTML  

http://www.svarog.si/biologija/index.php?version_id=48 SLO BIO DA Ustrezna Da LCMS 

Kazalo ni 

stalno 

vidno, 

navigacija 

http://jelka.nevron.si/ SLO Predšolska DA Ustreza DA HTML 

Dobra 

navodila 

učitelju 

http://www.netzmedien.de/opticalbench/index.html ANG FIZ Applet Ustreza DA HTML 
Podpora 

pouku 

http://physci.kennesaw.edu/physlets/freefall/freefall00.html ANG FIZ Simulacija Primerna Da/Ne HTML 

Simulacija 

, podpora 

pouku 

http://www.nextd.com/anatomylab.asp ANG BIO DA Dobra DA DVD 
E-učbenik 

anatomije 

http://www.e-um.si/index.php SLO MAT Slike Primerna DA/NE HTML Zbirka 

Tabela 81: Povezave na e-gradiva in tehnična ocena 
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Pogled na stanje naravoslovnih kompetenc 

Avtor: Jasna Novak, dipl. vzg. pred. Otrok 

 

Opis dela 

Delam kot vzgojiteljica v oddelku otrok starih 4-5 let (homogeni oddelek). Z 

naravoslovnimi kompetencami se srečujemo: 

- v vsakodnevnih dejavnostih 

- v dejavnostih na prostem (igre na igrišču, pohodi…) 

- in priloţnostno odvisno od situacij in ţelj ter pobud otrok. 

Mnenje o stanju naravoslovnih kompetenc 

Na začetku navajam izvleček naravoslovnih vsebin za šolsko leto 2008/2009 iz 

mojega letnega delovnega načrta oddelka otrok starih od 4-5 let. 

PODROČJA  DEJAVNOSTI 

1. NARAVA  

Prednostni globalni cilji: 

- spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave 

- odkriva, spoznava in primerja ţivo in neţivo naravo 

- spoznavanje svojega telesa, ţivljenjskega cikla ter zdravega in varnega načina 

ţivljenja; 

- spoznavanje snovi, prostora, časa, zvoka in svetlobe 

Cilji: 

- otrok odkriva, spoznava ţivo in neţivo naravo 

- otrok spoznava sebe, svoje telo, njegove dele in njihovo funkcijo 

- otrok spoznava, da se ţiva bitja med seboj sporazumevajo 

- otrok spoznava, kaj potrebuje sam in druga ţiva bitja za ţivljenje ter ohranjanje 

in krepitev zdravja 

- otrok spoznava, da se ţiva bitja razmnoţujejo, ţivijo in umrejo 

- otrok spoznava, kako otrok nastane in se razvija v materi, se rodi in raste 
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- otrok spoznava, da mu uţivanje različne zdrave hrane, telesne vaje in počitek 

pomagajo ohranjati zdravje 

- otrok spoznava različno prehrano in pridobiva navade zdravega in raznolikega 

prehranjevanja 

- otrok pridobiva navade nege telesa 

- otrok odkriva in spoznava pojave na nebu ter spoznava vremenske pojave 

- otrok odkriva in spoznava vodo v različnih pojavnih oblikah in spoznava taljenje 

snega in ledu ter zmrzovanje vode 

- otrok odkriva lastnosti zraka 

Primeri dejavnosti od 4. do 5. leta: 

OTROK: 

- išče, opazuje, primerja, raziskuje rastline in ţivali v okoljih, kjer ţivijo 

- obišče kmetijo, njivo, vrt, gozd 

- išče informacije o ţivih bitjih (slikanice, knjige, filmi) 

- opazuje mladiče različnih ţivali in jih primerja s starši in med seboj 

- zbira materiale, predmete ter jih primerja in razvršča 

- opazuje sebe in se primerja z vrstniki in ţivalmi 

- likovno upodablja rastline in ţivali ter oponaša oglašanje, gibanje, vedenje 

- opazuje dojenčke, mladiče ţivali, slike, slikanice 

- neguje svoje telo 

- doţivlja posamezno čutilo (posluša, voha, ugotavlja smer vetra – npr. prihod 

avtomobila) 

- opazuje, posluša, pripoveduje, prikazuje in posnema, kar drugi počnejo 

- sodeluje v pogovoru o tem, kaj ţe zna ali zmore, kako se je česa naučil 

- opazuje, opisuje in posnema različna gibanja ljudi, ţivali, rastlin, predmetov 

glede na način gibanja, hitrost gibanja, začetek in konec gibanja 

- opazuje nebo, pojave na nebu (sonce, luna, zvezde, mavrica) 

- sodeluje pri oblikovanju in urejanju prostora (urejanje kotičkov – kotiček dom= 

sedeţna garnitura), ureja igrače, knjige 
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- oblikuje iz testa, plastelina, gline 

- se igra z vodo v različnih pojavnih oblikah (deţ, luţe, sneg, led, potok) in jo 

primerja 

- opazuje in se pogovarja o vremenu (povezuje deţ z oblaki) 

- se igra z mivko, dela odtise, preceja, seje, presipava, uporablja posode in 

igrače za igro z njo, oblikuje z mivko in vodo  

- se igra z zrakom, uporablja vetrnice, zmaje, balone, mehurčke 

Vloga odraslih: 

- navajajo otroke na varno in spoštljivo ravnanje z ţivo in neţivo naravo 

Področje NARAVA 

V Kurikulumu za vrtce so predmeti ali področja biologije, kemije, fizike, tehnike in 

tehnologije zajeti v področje narave. Narava je posebno področje, v okviru katerega 

razvijamo otrokove sposobnosti za dejavno vključevanje v obdajajoče fizično in 

druţbeno okolje ter ustvarjanje zdravega in varnega ţivljenjskega okolja in navad. 

Poudarek je na pridobivanju izkušenj z ţivimi bitji, naravnimi pojavi ter veselju v 

raziskovanju in odkrivanju. Področje postopno razvija naravoslovne pojme, 

naravoslovno mišljenje, sklepanje, zmoţnosti za uvidevanje in reševanje problemov, 

postavljanje hipotez, klasificiranja, iskanja in povzemanja bistva in pomena ter 

oblikovanja konceptov. Ti procesi pri otroku potekajo nezavedno, vendar so hkrati 

osnovne znanstvene metode v naravoslovju. 

Otrok spoznava ţivali, rastline, predmete in pojave okoli sebe. Spoznava in 

spoštuje ţiva bitja, uţiva z njimi ter se zanima za njihove ţivljenjske pogoje. Spoznava 

naravno okolje in se usmerja v aktivno delovanje za njegovo ohranitev. Razvija 

sposobnosti dojemanja in povezovanja dogodkov v prostoru in času. Spoznava 

obseg, raznolikost in lepoto narave tako, da je stik z njo običajen del njegovega 

ţivljenja. Podobo okolja vključuje v vsakdanje ţivljenje in skrbi za stvari v svojem 

okolju. Ima rad ter neguje rastline in ţivali v svojem okolju, se veseli srečanja z njimi ter 

je do njih obziren. 

Otrok v vrtcu in izven njega aktivno raziskuje pojave, ki ga zanimajo. To 

raziskovanje je zabavno in razburljivo ter odpira vrata do vedno novih zanimivih 

problemov. Snovi in telesa izpostavi mešanju, segrevanju, ohlajanju, rezanju, vlaţenju, 

raztapljanju, upogibanju, osvetljevanju…, da spoznava, kako se spreminjajo. 

Spoznava spremembe v naravi in ţivljenju ljudi glede na letne čase. Ob opazovanju 

pojavov okoli sebe, razmišljanju o njih in rokovanju z ţivimi bitji, predmeti in snovmi 

razvija čut za naravo ter spoznava lastnosti snovi in teles. Med igro odkriva 

namembnost in uporabnost stvari ter spoznava, kako delujejo. Osredotoči se na 

gibanje stvari in opazovanje, kdaj in kako se te gibljejo ali ne gibljejo. Na 

najpreprostejšem nivoju lahko otrok dojame energijo kot nekaj, kar potrebujemo, da 
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stvari gredo, tečejo, se zgodijo, se spreminjajo. Pri naravoslovnih dejavnostih otrok 

tudi spoznava, da vsega ni mogoče razumeti in da na vsa vprašanja ne more najti 

odgovora. 

Otrok odkriva in spoznava svoje telo, njegove lastnosti in funkcije delov telesa 

ter usvaja načine ravnanja, ki ohranjajo dobro počutje. (Kurikulum za vrtce, 1999, 

str.55, 56) 

2. MATEMATIKA 

Prednostni globalni cilji: 

- seznanjanje z matematiko v vsakdanjem ţivljenju (delo z računalniki, štetje 

gibalnih vaj pri športnih dejavnostih, razvrščanje igrač…) 

Cilji: 

- otrok rabi imena za števila 

- otrok od poimenovanja posamičnih predmetov postopno preide na štetje 

- otrok spoznava prostor, njegove meje, zunanjost in notranjost 

- otrok rabi izraze za opisovanje poloţaja predmetov (na, v, pred, pod, za, 

spredaj, zadaj, zgoraj, spodaj) in se nauči orientacije v prostoru 

- otrok klasificira in razvršča 

Primeri dejavnosti od 4. do 5. leta: 

OTROK: 

- imenuje predmete v neurejeni skupini s poljubnimi, vendar različnimi imeni, kaţe 

posamezne predmete v mnoţici in jih imenuje (ţaba, riba, kocka, še ena 

kocka,…) 

- imenuje in prelaga en po en predmet v mnoţici;šteje podobne objekte na 

sprehodu (drevesa, klopi v parku, liste na cvetu,..); šteje stvari, ki ji je malo in 

stvari, ki jih je veliko 

- šteje predmete v skupinah (vrtnice v šopku cvetja) 

- šteje več stvari ali reči, ki jih ne more prijeti (npr: ko šteje okna na sosednji hiši) 

- šteje urejene reči (korake, deske v ograji, stopnice, ko hodi po njih) 

- posnema štetje s prsti pri odraslih in drugih otrocih, šteje s prsti na svoj način 

- sam deli skupine predmetov in snovi (tudi vodo, glino, pesek) 
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- se igra druţabne igre, ki vsebujejo štetje (Ĉlovek ne jezi se,…) 

- si izbere simbol zase in za svoje reči (simbol na omarici, polički z lastno igračo za 

spanje) 

- iz posameznih delov sestavi celoto (sestavljanke, puzzles)  

- rabi izraze za opis geometrijskih in fizikalnih lastnosti in poloţajev (barve, oblike – 

npr: okroglo, ravno, špičasto; površine – mehko, mokro; velikosti – veliko, 

majhno; spodaj, zgoraj) 

- se veliko igra s snovmi, kot so pesek, voda, glina, sneg, preliva vodo in pesek v 

različno velike lončke, preoblikuje glino, polni modele, kanglice,… 

- raziskuje svojo igralnico in vso stavbo vrtca, vrt vrtca in ograjo, škatle, v katere 

lahko zleze, podhode, … 

- se postavlja v razne poloţaje in opazuje okolje s tobogana, s hriba, ko leţi pod 

posteljo in riše, kar je videl, ima na razpolago veliko ogledalo,… 

- shranjuje igrače v zaboje, škatle, vreče, košare (zaboj za lego gradnike, škatla 

za lesene kocke, košara za punčke, polica za avtomobile,…) 

- se igra trgovino, trţnico, kuha po receptih, se igra zemljo krast, se igra z 

denarjem 

Vloga odraslih: 

- omogočanje izzivov, ki so povezani z matematiko 

- iščejo in seznanjajo otroke z zvezo med matematiko in vsakdanjim ţivljenjem 

otroka v vrtcu in doma 

Področje MATEMATIKA 

Otrok se v vsakodnevnem ţivljenju ţe zelo zgodaj srečuje z matematiko, saj ima 

na primer pregled nad svojimi igračami, oblačili, vsakdanjimi predmeti, ki jih 

prešteva, meri, primerja, razvršča, grupira, prikazuje s simboli, jih poimenuje in 

»prešteje«, opisuje, se o njih pogovarja. 

Tako navedeno področje vključuje najrazličnejše dejavnosti v vrtcu, ki otroka 

spodbujajo, da v igri ali vsakodnevnih opravilih pridobiva izkušnje, spretnosti in znanja 

o tem, kaj je veliko, kaj majhno, česa je več in česa manj, v čem so si stvari različne in 

v čem podobne, kaj je celota in kaj del, kakšne oblike so…, kaj je notri in kaj zunaj, 

kaj je zdaj, prej, potem, kaj so simboli… 

Otrok ob pridobljenih izkušnjah in znanju spoznava, da je moč nekatere naloge, 

vsakodnevne probleme rešiti učinkoviteje, će uporablja »matematične« strategije 

mišljenja. Vesel je, ko najde rešitev, zato praviloma išče še nove in nove situacije, ki so 
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vsakič znova izziv za preizkušanje njegove rešitve problema in potrditve njegovega 

načina in smeri razmišljanja. 

(Kurikulum za vrtce, 1999, str. 64) 

Mnenje 

Res je, da se začne razvoj naravoslovni kompetenc ţe v predšolski dobi. To je 

pomembno obdobje, ko je otrok dovzeten za veliko stvari hkrati. 

Pri nas delo poteka tako, da si na začetku leta vsaka vzgojiteljica izdela 

oddelčni letni delovni načrt (LDN). Sam proces vzgojno-izobraţevalnega dela ni 

opredeljen po sklopih, urah, tednih…, ampak vso delo teče iz pobud otrok in iz 

vsakodnevnih situacij. Včasih lahko nekatere dejavnosti načrtujemo, jih najprej 

predvidimo, ampak velikokrat se zgodi, da začnemo kdaj delati kaj nepričakovano, 

ko se komu kaj zgodi ali če katerega otroka kaj zanima. In tukaj nastane naš 

problem. Izhajamo iz otrok in nadgrajujemo ţe obstoječa znanja z novimi in tukaj si 

pomagamo z LDN in nato dodajamo cilje in dejavnosti, odvisno v katero smer bo nas 

zanimanje otrok pripeljalo. Velikokrat se tudi zgodi, da včasih jaz namerno usmerim 

otroke v katero dejavnost, da ţelim, da otroci pridejo do določenih spoznanj. (Primer: 

Ko je zapadel sneg, sem videla, kako ga otroci z uţitkom jedo. Otrokom sem ţelela 

pokazati, kako je umazan. Nabrali smo sneg v lonec, ga odnesli v igralnico in 

opazovali, kaj se z njim dogaja. Sedaj so se začela pojavljati različna vprašanja in 

zanimanja otrok. In tu se je začel eno tedenski sklop. Najprej smo si skupaj izdelali 

idejni načrt, kaj bomo počeli, kaj bi lahko…Odšli smo v knjiţnico si izposodit knjige o 

vodi, agregatnih stanjih… Pri tem sklopu smo spoznali vodo v vseh agregatnih stanjih, 

saj smo led topili, vodo postavljali v zmrzovalnik, greli smo jo, da je izhlapevala… 

Videli so še, kako je sneg umazan, ko se stopi….) Pribliţno tako so zasnovane različne 

dejavnosti, vse izhaja iz konkretnih izkušenj. Včasih se tudi zgodi, da določene 

dejavnosti ne potekajo tako, kot si mi na začetku zamislimo, lahko nas pripeljejo čisto 

do drugih spoznanj. 

Delo v našem vrtcu je zasnovano tako, da skupine sodelujemo med sabo, 

vemo, kaj se kje dogaja in velikokrat si gremo dejavnosti in dela otrok pogledati v 

druge igralnice. Letos smo še posebej povezani z našim sosednjim oddelkom. 

Seznanjajo nas, kako sodelujemo z Eko kmetijo. V jeseni so šli tja pomagat pobirat 

jabolka, nato repo, v načrtu imajo še poletno sušenje trave… Vso njihovo delo nam 

predstavljajo z diaprojekcijami. 

Pri vsem tem delu, pa je zelo pomembno, da je vzgojiteljica in njena 

pomočnica/pomočnik domiselna in ustvarjalna, le tako si bo otrok razvil vse 

sposobnosti; spoznal bo različne materiale, postopke, procese, orodja, razvil si bo 

ustvarjalne zmoţnosti in pridobil si bo veliko izkušenj, ki mu bodo v ţivljenju še kako 

koristile. 

Predlogi za nadaljnje delo 
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Mogoče, da bi bili kdaj povabljeni na kakšen tehniški dan v prvo triado OŠ, da 

bi videli, kako tam poteka delo, kako ustvarjajo ali vsaj na razstavo njihovih izdelkov, 

dela, spoznanj. 
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Analiza 

Avtor: mag. Diana Tavčar Ročenovič 

 

Opis dela 

- Podrobno sem seznanjena s Priporočili Evropskega parlamenta in sveta in z 

učnimi načrti za predmet Naravoslovje in tehnika in predmet Druţba (4. in 5. 

razred), 

- Poučujem v četrtem razredu osnovne šole in se ţe dvajset let ukvarjam s 

pedagoškim delom, med drugim tudi z vsebinami iz predmeta naravoslovje in 

tehnika ter predmetom druţba, ki zajema tudi nekatere naravoslovne vsebine. 

V projektu devetletnega programa smo zajeti ţe peto šolsko leto. 

- Z naravoslovnimi vsebinami se pri svojem delu srečujem na različnih področjih: 

 pri urah naravoslovja, 

 pri urah druţbe, 

 pri dnevih dejavnosti (tehniški in naravoslovni dnevi), 

 strokovne ekskurzije (zaključni izlet v Rogatec). 

Nekaj opaţanj in misli, ki jih opaţam pri delu z otroki pri urah Naravoslovja in 

tehnike: 

Otroci so po naravi veliki raziskovalci. Večini četrtošolcev je predmet zelo 

zanimiv zato, ker je nov predmet in zaradi veliko raziskovalnega dela, ki ga opravijo 

sami v tandemu ali v skupini. Radi spoznavajo, presojajo, ocenjujejo, vrednotijo, 

napovedujejo, odkrivajo in čim bolj izkustveno doţivljajo vsebine in se jih na podlagi 

navedenega tudi laţje zapomnijo. Sama si tri ure tedensko razporedim tako, da 

imam enkrat blok uro, ki je namenjena izključno projektnemu in raziskovalnemu delu. 

Eni uri je največkrat namenjena teorija, utrjevanje in ponavljanje. Zgodi se, da sem 

včasih v časovni stiski, saj je potrebno pridobiti tudi ustne ocene, ki jim je potrebno 

nameniti dovolj časa, še posebno takrat, če so v razredu otroci s posebnimi 

potrebami in imajo različne prilagodite. 

Naravoslovne vsebine se mi zdijo zanimive, pametno razporejene (uporabljam 

učbenik in delovni zvezek zaloţbe Modrijan z naslovom Od mravlje do sonca), le 

vsako leto se zgodi, da zadnji dve vsebini (Kraljestvo rastlin in Kraljestvo ţivali) 

obravnavam površno, hitro, ker mi zmanjka časa zaradi ţe zgoraj navedenih 

razlogov. Mogoče bi bilo potrebno razmišljati v tej smeri, da bi kakšno vsebino črtali iz 

učnega načrta. Vedno sem bila mnenja…bolje manj in natančno ter temeljito 

zaznavanje, s čim več čutili, kot pa, na hitro in površno, saj hitro pridemo do 
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ugotovitev, da otroci znanj potem ne znajo povezati, uporabiti v drugačni, a 

podobni situaciji in jih uporabljati v vsakdanjem ţivljenju. 

Pri skupinskem raziskovalnem delu pa se ţe nekaj let srečujem z naslednjimi 

trditvami: 

- učenci še pri tej starosti ne zmorejo ali pa enostavno ne znajo: 

 natančno poslušati navodila, 

 natančno prebrati navodila, 

 timsko sodelovati (timskega sodelovanja se je najprej potrebno naučiti), 

 po več korakih izvesti eksperiment (teţave posameznih učencev s 

koncentracijo in s prilagoditvami na skupino in podrejanju skupini). Krasno 

zastavljena ura lahko preide v vsesplošno zabavo, ţal brez natančnih in 

konkretnih rezultatov. 

 ugotovitve prenesti na papir brez potrditve učitelja (učenci svojih trditev 

ne upajo takoj zapisati, ampak sproti sprašujejo učitelja in iščejo potrditev) 

zaznavam predvsem v prvih treh mesecih pouka,  

Pri predstavitvah rezultatov pa sem vsako leto znova in znova pozitivno 

presenečena, saj si učenci znajo razdeliti delo in rezultate na zelo domiselne načine 

predstaviti svojim sošolcem.  

Nekaj misli o dnevih dejavnosti: 

Dnevi dejavnosti naj bodo načrtovani natančno, s premislekom, smiselno. 

Otroci radi reţejo, pletejo, zabijajo, ţagajo, lepijo, sestavljajo, uporabljajo različne 

materiale…skratka ustvarjajo, zato predlagam naj bodo dnevi dejavnost načrtovani 

tako, da bodo učenci ustvarjalni, kreativni in bodo po zaključenem dnevu 

dejali:«Učiteljica, danes je bilo pa super. Takšna šola bi morala biti vsak dan« V 

dejavnost naj bo vpletenih več učiteljev, zunanjih sodelavcev in kar se mi zdi naj 

pomembnejše: »Učenci ne smejo biti pasivni-delo ne sme potekati samo v frontalni 

obliki.« V zadnjih treh, štirih letih pa ugotavljam, da je nam učiteljem včasih teţko 

izpeljati tehniški ali naravoslovni dan, sploh, če je potrebno učence odpeljati iz šole. 

Velike in neprijetne situacije nastanejo zaradi disciplinskih teţav in miselnosti nekaterih 

učencev, da morejo biti prvi, glavni in s svojim nekulturnim vedenjem hitro opaţeni. 

Zgodi se da se dnevi dejavnosti zaključijo ţe predčasno (trajati bi morili pet šolskih ur) 

po treh ali štirih šolskih urah. V zbornici se slišijo izjave:«…strah me je, kako se bodo 

obnašali…tako napornega dneva pa ţe dolgo ne…ne maram dneve dejavnosti…« 

Seveda pa se dnevi dejavnosti zaključijo tudi z veliko mero dobre volje, pozitivnimi 

občutki da je bil dan nepozaben, krasno izpeljan. Zelo pomembne se mi zdijo pri 

dnevih dejavnosti analize, kjer bi morali sodelovati prav vsi izvajalci skupaj. 
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Zaključna ekskurzija zahteva tudi zelo natančne priprave.  Sama razmišljam v tej 

smeri: 

- naj ne traja predolgo, (za četrtošolce od osme do sedemnajste ure), 

- otrokom se naj pripravijo aktivne delavnice, kjer bodo sami soustvarjalci in 

ustvarjalci, 

- učenci naj imajo čas za igro in druţenje. 
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Naravoslovne kompetence pri predmetu Matematika na razredni 

stopnji, sedanje stanje in trendi 
 

Stanje 

V raziskavi TIMSS 2003 so sodelovali učenci 4. razredov devetletne osnovne šole 

in učenci 3. razredov osemletne osnovne šole; povprečna starost je bila 9.8 let. 

Učenci so se do testiranja v  šoli učili matematiko 3 oz. 4 leta. Slovenija je dosegla na 

matematičnem področju 479 točk, kar je statistično pomembno manj od 

mednarodnega povprečja (495). Matematični doseţek slovenske populacije je na 

22. mestu med doseţki 28 drţav in šolskih sistemov. Natančnejša analiza 

matematičnega področja je ţe bila predstavljena javnosti ()zato je podrobneje ne 

bomo navajali (Japelj Pavešič in dr., 2005). 

V številu let šolanja se Slovenija lahko naravnost primerja le z Rusko federacijo, ki 

je dosegla statistično pomembno boljši doseţek. Starost učencev pa je primerljiva 

Norveški, Škotski, Avstraliji, Italiji, Cipru, Ontariu in Belgiji. Povprečni doseţek teh drţav 

je znova statistično pomembno boljši kot doseţek Slovenije. Različne kulture 

pogojujejo različne doseţke.  Zato je bila opravljena tudi analizo, ki Slovenijo umešča 

med primerljive drţave. V prvem vidiku smo se primerjali z drţavami s katerimi se 

Slovenija verjetno ţeli primerjati (Belgija, Nizozemska, Latvija, Litva, Anglija, 

Madţarska, ZDA, Ciper, Italija, Avstralija, Nova Zelandija, Škotska in Norveška). V 

drugem vidiku smo kot osnovo vzeli raziskavo opravljeno na podatkih raziskave TIMSS 

1995, ki nas uvršča med drţave Vzhodne Evrope. Glede na rezultate raziskave TIMSS 

1995 za višje razrede, kjer naj bi bil upoštevan kulturni in geografski faktor, smo bili 

uvrščeni v skupino vzhodno evropskih drţav, v katero so bile uvrščene poleg nas še 

Bolgarija, Ĉeška, Madţarska, Litva, Litvija, Romunija, Rusija in Slovaška (Grønmo, 

Kjærnsli in Lie, 2004). Kar štiri od teh drţav na zadnjem TIMSS testiranju niso sodelovale 

v kategoriji niţjih razredov. Med preostalimi drţavami zasede Slovenija leta 2003 

zadnje mesto z velikim odstopanjem navzdol. Naše analize pokaţejo, da so rezultati 

dokaj neodvisni od izbranega vidika. Slovenija odstopa statistično pomembno od 

povprečja in sicer v negativno smer. 

V šolskem letu se bo začel postopoma (po začetkih triletij) uveljavljati 

posodobljeni Učni načrt (2008), ki ţe upošteva mnoge ugotovitve pridobljene z 

analizo TIMSS 2003. Ker posodobitve še niso uveljavljene, o njih ne moremo 

razpravljati na osnovi empiričnih rezultatov. 

Na rezultate mlajših učencev pri matematiki v raziskavi TIMSS 2003 je treba 

gledati kritično, upoštevajoč več dejavnikov. Ĉeprav mnoga dejstva kot npr. starost 

učencev, leta šolanja, ter dejstvo, da gre pri učencih devetletne šole za prvo 

generacijo učencev po kurikularni prenovi in da le-ti izhajajo iz socialno-ekonomsko 

šibkejšega okolja, govorijo v prid našim učencem, pa ne moremo zanemariti 
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njihovega slabega rezultata. Podali bi radi nekatera mnenja o tem, kako v 

prihodnosti poskrbeti za boljšo umestitev naših otrok. 

Analiza je pokazala, da v devetletni osnovni šoli nekoliko bolje skrbimo za 

učence, ki dosegajo slabše rezultate pri matematiki, na račun tega pa še nekoliko 

bolj zanemarjamo sposobnejše učence. Zato moramo (še) povečati skrb za 

sposobnejše otroke in poudarjeno skrbeti za izvajanje dodatnega pouka ali 

matematičnega kroţka, ki je lahko integriran v naravoslovne kroţke ter tako zadošča 

zahtevam po holističnem pogledu na pouk na začetnih stopnjah šolanja. Pripraviti je 

treba gradiva, ki jih učitelji za tovrstno delo potrebujejo.  

Posebno pozornost je treba posvetiti vzročno-posledičnem sklepanju, kakor tudi  

samemu preverjanju sklepov. Preverjanje sklepov in rezultatov je šibka točka naših 

učencev. Učence je potrebno vzpodbujati k razvijanju lastnih strategij in krepiti 

zavedanje, da k rešitvi istega problema oz. naloge vodijo različne enakovredne poti. 

Ob razvijanju problemski znanj ne smemo zanemariti sposobnosti izvajanja osnovnih 

veščin in razumevanja pojmov.  

Trendi - primerjalna analiza učnih načrtov  

Prvi del analize je bil opravljena pod okriljem Komisije za spremljanje in 

posodabljanje učnih načrtov in katalogov znanj za področje splošnega 

izobraţevanja in splošnoizobraţevalnih znanj v poklicnem izobraţevanju. 

Instrumentarij za primerjalno analizo tujih učnih načrtov je pripravila dr. Amalija Ţakelj. 

Primerjani so bili učni načrti Finske, Anglije in Avstrije in sicer s stališča statusa 

predmeta, števila ur, ki je predmetu namenjeno, zgradbe učnega načrta, zapisa 

vsebin in cilje, vsebin kot takih, izbirnosti, preverjanja in ocenjevanja znanja, 

kroskurikularnih tem in kompetenčne zasnovanosti. Predstavljamo le del analize, ki je 

relevanten za razvoj naravoslovnih kompetenc. 

Primerjalna analiza kritično refleksivno v zaključku upošteva tudi spoznanja 

analize Učni načrt za matematiko v osnovni šoli v luči mednarodnih primerjav, 

avtorjev Barbare Japelj Pavešić, mag. Damijane Kerţič, mag. Nine Ţvan, dr. Zvonka 

Perata. Avtorji pripominjajo, da ima »v Evropi ima večina drţav nacionalne enotne 

učne načrte, ki pa, verjetno tudi zaradi kulturnih in jezikovnih razlik, z enotno 

metodologijo še niso bili primerljivo analizirani. V ZDA imajo, podobno kot v Evropi, 

posamezne zvezne drţave svoje enotne učne načrte in standarde znanj iz 

matematike. Za razliko od Evrope pa je v ZDA raziskovalni inštitut Thomas B. Fordham 

Foundation razvil metodologijo za primerjanje in ocenjevanje učnih načrtov prav za 

matematiko ter doslej ţe trikrat, v letih 1998, 2000 in 2005 izdal poročilo o stanju učnih 

načrtov oziroma standardov znanja za matematiko ameriških zveznih drţav17. Njihovo 

metodologija je bila osnova analize. Stično točko med uporabljeno metodologijo, 

rezultati TIMSS 2003 in slovenskim učnim načrtom predstavlja ameriška drţava 

Indiana. Indiana je kot samostojna enota sodelovala v TIMSS 2003, kjer je dosegla 

precej boljše rezultate od Slovenije, obenem pa je v ameriški analizi učnih načrtov 
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njen načrt za matematiko odlično ocenjen in priporočljiv kot drugi najboljši med 

vsemi ostalimi«. (Pavešić, Kerţič, Ţvan in Perata, 2006). 
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FINSKI UČNI NAČRT ANGLEŠKI  UČNI NAČRT AVSTRIJSKI UČNI NAČRT 

KOMENTAR V PRIMERJAVI  S SLOVENSKIM 

UN 1998 IN POSODOBLJENIM UČNIM 

NAČRTOM 2008 

STATUS  PREDMETA MATEMATIKA 

Predmet je na ravni programa 

obvezen 

Predmet je na ravni programa 

obvezen 

Predmet je na ravni programa 

obvezen 
Ni razlik 

Učni načrt predmeta je del 

nacionalnega kurikularnega 

dokumenta Nacionalni jedrni kurikul za 

osnovnošolsko izobraţevanje ( National 

core Curriculum for Basic Education, 

2004). 

Učni načrt predmeta je del 

nacionalnega kurikularnega 

dokumentaThe National 

Curriculum for England-

mathematics, 2004). 

Učni načrt predmeta je na primarni 

stopnji izobraţevanja (Volkschule) del 

nacionalnega  kurikularnega 

dokumenta na ravni programa (v njem 

so vsi  učni načrti predmetov 

izbranega programa) 

V Sloveniji imamo samostojni dokument.S 

stališča razvoja naravoslovnih kompetenc je 

integrirani kurikularni dokument bolj priporočljiv, 

saj prikazuje izobraţevanje na bolj celosten 

način. 

ŠTEVILO UR, NAMENJENIH PREDMETU 

 

Določeno je le minimalno in 

maksimalno število ur. Priporočeno: 
 

razred obv./t 

min 

obv./

t 

maks 

Mat./t 

1 19 25 6 

2 19 25 

3 23 25 12 

4 23 35 

5 24 35 

6 24 35 14 

7 30 35+ 

8 30 35+ 

9 30 35+ 

 

Ure na stopnjah 1  trajajo 45min, 

 ure na stopnjah 2, 3 in 4 pa  

50-60 minut. Število potrebnih ur  

na stopnjah ni določeno, 

določena 

 je le vsebina. 
 

stopnje leta 

predšolska 3-5 

1. 5-7 

2.  7-11 

3.  11-14 
 

 

 

 
Stopnje 

vse/ 

teden 

Matematika/ 

teden 

V
o

lk
 

1 20-23 4 

2 20-23 4 

3 22-25 4 

4 22-25 4 

H
a

u
p

t 

1 27-31  

Skupaj 14-20, 

kar je 

cca.4,5-5 ur 

na teden 

2 27-31 

3 28-32 

4 30-34 

 

V Sloveniji skupno je manj ur matematike. Prenizko 

število skupnih ur matematike posledično vpliva na 

razvoj naravoslovnih kompetenc. 
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skupaj   30 
 

 

STRATEGIJA NAČRTOVANJA  - ZAPIS VSEBIN OZ. CILJEV  

Strategija načrtovanja v UN je 

učnociljna. 

Strategija načrtovanja v UN je 

procesna. 

Strategija načrtovanja v UN je vsebinska. Bolj se nagibamo k Finski in Angliji kot 

k Avstriji, kar je s stališča naravoslovnih 

kompetenc ustrezno. 

VSEBINE 

 

Števila in računanje, algebra, 

geometrija, merjenje, obdelava 

podatkov, statistika in verjetnost, 

funkcije 

 

Števila in uporaba, številski 

sitemi, r ačunanje, reševanje 

numeričnih problemov,zbiranje, 

predstavljanje in interpetiranje 

podatkov, oblika, prostor in 

merjenje, razumevanje zaporedij 

in lastnosti oblik,razumevanje 

lastnosti lokacije in transformacij, 

razumevanje postopka 

merjenja,enačbe, formule in 

enakosti, funkcije in grafi, 

geometrijsko sklepanje (koti, 

trikotniki, štirikotniki, kroţnica, 

telesa), določitev problema in 

planiranje. 

 

 

Števila in računanje, funkcije, geometrija in  

merjenje,obdelava podatkov, so pa od 2. 

razreda  naprej definirane na dveh zahtevnostnih 

nivojih. 

V Hauptschule pa imamo:števila in količine,  

spremenljivke, oblike in telesa in modeli in 

statistika 

 

V SLO je bistveno manj zahteven načrt 

s počasnejšo dinamiko vpeljevanja 

vsebin, kar vpliva tudi na razvoj 

naravoslovnih kompetenc. Posebej v 

angleškem učnem načrtu najdemo 

vsebine, ki razvijajo naravoslovne 

kompetence kot npr. določitev 

problema in planiranje ali numerične 

metode, ki v slovenskem učnem načrtu 

niso zastopane ali so zastopane v 

posodobljenem učnem načrtu v manjši 

meri implicitno. 

 

 

Strukturiranost na procesne (Mišljenja in 

delovne veščine) in vsebinske 

standarde. Pričakovani doseţki so na 

razmeroma visokih taksonomskih 

stopnjah, stopnje naraščajo tekom 

 

Strukturiranost na procesne 

(uporaba) in vsebinske 

standarde. Pričakovani doseţki 

so na razmeroma visokih 

taksonomskih stopnjah, stopnje 

Niso opredeljeni. 
 

Strukturiranosti na procesna in 

vsebinska znanja, ki so visoko 

prenosljiva bi pripomogla k razvoju 

kompetenc, ki so podlaga 

naravoslovnim, ţal tega v učnem 
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izobraţevanja, jasno vidna 

nadgradnja. 

naraščajo tekom izobraţevanja, 

jasno vidna nadgradnja. 

 

načrtu (1998) pa tudi v Posodobljenem 

učnem načrtu (2008) ni. 

 

KROSKURIKULARNE TEME 

 

Kroskurikularne temeso osebnostna 

rast, kulturna identiteta in 

internacionalizacija, komunikacija in 

medijske veščine, drţavljanska vzgoja 

in podjetništvo, okoljska vzgoja, varnost 

in prometna vzgoja, tehnologija. 

 

Kot kroskurikularni temi, ki sta 

eksplicitno vključeni v učni načrt 

za matematiko  lahko štejemo le 

IKT in komunikacijo. Ĉeprav 

imajo več tem, ki se tej definiciji 

pribliţujejo, to so: drţavljanska in 

domovinska vzgoja, osebnostna 

rast, zdravje in varnost. 

 

V učni načrt je v manjši meri vključen IKT in 

druţbeno vedenje. 

 

Deloma, razlike so le s Finskim učnim načrtom 

in pa v tem, da pri nas (in tudi ne v Avstriji) 

kroskurikularne teme niso bile (1998) 

eksplicitno zapisane, ampak jih razberemo v 

didaktičnih priporočilih. Posodobitev (2008) 

najdemo poglavje medpredmetne 

povezave, ki sluţijo kot pomembni zgledi, ki so 

namenjeni razumevanju matematike in 

osmišljanju matematičnih vsebin tudi skozi 

naravoslovne primere.  

 

ZMOŢNOSTI  (zasnovanost UN glede na zmoţnosti) 

 

UN ni kompetenčno zasnovan, a 

vključuje naravoslovno pismenost. 

 

UN ni kompetenčno zasnovan, a 

vključuje naravoslovno 

pismenost. 

 

UN ni kompetenčno zasnovan,  

a vključuje naravoslovno pismenost. 

 

Posodobitev vključuje kompetenčno 

naravnanost, za razliko od UN (1998), kar je 

pozitivno za razvoj naravoslovnih kompetenc 

(npr. obravnavajo matematične pojme iz 

različnih predmetnih perspektiv,, Raziskovanje 

in reševanje problemov) kar je pomemben 

korak naprej. 
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Ugotovitve ekipe Pavešić, Kerţič, Ţvan in  Perat 

Barbara Japelj Pavešić, Damijana Kerţič, Nina Ţvan in Zvonko Perat so v analizi 

Učni načrt za matematiko v osnovni šoli v luči mednarodnih primerjav, neobjavljeno 

interno gradivo upoštevali posebno metodologijo primerjave učnih načrtov 

temelječo na ameriških izkušnjah.  Med ugotovitvami med drugim zapišejo, da  

»mlajši učenci ne znajo …, ker se o … ne učijo, starejši pa ne, ker se morajo o … 

naučiti vse naenkrat.« iz česar lahko sklepamo, da je smiseln pomik nekaterih vsebin 

v niţje razrede (seveda ob primernem načinu dela). Ugotavljajo tudi, da »Odlašanje 

računanja z obrazci in pozna uvedbo simbolnega računanja, spremenljivk in 

neznank onemogoča učenje naravoslovnih predmetov, kjer morajo učenci iz splošne 

formule izraziti s simbolom zapisano količino.«  

V povezavi s obdelavo podatkov, vsebino, ki je bila namenjena posebej 

podpori naravoslovnih predmetov ugotavljajo, da »Obravnava obdelave podatkov 

je razširjena pri nas med vse razrede in temeljito vpelje oblikovanje, risanje in 

izdelovanje predvsem stolpčnih prikazov. Njeni temeljni pomanjkljivosti sta dve. 

Nekatere prikaze, ki so pomembni za razumevanje matematike,  kot sta tortni (za 

delo z ulomki) ali prikaz z lomljenimi črtami – linijski (za obravnavo relacij med zveznimi 

količinami in funkcij) obravnava šele v zadnjih razredih devetletke, čeprav se znanje 

zadnjih od učencev pričakuje pri predmetu Naravoslovje in tehnika v četrtem in 

petem razredu. Druga pomanjkljivost je, da se področje do devetega razrede v 

celoti izogne naprednejšemu učenju dela z ţe izdelanimi prikazi. V devetem razredu 

je prvič omenjeno, da lahko iz prikazov tudi pridobivamo nove informacije, 

napovedujemo vrednosti, ocenjujemo in v splošnem prikaze uporabljamo pri 

reševanju matematičnih problemov. Premalo je poudarjena razlika med zveznimi in 

diskretnimi podatki, kot je zapisano na primer v načrtu za osmi razred v 

Massachusettsu: »Izbere, naredi, interpretira in uporabi različne tabelarične in 

grafične prikaze podatkov,... Loči med zveznimi in diskretnimi podatki in načini 

njihove predstavitve.«« 

Zaključek 

Ĉeprav je TIMSS 2003 izpostavil slab nivo znanja naših 4. šolscev, pa so bili na 

naravoslovnem področju boljši. Razloge pripisujemo intuitivni naravi naravoslovnih 

predmetov na primarni stopnji izobraţevanja. S časom pri naravoslovnih predmetih 

učenci potrebujejo vedno več matematičnih podlag in tedaj se prične kazati 

pomembnost matematične kompetence za razvoj naravoslovne kompetence. 

Popredmeteno gledanje na kraljico znanosti, kot matematiko tudi imenujejo, je 

posebej na začetnih stopnjah šolanja škodljivo. Matematika je v sodobnih druţbah 

postavljena ob bok materinščini. Matematika si kot univerzalni jezik zato v šoli zasluţi 

temu primerno mesto. Matematika je tudi osnova vseh naravoslovnih predmetov in 

zato vplivanje na matematično kompetenco posredno zagotavlja vpliv na 

naravoslovne kompetence.  
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Analiza je izpostavila problematiko konativnega vidika tj. v jeziku kompetenc 

slab odnos in naivna stališča, ki jih gojijo učenci, pa tudi učitelji o predmetu 

matematika in o znanju nasploh. Kot enega največjih problemov vidimo odnos 

razrednega učitelja do matematike in posledično do vseh naravoslovnih predmetov, 

ki je le izjemoma pozitiven. Poskrbeti je potrebno za dodatna usposabljanja učiteljev, 

ki bodo učiteljem omogočila bolj kvalitetno in poglobljeno poznavanje sodobnih 

oblik dela (npr. učenje skozi reševanje problemov, izkustveno učenje, medota 

poskusa in napake,…). Zakonodajalec bi lahko s spremembami v učnem načrtu 

vplival na nekaj manj kot 10% nalog, ki jih je zajemal TIMSS 2003. Na uspeh pri več kot 

četrtini nalog pa lahko vplivamo z izobraţevanjem učiteljev. Vzporedno je treba 

učitelje seznanjati z omejitvami gradiv, ki jih uporabljajo.  

Obe analizi kaţeta na pomanjkljivosti učnega načrta v smislu primanjkljaja 

znanja višjih taksonomskih stopenj, ki so osnova tako matematični kot naravoslovni 

kompetenci. Vsi trije (finski, angleški in avstrijski) učni načrti vsebujejo zmoţnosti bralne 

komunikacije, sposobnosti reševanja problemov, komuniciranja, sodelovanja in 

metakognitivna znanja (učenje učenja). Vse naštete zmoţnosti so v kurikularnih 

dokumentih in v šolski praksi še premalo prisotne, čeprav so osnova naravoslovno-

matematične kompetence. Posebno pozornost je treba nameniti dinamiki uvajanja 

simbolizacije in področju zbiranja, urejanja in interpretiranja podatkov, ki zaradi 

razvojnih posebnosti ne sme prehitevati razvoja učenca, prav gotovo pa ni smiselno 

niti, da za njim zaostaja. Zaradi zaostanka so namreč teţave pri poučevanju ostalih 

naravoslovnih predmetov (fizika, kemija, biologija).  

Ugotavljamo pa, da je s posodobitvijo učnega načrta (2008) ţe bil narejen 

korak naprej v predlagani smeri. 

Predlogi za nadaljnje delo 

V nadaljevanju je treba posebno pozornost posvetiti pripravi gradiv in 

usposabljanju učiteljev. Na primarni stopnji izobraţevanja je treba gradiva pripraviti 

zelo podrobno in učitelji morajo skozi usposabljanje z lastno izkušnjo osmisliti 

učinkovitost gradiv. Uvidijo naj naravoslovne cilje, ki so podlaga gradivo in manj 

didaktične metode, ki jih gradivo predlaga. Kljub temu je treba izpostavljeno 

prikazati učinkovitost eksperimentalne metode oz. učenje skozi reševanje problemov, 

ki pa mora nujno izzveneti v vsebinski ali procesni cilj kot podlago naravoslovni 

kompetenci. 

Ĉe ţelimo doseči premik v pozitivno smer mora usposabljanje posebno 

pozornost nameniti konativnim vidikom (prepričanjem, odnosom in čustvom), ki jih 

učitelji in posledično učenci gojijo do naravoslovno obarvanih predmetov. Znano je 

(Leder in dr., 2003), da učiteljeva prepričanja izjemno močno vplivajo na učence na 

področju reševanja problemov. 
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Analiza doseţkov slovenskih mlajših učencev pri matematiki v 

raziskavi TIMSS 2003 
 

Uvod 

V raziskavi TIMSS 2003 so sodelovali učenci 4. razredov devetletne osnovne šole 

in učenci 3. razredov osemletne osnovne šole; povprečna starost je bila 9.8 let. 

Učenci so se do testiranja v  šoli učili matematiko 3 oz. 4 leta.  

Slovenija je dosegla na matematičnem področju 479 točk, kar je statistično 

pomembno manj od mednarodnega povprečja (495). Matematični doseţek 

slovenske populacije je na 22. mestu med doseţki 28 drţav in šolskih sistemov. 

drţava/šolski sistem 
leta 

šolanja 

povprečna 

starost 
povprečni doseţek 

Singapur 4 10,3 594 

Hong Kong 4 10,2 575 

Japonska 4 10,4 565 

Tajvan 4 10,2 564 

Belgija 4 10 551 

Nizozemska 4 10,2 540 

Latvija 4 11,2 536 

Litva 4 10,9 534 

Indiana(ZDA) 4 9,5 533 

Ruska federacija 3 ali 4 10,6 532 

Anglija 5 10,3 531 

Madţarska 4 10,5 529 

ZDA 4 10,2 518 

Ontario (Kanada) 4 9,8 511 

Ciper 4 9,9 510 
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Quebeck (Kanada) 4 10,1 506 

Moldavija 4 11 504 

Italija 4 9,8 503 

Avstralija 4 ali 5 9,9 499 

povprečje 4 10,1 511 

Nova Zelandija 4,5 do 5,5 10 493 

Škotska 5 9,7 490 

Slovenija 3 ali 4 9,8 479 

Armenija 4 10,9 456 

Norveška 4 9,8 451 

Iran 4 10,4 389 

Filipini 4 10,8 358 

Maroko 4 11 347 

Tunizija 4 10,4 339 

Vir: TIMSS 2003 International Mathematics Report, str.35 

V številu let šolanja se Slovenija lahko naravnost primerja le z Rusko federacijo, ki 

je dosegla statistično pomembno boljši doseţek. Starost učencev pa je primerljiva 

Norveški, Škotski, Avstraliji, Italiji, Cipru, Ontariu in Belgiji. Povprečni doseţek teh drţav 

je znova statistično pomembno boljši kot doseţek Slovenije.  

Primerjava doseţkov slovenskih učencev z mednarodnim povprečjem  

Oglejmo si najprej doseţke naših učencev glede na vsebinska področja. 

Mednarodno poročilo prinaša podatke izračunane po IRT (Item Response Theory) 

metodi. 
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Relativno odstopanje od mednarodnega povprečja 

-8 -6 -4 -2 0 2

algebra

geometrija

merjenje

podatki

števila 

odstopanje (%) -1 0,6 0,4 -1,8 -6,9

algebra geometrija merjenje podatki števila 

 

Največje odstopanje je na področju števil oz. če privzamemo terminologijo 

našega učnega načrta aritmetike. Aritmetika predstavlja temeljni del vsebin 

obravnavanih v prvih dveh triadah. Vsebinska področja si bomo ogledali 

podrobneje v posebnem razdelku. 

Primerljive drţave 

Različne kulture pogojujejo različne doseţke.  Zato smo opravili tudi analizo, ki 

Slovenijo umešča med primerljive drţave. Odločili smo se za dva vidika. V prvem 

vidiku smo se primerjali z drţavami s katerimi se Slovenija verjetno ţeli primerjati. V 

drugem vidiku smo kot osnovo vzeli raziskavo opravljeno na podatkih raziskave TIMSS 

1995, ki nas uvršča med drţave Vzhodne Evrope. Naše analize pokaţejo, da so 

rezultati dokaj neodvisni od izbranega vidika. Slovenija odstopa statistično 

pomembno od povprečja in sicer v negativno smer. 

Drţave s katerimi se Slovenija ţeli primerjati 

Izločili smo  Singapur, Hong Kong, Japonsko in Tajvan zaradi kulturne različnosti. 

Moldavijo, Rusijo, Tunizijo, Maroko, Filipine, Iran in Armenijo smo izločili, ker je indeks 

človekovega razvoja v teh drţavah bistveno niţji kot v Sloveniji. V kategoriji niţjih 

razredov so tako ostale: Belgija, Nizozemska, Latvija, Litva, Anglija, Madţarska, ZDA, 

Ciper, Italija, Avstralija, Nova Zelandija, Škotska in Norveška.  V tabelo smo zapisali 

točke, ki jih dobimo, če odstotne doseţke s pomočjo IRT metode pretvorimo v točke. 

Drţava Leta šolanja 
Povprečna 

starost 

Povprečen 

doseţek 

Indeks 

človekovega 

razvoja 

Belgija 4 10 551 0,937 

Nizozemska 4 10,2 540 0,938 

Latvija 4 11,2 536 0,811 
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Litva 4 10,9 534 0,824 

Anglija 5 10,3 531 0,93 

Madţarska 4 10,5 529 0,837 

ZDA 4 10,2 518 0,937 

povprečje 4 10,1 511   

Ciper 4 9,9 510 0,891 

Italija 4 9,8 503 0,961 

Avstralija 4 ali 5 9,9 499 0,939 

Nova Zelandija 4,5 do 5,5 10 493 0,917 

Škotska 5 9,7 490 0,930 

Slovenija 3 ali 4 9,8 479 0,881 

Norveška 4 9,8 451 0,944 

 

Naši otroci so še vedno med najmlajšimi in imajo manj let šolanja kot je 

povprečje. Vpliv let šolanja bi lahko omilili s tem, da si ogledamo le doseţke učencev 

devetletne šole. V ta namen smo v razdelku 1 posebej pokazali, da statistično 

pomembnih razlik med  devetletko in osemletko ni.  

Slovenija je med 14 drţavami zasedla predzadnje mesto. Za njo je le Norveška, 

ki je izvedla podobno reformo šolstva kot Slovenija, saj so pričeli v šolo vpisovati leto 

mlajše učence. Prvi razred ţeli Norveška ovrednotiti kot »predšolsko vzgojo« in s tem 

utemeljiti slabe rezultate. Slovenski prvi razred devetletke je deloma primerljiv z 

njihovim prvim razredom, le da je delo pri nas vseeno bolj šolsko usmerjeno in ne tako 

visoko individualizirano. 

Primerjava z drţavami v isti skupini po raziskavi TIMSS 1995 

Glede na rezultate raziskave TIMSS 1995 za višje razrede, kjer naj bi bil 

upoštevan kulturni in geografski faktor, smo bili uvrščeni v skupino vzhodno evropskih 

drţav, v katero so bile uvrščene poleg nas še Bolgarija, Ĉeška, Madţarska, Litva, 

Litvija, Romunija, Rusija in Slovaška (Grønmo, Kjærnsli in Lie, 2004). Kar štiri od teh 

drţav na zadnjem TIMSS testiranju niso sodelovale v kategoriji niţjih razredov. Med 

preostalimi drţavami zasede Slovenija leta 2003 zadnje mesto z velikim odstopanjem 

navzdol. 
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Drţava 
Povprečen 

doseţek 

Latvija 536 

Litva 534 

Ruska federacija 532 

Madţarska 529 

povprečje 522 

Slovenija 479 

 

Poskušali smo vzeti v obzir več vidikov, ki bi morda lahko prikazali mesto 

Slovenije v svetu na drugačnem poloţaju. Kljub različnim pristopom so bili doseţki 

slovenskih učencev vedno pod povprečjem. 

V nadaljnje bomo v luči dosedanjih analiz privzeli podatke iz mednarodnega 

poročila. Zavedati se moramo, da podatki, kljub temu, da Slovenijo umeščajo nizko, 

še vedno prikazujejo olepšano sliko, saj upoštevajo vse drţave. 

Doseţki po vsebinskih področjih 

Poglejmo odstopanja znotraj posamičnih vsebinskih področij. V grobem smo 

doseţke predstavili ţe v razdelku 2. Sedaj je čas za natančnejšo analizo. Najprej si 

bomo ogledali skupne rezultate vseh učencev. Ĉe bi kurikularna prenova potekala 

optimalno, bi se namreč tudi učenci osemletne osnovne šole učili po posodobljenem 

učnem načrtu, ki je na področjih, ki izstopajo v naši analizi blizu učnemu načrtu 

devetletne osnovne šole. 

Ker imamo za vsako posamezno nalogo le surove rezultate (odstotek pravilno 

rešenih nalog), naša primerjava temelji na relativnem odstopanju slovenskega 

povprečja od mednarodnega povprečja, saj smo tako lahko zajeli uspeh in 

teţavnost naloge. Odstopanje smo torej izračunali tako, da smo od slovenskega 

doseţka (v %) odšteli mednarodni doseţek (v %) in dobljeno razliko delili z 

mednarodnim doseţkom (v %). 

  mednarodno 

povprečje 

 doseţek 

Slovenije 

relativno 

odstopanje 

merjenje količine in merske enote 57,00 51,03 -10,47 

 pripomočki in merjenje  49,53 42,85 -13,48 
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  povprečje 53,27 46,94 -11,98 

podatki zbiranje in urejanje 48,25 35,15 -27,15 

 interpretacija 55,28 51,84 -6,23 

 predstavitev 62,06 52,16 -15,95 

 povprečje 
55,20 46,38 

-16,44 

algebra enačbe in obrazci 51,06 49,48 -3,09 

 vzorci 52,52 43,53 -17,12 

 relacije 41,90 29,80 -28,88 

  povprečje 48,49 40,94 -16,36 

geometrija črte in koti 45,97 28,80 -37,35 

 skladnost  69,03 68,27 -1,11 

 orientacija v prostoru 52,97 50,70 -4,28 

 simetrija in transformacije 53,38 41,63 -22,01 

 liki in telesa 61,01 59,11 -3,11 

  povprečje 53,56 46,16 -14,69 

števila razmerja 41,10 24,61 -40,12 

 cela števila 57,63 47,66 -17,30 

 ulomki in decimalke 50,81 30,97 -39,06 

  povprečje 49,85 34,41 -32,16 

 

Podatki pridobljeni s pomočjo IRT metode in surovi podatki niso primerljivi, zato 

prihaja do odstopanj. Tudi s pomočjo surovih podatkov pa lahko zaznamo kritične 

točke. 



 
 

 

˝Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 

prednostne usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izva janje 

projekta naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

819 

Odstopanje Slovenije po vsebinskih sklopih
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Največja odstopanja so pri ulomkih in decimalnih številkah, razmerjih, črtah in 

kotih, relacijah ter pri zbiranju in urejanju podatkov. Vsako področje bomo 

komentirali posebej. 

Ker je bilo kar 80% vseh testiranih slovenskih mlajših učencev učencev 

osemletke in ker je šlo šele za prvo generacijo devetletne osnovne šole, bomo 

posebej pogledali rezultate posameznih šolskih sistemov. 

 

Povezava z učnim načrtom iz leta 1998 

Leta 1983 je bil sprejet učni načrt tedanje osemletne osnovne šole z imenom 

Program ţivljenja in dela. Ta učni načrt je bil dopolnjevan do leta 1997. Na osnovi  

učnega načrta je bil v uporabi skoraj izključno en sam učbeniški komplet.  

Leta 1999 je bila sprejeta Posodobitev učnega načrta za matematiko v 

osemletni osnovni šoli, ki v osemletno osnovno šolo vnaša smernice devetletne 

osnovne šole. Učni načrt ni bil realiziran tudi v gradivih in zato menimo, da ta učni 

načrt učiteljev ni dosegel v popolnosti. V posodobitvenem učnem načrtu sicer 

najdemo usmeritev, ki učiteljem dopušča delo po novem učnem načrtu za 

devetletno osnovno šolo, ki je bil sprejet leta 1998, za podvajajoče vsebine, a tega 

ne zapove; dodana je vsebina Obdelava podatkov ter poudarjeno reševanje 

matematičnih problemov. 
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relativno 

odstopanje(%) 

3/8 

relativno 

odstopanje(%) 

4/9 

merjenje količine in merske enote -11,6 -12,6 

 pripomočki za merjenje -12,2 -16,1 

podatki zbiranje in urejanje -48,0 -46,5 

 interpretacija -9,9 -13,9 

 predstavitev -24,3 -18,1 

algebra enačbe in obrazci -4,4 -14,2 

 
vzorci 

-16,1 -25,1 

 relacije -35,4 -29,3 

geometrija črte in koti -51,7 -13,4 

 skladnost +2,6 -1,3 

 orientacija v prostoru -4,0 -4,3 

 simetrija in transformacije -16,9 -24,9 

 liki in telesa -1,4 6,4 

števila razmerja -35,3 -34,0 

 cela števila -17,7 -21,6 

 ulomki in decimalke -41,1 -37,6 

 

V šolskem letu 2009/2010 bodo stopile v 1. in 4. razredu v veljavo posodobitve 

tega učnega načrta. 

O ulomkih in decimalnih številkah 

O ulomkih so pisali ţe mnogi avtorji. Spreten učitelj lahko na področju ulomkov 

naredi mnogo. Naši učenci so se npr. slabo odrezali pri nalogah, ki so zahtevale več 

delov celote in ne samo enega. Tak tip naloge učni načrt za devetletko podpira. V 

operativnih ciljih četrtega razreda najdemo pod sklopom racionalna števila kot cilj 

zapisano, da je potrebno »zapisati dele celote z ulomkom (1/2, 1/3, 3/4, ...)«.(Učni 
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načrt, 1998, str. 28). Učbeniki v veliki meri v 4. razredu predstavljajo le ulomke s 

števcem enakim 1. 

V Programu ţivljenja in dela najdemo ulomke v cilju »Uvedemo pojme polovica, 

tretjina,… desetina, ki jih v tem razredu (3. razred op.p.) zapisujemo le z besedo«  

Posodobitev učnega načrta (1999) v tretjem razredu doda vsebine »Deli celote, 

zapis v obliki ulomka«.  

Ker ni natančno zapisano, za kakšne ulomke gre, učitelji pa so v učbeniških 

gradivih našli predvsem ulomke, katerih števec je bil enak ena, so bili verjetno 

poučevani samo ti.  

Računanje z ulomki se sliši hudo in zelo oddaljeno po učnem načrtu, saj tega ne 

omenja noben učni načrt za osemletno niti za devetletno osnovno šolo, a naloge so 

zahtevale večinoma računanje z ulomki z enakim imenovalcem, kar na nek način 

spada v sam koncept ulomka.  

Decimalne številke naši učenci spoznajo šele v 6. razredu, čeprav je neformalna 

uporaba decimalnih številk v učnem načrtu dovoljena ţe v 4.razredu, kjer najdemo v 

sklopu merjenje: dolţina, masa, prostornina, čas specialno didaktično priporočilo:  » 

Pristop pri učenju in izvajanju računskih postopkov naj bo 'ţivljenjski' (npr. neformalna 

uporaba oznak za decimalni zapis)«   (Učni načrt, 1998, str. 26). Ţal večina učbenikov 

temu namigu ne sledi. 

Decimalnih številk ne omenja noben izmed učnih načrtov, ki so veljali v 

osemletni osnovni šoli. 

Učenci formalno še ne poznajo decimalnih števil, so pa dosegli kljub temu dokaj 

dobre rezultate pri teh nalogah. Vendar če podrobneje pogledamo naloge, ki 

segajo na področje decimalnih števil, vidimo, da so bili uspešni pri nalogah, kjer ni 

bilo zares potrebno poznavanje koncepta decimalnih števil in so le uporabili svoje 

znanje o naravnih številih. Tako so bili nepričakovano uspešni pri seštevanju oz. 

odštevanju dveh decimalnih števil z enakim številom decimalnih mesti in popolnoma 

neuspešni pri seštevanju števil, ki nista imeli enakega števila decimalnih mest. Prav 

tako so dosegli slab rezultat tam, kjer je bilo potrebno povezati decimalno število in 

ulomek. Trdimo lahko, da je v tem sklopu kar nekaj nalog, ki ne preverjajo 

poznavanje oz. razumevanje koncepta decimalnih številk.  

O razmerjih 

V učnem načrtu 4. razreda devetletne osnovne šole najdemo kot cilj zapisano  

»sklepati iz enote na mnoţino in obratno« (Učni načrt, 1998, str. 28), specialno 

didaktično priporočilo pa govori »Pri sklepanju lahko obravnavamo tudi preproste 

primere podvajanja in razpolavljanja (ţivljenjski primeri).« (prav tam , str 28). Ker gre le 

za priporočilo, lahko sklepamo, da sklepanje iz npr. 3 na 5 ni prepovedano. Znova pa 

ugotovimo, da tovrstne naloge najdemo v izjemno redkih učbenikih. 
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Učni načrti za osemletno osnovno šolo ne omenjajo sklepanja iz enote 

na mnoţino. Učbeniška gradiva so podobne vrste sklepanja uvajala ob 

odnosih med merskimi enotami. Šlo pa je, vse do tretjega razreda, le za 

sklepanje iz enote na mnoţino, pri čemer je bil koeficient sorazmerja zaradi 

vsebin vedno enak 10. Ker gre v osnovi za matematično sklepanje, bi te 

vsebine v naših šolah morale obstajati. Krivda torej tukaj ne gre izključno 

učnemu načrtu, ampak tudi realizaciji le-tega. 

O črtah in kotih 

Koti so podobno kot decimalna števila zamaknjeni v 6. razred devetletne 

osnovne šole. Tukaj v učnem načrtu ne najdemo niti namiga. Omenjena ni niti 

neformalna obravnava. Učenci poznajo večkotnike, a imena (naj) ne bi povezovali s 

koti. Formalno poznajo le pravokotni premici kot poseben primer premic, ki se sekata.  

Slab uspeh pri učencih osemletne osnovne šole gre pripisati učnim načrtom. 

Kotov tudi ne vpelje noben Učni načrt, 1998, do tretjega razreda, prav tako ne 

obravnavajo premic. Zadnje dejstvo je popravil nov učni načrt za devetletko. 

O relacijah  

Dve izmed treh nalog s tega področja sta iskali pravilo za preslikavo med števili. 

Vsebinsko torej govorita o vzorcih oz. nadaljevanju zaporedja. Znanje, ki so ga 

učenci morali aktivirati sodi med problemska znanja za naš šolski prostor. Problemski 

pristop se v šole šele uvaja. Med operativnimi cilji teh znanj seveda ne najdemo, so 

pa v učnem načrtu posebej izpostavljena v specialno didaktičnih priporočilih (Učni 

načrt, 1998, str. 68). Pomemben dejavnik igra tukaj odnos in stališče, ki ga imajo 

učitelji do matematike ter tudi globina učiteljevega razumevanje matematike same. 

Temu se bomo posebej posvetili v razdelku 7. 

Zaporedja števil vsebuje Program ţivljenja in dela v vsakem izmed prvih treh 

razredov. Učbeniki, ki usmerjajo delo v osemletni osnovni šoli, navajajo kot primere 

zaporedij samo zelo preprosta zaporedja (običajno štetja po deseticah ali stoticah). 
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Na testiranju so bile kar 4 naloge, kjer je bilo potrebno piskati pravilo, s katerim 

so med sabo povezana števila. Pri nalogah odprtega tipa je bil rezultat zalo slab, 

kljub zelo enostavnemu pravilu. Nekoliko boljši rezultat je bil pri nalogah zaprtega 

tipa. Razlog za tako slabe rezultate je v tem, da so učenci preverili le ali pravilo drţi 

za prvi dve števili, na pa tudi za naslednja. Iskanja vzorce je nasploh zalo malo pri 

pouku matematike ali pa so pravila zelo enostavna. Tudi pri nalogah, kjer je 

potrebno nadaljevati začeto zaporedje niso najboljši rezultati.  

O urejanju podatkov 

Posodobitev učnega načrta je učitelje v osemletni osnovni šoli zavezala k 

vsebinam obdelave podatkov in sicer po načelih učnega načrta za devetletno 

osnovno šolo 

Odstopanje na tem področju je presenetljivo, saj se s podatki v naših šolah 

mnogo dela, je pa res, da se to področje novost v učnem načrtu. Ţal učni načrt v 

temeljnih standardih po prvem triletju predvidi le preglednico, figurni prikaz in 

Odstopanja (v %) po vsebinskih področjih 3/8 in 4/9 (primerjalno)
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histogram.(Učni načrt, 1998, str.74). Naloge, kjer so se slovenski učenci slabo izkazali, 

vsebujejo Carrollov diagram, tortni diagram, poligon in črtični zapis. Zadnjih treh 

prikazov učni načrt ne omenja izrecno, Carrollov diagram pa najdemo v 1. razredu v 

sklopu Logika in jezik pod operativnim ciljem »prikazati razvrstitev predmetov 

(elementov) z različnimi diagrami (puščičnim, Carrollovim, Euler-Vennovim)« (Učni 

načrt, 1998, str.13). 

Ĉrtični zapis bi spreten učitelj lahko razbral v sklopu Prikazi, kjer piše »rešiti 

preprost problem, ki zahteva, da učenec/učenka zbere in uredi podatke in jih tudi 

čim pregledneje predstavi ter prebere.« (prav tam, str 23). 

Mejniki znanja 

Mednarodni mejniki znanja so štirje: spodnji, srednji, visok in višji mejnik. V 

mednarodnem poročilu lahko preberemo opis ciljev, ki jih doseganje mejnika 

zagotavlja. Učenci so bili glede na doseţke razvrščeni v percentilne ravni. Skupen 

nabor opisov znanj, ki so potrebna za rešitev tipičnih nalog določene percentilne 

ravni, sestavljajo opis znanj na ravni ustreznega mejnika. 

Deleţi učencev, ki dosegajo mednarodne mejnike znanja 

Deleži učencev (v %), ki dosegajo mejnike znanja
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Le 2% slovenskih mlajših učencev dosega mejnik višje ravni matematičnega 

znanja. Mejnik visoke ravni matematičnega znanja doseţe 18% slovenskih učencev. 

Deleţ otrok, ki v Sloveniji dosegajo mejnik višje ravni znanja je več kot štirikrat niţji od 

mednarodnega povprečja. 

Ĉe ohranimo le primerljive drţave glede na kulturno pogojenost in indeks 

človekovega razvoja (drţave, s katerimi se ţeli Slovenija primerjati), je rezultat znova 

slabši. 



 
 

 

˝Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 

prednostne usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izva janje 

projekta naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

825 

Drţava 
mejnik spodnje 

ravni znanja 

mejnik srednje 

ravni znanja 

mejnik visoke 

ravni znanja 

mejnik višje 

ravni znanja 

Anglija 14 43 75 93 

Rusija 11 41 76 95 

Belgija 10 51 90 99 

Latvija 10 44 81 96 

Litva 10 44 79 96 

Madţarska 10 41 76 94 

Italija 6 29 65 89 

Nizozemska 5 44 89 99 

Škotska 3 22 60 88 

Norveška 1 10 41 75 

Slovenija 
2 18 55 84 

povprečje 7 35 72 92 

 

Po naših analizah slovenski učenci relativno odstopajo od mednarodnega 

povprečja za 20%. Odločili smo se za prikaz relativnih odstopanj, saj bolje ponazarjajo 

stanje kot absolutna odstopanja. Odstopanje naših učencev na petih 

najzahtevnejših nalogah (mednarodno povprečje pod 20%) je več kot 50%. Ĉe torej 

naši devetletniki odstopajo od mednarodnega povprečja navzdol za petino, pa je 

povprečen matematično sposobnejši devetletnik kar enkrat boljši od povprečnega 

slovenskega matematično sposobnejšega učenca. Seveda je treba dodati, da 

pojav »matematično sposobnejšega učenca« nastopi štirikrat redkeje v Sloveniji kot v 

mednarodnih vodah.  
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Relativno odstopanje slovenskih učencev na mednarodnih mejnikih znanja 

Vsaka izmed nalog je bila razvrščena v kategorije, ki so jih razmejevali 

mednarodni mejniki. Analiza nalog po tako določenih kategorijah kaţe, da je 

relativno odstopanje doseţkov največje pri nalogah, ki so jih reševali slabo tudi v 

mednarodnem povprečju. Naloge so razvrščene na tri nivoje znanja, ki si sledijo po 

teţavnosti. Torej otrok, ki je dosegel tretji nivo ima znanja prvega in drugega nivoja. 

Analiza je pokazala, da je povprečje relativnega odstopanja  bistveno višje pri 

nalogah višjega nivoja. 

Statistično pomembnih razlik med učenci osemletne in devetletne osnovne šole 

ni. V devetletni osnovni šoli nekoliko bolje skrbimo za učence, ki dosegajo slabše 

rezultate pri matematiki, na račun tega, pa še nekoliko bolj zanemarjamo 

sposobnejše učence. 

Naši učenci pri nalogah, ki so bile mednarodno slabo interpretirane (kar bi 

lahko razumeli kot »teţke«) odstopajo mnogo bolj kot pri nalogah, ki so jih učenci v 

mednarodnem merilu reševali dobro (kar bi lahko razumeli »lahke naloge«). 

Ker statistično pomembnih razlik med učenci devetletne osnovne šole in učenci 

osemletne osnovne šole ni bilo, smo znova prikazali le grafikon, ki predstavlja 

skupne rezultate.  
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Priloţnost za učenje 

Za vse naloge zajete v raziskavi TIMSS 2003 smo s pomočjo učnega načrta za 

devetletno osnovno šolo (1998) opredelili razred, kjer obravnavana snov doseţe tak 

obseg in nivo, da ima učenec priloţnost pravilno odgovoriti na vprašanja. Nalogi smo 

pripisali oznako 3, če je celotna vsebina vsebovana v učnem načrtu, kar je tudi 

izrecno zapisano. Oznaka 2 pomeni, da so učni načrti samo nakazali moţnost 

pridobitve takih znanj, da bi učenci lahko pravilno rešili nalogo. Oznaka 1 pa 

pomeni, da v učnem načrtu ni opredeljenih znanj za rešitev naloge. 

Pokritost nalog z učnim načrtom
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Kot prvo ugotovitev navedimo, da je 9% konec 4. razreda še vedno zapisanih z 

oznako 1, kar pomeni, da gre za vsebine, ki jih učni načrt ne pokrije.  

Bolj vznemirljiva je ugotovitev, da ob koncu 4. razreda 26% nalog še vedno 

vsebuje oznako 2. Torej je »sivega območja« precej. Gre za vsebine, ki jih učitelj lahko 

najde v učnem načrtu ali pa tudi ne. Morda ponazorimo to s primerom. Učni načrt 

zapove »oblikovati zaporedje in nadaljevati dano preprosto zaporedje naravnih 

števil« (Učni načrt, 1998, str. 27). Kljub temu naši učenci naloge s tega področja 

rešujejo slabo. Odgovor najdemo v besedici preprosto, ki si jo vsak učitelj oz. pisec 

učbenika lahko razlaga po svoje. 

Zakonodajalec bi lahko torej s spremembami v učnem načrtu vplival na nekaj 

manj kot 10% nalog, ki jih je zajemal TIMSS 2003. Učnega načrta, ki bi bil enolično 

interpretativen se namreč ne da napisati, pa tudi avtonomija učitelja izgubi smisel. 

Na uspeh pri več kot četrtini nalog pa lahko vplivamo z izobraţevanjem učiteljev. 

Izračunali smo povprečne vrednosti koeficienta priloţnosti učenja za 

posamična vsebinska področja. 
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Koeficient priložnosti učenja glede na razred

0

0,5

1

1,5

2

2,5
k
o

e
fi

c
ie

n
t 

p
ri

lo
ž
n

o
s
ti

algebra 1,22 1,39 1,62 1,85 2,01

podatki 1,35 1,68 1,94 2,09 2,22

geometrija 1,25 1,48 1,72 1,89 2,04

merjenje 1,06 1,23 1,46 1,68 1,92

števila 1,06 1,2 1,47 1,8 2

1 2 3 4 5

 
Opazimo, da imajo naši učenci mnogo priloţnosti za učenje vsebin s področja 

podatkov. Ker je priloţnosti za učenje vsebin s področja aritmetike in algebre manj, je 

treba teţiti k bolj uravnoteţenem razporejanju vsebin. Števila se v tretjem razredu zelo 

strmo vzpnejo, kar pomeni, da se obravnava mnogo snovi, ki bi lahko ostala 

neutrjena ali privzeta brez globljega razumevanja. Naloge, ki jih najdemo v raziskavi 

TIMSS 2003, so s tega vidika dobra slika naših učnih načrtov.  Števila imajo prenizko 

izhodiščno točko, zato je vzpon skorajda nemogoč. Pri številih je nujno potrebno 

vsebine pomakniti navzdol ali vsaj zagotoviti temeljitejšo izpeljavo učnega načrta. 

Določitev šibkih členov naših vedenj iz matematike 

Surove rezultate smo predstavili v koordinatnem sistemu. Neodvisno 

spremenljivko predstavlja mednarodni rezultat, odvisno spremenljivko pa rezultat 

naših učencev pri posamezni nalogi. 

Točke, ki odstopajo, nakazujejo ali prednosti ali šibkosti našega šolskega 

sistema. Dodati moramo, da odstopanje ne pove, kako velike so teţave ali 

prednosti. V ta namen moremo pogledati še relativno odstopanje neke naloge. 

Poiskali bomo točke oz. naloge, ki odstopajo od regresijske premice. Najprej 

izračunamo enačbo regresijske premice r. Dobimo y=1,11x-15,09, pri čemer je 

neodvisna spremenljivka x mednarodno povprečje in odvisna spremenljivka y 
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slovensko povprečje. Enačba premice nam pove, da je slovensko znanje za pribliţno 

15% slabše od mednarodnega povprečja.  

Uspeh slovenskih učencev v primerjavi z mednarodnim povprečjem
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Sedaj za vsako točko posebej izračunamo razdaljo od te premice tako, da 

koordinate točke vnesemo v normalno enačbo premice oz. d(T(x,y), r)=-0,67y+0,74x-

10,10. Točke, ki odstopajo bolj bodo nakazale naše šibke oz. močne točke. Ĉe je 

razdalja negativna, točka odstopa navzgor in kaţe močne točke naših učencev. 

Zato bomo odstopanje označevali kot pozitivno. Odstopanje je torej nasprotna 

vrednost razdalje. 

Posebej si bomo ogledali naloge v prvem percentilu in tiste v zadnjem 

percentilu. V prvem percentilu so naloge, katerih razdalja znaša od 0,9-1 

maksimalnega odstopanja navzdol, tj. naloge, kjer je primankljaj zelo močen. V 

zadnjem percentilu so naloge, ki odstopajo za 0,9-1 maksimalnega odstopanja v 

pozitivno smer. Izbrali smo samo prvi in zadnji percentil, da bi čim bolj zmanjšali faktor 

razpršenosti in zato izpostavljamo samo zelo kritične točke. 

 

 

Nad premico 

(močno znanje) 

Pod premico 

(šibko znanje) 

Razlika 

Števila 3 naloge 12 nalog -9 
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Podatki 
0 nalog 2 nalogi -2 

Geometrija 
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0 nalog +5 

Algebra 3 naloge 1 naloga +2 
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Sedaj se bomo odstopanj lotili na mikro ravni. Znotraj posameznega področja 

bomo znova pregledali le skrajna percentila. Dodali pa bomo tudi relativno 

odstopanje naših rezultatov od mednarodnega povprečja zato, da bomo naloge 

uteţili. 

 Šibko znanje Močno znanje 

  

 

 

 

Pov.relatativno 

odstopanje od 

med. pov. 

 

Pov.relatativno 

odstopanje od 

med. pov. 

 

Algebra 

(24 nalog) 

M031051 

M031190 

M031098 

-0,27 -0,06 +0,14 

M031255 

M031317 

M031316 

Podatki 

(17 nalog) 

M031135 

M031265 

-0,68 -0,24 +0,02 

M012126 

M011012 
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Geometrija 

(24 nalog) 

M031327 

M031325 

M031093 

-0,56 -0,24 +0,08 

M012069 

M011006 

M031347 

Merjenje 

(33 nalog) 

M011023 

M031298 

M031297 

M011025 

-0,45 -0,21 +0,03 

M031064 
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M031350C 

M031004 

Števila 

(61 nalog) 

M012044 

M031346C 

M031216 

M011020 

M031183 

M031029 

 

-0,63 -0,31 
+0,01 

 

M031235 

M011026 

M011016 

M031282 

M031162 

M031344B 

 

 

 

Najprej moramo dodati, da stolpec v sredi kaţe, da tudi naše močne točke 

niso posebej močne oz. da jih šibke močno preglasijo. Ĉe vsebinsko pregledamo 

naloge po posamičnih področjih ugotovimo naslednje. 

Algebra 

Znotraj algebre so vse tri močne naloge s področja enačb in obrazcev; pri vseh 

treh nalogah izbirnega tipa je potrebno poiskati neznano število v enačbah. Vse 

naloge se je dalo rešiti z ugibanjem oz. z vstavljanjem števil izmed ţe podanih. Same 

enačbe so sicer močno poudarjene točno v četrtem razredu. V tem primeru lahko 

torej potrdimo hipotezo, da odstopanje pomeni močno (preveč?) poudarjeno snov 

v šoli. Šibke naloge s področja algebre pa so s področja vzorcev in relacij. Vse tri v 

bistvu zahtevajo induktivno iskanje pravila z analogijo, ki ga nato preverimo v 

konkretnih situacijah. Učni načrt (1998) sicer predvideva nadaljevanje preprostih 

številskih zaporedij kot cilj ob širitvi številskega obsega. Teţava je v besedici 

»preprosti«, ki so  jo učitelji očitno interpretirali preveč preprosto. 

Podatki 
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Področje podatkov je v naš učni načrt uvedeno z devetletko. Močne točke 

predstavljajo naloge s stolpčnim diagramom, šibke pa skorajda nerazumljivo naloga, 

kjer je bilo treba prepoznati preprosto tehniko štetja (peta črtica prečrta štiri) in tortni 

diagram. Učni načrt (1998) zares favorizira stolpčni diagram (ob preglednici in 

figurnem prikazu), tortnega pa niti ne omenja. Preproste tehnike štetje, kamor bi 

lahko uvrstili skupinice po pet, učni načrt navaja, a nobene ne izpostavi eksplicitno. 

Geometrija 

Pri geometriji najdemo kot dobro reševano nalogo z rotacijo v prostoru. Teh 

vsebin v učnem načrtu devetletke ni. Ker v četrtem razredu še ne delajo s kubičnimi 

prostorninskimi enotami, ki so običajno podlaga za aktivnosti te vrste, si lahko uspeh 

naših učencev tukaj razloţimo le z znanjem, ki jim ga zelo verjetno ni dala šola. 

Preostali dve nalogi imata močno zaledje v učnem načrtu. S pristopom »od telesa k 

točki« se je močno povečalo število ur namenjenim opazovanju in preštevanju 

ploskev na telesih. Te ure se vlečejo vse od prvega razreda naprej in verjetno preveč 

obteţijo učni načrt. Podobno velja za rutinska prepoznavanja likov, ki so bila podlaga 

tretje dobro reševane naloge. Kote srečamo po Učnem načrtu (1998) šele v 6. 

razredu in so vir prve šibke točke. Tudi o pomiku kotov navzdol bi morda kazalo 

razmisliti. Vsaj v zelo neformalni obliki.  

Merjenje 

Merjenje pokaţe, da se ploščina uvaja prepozno. Ĉeprav so naši učenci 

nekatere naloge, ki vsebinsko spadajo v področje ploščine dobro reševali (takšna je 

npr. naša najmočnejša točka na področju merjenja), so odpovedali pri nalogah, kjer 

je bilo treba poznati termin. Iz tega lahko sklepamo, da koncept razumejo in ga celo 

znajo uporabiti, šola bi morala dodati le še ime. Podobno velja za prostornino  

merjeno s kubičnimi enotami. Med točkami, ki jih učni načrt preveč izpostavlja 

morda omenimo zelo preproste geometrijske konstrukcije oz. uporabo 

geometrijskega orodja. 

Števila 

Očitno je najšibkejše področje aritmetika. Poskušajmo določiti bolj podrobno, 

kje v aritmetiki so teţave. 
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Primanjkljaj v učnem načrtu glede na odstopanje od regresijske premice 

0 1 2 3 4 5 6 7 

cela števila 

vzorci 

ulomki in decimalke 

predstavitev podatkov 

razmerja 

simetrije in transformacije 

število nalog v prvem percentilu glede na odstopanje od regresijske premice 

Izpostaviti moramo ulomke in decimalne številke. Znanj o decimalnih številih naši 

učenci nimajo, ker jih ni v učnem načrtu, čeprav je dovoljena neformalna uporaba. 

Med števili presenečata dve nalogi, ki zahtevata rutinsko deljenje z enomestnim 

številom. Predvidevamo, da algoritma v četrtem razredu še niso utrdili, lastnih 

strategij pa naši učenci ne znajo uporabljati. Prav tako omenimo dve nalogi z 

razmerji, ki v učnem načrtu sicer so, a jih večina učbenikov obdela na trivialnih 

primerih. 

Šibke in močne točke Učnega načrta(1998) 

V sledečem razdelku si bomo ogledali le uspehe učencev devetletne osnovne 

šole. Učni načrt o katerem tokrat razpravljamo je torej učni načrt devetletne osnovne 

šole, ki je stopil v veljavo leta 1998. 

Poiskali bomo točke oz. naloge, ki odstopajo od regresijske premice . Najprej 

izračunamo enačbo regresijske premice r. Dobimo y =1,12x-15,14 , pri čemer je 

neodvisna spremenljivka x mednarodno povprečje in odvisna spremenljivka y 

slovensko povprečje. Enačba premice nam pove, da je znanje prve generacije 

učencev devetletke za pribliţno 15% slabše od mednarodnega povprečja. 

Sedaj za vsako točko znova izračunamo razdaljo od premice. Enako kot pri 

skupnih rezultatih si bomo tudi tukaj ogledali naloge v prvem percentilu in tiste v 

zadnjem percentilu. V prvem percentilu so naloge, kjer je primanjkljaj zelo močen. V 

zadnjem percentilu so naloge, katerih odstopanje v pozitivno smer spada v zadnjih 

10 % odstopanja.  

 
Nad premico 

(močno znanje) 

Pod premico (šibko 

znanje) Razlika 

Števila 2 nalogi 
13 nalog 

-11 
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Podatki 0 nalog 1 naloga -1 

Geometrija 7 nalog 1 naloga +6 

Merjenje 
6 nalog 

0 nalog +6 

Algebra 2 naloge 1 naloga +1 

 

Tokrat bomo pregledali le skrajna percentila po vsebinskih področjih. 

Razpredelnica torej ni direktno primerljiva z razpredelnico skupnih rezultatov. V 

razpredelnici skupnih rezultatov smo namreč pregledovali izstopajoče točke 

posamičnih vsebinskih področij, tukaj pa bomo med izstopajočimi točkami pregledali 

vsebinska področja. 

 

 Šibko znanje  Močno znanje 

  

Pov.relatativno 

odstopanje od 

med. pov. 

Povprečje  

Pov.relatativno 

odstopanje od 

med. pov. 

Algebra M031098 -0,41 -0,15 M031255 +0,11 

( 24 nalog)      

Podatki M031240 -0,38 -0,38   

( 17 nalog)      

Geometrija M031093 -0,76 +0,11 M031271 +0,24 

( 17 nalog)    M031327  

    M031274  

    M031347A  

    M031347B  

    M031330  

    M031085  

Merjenje   +0,11 M031338 +0,11 

( 33 nalog)    M031350C  

    M031004  

    M031350A  

    M031301  

    M031043  

Števila M031216 -0,52 -0,44 M031286 +0,09 

( 61 nalog) M031347C   M011026  

 M031332     

 M011008     

 M031029     
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 M011020     

 M031009     

 M031345B     

 M031128     

 M031345A     

 M031106     

 M011019     

 

Najprej moramo dodati, da stolpec v sredi zopet kaţe, da naše močne točke 

niso posebej močne oz. da jih šibke močno preglasijo. Ĉe vsebinsko pregledamo 

naloge po posamičnih področjih ugotovimo naslednje. 

Algebra 

Naloga, ki so jo naši učenci devetletne osnovne šole slabo rešili vsebuje 

moţnost napake z napačnim analognim sklepanjem. Omenili smo ţe, da je potrebno 

analognemu sklepanju kot eni izmed osnov ustvarjalnega razmišljanja nameniti več 

časa v devetletnem programu. Posebno pozornost je treba posvetiti preverjanju 

analognega sklepa. 

Naloga, v kateri so naši učenci devetletne osnovne šole presegli mednarodno 

povprečje, ţal ne more biti vir zadovoljstva. Dober rezultat namreč verjetno izhaja iz 

tega, da se naši učenci zelo močno učijo poštevanko in enačbe  izpeljane iz nje 

ravno v 4. razredu. 

Podatki 

Kljub temu, da je vpeljava področja obdelave podatkov očitno prinesla boljše 

uspehe, pa je tudi v devetletni šoli potrebno biti pozoren na različne grafične prikaze 

podatkov. Izstopajoča naloga vsebuje Carrollov diagram, ki ga učni načrt izrecno 

predvideva v prvem razredu, kasneje je odločitev prepuščena učitelju. Vir napak pri 

tej nalogi bi lahko bilo tudi površno branje. 

Geometrije 

Na tem področju učenci devetletne osnovne šole zelo odstopajo od skupnih 

rezultatov. Njihovi doseţki so bistveno boljši. Upoštevajmo, da je slabo reševana 

naloga ena sama. Sicer je zanimivo, da gre za nalogo iz sklopa simetrija, ki ga 

devetletni učni načrt zelo poudarja. Oblikovanje koncepta simetrale lika je seveda v 

4. razredu nujno potrebno ob konkretni dejavnosti. Kot kaţe je ta še premalo 

poudarjena.  

Dobro reševane naloge prav tako spadajo v sklop simetrij na mreţi, ki ga 

poznamo ţe iz osemletnih učnih načrtov. Naštejmo po vrsti vsebine, ki jih učenci 
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dobro obvladajo: preprosti liki, vzporednost premic, skladnost in prepoznavanje likov. 

Izpostavimo lahko like, kjer so učenci devetletne osnovne šole zelo dobri. Morda bi 

vseeno kazalo razmisliti v smeri, da je teh vsebin preveč oz. da ne dosegajo dovolj 

visokega nivoja matematičnega razumevanja. 

Merjenje 

Tudi merjenje je v devetletni osnovni šoli izstopajoča točka. Znova lahko 

diskutiramo iz dveh vidikov: ali so učenci zares tako dobri na tem področju, ali pa 

vsebine zajemajo prevelik del našega pouka. Poudariti je potrebno, da je napredek 

na področjih merjenja in geometrije razveseljiv. Ĉe si ogledamo izstopajoče naloge 

najdemo nalogo z mililitri, ki jih (zanimivo) v našem učnem načrtu sploh ni. Sledita 

zelo preprosti besedilni nalogi ter preprosta geometrijska konstrukcija. 

Števila 

Očitno je tudi v devetletni osnovni šoli najšibkejše področje aritmetika. 

Poskušajmo določiti bolj podrobno, kje v aritmetiki so teţave.  

Primanjkjaj v učnem načrtu glede na odsopanje od 

regresijske premice

0 1 2 3 4 5 6 7

Vzorci

Zbiranje in urejanje

podatkov 

Ulomki in decimalke

Cela števila 

Število nalog v prvem percentilu odstopanja od premice

 

Zopet moramo izpostaviti ulomke in decimalne številke, saj bi lahko eno izmed 

nalog s področja celih števil uvrstili med naloge, ki zahtevajo poznavanje ulomkov oz. 

delov celote. Področje celih števil kaţe tudi na nefleksibilnost naših učencev in na to, 

da je očitno premalo poudarka na ocenjevanju in preverjanju rezultatov. 

Posodobitve učnega načrta 2008 

V šolskem letu se bo začel postopoma (po začetkih triletij) uveljavljati 

posodobljeni Učni načrt, 1998, ki ţe upošteva mnoge ugotovitve pridobljene z 

analizo TIMSS 2003. Ker posodobitve še niso uveljavljene, o njih ne moremo 

razpravljati na osnovi empiričnih rezultatov. 
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Analiza nalog z vidika učencev in z vidika učiteljev 

Naloge smo vsebinsko analizirali glede na tri vidike: učenca devetletne 

osnovne šole, učitelja in študenta razrednega pouka. Oglejmo si vsakega izmed 

vidikov posebej. 

Rezultati TIMSS 2003 z vidika učencev 

Po pregledu vseh 160 nalog smo naleteli na nekatere tipične teţave učencev. Z 

vidika učencev lahko izpostavimo naslednje teţave: odsotnost vsebine v učnem 

načrtu (1), slabo razumevanje problema oz. pomanjkljivo branje z razumevanjem (2), 

pomanjkljiva izdelava načrta reševanja oz. slabo matematično sklepanje (3), 

pomanjkljiva izpeljava načrta, običajno pogojena z računskimi napakami, ki so lahko 

posledica slabo utrjenega algoritma (4),  ter drugo (5).  

Kategorizacija se opira na strategijo reševanja problemov, ki jo omenja Polya 

(1984) 

Pri vsaki nalogi smo zapisali le prevladujočo teţavo, čeprav lahko pri eni nalogi 

zasledimo tudi več tipov teţav. 

 

Težave učencev

17%

28%

25%

8%

22%

odstotnost vsebin v učnem
načrtu

slabo razumevanje problema oz.
pomanjkljivo branje z
razumevanjem

pomanjkljiva izdelava načrta
reševanja oz. slabo matematično
sklepanje

pomanjkljiva izpeljava načrta
reševanja

drugo

 
Iz diagrama je razvidno, da je branje z razumevanjem velik problem. Te teţave 

ne more rešiti matematika sama, vključiti se morajo tudi druga predmetna področja. 

Opazimo tudi, da pomanjkljiva izpeljava načrta, pod katero lahko v grobem 

razumemo sposobnost izvajanja računskih operacij, predstavlja manjšo teţavo kot 

sposobnost zastavitve načrta oz. sposobnost sklepanja. Iz tega lahko ugotovimo, da 

imajo naši učenci večje teţave z višjimi taksonomskimi stopnjami kot s samimi 

algoritmi. Ĉeprav nekatere analize govorijo o tem, da učenci slabše računajo, nas 



 
 

 

˝Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 

prednostne usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izva janje 

projekta naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

838 

mora vzporedno skrbeti tudi njihova sposobnost vzorčno posledičnega razmišljanja, ki 

je osnova vsem naravoslovnim kompetencam. 

O primerljivih nalogah 

Med TIMSS nalogami najdemo sklope nalog, ki imajo enako osnovo. Opišimo jih 

z izmišljenim primerom: prva naloga govori o mami, ki je spekla 105 piškotov in jih 

sedaj po 5 zlaga v vrste in ponuja kot moţnosti za odgovor na vprašanje, kako 

izračunati število vrst, 105+5, 105 5, 105-5 in 105:5; naslednja naloga zastavi problem s 

piškoti in kot odprt odgovor zahteva število vrst. Zadnja v sklopu pa zahteva kot odprt 

odgovor rezultat  računa 105 : 5. Takih sklopov nalog je več. Analizirali smo jih z več 

vidikov. 

Posebej bi izpostavili naloge, ki namesto računskega odgovora od učenca 

pričakujejo le opis postopka dela npr. verbalno ali simbolno izbiro računske 

operacije. Namesto, da bi torej kot odgovor pričakovali neko število pričakujemo 

odgovore (izbirne ali odprte) tipa: »rezultat dobimo tako, da število 8 pomnoţimo s 

številom 879«. Takih nalog v naših šolah ni zaslediti. Običajno pri nalogah vedno 

izvedemo tudi proceduralni del tj. pridobivanje rezultata, kar je časovno precej 

potratno. Razen tega moramo vedno počakati, da učenci tudi algoritem obvladajo 

in je zato logična struktura nalog precej okrnjena.  Učenci teţko opišejo potek dela. S 

tem ne mislimo samo na teţave z matematičnim izraţanjem. Matematiko mnogokrat 

vidijo kot kalkulator, v katerega vstavim podatke, nato nekaj nerazumljivega z njimi 

počnem in dobim rezultat. Zato je celo izbira primerne računske operacije večkrat 

teţavna naloga..Pri pouku je treba previdno načrtovati čas, ki je namenjen 

proceduralnim in konceptualnim znanjem. Slovenska šola še vedno preveč poudarja 

pravilne rezultate pisnih (ali ustnih) algoritmov in premalo dejansko razumevanje 

telovadbe s števili. Naloge kjer je zahteval le opis poteka reševanja bi si morale v 

šolski prostor utreti pot, saj omogočajo razumevanje brez odvečnih odmikov k 

algoritmom. 

Pri primerljivih nalogah, ki vključujejo mnoţenje z enomestnim številom opazimo, 

da so najboljši uspeh dosegli pri nalogi, kjer je bilo potrebno izbrati le računsko 

operacijo (64 %), sledi naloga kjer je potrebno mnoţenje tudi izvesti ( 63,8%) in 

najslabši uspeh opazimo pri nalogi, kjer je potrebno oboje: izbrati pravo operacijo in 

račun izračunati ( 60,9%). Relativno najbolj negativno od mednarodnega povprečja 

odstopajo rezultati, kjer je bilo potrebno izbrati operacijo in najmanj pri nalogi, kjer je 

potrebno izbrati pravilno operacijo in jo tudi izvesti.  

Pri podobnih nalogah, ki se nanašajo na deljenja so prav tako najboljši rezultat 

dosegli pri nalogi, kjer je potrebno izbrati operacijo in najslabšega, v primerjavi s 

podobno nalogo mnoţenja, dosti slabši rezultat, pri nalogi, kjer je potrebno deljenje 

uporabiti pri reševanju besedilne naloge. Za razliko od nalog povezanih z mnoţenjem 

pa relativno najbolj odstopajo ravno pri zadnji nalogi. 

Iz tega lahko sklepamo, da učenci nimajo tolikšnih teţav s samim prevajanjem v 

matematični jezik, kot s samim izvajanjem računskih operacij, kar je seveda splošno 
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priznan sklep. Ĉe pa se opremo na relativna odstopanja je slika drugačna. 

Zaskrbljujoče je, da je kar nekaj učencev ( 15% ) namesto mnoţenja izbralo deljenje 

in (11%) namesto deljenja izbralo odštevanje, kar kaţe, da nekateri učenci še vedno 

izbirajo operacijo glede na t.i. ključne besede in ne glede na problemsko situacijo. 

Razlog za slabše mnoţenje in deljenje je najverjetneje v tem, da pisni algoritmi do 

izvajanja testiranja še niso bili dovolj dobro utrjeni ( če so sploh ţe bili obravnavani) in 

da učenci nimajo drugih lastnih strategij mnoţenja oz. deljenja. To potrjuje tudi 

mnogo slabši rezultat pri nalogi, kjer je potrebno izračunati količnik, kakor pri nalogi, 

kjer je potrebno izračunati produkt. 

O nalogah, kjer pomagajo vsakdanje izkušnje 

Povezovanje z vsakdanjim ţivljenjem je tudi izredno pereča teţava, ki pesti naše 

učence. Marsikatero nalogo bi učenci reševali bolje, če bi v njej videli situacijo iz 

vsakdanjega ţivljenja. Marsikdaj  bi npr. preprost pogled na uro lahko rešil nalogo. 

Formalno računanje s časom je za učence preteţko, če se ga ţe lotijo, pa naredijo 

mnogo napak. Povezovanje količin s področja merjenja z izkušnjami iz vsakdanjega 

ţivljenja bi moralo biti v naših šolah ţe mnogo bolj razširjeno.  

Ugotovili smo tudi, da učence zmedejo ţe najmanjši odmiki od tipičnih situacij, 

ki jih najdemo v učbenikih. Zapis števila, kjer so bile desetiške enote podane v 

napačnem vrstnem redu (od enic k višjim desetiškim enotam), je slovenske učence 

postavil 13% niţje od mednarodnega povprečja. 

Zanimivo je, da so pri nalogi, kjer je potrebno določiti začetek neke dejavnosti, 

če je podano trajanje posameznih delov in čas, ob katerem bi se naj ta dejavnost 

zaključila, učenci bolje rešili nalogo, glede na relativno odstopanje od 

mednarodnega povprečja, kjer je bilo potrebno izvesti odštevanje s prehodom, kot 

nalogo, kjer je bilo potrebno odšteti desetično število. Je pa res, da je slednja naloga 

vsebovala tri faze. Učenci so to nalogo verjetno reševali od konca proti začetku, kjer 

seveda večje število faz pomeni tudi večjo verjetnost napake. 

V testiranju se je pokazalo tudi pomanjkanje povezave matematike z 

vsakdanjim ţivljenjem. Slabše so reševali nalogo, ki je zahtevala prepoznavanje 

geometrijskih oblik na sliki iz otrokovega okolja, kot nalogo, ki je zahtevala 

prepoznavanje trikotnikov med preostalimi liki. Po drugi strani pa so naloge s tortnim 

diagramom, ki ga poznajo le iz vsakdanjega ţivljenja, saj ga  v šoli formalno spoznajo 

šele v 7. razredu, relativno dobro reševali. Verjetno pa so nekateri izmed učencev 

prikaz podatkov s tortnim diagramom povezali tudi z deli celote. Vsekakor je 

zaskrbljujoče, da kar več kot 30 % ni znalo oceniti teţe odraslega človeka ( 

alternative so bile zelo očitno napačne) oz. izbrati primerne enote za maso jajca. 

Rezultati TIMSS 2003 z vidika učiteljev 

Izhajali smo iz tega, da si učitelj ob dani nalogi, ki jo mora predstaviti učencem, 

lahko zastavlja naslednja vprašanja: Ali je snov zajeta v učnem načrtu? Ali je naloga 

psihološko prilagojena (preteţka, prelahka) za učence? Kateri so najboljši didaktični 
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postopki ob taki nalogi? Kako pomembno je, da učenci takšno nalogo znajo rešiti? Iz 

tega izhaja naše kodiranje: 

1. Instrumentalno razumevanje matematike (Skemp, 1991)  bi lahko zelo ohlapno 

pojasnili kot poučevanje s pomočjo »receptov«. Navedimo nekaj primerov: 

- pri besedilni nalogi iščemo le ključne besede, ne razbiramo strukture 

naloge, 

- mestnovrednostni zapis pomeni: zadnja števka so enice, predzadnja 

desetice itd. 

- enačbe rešujemo s pomočjo algoritma, v katerega ni vpogleda. 

2. Omejenost z učnim načrtom. Učitelj je pri poučevanju vsebin omejen z učnim 

načrtom, učni načrt mu lahko vsebino nakazuje le prikrito ali pa sploh ne. 

3. Navezovanje na izkušnje učencev. Realistična matematika oz. povezovanje z 

avtentičnimi problemi mnogokrat olajša učiteljevo delo. Učitelj lahko nekatere 

pojme v situacijah iz vsakdanjega ţivljenja uporabi tudi neformalno oz. 

intuitivno.  Ker tudi lastne strategije učencev izhajajo iz vsakdanjih izkušenj, 

bomo naloge, kjer lahko učence pozovemo k uporabi lastnih strategij, uvrstili v 

to skupino. Prav tako bomo dodali naloge, kjer pridobivanje pojma s pomočjo 

dejavnostno orientiranega pouka (Kokol-Voljč, 1996) omogoči boljše 

razumevanje. Primeri, ki so reprezentativni za ta sklop so: 

- postopki merjenja se večkrat izvajajo le ob demonstraciji (preslaba 

opremljenost šol?), 

- ocenjevanje meritve ali rezultata operacije, tudi zaokroţevanje števil se 

opušča ali poučuje le v točno določenih urah, kjer ni povezave z 

vsakdanjim ţivljenjem, 

- spretno računanje, 

- naloge, ki vsebujejo čas, so razmeroma preproste, če se učenci 

zavedajo, da lahko uporabljajo svoje izkušnje iz vsakdanjega ţivljenja 

namesto pri matematiki naučenih receptov o tem, kako sešteti 3h37min 

in 4h 56min. 

4. Problemska oz. procesna znanja. Včasih ni popolnoma jasno, čemu pri pouku 

uporabiti neko nalogo oz. kaj učenci z njo pridobijo. Ĉe naloga ne vsebuje 

konkretnih matematičnih vsebin, mora učitelj oceniti ali jo potrebuje zaradi 

izgradnje problemskih znanja. Primeri: 

- opis poteka dela,  

- posebni primeri,  

- analogija, analiza, sinteza,  

- utemeljevanje. 

5. Določitev obsega pojma. Odločiti se je treba kako globoko bomo neko vsebino 

poučevali. Do katere mere se bom zadovoljili z minimalnimi elementarnimi 

primeri oz. kje je potrebno pojem pojasniti širše zaradi boljšega razumevanja 

koncepta.  

Primeri: 

- liki so le trikotnik, kvadrat, pravokotnik in krog, 

- deli celote so omejeni na en del celote, 
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- enačaj se interpretira le kot simbol za operacijo seštevanja in manj kot 

znak za relacijo enakosti, 

- zaporedja oz. vzorci so običajno elementarne narave tipa 1-2-1-2-…, 

- stolpčni diagram se pojavlja le v najpreprostejših oblikah, 

- legende pri grafičnih prikazih vsebujejo le podvajanje. 

 

Jasno je, da se naloge lahko razvrstijo v več kategorij naenkrat. Sestavljen 

besedilni problem lahko npr. bolje poučujemo, če je znana strategija razstavljanja na 

enostavnejše probleme, razen tega je pouk učinkovitejši, če lahko problem 

poveţemo z vsakdanjimi izkušnjami, pa tudi uporabljani pojmi morajo biti dobro 

definirani. Pri razvrščanju v kategorije smo izbrali tisto kodo, za katero menimo, da je 

najbolj prispevala k reševanju naloge. Ĉe tega nismo mogli določiti, je naloga 

kodirana s  kategorijo »drugo« (6) 

Težave učiteljev

5%

11%

30%

17%

23%

14%

instrumentalno razumevanje

matematike

omejenost z učnim načrtom

navezovanje na izkušnje

učencev

problemska oz. procesna

znanja

določitev obsega pojma

drugo

 
Z močnejšim povezovanjem matematike z vsakdanjimi izkušnjami učencev bi 

lahko marsikaj popravili. Podobno velja s posebno pozornostjo temu, da pojmi, ki jih 

obravnavamo niso »prelahki« ali preveč ozko zastavljeni. 

Nekatere vsebine vzamejo v razredu preveč časa (učence učimo pojme, ki jih 

ţe poznajo ali vztrajamo na brezhibni verbalizaciji elementarnih ali morda ne zelo 

temeljnih pojmov). Kot primer bi omenili zapis števila z besedo. Pri tej nalogi so bili naši 

učenci boljši od mednarodnega povprečja. Ĉeprav bi se rezultata lahko razveselili, 

pa ga je morda bolj smiselno pogledati v luči tega koliko časa pri pouku je bilo 

uporabljeno za ta rezultat in kaj vse bi lahko dosegli, če bi energijo pridobljeno za to 

znanje usmerili v bolj temeljno področje. Zapis števila z besedo morda še vedno 

spada med funkcionalno pismenost, a se izgublja njegov pomen. 

Zaključek 

Na rezultate mlajših učencev pri matematiki v raziskavi TIMSS 2003 je treba 

gledati kritično, upoštevajoč več dejavnikov. Ĉeprav mnoga dejstva kot npr. starost 

učencev, leta šolanja, ter dejstvo, da gre pri učencih devetletne šole za prvo 

generacijo učencev po kurikularni prenovi in da le-ti izhajajo iz socialno-ekonomsko 



 
 

 

˝Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 

prednostne usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izva janje 

projekta naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

842 

šibkejšega okolja, govorijo v prid našim učencem, pa ne moremo zanemariti 

njihovega slabega rezultata. Podali bi radi nekatera mnenja o tem, kako v 

prihodnosti poskrbeti za boljšo umestitev naših otrok. 

Analiza je pokazala, da v devetletni osnovni šoli nekoliko bolje skrbimo za 

učence, ki dosegajo slabše rezultate pri matematiki, na račun tega pa še nekoliko 

bolj zanemarjamo sposobnejše učence. Zato moramo (še) povečati skrb za 

sposobnejše otroke in poudarjeno skrbeti za izvajanje dodatnega pouka ali 

matematičnega kroţka, ki je lahko integriran v naravoslovne kroţke ter tako zadošča 

zahtevam po holističnem pogledu na pouk na začetnih stopnjah šolanja. Pripraviti je 

treba gradiva, ki jih učitelji za tovrstno delo potrebujejo.  

Popredmeteno gledanje na kraljico znanosti, kot matematiko tudi imenujejo, je 

posebej na začetnih stopnjah šolanja škodljivo. Matematika je v sodobnih druţbah 

postavljena ob bok materinščini. Matematika si kot univerzalni jezik zato v šoli zasluţi 

temu primerno mesto. Matematika je tudi osnova vseh naravoslovnih predmetov in 

zato vplivanje na matematično kompetenco posredno zagotavlja vpliv na 

naravoslovne kompetence.  

Kot enega največjih problemov vidimo odnos razrednega učitelja do 

matematike in posledično do vseh naravoslovnih predmetov, ki je le izjemoma 

pozitiven. Poskrbeti je potrebno za dodatna usposabljanja učiteljev, ki bodo 

učiteljem omogočila bolj kvalitetno in poglobljeno poznavanje sodobnih oblik dela 

(npr. učenje skozi reševanje problemov, izskustveno učenje, medota poskusa in 

napake,…). Zakonodajalec bi lahko s spremembami v učnem načrtu vplival na 

nekaj manj kot 10% nalog, ki jih je zajemal TIMSS 2003. Na uspeh pri več kot četrtini 

nalog pa lahko vplivamo z izobraţevanjem učiteljev. Vzporedno je treba učitelje 

seznanjati z omejitvami gradiv, ki jih uporabljajo.  

Posebno pozornost je treba posvetiti vzročno-posledičnem sklepanju, kakor 

tudi  samemu preverjanju sklepov. Preverjanje sklepov in rezultatov je šibka točka 

naših učencev. Učence je potrebno vzpodbujati k razvijanju lastnih strategij in krepiti 

zavedanje, da k rešitvi istega problema oz. naloge vodijo različne enakovredne poti. 

Ob razvijanju problemski znanj ne smemo zanemariti sposobnosti izvajanja osnovnih 

veščin in razumevanja pojmov.  
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Primerjalna analiza slovenskega učnega načrta matematike in 

učnih načrtov Finske, Anglije in Avstrije 
 

 

Uvod  

Prvi del analize je bil opravljena pod okriljem Komisije za spremljanje in 

posodabljanje učnih načrtov in katalogov znanj za področje splošnega 

izobraţevanja in splošnoizobraţevalnih znanj v poklicnem izobraţevanju. 

Instrumentarij za primerjalno analizo tujih učnih načrtov je pripravila dr. Amalija Ţakelj. 

Primerjani so bili učni načrti Finske, Anglije in Avstrije in sicer s stališča statusa 

predmeta, števila ur, ki je predmetu namenjeno, zgradbe učnega načrta, zapisa 

vsebin in cilje, vsebin kot takih, izbirnosti, preverjanja in ocenjevanja znanja, 

kroskurikularnih tem in kompetenčne zasnovanosti. 

Primerjalna analiza kritično refleksivno v zaključku upošteva tudi spoznanja 

analize Učni načrt za matematiko v osnovni šoli v luči mednarodnih primerjav, 

avtorjev Barbare Japelj Pavešić, mag. Damijane Kerţič, mag. Nine Ţvan, dr. Zvonka 

Perata. Avtorji pripominjajo, da ima »v Evropi ima večina drţav nacionalne enotne 

učne načrte, ki pa, verjetno tudi zaradi kulturnih in jezikovnih razlik, z enotno 

metodologijo še niso bili primerljivo analizirani. V ZDA imajo, podobno kot v Evropi, 

posamezne zvezne drţave svoje enotne učne načrte in standarde znanj iz 

matematike. Za razliko od Evrope pa je v ZDA raziskovalni inštitut Thomas B. Fordham 

Foundation razvil metodologijo za primerjanje in ocenjevanje učnih načrtov prav za 

matematiko ter doslej ţe trikrat, v letih 1998, 2000 in 2005 izdal poročilo o stanju učnih 

načrtov oziroma standardov znanja za matematiko ameriških zveznih drţav18. 

Njihovo metodologija je bila osnova analize. Stično točko med uporabljeno 

metodologijo, rezultati TIMSS 2003 in slovenskim učnim načrtom predstavlja ameriška 

drţava Indiana. Indiana je kot samostojna enota sodelovala v TIMSS 2003, kjer je 

dosegla precej boljše rezultate od Slovenije, obenem pa je v ameriški analizi učnih 

načrtov njen načrt za matematiko odlično ocenjen in priporočljiv kot drugi najboljši 

med vsemi ostalimi«. (Pavešić, Kerţič, Ţvan in Perata, 2006) 
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Primerjalna analiza (instrumentarij dr. Ţakelj) 

STATUS  PREDMETA 

(FINSKI UĈNI NAĈRT) (ANGLEŠKI  UĈNI NAĈRT) (AVSTRIJSKI UĈNI NAĈRT) 
RAZLIKE  V PRIMERJAVI S 

SLOVENSKIM UN 

Predmet je na ravni programa: 

A) obvezen 

B) izbirni 

C) ni razvidno 

D) drugo 

Predmet je na ravni programa: 

E) obvezen 

F) izbirni 

G) ni razvidno 

H) drugo 

Predmet je na ravni programa: 

I) obvezen 

J) izbirni 

K) ni razvidno 

L) drugo 

 

NE 

Učni načrt predmeta je: 

A) samostojni dokument 

B) del nacionalnega  

kurikularnega dokumenta 

na ravni programa (v njem 

so vsi  učni načrti 

predmetov izbranega 

programa)  

C) drugo (opišite) 

     

Ĉe je odgovor B, vpišite naslov 

dokumenta, katerega del je, 

in opišite strukturo dokumenta. 

2. Učni načrt predmeta je: 

A. samostojni dokument 

B. del nacionalnega  

kurikularnega dokumenta na ravni 

programa (v njem so vsi  učni 

načrti predmetov izbranega 

programa) (dokument ponovi 

najpomembnejše točke višjega 

dokumenta) 

C. drugo (opišite) 

     

Ĉe je odgovor B, vpišite naslov 

dokumenta, katerega del je, 

2. Učni načrt predmeta je: 

D) samostojni dokument (za 

Hauptschule) 

E) del nacionalnega  

kurikularnega dokumenta 

na ravni programa (v njem 

so vsi  učni načrti 

predmetov izbranega 

programa) (za Volkschule) 

F) drugo (opišite) 

     

Ĉe je odgovor B, vpišite naslov 

dokumenta, katerega del je, 

Deloma - v Sloveniji imamo 

samostojni dokument 
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Naslov dokumenta Nacionalni 

jedrni kurikul za osnovnošolsko 

izobraţevanje ( National core 

Curriculum for Basic 

Education, 2004) 

Struktura dokumenta: 

1. Izhodišča (vrednote, 

poslanstvo, struktura 

izobraţevanja) 

2. Implementacija 

poučevanja (pojmovanje, 

učno okolje, operativna 

kultura, delovni pristopi) 

3. Splošna podpora učenju 

(starši, načrt učenja, 

izobraţevalno in poklicno 

vodenje, popravno 

poučevanje, skrbstvo, 

društvene dejavnosti) 

4. Izobraţevanje otrok s 

posebnimi potrebami 

5.  Izobraţevanje kulturnih in 

jezikovnih skupin 

6.  Učni cilji in jedrne vsebine 

izobraţevanja  

7. Ocenjevanje 

8.  Izobraţevanje v skladu s 

posebnimi izobraţevalnimi 

in opišite strukturo dokumenta. 

Naslov dokumenta Nacionalni 

kurikul (The National 

Curriculum for England-

mathematics, 2004) 

Struktura dokumenta: 

1. Vrednote, cilji in namen 

2. Matematika v nacionalnem 

kurikulumu 

3. Skupna struktura vseh 

predmetov 

4. Matematika 

3.1 Pomembnost matematike 

3.2 Stopnja 1 

3.3 Stopnja 2 

3.4 Stopnja 3 

3.5 Stopnja 4-osnova 

3.6 Stopnja 4-nadgradnja 

5. Priporočila 

4.1 Inkluzija 

in opišite strukturo dokumenta. 

Naslov dokumenta Lehrplan 

der Volksschule, Lehrplan der 

Haupschule, 2003) 

Struktura dokumenta: 

 

Vpišite tudi kolofon 

dokumenta oz. spletno stran, s 

katere ste črpali informacije. 

http://archiv.bmbwk.gv.at/ 
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nalogami ali posebnimi 

pedagoškimi sistemi ali 

načeli (izobraţevanje v 

tujem jeziku, mednarodna 

jezikovna šola, Steinerjeva 

pedagogika) 

9. Priloge 

 

Vpišite tudi kolofon dokumenta 

oz. spletno stran, s katere ste 

črpali informacije. 

http://www.oph.fi/info/ops/pops_

englanti_index/index.pdf 

4.2 Jezik 

4.3 IKT 

4.4 Zdravje in varnost 

6. Doseţki 

 

Vpišite tudi kolofon dokumenta 

oz. spletno stran, s katere ste 

črpali informacije. 

http://www.nc.uk.net/webdav/ha

rmonise?Page/@id=6016 

ŠTEVILO UR, NAMENJENIH PREDMETU 

Napišite število vseh obveznih ur v 

vsakem razredu in število ur za 

predmet: 

Določeno le minimalno in 

maksimalno število ur. 

Priporočeno: 

Napišite število vseh obveznih ur v 

vsakem razredu in število ur za 

predmet: 

Ure na stopnjah 1  trajajo 45min, 

ure na stopnjah 2, 3 in 4 pa 50-60 

minut. 

Število potrebnih ur na stopnjah ni 

določeno, določena je le vsebina. 

Napišite število vseh obveznih ur v 

vsakem razredu in število ur za 

predmet: 

 

S
to

p
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v
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/t
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d
e

n
 

V o
l

k
s

c
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l

e
 1 20-23 4 

DA; 

V Sloveniji 

- Maks. obremenitev manjša 

- Min. obremenitve ni 

- Matematike skupno manj ur 
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1 19 25 

6 

2 19 25 

3 23 25 

12 4 23 35 

5 24 35 

6 24 35 

14 

7 30 35+ 

8 30 35+ 

9 30 35+ 

skup

aj 
  30 

 

stopnje leta 

predšolska 3-5 

1. 5-7 

2. 7-11 

3. 
11-

14 

 

 

2 20-23 4 

3 22-25 4 

4 22-25 4 

H
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p
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h
u
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1 27-31 Skupaj 

14-20, 

kar je 

cca.4,5

-5 ur na 

teden 

2 27-31 

3 28-32 

4 30-34 
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1 

Ni 

dol 

22 4 

2 22 4 

3 22 5 

4 26 5 

5 26 4 

6 26 4 

7 30 4 

8 30 4 

9 30 3,3 

skup

aj 
  37,3 

 

ZGRADBA PREDMETNEGA UČNEGA NAČRTA 
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Opredelite zgradbo učnega 

načrta za izbrani predmet. 

Vpišite/naštejte elemente, ki jih 

ima izbrani učni načrt za predmet: 

Jedrna naloge 

Cilji 

Jedrne vsebine 

Opis dobrih doseţkov (ocena 

dobro) 

Priloga 

Splošne cilje 

Procesne cilje 

Vsebinske cilje 

Inkluzijo  

Komunikacijo 

IKT 

Pričakovane doseţke 

Naloge, cilje in vsebine 

Kroskurikularne povezave 

Didaktična priporočila 

Individualizacija in 

diferencijacija 

Preverjanje in ocenjevanje 

Komunikacija 

IKT 

Vsebine po razredih 

MAJHNE razlike: 

Opredelitev predmeta 

matematika 

Splošni cilji pouka matematike 

Specifični cilji pouka matematike 

Operativni cilji in vsebine 

Didaktična priporočila 

Standardi znanja 

Priloga k učnemu načrtu za 

matematiko za osnovno šolo 

RAZPOREDITEV UČNE VSEBINE 

Kako si vsebine sledijo skozi 

razrede oz. letnike? 

A) koncentrično 

B) spiralno 

C) linearno 

D) kombinacija  

Kako si vsebine sledijo skozi 

razrede oz. letnike? 

A) koncentrično 

B) spiralno 

C) linearno 

D) kombinacija  

Kako si vsebine sledijo skozi 

razrede oz. letnike? 

A) koncentrično 

B) spiralno 

C) linearno 

D) kombinacija  

NE 
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E) drugo:  

Ustrezno obkroţite oz. 

dopolnite. 

E) drugo:  

 

E) drugo:  

 

STRATEGIJA NAČRTOVANJA  -- ZAPIS VSEBIN OZ. CILJEV (Ustrezno obkroţite in po potrebi dopolnite.) 

Strategija načrtovanja v UN je:  

A) učnociljna (osnova so učni 

cilji: z ogrodjem učne 

vsebine) 

B) vsebinska (v ospredju so 

vsebine, učni cilji imajo 

podrejeno vlogo) 

C) procesna (osnova so  učni 

cilji oz. procesni cilji, kjer je 

poudarjena pot do cilja z 

dejavnostmi) 

 

Strategija načrtovanja v UN je:  

D) učnociljna (osnova so učni 

cilji: z ogrodjem učne 

vsebine) 

E) vsebinska (v ospredju so 

vsebine, učni cilji imajo 

podrejeno vlogo) 

F) procesna (osnova so  učni 

cilji oz. procesni cilji, kjer je 

poudarjena pot do cilja z 

dejavnostmi) 

 

Strategija načrtovanja v UN je:  

G) učnociljna (osnova so učni 

cilji: z ogrodjem učne 

vsebine) 

H) vsebinska (v ospredju so 

vsebine, učni cilji imajo 

podrejeno vlogo) 

I) procesna (osnova so  učni 

cilji oz. procesni cilji, kjer je 

poudarjena pot do cilja z 

dejavnostmi) 

 

 

DA, bolj se nagibamo k Finski in 

Angliji kot k Avstriji. 

VSEBINE 

Kako so vsebine razporejene? 

A) po  razredih/letnikih 

B) po obdobjih 

C) po triletjih 

D) drugače (opišite): 

E) ni razvidno 

   

DA, razporeditev po razredih 
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Ustrezno opišite.  

1. do 2. 

razred 

3. do 5. 

razred 

6. do 9. 

razred 

 

*Zapišite/naštejte vse vsebine 

(teme), ki so vključene v UN. 

* Predlagamo samo pregled 

osnovnih  tematskih področij. 

Števila in računanje 

Algebra 

Funkcije 

Geometrija 

Merjenje 

Obdelava podatkov  

Statistika in verjetnost 

 

*Zapišite/naštejte vse vsebine 

(teme), ki so vključene v UN. 

* Predlagamo samo pregled 

osnovnih  tematskih področij. 

Števila in algebra 

Geometrija in merjenje 

Obdelava podatkov 

 

*Zapišite/naštejte vse vsebine 

(teme), ki so vključene v UN. 

* Predlagamo samo pregled 

osnovnih  tematskih področij. 

Števila in računanje 

Funkcije 

Geometrija in merjenje 

Obdelava podatkov 

Števila in količine 

Spremenljivke 

Oblike in telesa 

Modeli in statistika 

MAJHNE 

V SLO: 

Aritmetika in algebra (vključuje 

funkcije) 

Geometrija in merjenje 

Druge vsebine (vključuje logiko, 

jezik, obdelavo podatkov, 

statistiko in verjetnost) 

* Ĉe so vsebine vezane na * Ĉe so vsebine vezane na * Ĉe so vsebine vezane na DA, v SLO bistveno manj zahteven 
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letnike/razrede/obdobja, naštejte 

vsebine posameznega 

letnika/razreda/obdobja:  

1. vsebine prvega 

letnika/razreda/obdobja 

(ustrezno  

obkroţite/podčrtajte) so: 

1. IN 2. RAZRED 

Števila in računanje 

 število, številke in številski 

simboli 

 lastnosti števil: primerjanje, 

razvrščanje, urejanje, uporaba 

konkretnih sredstev za 

razstavljanje in zdruţevanje 

števil 

 načela, na katerih temelji 

decimalni sistem 

 seštevanje in odštevanje ter 

povezave med obema 

računskima operacijama z 

uporabo naravnih števil 

 mnoţenje in poštevanka 

 deljenje na konkretnem nivoju 

 uporaba različnih strategij 

računanja: kocke in kocke za 

ponazarjanje desetiških enot, 

letnike/razrede/obdobja, naštejte 

vsebine posameznega 

letnika/razreda/obdobja:  

vsebine prvega 

letnika/razreda/obdobja (ustrezno  

obkroţite/podčrtajte) so: 

A. vsebine prvega 

letnika/razreda/obdobja 

(ustrezno  

obkroţite/podčrtajte) so: 

1. Števila 

-reševanje problemov 

-komunikacija 

-sklepanje 

2. Številski sitemi 

-štetje 

-vzorci in zaporedja 

-številski sistemi z osnovo 10 so 100 

3. Računanje: 

letnike/razrede/obdobja, naštejte 

vsebine posameznega 

letnika/razreda/obdobja:  

vsebine prvega 

letnika/razreda/obdobja (ustrezno  

obkroţite/podčrtajte) so: 

 

Osnovni sklopi v Volkschule so ves 

čas enaki: Števila in računanje, 

Funkcije, Geometrija in 

merjenje,Obdelava podatkov, so 

pa od 2. razreda naprej definirane 

na dveh zahtevnostnih nivojih. 

V Hauptschule pa imamo: 

- Števila in količine 

-Spremenljivke 

-oblike in telesa 

- Modeli in statistika 

načrt:npr.  

- počasnejša dinamika uvajanja 

ulomkov, -decimalnih številk in 

celih števil 

- kasnejši prehod na deduktiven 

način razmišljanja 

- manj poudarka divergentnemu 

razmišljanju 

- ni toliko zgodaj »intuitivno« 

zasnovanih in kasneje nadgrajenih 

pojmov (Npr.  

 koordinatni sistem, mere srednje 

vrednosti. podobnostne 

preslikave, odstotki, poltrak, 

premica, kot.) 

- mnogo kasneje 

dopuščamo kalkulator 

- -mnogo kasneje, če sploh, 

uvajamo algebro skozi vzorce 
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številski trak, miselno 

računanje, uporaba svinčnika 

in papirja 

 preiskovanje števila različnih 

moţnosti 

 uvajanje koncepta ulomka na 

konkretnem nivoju 

 

Algebra 

 opaţanje pravilnosti, razmerij 

in korelacij – slikovno 

 preprosta zaporedja števil 

 

Geometrija 

 opaţanje in opisovanje 

prostorskih relacij v okolici 

 opaţanje, opisovanje in 

poimenovanje geometrijskih 

oblik v okolju 

 prepoznavanje, razlaga in 

poimenovanje dvo- in 

trodimenzionalnih oblik 

 temeljni geometrijski koncepti 

kot so točka, daljica, 

vodoravna črta, ţarek-poltrak, 

ravna črta in kot 

 izdelava, risanje in obrisovanje 

-operacije in relacije med njimi 

-miselne metode 

4. reševanje numeričnih 

problemov 

5. zbiranje, predstavljanje in 

interpetiranje pdatkov. 

6.. Oblika, prostor in merjenje 

-reševanje problemov 

-komunikacija 

-sklepanje 

7. Razumevanje zaporedij in 

lastnosti oblik 

8. Razumevanje lastnosti lokacije 

in transformacij 

9. Razumevanje postopka 

merjenja 

B. vsebine drugega 

letnika/razreda/obdobja 

(ustrezno  
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dvodimenzionalnih oblik ter 

prepoznavanje in konstrukcija 

tridimenzionalnih oblik; 

 preprosto zrcaljenje in raztegi 

(homotetije) 

 

Merjenje 

 načela merjenja 

 dolţina, masa, površina, 

prostornina, čas in cena 

 uporaba merilnih 

pripomočkov 

 uporaba in primerjava 

najpomembnejših merskih 

enot 

 ocenjevanje rezultatov 

merjenja 

 

Obdelava podatkov in statistika 

 iskanje, zbiranje in 

shranjevanje podatkov 

 branje preprostih tabel in 

diagramov 

 predstavljanje zbranih 

podatkov v stolpičnem 

diagramu 

obkroţite/podčrtajte) so: 

1. Uporaba števil 

-reševanje problemov 

-komunikacija 

-sklepanje 

2. Števila in številski sitemi 

-štetje 

-vzorci in zaporedja 

-številski sistemi z osnovo 10 so 100 

- cela števila 

-ulomki odstotki in razmerja 

-decimalne številke 

3. Računanje: 

-operacije in relacije med njimi 

-miselne metode 

-pisne metode 
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2. vsebine drugega 

letnika/razreda/obdobja 

(ustrezno 

obkroţite/podčrtajte) so: 

 

3. DO 5. RAZRED 

Števila in računanje 

 krepitev pojma decimalnega 

sistema, uvod v sistem z bazo 

60 s pomočjo časovnih enot 

 klasifikacija in organiziranost 

števil 

 mnoţenje 

  razmerja, delitev na dele, 

deljivost 

 algoritem in miselno 

računanje 

 pojmi ulomka, pretvarjanje 

ulomkov (ekviavalentni 

ulomki) 

 pojem desetiškega ulomka 

 razmerje med ulomkom, 

desetiškim ulomkom in 

odstotkom 

 seštevanje in odštevanje 

ulomkov in desetiških ulomkov 

-uporaba kalkulatorja 

4. reševanje numeričnih 

problemov 

6.. Oblika, prostor in merjenje 

-reševanje problemov 

-komunikacija 

-sklepanje 

7. Razumevanje zaporedij in 

lastnosti oblik 

8. Razumevanje lastnosti lokacije 

in transformacij 

9. Razumevanje postopka 

merjenja 

10. Uporaba obdelave podatkov 

-reševanje problemov 

-komunikacija 

-sklepanje 
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ter njihovo mnoţenje in 

deljenje z naravnimi števili 

 vrednotenje, preverjanje in 

zaokroţevanje rezultatov 

računa 

 uporaba oklepaja 

 pojem negativnega celega 

števila 

 preiskovanje števila različnih 

moţnosti 

 

Algebra 

 pojem algebrajskega izraza 

 interpretacija in zapis 

številskega zaporedja 

 pravilnosti, razmerja in 

korelacije 

 iskanje rešitev enačb ter 

neenačb z dedukcijo 

 

Geometrija 

 podobnostne preslikave; 

podobnost in koeficient 

preslikave 

 zrcaljenje preko črte in  točke, 

simetrija, skladnost – z 

uporabo konkretnih 

11. . Zbiranje, predstavljanje in 

interpretiranje podatkov 

 

C. vsebine tretjega 

letnika/razreda/obdobja 

(ustrezno obkroţite/podčrtajte) 

so 

1. Uporaba števil 

-reševanje problemov 

-komunikacija 

-sklepanje 

2. Števila in številski sitemi 

-potence in koreni 

- cela števila 

-ulomki odstotki in razmerja 

-decimalne številke 

3. Računanje: 

-operacije in relacije med njimi 
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pripomočkov 

 krog in njegovi deli 

 vzporedne in pravokotne črte 

 merjenje kotov in klasifikacija 

kotov 

 proučevanje in klasifikacija 

različnih tipov mnogokotnikov 

 obseg in ploščina 

 proučevanje geometrijskih 

razmerij dvo- in 

tridimenzionalnih oblik 

 utrjevanje razumevanja 

principov merjenja 

 uporaba, primerjava in 

pretvarjanje merskih enot 

 vrednotenje rezultatov 

merjenja; revizija merjenja 

 

Obdelovanje podatkov, statistika 

in verjetnost 

 iskanje, zbiranje, obdelava in 

predstavljanje podatkov 

 koordinatni sistem 

 branje preprostih preglednic in 

diagramov 

 pojem in izračunavanje 

aritmetične sredine 

 klasifikacija in organizacija 

-miselne metode 

-pisne metode 

-uporaba kalkulatorja 

4. reševanje numeričnih 

problemov 

5. Enačbe, formule in enakosti 

-uporaba simbolov, 

-indeks 

-enačba 

-linearna enačba 

-formula 

-neenačbe 

-numerične metode 

6. Zaporedja, funkcije in grafi 

6.. Oblika, prostor in merjenje 

-reševanje problemov 
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podatkov, uvajanje pojma 

modus in mediana 

 izkušnje s klasično in statistično 

verjetnostjo 

 

3. vsebine tretjega  

letnika/razreda/obdobja 

(ustrezno 

obkroţite/podčrtajte) so: 

 

6. DO 9. RAZRED 

Števila in računanje 

 utrjevanje temeljnih veščin 

računanja 

 naravna števila, cela števila, 

racionalna števila, realna 

števila 

 nasprotna števila, absolutna 

vrednost, obratna (inverzna) 

števila 

 časovni izračuni, časovni 

intervali 

 praštevila, faktorizacija, 

pravila za deljivost  

 krajšanje ulomkov, razširjanje 

ulomkov ter predstavljanje 

desetiškimi ulomkov z 

-komunikacija 

-sklepanje 

7. Geometrijsko sklepanje (koti, 

trikotniki, štirikotniki, kroţnica, 

telesa) 

8. Transformacije in koordinate 

9. Merjenje in konstrukcije, 

ploščine in volumni. 

10. Uporaba obdelave podatkov 

-reševanje problemov 

-komunikacija 

-sklepanje 

11. Določitev problema in 

planiranje 

12. Zbiranje, predstavljanje in 

interpretiranje podatkov 

 

D. vsebine četrtega 
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okrajšanimi ulomki 

 mnoţenje in deljenje z ulomki, 

vključno z desetiškimi ulomki 

 krajšanje izrazov 

 razmerje in sorazmerje 

 utrjevanje pojmov odstotkov, 

računanja z odstotki 

 zaokroţevanje in ocenjevanje, 

uporaba kalkulatorja 

 potence s celoštevilskimi 

eksponenti 

 pojem korena, računanje s 

kvadratnim korenom 

 

Algebra 

 izraz in njegovo krajšanje 

  poenostavljanje algebraiskih 

izrazov, ki vključujejo potence 

 pojem polinoma, seštevanje, 

odštevanje in mnoţenje 

polinomov 

 pojem spremenljivke, 

računanje vrednoti izraza 

 enačbe, neenačbe, domena, 

mnoţica rešitev 

 reševanje enačb prvega reda 

 reševanje nepopolne 

kvadratne enačbe 

 razmerje 

letnika/razreda/obdobja 

(ustrezno obkroţite/podčrtajte) 

so 

 

1. Uporaba števil 

-reševanje problemov 

-komunikacija 

-sklepanje 

2. Števila in številski sitemi 

-potence in koreni 

- cela števila 

-ulomki odstotki in razmerja 

-decimalne številke 

3. Računanje: 

-operacije in relacije med njimi 

-miselne metode 

-pisne metode 
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 pari enačb ter njihovo 

reševanje-algebrajsko in 

grafično 

 proučevanje in formulacija 

številskih zaporedij 

 

Funkcije 

 opazovanje korelacije in njena 

predstavitev s pomočjo 

spremenljivk 

 pojem funkcije 

 predstavljanje mnoţice 

koordinat v koordinatnem 

sistemu 

 interpretacija preprostih 

funkcij ter risanje njihovih 

grafov v koordinatnem 

sistemu 

 raziskovanje grafa funkcije: 

ničla funkcije, največja in 

najmanjša vrednost, 

naraščanje, padanje 

 linearna funkcija 

 premo- in obratno sorazmerje 

 

Geometrija 

 odnosi med koti 

-uporaba kalkulatorja 

4. Reševanje numeričnih 

problemov 

5. Enačbe, formule in enakosti 

-uporaba simbolov, 

-indeks 

-enačba 

-linearna enačba 

-formula 

-neenačbe 

-numerične metode 

6. Zaporedja, funkcije in grafi 

6.. Oblika, prostor in merjenje 

-reševanje problemov 

-komunikacija 

-sklepanje 
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 pojmi povezani s trikotniki in 

štirikotniki 

 pravilni mnogokotniki 

 krog in z njim povezani pojmi 

 izračunavanje obsega in 

ploščine ravninskih likov 

 poimenovanje in klasificiranje 

tridimenzionalnih oblik 

 izračunavanje prostornine in 

površine tridimenzionalne 

oblike 

 podobnost in skladnost 

 geometrijske konstrukcije 

 ohranjanje skladnosti: 

zrcaljenja, rotacije in 

translacijee 

 Pitagorov izrek 

 odnosi med trikotnikom in 

krogom 

 trigonometrija in računi v 

pravokotnem trikotniku 

 

Verjetnost in statistika 

 pojem verjetnosti 

 frekvenca in relativna 

frekvenca 

 določanje aritmetične sredine, 

modusa in mediana) 

7. Geometrijsko sklepanje (koti, 

trikotniki, štirikotniki, kroţnica, 

telesa) 

8. Transformacije in koordinate 

9. Merjenje in konstrukcije, 

ploščine in volumni. 

10. Uporaba obdelave podatkov 

-reševanje problemov 

-komunikacija 

-sklepanje 

11. Določitev problema in 

planiranje 

12. Zbiranje, predstavljanje in 

interpretiranje podatkov 

 

Za vsak razred je določena tudi 

globina študija. 
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 pojem razpršenosti 

 interpretacija diagramov 

 zbiranje in prilagajanje 

informacij, predstavljanje 

informacij v uporabni obliki 

 

4.  

…………………………. 

* Predlagamo pregled osnovnih  

tematskih področij in razgraditev 

na vsebinske sklope. 

RAVEN IZBIRNOSTI (Opredelite, kaj od tega je obvezno za vse, kaj izbirno, raven izbirnosti /šola, učenec/.) 

Ali UN ponuja izbirne vsebine?  

A) DA 

B) DELOMA 

C) NE 

D) NI RAZVIDNO 

E) DRUGO (opišite): 

 

Ustrezno obkroţite/podčrtajte in 

opišite. 

Izbirni predmeti na ravni 

programa (17-20% tedenske 

Ali UN ponuja izbirne vsebine?  

F) DA 

G) DELOMA 

H) NE 

I) NI RAZVIDNO 

J) DRUGO (opišite): 

 

Ali UN ponuja izbirne vsebine?  

K) DA 

L) DELOMA 

M) NE 

N) NI RAZVIDNO 

O) DRUGO (opišite): 

 

. 

MAJHNA, izbirnost le v zadnji triadi 

max. 10% tedenske obremenitve) 
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obremenitve) 

- poglabljanje jezika 

- ponudba šole 

Izbirnost naj bi se izvajala v 

realnosti šele v 7. razredu (Vir: Finci 

letijo dlje) 

 

Ĉe izbirnost obstaja, podrobneje 

opišite način izbirnosti. 

Poglabljanje v jedrnih vzgojno-

izobraţevalnih predmetih, 

predvsem v gospodinjstvu ter 

drugih umetniških predmetih in 

predmetih, ki razvijajo veščine ter, 

kot je zaţeleno, v medpredmetnih 

temah v skladu z izbiro učencev. 

Določeno najmanjše skupno 

število ur pouka tedensko pri 

izbirnih predmetih ter porazdelitev 

tega števila ur tedensko med 

 specializirane in uporabne 

Ĉe izbirnost obstaja, podrobneje 

opišite način izbirnosti. 

 

Trije jedrni predmeti : Matematika, 

Angleščina in Znanost, ostali 

predmeti niso jedrni, dodatno je z 

lokalnimi akti lahko določena 

obveznost religije, prosto izbirna 

pa je drţavljanska in domovinska 

vzgoja. 

Ĉe izbirnost obstaja, podrobneje 

opišite način izbirnosti. 

 

Izbirnost je podobna kot pri nas tj. 

neke vrste interesne dejavnosti, ki 

pa so navedene v dokumento 

(pevski zbor, instrumentalna igra, 

gibanje in šport, gledališka igra, 

likovno izraţanje, glasbeno 

izraţanje, pogovorni tuji jezik, 

materni jezik) 

 

Moţna je razširitev vsebin 

DELNA, ni določenih dodatnih ur 

za natančno določena področja.. 
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vsebine šolskih predmetov; 

 module, ki jih tvori več 

predmetov; 

 tuje jezike; 

 predmete povezane z 

informacijsko tehnologijo 

 

6 ur/teden dodatno za 

 umetnosti,  

 rokodelstvu  

 telesni vzgoji 

 in sicer dodatno k najmanjšemu 

številu ur za te predmete ali 

specializirane študije v teh 

predmetih, ki so izbirne za 

vsakega učenca posebej. 

(Erweiterungsbereich). Drţati se 

morajo jedrnega programa, ki je 

pribliţno 2/3 vsega, o ostalem pa 

lahko učitelji znotraj šol 

avtonomno odločajo, a morajo to 

vnaprej planirati. 

* Ĉe UN ponuja izbirne vsebine, 

zapišite obvezne in izbirne 

vsebine: 

A) vsebine, ki so obvezne za 

vse: 

materinščina in knjiţevnost, 

drugi nacionalni jezik, tuji jeziki, 

okoljska vzgoja, zdravstvena 

vzgoja, religija ali etika, 

* Ĉe UN ponuja izbirne vsebine, 

zapišite obvezne in izbirne 

vsebine: 

F) vsebine, ki so obvezne za 

vse: 

angleščina, matematika, znanost, 

načrtovanje in tehnologija, IKT, 

zgodovina, zemljepis, glasbena 

vzgoja, umetnostna vzgoja, 

* Ĉe UN ponuja izbirne vsebine, 

zapišite obvezne in izbirne 

vsebine: 

K) vsebine, ki so obvezne za 

vse: 

Volkschule: religija, 

naravoslovje, materni jezik, 

glasba, matematika, likovna 

vzgoja, tehnika, tekstilstvo (pri 
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zgodovina, druţboslovje, 

matematika, fizika, kemija, 

biologija, geografija, športna 

vzgoja, glasbena vzgoja, 

likovna vzgoja, tehnika, 

gospodinjstvo 

B) vsebine, ki so izbirne na 

ravni programa: 

svetovanje in usmerjanje 

učencev, poglabljanje jezika, 

ponudba šole 

C) vsebine, ki so izbirne na 

ravni predmeta: 

ni predpisanih 

D) vsebine, izbirne na ravni 

učenca: 

(v okviru  individualiziranega 

učnega načrta za učence s 

posebnimi potrebami ) 

E) drugo (ustrezno opišite): 

 

 * Tudi tukaj predlagamo samo 

zapis obveznih in izbirnih tematskih 

športna vzgoja 

G) vsebine, ki so izbirne na 

ravni programa: 

religija, drţavljanska in 

domovinska vzgoja. 

H) vsebine, ki so izbirne na 

ravni predmeta: 

ni predpisanih 

I) vsebine, izbirne na ravni 

učenca: 

J) drugo (ustrezno opišite): 

 

nas verjetno gospodinjstvo), 

telesna vzgoja 

Hauptschule: religija, 

nemščina, tuj jezik, zgodovina, 

zemljepis in gospodarstvo, 

matematika, geometrijsko 

risanje, bilogija in okolje, 

kemija, fizika, glasba, likovna, 

tehnika, tekstil, prehrana in 

gospodinjstvo, športna vzgoja 

L) vsebine, ki so izbirne na 

ravni programa: 

pevski zbor, instrumentalna 

igra, gibanje in šport, 

gledališka igra, likovno 

izraţanje, glasbeno izraţanje, 

pogovorni tuji jezik, materni 

jezik 

M) vsebine, ki so izbirne na 

ravni predmeta: 

ni predpisanih 

N) vsebine, izbirne na ravni 

učenca: 

O) drugo (ustrezno opišite): 
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področij.  

 * Tudi tukaj predlagamo samo 

zapis obveznih in izbirnih tematskih 

področij. 

Opišite, kako so ČASOVNO 

opredeljeni PRIĈAKOVANI  

DOSEŢKI  (standardi znanja) 

učencev (npr. po obdobjih, 

letnikih, ob zaključku predmeta 

ipd.). 

Po obdobjih (1.-2.,3.-5. in 6.-9.) 

Opišite, kako so ČASOVNO 

opredeljeni PRIĈAKOVANI  

DOSEŢKI  (standardi znanja) 

učencev (npr. po obdobjih, 

letnikih, ob zaključku predmeta 

ipd.). 

Po obdobjih. Key stage 1-4. 

Opišite, kako so ČASOVNO 

opredeljeni PRIĈAKOVANI  

DOSEŢKI  (standardi znanja) 

učencev (npr. po obdobjih, 

letnikih, ob zaključku predmeta 

ipd.). 

Niso opredeljeni 

DA, natančnejša odpredelitev. Po 

triletjih temeljni. Od 1. do 6. po 

razredih dvostopenjsko (minimalni 

in temeljni), od 7. do 9. 

trostopenjsko (minimalni, temeljni, 

zahtevnejši) 

Opišite, kako natančno so 

opredeljeni PRIĈAKOVANI 

DOSEŢKI (standardi znanja) 

učencev (TAKSONOMSKE RAVNI, 

MINIMALNI, TEMELJNI, 

ZAHTEVNEJŠI, VKLJUČUJEJO 

VSEBINSKA IN PROCESNA ZNANJA 

ITD.) 

Strukturiranost na procesne 

(Mišljenja in delovne veščine) in 

vsebinske standarde. Pričakovani 

Opišite, kako natančno so 

opredeljeni PRIĈAKOVANI 

DOSEŢKI (standardi znanja) 

učencev (TAKSONOMSKE RAVNI, 

MINIMALNI, TEMELJNI, 

ZAHTEVNEJŠI, VKLJUČUJEJO 

VSEBINSKA IN PROCESNA ZNANJA 

ITD.) 

Strukturiranost na procesne 

(uporaba) in vsebinske standarde. 

Pričakovani doseţki so na 

Opišite, kako natančno so 

opredeljeni PRIĈAKOVANI 

DOSEŢKI (standardi znanja) 

učencev (TAKSONOMSKE RAVNI, 

MINIMALNI, TEMELJNI, 

ZAHTEVNEJŠI, VKLJUČUJEJO 

VSEBINSKA IN PROCESNA ZNANJA 

ITD.) 

Niso opredeljeni. 

DA, stopenjski standardi, ni 

strukturiranosti na procesna in 

vsebinska znanja,ni taksonomije, 

bolj vsebinski, manj procesni. 
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doseţki so na razmeroma visokih 

taksonomskih stopnjah, stopnje 

naraščajo tekom izobraţevanja, 

jasno vidna nadgradnja. 

Npr. 

1.-2. razred Učenci bodo: pokazali 

razumevanje, znali, vedeli,… 

3.-5. razred Učenci bodo:razumeli, 

znali, si zavestno prizadevali 

6.-9. razred Učenci bodo: znali 

uporabljati, znali presojati, opazili, 

predstavili. 

razmeroma visokih taksonomskih 

stopnjah, stopnje naraščajo 

tekom izobraţevanja, jasno vidna 

nadgradnja. 

 

Ali obstaja poseben dokument 

(npr. katalog) za standarde 

znanja/pričakovane doseţke? 

Ustrezno obkroţite/podčrtajte.   

      A)  DA 

  B)  NE 

 C)  DRUGO:  

Ali obstaja poseben dokument 

(npr. katalog) za standarde 

znanja/pričakovane doseţke? 

Ustrezno obkroţite/podčrtajte.   

      A)  DA 

  B)  NE 

 C)  DRUGO:  

Ali obstaja poseben dokument 

(npr. katalog) za standarde 

znanja/pričakovane doseţke? 

Ustrezno obkroţite/podčrtajte.   

      A)  DA 

  B)  NE 

 C)  DRUGO: moţno, da 

obstaja, a ga nismo našli.  

NE 
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PREVERJANJE ZNANJA 

Opišite, kako je to področje 

zajeto v učnem načrtu. 

Preverjanje brez ocenjevanja je 

zapovedano zaradi 

izobraţevanja otrok s posebnimi 

potrebami (poglavje 5) 

Blizu »preverjanju« je tudi 

Ocenjevanje med potekom 

učenja (poglavje 8.1), saj je 

njegova naloga definirana kot 

voditi in spodbujati učenje in 

ugotoviti, kako dobro učenec 

dosega cilje rasti in učenja ter 

pomagati učencu oblikovati 

realistično podobo o svojem 

učnem razvoju in tako podpirati 

tudi osebnostno rast učenca. 

Opišite, kako je to področje zajeto 

v učnem načrtu. 

 

Posebej poudarjena sprotna skrb 

za doseganje predvidenih 

doseţkov in v primeru 

nedoseganja dodatni program za 

učenca. 

Opišite, kako je to področje zajeto 

v učnem načrtu. 

 

Med didaktičnimi priporočili 

najdemo zahtevo po kontroli 

doseţene stopnje znanja, 

določene so celo metode 

(ponavljanjw, domače naloge, 

itd…). Preverjanje je definirano kot 

integriran del učnega procesa, 

omenjeno je tudi 

samopreverjanje. 

MAJHNE, preverjanje natančeje 

definirano v dodatku. Bolj 

usmerjeno k definiranju oblike 

(pisno, ustno) in bolj poudarjena 

nujna sprotnost. 

OCENJEVANJE ZNANJA 

Opišite, kako je to področje zajeto Opišite, kako je to področje zajeto Opišite, kako je to področje zajeto DA, ocenjevanje ni 

individualizirano, definirani so 
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v učnem načrtu. 

Ocenjevanje učencev se deli na 

sprotno ocenjevanje med 

učenjem in končno ocenjevanje. 

Ocene so od 5-10, opis dobrih 

doseţkov določa 8. Ocenjujejo se 

veščine, vedenje, spodbuja se 

samoocenjevanje. Ĉe je bilo v 

IVN odločeno, da se bo učil po 

individualiziranem učnem načrtu, 

se doseţki učenca ocenjujejo na 

podlagi ciljev, ki so bili določeni 

zanj osebno. 

 

V zaključni fazi osnovnega 

izobraţevanja so jedrni predmeti, 

ki se ocenjujejo številčno, materni 

jezik in knjiţevnost, prvi in drugi 

nacionalni jezik, matematika, 

fizika, kemija, biologija, geografija, 

zdravstvena vzgoja, religija ali 

etika, zgodovina, druţbene vede, 

glasba, vizualne umetnosti, 

rokodelstvo, športna vzgoja in 

v učnem načrtu 

 

Določene so stopnje oz. mejniki 

znanja (1-8, plus izjemni doseţki). 

Določen je mejnik znanja, ki bi ga 

naj dosegala večina učencev ob 

zaključku stopnje.  

v učnem načrtu 

 

Med didaktičnimi priporočili je 

navedeno, da je to naloga 

učitelja, posebej je izpostavljeno 

sodelovanje s starši na tem 

področju. 

dvoali trostopenjski standardi, ki 

določajo minumum in večinski 

doseţek. 
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gospodinjstvo. Številčno 

ocenjevanje pri matematiki 

zapovedano le od 6.-9. Izbirni 

predmeti z manj kot 2h/teden se 

tudi v zaključni fazi ocenjujejo le 

besedno. 

KROSKURIKULARNE TEME 

Naštejte kroskurikularne teme, ki 

so vključene   v UN? 

V uvodu naštete medpredmetni 

cilji in vsebine, ki se lahko 

poučujejo ločeno po predmetih 

ali pa se integrirajo v posamezne 

predmetne vsebine: 

Sedem ključnih področij je 

izpostavljeno v poglavju 7.1. : 

1) osebnostna rast; 

2) kulturna identiteta in 

internacionalizacija 

3) komunikacija in medijske 

Naštejte kroskurikularne teme, ki 

so vključene   v UN? 

Kot kroskurikularni temi, ki sta 

eksplicitno vključeni v učni načrt 

za matematiko  lahko štejemo le 

IKT in komunikacijo. Ĉeprav imajo 

več tem, ki se tej definiciji 

pribliţujejo, to so: drţavljanska in 

domovinska vzgoja, osebnostna 

rast, zdravje in varnost. 

Naštejte kroskurikularne teme, ki 

so vključene   v UN? 

V učni načrt je v manjši meri 

vključen IKT in druţbeno vedenje. 

 

Deloma, razlike so le s Finskim 

učnim načrtom in pa v tem, da pri 

nas (in tudi ne v Avstriji) 

kroskurikularne teme niso 

eksplicitno zapisane, ampak jih 

razberemo v didaktičnih 

priporočilih. 
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veščine; 

4) drţavljanska vzgoja in 

podjetništvo; 

5) okoljska vzgoja 

6) varnost in prometna vzgoja; 

7) tehnologija. 

Opišite, kako so kroskurikularne 

teme razvidne v  UN (npr. v 

vsebinah, ciljih,  zgolj kot 

priporočilo ipd.). 

Predstavljajo samostojno enoto, v 

poglavju namenjenem 

matematiki je v uvodu 

izpostavljeno, da mat. vpliva na 

osebnostno rast v intelektualnem 

smislu (1) in da razvija 

komunikacijske sposobnosti (2), 

poudarjena je uporaba IKT (7) kot 

podpora učnega procesa. Ostale 

štiri kroskurikularne teme niso 

razvidne. 

Opišite, kako so kroskurikularne 

teme razvidne v  UN (npr. v 

vsebinah, ciljih,  zgolj kot 

priporočilo ipd.). 

Predstavljajo posebno, obseţno 

poglavje v splošnih napotkih. 

Razen tega so (IKT, sklepanje, 

komunikacija) močno prisotni tudi 

v ciljih. 

Opišite, kako so kroskurikularne 

teme razvidne v  UN (npr. v 

vsebinah, ciljih,  zgolj kot 

priporočilo ipd.). 

Razberemo jih nekoliko v 

vsebinah, še največ pa v 

didaktičnih priporočilih. 

MAJHNA, pri nas niso eksplicitno 

tako izpostavljene kot ponekod, 

IKT je verjetno zanemarjen. 
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ZMOŢNOSTI  (zasnovanost UN glede na zmoţnosti) 

Učni načrt je zasnovan tako, da so 

ključne zmoţnosti orientacija za 

načrtovanje (UN je kompetenčno 

zasnovan). Izbrani odgovor 

obkroţite/podčrtajte.  

A) DA 

B) DELOMA 

C) NE DA SE UGOTOVITI 

D) NE 

E) DRUGO:  

 

Opišite stanje v učnem načrtu.  

Učni načrt je zasnovan tako, da so 

ključne zmoţnosti orientacija za 

načrtovanje (UN je kompetenčno 

zasnovan). Izbrani odgovor 

obkroţite/podčrtajte.  

F) DA 

G) DELOMA 

H) NE DA SE UGOTOVITI 

I) NE 

J) DRUGO:  

 

Učni načrt je zasnovan tako, da so 

ključne zmoţnosti orientacija za 

načrtovanje (UN je kompetenčno 

zasnovan). Izbrani odgovor 

obkroţite/podčrtajte.  

K) DA 

L) DELOMA 

M) NE DA SE UGOTOVITI 

N) NE 

O) DRUGO:  

 

NE, tudi naš učni načrt (vsaj zelo 

vidno) ni kompetenčno zasnovan 

Učni načrt je zasnovan tako, da so 

osnova vsebine in cilji,  omogoča 

pa tudi uresničevanje zmoţnosti, ki  

so zajete v ciljih in vsebinah. 

Izbrani odgovor 

obkroţite/podčrtajte.  

A) DA 

B) DELOMA 

C) NE DA SE UGOTOVITI 

D) NE 

E) DRUGO: 

Učni načrt je zasnovan tako, da so 

osnova vsebine in cilji,  omogoča 

pa tudi uresničevanje zmoţnosti, ki  

so zajete v ciljih in vsebinah. 

Izbrani odgovor 

obkroţite/podčrtajte.  

F) DA 

G) DELOMA 

H) NE DA SE UGOTOVITI 

I) NE 

J) DRUGO: 

Učni načrt je zasnovan tako, da so 

osnova vsebine in cilji,  omogoča 

pa tudi uresničevanje zmoţnosti, ki  

so zajete v ciljih in vsebinah. 

Izbrani odgovor 

obkroţite/podčrtajte.  

K) DA 

L) DELOMA 

M) NE DA SE UGOTOVITI 

N) NE 

O) DRUGO: 

NE 
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Opišite stanje v učnem načrtu 

  

Naštejte zmoţnosti, ki  so vključene 

v UN? 

Bralna pismenost, matematična 

pismenost, Komuniciranje, 

sodelovanje, reševanje 

problemov, , sposobnosti za 

učenje, sposobnost uporabe IKT,..  

 

 

Naštejte zmoţnosti, ki  so vključene 

v UN? 

Bralna pismenost, matematična 

pismenost, Komuniciranje, 

sodelovanje, reševanje 

problemov, , sposobnosti za 

učenje, sposobnost uporabe IKT,..  

 

Naštejte zmoţnosti, ki  so vključene 

v UN? 

Komuniciranje, sodelovanje, 

reševanje problemov, , 

sposobnosti za učenje, sposobnost 

uporabe IKT,..  

 

NE 

Za vsako od spodaj navedenih 

zmoţnosti zapišite, ali je vključena 

v učni načrt in kako je 

poimenovana. Ĉe je vključena, 

natančneje opišite, kako je to 

razvidno v učnem načrtu. 

   

a) sporazumevanje v 

slovenščini/(maternem jeziku) 

jedrni predmet 

a) sporazumevanje v 

slovenščini/(maternem jeziku) 

jedrni predmet 

a) sporazumevanje v 

slovenščini/(maternem jeziku) 

jedrni predmet 

NE 
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b) sporazumevanje v 

tujem/drugem jeziku (tj. jeziku 

okolja) 

jedrni predmet 

b) sporazumevanje v 

tujem/drugem jeziku (tj. jeziku 

okolja) 

predmet 

b) sporazumevanje v 

tujem/drugem jeziku (tj. jeziku 

okolja) 

jedrni predmet 

NE 

c) matematična pismenost 

jedrni predmet  

c) matematična pismenost 

jedrni predmet 

c) matematična pismenost 

jedrni predmet 

NE 

d) naravoslovna pismenost 

jedrni predmeti 

d) naravoslovna pismenost 

jedrni predmeti 

d) naravoslovna pismenost 

jedrni predmeti 

NE 

e) digitalna zmoţnost  

medpredmetna 

e) digitalna zmoţnost  

medpredmetna 

2 predmeta: Tehnologija in 

načrtovanje 

Informacijska in komukacijska 

tehnologija 

e) digitalna zmoţnost  

medpredmetna 

Ne 

f) učenje učenja 

poglavje 4 Splošna podpora 

učenju 

f) učenje učenja 

poglavje o inkluziji 

f) učenje učenja 

ni razvidno 

DA, pri nas ni razvidno 
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g) osebne in drţavljanske 

kompetence 

medpredmetna 

g) osebne in drţavljanske 

kompetence 

predmet 

g) osebne in drţavljanske 

kompetence 

v predmetu Zgodovina in druţba 

MORDA, verjetno je tudi pri nas 

skrito v kakšnem predmetu, sicer 

pa dobimo sedaj nov predmet. 

h) podjetnost 

medpredmetna 

h) podjetnost 

predmet 

h) podjetnost 

predmet 

DA, tega nimamo 

i) kulturna zavest 

medpredmetna 

i) kulturna zavest 

ni razvidno 

i) kulturna zavest 

ni razvidno 

NE 
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Ugotovitve ekipe Pavešić, Kerţič, Ţvan in  Perat 

Barbara Japelj Pavešić, Damijana Kerţič, Nina Ţvan in Zvonko Perat so v analizi 

Učni načrt za matematiko v osnovni šoli v luči mednarodnih primerjav, neobjavljeno 

interno gradivo upoštevali posebno metodologijo primerjave učnih načrtov 

temelječo na ameriških izkušnjah.  

Zgodnje učenje 

Med ugotovitvami med drugim zapišejo, da  »mlajši učenci ne znajo …, ker se o 

… ne učijo, starejši pa ne, ker se morajo o … naučiti vse naenkrat.« iz česar lahko 

sklepamo, da je smiseln pomik nekaterih vsebin v niţje razrede (seveda ob 

primernem načinu dela).  

Simbolizacija 

Ugotavljajo tudi, da »Odlašanje računanja z obrazci in pozna uvedbo 

simbolnega računanja, spremenljivk in neznank onemogoča učenje naravoslovnih 

predmetov, kjer morajo učenci iz splošne formule izraziti s simbolom zapisano 

količino.«  

Zbiranje, urejanje in interpretiranje podatkov 

V povezavi s obdelavo podatkov, vsebino, ki je bila namenjena posebej 

podpori naravoslovnih predmetov ugotavljajo, da »Obravnava obdelave podatkov 

je razširjena pri nas med vse razrede in temeljito vpelje oblikovanje, risanje in 

izdelovanje predvsem stolpčnih prikazov. Njeni temeljni pomanjkljivosti sta dve. 

Nekatere prikaze, ki so pomembni za razumevanje matematike,  kot sta tortni (za 

delo z ulomki) ali prikaz z lomljenimi črtami – linijski (za obravnavo relacij med zveznimi 

količinami in funkcij) obravnava šele v zadnjih razredih devetletke, čeprav se znanje 

zadnjih od učencev pričakuje pri predmetu Naravoslovje in tehnika v četrtem in 

petem razredu. Druga pomanjkljivost je, da se področje do devetega razrede v 

celoti izogne naprednejšemu učenju dela z ţe izdelanimi prikazi. V devetem razredu 

je prvič omenjeno, da lahko iz prikazov tudi pridobivamo nove informacije, 

napovedujemo vrednosti, ocenjujemo in v splošnem prikaze uporabljamo pri 

reševanju matematičnih problemov. Premalo je poudarjena razlika med zveznimi in 

diskretnimi podatki, kot je zapisano na primer v načrtu za osmi razred v 

Massachusettsu: »Izbere, naredi, interpretira in uporabi različne tabelarične in 

grafične prikaze podatkov,... Loči med zveznimi in diskretnimi podatki in načini 

njihove predstavitve.«« 

Zaključek 

Obe analizi kaţeta na pomanjkljivosti učnega načrta v smislu primanjkljaja 

znanja višjih taksonomskih stopenj, ki so osnova tako matematični kot naravoslovni 

kompetenci. Vsi trije (finski, angleški in avstrijski) učni načrti vsebujejo zmoţnosti bralne 

komunikacije, sposobnosti reševanja problemov, komuniciranja, sodelovanja in 
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metakognitivna znanja (učenje učenja). Vse naštete zmoţnosti so v kurikularnih 

dokumentih in v šolski praksi še premalo prisotne, čeprav so osnova naravoslovno-

matematične kompetence.  Posebno pozornost je treba nameniti dinamiki uvajanja 

simbolizacije in področju zbiranja, urejanja in interpretiranja podatkov, ki zaradi 

razvojnih posebnosti ne sme prehitevati razvoja učenca, prav gotovo pa ni smiselno 

niti, da za njim zaostaja. Zaradi zaostanka so namreč teţave pri poučevanju ostalih 

naravoslovnih predmetov (fizika, kemija, biologija). 
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Analiza vključenosti razvoja naravoslovnih kompetenc v 

posodobljenem učnem načrtu za matematiko na gimnaziji 

(sprejet na 110. seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraţevanje 14. 2. 2008) 

 

Posodobljeni učni načrt za matematiko na gimnaziji predvideva na večih 

mestih razvoj naravoslovnih kompetenc tudi pri pouku matematike (poudarke je 

dodal avtor analize): 

1. »Matematika je znanost in umetnost, je rezultat radovednosti in ustvarjalnosti 

človeškega uma. Razkriva lepoto in ozadje procesov v naravi. Pomembna je 

tudi njena vloga podpore ostalim naravoslovno-tehniškim in druţboslovno-

humanističnim znanostim, zato matematiko srečujemo na večini področij 

človekovega ţivljenja in ustvarjanja. Z razvojem informacijsko-komunikacijske 

druţbe je prisotnost matematike na ostalih predmetnih področjih vedno manj 

vidna, saj se skriva v tehnologiji. Za opravljanje določenih dejavnosti je zato 

manj pomembno zgolj rutinsko obvladovanje računskih postopkov, vedno 

pomembnejši pa so razumevanje, medpredmetno povezovanje in uporaba 

matematičnega znanja ter zmoţnost reševanja problemov ([1], str. 4).«  

 

2. »S splošnimi cilji opredelimo namen učenja in poučevanja matematike. 

Dijaki/dijakinje naj se pri pouku matematike učijo: 

- razvijati matematično mišljenje: abstraktno-logično mišljenje in geometrijske 

predstave; 

- spoznavati zgradbo matematičnih teorij in spoznati osnovne standarde 

matematičnega sklepanja; 

- prepoznavati vprašanja, na katera matematika lahko ponudi odgovor; 

- spoznavati pomen matematike kot univerzalnega jezika in orodja; 

- izraţati se v matematičnem jeziku, ustno, pisno ali v drugih izraznih oblikah; 

- uporabiti matematiko v kontekstih in povezovati znanje znotraj matematike 

in tudi širše (medpredmetno); 

- postavljati ključna vprašanja, ki izhajajo iz ţivljenjskih situacij ali pa so vezana 

na raziskovanje matematičnih problemov; 

- spoznavati matematiko kot proces, razvijati kreativnost in ustvarjalnost ter 

zaupati v lastne matematične sposobnosti; 

- spoznavati in uporabljati različne informacijsko-komunikacijske tehnologije 

(IKT) kot pomoč za učinkovitejše učenje in reševanje problemov; 

- presojati, kdaj je smiselno uporabiti določeno informacijsko-komunikacijsko 

tehnologijo in razviti kritični odnos do informacij na spletu. 
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Kompetence so opredeljene kot kombinacija znanja, spretnosti in odnosov, 

ustrezajočih okoliščinam (Uradni list EU št. 394/10, 2006) ([1], str. 4-5).« 

3. »V povezavi z naravoslovnimi predmeti spodbujamo naravoslovno-

matematične zmoţnosti za razvoj kompleksnega mišljenja: 

Iskanje, obdelava in vrednotenje podatkov iz različnih virov: 

- zmoţnost presoje, kdaj je informacija potrebna; 

- načrtno spoznavanje načinov iskanja, obdelave in vrednotenja podatkov; 

- načrtno opazovanje, zapisovanje in uporaba opaţanj/meritev kot vira 

podatkov; 

- razvijanje razumevanja in uporabe simbolnih/grafičnih zapisov; 

- uporaba IKT za zbiranje, shranjevanje, iskanje in predstavljanje informacij. 

 

Uporaba osnovne strokovne terminologije pri opisovanju pojavov, procesov in 

zakonitosti: 

- razvijanje eksperimentalnih spretnosti in metod raziskovanja;   

- navajanje na izbiro in uporabo primerne in varne opreme; 

- opredelitev dejavnikov poskusov (eksperimentov); razlikovanje med 

konstantami in spremenljivkami; 

- presoja zanesljivosti pridobljenih rezultatov; 

- navajanje na argumentirano zaključevanje pri predstavitvi.  

 

Odnosna« in odločitvena zmoţnost: 

- zavedanje, kako naravoslovne-matematične znanosti in tehnologija 

vplivajo na ţivljenje in okolje; 

- prepoznavanje in preprečevanje nevarnosti v skrbi za zdravje;  

- sposobnost za odgovorno in aktivno sodelovanje pri razreševanju 

problemov in trajnostnem-sonaravnem razvoju ([1], str. 6-7).« 

 

4. ―Namen medpredmetnega ali interdisciplinarnega povezovanja je večja 

povezanost in prenosljivost znanja, s čimer ustvarjamo pogoje za večjo 

ustvarjalnost in podjetnost na vseh predmetnih področjih. Večja prenosljivost 

znanja oblikuje tudi suverenejšo osebnost, ki se laţe sooča z različnimi izzivi v 

ţivljenju, hkrati pa zmoţnost povezovanja različnih znanj in spretnosti prispeva k 

večji kulturni in etični zavesti posameznika. 

Medpredmetno povezovanje pomeni iskanje povezav svojega predmeta z 

drugimi predmetnimi področji, sodelovanje učiteljev različnih predmetnih področij, 

skupno načrtovanje obravnave sorodnih vsebin, izmenjava primerov in nalog, 
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oblikovanje projektnega tedna in podobno. Medpredmetno načrtovanje lahko 

izvedemo s samostojno obravnavo medpredmetnih vsebin pri posameznem 

predmetu ali pa z medpredmetno izvedbo pouka (timsko poučevanje). Ker slednje 

zahteva veliko izkušenj in samoiniciativnosti, prav tako pa je organizacijsko 

zahtevnejše, poskušamo vsaj medpredmetno načrtovati in usklajevati. 

Cilji in dejavnosti medpredmetnih povezav 

Medpredmetne povezave lahko pri pouku uresničujemo na različnih ravneh:  

a.) Na ravni vsebin: Obravnava interdisciplinarnih problemov.  

b.) Na ravni procesnih znanj: Učenje in uporaba procesnih znanj (npr. iskanje virov, 

oblikovanje poročila ali miselnega vzorca, govorni nastop, delo v skupini). 

c.) Na konceptualnem nivoju: Pri pouku matematike dijaki/dijakinje tudi na osnovi 

izkušenj in spoznanj iz drugih predmetov obravnavajo ključne pojme iz različnih 

predmetnih perspektiv, z namenom poglabljanja in razumevanja pojmov (npr. 

naravna rast pri biologiji v povezavi z eksponentno funkcijo). Primeri sluţijo kot 

pomembni zgledi, ki so namenjeni razumevanju matematike in osmišljanju 

matematičnih vsebin. 

Problemi naj ustrezajo znanju dijakov/dijakinj in njihovim sposobnostim 

razmišljanja. Predstavljajo naj nove tipe vprašanj, ki niso omejeni na eno samo 

vsebinsko področje. Realistični problemi naj bodo vzeti iz konteksta resničnega 

ţivljenja, iz situacij, ki bi se resnično lahko pojavile v ţivljenju dijaka/dijakinje, ali ki jih 

dijaki/dijakinje lahko prepoznajo kot pomembne za druţbo. V okviru 

medpredmetnega povezovanja lahko izdelajo raziskovalno nalogo (druţboslovni in 

naravoslovni predmeti) ali izdelajo nalogo, s katero bi povezali matematiko z 

umetnostjo. Priporočamo, da dijaki/dijakinje samostojno preiskujejo in raziskujejo ter 

pri tem uporabljajo IKT.  

Npr. matematično modeliranje je ena od oblik dejavnega učenja pri uporabi 

ali izgrajevanju znanja. Matematično modeliranje pomeni najti matematično 

predstavitev za nematematični objekt ali proces. To pomeni sestaviti matematični 

opis, ki vključuje lastnosti objekta, sistema ali procesa. Matematični model 

predstavlja fizično ali abstraktno situacijo, ki ju dijaki/dijakinje spoznajo pri pouku 

matematike. Ob opazovanju in izdelavi geometrijskih modelov dijaki/dijakinje 

reflektirajo svoje geometrijsko znanje, razvijajo analitično mišljenje, kreativnost, 

sposobnost sintetiziranja in posploševanja ter se učijo preprostih argumentacij. 

V spodnji tabeli navajamo cilje in primere dejavnosti z opisi za uresničevanje 

medpredmetnih povezav. Zapisi so splošni, kar pomeni, da omenjene dejavnosti 

lahko izvajamo v različnih letnikih, če raven zahtevnosti naloge prilagodimo znanju 

dijakov/dijakinj. 
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Cilji 

Dijaki/dijakinje: 

Primeri in opisi 

 Poveţejo vsebine ravninske in 

prostorske geometrije. 

Uporaba geometrije v ţivljenjskih situacijah: 

 konstrukcija strehe, konstrukcija stopnišča, 

optimalna parcelacija zemljišča, tlakovanja 

idr.; 

 računanje površin in prostornin različnih teles, ki 

jih srečamo v vsakodnevnih situacijah. 

 Raziskujejo matematiko; 

 povezujejo matematične 

vsebine; 

 izdelajo raziskovalno nalogo in 

jo predstavijo; 

 pri izdelavi raziskovalne 

naloge uporabljajo IKT, 

povezujejo se z učiteljem 

slovenščine (jezikovna 

pravilnost, npr. izraţanje v 

slovenskem jeziku, citiranje 

virov idr.) 

Matematične raziskovalne naloge: 

 število, številka, števka; 

 periodične decimalne številke; 

 geometrijsko mesto temen parabole; 

 kriteriji deljivosti v drugih številskih sestavih; 

 veriţni ulomki; 

 diofantske enačbe; 

 Eulerjeva premica; 

 kroţnica devetih točk; 

 linearno programiranje; 

 metoda kvadratov; 

 kriptografija; 

 Pascalov trikotnik; 

 fraktali; 

 prepogibanje papirja. 

 Poveţejo znanje različnih 

predmetnih področij. 

 

 

 

 

Interdisciplinarni ţivljenjski problemi: 

 nakup/prodaja hiše (nepremičnine): izračun 

optimalne rešitve; 

 ocena tveganj pri nakupu delnic, vrednostnih 

papirjev (predvsem na ravni ozaveščanja 

dijakov/dijakinj); 

 varčevanje denarja v banki; 

 iskanje informacij na internetu za izdelavo 

statistične naloge. 
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 Rešujejo realistične probleme 

in uporabljajo orodja za 

obdelavo podatkov; 

 razvijajo kritični odnos do 

interpretacije podatkov in tudi 

do samih informacij v 

časopisih, na internetu idr.; 

 vključujejo kroskurikularne 

teme pri reševanju statistične 

naloge (npr. varovanje 

zdravja, vzgoja potrošnika, 

podjetnost). 

Orodja za obdelavo podatkov in merila za 

sredino in razpršenost: 

 branje informacij, diagramov v časopisih in 

javnih medijih; 

 statistična naloga: zdrava prehrana; 

 onesnaţevanje zraka, načrt za končni izlet, 

deklaracije izdelkov, informacije na internetu 

idr. 

 Razvijajo kreativnost, 

abstraktno mišljenje; 

 prepoznajo pravilo v vzorcu, 

poiščejo posplošitev (npr. z 

zapisom algebrskega izraza). 

Transformacije, vzorci: 

 simetrija v naravi, zlati rez, slikovna zaporedja z 

geometrijskimi vzorci, ornamenti idr. 

 

 Razvijajo geometrijske 

predstave in abstraktno-

logično mišljenje. 

 

 

Modeliranje: 

 modeliranje fizičnih objektov z geometrijskimi 

modeli; 

 modeliranje abstraktnih (ţivljenjskih) situacij ali 

procesov (uporaba algebre). 

 Uporabljajo računalniške 

programe. 

 

Informacijsko-komunikacijska tehnologija: 

 programi za statistično obdelavo podatkov 

(delo z računalniškimi preglednicami). 

 programi za dinamično geometrijo in za 

simbolno računanje, programi urejevalnikov 

besedil in matematičnih urejevalnikov ter 

predstavitvenih programov. 

 uporaba komunikacijske tehnologije (splet, 

spletna učilnica). 

([1], str. 42-45).« 

Na pomen medpredmetnih povezav in razvijanja naravoslovnih kompetenc sta 

na večih mestih v članku [2] opozorila tudi člana predmetne skupine, ki je 

posodabljala učni načrt, dr. Marjan Jerman in Samo Repolusk: 

1. »Medpredmetne povezave pri pouku uresničujemo na različnih ravneh: na 

ravni vsebin, na ravni procesnih znanj in na ravni konceptov. Na šoli se lahko 

izvajajo v obliki projektnih tednov, pri timskem poučevanju in pri urah 
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posameznih predmetov. Predlogi medpredmetnih povezav so navedeni v 

didaktičnih priporočilih na koncu vsakega tematskega sklopa, posebej pa še 

v poglavju Cilji in dejavnosti medpredmetnih povezav.« 

2. »V okviru didaktičnih priporočil ob koncu vsakega tematskega sklopa so 

navedeni mnogi novi primeri medpredmetnih povezav. Seveda pa 

predstavljeni primeri še zdaleč niso edini in z njimi ţelimo sestavljalci učnega 

načrta vzpodbuditi učitelje k nadaljnjemu iskanju novih smiselnih povezav.« 

3. »Predlagatelji se prav dobro zavedamo, da pri medpredmetnem 

povezovanju ne bo v ospredju oblika timskega poučevanja v razredu, ampak 

predvsem medpredmetno načrtovanje in nato predstavljanje 

medpredmetnih povezav pri urah matematike ali v okviru projektnega tedna. 

Matematika je znanost in je umetnost. Kadar razmišljamo o medpredmetnih 

povezavah, poudarjamo vidik matematike, ki nakazuje njeno uporabnost in 

povezanost z ostalimi disciplinami. Do tega lahko sicer imamo določene 

zadrţke, dejstvo pa je, da se pri pouku vedno pogosteje srečujemo z vprašanji 

dijakov: »Kje bomo pa to sploh rabili v ţivljenju?« in zahtevami po inovativnosti 

in celostnem dojemanju pojavov v svetu, k čemur najbolj pripomore najprej 

dobro poznavanje lastnega predmetnega področja, potem pa zavedanje 

povezanosti različnih predmetnih področij. S pričakovanjem celostnega 

pristopa se na nek način vračamo v pionirske čase razvoja matematičnih 

konceptov, kjer so se matematični pojmi razvijali ob sočasnem razvoju drugih 

disciplin. Današnji deduktivni in »v darilne paketke zavit« način seznanjanja z 

matematiko je z zgodovinskega vidika razvoja matematike nenaraven in je 

posledica umetne razdelitve in ograjevanja posameznih znanstvenih disciplin 

v 19. stoletju. Pred 300 in več leti so bili namreč vsi veliki matematiki tudi fiziki, 

filozofi, teologi in še kaj in njihova široka razgledanost zagotovo ni bila njihova 

šibka točka ali ovira pri razvijanju temeljnih matematičnih konceptov. Seveda 

si ne delamo utvar, da lahko s srednješolskim znanjem odkrijemo in razumemo 

kakšne res globoke povezave med npr. matematiko, fiziko, kemijo, biologijo in 

sociologijo, zagotovo pa lahko pripomoremo k temu, da bodo bodoči 

intelektualci znali videti tudi lepoto gozda ob zazrtosti v posamezna drevesa. 

Šibko znanje učiteljev na tem področju nam lahko danes pomaga premostiti 

sodelovanje med učitelji različnih predmetnih področij, še bolj pa morda tuja 

literatura in pa vsem dostopni internet.«  

Navedeni zapisi nam dajejo strokovno podlago za pripravo učnih gradiv s 

primeri medpredmetnih povezav matematike z naravoslovnimi predmeti v okviru 

projektnih tednov ali pri posameznih urah med šolskim letom.  

Maribor, 17. 10. 2008 

Samo Repolusk  

Priloge:  
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