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Uvod
prof. dr. Ivan Gerlič (vodja projekta)

Pred nami je drugo poročilo projekta »Razvoj naravoslovnih
kompetenc«, katerega izhodišče in vodilo za delo v obdobju od januarja
do marca 2009 (v načrtu projekta predvidena aktivnost S1.02) je:
opredelitev naravoslovnih kompetenc za posamezne starostne skupine
učencev/dijakov, ki so skupne vsem naravoslovnim strokam oz.
opredelitev kompetenc, ki interdisciplinarno povezujejo naravoslovne
stroke med seboj. Predviden rezultat tega obdobja je torej, zasnova
kompetenc naravoslovne pismenosti, skupne vsem naravoslovnim
strokam, ki zagotavljajo in temelje na izhodiščih nove didaktike
naravoslovja, ki bo v nadaljnjih korakih projekta zasnovana.
Opravljeno delo v osnovi daje ţe dobre temelje za aktivnosti
naslednjih sklopov, in sicer sklopa S1.04 (kompetence specifične za
posamezno stroko (biologija, fizika, kemija in skupni predmeti) v šolski
vertikali in teţave, ki so po mednarodnih evalvacijah evidentirane v
našem šolskem prostoru (Timss, Pisa 2006 - 2009) ter predlogi za odpravo
teh pomanjkljivosti) ter sklopa S 1.06 (pregled in izbor novih znanj
(znanstvenih dognanj in sodobnih didaktičnih strategij) na področju
kemije, biologije in fizike, ki jih je smiselno oziroma potrebno vključiti v šolo.)
Ĉe naredimo krajši pregled pomembnejših ugotovitev iz podanih
poročil je v osnovi razvidno, da večina raziskovalcev vseh štirih področij
ugotavlja, da je eden izmed pomembnejših problemov, s katerimi se
danes srečujejo učitelji naravoslovja v osnovnih in srednjih šolah,
pomanjkanje motivacije za učenje naravoslovnih predmetov. Eden od
vzrokov za takšno stanje je gotovo dejstvo, da je program naravoslovja
premalo povezan z učenčevimi ţivljenjskimi izkušnjami in da v izvedbeni
obliki premalo vključuje uporabne vidike, kar seveda ni le naša ugotovitev,
temveč večine evropskih in svetovnih raziskovalcev. To je tudi eden od
vzrokov, da se zdi učencem učenje naravoslovja zelo teţko, saj niso
sposobni prepoznati povezav med abstraktnimi naravoslovnimi pojmi,
njihovimi izkušnjami in predvsem aplikacijami v oţje vsakdanjih ţivljenjskih
situacijah ter širših tehnično – tehnoloških aplikacijah. Seveda si tako
učitelji naravoslovja kot raziskovalci, kakor tudi šolske oblasti ţelijo
oblikovati take učne programe, ki bi motivirali mlade za študij
naravoslovnih predmetov in tehnologij, pri tem pa so bolj ali manj uspešni.
Premalo se še zavedamo, da ne gre pri tem le za programe, ki bi vzbujali
trenutno navdušenje za naravoslovne predmete, temveč za stalno
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.

8

vzdrţevanje in še posebej razvoj motivov za pridobivanje naravoslovnega
znanja ter za njegovo uporabo v ţivljenju – se pravi razvoj naravoslovnih
kompetenc.
V kolikšni meri pouk naravoslovja, biologije, fizike in kemije v naši šoli
prispeva k pozitivnejšemu razvoju naravoslovnih kompetenc? Opravljene
analize raznih tujih in nacionalnih preverjanj znanja iz teh predmetov
ugotavljajo, da učenci ne razumejo osnovnih konceptov, zato se je najprej
potrebno vprašati, na kakšen način jim je bil predstavljen koncept, ki ga
ne razumejo. Opravljene analize so pokazale tudi, da tako aktivna
vključenost učencev v pouk, kot tudi vključenost vsebin, povezanih z
vsakdanjih ţivljenjem, prinese boljše učne rezultate. Raziskave in izkušnje
kaţejo tudi, da se poučevanje naravoslovnih predmetov (v didaktičnem
smislu) v naši šoli izvaja dokaj tradicionalno, da so inovativni načini
poučevanja bolj redkost, da je redka tudi uporaba računalnika oz. IKT. in
vse bolj razvite multimedijske oz. hipermedijske tehnologije. Zaskrbljujoče
pa je tudi dejstvo, da se trend priljubljenosti naravoslovnih predmetov
bistveno ne spreminja – ostaja bolj ali manj na nivoju manj priljubljenih. So
za to krivi prenatrpani učni programi, didaktično togi učitelji, pomanjkanje
opreme, premala skrb za naravoslovnega učitelja s strani šolskih oblasti in
predvsem drţave, smo naravoslovnim kompetencam v preteklosti
posvečali premalo pomena? Gotovo bo v nadaljevanju našega projekta
potrebno raziskati in odgovoriti na ta vprašanja, še posebej pa slednjega.
Kot zelo dobro ugotavlja ena od raziskovalk projekta, je razvijanje
kompetenc zelo zahteven in odgovoren proces, ki terja postopnost in
sistematičnost ob uveljavljanju nove izobraţevalne paradigme. Zato razvoj
kompetenc ni moţen brez novih izobraţevalnih strategij, zlasti tistih, ki so
prilagojene naravoslovju. Ĉe bomo nadeli »le novo obleko na staro telo«,
ne bomo dosegli dosti. Uspeh je odvisen od kvalitete gradiv, ki bodo
nastala v nadaljevanju projekta in bodo morala biti prilagojena različnim
starostnim skupinam učencev/dijakov in od usposobljenosti učiteljev za
uporabo novih učnih strategij!
Torej dela in izzivov nam ne manjka. Ĉaka na pomembno obdobje,
v katerem bo potrebno čim prej jasno opredeliti ključne naravoslovne
kompetence, se vprašati kako kompetenten naj bi bil v tem naš učitelj in
ne nazadnje kako kompetentno pripravljamo bodoče učitelje na to
njihovo vlogo.
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Poročilo koordinatorja biologije za obdobje
1. 1. 2009 – 31. 3. 2009
dr. Andrej Šorgo, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru

Izhodišče in vodilo za delo v obdobju od januarja do marca 2009, je bila v
projektu predvidena aktivnost S1.02
Opredelitev naravoslovnih kompetenc za posamezne starostne
skupine učencev/dijakov, ki so skupne vsem naravoslovnim strokam;
opredelitev kompetenc, ki interdisciplinarno povezujejo
naravoslovne stroke med seboj.
Rezultat: Kompetence naravoslovne pismenosti, skupne vsem
naravoslovnim strokam.
Kazalnik: Izhodišča nove didaktike naravoslovja –strokovno gradivo
2.
Opravljeno delo pa ţe daje nastavke za aktivnosti sklopa S1.03
Kompetence specifične za posamezno stroko (biologija) v šolski
vertikali in teţave, ki so po mednarodnih evalvacijah evidentirane v
našem šolskem prostoru (TIMSS, PISA 2006) ter predlogi za odpravo
teh pomanjkljivosti
Rezultat: Kompetence specifične za biološke vsebine v šolski vertikali
Kazalnik: Izhodišča nove didaktike naravoslovja-strokovno gradivo 3.
ter sklopa S1.06
Pregled in izbor novih znanj (znanstvenih dognanj in sodobnih
didaktičnih strategij) na področju kemije, biologije in fizike, ki jih je
smiselno oziroma potrebno vključiti v šolo.
Rezultat: Pregled in izbor znanstvenih tem in sodobnih specialnodidaktičnih strategij/modelov (kemija, biologija, fizika).
Kazalnik: Izhodišča nove didaktike naravoslovja-strokovno gradivo 6.
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s ciljem pripraviti dejavnosti in ustrezna gradiva, ki bi jih lahko učitelji
praktiki vpeljali in testirali v jesenskem obdobju.

Povzetek opravljenega dela
Trije avtorji, Iztok Tomaţič, mag. Dušan Vrščaj in dr. Jelka Strgar, vsi z
Oddelka za biologijo, Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani so analizirali
učni načrte Biološkega dela Naravoslovja v 7. razredu OŠ ter učna načrta
za biologijo v 8., 9. razredu OŠ. Vsem trem analizam je skupna ugotovitev,
da učni načrti biološke vertikale v Osnovni šoli niso ovira in omogočajo
vključevanje vseh generičnih kompetenc identificiranih v krovnem
dokumentu (Operacionalizacija …), opozarjajo pa, da je njihova
operacionalizacija odvisna od metod dela, ki bi jih uporabil pri pouku
učitelj. V prispevkih so ţe podani naslovi aktivnosti, s katerimi bi bilo
mogoče izvesti pouk z zavestnim ciljem krepitve posameznih generičnih
kompetenc. Posebno pozornost so namenili področju odnosov do ţivega
in narave, kjer ima biologija specifičen poloţaj znotraj nabora
naravoslovnih predmetov.
Podobno analizo na treh temeljnih konceptih biologije (Struktura in
delovanje ţivih sistemov; Organizmi (ţiva bitja) in vrste se s časom
spreminjajo; Medsebojna odvisnost ţivih bitij med sabo in od neţivega
okolja), ki pa vsebujejo kemijska in fizikalna znanja je opravila dr. Jana
Ambroţič Dolinšek v vsej vertikali od 1. razreda OŠ do zaključka gimnazije.
Predlaga čim pogostejše vključevanje naslednjih strategij, s katerimi bi
okrepili kompetenčni pristop k poučevanju:
- Aktivno sodelovanje v procesu raziskovanja in odkrivanja poveča
učinkovitost poučevanja.
- Delo v majhnih skupinah.
- Izkustvo omogoča učencem in dijakom, da čim bolj neposredno
vstopajo v interakcijo s svetom okoli sebe. Tako se otroci in dijaki
urijo v spretnosti reševanja problemov, razvijajo pozitiven odnos do
naravoslovja, se učijo novih vsebin, in povečujejo svojo
naravoslovno pismenost.
- Otroška radovednost jih vodi v raziskovanje sveta. Ponuditi jim
moramo moţnost, da vstopajo v neposredni stik z različnimi objekti,
materiali in ţivimi bitji v svojem okolju. Pomnjenje določene
terminologije in tehničnih podrobnosti je manj pomembno.
Spodbuja naj se poučevanje za razumevanje in ne za pomnjenje.
Učitelj naj bo pomočnik pri iskanju pravih pojmov/konceptov, ki
povezujejo različne ideje.
- Naravoslovno pismeni učenci in dijaki naj razumejo osnovne
koncepte in procese in jih znajo uporabiti realnem ţivljenju.
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-

Nivojska obravnavo glede na sposobnosti učencev v razredu
Spodbuja naj se uporaba različnih virov, ne le zapisov in učbenika
Isti princip naj se obravnava na več različnih primerih (ne gre le
znanje, temveč tudi za vajo v različnih kompetencah)

Hkrati pa opozarja, da:
»Vse predlagane dejavnosti so časovno zahtevnejše kot tiste
predlagane v učnem načrtu. Za njihovo uresničevanje morajo učitelji
spremeniti način dela in ga prilagoditi doseganju zgoraj omenjenih
kompetenc.«
Dr. Barbara Bajd opozarja na pomanjkljivo vključevanje evolucije v
programe osnovnih in srednjih šol, kljub temu da je evolucija temeljni
koncept vseh naravoslovnih ved. Evolucija vsebuje fizikalno, kemijsko in
biološko komponento, ob obravnavi evolucije človeka pa vključuje še
evolucijo kulture v najširšem smislu te besede. Iz raziskave, ki je bila temelj
temu zapisu, lahko sklepamo, da je poznavanje evolucije zgolj povprečno
ali še to ne, ter da bi prav evoluciji morali posvetiti večjo pozornost.
Mag. Andreja Špernjak ter dr. Andrej Šorgo predlagata, da bi ţe
osnovnošolski učitelji vključili v poučevanje računalniško podprto
laboratorijsko delo, ki se izkazalo za uspešnega ţe v srednjih šolah. Z
ustrezno izvedenimi laboratorijskimi vajami je mogoče usvojiti mnoge
temeljne koncepte skupne vsemu naravoslovju. S stališča kompetenc so
prav problemsko zasnovane laboratorijske vaje en od kamnov modrosti s
katerimi je mogoče ob eni sami dejavnosti vplivati na razvoj celega
spektra kompetenc.
Med učitelji sta prispevka napisali Jelka Avguštin in Neda Golmajer,
med strokovnimi sodelavci pa Terezija Ciringer in Bojana Mencinger
Vračko.
Nekaj avtorjev je prispevalo še spisek temeljnih konceptov in
izpolnjene tabele generičnih kompetenc, ki pa jih bomo analizirali v drugih
prispevkih.
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PRISPEVKI POSAMEZNIH AVTORJEV
Analiza predloga posodobljenega učnega načrta
naravoslovje za sedmi razred (maj, 2008) z vidika
kompetenčnega pristopa k poučevanju
Iztok Tomaţič, Oddelek za biologijo, Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani

V analizi predvidenega učnega načrta NARAVOSLOVJE 7 sem
pregledal predvidene vsebine v sklopu ŢIVA NARAVA. Učni načrt
predvideva naslednje temeljne biološke vsebine:
- celica – struktura in funkcija, ki se delno nadgradi z vsebinami iz
učnega načrta naravoslovje v šestem razredu;
- struktura in funkcija bakterij in gliv (kjer so vključene tudi vsebine
ekologije in citologije);
- zgradba in delovanje ţivali (primerjava strukture in funkcije,
ekologija ţivali, sistematika, fiziologija ţivali);
- razmnoţevanje, rast in osebni razvoj ţivali;
- razvrščanje ţivali ter
- zgradba in delovanje ekosistemov in primerjava zgradbe in
delovanja ekosistemov.
V preglednici so podane vse vsebine razen vsebin zadnje alineje.
Generične kompetence naravoslovnih predmetov
Te kompetence niso vezane na vsebino temveč jih mora učenec
razvijati pri določenem načinu dela. Kompetence so označene po
vrstnem redu od Gk1-Gk14:
Gk1.
sposobnost zbiranja informacij,
Gk2.
sposobnost analize in organizacija informacij,
Gk3.
sposobnost interpretacije,
Gk4.
sposobnost sinteze zaključkov,
Gk5.
sposobnost učenja in reševanja problemov,
Gk6.
prenos teorije v prakso,
Gk7.
uporaba matematičnih idej in tehnik,
Gk8.
prilagajanje novim situacijam,
Gk9.
skrb za kakovost,
Gk10.
sposobnost samostojnega in timskega dela,
Gk11.
organiziranje in načrtovanje dela,
Gk12.
verbalna in pisna komunikacija,
Gk13.
medosebna interakcija,
Gk14.
varnost…
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V preglednici so pri posameznem sklopu navedene le generične
kompetence (okrajšave), za katere nisem predvidel, da bi se uresničile
znotraj tega sklopa.
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7. razred sklop: ŢIVA NARAVA
A Celica
Gk: vse razen Gk6
»Ţivali, rastline, glive in bakterije se razlikujejo med seboj po zgradbi in delovanju celic. Glede na število osebkov je večina organizmov
na našem planetu enoceličnih. Nekateri organizmi, tudi človek, so večcelični.«
Cilji iz UN
Znanja
Spretnosti
Stališča
Dejavnosti
A1 Primerjajo podobnosti in
razlike med rastlinsko, ţivalsko,
glivno in bakterijsko celico
(jedro, celična stena,
mitohondrij, kloroplast,
celična membrana) in
razumejo, da posamezni deli
celice (celični organeli)
opravljajo različne naloge
(delitev nalog znotraj celice)

A2 spoznajo, da v rastlinskih,
ţivalskih in glivnih celicah
poteka celično dihanje (v
mitohondrijih); samo v
rastlinskih celicah pa poteka
fotosinteza (v kloroplastih)

A3 spoznajo, da so zgornje
lastnosti celice povezane z
vlogo organizma v
ekosistemu kot proizvajalca
(rastline) oziroma potrošnika
in razkrojevalca (ţivali, glive)

Poznajo osnovno strukturo celic
posameznih skupin organizmov.

Samostojno delo s svetlobnim
mikroskopom in Bio_IKT.

Razumejo delovanje in funkcije
posameznih celičnih
organelov.

Delo s preglednicami in shemami,
izbor pomembnih informacij in
uporaba le-teh;
Modeliranje (ročne in likovne
spretnosti).

Razumejo delovanje in funkcije
posameznih celičnih
organelov.
Primerjava procesov asimilacije
in disimilacije.

Delo s preglednicami in shemami,
izbor pomembnih informacij in
uporaba le-teh;
Merjenje koncentracije raztopljenih
plinov v kulturah enoceličarjev z
uporabo IKT; beleţenje podatkov,
analiza podatkov in interpretacija
rezultatov ter poročanje.

Razumejo prehransko
povezanost organizmov.
Razumejo osnovne principe in
pomen raziskovalnega dela.

Analiza podatkov in interpretacija,
reševanje problemov.
Načrtovanje in izvedba poskusa
(razgradnja in različni tipi prsti) =
dolgotrajen poskus.
Rokovanje in delo z različnimi
organizmi; neposredno spoznavanje
le-teh.

Odnos do ţivljenja/ţivega.

Odnos do ţivljenja/ţivega.

Odnos do ţivljenja/ţivega.

Vsak organizem v
ekosistemu ima
pomembno (specifično)
vlogo.
Odnos do ţivljenja/ţivega.

Priprava in opazovanje različnih
sveţih mikroskopskih preparatov.
Opazovanje trajnih mikroskopskih
preparatov.
Opazovanje enoceličnih
organizmov.
Izdelava primerjalne tabele
celičnih organelov pri različnih
tipih celic;
interpretacija shematičnega
prikaza različnih oblik celic;
izdelava različnih modelov celic.

Grafični prikaz/primerjava
fotosinteze in celičnega dihanja.
Meritve raztopljenega kisika v
kulturi paramecijev in evglen pri
istih pogojih osvetlitve.
Izpolnjevanje prehranjevalnih
verig in samostojno sestavljanje
novih na primerih organizmov
bliţnje okolice. Opazovanje
listnega opada, izdelava in
proučevanje kompostnika.
Gojitve evglen in paramecijev,
ter spremljanje fizikalno-kemijskih
parametrov.

Št. ur (min)

2

1+1

1+1

?? se
navezuje na
druge
vsebine
znotraj
učnega
načrta
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A4 poznajo, da na osnovi
razlik v celični zgradbi
organizme razvrščamo v širše
skupine (bakterije, glive,
rastline in ţivali)
A5 spoznajo, da virusi niso
celice in jih zato ne uvrščamo
med organizme

Cilji iz UN
B1 spoznajo glavne
značilnosti bakterij
(razširjenost, velikost, nimajo
jedra)

B2 spoznajo, da bakterije
opravljajo pomembne
naloge v ekosistemu
(proizvajalci, potrošniki in
razkrojevalci) in da le redke
vrste bakterij povzročajo
bolezni ali so drugače
škodljive za človeka
Opomba: Učitelj poudari, da
nekatere bakterije opravljajo
fotosintezo
B3 spoznajo, da nekatere
bakterije in glive za
sproščanje energije iz
hranilnih snovi ne potrebujejo

Spoznajo pomen osnovne
principe razvrščanja
organizmov.

Primerjanje, posploševanje,
argumentiranje.

Kritično presojanje o
različnih pogledih glede
razvrščanja organizmov.

Primerjava različnih načinov
razvrščanja organizmov v
kraljestva.

1

Meja med ţivim in neţivim
svetom.

Primerjanje, posploševanje,
argumentiranje.

Kritičnost.

Delo z medmreţnimi viri.

1

Dejavnosti

Št. Ur (min)

Priprava agarnih gojišč, zbiranje
vzorcev na različnih lokacijah in
gojitve bakterijskih kultur.
Izdelava preparatov (barvanje)
in opazovanje pod
mikroskopom.
Aseptično delo (pravila v
mikrobiološkem laboratoriju.

2
(povezava
A1, A4, B2)

B Zgradba in delovanje bakterij in gliv
Vse Gk.
»Glive in bakterije so glavni razkrojevalci in sodelujejo pri kroţenju snovi v ekosistemu.«
Znanja
Spretnosti
Stališča
Bakterije lahko najdemo skoraj
povsod.
So majhni organizmi, vidni pod
večjimi povečavami
svetlobnega mikroskopa.
Gojimo jih na posebnih gojiščih.

Delo z mikroskopom.
Izdelava preparatov in barvanje
bakterijskih celic.
Izdelava gojišč in spoznavanje
aseptičnega dela.

Le nekatere bakterije so
patogene in človeku nevarne.
Bakterije imajo pomembno
vlogo v ekosistemih.

Izdelava in opazovanje bakterijskih
gojišč.
Uporaba mikroskopa (IKT) in tehnik
barvanja bakterij.

Varnost, zdravje

Spoznajo pomen alkoholnega
in mlečnokislinskega vrenja v
naravi in za človeka.

Učijo se samostojnega raziskovanja,
načrtovanja in izpeljave poskusa,
zbiranja podatkov (IKT) in
vrednotenja rezultatov ter

Pomen znanstvenega
raziskovanja.

Kritičnost (niso vse bakterije
škodljive človeku in
predstavljajo pomemben
del ekosistemov).
Natančnost
Varnost, zdravje

Izdelava in opazovanje različnih
bakterijskih gojišč.
Opazovanje modrozelenih
cepljivk.
Raziskovanje prenosa okuţbe
(praktična aktivnost).

Alkoholno vrenje.

2 (v povezavi
z B1,

Dodatna
aktivnost
(neobvezna)
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kisika (npr. kvasovke –
alkoholno vrenje, nekatere
bakterije – mlečnokislinsko
vrenje)

B4 spoznajo glavne
značilnosti gliv in njihov
pomen (enocelični in
večcelični organizmi,
potrošniki in razkrojevalci)
B5 spoznajo pomen soţitja
med nekaterimi rastlinami in
glivami

poročanja.
Timsko delo, verbalna in pisna
komunikacija ter izdelava poročil

Razlikujejo pojme kot so gliva in
goba, poznajo glive in njihov
pomen.

Izdelava gojišč gliv. Delo z različnimi
glivami, uporabljanje
steromikroskopa in IKT.
Uporaba aseptične tehnike.

Pomen gliv v naravi in za
človeka.
Glive kot povzročitelji
bolezni (varnost, higiena)

Izdelava naravnega kotička
(gobe).
Raziskovanje plesni na kruhu.
Opazovanje kompostnika.

Opazovanje lišajev, mikoriza

Pomen pravilnega
kmetovanja.

Opazovanje lišajev in nekaterih
metuljnic.

1
Nekatere rastline ţivijo v soţitju z
glivami.

C
Zgradba in delovanje ţivali
»V večceličnem organizmu specializirane celice opravljajo posebne naloge. Skupine specializiranih celic sestavljajo tkiva. Različna
tkiva gradijo večje funkcionalne enote – organe. Vsak tip celic, tkiv in organov ima posebno zgradbo in opravlja posebne naloge, ki
prispevajo k delovanju organizma kot celote.«
Cilji iz UN
Znanja
Spretnosti
Stališča
Dejavnosti
C1 razlikujejo med
enoceličarji in
mnogoceličarji ter spoznajo,
da pri enoceličarjih vsi
ţivljenjski procesi in nadzor
delovanja organizma
potekajo na ravni ene
celice, pri mnogoceličarjih
pa obstaja usklajeno
delovanje mnogih
specializiranih celic, ki so
organizirane v tkiva organe
in organske sisteme

2
(povezava z
A1, A3, B3)

Poznajo različne nivoje
organizacije organizmov.
Pomen razvoja višjih oblik
telesne organizacije (velikost
organizmov).

Delo s trajnimi zbirkami in uporaba
osebnega računalnika z dostopom
do svetovnega spleta.

Vestno in etično delo z
organizmi.

Opazovanje (raziskovanje) ţivih
enoceličarjev, trdoţivov,
vrtinčarjev, deţevnikov, ţuţelk.
Opazovanje (raziskovanje)
trajnih zbirk vretenčarjev
(anatomija vretenčarjev)
Opazovanje trajnih preparatov
tkiv in organov vretenčarjev).

Št. Ur (min)

2
(povezava z A1,
A2, A4)

»Ţivali so v ekosistemu potrošniki. Imajo strukture za sprejemanje snovi iz okolja in njihovo prebavo, za dihanje, prenos snovi,
izločanje odpadnih snovi, gibanje, zaznavanje, nadzor nad delovanjem telesa in razmnoţevanje.«
C2 spoznajo, da so ţivali

Poznajo pomen

Znajo uporabljati vire informacij.

Pravilno razmišljanje o

Delo z trajnimi preparati različnih

1
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potrošniki; iz okolja sprejeto
hrano porabijo za
sproščanje energije za
poganjanje ţivljenjskih
procesov, kot vir gradnikov
za izgradnjo lastnega
telesa, del sprejete snovi pa
lahko uskladiščijo v zaloţnih
tkivih
C3 razumejo, da ţivali kot
potrošniki privzemajo
organsko hrano iz okolja.
Enoceličarji privzemajo
hrano neposredno iz okolja,
v katerem ţivijo, pri
mnogoceličarjih pa pride
prebavljena hrana iz
prebavil s transportnimi
sistemi do posameznih celic

C4 spoznajo osnovno
zgradbo glavnih gradbenih
tipov ţivali: enoceličarje
(npr. evglene,
paramecije…),
nevretenčarje (npr.
vrtinčarje, oţigalkarje, polţe,
školjke, glavonoţce,
deţevnike, pijavke, rake,
stonoge, pajkovce, ţuţelke,
morske jeţke ali morske
zvezde), vretenčarje (ribe,
dvoţivke, plazilce, ptiče,
sesalce)

prehranjevanja ţivali.
Hrana je potrebna za
ustvarjanje energije za osnovno
delovanje organizma,
izgradnjo novih snovi (rast in
skladiščenje).

Spoznajo različne načine
privzema snovi (hrane)

V TEM CILJU JE ZAJETA
CELOTNA SISTEMATIKA IN GA BI
BILO ZELO TEŢKO OBRAVNAVATI
LE V NEKAJ URAH.
ZGRADBO ORGANIZMOV BI
BILO POTREBNO OBRAVNAVATI
SOĈASNO Z OKOLJEM, KJER TE
ŢIVALI ŢIVIJO.

Opazovanje in primerjanje različnih
organizmov.

Delo s trajnimi zbirkami, delo s
shemami.
Rokovanje in delo z ţivimi organizmi.

Rokovanje in delo z ţivimi organizmi.
Delo s konkretnimi materiali:
ţive ţivali,
ţivalski deli (trajne zbirke)
ţivalski deli (sveţi deli
kupljeni v trgovinah)
trajni preparati in kompoti

načinu prehranjevanja
ţivali (glede na vrsto
hrane).
Etična uporaba ţivali.

Pravilno razmišljanje o
načinu prehranjevanja
ţivali (glede na vrsto
hrane).
Etična uporaba ţivali.

tkiv.
Ĉlanek o debelosti.

Razbiranje različnih načinov
prehranjevanja iz shem in
opisov.
Opazovanje prehranjevanja
paramecijev, trdoţivov, mokric,
sesalcev, rib, …
Potovanje hrane po prebavilih
(vaja).

1
Povezava z A3

Učenci najprej spoznavajo
posamezne širše skupine ţivali in
nato na podlagi primerjav
prihajajo do določenih
zaključkov.
Učenci lahko izdelujejo plakate,
ki jih predstavijo v razredu,
vendar to NE SME nadomestiti
dela s konkretnimi materiali
Odgovoren odnos do
ţivali.
Medsebojna povezanost
organizmov.

GOJITVE ŢIVALI

12
Enoceličarji v
sklopu A in B
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C5 telesno zgradbo
omenjenih ţivalskih skupin
poveţejo s prilagoditvami,
povezanimi s premikanjem
(oblike okončin, telesne
oblike); ţivali se premikajo
predvsem zaradi iskanja
hrane, umika pred
neugodnimi abiotskimi
razmerami, bega pred
plenilci in razmnoţevanja
C6 telesno zgradbo
omenjenih ţivalskih skupin
poveţejo s prilagoditvami in
značilnostmi, povezanimi s
prehranjevanjem (npr.
prebavila rastlinojedcev in
mesojedcev, oblika zobovja
pri sesalcih, filtriranje hrane

C7 spoznajo, da se človek
kot vsejed prehranjuje tudi z
ţivalmi, poleg tega pa
uporablja dele ţivali za
različne izdelke

C8 razumejo, da ţivali
večinoma sproščajo
energijo iz hrane s celičnim
dihanjem, za kar sta
potrebna dostava
prebavljene hrane in kisika
do vsake celice in
odstranjevanje ogljikovega
dioksida, odvečnih
nerabnih in potencialno

OBRAVNAVA SOĈASNO S
CILJEM C4

Zgradba in delovanje prebavil
različnih ţivali.

Primerjava različnih načinov
prehranjevanja; človek kot del
narave

»MANJKA VSEBINA, KI BI
USTREZNO POVEZALA PREBAVO
IN PRESNOVO.«

Rokovanje in delo z ţivimi organizmi.
Opazovanje, Raziskovanje.

Opazovanje in primerjanje različnih
organizmov iz trajnih zbirk.
Delo s shemami

Raziskovanje v domači okolici.
Povezovanje učne vsebine z
okoljem kjer ţivi.

Znajo uporabljati različne merilne
naprave.
Znajo uporabljati kemijski pribor.
Znajo samostojno izvesti
eksperiment.
Beleţenje podatkov in interpretacija
rezultatov.

Odgovoren odnos do
ţivali.
Medsebojna povezanost
organizmov.
Etično delo z ţivalmi,
poskusi na ţivalih.

Primeren odnos do ţivali.
Primerno vrednotenje
ţivali glede na načine
prehranjevanja.

Ĉlovek je del narave in je
od nje odvisen.
Primeren odnos do ţivali.
Medsebojna povezanost
organizmov.
Etično delo z ţivalmi.

Primeren odnos do ţivali.
Etično delo z ţivalmi.

Opazovanje in raziskovanje
gibanja organizmov.
Primer: izpostavitev mokric
različnim temperaturnim in
svetlobnim dejavnikom.
Opazovanje iskanja hrane/lova.
SAMOSTOJNO in VODENO
RAZISKOVAJE
Primerjava prebavil in načina
prehranjevanja različnih
sesalcev
Delo s shemami prebavil
sesalcev.
Delo z lobanjami različnih
sesalcev.
Opazovanje vodne bolhe,
školjk, kotačnikov.
Raziskovalna naloga: materiali
ţivalskega izvora v
trgovinah/veleblagovnicah
(ţivilske, trgovine z oblačili,
obutvijo.
Raziskovanje trţnice.
Koline.
Tovarna usnja, strojenje koţ.
Primerjanje jedilnikov prejšnjega
dne.

Delovanje encimov.
Merjenje koncentracij kisika in
ogljikovega dioksida v
izdihanem zraku.

Dolgotrajni
poskusi
(Več ur)

2
Povezava na C3
C4 C5

Izven-razredne
aktivnosti
Projektno delo

2
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strupenih snovi, ki nastajajo
pri presnovi

C9 razumejo, da celice
nerabne snovi izločijo v
okolje (pri enoceličarjih
neposredno v okolje, pri
mnogoceličarjih pa preko
transportnih sistemov skozi
izločala, dihala in prebavila)
ter primerjajo izločala
organizmov v kopenskih in
vodnih okoljih
C10 razumejo, da pri ţivalih
izmenjava plinov poteka
preko dihalnih površin, in to
poveţejo z zgradbo in
delovanjem različnih tipov
dihal v različnih osredjih
(npr. škrge, pljuča,
vzdušnice)
C 11 razumejo, da
enoceličarji in zelo majhni
mnogoceličarji izmenjujejo
snovi z okoljem preko
površine telesa, pri večjih
večceličarjih pa to nalogo
opravljajo transportni sistemi
C12 spoznajo, da imajo
ţivali dva organska sistema
za uravnavanje in
usklajevanje delovanja
posameznih telesnih delov hitro delujoči sistem je
ţivčevje, počasi delujoči pa
hormonski sistem

Poznajo različne oblike izločal.
Izločala kot organski sistem.
Dihalne površine sluţijo za
izmenjavo plinov. So v tesni
povezavi s krvoţiljem, ki privede
pline do vsake celice.

Opazovanje, raziskovanje.
Delo z mikroskopom.
Raziskovanje ţivljenja različnih ţivali.
Poznajo pomen terenskega dela.
Meritve abiotskih dejavnikov okolja.

Primeren odnos do ţivali.
Odgovorno ravnanje v
okolju.

»MANJKA KRVOŢILJE
(TRANSPORTNI SISTEMI) IN
POVEZAVA Z IZLOČALI TER
PREBAVILI IN DIHALI«

Primerjava dihalnih površin
glede na ţivljenjski prostor ţivali.
Dihanje pri vodnih bolhah (dT),
Delovanje zunanjih škrg pri
ličinkah močeradov ali pupkov,
Dihanje ličink enodnevnic in
mladoletnic
Opazovanje dihanja kopenskih
polţev.
Opazovanje mikroskopskih
preparatov različnih dihal.

1
Povezava s C3

2

TERENSKO DELO:
ŢIVALI V MLAKI (POTOKU, REKI)
IN OB NJEJ/NJEMU.
2

Poznajo zgradbo in delovanje
ţivčevja ter hormonskega
sistema.

Delo z viri, uporaba medmreţja in
interaktivnih učnih enot.

Vrednotenje pomena
čutil v vsakdanjem
ţivljenju ţivali in človeka
ter skrb za zdravo ţivljenje.

Refleks in refleksni lok.

1
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C 13 spoznajo, da ţivali
spremembe v okolju
zaznavajo s pomočjo
različnih čutil in da ţivčevje
usklajuje odziv ţivali na
spremembe
C14 razumejo, da pri ţivalih
ogrodje sodeluje pri opori,
zaščiti in gibanju ter da
krčenje mišic premika dele
ogrodja in tako omogoča
gibanje
C15 na konkretnih primerih
spoznajo krovne strukture in
njihov pomen za organizme
v različnih okoljih (npr.
hitinjača, koţne tvorbe)

Zgradba in delovanje čutil.

Delo z viri, uporaba medmreţja in
interaktivnih učnih enot.

Vrednotenje pomena
čutil v vsakdanjem
ţivljenju ţivali in človeka
ter skrb za zdravo ţivljenje.

Iskanje hrane pri enoceličnih
organizmih in nekaterih
večceličarjih.
Razne vaje za spoznavanje
delovanja čutil.
Vpliv hrupa na ţivali.

Nujna povezava
FI/BIO

1
Spoznajo zgradbo in pomen
različnih ogrodij za ţivali.
Spoznajo načine gibanja ţivali.

Primerjava ogrodij glede na
način ţivljenja.
Primeri različnih vrst ogrodij.
Določanje sestave posameznih
krovnih struktur.

Delo z različnimi materiali trajnih
zbirk.
Zbiranje informacij neposredno iz
učnih materialov.

1

D
Razmnoţevanje, rast in osebni razvoj ţivali
»Razmnoţevanje je značilnost vseh ţivih organizmov. Ker noben osebek ne ţivi večno, je razmnoţevanje temelj za nadaljevanje
vsake vrste. Organizmi rastejo in se razvijajo. Celice večceličnih organizmov rastejo in se delijo ter tako prispevajo k rasti
organizma.«

D1 razumejo osnovne
značilnosti nespolnega in
spolnega razmnoţevanja
ţivali, ter prednosti
slednjega

D2 na konkretnem primeru
spoznajo nespolno
razmnoţevanje pri
enoceličarjih

Pri različnih organizmih
spoznajo načine spolnega in
nespolnega razmnoţevanja.
ZA OSMIŠLJANJE TEH
KONCEPTOV JE POTREBNO
POZNAVANJE CELIĈNE DELITVE,
TO NAJ BI BIL ZADNJI KONCEPT
TEGA SKLOPA.

Poznajo nespolno
razmnoţevanje paramecijev

Znajo uporabljati razne tiskane in
elektronske vire za pridobivanje
informacij o načinih razmnoţevanja
ţivali.

Znajo uporabljati mikroskop in se
naučijo zajemati sliko preko
mikroskopa.
Znajo uporabljati osebni računalnik

Oblikujejo odgovoren
odnos do ţivali,

Oblikujejo odgovoren
odnos do ţivali,

Delo z elektronskimi in tiskanimi
viri.

2
Povezava z vsemi
ostalimi koncepti
iz te kategorije.

Mikroskopiranje kultur
paramecijev.

2
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in grafični program za označevanje
posameznih delov organizma.
D3 na širših skupinah
mnogoceličarjev spoznajo
primere spolnega
razmnoţevanja s primeri
spolnega vedenja

Pozna načine razmnoţevanja
pri različnih skupinah ţivali.

D4 razumejo, da pri
spolnem razmnoţevanju
ţivali spolne celice nastajajo
v posebnih spolnih organih
in da je zdruţitev ţenske in
moške spolne celice
(oploditev) začetek razvoja
novega osebka (zarodka)
D5 na osnovi opazovanj
spoznajo, da oplojeno
kokošje jajce vsebuje
zarodek

Spoznajo spolne strukture pri
različnih ţivalih.

D6 razumejo, da sta rast in
razvoj ţivali povezana z
nastajanjem novih celic
(celična delitev), njihovo
rastjo in diferenciacijo

Razumejo pomen celičnih
delitev in delitev opravljanja
različnih funkcij celic v
organizmu.

D7 na primerih spoznajo
osebni razvoj ţivali
(embrionalni in
postembrionalni razvoj –
neposredni in posredni:
ličinke!) in preobrazbo
(popolna, nepopolna
preobrazba)
D8 seznanijo se z razvojnim
krogom človeških
zajedavcev, kot so človeška
glista, uš, klop, komar, ter
spoznajo pomen teh ţivali

Znajo uporabljati razne tiskane in
elektronske vire za pridobivanje
informacij o načinih razmnoţevanja
ţivali.
Raziskovanje vedenja ţivali ob
gojitvah ţivali.

Znajo uporabljati osnoven pribor za
sekcijo.
Naučijo se uporabljati
stereomikroskop.

Oblikujejo odgovoren
odnos do ţivali,
Etično delo z ţivalmi.

Kritično opredeljevanje
glede smrti.
Oblikujejo odgovoren
odnos do ţivali.
Etično delo z ţivalmi.

Opazovanje spolnega vedenja
pri pupkih, rdečevratkah
Opazovanje ptic v okolici šole.
Oglašanje ţab v času
mrestenja,
Opazovanje razmnoţevanja pri
deţevnikih.

2

Film/plakat/ o razvoju
človeškega zarodka.

1

Preučevanje kokošjega jajca.
Sekcija ribe, lignjev.
1

Znajo uporabljati mikroskop in se
naučijo zajemati sliko preko
mikroskopa.
Opazovanja in prepoznavanja
mikroskopskih struktur.

Spoznajo različne tipe
embrionalnega razvoja.

Delo z organizmi in gojitve
organizmov.
Znajo uporabljati mikroskop in se
naučijo zajemati sliko preko
mikroskopa.
Delo s trajnimi preparati (prerezi
različnih tkiv/organov)

Spoznajo razmnoţevalne kroge
nekaterih zajedavcev in
prenašalcev bolezni

Samostojno raziskovanje po
elektronskih in tiskanih virih.
Naučijo se pomena predstavljanja
ugotovitev/raziskovanja.

Primeren odnos do
uporabe sodobnih
tehnologij v raziskavah.

Opazovanje trajnih preparatov
tkiv in organov vretenčarjev).

Oblikujejo odgovoren
odnos do ţivali.
Etično delo z ţivalmi.

Gojitev ţuţelk s popolno in
nepopolno preobrazbo.
Primerjava različnih stadijev
razvoja pri ţabah, pupkih.
Film/plakat/ o razvoju
človeškega zarodka.

Varnost, zdravje.

Projektno delo.

1
Povezava s C1

1
Povezava z D6

4
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kot zajedavcev in
prenašalcev bolezni

E
Razvrščanje ţivali
»Zaradi laţjega opisovanja in preučevanja biotske pestrosti posamezne vrste poimenujemo. Vrste zdruţujemo v širše skupine, ki jih
tudi poimenujemo.«
E1 spoznajo in uporabijo
osnovne kriterije za
razvrščanje ţivali
E2 na konkretnih primerih
spoznajo skupne značilnosti
organizmov, na osnovi
katerih jih uvrščamo v
določeno skupino in na
preprostih primerih
spoznajo, da sorodne vrste
zdruţujemo v rodove,
sorodne rodove v druţine,
sorodne druţine v redove,
te v razrede, razrede pa v
debla
v bliţnjem ekosistemu
uporabijo preproste
določevalne ključe, s
pomočjo katerih lahko ţivali
prepoznajo in uvrstijo v širše
sistematske skupine

Osmislijo pomen sistematike in
taksonomije.

Osmislijo pomen sistematike in
taksonomije.

Nujna povezava s
C4

Znajo izdelati in uporabljati
preproste določevalne ključe.
Spoznavajo pomen terenskega
dela.

Oblikujejo odgovoren
odnos do ţivali in narave.
Etično delo z organizmi.
Varnost.

Učenci v C4 naj v uvodni uri
spoznavajo (primerjajo) različne
ţivali in naj jih skušajo smiselno
razvrstiti. Iz tega izpeljejo
različne kategorije ţivali in ob
tem se bodo izrazile tudi
posamezne kategorije na
različnih nivojih. To poveţejo z
E2.

Izdelava in uporaba preprostih
določevalnih ključev (slikovni,
tekstovni).
Spoznavanje in določanje
organizmov v naravnem okolju.

Naučijo se izdelati in uporabljati
preproste določevalne ključe.

1
Povezava z E1.

3-4

To kategorijo bi bilo smiselno vključiti v sklopu kategorije A, B in C. Učence bi bilo potrebno peljati v naravo na začetku obravnave bioloških vsebin
sedmega razreda pa tudi na koncu šolskega leta. Učitelj naj bi za izvajanje terenskega dela smiselno uporabljal bliţnjo okolico šole, saj je ta otrokom
blizu in lahko povezujejo obravnavano učno snov z okoljem v katerem ţivijo. EP časa je potrebno posvečati organizmom, ki so učencem »skriti« in jim
zaradi tega tudi niso blizu. Učenci naj delajo tako s prototipičnimi ţivalmi določene skupine, kot z ţivalmi, ki jih teţje povezujejo s sistematsko skupino v
katero ţivali uvrščamo. Učenci ob spoznavanju ţivali v njihovem naravnem okolju, spoznavajo prilagoditve ţivali na ta okolja ter strukture, ki jim
omogočajo preţivetje.
Učitelji imajo pomembno vlogo pri vključevanju učencev v aktivno raziskovanje zunaj razreda (Tilling, 2004). Tilling ugotavlja, da je v zadnjih
tridesetih letih močno upadlo izvajanje terenskega dela pri pouku naravoslovnih vsebin. Terensko delo nadomešča vse večja uporaba dela v razredu,
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kjer delo temelji tudi na natančno in z v naprej določenim laboratorijskim raziskovanjem, ki je posledica vse večjega kurikularnega poudarka na
fiziologiji, molekularni biologiji in genetiki (Yore in Boyer, 1997). Učenci so tako prikrajšani za najbolj osnovno spoznavanje narave organizmov v realnih
situacijah.
Shepardson (2002) na osnovi raziskave predstav otrok od vrtca do petega razreda o ţuţelkah poda predloge za razvoj učnih načrtov in pouka. V
ospredje postavi nujnost omogočanja neposredne izkušnje z organizmi (ţuţelkami):
- da učenci lahko razlikujejo med organizmi na osnovi njihovih značilnosti, je učencem potrebno omogočiti opazovanje in primerjavo večjega
števila organizmov;
- učenci naj spoznavajo ţuţelke v njihovem naravnem okolju, saj lahko tako poveţejo organizme z njihovim okoljem;
- uporaba različnih vrst ţivih ţuţelk za raziskovanje ţivljenjskih ciklov in preobrazbe vpliva na zmanjšanje omejenega pojmovanja učencev o teh
organizmih;
- učenci naj bi proučevali tudi mehanizme preţivetja ţuţelk, s čimer bi učenci spremenili predstave o nevarnosti ţuţelk;
- ker v njegovi raziskavi ni nobeden od otrok navajal socialne narave ţuţelk, Shepardson meni, da bi tem vsebinam morali posvetiti večjo
pozornost.
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Analiza predloga učnega načrta biologija za osmi
razred osnovne šole z vidika kompetenčnega pristopa
k poučevanju
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Celica in dedovanje
Koncept: Vsi organizmi so zgrajeni iz celic. Število celic v organizmu
sega od ene celice do več tisoč milijard celic. Celice imajo zapleteno
notranjo zgradbo, ki jo lahko opazujemo z mikroskopom.
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Cilji iz UN

Kompetence
Znanja

Poznajo osnovne strukture
celic.

Razumejo osnovne principe
raziskovalnega dela.

Spoznajo in uporabijo
raziskovalne metode za
preučevanje celic.

Poznajo bistvene dele
svetlobnega mikroskopa in
razumejo delovanje
svetlobnega mikroskopa.

Imajo tridimenzionalno
predstavo o zgradbi celice.

Poznajo značilnosti
naravoslovne skice.

Dejavnosti
Spretnosti
Znajo uporabiti mikroskop.
Znajo skicirati opazovani
objekt.

Znajo načrtovati in izvesti
preprosto raziskavo.
Znajo izračunati povečavo
mikroskopa.
Znajo izmeriti velikost
objekta.
Znajo pripraviti moker
preparat.
Znajo narediti preprost
obarvan preparat (npr. z
jodovico ali metilenskim
modrilom).
Znajo skicirati opazovani
objekt.
Znajo uporabljati vire
informacij.
Razvijajo ročne in likovne
spretnosti.
Znajo skicirati opazovani
objekt.

Stališča

Natančnost,
kritičnost,

Natančnost,
kritičnost, zaupanje v
rezultate raziskav.

Natančnost, odnos
do tehnoloških
doseţkov, ohranjanje
ţivljenja.

Natančnost,
kritičnost,

Natančnost,
kritičnost,

Mikroskopiranje različnih celic.
Risanje opazovanih celic.
Računanje povečave mikroskopa.
Merjenje velikosti objektov.
Izdelovanje modelov celic.
Primerjajo fotografije celic in njihovih
struktur narejene z različnimi
mikroskopi.
Načrtujejo in izvedejo preprosto
raziskavo.

Pripravijo preparate za
mikroskopiranje.
Barvajo preparate.

Mikroskopiranje različnih celic.
Risanje opazovanih celic.
Iskanje, opazovanje in primerjanje 3D
modelov, slik in filmov na medmreţju.
Izdelajo 3D modele celic.
Risanje opazovanih celic.
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Razumejo razliko med
svetlobnim in elektronskim
mikroskopom.

Poznajo osnovne strukture
celic.

Znajo narediti preprost
obarvan preparat (npr. z
jodovico ali metilenskim
modrilom).
Znajo uporabiti mikroskop.
Znajo skicirati opazovani
objekt.

Poznajo značilnosti
naravoslovne skice.

Znajo skicirati opazovani
objekt.

Razumejo pomen barvanja
celičnih struktur.

prepoznajo in opišejo,
skicirajo in označijo pod
svetlobnim mikroskopom
razvidne dele celice

primerjajo zgradbo in
delovanje celice človeka
s celicami drugih ţivali,
rastlin, gliv in bakterij

razumejo vlogo celičnih

Znajo uporabljati vire
informacij.

Vedo, da se celice ţivali,
rastlin, gliv in bakterij med
seboj razlikujejo.

Prepoznajo obliko in zgradbo
osnovnih celičnih struktur.
Poznajo delovanje nekaterih
celičnih struktur.
Razumejo vlogo jedra,

Razvijajo sposobnost
opazovanja in
prepoznavanja struktur
celic.
Sporočanje informacij.
Razvijajo sposobnost
opazovanja in
prepoznavanja struktur
celic.
Ravnanje z viri informacij.
Razvijajo sposobnost

Odnos do tehnoloških
doseţkov.

Primerjajo fotografije celic in njihovih
struktur narejene z različnimi
mikroskopi.
Primerjajo zgradbo (shematsko)
svetlobnega in elektronskega
mikroskopa.

Natančnost,

Izdelujejo in barvajo preparate.
Primerjajo fotografije različno
obarvanih preparatov.

Natančnost,
kritičnost,

Mikroskopiranje različnih celic.
Risanje opazovanih celic.
Računanje povečave mikroskopa.

Natančnost,
kritičnost,

Risanje opazovanih celic.
Opazovanje in primerjanje
naravoslovnih skic.

Natančnost,
kritičnost,

Natančnost,
kritičnost,
Natančnost,
kritičnost,
Odnos do ţivega,

Opazovanje zgradbe celic različnih
organizmov.
Izdelovanje modela celice ţivali,
rastline, glive in bakterije.
Izdelava plakata o razlikah med
celicami.
Opazovanje zgradbe celic različnih
organizmov.
Iskanje informacij o delovanju celičnih
struktur.
Opazovanje fotografij, risb in skic
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organelov (jedro,
membrana, kloroplast,
mitohondrij) in primerjajo
njihovo delovanje v
različnih tkivih in v
različnih organizmih

membrane, kloroplastov in
mitohondrijev.

Razumejo, da je lahko
delovanje celičnih struktur v
različnih tkivih in različnih
organizmih različno.
razumejo, da imajo
celice vseh organizmov
enotno osnovno zgradbo
in delovanje

Razumejo, da imajo celice
vseh organizmov enotno
osnovno zgradbo in
delovanje

razumejo, da celice
izmenjujejo snovi z
okoljem skozi celično
membrano

razumejo, da celice
izmenjujejo snovi z okoljem
skozi celično membrano

razumejo, da celice gliv,
rastlin in ţivali v jedru
vsebujejo molekule DNA,
ki so nosilci dedne
informacije (genov)

razumejo, da celice gliv,
rastlin in ţivali v jedru
vsebujejo molekule DNA, ki
so nosilci dedne informacije
(genov)

opazovanja.
Prepoznavanje struktur
celic.

Sporočanje informacij.
Zbiranje informacij.

Razvijajo sposobnost
opazovanja.
Sporočanje informacij.
Zbiranje informacij.
Interpretiranje informacij

Ročne spretnosti
Retorične spretnosti.

Retorične spretnosti.
Zbiranje in shranjevanje
informacij.

kritičnost,

Odnos do ţivega,
kritičnost, natančnost

Odnos do ţivega,
kritičnost, natančnost

Odnos do ţivega,
kritičnost,

Odnos do ţivega,
kritičnost,

celičnih organelov različnih
organizmov.
Gledanje filmov o delovanju celičnih
organelov, celic in organizmov.
Pogovor o delovanju in pomenu
celičnih organelov za ţivljenje celice in
organizma.
Opazovanje zgradbe celic različnih
organizmov.
Izdelava plakata o delovanju celice.
Opazovanje in primerjanje zgradbe
celic različnih organizmov.
Izdelava plakata o delovanju celice.
Izdelovanje modela celice ţivali,
rastline, glive in bakterije.
Primerjanje zgradbe in delovanja celic
različnih organizmov.
Opazovanje slik in filmov o celični
membrani.
Diskusija o pomenu izmenjave snovi
skozi celično membrano in moţnih
mehanizmih za tako izmenjavo.
Izdelava plakata o celični membrani.
Izdelava modela celice.
Izdelava modela transporta snovi skozi
celično membrano.
Zbiranje informacij o DNA.
Diskusija o vlogi jedra v celici.
Opazovanje slik in filmov o jedru in DNK
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Vedo, da je DNK zgrajena iz
osnovnih enot –nukleotidov.

razumejo, da je dedna
informacija zapisana z
zaporedjem osnovnih
enot – nukleotidov
(model veriţice)

Vedo, da DNK sestavljajo štiri
nukleotidi zaporedno
povezani v dolge niti.
Vedo, da pari nukleotidov
povezujejo dve niti v verigo
DNK.
Vedo, da par sestavljata dva
natančno določena
nukleotida.

spoznajo, da so vse
telesne celice
večceličnega organizma
(tudi človeka) praviloma
genetsko enake in
vsebujejo dedne
informacije očeta in
matere

Natančnost, odnos
do ţivega
Natančnost,

Ogled filmov, modelov, shem DNK.
Sestavljanje modela DNK.
Ogled filmov, modelov, shem DNK.
Sestavljanje modela DNK.

Natančnost,

Ogled filmov, modelov, shem DNK.
Sestavljanje modela DNK.

Natančnost,
kritičnost, odnos do
ţivega, zaupanje v
rezultate raziskav
znanosti

Opazovanje, iskanje virov
po internetu, retorične
spretnosti

Natančnost,
kritičnost,

Vedo, da pri podvojevanju
DNK nastaneta iz ene verige
DNK dve natančno enaki
verigi DNK.

Opazovanje, delo z
računalnikom,

Natančnost,
kritičnost, zaupanje v
rezultate raziskav
znanosti

Razumejo, da so vse telesne
celice večceličnega
organizma (tudi človeka)

Opazovanje, retorične
spretnosti

Natančnost,
kritičnost, zaupanje v
rezultate raziskav

razumejo, da je način zapisa
dedne informacije enak pri
vseh organizmih

Ogled filmov, modelov, shem DNK.
Sestavljanje modela DNK.

Natančnost,

Retorične spretnosti
Opazovanje, ročne
spretnosti, abstraktno
razmišljanje,

Razumejo, da je v zaporedju
nukleotidov zapisana dedna
informacija.

razumejo, da je način
zapisa dedne informacije
enak pri vseh organizmih

Ročne spretnost,
sposobnost abstraktnega
razmišljanja
Opazovanje, ročne
spretnosti, abstraktno
razmišljanje,
Opazovanje, ročne
spretnosti, abstraktno
razmišljanje,
Opazovanje, ročne
spretnosti, abstraktno
razmišljanje,

Diskusija o pomenu povezovanja
nukleotidov v verigo.
Sestavljanje modela kodnega zapisa.
Izdelava kodirnega ključa. Branje
kodiranega zapisa iz zaporedja
nukleotidov.
Opazujejo in primerjajo sekvence
zapisov dedne informacije različnih
organizmov. Diskusija o vzrokih
enakega načina zapisa pri vseh
organizmih.
Izdelava modela podvojevanja DNK.
Gledanje filmov podvojevanja DNK,
delitve kromosomov in delitve celice.
Preizkušanje računalniških simulacij
podvojevanja DNK, podvojevanja
kromosomov in delitve celice.
Gledanje filmov o delitvi celic.
Diskusija o vzrokih in pomenu
natančnega podvojevanja DNK za
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praviloma genetsko enake in
vsebujejo dedne informacije
očeta in matere
spoznajo, da se razvoj
večceličnega organizma
začne iz ene oplojene
jajčne celice

spoznajo, da se število
celic povečuje s celično
delitvijo (mitozo), pri
kateri iz ene celice
nastaneta dve celici z
enakim dednim
materialom (kopijama
DNA), in da celična
delitev prispeva k rasti
tkiv in organizma

razumejo, da celična
delitev steče po obdobju
rasti celice, v katerem se
DNA v jedru podvoji in se
podvoji tudi število
nekaterih organelov

znanosti

spoznajo, da se razvoj
večceličnega organizma
začne iz ene oplojene jajčne
celice

Opazovanje, gojenje
rastlin, gojenje ţivali,
ustvarjanje okolja
primernega za preţivetje
organizma.

Kritičnost, odnos do
ţivega, odnos do
raziskav s pomočjo
ţivih organizmov.

Spoznajo, da je kromosom
stisnjena oblika DNK

Opazovanje, delo z
mikroskopom

Natančnost, odnos
do ţivega

spoznajo, da se število celic
povečuje s celično delitvijo
(mitozo)

Opazovanje, delo z
mikroskopom

Kritičnost, odnos do
ţivega,

Spoznajo, da imajo celice
nastale z mitozo enak dedni
material

Opazovanje, ročne
spretnosti, likovne spretnosti

Kritičnost,
natančnost,

Spoznajo, da celična delitev
prispeva k rasti organizma

Opazovanje, gojenje
rastlin, gojenje ţivali,
ustvarjanje okolja
primernega za preţivetje
organizma.

Kritičnost, odnos do
ţivega, odnos do
raziskav s pomočjo
ţivih organizmov.

razumejo, da celična delitev
steče po obdobju rasti
celice, v katerem se DNA v
jedru podvoji in se podvoji
tudi število nekaterih
organelov (mitohondrijev in

Opazovanje, retorične
spretnosti, delo z
mikroskopom

Kritičnost,
natančnost, odnos
do ţivega,

organizem.

Gledanje filmov in animacij o oploditvi
jajčne celice.
Gledanje filmov in animacij o razvoju
zarodkov različnih organizmov.
Opazovanje jajčne celice ţabe in
razvoja zarodka ţabe. Opazovanje
razvoja rastline iz semena.
Opazovanje delitve celic pod
mikroskopom.
Gledanje filmov, animacij, o delitvi
celice.
Gledanje filmov, animacij, o delitvi
celice.
Opazovanje delitve celic pod
mikroskopom.
Gledanje filmov, animacij, o delitvi
celice.
Izdelava plakata o delitvi celice.
Gledanje filmov in animacij o razvoju
zarodka in rasti organizma.
Opazovanje jajčne celice ţabe in
razvoja zarodka ţabe. Opazovanje
razvoja rastline iz semena.
Gledanje filmov, animacij, o delitvi
celice.
Diskusija o vzrokih za delitev celice.
Izdelava plakata o delitvi celice.
Opazovanje delitve celic z
mikroskopom.
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(mitohondrijev in
kloroplastov)
razloţijo, da se med
mitozo podvojena DNA
razdeli med dve hčerinski
celici, tako da vsaka
hčerinska celica prejme
enako kopijo DNA

kloroplastov)

Razumejo, da se med mitozo
podvojena DNA razdeli med
dve hčerinski celici,

Opazovanje, retorične
spretnosti,

natančnost, kritičnost,
odnos do ţivega,

Gledanje filmov, animacij, o delitvi
celice.
Diskusija o poteku delitve celice.

Zgradba in delovanje človeka
Koncept: Kakor druge ţivali ima tudi človek strukture za opravljanje osnovnih ţivljenjskih funkcij
Cilji iz UN
spoznajo, da se med
razvojem večceličnega
organizma celice
specializirajo in
diferencirajo ter
razumejo, da se celice z
enako zgradbo in
delovanjem organizirajo
v tkiva, tkiva v organe,
organi pa v organske
sisteme, ki tvorijo
organizem kot usklajeno
delujočo celoto

Kompetence
Znanja
spoznajo, da se med
razvojem večceličnega
organizma celice
specializirajo in diferencirajo

Razumejo, da se celice z
enako zgradbo in
delovanjem organizirajo v
tkiva, tkiva v organe,
organi pa v organske
sisteme,

Dejavnosti
Spretnosti

Stališča

Opazovanje, delo z
mikroskopom,

Odnos do ţivega,
odnos do svojega
telesa, razumevanje
delovanja
organizma, kritičnost

Opazovanje, delo z
mikroskopom,

Odnos do ţivega,
odnos do svojega
telesa, razumevanje
delovanja
organizma, kritičnost

Opazovanje filmov o razvoju zarodka.
Opazovanje in primerjanje zaporedja slik
razvoja zarodka.
Opazovanje mikroskopskih preparatov
celic različnih tkiv in organov.
Opazovanje filmov o razvoju
organizmov.
Opazovanje in primerjanje fotografij
celic različnih tkiv in organov.
Opazovanje mikroskopskih preparatov
različnih tkiv in organov.
Diskusija o razvoju in pomenu organov in
organskih sistemov.
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Razumejo, da je organizem
usklajeno delujoča celota
organov in organskih
sistemov

uporabijo metode
opazovanja celic in tkiv
(opomba: lahko na
primeru ţivalskih
preparatov)

spoznajo metode
spremljanja delovanja
organskih sistemov in
človeškega organizma
kot celote

Znajo delati s svetlobnim
mikroskopom, binokularno in
ročno lupo.
Spoznajo nekatere tehnične
pripomočke za opazovanje
in njihov pomen za napredek
znanja.
Seznanijo se z nekaterimi
metodami in tehnikami
merjenja in spremljanja
delovanja organskih sistemov
in človeškega organizma.
Znajo si izmeriti pulz.
Znajo si izmeriti frekvenco
dihanja.
Seznanijo se s postopkom
meritve krvnega tlaka.
Razumejo odvisnost
frekvence srčnega utripa in
dihanja od obremenitve
telesa.

Retorične spretnosti

Delo z mikroskopom.
Opazovanje.
Iskanje informacij na spletu.

Izvajajo meritve pulza in
dihanja.
Spretnosti dela z
računalnikom in vmesniki
(Vernier). Delo z merilnimi
pripomočki.
Opazovanje, merjenje,
beleţenje, interpretacija
podatkov. Matematično in
grafično sporočanje.

Odnos do ţivega,
odnos do svojega
telesa, razumevanje
delovanja
organizma, kritičnost

Odnos do tehničnih
pripomočkov v
raziskovanju.

Natančnost, varnost,
sistematičnost,
potrpeţljivost,
zaupanje v rezultate
raziskav, zaupanje v
tehnične
pripomočke, odnos
do podatkov
zdravstvenih preiskav

Diskusija o rasti in razvoju organizma.

Opazujejo preparate celic in tkiv
različnih organizmov.
Opazujejo svojo koţo in dlake s
pomočjo binokularne in ročne lupe.
Ogledajo si fotografije in filme celic in
tkiv narejene s pomočjo svetlobnega in
elektronskega mikroskopa, endoskopske
kamere ipd.
Iskanje slik in filmov na spletu.
Merjenje srčnega utripa v odvisnosti od
obremenitve telesa.
Merjenje višine in teţe telesa.
Merjenje pljučne kapacitete.
Merjenje krvnega tlaka.
Določanje vidnega polja.
Ugotavljanje občutljivosti čutil.
Ugotavljanje ostrine vida.
Gledanje filmov o opazovanju in
meritvah delovanja organov in
organskih sistemov.
Diskusija o načinih in pomenu
spremljanja delovanja organskih
sistemov in človeškega organizma kot
celote.

Koncept: Bolezen je motnja v zgradbi ali delovanju organizma
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Cilji iz UN

razumejo, da nekatere
zajedavske bakterije in
ţivali ter virusi povzročajo
bolezni, ker telesu
jemljejo snovi ali pa
izločajo strupene snovi, ki
povzročajo poškodbe

razumejo, da so nekatere
bolezni tudi posledica
različnih vrst poškodb in
podedovanih
nepravilnosti

Kompetence
Znanja
Spoznajo, da smo ves čas v
stiku s številnimi organizmi, ki
jih ne vidimo.
razumejo, da nekatere
zajedavske bakterije in ţivali
ter virusi povzročajo bolezni,
ker telesu jemljejo snovi ali
pa izločajo strupene snovi, ki
povzročajo poškodbe
Poznajo nekaj primerov
bolezni zaradi poškodb in
podedovanih nepravilnosti
Na primerih razumejo, kako
poškodba ali prirojena
nepravilnost povzroči
bolezen.

razumejo, da ima
organizem različne
mehanizme za boj proti
boleznim

razumejo, da ima organizem
različne mehanizme za boj
proti boleznim in poškodbam

razvijajo odgovornost za
varovanje svojega
zdravja in zdravja drugih

Vedo, da zdrava prehrana in
gibanje poveča odpornost
telesa pred okuţbo in
obolenji.

Dejavnosti
Spretnosti

Stališča

Opazovanje, izvedba
mikrobiološkega poskusa,

Odnos do ţivih bitij,
odnos do higiene in
zdravega načina
ţivljenja.

Okuţba in opazovanje rasti bakterijskih
kolonij na agarju.
Opazovanje filmov in fotografij
drobnih organizmov, s katerimi
prihajamo v stik.

Opazovanje. Retorične
spretnosti.

Odnos do ţivih bitij,
odnos do higiene in
zdravega načina
ţivljenja.

Opazovanje filmov in fotografij bolezni
in poškodb ter njihovih povzročiteljev.
Diskusija o povzročiteljih poškodb in
bolezni.

Opazovanje.

Odnos do zdravega
načina ţivljenja.

Opazovanje filmov in fotografij
simptomov in povzročiteljev bolezni .
.

Retorične spretnosti.

Odnos do zdravega
načina ţivljenja.

Diskusija o povzročiteljih poškodb in
bolezni

Zavedanje pomena
vzdrţevanja obrambnih
sposobnosti organizma.

Gledanje filmov o obrambnih sistemih
telesa.
V skupinah pripravijo prispevke o
obrambnih sistemih organizma.

Zavedanje pomena
zdrave prehrane in
športnih aktivnosti.

V skupinah pripravijo prispevke o
zdravi prehrani in zdravem načinu
ţivljenja.
Diskusija o zdravi prehrani in zdravem
načinu ţivljenja.

Zbiranje podatkov po
internetu.
Kritičnost do internetnih
virov.
Socialne spretnosti.
Zbirajo podatke po
internetu.
kritičnost do internetnih
virov.
Retorične spretnosti.
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Socialne spretnosti

Koncept: Prebavni sistem pretvori nekatere velike molekule iz hrane v majhne molekule, ki jih posamezne telesne celice

lahko uporabijo za pridobivanje energije in kot gradnike za izgradnjo snovi, ki jih potrebujejo, ali pa jih začasno
uskladiščijo.
Cilji iz UN

Kompetence
Znanja

Dejavnosti
Spretnosti

Stališča

Poznajo glavne sestavine
hrane.

Zbiranje podatkov po
internetu.
Kritičnost do internetnih
virov.
Socialne spretnosti.

Zavedanje pomena
uravnoteţene prehrane.

Poznajo glavne dele
prebavne cevi in njihovo
vlogo.

Zbiranje podatkov po
internetu.
Kritičnost do internetnih
virov.
Socialne spretnosti.

Zavest o pomenu
prebavil.
Zavest o prebavi kot
nizu usklajenih
procesov.

razumejo vlogo posameznih
delov prebavne cevi in
poveţejo sestavo hrane s
procesi v prebavni cevi

Uporaba in povezovanje
znanja.

Zavest o prebavi kot
nizu usklajenih
procesov.

razumejo procese
mehanske obdelave
hrane in ga poveţejo s
prebavo

razumejo procese
mehanske obdelave hrane
in ga poveţejo s prebavo

Uporaba in povezovanje
znanja.
Načrtovanje in izvedba
poskusa.

spoznajo, da se različne
snovi, ki sodelujejo pri
prebavi (slina, ţelodčni

Razumejo, zakaj se različne
snovi, ki sodelujejo pri
prebavi (slina, ţelodčni sok,

Zbiranje podatkov po virih
informacij.
Kritičnost do internetnih

razumejo vlogo
posameznih delov
prebavne cevi in
poveţejo sestavo hrane s
procesi v prebavni cevi

Zavest o prebavi kot
nizu usklajenih
procesov.
Odnos do načina
prehranjevanja
Zavest o prebavi kot
nizu usklajenih
procesov.

Samostojno ali v skupini analizirajo
sestavine hrane s pomočjo podatkov
na embalaţi hrane.
V skupinah pripravijo prispevke o
zdravi prehrani in zdravem načinu
ţivljenja.
Samostojno ali v skupini iščejo
podatke o najpomembnejših
lastnostih posameznih delov prebavne
cevi.
Naredijo plakat prebavne cevi.
Pojedo kos čokolade, s pomočjo
embalaţe ugotovijo njene sestavine in
diskutirajo, kaj se dogaja s čokolado v
posameznem delu prebavne cevi..
Naredijo poskus hitrosti raztapljanja
sladkorja v vodi v odvisnosti od
velikosti delcev. sladkor.
Iz različnih virov informacij iščejo
podatke o snoveh, ki sodelujejo v
prebavi, kje nastajajo in kam se
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sok, sok trebušne slinavke
in ţolč) izločajo v različnih
delih prebavne cevi
spoznajo, da so prebavni
encimi beljakovine, ki
sodelujejo pri razgradnji in
spoznajo, da vsi encimi
niso le prebavni

spoznajo, da jetra
sodelujejo pri različnih
nalogah (količina
glukoze, tvorba ţolča…)
ter to poveţejo z vzroki in
preventivo bolezni jeter
(aditivi, alkohol, strupi,
hepatitis…)

sok trebušne slinavke in ţolč)
izločajo v različnih delih
prebavne cevi
Vedo, da so prebavni
encimi beljakovine, ki
sodelujejo pri razgradnji.
Vedo, da vsi encimi niso le
prebavni

Vedo, da jetra sodelujejo pri
različnih nalogah (količina
glukoze, tvorba ţolča…)

Poznajo nekatere vzroke za
bolezni jeter in preventivo
bolezni jeter (aditivi, alkohol,
strupi, hepatitis…)

razumejo vlogo trebušne
slinavke pri prebavi

razumejo vlogo trebušne
slinavke pri prebavi

razumejo absorpcijo snovi

razumejo absorpcijo snovi iz

virov.
Socialne spretnosti.
Zbiranje podatkov po
internetu.
Kritičnost do internetnih
virov.
Socialne spretnosti.
Zbiranje podatkov po
internetu.
Kritičnost do internetnih
virov.
Socialne spretnosti.
Samostojnost.
Zbiranje podatkov po
internetu in drugih virih
informacij.
Kritičnost do internetnih
virov.
Retorične spretnosti.
Spretnost zbiranja in
urejanja informacij.
Zbiranje podatkov po
internetu.
Kritičnost do internetnih
virov.
Socialne spretnosti.

Zavest o prebavi kot
nizu usklajenih
procesov.

Natančnost,
vedoţeljnost,
pomen informacij,

Odnos do zdravega
načina ţivljenja.
Odgovornost za lastno
zdravje in zdravje
drugih.

Zavest o prebavi kot
nizu usklajenih
procesov.

izločajo.
Naredijo plakat o prebavnih ţlezah in
prebavnih snoveh.
Nekaj minut ţvečijo griţljaj kruha in
beleţijo spreminjanje okusa.
Na internetu poiščejo najbolj
razumljivo in najkrajšo informacijo, kaj
so encimi in kako delujejo.
Na internetu poiščejo slike jeter
človeka in različnih ţivali.
Poiščejo informacije o vlogi jeter v
organizmu. Iz shematskega prikaza
krvnih obtočil ugotovijo, kako so jetra
in prebavila vključena v krvni obtok.
Pripravijo samostojen prispevek o
jetrih.
V virih informacij iščejo podatke o
boleznih jeter in o vplivu alkohola,
strupov, aditivov na delovanje jeter.
Diskutirajo o preventivnem ravnanju za
ohranjanje normalnega delovanja
jeter.
Na internetu poiščejo slike trebušne
slinavke. S pomočjo zbranih informacij
ugotovijo vlogo trebušne slinavke v
prebavi.
Diskutirajo o tem, kaj se zgodi, če
trebušna slinavka preneha delovati.
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iz prebavnega sistema in
jo poveţejo z obtočili, ki
celice oskrbujejo s
hranilnimi snovmi

razumejo, da za
delovanje človeškega
organizma niso dovolj
samo maščobe,
beljakovine in ogljikovi
hidrati, ampak mora s
hrano dobiti tudi druge
snovi – vitamine,
rudninske snovi in
razumejo pomen
uravnoteţene prehrane
spoznajo kompleksnost
problemov, povezanih z
motnjami hranjenja ter
razvijajo kritičen odnos do
meril lepote v povezavi s
telesno teţo in zdravjem

prebavnega sistema
Razumejo povezavo
prebavnega sistema z
obtočili, ki celice oskrbujejo s
hranilnimi snovmi
razumejo, da za delovanje
človeškega organizma niso
dovolj samo maščobe,
beljakovine in ogljikovi
hidrati, ampak mora s hrano
dobiti tudi druge snovi –
vitamine, rudninske snovi in

Zbiranje podatkov po
internetu.
Kritičnost do internetnih
virov.

Odnos do zdrave
prehrane.

razumejo pomen
uravnoteţene prehrane

Socialne spretnosti
Smiselno predstavljanje
rezultatov.

Samostojnost.
Zaupanje v lastno delo.
Kritičnost.

spoznajo kompleksnost
problemov, povezanih z
motnjami hranjenja ter
razvijajo kritičen odnos do
meril lepote v povezavi s
telesno teţo in zdravjem

Predstavitev in
zagovarjanje svojih stališč
Zbiranje in urejanje
informacij.
Uporaba virov informacij.

Zavedanje posledic
nepravilne prehrane.
Zavedanje
kompleksnosti
problemov povezanih z
motnjami v
prehranjevanju.

Na internetu poišče podatke o
uravnoteţeni prehrani in nujnih
sestavinah prehrane.
S pomočjo embalaţe napitkov
ugotavljajo, katere minerale in
vitamine vsebujejo.
Samostojno pripravijo prispevek o
uravnoteţeni prehrani.
Diskutirajo na temo, kaj bi se zgodilo,
če bi določenih potrebnih sestavin v
prehrani ni, ali jih ne moremo
absorbirati.
V skupini pripravijo prispevek o
motnjah hranjenja.
Pripravijo prispevek o merilih lepote v
različnih zgodovinskih dobah.
Okrogla miza ali metoda pro-kontra o
prehrani in telesni teţi, ali prehrani in
merilih lepote ipd.

Koncept: Delovanje organizma je odvisno od sistemov, ki oskrbujejo celice s kisikom in odnašajo ogljikov dioksid.
Cilji iz UN
razumejo razliko med

Kompetence
Znanja
Poznajo značilnosti

Dejavnosti
Spretnosti

Stališča
Merijo frekvenco dihanja pri različnih
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pljučnim dihanjem in
celičnim dihanjem ter
njuno povezanost

razumejo mehanizem
vdiha in izdiha
(primerjava z enostavnim
modelom)

pljučnega dihanja

obremenitvah.

Poznajo značilnosti
celičnega dihanja
razumejo razliko med
pljučnim dihanjem in
celičnim dihanjem ter njuno
povezanost

Merijo frekvenco srčnega utripa pri
različnih obremenitvah.
Naredijo in preizkušajo enostaven
model pljuč iz balona in plastenke.
Na internetu poiščejo animiran model
pljučnega dihanja.
Opazujejo sebe, kako vdihnejo in kako
izdihnejo.
Ogledajo si preparat pljuč iz mesnice.
Na internetu poiščejo slike in
animacije pljuč.
Na internetu poiščejo sheme in
animacije izmenjave plinov v pljučih.
Izmerijo koncentracijo kisika (in
ogljikovega dioksida v vdihnjenem in
izdihnjenem zraku.
Na internetu poiščejo sheme in
animacije transporta plinov po
krvoţilju.
Primerjajo transport plinov po krvoţilju s
transportom toplote po sistemu
centralne kurjave.

razumejo mehanizem vdiha
in izdiha

Vedo, kako so zgrajena
pljuča.
poznajo zgradbo pljuč in
razumejo proces
izmenjave plinov ter to
poveţejo s transportom
plinov do celic po
krvoţilnem sistemu

Razumejo proces izmenjave
plinov v pljučih.

Razumejo pomen krvoţilja za
transport plinov do celic in
pljuč.
poznajo vzroke in
posledice najpogostejših
bolezni dihal, razumejo

poznajo vzroke in posledice
najpogostejših bolezni dihal,
razumejo negativne vplive
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negativne vplive drobnih
delcev in strupenih snovi
(kajenje, azbest,
inhalacije drog,
alergije…) ter nevarnosti
zadušitve in razumejo
pomen preventive in
prve pomoči

drobnih delcev in strupenih
snovi (kajenje, azbest,
inhalacije drog, alergije…)
ter nevarnosti zadušitve
razumejo pomen preventive
in prve pomoči
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Analiza predloga učnega načrta biologija za deveti razred osnovne šole z vidika
kompetenčnega pristopa k poučevanju
dr. Jelka Strgar, Oddelek za biologijo, Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani

Koncept 1: Biološko znanje je vse pomembnejše kot temelj za različne druţbene dejavnosti in za sprejemanje
utemeljenih osebnih in druţbenih odločitev.
Kompetence
Znanje

Dejavnosti
Spretnosti (kognitivne in praktične)

Stališča (nagnjenja, čustva,
vrednote in etika,
motivacija)

vedo, da je biološko znanje temelj za
medicino, veterino, farmacijo,
biotehnologijo, kmetijstvo, gozdarstvo,
ţivinorejo, ţivilsko industrijo itd.
razumejo, kaj je temeljna in uporabna
znanost ter kaj je interdisciplinarnost

-

Zbirajo podatke na internetu
So kritični do internetnih virov

vedo, da je biološko znanje vse
pomembnejše za sprejemanje ustrezne
nacionalne in mednarodne zakonodaje

-

Zbirajo podatke na internetu
So kritični do internetnih virov
Organizirajo okroglo mizo o etičnih
dilemah, ki jih odpira biologija

-

-

-

Zavedajo so etičnih
dilem, ki jih odpira
biologija

Vaja:
V skupinah pripravijo
samostojne prispevke o
vrstah znanosti

Vaja:
V skupinah pripravijo
samostojne prispevke o
pomenu biološkega znanja

-

Koncept 2: Delovanje ţivih sistemov temelji na kemijskih in fizikalnih načelih.
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Kompetence

Dejavnosti

Znanje

Spretnosti

vedo, da ima ogljik osrednjo vlogo v ţivi naravi, ker
ima sposobnost za tvorjenje mnogih kombinacij s
samim seboj in z drugimi elementi
vedo, da so molekule v ţivih sistemih zgrajene
preteţno iz ogljika, vodika, dušika, kisika, fosforja in
ţvepla

-

-

-

Stališča

Samostojno sestavijo različne
kombinacije vezav ogljikovih
atomov

-

Zberejo podatke o sestavinah,
ki jih vsebujejo umetna gnojila
in vitaminski pripravki
Rezultate smiselno predstavijo

-

Vaja:
Model molekule ogljika in
ogljikovih spojin
Vaja:
Samostojna analiza sestavin
različnih pripravkov (s
pomočjo embalaţe teh
pripravkov)

vedo, da organizmi vsebujejo zelo različne
molekule, od majhnih (voda, soli) do zelo velikih
(ogljikovi hidrati, maščobe, beljakovine, DNA)
razumejo, da v organizmih neprestano potekajo
kemijske reakcije

Koncept 3: Lastnosti organizmov določajo beljakovine, zgradba beljakovin pa je zapisana v genih
Kompetence

Dejavnosti

Znanje
razumejo, da je v vsaki celici (celičnem jedru)
organizma dedni zapis za njegove lastnosti

Spretnosti
-

Izdelajo model celice

Stališča
-

Vaja:
Ponovitev osnovne zgradbe
celice

razumejo, da je v kromosomu vsa genetska
informacija shranjena v molekuli DNA, beljakovine
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Kompetence

Dejavnosti

pa pomagajo podpirati zgradbo in delovanje
kromosoma (Opomba: Kromosomi so kompleksi
DNA in beljakovin)
razumejo, da je gen odsek molekule DNA
vedo, da v fazi med delitvami kromosomska DNA ni
tesno zvita, zato pri opazovanju z mikroskopom ne
vidimo posameznih kromosomov, med celično
delitvijo pa se kromosomska DNA tesno zvije (zato
pri opazovanju z mikroskopom lahko vidimo
posamezne kromosome)
vedo, da je genetska informacije organizirana v
ločene enote – kromosome

Obvladajo osnove tehnike
mikroskopiranja
Spretnost rokovanja z
biološkim materialom

-

Izdelajo model verige DNA iz
danega materiala

-

Vaja:
Mikroskopiranjena celic z
obarvanimi kromosomi

-

-

Vaja:
Modeliranje molekule DNA

razumejo pomen odkritja zgradbe DNA (James
Watson, Francis Crick in Rosalind Franklin) za razvoj
sodobne biologije (pomemben mejnik v razvoju
biologije)
razumejo pomen natančnega podvojevanja DNA
za prenašanje nespremenjenega genetskega
zapisa iz celice v celico in iz roda v rod (vedo, da se
med mitozo podvojena kromosomska DNA razdeli
med dve hčerinski celici, tako da vsaka hčerinska
celica prejme enako število kromosomov istega
tipa, torej enak genski zapis; pri diploidnem
organizmu dva kromosoma istega tipa v vsaki
hčerinski celici)
spoznajo, da pri spolnem razmnoţevanju nastajajo
potomci, ki podedujejo po pol genov od vsakega

-

-

Samostojna predstavitev
poteka mitoze

Samostojna analiza poteka
mejoze

-

-

Vaja:
Ponovitev mitoze ob
animaciji z interneta ipd.

Vaja:
Animacija mejoze z

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

42

Kompetence

Dejavnosti

od staršev in da se pri tem kombinira genetski
material (diploidno število kromosomov) iz dveh
različnih celic, od katerih vsaka izvira od enega
starša

interneta

-

Vaja:
Modeliranje mejoze

spoznajo, da pri oploditvi ţenska in moška spolna
celica prispevata po en komplet kromosomov, tako
da nastane spojek z dvema kompletoma
kromosomov
razumejo pomen mejoze pri nastajanju spolnih celic
(prepolovitev števila kromosomov, nove
kombinacije genov na kromosomih)

-

Sposobnost sklepanja in
interpretacije rezultatov

Vaja:
Prekriţanje kromosomov pri
mejozi (delo s plastelinom ali
volno)

-

vedo, da dedno lastnost lahko določa en gen ali
več genov, in da en gen lahko vpliva na več kot
eno lastnost organizma
vedo, da zbiru vseh osebkovih genov rečemo
genotip, zbiru lastnosti, ki jih ti geni določajo
(zgradba, podoba in delovanje osebka) pa fenotip
vedo, da rastlinske in ţivalske celice vsebujejo več
tisoč različnih genov, da imajo običajno po dve
kopiji vsakega gena (dva alela) in da sta lahko
alela enaka ali različna
razumejo, da se posamezni geni nahajajo na točno
določenem mestu na kromosomu
vedo, da so nekateri aleli dominantni, kar pomeni,
da pri določanju fenotipa njihov vpliv prevlada nad
vplivom drugih (recesivnih) alelov

-

Izdelajo grafično ponazoritev
genskih kombinacij

-

Vaja:
Mendlovi zakoni kriţanja
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Kompetence

Dejavnosti

vedo, da so dedne lastnosti osebka odvisne od
tega, katere alele osebek podeduje od vsakega
starša, in kako ti aleli delujejo skupaj

-

razumejo osnovna načela prenašanja lastnosti od
staršev na potomce (homozigotnost,
heterozigotnost, dominantnost, recesivnost, kriţanci,
vmesni znaki …)

-

Izdelajo grafično ponazoritev
genskih kombinacij

-

Vaja:
Mendlovi zakoni kriţanja

Izdelajo grafično ponazoritev
genskih kombinacij

-

Vaja:
Mendlovi zakoni kriţanja

razumejo, da tudi okolje vpliva na izraţanje v genih
zapisanih lastnosti organizmov (zato se lahko isti
genotip v različnih okoliščinah izrazi kot različen
fenotip)
razumejo prednosti in slabosti spolnega in
nespolnega razmnoţevanja v povezavi s stabilnimi
oz. nestabilnimi okoljskimi razmerami
vedo, da pri človeku nekatere dedne lastnosti
določa samo en gen (npr. priraslost ali nepriraslost
ušesnih mečic), večino lastnosti pa določa več
genov (npr. barva las in oči), zato te lastnosti nimajo
preprostih vzorcev dedovanja
razumejo načine dedovanja pri človeku (npr.
barvna slepota, hemofilija) in znajo izdelati rodovnik

-

Izdelajo grafično ponazoritev
genskih kombinacij

-

Imajo etičen odnos
do dednih bolezni

-

Vaja:
Spolno vezano dedovanje

poznajo primere uporabe kromosomskih analiz v
medicini (npr. prenatalna diagnostika, Downov
sindrom)

Koncept 4: Ĉlovek s pomočjo biotehnologije (genskega inţenirstva) pridobiva nove biomedicinske, kmetijske in druge
proizvode.
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Kompetence

Dejavnosti

Znanje
vedo, da je človek ţe zelo zgodaj uporabljal
organizme za proizvodnjo različnih dobrin (npr.
uporaba kvasovk pri proizvodnji kruha, piva in vina;
uporaba mikroorganizmov pri proizvodnji mlečnih
izdelkov)
poznajo surovine, potrebne za delovanje
mikroorganizmov in produkte njihovega
delovanja
vedo, da gensko spremenjeni organizmi poleg sebi
lastnih vsebujejo tudi tuje ali umetno spremenjene
gene
poznajo nekaj primerov gensko spremenjenih
organizmov

Spretnosti
Po navodilih izvedejo
laboratorijsko delo
Z opazovanjem in meritvami
zberejo podatke
Interpretirajo rezultate
Ovrednotijo mogoče napake

Stališča

-

-

-

-

-

-

Zavedajo se učinka
alkohola na
organizem

-

Vaja:
Alkoholno vrenje (in kis)
Shajanje testa
Izdelava kefirja, jogurta ali
kislega mleka

Po navodilih modelirajo nove
gene

-

Vaja:
Modeliranje genskega
zapisa gensko spremenjenih
organizmov

Iščejo podatke na internetu
Sposobnost skupinskega dela
Predstavijo rezultate razredu

-

Vaja:
Kateri izdelki vsebujejo
gensko spremenjene
surovine?

poznajo moţne pozitivne in negativne posledice
uporabe gensko spremenjenih organizmov
razumejo osnovni princip kloniranja (nespolno
razmnoţevanje)
razumejo etične dileme poseganja v gensko
zasnovo človeka in drugih organizmov (kloniranje,
gensko spremenjeni organizmi…)

-

-

Osnove tehnike
mikroskopiranja

Iščejo podatke na internetu
Predstavitev in zagovarjanje
svojih stališč

Zavedajo se
problematike posegov v
gensko zasnovo
(posledice, odgovornost,

Demonstracija:
Opazovanje delitve kvasovk
pod mikroskopom
Okrogla miza ali metoda prokontra o etiki poseganja v
gensko zasnovo
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Kompetence

Dejavnosti
nevarnosti)

razumejo hiter razvoj genskega inţenirstva in
njegovo uporabo ter prednosti in omejitve njegove
uporabe v biotehnologiji
Zavedanje
problematike
posegov v gensko
zasnovo (posledice,
odgovornost,
nevarnosti)
-

poznajo namen uporabe izvornih (nediferenciranih,
nespecializiranih) celic v medicini

-

Iščejo podatke na internetu
Predstavitev in zagovarjanje
svojih stališč

Okrogla miza ali metoda prokontra o etiki poseganja v
gensko zasnovo

Koncept 5: Danes na našem planetu ţivijo milijoni vrst ţivali, rastlin, gliv in bakterij. Kljub temu, da se vrste med seboj
razlikujejo po izgledu, pa enotnost vsega ţivega postane očitna ob upoštevanju notranje zgradbe in podobnosti
kemijskih procesov; to enotnost je moč pojasniti le s skupnim evolucijskim izvorom. Evolucija je proces, s katerim se je
postopno razvila raznolikost vrst skozi mnoge generacije.
Kompetence
Znanje

Dejavnosti
Spretnosti

Stališča

razumejo, da je evolucija ena od temeljnih
značilnosti ţivljenja
vedo, da so genetska variabilnost in okoljski
dejavniki vzrok za evolucijo in raznovrstnost
organizmov
vedo, da naključne mutacije v molekuli DNA
različnih osebkov povzročajo variabilnost določene
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Kompetence

Dejavnosti

lastnosti v populaciji
vedo, da zaradi mutacij nekateri osebki pridobijo
lastnosti (alele), ki njim in njihovim potomcem
omogočajo prednost pri preţivetju in
razmnoţevanju v določenem okolju (naravni izbor),
ter da na tej osnovi nastanejo populacije, so bolje
prilagojene na določeno okolje
vedo, da je evolucija postopen proces, v katerem
nove kompleksne lastnosti organizma nastajajo skozi
mnoge generacije; mutacije so naključne v smislu,
da niso usmerjene v izboljšanje organizma; naravni
izbor ni naključen
razumejo, da so populacije z majhno genetsko
variabilnostjo bolj izpostavljene izumrtju
razumejo, da fosili predstavljajo izkaze o tem, kako
so se skozi evolucijsko zgodovino spreminjale oblike
ţivljenja in okoljske razmere
vedo, da dokazi na osnovi plasti sedimentnih
kamnin in različne metode datiranja kaţejo, da je
Zemlja stara okrog 4,6 milijarde let in da obstaja
ţivljenje na Zemlji ţe več kot 3 milijarde let
poznajo nekatere hipoteze o nastanku ţivljenja, ki
nam omogočajo razlago nastanka ţivega po
povsem naravni poti, in razumejo pomen vode za
ţivljenje
vedo, da prvotno Zemljino ozračje ni vsebovalo
kisika, da tedaj ni bilo ozonske plasti in da je bilo
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Kompetence

Dejavnosti

prvo ţivljenje anaerobno
vedo, da so fotosintetske cianobakterije začele
proizvajati kisik kot stranski produkt fotosinteze, kar je
povzročilo izumrtje mnogih anaerobnih vrst bakterij
in omogočilo razvoj aerobnih organizmov
razumejo, da imajo tudi zelo počasni geološki
procesi velike učinke skozi dolga časovna obdobja
(npr. spremembe v poloţaju celin, fosilni dokazi za
obstoj Pangee) in lahko privedejo do razvoja širših
skupin organizmov (npr. vrečarji v Avstraliji)
poznajo izkaze za to, da so se vrste v svoji evolucijski
zgodovini spreminjale (o tem pričajo fosili, lahko tudi
embriologija, zakrneli organi…) in da z evolucijo
vrste nastajajo in izumirajo
Uporabijo tehniko jemanja
brisa ustne sluznice
Uporabijo osnove tehnike
gojenja mikroorganizmov
razumejo evolucijo rezistence bakterij na antibiotike
Upoštevajo varnostne ukrepe ali ţuţelk na insekticide
pri laboratorijskem delu z
vedo, kaj je antibiotik
bakterijami
vedo, kako antibiotik deluje
Rezultate predstavijo grafično
razumejo potencialno nevarnost bakterij
Interpretirajo rezultate
Ovrednotijo mogoče napake
Predstavijo rezultate (pisno,
ustno)
-

Odgovorno ravnajo z
antibiotiki in
dezinfekcijskimi
sredstvi

-

Vaja:
Gojitev vzorca iz brisa ustne
sluznice na agarju.

vedo, da so evolucijo ţivljenja na Zemlji v veliki meri
usmerjale tudi globalne katastrofe (veliki vulkanski
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Kompetence

Dejavnosti

izbruhi, trki asteroidov, globalne spremembe
podnebja)
vedo, da ima vsaka vrsta omejeno sposobnost
prilagajanja na spremembe okolja in da vrsta
izumre, če se okolje nenadoma preveč spremeni
razumejo pomen geografske izolacije za evolucijo
(npr. na primeru Darwinovih ščinkavcev)

-

Vaja:
Geografska izolacija na
primeru Darwinovih
ščinkavcev

znajo razloţiti izvor primatov in človeka ter sorodnost
človeka z drugimi primati

Koncept 6: Zaradi laţjega opisovanja in preučevanja biotske pestrosti posamezne vrste poimenujemo. Na osnovi
sorodnosti vrste zdruţujemo v večje skupine, ki jih tudi poimenujemo. Skupine organizmov uvrstimo v sistem, ki ima
hierarhično zgradbo in odraţa sorodnost med organizmi.

Kompetence

Dejavnosti

Znanje

Spretnosti
Uporabijo preprost
določevalni ključ za
določanje organizmov
Sestavijo preprost določevalni
ključ na primeru danih
organizmov

Stališča

-

vedo, da lahko evolucijske odnose med ţivimi
organizmi in njihovimi predniki predstavimo z
razvejanim diagramom

-

-

Vaja:
Določevalni ključi
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Kompetence

Dejavnosti

vedo, da sorodne vrste zdruţujemo v rod, te pa v
druţino, red, razred in deblo
vedo, da razvrščanje organizmov v skladu z
njihovimi značilnostmi in sorodnostjo obravnava
sistematika
vedo, da znanost vsako vrsto poimenuje z
dvodelnim latinskim imenom, ki je bolj stalno in
nedvoumno kot so ljudska imena, ter da je ta način
poimenovanja vrst uvedel Carl Linne

Koncept 7: Biotska pestrost je temelj za delovanje ekosistemov.
Kompetence

Dejavnosti

Znanje

Spretnosti

Stališča

razumejo, da se biotska pestrost odraţa na različnih
ravneh (znotraj vrstna genetska pestrost, pestrost
vrst v ţivljenjskih zdruţbah, pestrost ekosistemov)
-

poznajo enostavne metode ugotavljanja biotske
pestrosti

razumejo, da je biotska pestrost rezultat milijone let
dolge evolucije ţivega sveta in temelj za delovanje

Uporabijo enostavne metode
ugotavljanja biotske pestrosti
Izračunajo oceno števila
organizmov (rastlin ali ţivali)
na preiskovanem območju

-

Na konkretnih primerih
uporabijo znanje o

Terensko delo:
Tehnike popisovanja rastlin
(uporaba transekta ali
kvadranta) in ţivali (lov z
mreţami, pastmi, lijaki ipd.)
Ocenjevanje števila ţivali v
habitatu

-

-

Natančnost
Varnost

-

Vaja:
Izdelaj organizem, ki ...
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Kompetence

Dejavnosti

ekosistemov in biosfere, s tem pa tudi temelj za
človekovo preţivetje (npr. hrana, naravni viri)
Razumejo prilagoditve organizmov oz. njihov
pomen
Razumejo, da organizmi tekmujejo, za dobrine,
kar je pomemben korak v naravnem izboru.
Poznajo dejavnike okolja v različnih ekosistemih
Poznajo osnovne principe izvedbe meritev
Razumejo odnos plenilec-plen

prilagoditvah organizmov
Samostojno oblikujejo
raziskovalno vprašanje
Načrtujejo preprost
eksperiment
Postavijo hipotezo
Z opazovanjem zberejo
podatke
Izvedejo meritve
Interpretirajo rezultate
Predstavijo rezultate
Ovrednotijo mogoče napake
meritev
-

-

Vodni drsalec na vodni
gladini (povezava s fiziko –
vodni film)
Terensko delo:
Meritve dejavnikov okolja
Raziskovanje razširjenosti in
zonacije rastlin in ţivali v
jezeru, morju, gozdu ipd.
Raziskovanje hitrosti
izsuševanja alg na zraku
Raziskovanje hitrosti rasti
vodne kuge pri različni
jakosti svetlobe
Raziskovanje hitrosti rasti
vodne kuge pri različni
količini mineralnih snovi
Raziskovanje kateri tip
podlage najbolj ustreza
(vodnim) polţem, npr.
mivka, blato, pesek
Primerjajo višino rastlin iste
vrste, ki rastejo na svetlobi in
v senci (
Primerjajo površino listov
rastlin iste vrste, ki rastejo na
svetlobi in v senci
Primerjajo organizme, ki ţivijo
v različnih habitatih
-

razumejo razloge za veliko biotsko pestrost v
Sloveniji in, da moramo za ohranjanje biotske
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Kompetence

Dejavnosti

pestrosti ohranjati tudi različne habitate

Koncept 8: Različni ekosistemi so med seboj povezani preko vplivanja na globalne procese. Celoten planet deluje kot
povezana celota.
Kompetence

Dejavnosti

Znanje
poznajo zgradbo in delovanje ekosistema ter
poznajo enostavne metode preučevanja
ekosistemov

Spretnosti

Stališča
-

-

uporabijo enostavne metode
preučevanja ekosistemov

na primeru naravnega
ekosistema ponovijo
zgradbo in delovanje
ekosistema

vedo, da se ekosistemi spreminjajo in razvijajo (npr.
primer sukcesije)
razumejo, da so ekosistemi med seboj povezani v
biosfero
poznajo glavne tipe biomov in vedo, da je biotska
pestrost večja v tropskem in zmernem (toplem in
vlaţnem) podnebju kot v puščavah ali tundri
razumejo, da imajo lahko v podobnih biomih
različne vrste organizmov podobno ekološko vlogo
razumejo, da so organizmi (vključno s človekom)
imeli in da še vedno imajo pomembno vlogo pri
spreminjanju našega planeta (od vpliva na
zgradbo ozračja do sodelovanja pri nastajanju
nekaterih tipov kamnin ter sodelovanja pri
preperevanju kamnin in nastajanju prsti)
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Koncept 9: Ĉlovekove dejavnosti lahko vključujejo tveganje s potencialno škodljivimi učinki na človeka in naravo. Med
tvegane aktivnosti sodijo uporaba naravnih virov in pridobivanje surovin, rast mest, sprememba uporabe zemljišč in
ravnanje z odpadki.
Kompetence

Dejavnosti

Znanje

Spretnosti

Stališča

razumejo razliko med ekologijo, varstvom narave in
varstvom okolja
razumejo, da biotsko pestrost ohranjamo z
neposrednim varovanjem vse narave in biosfere
nasploh, s sonaravno rabo krajine in trajnostnim
razvojem, izjemoma še posebej na zavarovanih
območjih; poznajo namen (slovenske in
mednarodne) zakonodaje s tega področja

poznajo nekatere redke in ogroţene vrste v lastnem
okolju

-

Iskanje virov na internetu
Kritičnost do podatkov na
internetu

razumejo vplive človeka na biotske sisteme
(organizmi, ekosistemi, biosfera) in poznajo tovrstne
vplive v lastnem okolju (urbanizacija, prekomerna
raba naravnih virov, degradacija in drobljenje
ekosistemov, onesnaţevanje okolja…)

-

Vaja:
Redke in ogroţene vrste
(npr. barska sklednica)
Priprava samostojnega
prispevka o redkih in
ogroţenih vrstah v lastnem
okolju

Razvijejo zavest o
pomenu ohranjanja
vrst

-

Terensko delo:
V lastnem okolju raziščejo
vplive človeka (urbanizacija,
prekomerna raba naravnih
virov, degradacija in
drobljenje ekosistemov,
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Kompetence

Dejavnosti
-

razumejo vzroke in posledice nastanka ozonske
luknje

onesnaţevanje okolja …)
Raziskovanje primerov
biološkega nadzora
škodljivcev (pikapolonica in
rastlinske uši)
Vaja:
Vpliv ozona na rastline
Kreme za sončenje in
prehajanje UV svetlobe

-

razumejo vzroke in posledice globalnega
segrevanja (ojačan učinek tople grede)

-

razumejo načela trajnostnega razvoja

Vaja:
Model tople grede

Z lastnim ravnanjem
prispevajo k
trajnostnemu razvoju
v lastnem okolju in se
aktivno vključujejo v
ozaveščanje o tej
problematiki

razumejo, da pomembne osebne in druţbene
odločitve temeljijo na oceni koristi in tveganja
(ekonomske in naravovarstvene) in da posameznik
preko koristi skupnosti koristi sebi (okolje kot
vrednota)
razumejo, da zaradi naravnih vzrokov in človekovih
dejavnosti okolje lahko vsebuje snovi, ki so škodljive
za človeka in druge organizme
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Kompetence

Dejavnosti

vedo, da trajnostni razvoj zahteva vzpostavitev
standardov za spremljanje sprememb v tleh, vodah
in ozračju, ter ukrepov za preprečevanje škodljivih
sprememb
razumejo, da tveganje, povezano s človekovo
aktivnostjo, predstavlja osebni in druţbeni izziv, saj
nepravilna ocena posledic določenih aktivnosti
vodi bodisi do podcenjevanja tveganja in s tem do
škodljivih posledic za človeka in naravo bodisi do
prestrogih preventivnih ukrepov, ki predstavljajo
nepotrebno finančno breme za posameznika in
druţbo
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Predlogi za okrepitev razvoja generičnih kompetenc
Jana Ambroţič Dolinšek, Pedagoška fakulteta in Fakulteta za naravoslovje in
matematiko Univerze v Mariboru

Generične kompetence (GK, iz poslanega čtiva):
1. Sposobnost zbiranja informacij
2. Sposobnost analize literature in organizacija informacij
3. Sposobnost interpretacije
4. Sposobnost sinteze zaključkov
5. Sposobnost učenja in reševanja problemov
6. Prenos teorije v prakso
7. Uporaba matematičnih idej in tehnik
8. Prilagajanje novim situacijam
9. Skrb za kakovost
10. Sposobnost samostojnega in timskega dela
11. Organiziranje in načrtovanje dela
12. Verbalna in pisna komunikacija
13. Medosebna interakcija
14. Varnost
Predstavljam predloge za spremembe in dopolnitve dejavnosti pri
posameznih učnih temah, specialno-didaktična priporočila, brez
spreminjanja ciljev, podanih v učnih načrtih. Predlogi se navezujejo na
določene biološke pojme/koncepte, ki tečejo kot rdeča nit po večjem
delu šolske izobraţevalne vertikale, od začetnih razredov OŠ do konca
srednjih šol. Tukaj obravnavamo 3 zelo pomembne biološke
pojme/koncepte:
1. Struktura in delovanje ţivih sistemov
2. Organizmi (ţiva bitja) in vrste se s časom spreminjajo
3. Medsebojna odvisnost ţivih bitij med sabo in od neţivega okolja
Vsi trije pojmi prepletajo med seboj biologijo, fiziko, kemijo in
matematiko. Zaradi obseţnosti izobraţevalnih programov sem se
osredotočila samo na program običajne devetletne OŠ in gimnazije.
S dopolnitvami dejavnosti bi dosegli urjenje več kompetenc ali pa
tiste, ki se v stari dejavnosti ţe urijo, še izboljšali. Strategije za večji poudarek
na kompetencah:
- Aktivno sodelovanje v procesu raziskovanja in odkrivanja poveča
učinkovitost poučevanja.
- Delo v majhnih skupinah.
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-

-

-

Izkustvo omogoča učencem in dijakom, da čim bolj neposredno
vstopajo v interakcijo z svetom okoli sebe. Tako se otroci in dijaki
urijo v spretnosti reševanja problemov, razvijajo pozitiven odnos do
naravoslovja, se učijo novih vsebin, in povečujejo svojo
naravoslovno pismenost.
Otroška radovednost jih vodi v raziskovanje sveta. Ponuditi jim
moramo moţnost, da vstopajo v neposredni stik z različnimi objekti,
materiali in ţivimi bitji v svojem okolju. Pomnjenje določene
terminologije in tehničnih podrobnosti je manj pomembno.
Spodbuja naj se poučevanje za razumevanje in ne za pomnjenje.
Učitelj naj bo pomočnik pri iskanju pravih pojmov/konceptov, ki
povezujejo različne ideje.
Naravoslovno pismeni učenci in dijaki
naj razumejo osnovne
koncepte in procese in jih znajo uporabiti realnem ţivljenju.
Predlagam nivojsko obravnavo glede na sposobnosti učencev v
razredu
Spodbuja naj se uporaba različnih virov, ne le zapisov in učbenika
Isti princip naj se obravnava na več različnih primerih (ne gre le
znanje, temveč tudi za vajo v različnih kompetencah)

Vse predlagane dejavnosti so časovno zahtevnejše kot tiste
predlagane v učnem načrtu. Za njihovo uresničevanje morajo učitelji
spremeniti način dela in ga prilagoditi doseganju zgoraj omenjenih
kompetenc.
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Zgledi predlogov, glede na učne načrte Zavoda za šolstvo in zdravstvo, kjer kompetence izhajajo iz danega
predmeta z biološkimi vsebinami. V oklepaju poleg vsake dejavnosti v 3. in 4. stolpcu je navedena ena ali več GK, ki jih
dejavnost razvija. Sprememba obstoječe dejavnosti ali pa dodatna dejavnost bodisi poveča število kompetenc ali pa
izboljša obstoječe (znak + za okrepitev razvoja kompetence).
Predmet

Učna tema

Obstoječa dejavnost
(kompetence)

Sprememba obstoječe
dejavnosti ali dodana
dejavnost (kompetence)
Opazovanje in opisovanje
zunanjih delov svojega telesa
ter primerjanje z ţivalmi

Opazovanje in opisovanje
zunanjih delov svojega telesa
ter primerjanje z ţivalmi

Spoznavanje
okolja,
1-3. razred

Jaz in narava

Otroci se obrišejo ali narišejo
obris svojega telesa ali dobijo
ţe narejen obris.
Kaj potrebuje tvoje telo za
ţivljenje?
Kaj vstopa v tvoje telo in kaj iz
njega izstopa? Voda, hrana,
zrak, urin, blato)

Otroci naredijo vse omenjen v
obstoječe dejavnosti nato pa
slike primerjajo med sabo.
Razgovor o tem kaj se nahaja
v telesu.
Preštejejo koliko slik je imelo
narisano srce, pljuča ,
črevesje, zobe… in izdelaj
histogram (s barvanjem
kvadratkov, merjenjem…) (GK
1, 3+, 4, 5, 7, 8, 11, 13)

Nariši mesta vstopa in izstopa
in kaj se še nahaja med
vstopom in izstopom v telo.
Otroci narišejo vstopno in
izstopno mesto in to kar si
predstavljajo da je vmes.

Dodatni komentar,
druge spremembe

Zadovoljen sta dva biološka
koncepta:
Struktura in delovanje ţivih
sistemov
Organizmi (ţiva bitja) in vrste se
s časom spreminjajo

Rišejo krivuljo svoje rasti v
časovnem obdobju recimo
nekaj mesecev – s časovnimi
presledki – rezultat je časovna
krivulja rasti od začetka
šolskega leta do polletja.

Kaj izstopa?
GK (1, 3+)
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(GK 1, 3+, 4, 5, 7, 8, 11, 13)
Opazovanje in opisovanje
delov rastlin:

Opazovanje in opisovanje
delov rastlin:
Kaj vstopa v rastlino in kaj
izstopa? Vstopa voda, hranilne
snovi iz prsti, izstopa voda?
Spoznavanje
okolja,
1-3. razred

Naravoslovje
in tehnika
4. razred

Kaj potrebuje rastlina za
ţivljenje?
Rastlino damo v temo, na
svetlobo, jo zalivamo in ne
zalivamo. Pokrijemo z vrečko
(izločanje vode). Opazujemo
razlike.
(GK 1)

Kako deluje človeško
telo

Otroci naredijo vse prej
našteto. Veliko tega ţe tako
vedo, zato je ta »eksperiment«
zanje dolgočasen.
Zato naj izvedejo svoj
eksperiment:
Ugotavljajo vpliv substrata,
gnojenja, svetlobe, ….
Posadijo rastlino v različne
substrate: pesek, sladkor, grob
pesek, vato, in ugotavljajo kje
bo bolje rasla.
Naj zalivajo svojo rastlino z
vodo, mlekom (hranljivo),
kokakolo, detergentom,
substratom…. In ugotavljajo
razlike –
Poiščejo svoj problem in ga na
svoj način rešujejo. Ter nato
interpretirajo rezultate.

Opazovanje in opisovanje
zunanjih delov svojega telesa
ter primerjanje z ţivalmi

(GK 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 13)
Opazovanje in opisovanje
zunanjih delov svojega telesa
ter primerjanje z ţivalmi

Učenci se spet obrišejo ali

Učenci naredijo vse omenjen v

Struktura in delovanje ţivih
sistemov
Organizmi (ţiva bitja) in vrste se
s časom spreminjajo

Struktura in delovanje ţivih
sistemov
Ko merijo odzivne čase in moč
svojih mišic, se vključuje fizika -
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narišejo obris svojega telesa ali
dobijo ţe narejen obris.
Kaj potrebuje tvoje telo za
ţivljenje?
Kaj vstopa v tvoje telo in kaj iz
njega izstopa? Voda, hrana,
zrak, urin, blato)
Nariši mesta vstopa in izstopa
in kaj se še nahaja med
vstopom in izstopom v telo.
Otroci narišejo vstopno in
izstopno mesto in to kar si
predstavljajo da je vmes.

čas, mehanika.
Medsebojna odvisnost ţivih bitij
med sabo in od neţivega
okolja

Preštejejo koliko slik je imelo
narisano srce, pljuča, jezik
zobe, ţelodec, črevesje,
zobe… in izdelajo histogram
(GK 1, 3+, 4, 5, 7, 8, 11, 13)
Se izmerijo in izračunajo
povprečne velikosti z dečke in
deklice, Merijo moč svojih rok,
dvigujejo uteţi, količino
izpihanega zraka –
respirometer, utrujajo mišice
roke (stiskanje ščipalke), merijo
odzivni čas roke, ….lastni
predlogi, občutljivost čutil –
recimo za slano, - razlike med
dečki in deklicami. Izdelajo
histogram in ovrednotijo
rezultate (GK 1, 3+, 4, 5, 7, 8,
11, 13)
Iščejo ţivalska bivališča

Kaj izstopa?
GK (1, 3)

Bivališča

obstoječe dejavnosti nato pa
slike primerjajo med sabo.
Razgovor o tem kaj se nahaja
v telesu.

Iščejo ţivalska bivališča in jih
opišejo!
Pravila izvedbe, v naprej
znana navodila.
(GK 1 ,2)

Problemsko zastavljeno – kje in
koliko bivališč ţivali e v okolici
naše šole – na določeni
površini , na določenem
transektu, na bliţnjem
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Naravoslovje
in tehnika 5.
razred

Naravoslovje
6. razred

Ţiva bitja izmenjujejo
snovi z okolico in jih
spreminjajo – hrana
je potrebna za
izgradnjo telesa

drevesu….samostojno delo ali
delo v skupinah.
(GK 1, 2+, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13)
Prehranjevanje:
Dopolnitev dejavnosti:
Primerjava in obdelava
rezultatov razreda. Izdelava
grafikonov, histogramov v
katerih predstavijo kaj so
pojedli.
Se stehtajo in izračunajo indeks
telesne mase za svojo starost in
višino.

Prehranjevanje:
Dalj časa vpisujejo
razpredelnico kaj in koliko
pojedo in kaj pijejo
(GK 3, 4)

Struktura in delovanje ţivih
sistemov
Vezava na kemijo:

Analiza pokaţe nezdrave
prehranjevalne navade.

Opazovanje ţivali in rastlin na
vrtu.
Ţivali v prsti.
Vrt
Razkoplješ prst si pogledaš
organizme zapišeš seznam vrst.
(GK 1, 3+)

Kaj izboljšati.
(GK 1, 2, 3+, 4+, 5, 8, 7, 9, 10,
12, 13); učitelj ob tej
»moţganski nevihti« riše na
tablo miselni vzorec
Opazovanje ţivali in rastlin na
vrtu.
Ţivali v prsti.
Dodatna dejavnost:
Primerjava ţivljenja v prsti na
vrtu in v podrasti gozda ali
grmovja.

Medsebojna odvisnost ţivih bitij
med sabo in od neţivega
okolja

Zbiranje in ovrednotenje
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Naravoslovje,
7. razred

Naravoslovje,
8. razred

rezultatov, primerjava med
obema mestoma vzorčenja.
Analiza od kod razlike.
Primerjava vrstne pestrosti….
(GK 1, 3+, 4, 5, 7, 12, 13)
Sposobnost različnih prsti –
pesek, ilovica, gozdna prst, za
zadrţevanje vode.

Voda in gozd

Enostavna analiza vode
domačem okolju (GK 1, 3)

Temelji ekologije

Kroţenje energije v ţivih
sistemih: kroţenje energije v
ţivih sistemih poganja energija
sonca pri tem so rastline in
ţivali odvisni drug od drugega
ter medsebojno povezani
Rastline si pridobivajo »hrano«
iz zraka (CO2), vode in energije
sonca
Sončna energija se na zemljo
prenaša iz rastlin v ţivali skozi
prehranjevalne verige.
Razpravljanje o povezanosti
organizmov, kroţenju snovi in
pretoku energije naravi (na
osnovi izkušenj in
predhodnega znanja)
(GK 1, 2, 3,)

Voda gozd in sposobnost za
zadrţevanje vode

Ugotavljanje vpliva različni virio
v svetlobe na rast izbranih
rastlin.
Uporaba različnih filtrov,
različnih virov svetlobe na:
Prirastek, na tvorbo škroba,
velikost….
Meritve se izvedejo kot
raziskovanje, kjer dijaki
poskušajo sami iskati in reševati
probleme in interpretirati
rezultate.
(GK 1, 2, 3+, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
12, 13)

Medsebojna odvisnost ţivih bitij
med sabo in z neţivim okoljem
Urejeno stanje povezano z
ţivljenjem na zemlji je nastalo s
pomočjo izrabe energije
sonca (pretvorba svetlobne E
v fotosintezi)
Povezava z fiziko – svetloba,
jakost svetlobe, svetlobni
spekter
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Biologija,
9. razred

Biologija
gimnazija

Sistematika in
evolucija

Spoznajo potek
mitoze

Dopolnitev: Opazovanje
kvasovk pod mikroskopom in
merjenje prirastka
V vodi, z višanjem
koncentracije sladkorja,
spreminjanjem pH,

Opazovanje praţivali
(paramecija) pod svetlobnim
mikroskopom.
(GK 1)

Meritve se izvedejo kot
raziskovanje, kjer dijaki
poskušajo sami iskati in reševati
probleme in interpretirati
rezultate.
((GK 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
12, 13)
Dodatna dejavnost. Trajanje
cličnega cikla. Odčitavanje
kroţnega diagrama in analiza
trajanja posamezne faze v
celičnem ciklu. Kdaj poteka
rast, katera faza je najdaljša,
kako dolgo traja podvojevanje
DNA. (GK 3,4)

Opazovanje mitoze na
mečkanju celic koreninskega
vršička čebule
(GK 1)

Medsebojna odvisnost ţivih bitij
med sabo in z neţivim okoljem

Struktura in delovanje ţivih
sistemov
Organizmi (ţiva bitja) in vrste se
s časom spreminjajo
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Poučevanje evolucije pri pouku biologije - vloga in
pomen za splošno izobrazbo
dr. Barbara Bajd, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Devetletna osnovna šola je prinesla veliko sprememb tako v načinih
poučevanja kot tudi na področju vsebin. Pri tem pa ni bilo dovolj
upoštevano katere vsebine imajo večji pomen pri razumevanju temeljnih
konceptov na posamičnem predmetnem področju. V biologiji je takšen
primer evolucija s poudarkom na evoluciji človeka. Menim, da sta
paleoantropologija in evolucija človeka kot vedi pri nas premalo poznani
in cenjeni, kar se odraţa tudi v učnem programu v naših šolah. V osemletni
osnovni šoli so učenci v osmem razredu celo leto obravnavali razvojni
nauk, kjer so se seznanili z Zemeljsko zgodovino in organizmi, ki so včasih
naseljevali Zemljo in o vzrokih in posledicah evolucije. Z novim devetletnim
programom pa so cilji in vsebine iz evolucije skrčene na nekaj šolskih ur.
Tako se v osnovni šoli učenci premalo seznanijo z osnovnim konceptom
evolucije organizmov. V srednji šoli obravnavajo evolucijo samo programi s
175 (in 210) urami biologije. Razumevanje evolucije je pomembno za
razumevanje ţivega sveta, zakaj so organizmi raznoliki, kako se lahko in do
katere mere se lahko prilagajajo okolju, kaj so vzroki izumiranja, itd. Prav
tako ima evolucija človeka veliko pomembnih splošnih načel, ki jih v šolah
ne bi smeli prezreti. To je področje, ki bi ga morali v šolah obravnavati
interdisciplinarno. Povezano je tako z biologijo, sociologijo, okoljsko
vzgojo, geografijo, umetnostjo in tudi s slovenskim jezikom. Seveda pa je
ta problematika povezana tudi fizikalnimi in kemičnimi vsebinami (fizikalna
in kemična evolucija).
V ţelji, da bi čim več učiteljev in odgovornih za učne načrte
razmišljalo o pomenu poučevanja evolucije človeka v osnovnih in srednjih
šolah in da bi njene cilje in vsebine bolj vključili v naš pouk, je napisan
naslednji prispevek.
Uvod
Evolucijska teorija je danes priznana veda o izvoru in razvoju ţivih
bitij, ki so se spreminjali v geoloških preteklosti. Veda je razmeroma mlada,
saj je naše ţivljenje prekratko, da bi lahko opazili večje spremembe pri
organizmih. Začetek evolucije priznane kot teorija in veda štejemo z izidom
knjige O nastanku vrst, ki je izšla leta 1859, v kateri je Charles Darwin
pojasnil raznolikost organizmov in njihovo evolucijo kot posledico naravne
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selekcije. Letos mineva 200-letnica rojstva Charlesa Darwina in 150-letnica
izida njegove knjige. Brez evolucije si danes ne moremo znanstveno
razlagati raznolikosti in pestrosti organizmov. Biologija in evolucija sta tesno
povezani, oziroma je evolucija del biologije.
Razvoj človeške vrste zanima, oziroma bi moral zanimati vsakega
bodočega izobraţenca. Zato bi morala šola, tako osnovna kot srednja,
posvečati temu področju več pozornosti. Otroke v osnovni šoli zanima
narava, ki je okrog njih kot tudi organizmi, ki so ţiveli v preteklosti. Predvsem
so za njih zanimivi dinozavri, ki jih poznajo iz knjig in filmov, zanima jih tudi,
kako smo se razvijali oziroma kakšni so bili naši predniki.
Prav spoznavanje evolucije človeka pomaga ilustrirati mnogo
pomembnih splošnih načel in vidikov evolucije. Ena od pomembnih tem je
uspešnost človeške vrste. V šoli lahko obravnavamo, kako pomemben je
bil socialni razvoj (velikost in struktura skupine, osebni odnosi, kooperacija,
jezik, razvoj tehnologije), ki je vplival na biološko evolucijo. Evolucija
človeka je področje, ki ga je nujno treba obravnavati medpredmetno, če
ne celo interdisciplinarno. To v naši praksi še ni pogosto. Druga tema je,
kako je človek povečal nadzor nad okoljem in tako dosegel ter presegel
povezanost med seboj in okoljem. Poleg tega pa je pomembno, da
poznavanje evolucije poudari enotnost in po drugi strani različnost vseh
ljudi. Vsak človek je posebnost zase, po drugi strani pa smo se vsi ljudje
razvili iz skupnega prednika in imamo zato veliko skupnih značilnosti. Še
posebej je vaţno dejstvo, da si vsi delimo določene pomembne biološke
značilnosti človeške vrste. Zlasti je pomembno, da v tem kontekstu
soočimo učence z njihovimi navadami, pretečim rasizmom in pretiranim
nacionalizmom, kar je v zadnjih stoletjih povzročilo človeštvu veliko zla. Ĉe
bi v nov učni načrt vključili več evolucije človeka, bi to imelo prav gotovo
velike prednosti.
Danes, ko veliko govorimo o ekologiji in varovanju naravne
dediščine, je edini porok, da bodo naši zanamci znali čuvati naravo v tem,
da jo bodo poznali, razumeli njene zakonitosti in si oblikovali odgovoren
odnos do narave in okolja. Prav tako pa bi morali mladi poznati vsaj
osnove evolucije človeka, saj bi moralo vsakogar zanimati, od kod smo in
kako smo se razvijali preko več milijonov let. Tako bi morali temu posvetiti
več ur in samo tematiko prepletati z drugimi predmeti: zgodovino,
sociologijo, umetnostjo in geografijo. Učenci bi se tako bolj zavedali, da
imamo vsi ljudje skupne prednike in da smo vsi ljudje enakovredni ne
glede na barvo koţe. Tako bi ţe zelo zgodaj vzgajali strpne ljudi, ki bi
razumeli in cenili raznolikost in ne bi bili nacionalno nestrpni. S
poučevanjem evolucije človeka omogočimo dijakom, ne samo dobro
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osnovo za bodoče znanstvenike, ampak s tem vzgajamo ljudi, ki se
zavedajo pomembnosti socialnih odnosov ter prav tako pomena bioloških
zakonitosti pri odnosih med ljudmi.
Ljudje imamo različno barvo koţe. Ta je bila in je marsikje po svetu
še predmet razprave o »več« in »manj« vrednih rasah. Sodobni svet ne
govori več o rasah, saj imamo vsi istega prednika. Vendar imamo ljudje
sposobnost prilagajanja na okolje. Različna barva koţe pri ljudeh, ki ţivijo v
različnih predelih Zemlje, je odraz prilagoditve v dolgem obdobju na
različna okolja, v katerih se je gibal človek. To kaţe na to, kako
pomembna je barva koţe za preţivetje. Naše sedanje znanje o evoluciji
človeške koţe kaţe na to, da lahko razlike v barvi koţe, kot večino naših
fizičnih lastnosti, razloţimo kot prilagoditev na okolje s pomočjo naravne
selekcije, torej s poznavanjem evolucije. Verjetno bo prišel dan, ko bomo
sledi starih znanstvenih napak zbrisali in jih nadomestili z boljšim
razumevanjem razvoja človeštva in raznolikosti (raznovrstnosti). Našo
raznolikost v barvi koţe bi morali obravnavati kot enega od najbolj vidnih
dokazov naše evolucije kot vrste.
V zadnjih tridesetih letih se je paleoantropologija močno razvila
zaradi številnih sistematičnih najdb predvsem v Afriki, Aziji in Evropi. Z
novimi najdbami odkrivajo paleoantropologi nove vrste, o katerih lahko
beremo v strokovnih revijah in poljudnih časopisih. Namen odkrivanja
novih fosilov ni samo najdba ostankov hominidov, ampak skušajo
strokovnjaki sestaviti natančno sliko, v kakšnem okolju so ţiveli in
rekonstruirati njihov način ţivljenja. Tako lahko rečemo, da strokovnjaki ne
gledajo nanje samo kot na moţne prednike človeka, ampak kot na
specifične organizme, ki so se prilagajali in odgovarjali na spremembe v
okolju.
Paleoantropologija, študij evolucije človeka v širšem kontekstu
proučuje fosilne najdbe naših prednikov. Iz njih lahko sklepamo, kako je
potekala evolucija človeka. Paleoantropologi skušajo rekonstruirati
obnašanja zgodnjih hominidov in njihove prilagoditve na razmere, ki so
vladale v času njihovega bivanja. Popolnejšo sliko o evoluciji dopolnjujejo
tudi rezultati, ki jih zbirajo arheologija, geologija in paleontologija.
Ĉeprav je v svetu paleoantropologija pomembna veda, pa je v
naših osnovnih in srednjih šolah evolucija organizmov in še posebej
človeka zastopana le z nekaj urami.
Osnovna šola: v osmem razredu devetletne šole ima biologija 52 ur.
V okviru učne teme »Sistematika in evolucija« je napisan en sam cilj, da
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učenci spoznajo evolucijski razvoj človeka. Učenci morajo razloţiti, zakaj
uvrščamo človeka med sesalce in primate, in opisati evolucijski razvoj
človeka. Teţko si je predstavljati, kako lahko v nekaj urah, ki jih predvideva
učni načrt, spoznajo evolucijski razvoj človeka.
V devetem razredu devetletne šole ima biologija 64 ur in biološka
učna tema je Ĉlovek. Učenci spoznavajo človeško telo po posameznih
organskih sistemih. V učnem načrtu ni omenjena evolucija človeka. Lahko
pa bi, oziroma bi morali, v okviru teme o človeškem telesu vplesti tudi
nekaj poglavij o evoluciji človeka.
V srednjih šolah sta program in število ur za biologijo različna. Srednje
šole, ki imajo 175 ur biologije ali več (210 ur), kot je splošna gimnazija,
imajo v programu pet ur evolucije človeka, šole z manj urami biologije pa
evolucije človeka ne obravnavajo.
Poleg tega, da je za to snov namenjenih največ pet šolskih ur, jo po
programu obravnavajo na koncu šolskega leta. Tako velikokrat zmanjka
časa, ali pa je večina ocen ţe zaključenih in tako učenci obravnavanja te
snovi ne vzamejo dovolj resno.
V Predmetnem izpitnem katalogu za maturo v letu 2005 za predmet
Biologija z ekologijo, ki ga je pripravila Republiška predmetna komisija za
biologijo in ekologijo, so navedeni cilji, ki naj jih dijak doseţe pri določeni
izpitni vsebini. Za evolucijo človeka v okviru poglavja o evoluciji so
navedeni naslednji cilji, ki jih mora učenec doseči:
- uvrsti človeka v sistem
- našteje in razloţi prilagoditve primatov na drevesni način ţivljenja
- s klimatskimi in vegetacijskimi spremembami utemelji prehod
primatov na ţivljenje v afriški savani in razvoj pokončne drţe ter
dogodke kronološko opredeli
- našteje anatomske in morfološke spremembe, ki so posledica
pokončne drţe
- našteje prednosti, ki jih omogočijo pokončna drţa, uporaba orodja
in uporaba ognja
- poveţe razvoj človeka z razvojem moţganov
- razloţi razvoj človeške inteligence s pozitivno povratno zanko med
biotsko in psihosocialno evolucijo s poudarkom na govoru in jeziku
- primerja neandertalca in modernega človeka ter navede obdobje
obstoja obeh
Kot vidimo, izpitni katalog od dijaka ne zahteva dovolj znanja s
področja evolucije človeka, kar je razumljivo pri tako majhnem obsegu ur.
Po drugi strani pa samo zadnja alineja zahteva od dijaka znanje, da so
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pred Homo sapiensom ţiveli tudi drugačni ljudje (Homo neanderthalensis),
ne zahteva pa, da bi vedeli, kakšne oblike hominidov so ţivele pred 4
milijoni let in kasneje, kako so se razvijale, v čem so se razlikovale, kakšne
so bile njihove specifične telesne značilnosti, kot prilagoditev na okolje,
kakšen je bil njihov način ţivljenja in da je v določenem obdobju ţivelo
istočasno več različnih vrst hominidov. Razumljivo je, da v tako malo urah,
kot jih je namenjenih temu poglavju, ne morejo vsega tega predelati, zato
bi morali razmišljati o načinu, kako obogatiti njihovo znanje.
Lep dokaz, da se evolucija človeka v naših osnovnih šolah premalo
obravnava je dokazala ena od mednarodnih študij TIMSS (zbiranje
podatkov je potekalo maja in junija 1995), v kateri so izvedli raziskavo v
več kot štiridesetih drţavah širom po svetu. Devet in trinajstletni otroci iz
različnih deţel so odgovarjali na enaka vprašanja pod čim bolj enakimi
pogoji, tako da so lahko rezultate primerjali. Eno od vprašanj je vsebovalo
snov iz evolucije razvoja ţivali. To vprašanje so v Sloveniji postavili 371
učencem sedmega razreda in 344 učencem osmega razreda. Pokazalo
se je, da je 41,5% učencev sedmega razreda in 52,8% učencev osmega
razreda pravilno odgovorilo, da se je v evoluciji ţivljenja na Zemlji med
vsemi ţivalmi človek razvil najkasneje. Švedski učenci so dosegli najboljši
rezultat (89,4%). Mednarodno povprečje pravilnih odgovorov je bilo 60,3%.
Tako se je Slovenija pri tem vprašanju uvrstila pod povprečje. Nad 80% so
dosegle poleg Švedske še naslednje drţave: Danska, Nova Zelandija,
Avstralija, Francija, ZDA, Avstrija, Norveška, Anglija, Tajska in Islandija. Med
sedmošolci je več kot polovica učencev odgovorila, da so se najkasneje
razvile ţuţelke. Slabše od slovenskih učencev so se uvrstili učenci iz Cipra,
Grčije, Irana, Juţnoafriške republike, Kolumbije, Latvije in Slovaške (Šetinc,
1998). Iz rezultatov lahko sklepamo, da naši učenci premalo poznajo
evolucijo ţivih bitij in prav tako razvoj človeka. Ob tem rezultatu bi se
morali zamisliti in posvetiti v šoli več ur evoluciji organizmov kot tudi
evoluciji človeka.
Zaradi vsega navedenega smo ţeleli izvesti manjšo raziskavo, ki bi
osvetlila, kakšno je razumevanje evolucije med našimi študenti, ki so ţe
zaključili srednješolsko šolanje in koliko se razlikuje od predstav devetletnih
učencev, ki v šoli še niso obravnavali teh poglavij.
Metode in materiali
V naši raziskavi smo zajeli 100 devetletnih učencev (Bajd, 2000) in
443 študentov prvega letnika Pedagoške fakultete, ki so se vpisali na redni
študij smer razredni pouk oziroma izredni študij smer vzgojitelj ali razredni
pouk, ki so maturirali pred več leti (Bajd, 2003).
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Ţeleli smo ugotoviti, kakšne so njihove predstave o evoluciji človeka,
kaj o tem ţe vedo, kakšne so njihove napačne predstave in preko katerih
virov so prišli do teh spoznanj. Devetletnike smo izbrali za to, ker se ti pri
pouku po učnem načrtu še niso seznanili z evolucijo. Zastavili smo jih
različna vprašanja na temo evolucije človeka.
Enaka vprašanja smo zastavili tudi študentom, ki so ţe zaključili
srednjo šolo. Odgovore na vprašanja smo razdelili glede na to, koliko let
biologije so imeli v srednji šoli. Tako smo dobili odgovore študentov, ki so se
v srednji šoli učili biologijo od enega do štirih let. Kljub različnemu številu let
srednješolske biologije pa so vsi študenti imeli v osnovni šoli predmet
Razvojni nauk, tako da so v obveznem osemletnem šolanju obravnavali
evolucijo in so določene predstave o evoluciji prav gotovo črpali tudi iz
osnovne šole.
Študenti in devetletniki so pisno odgovarjali na vprašanja. Vprašalnik
je vseboval vprašanja odprtega in zaprtega tipa (z dvema ali štirimi
moţnostmi) ter vprašanja izbirnega tipa.
Vprašanja so bila naslednja:
- Ali misliš, da so bile v daljni preteklosti ţivali in rastline na Zemlji takšne
kot danes?
- Ali znaš poimenovati kakšno ţival iz prazgodovine, ki je ţivela včasih,
danes pa ne ţivi več?
- Ali znaš poimenovati kakšno ţival, ki ţivi danes in je sorodnik
dinozavrov?
- Ali so v času dinozavrov ţiveli tudi ljudje?
- Ali smo ljudje od nekdaj takšni, kot smo danes?
- Kako so izgledali naši predniki?
- Kje so ţiveli naši predniki?
- S čim so se hranili naši predniki?
- Kateri od naštetih organizmov so se po tvojem mnenju najkasneje
pojavili na Zemlji? (obkroţi) človek, ţuţelke, plazilci, ptiči
- Od kot vse to veš? (TV, knjige, šola, starši, drugo)?
Podobne odgovore smo strnili v kategorije in jih grafično prikazali.
Najbolj značilne odgovore smo strnili v tabelo 17
Rezultati
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Odgovore smo razvrstili v več kategorij. Tako smo dobili najbolj
pogoste odgovore devetletnikov in študentov, ki so imeli v srednji šoli eno,
dve, tri ali štiri leta biologije. Odgovori študentov z različnim številom
srednješolske biologije so prikazani ločeno.
Nekaj vprašanj smo zastavili samo študentom ne pa devetletnikom,
zato odgovori niso predstavljeni v tabeli ampak v komentarju pod tabelo.
9 letni

1. leto
biologije

2. leti
3. leta
4.leta
biologije biologije biologije

Ali misliš, da so bile v daljni preteklosti ţivali
in rastline na Zemlji takšne kot danes?
Ali znaš poimenovati kakšno ţival iz
prazgodovine, ki je ţivela včasih, danes pa
ne ţivi več?.
Ali znaš poimenovati kakšno ţival, ki ţivi
danes in je sorodnik dinozavrov?

88% da

100% da

100% da

98% da

98% da

74%
dinozavri

84 %
dinozaver

60%
dinozaver

60%
dinozaver

68 %
dinozaver

28%
krokodil

24%
kuščarji

22%
kuščarji

28 %
kuščarji

38%
kuščarji

Ali so v času dinozavrov ţiveli tudi ljudje?

62% da

17 % da

13% da

22% da

21 % da

Ali smo ljudje od nekdaj takšni kot smo
danes?

78% ne,
smo se
razvijali

100 % ne

100 % ne

98% ne

98 % ne

17 %
kosmati
18% kot
opice
84 % v
jamah
65%
rastline in
ţivali

17%
kosmati
11% kot
opice
75% v
jamah
70%
rastline in
ţivali

22 %
kosmati
20 % kot
opice
72 % v
jamah
76%
rastline in
ţivali

17%
kosmati
14% kot
opice
74 % v
jamah
72%
rastline in
ţivali

86%
človek

80 %
človek

88 %
človek

81 %
človek

39% šola
25 %
knjige

37 % šola
30 %
knjige

Kako so izgledali naši predniki?

Kje so ţiveli naši predniki?
S čim so se hranili naši predniki?
Kateri od naštetih organizmov so se po tvoje
najkasneje pojavili na Zemlji? (obkroţi)
človek, ţuţelke, plazilci, ptiči
Od kot vse to veš? (TV, knjige, šola, starši,
drugo)?

36% ne
vem, 33%
kot opice
47% v
jamah
/
59 %
človek

57%
44% šola
33 % šola
knjige
28% knjige 28% knjige
48 % starši

Na drugo vprašanje o ţivalih iz prazgodovine, so poleg dinozavrov,
učenci naštevali mamuta (35%) in celo mastodonta (6%). Študenti pa so
omenili še mamuta (17%- 28%) in jamskega medveda (3%).
Kot ţivali sorodnike dinozavrov so učenci poleg krokodila omenjali še
plazilce (26%) in slone (17%), študenti pa ţelve (9-3%) in ptice 6-4%).
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Študente, smo tudi vprašali, če poznajo kakšne rastline, ki so ţivele v
preteklosti in jih danes ni več. Rezultati so pokazali, da je samo 7 %
študentov z enim letom srednješolske biologije in 15% z dvema do štirimi leti
srednješolske biologije omenilo praproti.
Prav tako smo samo srednješolcem postavili dodatno vprašanje, če
vedo, v kateri deţeli so ţiveli naši najstarejši predniki. Samo 10% tistih z
enoletno srednješolsko biologijo, 14% z dvoletno in 26% s tri ali štiri letno
biologijo je odgovorilo Afrika. Večinoma (68-57 %) pa je bil odgovor ne
vem. V manjšem procentu so odgovarjali tudi Azija, Avstralija, Evropa,
Egipt, Mezopotamija.
Kljub temu, da večina študentov ve, da smo se ljudje najkasneje
pojavili na Zemlji, pa 4% študentov z enoletno srednješolsko biologijo in 12
% študentov s štirimi leti biologije še vedno misli, da so to bile ţuţelke.
Zanimivo je, da so na to vprašanje najslabše odgovarjali tisti študenti, ki so
imeli štiri leta biologije v srednji šoli.
Diskusija
Analiza je pokazala, da imajo devetletni otroci ţe veliko zanimivih
predstav. Nekatere od teh so pravilne, nekatere pa precej drugačne od
resničnosti. Večina vprašanih otrok je vedela, da so se ţivali in rastline
razvijale in da so nekatere izumrle. Večina ve, da ţivali in rastline niso bile
vedno enake, ampak so se spreminjale v dolgem časovnem obdobju.
Otrokom kot tudi študentom so od izumrlih ţivali najbliţji dinozavri. O njih so
zvedeli preko knjig, TV in ne nazadnje je imel velik vpliv tudi film Jurski
park. Učencem in študentom so bolj poznane ţivali iz preteklosti kot
rastline.
Velik procent vprašanih devetletnikov (62%) misli, da je človek ţivel
istočasno z dinozavri. Vzrok so prav gotovo filmi in risanke ( na primer o
Kremenčkovih), kjer nastopajo dinozavri skupaj z ljudmi. Tudi vsi študenti
ne vedo, da so ljudje ţiveli mnogo kasneje kot dinozavri. Ti rezultati kaţejo
na to, da učenci in študenti nimajo dobre predstave, da je razvoj
organizmov na Zemlji potekal v dolgem časovnem obdobju in se premalo
zavedajo, da so se v zgodovini Zemlje dogajale vremenske spremembe, ki
so bile vzrok prilagajanja in spreminjanja organizmov v daljšem časovnem
obdobju. Zanimivo je, da so boljši odgovori študentov z dvoletno biologijo
kot študentov s tri ali štiriletni biologijo. Odgovori na vprašanje, kateri od
naštetih organizmov so se pojavili na Zemlji najkasneje, kaţejo, da 12- 20%
srednješolcev ne ve, da se je človek pojavil Zemlji najkasneje. Devetletniki
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so na to vprašanje odgovorili slabše, kar pa ni presenetljivo, saj tega v šoli
še niso obravnavali in imajo slabše predstave o časovni razseţnosti. Naši
rezultati so celo boljši od TIMSS-ovih, kar kaţe na to, da šola ni dovolj
prispevala k njihovemu razumevanju evolucije ţivih organizmov.
Razveseljivo pa je dejstvo, da večina devetletnikov in večina
študentov ve, da naši predniki niso bili taki, kot smo mi danes in da so se v
evoluciji spreminjali. Slabše predstave pa imajo vsi anketirani, kako so
izgledali naši predniki, kaj se je v evoluciji spreminjalo in zakaj smo se razvili
do današnje stopnje.
Zanimive so njihove predstave, kako so izgledali naši predniki in kje
so ţiveli. Devetletni učenci so največkrat odgovorili da ne vedo (36%), 33%
pa jih je odgovorilo, da so bili naši predniki podobni opicam. Drugi
odgovori so bili še naslednji: da so bili naši predniki drugačni od nas, da so
izgledali stari, bili so taki kot mi, bili so kosmati, hodili so po štirih in tega
nihče ne ve. Študenti so omenjali, da so bili naši predniki sključeni, manjši,
čokati, imeli so nizko čelo, kar je prav gotovo asociacija na neandertalce
in ne na avstralopiteke, ki so ţiveli pred več kot 4 milijoni let, neandertalci
pa pred pribliţno 100.000 leti.
Tudi odgovori na vprašanje, kje so ţiveli (bivališča) in v kateri deţeli,
kaţejo, da imajo anketirani srednješolci predstavo o naših prednikih kot o
neandertalcih. To niti ni presenetljivo, saj se v srednji šoli obravnava
neandertalec, ostali predniki in sorodniki pa so le omenjeni. Premalo je
poudarjena evolucija in vzroki zanjo v okviru celotne evolucije človeka.
Devetletniki so poleg jam (47%) kot bivališče prvih prednikov omenjali tudi
gozd (41%). Lahko sklepamo, da so devetletniki ob tem vprašanju mislili na
naše prednike, ki so ţiveli pred neandertalci in so bili delno še vezani na
drevesni način ţivljenja. Na drevesih so dobili hrano, tja so hodili počivat ali
pa so se skrili pred plenilci. Manj kot 10 % srednješolcev je omenilo gozd.
Študenti so zopet povezovali bivališča z neandertalci kot našimi predniki.
Pomemben rezultat naše analize pa je ta, da so glavni viri
informacij, ki so jih navajali devetletniki, knjige. Knjige je navedlo več kot
polovica devetletnikov. Zato bi morali temu posvetiti še več pozornosti na
ta način, da bi bilo na našem knjiţnem trgu in v revijah več prispevkov na
temo evolucije človeka in da bi bila ponujena literatura, preprosto
napisana s ciljem, da bi bila otrokom razumljiva a strokovno neoporečna
(Bajd, 2000). Ĉetrtina študentov je tudi navedla, da so dobili informacije o
evoluciji človeka iz knjig in revij.
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Rezultati kaţejo, da devetletni otroci ţe marsikaj vedo o evoluciji
organizmov na Zemlji, vključno z evolucijo človeka, čeprav tega niso
obravnavali v šoli. Iz tega lahko sklepamo, da je snov za učence privlačna
in zanimiva in si sami iščejo različne informacije. Zato bi lahko evoluciji v
osnovni šoli posvetili več ur.
Z vključevanjem vsebin evolucije in evolucije človeka v učne načrte
učenci bolje razumejo evolucijska dogajanja, katerih rezultat smo mi sami
kot tudi ţivljenje okrog nas, poleg tega pa tudi, kako se evolucijsko
dogajanje odraţa danes, kako smo prilagojeni oziroma kako se
prilagajamo spreminjajočim se razmeram.
Nerazumljivo pa je, da je veda, ki postaja v svetu vse bolj
pomembna, pri nas premalo zastopana v učnem programu tako za
osnovne šole kot tudi srednje.
Menim, da bi morali v projektu razvijanje naravoslovnih kompetenc,
obravnavati vsebine iz zgodovine Zemlje in evolucije ţivljenja na Zemlji od
prvih začetkov do nastanka človeške vrste. Pri tem bi se lahko, ne samo
vsebine iz kemije, fizike in biologije dopolnjevale, ampak tudi iz geografije,
zgodovine in sociologije. Poznavanje evolucije organizmov, raznolikosti in
pestrosti ţivali in rastlin daje tudi osnovo za razumevanje posledic, ki jih
lahko človek z neodgovornim ravnanjem do našega planete povzroči.
Nekatere od teh so lahko usodne za obstoj naše vrste.
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Računalniško podprt laboratorij v osnovni šoli in razvoj
naravoslovnih kompetenc
(Computerised laboratory in lower secondary school and development
natural competences)
Andreja Špernjak, Andrej Šorgo, Fakulteta za naravoslovje in matematiko,
Oddelek za biologijo, Univerza v Mariboru

Povzetek
V izobraţevanju se je za dvig kakovosti ţivljenja, za svobodno,
odgovorno in uspešno ţivljenje, pozornost usmerila na razvoj kompetenc.
Strokovnjaki so kompetence razdelili v več sklopov, ki so medsebojno
povezani. Zaradi hitrega načina ţivljenja bi bilo smiselno zdruţiti več
aktivnosti, s katerimi bi v istem času razvili čim več različnih kompetenc. V
šolstvu bi naravoslovne kompetence lahko razvijali v veliki meri s pomočjo
računalniško podprtega laboratorija, ki nudi razvoj palete kompetenc
zapisane s strani Evropskega parlamenta in sveta.
Uvod
V zadnjih desetletjih je dozorelo spoznanje, da absolventi šol
največkrat niso pripravljeni v zadostni meri na izzive, ki jih od njih zahteva
vključevanje v globalizirano druţbo, trg dela ter zahteve po vseţivljenjskem
in proţnem izobraţevanju. V iskanju rešitve za dvig kakovosti znanja in iz
njega izhajajočega dviga kakovosti ţivljenja potrebnega za svobodno,
odgovorno in uspešno ţivljenje, se je pozornost usmerila na kompetence
(Ivšek, 2006; Svetlik, 2006).
Ob tem se postavlja vprašanje, katere so ključne kompetence, ki
omogočajo izpolnitev opredeljenega cilja. Morale bi biti tiste, ki so
relevantne za vse ljudi, ne glede na spol, razred, raso, kulturni izvor in
druţinske okoliščine ali materni jezik. Biti morajo skladne z etičnimi,
gospodarskimi in kulturnimi vrednotami in navadami skupnosti.
Na osnovi devetih naborov ključnih kompetence je Svetlik (2006) je
napravil sintezo in le-te zdruţil v sklope:
1. socialne kompetence v smislu sposobnosti vzpostavljanja dobrih
odnosov z drugimi, sodelovanje oziroma delo v timih, skupnosti in
podobno;
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2. obvladovanje materinega jezika, branje v smislu hitrega
pridobivanja pisnih informacij, pisno in ustno sporočanje,
komuniciranje idej in informacij;
3. sposobnost divergentnega mišljenja, kritičnega presojanja,
ustvarjalnosti in reševanja problemov;
4. obvladovanje novih tehnologij, zlasti informacijsko- komunikacijskih;
5. medkulturna kompetentnost v smislu poznavanja splošne in različnih
kultur ter obvladanje vsaj enega tujega jezika;
6. obvladovanje strategij samostojnega učenja in načrtovanja
ţivljenjske poti oziroma osebnega razvoja;
7. obvladovanje števil, matematike, analitičnega mišljenja;
8. podjetniška kompetentnost v smislu sposobnosti organiziranja,
načrtovanja, vodenja, odločanja, ipd.
O pomenu, ki ga daje kompetencam Evropska unija, je moţno
sklepati iz referenčnega okvirja EU. Le-tega
določa osem ključnih
kompetenc (Priporočilo evropskega parlamenta in sveta), ki bi jih na
področju naravoslovja glede na pomembnost lahko razdelili v tri skupine
(slika 1).
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Slika 1: Razdelitev ključnih kompetenc na področju naravoslovja

Vse ključne kompetence štejemo za enako pomembne, saj vsaka
od njih prispeva k uspešnemu ţivljenju v druţbi znanja. Številne
kompetence se prekrivajo, dopolnjujejo in povezujejo: vidiki, ki so
bistvenega pomena za eno področje, bodo podpirali kompetence na
drugem. Kompetenca na področju temeljnih osnovnih znanj jezika,
kompetenca branja, pisanja, računanja in na področju informacijskokomunikacijske tehnologije (IKT) je bistvena podlaga za učenje, učenje
učenja pa podpira vse učne dejavnosti. Obstajajo številne teme, ki se
uporabljajo v celotnem referenčnem okviru: kritično razmišljanje,
ustvarjalnost, dajanje pobud, reševanje problemov, ocena tveganj,
sprejemanje odločitev ter konstruktivno obvladovanje čustev so
pomemben dejavnik pri vseh ključnih kompetencah.
Za uporabo računalnika in njene dodatne opreme učenci v prvi vrsti
razvijajo kompetence digitalne pismenosti, ki vključuje varno in kritično
uporabo IKT pri delu, v prostem času in pri medsebojnem sporazumevanju.
Digitalna pismenost vključuje osnovna znanja v IKT: uporaba računalnikov
za iskanje, ocenjevanje, shranjevanje, proizvodnjo, predstavitev,
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izmenjavo informacij ter za sporazumevanje in sodelovanje v skupnih
omreţjih po internetu.
Digitalna pismenost zahteva temeljito razumevanje in poznavanje
pojmov, dejstev in procesov, vloge in priloţnosti IKT v vsakdanjem ţivljenju:
v zasebnem in socialnem ţivljenju ter pri delu. Le-ta vključuje glavne
računalniške aplikacije, kot so obdelava besedila, izdelava razpredelnic,
zbirke podatkov, shranjevanje in upravljanje podatkov ter razumevanje
moţnosti ter potencialnih 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 IKT 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 IKT.
V prispevku sem se osredotočila na uporabo računalnika in
pripadajočih merilnikov pri urah biologije in naravoslovja – računalniško
podprt laboratorij (RPL), saj s takim načinom dela učenci lahko razvijajo
več ključnih kompetenc na področju naravoslovja in to le z enim načinom
dela. S takim načinom dela zadovoljimo več pedagoških komponent: v
istem času razvijamo naravoslovne kompetence in zadovoljujemo načelo
časovne ekonomičnosti (več kompetenc v krajšem času).
Jedro
V zadnjih letih se pri pouku naravoslovnih predmetov vse bolj
uveljavlja računalniško podprto laboratorijsko delo, v katerem računalnik,
opremljen z ustrezno merilno opremo, pridobi vlogo vsestranskega
merilnega instrumenta (Kocijančič in O'Sullivan, 2004). Računalnik,
opremljen z ustreznim vmesnikom za merjenje in krmiljenje, omogoča
popolnoma nove in drugačne razseţnosti izobraţevanja tudi pri pouku
biologije (Šorgo, 2004; Šorgo, 2005; Šorgo et al., 2008). Z uporabo
računalnika in ustrezno dodatno opremo lahko:
- učenci izvajajo posodobljene in bolj zanimive obstoječe
laboratorijske vaje kjer razvijajo sledeče kompetence (slika 1):
- Osnovne
kompetence v znanosti in tehnologiji ter
matematične kompetence
- Digitalna pismenost
- Razumevanje in uporaba naravoslovnih pojmov v maternem
jeziku
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-

z inovativnimi kombinacijami različnih merilnih naprav vpeljemo
nove demonstracijske in samostojne laboratorijske vaje kjer razvijajo
sledeče kompetence (slika 1):
- Učenje učenja
- Samoiniciativnost in podjetnost
- Sporazumevanje v tujih jezikih (saj je večina računalniških
programov te vrste še vedno v tujem jeziku – najpogosteje je
to angleški jezik).

-

izboljšamo vizualizacijo in omogočimo učencu boljšo predstavo o
rezultatih laboratorijskih vaj, ki jih lahko zaradi laţjega razumevanja
prenesemo na primere iz vsakdanjega ţivljenja kjer razvijajo sledeče
kompetence (slika 1):
- Osnovne
kompetence v znanosti in tehnologiji ter
matematične kompetence
- Digitalna pismenost
- Razumevanje in uporaba naravoslovnih pojmov v maternem
jeziku
- Učenje učenja
- Samoiniciativnost in podjetnost
- Sporazumevanje v tujih jezikih

Z uporabo RPL pri naravoslovnih predmetih v osnovni šoli bi učenci
dobili občutek pravega znanstvenega raziskovalnega dela, ker bi šolski
laboratorij lahko spremenili v manjši znanstveni laboratorij. Ob tem bi
razvijali:
- prepoznavanje naravoslovno-znanstvenih vprašanj,
- znanstveno razlaganje pojavov,
- uporabo naravoslovno-znanstvenih podatkov.
Osnovnošolci bi s pomočjo RPL razvijali več različnih kompetenc
posebej, če bi:
- v laboratoriju ali naravoslovni učilnici izvajali več praktičnih
poskusov,
- morali samostojno sestaviti preprost načrt laboratorijskega poskusa
za raziskovanje naravoslovnega problema,
- lahko sami pripravili poskuse,
- morali narediti raziskavo, s katero bi preverili svoje zamisli,
- profesor s primeri uporabe sodobne tehnologije pokazal, kako je
naravoslovje pomembno za druţbo in njen razvoj,
- profesor jasno razloţil, kako pomembno je naravoslovno znanje v
ţivljenju posameznika,
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-

profesor s pomočjo naravoslovja pomagal učencem razumeti svet
zunaj šole,
profesor razloţil, kako lahko naravoslovno znanje uporabijo pri
različnih ţivljenjskih pojavih (Planinšič, ).

V sklepni fazi nas je zanimalo, kje v posodobljenem učnem načrtu za
naravoslovje v 6. in 7. razredu in biologijo v 8. in 9. razredu osnovne šole so
zapisane aktivnosti s pomočjo IKT pri katerih bi učenci lahko tudi razvijali
zgoraj opisane kompetence. Po pregledu učnih načrtov, smo ugotovili, da
pri nobeni vsebini niso podane dejavnosti ali vsaj smernice za uporabo IKT
s katerimi bi lahko razvijali naravoslovne kompetence, zato v tabeli 1
povzemamo splošne cilje / kompetence pri katerih bi s pomočjo RPL lahko
razvijali naravoslovne kompetence.
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Cilji iz prenovljenega učnega načrta za
naravoslovje v 6. in 7. razredu in za biologijo
v 8. in 9. razredu

Predlog uporabe RPL pri urah naravoslovja v 6. in 7. razredu in biologije v 8. in 9. razredu osnovne šole za razvoj
ključnih naravoslovnih kompetenc.
Razvoj naravoslovnih kompetenc s pomočjo RPL
naravoslovje v 6. in 7. razredu
biologijo v 8. in 9. razredu
razumevanje dejavnikov, ki vplivajo na stabilnost oz.
nestabilnost ekosistemov,
poznavanje in razumevanje
razumevanje pretoka energije in kroţenje snovi skozi ţive
temeljnih naravoslovnih
sisteme,
konceptov ter njihova uporaba
ustrezen on odgovoren odnos do narave na osnovi znanja in
pri razlagi naravnih pojavov in
razumevanja ter interes za njeno aktivno ohranjanje
dogajanj v okolju,
iskanje, obdelava in vrednotenje
sposobnost za prepoznavanje kompleksnih problemov in
podatkov iz različnih virov,
njihovo reševanje ter znanstven način razmišljanja,
razvijanje eksperimentalnih
učenje na osnovi opazovanj in eksperimentov ter ročne
spretnosti in metod raziskovanja,
spretnosti,
razvijanje stališč in odnosov,
zmoţnost uporabe sodobne tehnologije, iskanje in obdelavo
razumevanje vplivov
podatkov in ekstrakcijo informacij,
naravoslovno-matematičnih
zmoţnost za sodelovanje in odgovornost pri delu ter
znanosti in tehnologij na razvoj
načrtovanje in izvajanje enostavnih bioloških raziskav ter
druţbe in na okolje.
interpretacije rezultatov in sposobnost kompleksnega
mišljenja.
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Diskusija (s sklepi)
Gospodarska globalizacija in informacijska revolucija napovedujeta
radikalne spremembe v sami naravi procesa učenja (Blaţič, 2008), zato
bodo učitelji morali spremeniti tudi metode poučevanja (Hardman, 2005).
V osnovni šoli je IKT uporabljena kot sposobnost iskanja, zbiranja in
obdelave tekstovnih gradiv, RPL pa je v osnovni šoli novost, ki poleg
omenjenih sposobnosti omogoča razvoj ključnih naravoslovnih
kompetenc, vendar tak način dela bomo v osnovne pole morali šele
uvesti. Učitelji se za uporabo RPL delu le redko odločajo, ker imajo
občutek, da so nevešči, da bi za pripravo takega načina dela potrebovali
veliko dodatnega časa in veščin.
V gimnazijskih programih učitelji naravoslovnih predmetov uspešno
uporabljajo RPL kot pripomoček za laboratorijsko delo pri katerem razvijajo
predvsem generične kompetence (kompetence, ki jih posameznik bolj kot
s specifičnim učenjem določene snovi razvija z načinom dela), ki so
predmetno neodvisne. Učitelji bi z uporabo RPL v prvi vrsti sami utrdili
generične kompetence, učenci pa bi le-te (še dodatno) razvijali. Glede
na trenutnem trendu uporabe RPL bi morebiti marsikateri učenec laţje /
hitreje razvil ključne kompetence na področju naravoslovja, hkrati pa tudi
generične kompetence.
Nikakor ne smemo misliti, da bi z uporabo RPL, (ker delamo z
aparaturami), izpodrinili razvoj osebnih in/ali socialnih kompetenc. Učenci
ob uporabi RPL lahko prav tako razvijajo socialne in drţavljanske
kompetence, kulturno zavest in izraţanje, saj bi učenci medsebojno
sodelovali, komunicirali in se navajali na skupinsko delo.
Uvedba RPL v osnovnošolske laboratorijske vaje predstavlja za vse
(učitelje in učence) noviteto. Do sedaj učenci nikoli niso bili glavna ovira
pri uvajanju novitet v šolski sistem, temveč učitelji, posebej tisti, ki so se
strogo drţali učnih načrtih, čeprav le-ti dopuščajo izbor načinov in metod
dela. Učitelji se najprej prestrašili neznanega, nato pa ugotovijo, da bo
potrebno vloţiti dodatno energijo za usvojitev novosti in spremembi način
razmišljanja. Ravno zaradi slednjega bi v učne načrte, pod aktivnosti, bilo
dobro zapisati, delo z računalnikom in podpornimi sredstvi. S tem bi
zagotovili delo z drugačnimi, modernejšimi pristopi, učitelji pa se ne bi
mogli izgovarjati, da tako delo v učnem načrtu ni predvideno. Učenci ţe v
osnovni šoli zelo suvereno rokujejo z računalniki in večino potrebne
dodatne opreme, medtem ko jih učni načrti skoraj ne omenjajo.
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Temelji koncepti, skupni vsem naravoslovnim
predmetom
Jana Ambroţič Dolinšek, Pedagoška fakulteta in Fakulteta za naravoslovje in
matematiko Univerze v Mariboru
Temelji koncepti, skupni vsem naravoslovnim predmetom
Poznamo več oblik energije, pri tem se ena oblika energije spreminja v drugo, pri tem pa
se energija ne porablja ampak ostaja njena količina enaka - pa se n zakon o ohranitvi
energije (prvi zakon termodinamike)
snovi in energija se prenašata v obliki materialnih in energijskih tokov
energijski sistemi teţijo k povečevanju svoje entropije in ne k njenem zmanjševanju naravni sistemi teţijo od urejenega k neurejenemu stanju - za prehod od neurejenega v
urejeno stanje je potrebno opraviti delo (drugi zakon termodinamike)
voda je s svojimi lastnostmi najpomembnejše topilo za ţivljenje
Številne energetske pretvorbe so nujne za ţivljenje
Cikli v naravi vplivajo na ţiva bitja
Procesna znanja – doseganje procesnih znanj je odvisno od nivoja izobraţevanja
(vertikale): načrtovanje, razvrščanje, sporočanje, primerjanje, modeliranje, zbiranje in
urejanje podatkov, določanje spremenljivk, interpretacija rezultatov, priprava zaključkov,
praktično delo z različnimi materiali, merjenje, opazovanje, napovedovanje… Odkrivanje
je osnova doseganja procesnih znanj. Procesna znanja so trajnejša takrat, ko imajo
udeleţenci osrednjo vlogo in so vključeni v odkrivanje.
itd.
Temeljni
Temeljni
Temeljni koncepti značilni za biologijo
koncepti
koncepti
(izpolnijo biologi)
značilni za
značilni za fiziko
kemijo
Struktura in delovanje ţivih sistemov:
Ţiva bitja so hkrati podobna in hkrati drugačna kot
neţiva narava.
Potrebe rastlin
Potrebe ţivali
Ĉlovek in njegov odnos do okolja – spoznavanje
sebe in svoje vloge v okolju
Lastnosti ţivega
Razvrščanje organizmov
vse ţivo je zgrajeno iz celic
celica je ţe lahko ţivo bitje
vsi nivoji organizacije ţivljenja, so v tesno povezavi z
obema preostalima naravoslovnima področjema, še
posebej pa to velja za niţji nivoji organizacije ţivljenja,
kot so organeli, makromolekule, molekule, molekule,
elementi..
Organizmi (ţiva bitja) in vrste se s časom spreminjajo
Ţivljenjski cikel posameznega organizma vključuje
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rast, razvoj in razmnoţevanje
Dejavniki, ki omogočajo rast, razvoj, razmnoţevanje
in ohranjanje zdravja človeka
Cikli v naravi vplivajo na ţiva bitja (staranje, vpliv
sezone)
Lastnosti ţivih bitij so podedovane in pridobljene
Preţivetje organizmov je odvisno od sposobnosti
prilagajanje na spremembe v okolju
Biološka evolucija: vse ţivo se razvija in je posledica
razvoja (evolucije). Ta vključuje naravni izbor
Dedovanje, DNA, geni - izraţanje genov in regulacija
izraţanja genov, reprodukcija
Medsebojna odvisnost ţivih bitij med sabo in z
neţivim okoljem:
Urejeno stanje povezano z ţivljenjem na zemlji je
nastalo s pomočjo izrabe energije sonca (pretvorba
svetlobne E v fotosintezi)
Kroţenje energije v ţivih sistemih: kroţenje energije v
ţivih sistemih poganja energija sonca pri tem so
rastline in ţivali odvisni drug od drugega ter
medsebojno povezani
Rastline si pridobivajo »hrano« iz zraka (CO2), vode in
energije sonca
Sončna energija se na zemljo prenaša iz rastlin v ţivali
skozi prehranjevalne verige.
Toplotna energija sonca je gonilna sila kroţenja vode
v naravi.
Za ţivljenje so značilne številne energetske pretvorbe
v rastlinah in ţivalih. Opisujemo jih lahko kot »delo«
ţivih organizmov, čeprav to delo ne vključuje dela v
fizičnem smislu.
Ĉeprav si sami sebe teţko predstavljamo kot stroj, ki
ga poganja elektrika, smo do neke mere prav to.
Prav za vsako celico je značilen elektro-kemijski
potencial, ki regulira transport skozi membrane.
Primer takega potenciala je delovanje ţivčnih celic.
Pretvorbe električne energije so sestavni del
zaznavanja okolja, prav tako pa za odgovor na
draţljaje iz okolja.
Mehansko delo si najlaţe predstavljamo v povezavi z
delovanjem gibal. Tudi za to delo se porablja
energija ATP.
Rastline in ţivali oboji proizvajajo kompleksne
molekule, pomembne za ţivljenje. Primer sta:
Izgradnja DNA, ki je tvoj genetski material. Ĉe ne
proizvajaš novih kopij DNA, ne boš imel informacij, ki
bi se prenašale na potomce. Vsakič, ko se celice
podvajajo, nastajajo nove kopije DNA. Ta sinteza troši
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energijo ATP, ki ima energijo nakopičeno v kemijskih
vezeh organskih molekul.
Procesi rasti zahtevajo porabo veliko tako vezane E,
za podvajanje celic in za povečevanje struktur.
Ţive organizme sestavljajo biološke molekule, ki se
vključujejo v kemizem ţivljenja.
itd.

S temeljnimi koncepti se povezujejo biološki koncepti povezani z
obravnavo:
- Kloroplastov
- Fotosinteze
- Metabolizma: transport…
- Mitohondrijev in ATP
- Bioelektrike
- Esencialnih amino kislin
- Pridobivanja bio-goriv
- Vode
- Ĉutil
- Ţivčevja
- Gibanja…..
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ZNANJA
Poznati osnovne principe
izvedbe meritev

1. generična kompetenca: SPOSOBNOST ZBIRANJA INFORMACIJ
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Natančnost
Meritve dejavnikov okolja
Izvesti meritve
Varno ravnati

Zavedanje pomena
varnostnih ukrepov

Meritve v laboratoriju

Razumeti razliko med
verodostojnimi in
neverodostojnimi
internetnimi viri

Iskati vire po internetu

Zaupanje v rezultate
raziskav in v znanost

Priprava samostojnega
prispevka

Poznati osnovna načela
naravnega sveta

Uporabiti bazo znanja

Pripravljenost za uporabo
baze znanja

Iskanje podatkov po
podatkovnih bazah

Uporabiti bazo znanja

Pripravljenost za uporabo
baze znanja

Iskanje podatkov po
podatkovnih bazah

OPOMBE

Zanimanje za znanost in
tehnologijo
Kritično vrednotenje
znanosti in tehnologije
(vprašanja varnosti,
etična vprašanja)
Pripravljenost pridobiti si
znanje za znanost
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Poznati moţnosti
multimedijske tehnologije
in načine njene uporabe
za zbiranje informacij

ZNANJA
Obvladati informacije

Uporaba računalniških
vmesnikov za zbiranje
podatkov

Uporabljati multimedijsko
tehnologijo za zbiranje
informacij

Priprava računalniške
predstavitve

2. generična kompetenca : SPOSOBNOST ANALIZE IN ORG. INFORMACIJ
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Razmišljati logično

Obvladati informacije

Razmišljati kritično

Poznati moţnosti
multimedijske tehnologije
in načine njene uporabe
za shranjevanje,
obdelavo in izmenjavo
informacij

Uporabljati multimedijsko
tehnologijo

OPOMBE

Obdelava podatkov
Pozitiven vendar kritičen
odnos do uporabe
dejstev

Obdelava podatkov

Obdelava podatkov
Priprava poročila o
raziskavi

Zbirati in obdelovati
informacije (ločevanje
pomembnih od
nepomembnih,
subjektivnih od objektivnih)
Sposobnost uporabe
primernih pripomočkov
(predstavitev grafov, tabel
ipd.) za predstavitev
informacij

Obdelava podatkov
Priprava poročila o
raziskavi

Priprava poročila o
raziskavi
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ZNANJA

Poznati temeljna biološka
dejstva

ZNANJA
Poznati informacije

ZNANJA
Poznati učinkovite
metode učenja in
reševanja problemov na
splošno in v biološkem
kontekstu

3. generična kompetenca : SPOSOBNOST INTERPRETACIJE
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Laboratorijsko delo
Sposobnost logičnega
mišljenja

Meritve

Zbiranje podatkov na
internetu
4. generična kompetenca : SPOSOBNOST SINTEZE ZAKLJUČKOV
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Logično sklepati

OPOMBE

Zavest o potrebi po
logičnih procesih pri
delanju zaključkov

OPOMBE

Laboratorijsko delo
Obdelava podatkov

Sposobnost uporabe
primernih pripomočkov
Priprava poročila o
(predstavitev grafov, tabel
raziskavi
ipd.) za razumevanje in
predstavitev informacij
5. generična kompetenca : SPOSOBNOST UČENJA IN REŠEVANJA PROBLEMOV
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Načrtovanje raziskave
Samostojno načrtovati
učenje
Rešiti konkreten problem
Pozitiven odnos do znanja
Sposobnost kritičnega
in učenja kot vrednote
Projektno delo (npr.
odnosa do predmeta
postavitev šolskega
učenja
vivarija)

OPOMBE
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Sposobnost koncentracije
za daljše ali krajše obdobje
Poznati svoje sposobnosti,
prednosti in slabosti

ZNANJA

Imeti biološko teoretično
znanje

ZNANJA
Dobro poznati in razumeti
številke in merske enote

Poznati osnovne računske
metode

Učinkovito ravnanje s
časom

Zaupanje v svoje
sposobnosti

Projektno delo (npr.
postavitev šolskega
vivarija)

6. generična kompetenca : PRENOS TEORIJE V PRAKSO
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Načrtovanje poskusa
Sposobnost uporabiti
biološko teoretično znanje
v danih realnih situacijah

Zaupanje v svoje
sposobnosti

OPOMBE

Reševanje konkretnega
problema

Sposobnost organizacije

Projektno delo (npr.
postavitev šolskega
vivarija)
7. generična kompetenca : UPORABA MATEMATIĈNIH IDEJ IN TEHNIK
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAĈIN, KAKO
Pripravljenost uporabiti
Uporabiti številke in merske
matematične ideje in
enote v bioloških
Obdelava podatkov
tehnike v bioloških
kontekstih
kontekstih
Pripravljenost uporabiti
Uporabiti osnovne
osnovne računske
računske metode za
metode za reševanje
Obdelava podatkov
reševanje problemov v
problemov v bioloških
bioloških kontekstih
kontekstih

OPOMBE
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Razumeti osnovne
matematične
predstavitve (grafi,
formule, statistika)
Pretvarjati informacije iz
besedne v grafično obliko
in nasprotno
ZNANJA

Sposobnost uporabiti
primerne pripomočke
(predstavitev grafov, tabel
ipd.) za predstavitev
informacij

Priprava pisnega poročila
ali računalniške
predstavitve

8. generična kompetenca : PRILAGAJANJE NOVIM SITUACIJAM
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO

OPOMBE

Pozitiven odnos do
novosti
Prilagodljivost in
fleksibilnost
ZNANJA

9. generična kompetenca : SKRB ZA KAKOVOST
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Laboratorijsko delo

OPOMBE

Načrtovanje poskusa
Temeljitost in natančnost
pri delu

Zavedanje pomena
kakovosti in smisel zanjo

Zbiranje podatkov
Meritve

ZNANJA

Obdelava podatkov
10. generična kompetenca : SPOSOBNOST SAMOSTOJNEGA IN TIMSKEGA DELA
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO

OPOMBE
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Sposobnost organizirati
delo
ZNANJA

Poznati osnovne načine
sporazumevanja

Organizacija okrogle mize
Projektno delo

11. generična kompetenca : ORGANIZIRANJE IN NAČRTOVANJE DELA
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Načrtovanje poskusov
Sposobnost organizirati in
načrtovati delo

ZNANJA

Nagnjenost za samostojno
in timsko delo

OPOMBE

Priprava predstavitev
Nagnjenost k pobudi
Projektno delo

Organizacija okrogle mize
12. generična kompetenca : VERBALNA IN PISNA KOMUNIKACIJA
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Obvladati spretnost
pisnega in ustnega
sporazumevanja za
Zavedanje potrebe po
različne namene
spoštovanju etičnih načel
Predstavitev projekta
(posredovanje in
pri komunikaciji
pred razredom ali drugo
sprejemanje sporočil)
večjo skupino ljudi
Samozavestno
Sposobnost artikulirano
nastopanje v javnosti
Sodelovanje na okrogli
predstaviti argumente
mizi ali metodi pro-kontra
Zavedanje priloţnosti, ki jih
ali igri vlog
Sposobnost ločevanja
nudijo elektronski mediji
pomembnih informacij od
nepomembnih

OPOMBE
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ZNANJA

Razumevanje pravil
vedenja v druţbi

Sposobnost uporabiti
primerne pripomočke
Priprava pisnega poročila
(predstavitev grafov, tabel
o projektnem delu
ipd.) za predstavitev
informacij
13. generična kompetenca : MEDSEBOJNA INTERAKCIJA
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Skupinsko delo
Sposobnost ustvarjalnih
stikov (tolerantnost,
odgovornost ipd.)

Motivacija za stike in
sodelovanje z drugimi

OPOMBE

Predstavitev projekta
pred razredom ali drugo
večjo skupino ljudi
Sodelovanje na okrogli
mizi ali metodi pro-kontra
ali igri vlog

Spoštovanje soljudi
Pripravljenost premagati
stereotipe in predsodke
Poštenost

ZNANJA

SPRETNOSTI

14. generična kompetenca : VARNOST
ODNOSI

NAČIN, KAKO

OPOMBE
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Poznati osnovne vire
nevarnosti na področju
biologije (organizmi,
kemikalije ipd.) in ukrepe
za varno ravnanje
Poznati osnovne ukrepe
za pomoč v nevarnih
situacijah

Ravnati varno

Zavedanje pomena
varnega ravnanja

V primeru nevarnosti ali
ogroţenosti znati ustrezno
ukrepati (prva pomoč
ipd.)

Realen odnos do
nevarnosti

Laboratorijsko delo

Skupno načrtovanje
terenskega dela
(nevarnost klopov)
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Temelji koncepti, skupni vsem naravoslovnim
predmetom
Terezija Ciringer, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru
Temelji koncepti, skupni vsem naravoslovnim predmetom
IZMENJAVA PLINOV KISIK-OGLJIKOV DIOKSID
BARVILA
SNOVI
KATALIZATORJI

BIOLOGIJA
Dihanje, izmenjava plinov
med organizmom in okoljem
Dihalni organi, pljuča, škrge,
traheje, koţa, listne reţe,
zračne korenine,
Dihalna veriga, pri rastlinah
in ţivalih-proces sproščanja
energije
Fotosinteza
Fotosintetska barvila
Ločba rastlinskih barvil
Naravna barvila kot
indikatorji(antocianini…)
CELICA molekule in strukture
v njej
Celična delitev
Encimi- definicija,razdelitev
Delovanje encimov pri
različnih pogojih
(temperatura, pH,
koncentracija encima,
substrata…)
Dejavnost

FIZIKA
Merilne količine:
temperatura, tlak, velikost
dihalnih organov na makro
in mikro nivoju
…
…
Pretok energije
…
Elektromagnetno
valovanje-svetloba (kako
vidimo barve)…
Delci snovi (trdni, tekoči,
plinasti;
fotoni, elektroni,
protoni…

KEMIJA
Dihanje, gorenje(dokaz
kisika, ogljikovega dioksida),
gašenje, dušenje
Kemijske reakcije
Mnoţina snovi
…
…
Barvila
Ločba barvil na osnovi
topnosti (polarne,
nepolarne molekule)
Indikatorji
Atomi, molekule, spojine
Anorganske, organske snovi
(soli, kisline, baze; ogjikovi
hidrati, maščobe,
beljakovine…
Katalizatorji kemijskih reakcij
Hitrost kemijskih reakcij

Generične kompetence

Znanja in spretnosti

Priprava in načrtovanje
preprosti dokaznih
eksperimentov
Priprava »ţivega« materiala
in poizvedba po izvoru- viru
le tega oziroma vzpostavitev
pogojev za razvoj tega
materiala.
Priprava pokazateljev,
indikatorjev
Načrtovanje in vzpostavitev
tehničnih pogojev za potek
učnega procesaeksperimenta

sposobnost zbiranja
informacij,
sposobnost analize in
organizacija informacij,
sposobnost interpretacije,
sposobnost sinteze
zaključkov,
sposobnost učenja in
reševanja problemov,
skrb za kakovost,
sposobnost samostojnega
in timskega dela,
organiziranje in načrtovanje
dela,

Kritično sprejemanje
informacij na internetu in v
drugih virih
Poznati osnovne principe
izvedbe eksperimenta,
meritev
Poznati lastnosti materialovsnovi s katerimi se bo
eksperiment izvajal
Izvedba eksperimenta
Natančnost (ugotavljanje
napak), varnost
Ravnaje z merilnimi
instrumenti
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Priprava objekta za
opazovane (sveţe, trajno)
Izvedba eksperimenta in
opazovanja na mikro in
makro nivoju

verbalna in pisna
komunikacija,
medosebna interakcija
prenos teorije v prakso,
uporaba matematičnih idej
in tehnik,
prilagajanje novim
situacijam,

Razvoj občutka za smiselno
improvizacijo
Razvoj občutka za
dimenzije-količine in s zvezi
raba ustreznega
laboratorijskega pribora in
instrumentarija
Razvoj ročnih spretnosti
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Ţivi organizmi pri pouku
Bojana Mencinger Vračko, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v
Mariboru

Ţive organizme lahko vključujemo pri učnih urah biologije, kemije in
fizike. Učenci, ki se pri delu aktivno vključujejo z nabiranjem organizmov v
naravi, oskrbovanju teh v razredu, zbiranjem podatkov o njihovih
značilnosti, razvijajo različna znanja in spretnosti.
Pri analizi me je zanimalo, katere generične komponente lahko
razvijamo z vključevanjem ţivih bitij pri pouku.
ŢIV ORGANIZEM
Dejavnost

Generične komponente

• sposobnost zbiranja
informacij
• prenos teorije v prakso
• Iskanje in nabiranje
organizmov v naravi

• organiziranje in
načrtovanje
dela
• varnost

• sposobnost zbiranja
informacij
• Načrtovanje, nabava,
priprava
in vzdrţevanje tehnične
opreme za ureditev
bivališča za organizme v
razredu

• prenos teorije v prakso
• organiziranje in
načrtovanje
dela
• varnost

Znanje in spretnosti
• iskanje informacij s
pomočjo
različnih virov (učitelji,
učbeniki, enciklopedije,
internet) o habitatu
organizmov ter lokaciji
nahajanja v domači
pokrajini
• poznavanje osnovnih
tehnik
nabiranja organizmov
• poznavanje varnostnih
ukrepov
pri nabiranju organizmov
• pravilno ravnanje z
organizmi
• razvoj ročnih spretnosti
• poznavanje ustreznega
transporta organizmov
• iskanje informacij s
pomočjo
različnih virov (učitelji,
internet, prodajalci
tehnične
opreme) o izboru ustrezne
opreme
• poznavanje lastnosti
tehnične
opreme
• pravilno ravnanje in
namestitev
tehnične opreme
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• sposobnost zbiranja
informacij
• prenos teorije v prakso
• organiziranje in
načrtovanje
dela
• varnost
• Ureditev gojišča

• sposobnost analize in
organizacija informacij
• sposobnost interpretacije
• prilagajanje novim
situacijam
• sposobnost samostojnega
in
timskega dela

• iskanje informacij s
pomočjo
različnih virov (učitelji,
učbeniki, enciklopedije,
internet) o habitatu
organizmov
• poznavanje zakonitosti
naravnih ţivljenjskih
prostorov
• razvijanje sposobnosti
prikazovanja določenega
habitata v umetnem okolju
• Poznavanje varnostnih
ukrepov
pri nameščanju materiala in
tehnične opreme
• razvoj ročnih spretnosti

• verbalna in pisna
komunikacija
• sposobnost zbiranja
informacij
• prenos teorije v prakso
• organiziranje in
načrtovanje
dela

• iskanje informacij s
pomočjo
različnih virov (učitelji,
učbeniki, enciklopedije,
internet)
• poznavanje vrste material
za
poskuse

• varnost
• Načrtovanje poskusov za
prikaz
določenih značilnosti
organizmov

• sposobnost analize in
organizacija informacij
• sposobnost interpretacije

• poznavanje priprava
materiala
za poskuse

• prilagajanje novim
situacijam

• izvajanje poskusov
(pravilno ravnanje s
kemikalijami in merilnimi
napravami)

• sposobnost samostojnega
in
timskega dela

• poznavanje priprave
organizmov za
predstavitev

• medosebna interakcija

• poznavanje tehnik
manipuliranja z organizmi
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• verbalna in pisna
komunikacija
• sposobnost sinteze
zaključkov
• sposobnost učenja in
reševanja problemov
• prenos teorije v prakso,
uporaba matematičnih idej
in
tehnik.

• razvoj ročnih spretnosti
• poznavanje varnostnih
ukrepov
npr. pri ugrizu ali iztrebljanju
organizmov na učence
• razvijanje natančnosti pri
meritvah
• poznavanje načinov
prikazovanja in kritičnega
ovrednotenja rezultatov
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Temeljni koncepti, skupni vsem naravoslovnih
predmetom
Jelka Avguštin

Temeljne kompetence sem zbrala iz Kataloga znanja Naravoslovja SPI 132 ur. Namreč poučujem na strokovni šoli, kjer ni strogo ločeni
bioloških, fizikalnih in kemijski vsebin.
TEMELJNI KONCEPTI
Temelji koncepti, skupni vsem naravoslovnim predmetom
merjenje v naravoslovju
količina,mersko število, merska enota
fizikalne količine,enote,..
izvajajo preproste meritve
predstavitev meritev (diagram, tabela)
povprečna vrednost meritev
Temeljni koncepti značilni
Temeljni koncepti značilni
Temeljni koncepti značilni
za biologijo
za fiziko
za kemijo
(izpolnijo biologi)
merjenje okoljskih
dejavnikov v ekosistemu

Obravnava pri bioloških temah
- vpliv jakosti svetlobe na potek fotosinteze,
- merjenje količine kisika v zraku, merjenje velikosti celic,
- izračun natalitete/mortalitete populacije,..
Temelji koncepti, skupni vsem naravoslovnim predmetom
metode proučevanje pojavov
Temeljni koncepti značilni za
biologijo
(izpolnijo biologi)
opazovanje naravnih
pojavov
zbiranje podatkov
verjetnost ali neverjetnost
pojavov
znanstvene in neznanstvene
trditve

Temeljni koncepti značilni
za fiziko

Temeljni koncepti značilni
za kemijo

Obravnava pri bioloških temah
- z eksperimentom potrdi oziroma ovrţe nekaj podobnih trditev,
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-

dijaki poskušajo uporabiti navedene kriterije v konkretnih (dvomljivih)
primerih iz vsakdanjega ţivljenja ter skušajo pojave uvrsti v
znanstveno oziroma laţno-znanstveno kategorijo.

Temelji koncepti, skupni vsem naravoslovnim predmetom
vodne raztopine
Temeljni koncepti značilni
Temeljni koncepti značilni
Temeljni koncepti značilni
za biologijo
za fiziko
za kemijo
(izpolnijo biologi)
pomen vodnih raztopin za
ţivljenje in delo

Obravnava pri bioloških temah:
- učinek kislih padavin na okolje
- preprečevanje onesnaţenja s kislimi padavinami
Temelji koncepti, skupni vsem naravoslovnim predmetom
prehrana
Temeljni koncepti značilni za
Temeljni koncepti značilni Temeljni koncepti značilni
biologijo
za fiziko
za kemijo
(izpolnijo biologi)
hranilne snovi
vpliv hranilnih snovi na
organizem in zdravje
nastajanje ogljikovih hidratov
viri beljakovin, maščob in
ogljikovih hidratov v naravi
bolezni zaradi
povečanega/zmanjšanega
vnosa v telo
aditivi in njihov na zdravje
embalaţa/ekologija

Obravnava pri bioloških temah
- ustreznost/neustreznost diet in primernost za organizem
- sestava prehransko in kalorično uravnoteţenega
sodelovanju s šolsko kuhinjo)
- ustreznost embalaţe z vidika ekologije

obroka

(v

Temelji koncepti, skupni vsem naravoslovnim predmetom
energija in viri energije
Temeljni koncepti značilni za
Temeljni koncepti značilni
Temeljni koncepti značilni
biologijo
za fiziko
za kemijo
(izpolnijo biologi)
naravni viri energije in
primerjava
onesnaţenje okolja z
različnimi viri energije
vpliv na zdravje in okolje
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pozitivni/negativni vidiki
različnega načina
pridobivanja električne
energije v zvezi z vplivi na
okolje in luči trajnostnega
razvoja
globalno segrevanje Zemlje
in pričakovane posledice

Obravnava pri bioloških temah
- ugotavljanje moţnih ukrepov za zmanjšanje porabe goriv in
nadomeščanje teh z alternativnimi viri energije
- ugotavljanje vpliva posameznih produktov gorenja na okolje in
zdravje
- naštevanje pozitivnih in negativnih vidikov različnih načinov
pridobivanja električne energije
- pojav tople grede in posledice
Temelji koncepti, skupni vsem naravoslovnim predmetom
delovanje človeškega telesa in ohranjevanje zdravja
Temeljni koncepti značilni za
Temeljni koncepti značilni
Temeljni koncepti značilni
biologijo
za fiziko
za kemijo
(izpolnijo biologi)
celica je funkcionalna in
gradbena enota ţivega
celica-tkivo-organ-organski
sistem-organizem
bolezni in poškodbe
spreminjanje genskega
materiala
genska tehnologija
vplivi nikotina, alkohola in
toksičnih snovi na delovanje
telesa in kakovost ţivljenja

Obravnava pri bioloških temah
- mikroskopiranje trajnih preparatov
- proučevanje delovanje čutil
- proučevanje refleksov
- prva pomoč ob nesrečah
- učinki določenih snovi na organizem
- prednosti in nevarnosti poseganja v človekov dedni material
- prednosti in nevarnosti uporabe gensko spremenjenih organizmov v
prehrani
- bolezni sodobnega časa (vzroki, posledice)
Temelji koncepti, skupni vsem naravoslovnim predmetom
ekologija
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Temeljni koncepti značilni za
biologijo
(izpolnijo biologi)
ţivi in neţivi dejavniki
prehranjevalna veriga, splet
človeški posegi v ekosistem,
ki vplivajo na odnose med
organizme in medvrstne
odnose
revitalizacija uničenih
ekosistemov
populacije in pomen njihove
efektivne velikosti za
ohranitev vrste
gensko onesnaţenje in
moţne ekološke in
gospodarske posledice
bioindikacija in stanje v
okolju
vpliv sodobne biologije na
ţivljenje, poklice,druţbe

Temeljni koncepti značilni
za fiziko

Temeljni koncepti značilni
za kemijo

Obravnava pri bioloških temah
- vpliv spremembe enega od izbranih dejavnikov na rastline
- ugotavljanje širjenja vnesenih tujih vrst in posledic
- vpliv antibiotikov na bakterije
- bioindikacija onesnaţenosti in analiza vode
- prednosti in odprta vprašanja v zvezi z uporabo genskega
inţeniringa v poklicu in vpliv na naravo in zdravje
Dejavnost

Generične kompetence

Znanja in spretnosti
Ravnanje z merilnimi
inštrumenti;

Meritve okoljskih dejavnikov
v ekosistemu (izvedeno po
naprej pripravljenih
navodilih z naprej
določenim končnim
rezultatom)

Metode proučevanja
naravoslovnih pojavov

sposobnost zbiranja
informacij,
sposobnost interpretacije,
sposobnost sinteze
zaključkov,

sposobnost zbiranja
informacij,
sposobnost interpretacije,
sposobnost sinteze
zaključkov,
sposobnost analize in

Povezava med dejavniki
okolja in prisotnostjo
organizmov;
Dejavniki okolja niso
konstantni in so lokalno
neenaki;

Glavne značilnosti
naravoslovne metode;
Uporaba navedenih kriterije
v konkretnih primerih iz
vsakdanjega ţivljenja;
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organizacije informacije
sposobnost učenja in
reševanja problemov
sposobnost samostojnega in
timskega dela

Vodne raztopine

Prehrana

Energija in viri energije

sposobnost zbiranja
informacij,
sposobnost interpretacije,
sposobnost sinteze
zaključkov,
sposobnost analize in
organizacije informacije
sposobnost učenja in
reševanja problemov
sposobnost samostojnega in
timskega dela
verbalna in pisna
komunikacija

sposobnost zbiranja
informacij,
organiziranje in načrtovanje
dela
sposobnost interpretacije,
sposobnost sinteze
zaključkov,
sposobnost analize in
organizacije informacije
sposobnost učenja in
reševanja problemov
sposobnost samostojnega in
timskega dela
verbalna in pisna
komunikacija

sposobnost zbiranja
informacij,
organiziranje in načrtovanje
dela
sposobnost interpretacije,
uporaba matematičnih idej
in tehnik
sposobnost sinteze
zaključkov,

Razumeti in prepoznati
ključne kriterije po katerem
lahko en sam pravilno
izveden eksperiment ovrţe
izbrano teorijo

Učinek kislih padavin na
okolje (rastline, ţivali in
človeka);
Preprečevanje kislih
padavin ( kaj lahko naredi
posameznik, lokalno okolje,
drţava)

Ustreznost/neustreznost diet
in njihova primernost za
organizem;
Sestava prehransko in
kalorično uravnoteţenega
kosila na temelju dobljenih
podatkov;
Proučevanje določenih
ţivil(sestava, aditivi,
embalaţa);
Ugotavljanje vsebnosti
ogljikovih hidratov,
beljakovin maščobnih ţivil
Seţig različnih goriv in jih
primerja iz energijskega in
okoljskega vidika;
Iskanje podatkov o letni
porabi premoga v
termoelektrarni in urana v
jedrski elektrarni;
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sposobnost analize in
organizacije informacije
sposobnost učenja in
reševanja problemov
sposobnost samostojnega in
timskega dela
verbalna in pisna
komunikacija
varnost

Ugotavljanje moţnih
ukrepov za zmanjšanje
porabe goriv in
nadomeščanje teh z
alternativnimi;
Ugotavljanje posledic
učnika tople grede

Mikroskopsko opazovanje
zgradbe celice;
Proučevanje zgradbe
človeškega telesa s
pomočjo modela;

Delovanje človekovega
telesa in ohranjanje zdravja

sposobnost zbiranja
informacij,
organiziranje in načrtovanje
dela
sposobnost interpretacije,
prilagajanje novim
situacijam,
sposobnost sinteze
zaključkov,
sposobnost analize in
organizacije informacije
sposobnost učenja in
reševanja problemov
sposobnost samostojnega in
timskega dela
verbalna in pisna
komunikacija
varnost

Raziskovanje dihanja (dokaz
produktov dihanja, vpliv
telesne aktivnosti na
frekvenco vdihov, količino
izdihanega zraka);
Proučevanje refleksov;
Delovanje srca;
Prva pomoč ob pogostih
nesrečah;
Prednosti in nevarnosti
poseganja v človekov
dedni material;
Prednosti in nevarnosti
uporabe gensko
spremenjenih organizmov v
prehrani;
Raziskovanje vplivov snovi
na telo na primeru
odgovorne rabe zdravil
(proučevanje navodil za
uporabo in shranjevanje,
ugotavljanje učinkov)

Ekologija

sposobnost zbiranja
informacij,
organiziranje in načrtovanje
dela

Vpliv spremembe enega od
izbranih dejavnikov na
rastlini;
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sposobnost interpretacije,
sposobnost sinteze
zaključkov,
sposobnost analize in
organizacije informacije
sposobnost učenja in
reševanja problemov
sposobnost samostojnega in
timskega dela
verbalna in pisna
komunikacija
prenos teorije v prakso
prilagajanje novim
situacijam
skrb za kakovost
medsebojna interakcija
varnost

Opazovanje, doţivljaje in
raziskovanje naravnega in
antropogenega
ekosistema; prilagojenosti
ţivih bitij na dejavnike okolja
ter vplive ţivih bitij na okolje;
Raziskovanje in primerjanje
kroţenje snovi in pretoka
energije v naravnem in
antropogenem ekosistemu;
Kopičenje strupov v
prehranjevalni verigi in
posledice;
Ugotavljanje širjenja
vnesenih tujih vrst in
posledica;
Raziskovanje biodiverzitete
znotraj vrst in med vrstami;
Vpliv antibiotikov na
bakterije;
Proučevanje sukcesije
Spreminjanje lastnosti
izbrane populacije;
Lastnosti organizmov, ki
vršijo biološko čiščenje
vode;
Gensko onesnaţevanje
(vzroki,posledice);
Vpliv gensko spremenjene
koruze na nekatere ţuţelke;
Bioindikacija onesnaţenosti
in analiza vode;
Uporaba indikatorskih
organizmov za oceno
kvalitete vode;
Vzroki za pojavljanje
velikega števila »škodljivcev«
na monokulturnih
plantaţah;
Opazovanje sprememb na
ţivljenjskih zdruţbah in
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organizmih v onesnaţenem
okolju;
Iskanje in proučevanje
zakonodaje s področja
varovanja narave,
biodiverzitete, okolja,
zaščite ţivih bitij… in njen
pomen;
Prednosti in odprta
vprašanja v zvezi z uporabo
genskega inţeniringa v
poklicu in vpliv na naravo in
okolje
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Elektronsko pismo Nede Golmajer
Neda Holmajer, prof. biologije, OŠ Lesce

Najboljša naravoslovna dejavnost : mikroskopiranje!!!!
In bi ga otroci delali še in še!!! In bi morali najprej spoznati mikroskop
samostojno – poišči v literaturi, na spletu, razišči ga sam…. za to rabim 45
minut prijetnega dela. Manj uspešni bi delali z učbenikom – preriši, označi,
pobarvaj…., hitrejši bi zraven ţ e tipali, najhitrejši bi se seznanili s kamero na
mikroskopu in prenosnim računalnikom.
Naslednjo uro bi mikroskopirali – najprej sami, potem bi se
POGOVARJALI IN POSLUŠALI EN DRUGEGA, KAJ JIM JE USPELO IN KAJ NE IN
ZAKAJ NE. (sodelovalno učenje). In potem bi še eno uro risali, kaj smo
videli pod mikroskopom… in tako bi šle tri ure. A jih boste vi nam praktikom
dodelili (lepo prosim in uporabljam lepe besede)
In potem bi to UTRJEVALI, na koncu par poglavij bi spet nekaj
pogledali skozi mikroskop. In potem bi jaz upala reči, da otroci znajo
mikroskopirati . In to bi ponavljala vsako leto……
Bistvo vsega skupaj v današnji šoli je: naglica in površnost. In zato
smo utrujeni….
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Univerza v Mariboru
Fakulteta za naravoslovje in matematiko

PROJEKT:
Razvoj naravoslovnih kompetenc

KOMPETENCE NARAVOSLOVNE
PISMENOSTI, SKUPNE VSEM
NARAVOSLOVNIM STROKAM
FIZIKA
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Poročilo koordinatorja fizike za obdobje
1. 1. 2009 – 31. 3. 2009
mag. Robert Repnik, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v
Mariboru

Izhodišče in vodilo za delo v obdobju od januarja do marca 2009, je bila v
projektu predvidena aktivnost S1.02
Opredelitev naravoslovnih kompetenc za posamezne starostne
skupine učencev/dijakov, ki so skupne vsem naravoslovnim strokam;
opredelitev
kompetenc,
ki
interdisciplinarno
povezujejo
naravoslovne stroke med seboj.
Rezultat: Kompetence naravoslovne pismenosti, skupne vsem
naravoslovnim strokam.
Kazalnik: Izhodišča nove didaktike naravoslovja –strokovno gradivo
2.
Opravljeno delo pa ţe daje nastavke za aktivnosti sklopa S1.04
Kompetence specifične za posamezno stroko (fizika) v šolski vertikali
in teţave, ki so po mednarodnih evalvacijah evidentirane v našem
šolskem prostoru (Timss, Pisa 2006) ter predlogi za odpravo teh
pomanjkljivosti
Rezultat: Kompetence specifične za biološke vsebine v šolski vertikali
Kazalnik: Izhodišča nove didaktike naravoslovja-strokovno gradivo 3.
ter sklopa S1.06
Pregled in izbor novih znanj (znanstvenih dognanj in sodobnih
didaktičnih strategij) na področju kemije, biologije in fizike, ki jih je
smiselno oziroma potrebno vključiti v šolo.
Rezultat: Pregled in izbor znanstvenih tem in sodobnih specialnodidaktičnih strategij/modelov (kemija, biologija, fizika).
Kazalnik: Izhodišča nove didaktike naravoslovja-strokovno gradivo 6.
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s ciljem pripraviti dejavnosti in ustrezna gradiva, ki bi jih lahko učitelji
praktiki vpeljali in testirali v jesenskem obdobju.

Povzetek opravljenega dela za fizikalni del
Skupne ugotovitve glede na poročila mnogih avtorjev so naslednja.
Generične kompetence lahko pri pouku fizike vzgajamo pri vsaki
dejavnosti, če izberemo pravi način oz. če dejavnost primerno dopolnimo.
Več avtorjev tudi poudarja, da morajo biti na eni strani naravoslovne
vede povezane med seboj (interdisciplinarnost), po drugi strani pa morajo
obdrţati svoje specifičnosti. Ĉe primerjamo npr. fiziko in biologijo, to
pomeni: čeprav imata veliko skupnih pojmov, npr. energijo, pa vsaka od
obeh ved spodbuja k razmišljanju in s tem tudi k razvoju generičnih
kompetenc na svojstven način.
Avtor dr. Ivan Gerlič s Fakultete za naravoslovje in matematiko
Univerze v Mariboru (FNM UM) piše o taksonomiji treh vzgojnoizobraţevalnih vidikov: kognitivnega, psihomotoričnega in čustvenega. Pri
vseh treh obstajajo hierarhične stopnje napredovanja. Avtor je najprej
podal mnenje, da zaradi prepletanja vseh treh vidikov ni najbolj smiselno
ločevati izobraţevalnih in vzgojnih smotrov pri pripravi učnih vsebin. Potem
je na lastnih konkretnih zgledih vprašalnikov/nalog iz fizike v 8. in 9. razredu
podrobno obdelal 6 stopenj kognitivnega vidika po Bloomovi taksonomiji:
od znanja do vrednotenja. Poudaril je, da se v šoli še vedno zanemarjajo
višje tri stopnje: analiza, sinteza in vrednotenje. Kot zglede za treniranje
vseh treh je navedel delo z besedilom (analiza), »moţganske nevihte«
(sinteza, kritika naj bo začasno izključena) in imperativ »presodi«
(vrednotenje).
Dr. Pavlin Jerneja s Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani (PeF UL)
najprej navede razliko med 8 ključnimi kompetencami, navedenimi v
Uradnem listu Evropske unije, in naravoslovnimi kompetencami. Dana
kompetenca je splet določenega znanja, spretnosti in odnosov (tudi
vrednotenj). Potem se avtorica loti prepletanja učenja naravoslovja s
pridobivanjem tako ključnih kot generičnih kompetenc. V tabeli opiše za
vsako od generičnih kompetenc posebej, katera znanja, spretnosti in
odnosi se morajo usvojiti in na kakšen način (s katerimi dejavnostmi). Na
primer, pri prvih dveh generičnih kompetencah, t.j., sposobnosti zbiranja
informacij ter njihove analize, vrednotenja in organiziranja, in sicer
konkretno pri spoznavanju sil in razumevanju Newtonovih zakonov, omenja
pomembno vlogo računalnikov in spletnih strani poleg knjig in revij. Poleg
tega zelo poudarja koristnost poskusov in samostojnih seminarskih nalog za
več generičnih kompetenc. V zvezi s 7. kompetenco (prenos teorije v
prakso) pa omenja ekološko ravnanje.
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Avtorica dr. Mojca Čepič (PeF UL) obravnava merila za izvajanje
testiranja naravoslovnih kompetenc na konkretnem zgledu nihajnega
časa nihal. Ta tema se obravnava nekaj ţe v sedmem razredu OŠ pri
naravoslovju, potem pa v drugem letniku gimnazije pri fiziki. in na
fakultetnih programih, ki vsebujejo fiziko. Gre za napačne predstave na
različnih stopnjah, npr. o tem, kaj vpliva na nihajni čas nitnega in
vzmetnega nihala in kaj ne. Glede samih kompetenc meni, da večina
dobro pripravljenih fizikalnih dejavnosti zelo dobro prekriva praktično vse
generične kompetence. Nasprotno dr. Jurij Bajc z iste ustanove opiše po
triadah v OŠ in posebej za gimnazijo, katere povezovalne kompetence za
celotno naravoslovje smatra za posebno pomembne. Opredeli jih po
svoje (npr. bralna in matematična pismenost) in ne našteva generičnih
kompetenc. Osredotoči se na poskuse in reševanje problemov na vseh
stopnjah.
Dr. Sergej Faletič s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v
Ljubljani meni, da so nekatera znanja, spretnosti in odnosi, ki jih navaja v
tabeli za fiziko na gimnazijskem nivoju, hkrati pomembni za velik del od 13
opisanih generičnih kompetenc, npr. spretnost brskanja po medmreţju. Pri
dejavnostih poudarja pomen demonstracijskih poskusov in seminarskih
nalog. Razen tega kot 14. kompetenco predlaga varnost.
Avtor dr. Milan Ambroţič s FNM UM je pripravil spisek dejavnosti po
vrsti po celi vertikali od 1. razreda OŠ do 4. letnika gimnazije s predlogi
dopolnitev ali pa z dodatnimi dejavnostmi, s katerimi bi izboljšali učenje
vseh generičnih kompetenc. Osredotočil se je na fizikalne vsebine (tako v
spoznavanju okolja kot v skupnih naravoslovnih vsebinah in fiziki posebej),
in sicer v zvezi s tremi pomembnimi fizikalnimi pojmi, ki se uporabljajo tudi v
drugih naravoslovnih vedah: prostor/čas, energija in (pre)tok. Dr. Zlatko
Bradač z iste fakultete pa opisuje tekmovanja iz fizike (Tekmovanje za
Stefanovo priznanje) za učence 8. in 9. razreda OŠ in njihovo povezavo z
generičnimi kompetencami. Ugotovil je med drugim, da bi se lahko
kompetenca Prilagajanje novim situacijam bolj upoštevala na teh
tekmovanjih. Maja Martinšek (FNM UM) v tabelah znanj, spretnosti,
odnosov in ustreznih dejavnosti po generičnih kompetencah pri odnosih
poudarja kritičen odnos do virov informacij (posebno za prvi dve generični
kompetenci: sposobnost zbiranja informacij in sposobnost njihove analize
in organizacije), pri veliko kompetencah pa še natančnost, doslednost,
varnost in samozaupanje.
Avtorica dr. Ana Gostinčar Blagotinšek (PeF UL) poudarja pomen
matematičnih znanj in spretnosti, ne le za znanje fizike in drugih
naravoslovnih ved, kar se tiče generičnih kompetenc, pa ne le pri 7.
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kompetenci (uporaba matematičnih idej in tehnik), temveč tudi pri več
drugih.
Andrej Nemec piše o pomenu pravočasne razporeditve
eksperimentalne opreme pri laboratorijskih vajah za razvoj kompetenc.
Tudi od učiteljev fizike smo dobili nekaj zelo poučnih poročil. Tako
npr. Damjan Osrajnik (OŠ Radlje ob Dravi) opiše izvedbo miniprojekta o
vplivu delnega ugašanja cestnih luči na zmanjšanje svetlobnega
onesnaţenja in energijske porabe. V projektu so aktivno sodelovali učenci
8. razreda, didaktična analiza miniprojekta pa pokaţe odlično pokrivanje
vseh generičnih kompetenc. Zato se splača del nerazporejenih ur pri
naravoslovnih predmetih izkoristiti tudi za takšne miniprojekte.
Učitelj Samo Zanjkovič (OŠ Ivana Cankarja Ljutomer) pa se v svoji
šolski praksi (fizika v 8. in 9. razredu) ves čas sprašuje, kako pripraviti pouk,
še posebno fizikalne eksperimente, da bo to čim boljše za ključne
kompetence. Pred vsem teoretiziranjem o kompetencah daje prednost
trem vrednotam, ki naj bi jih učenci v prilagojenem programu predvsem
osvojili: spoštljivosti, odgovornosti in pravičnosti. Kot mnogi drugi opozarja
na to, da morajo naravoslovni predmeti v zadnjih dveh razredih OŠ
vsekakor ostati ločeni, saj so učenci ţe dovolj sposobni, da
medpredmetne povezave vidijo tudi sami. Opozarja tudi na praktične
teţave pri povezovanju učiteljev naravoslovnih predmetov v sodelujoče
ekipe.
Lidija Grubelnik piše o pomenu dejavnosti izven običajnega pouka
(ekskurzije, naravoslovni dnevi, kroţki itd.) za razvoj kompetenc. Prav tako
opisuje naravoslovne dneve Robert Dimec.
Srednješolski učitelji Daniel Bernad, Matej Forjan, Andrej Marhl in
Marko Ţigart med drugim poudarjajo pomen eksperimenta pa tudi
matematike ne le pri fiziki kot predmetu temveč tudi pri razvijanju
generičnih kompetenc.
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PRISPEVKI POSAMEZNIH AVTORJEV
Vloga taksonomije za problemski pouk fizike na
primeru osnovne šole in razvoj naravoslovnih
kompetenc
Ivan Gerlič, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru

Uvod
Glavni namen sestavljavcev taksonomije je bil sestaviti‚ ob
upoštevanju pedagoških, logičnih in psiholoških principov, dosleden sistem,
ki bi olajšal sporazumevanje o smotrih in poučevanju nasploh. Taksonomija
naj bi bila torej v pomoč tistim, ki se posredno ali neposredno ukvarjajo s
poukom, da bi začeli bolje razumeti zvezo med učnimi izkustvi, ki jih dajejo
različni učni postopki, in med spremembami, do katerih pride pod njihovim
vplivom pri učencih. Avtorji so najprej celotno področje razdelili na tri
skupine kategorij:
- preteţno kognitivno ali spoznavno izobraţevalno področje (znanje,
obvladanje pojmov, zakonitosti itd.),
- preteţno psihomotorično (kjer sodelujejo razne gibalne –
eksperimentalne spretnosti ali veščine, npr. učenje ravnanja z
raznimi eksperimentalnimi napravami, priborom itd.),
- preteţno afektivno (čustveno-motivacijsko področje, ki obsega
vzgojne smotre v oţjem pomenu).
Razumljivo je, da v praksi ta tri področja nikoli niso med seboj
povsem izolirana. Ko na primer učenec opravlja fizikalni eksperiment, mu
je pri tem potrebno določeno znanje podatkov, procesov, zakonitosti itd.;
obvladati mora tudi osnovne psihomotorične spretnosti ravnanja z aparati,
pripomočki, merilniki, energijskimi izviri itd. Ob delu pa občuti tudi veselje
nad uspehom, občudovanje naravnih pojavov, raste mu interes do tega
področja itd. Zato je prav, da v učnih pripravah opuščamo ločene rubrike
za “izobraţevalne” in “vzgojne” smotre. Kljub tej tesni prepletenosti pa se
je koristno tako pri načrtovanju kot tudi pri preverjanju rezultatov zavedati
posameznih vidikov, na katerih je vsakokrat teţišče. Kot pravi Blaţič [2] so
avtorji pri izdelavi taksonomij za ta tri področja upoštevali kolikor se da
dosledne kriterije klasifikacije izvesti. Na spoznavnem področju so smotri
razvrščeni hierarhično glede na zahtevnost, kompleksnost spoznavnih
procesov, ki jih vključujejo. Pri tem je obvladanje niţjih stopenj običajno
pogoj za dosego naslednje. Na čustveno-motivacijskem (konativnem ali
vzgojnem) področju so smotri razvrščeni glede na stopnjo interiorizacije ali
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sprejetosti s strani učenca, ki je pri svojem ravnanju, ko usvaja stališča,
interese, vrednote, vse manj odvisen od zunanjih pobud ali celo
prepovedi in kontrole. Na psihomotoričnem področju, ki je doslej najmanj
podrobno razdelano, pa upošteva taksonomija zaporedje od bolj grobih,
velikih do drobnih posegov oz. aktivnosti, ki so med seboj vse bolj usklajene
- koordinirane (tako kot se spretnosti pri otroku zares tudi razvijajo), vse do
spretnosti sporočanja - komunikacije (od nebesednega do besednega).
Kategorije taksonomije so v globalu na spoznavnem področju (in
tudi na vzgojnem in psihomotoričnem) razvrščene hierarhično, od najbolj
preprostih do vse bolj kompleksnih, pri čemer vsaka višja stopnja zahteva
obvladovanje vseh niţjih pa tudi nekaj več. Glavne kategorije po vrsti so:
znanje, razumevanje, uporaba, analiza, sinteza in vrednotenje ali
evalvacija (slika 2).

VREDNOTIT
I
SINTETIZIRATI
ANALIZIRATI
UPORABLJAT
RAZUMETII
ZNATI
Slika 2. Nivoji v hierarhiji znanja po Bloomovi taksonomiji.

Znanje (poznavanje, prepoznavanje)
Na stopnji znanja se od učencev zahteva, da določena spoznanja –
fizikalna dejstva, pojme, definicije pa tudi kategorije, metode, teorije itd.
spominsko usvojijo, da si jih zapomnijo in nato obnovijo v pribliţno taki
obliki, kot so jih dojeli. S tem seveda še ni rečeno, da so se jih naučili
povsem mehanično, saj za nekim osnovnim razumevanjem smisla teţimo
tudi na tej stopnji (še posebej v problemskem pouku). Učenci lahko tudi le
prepoznajo pravilen odgovor izmed danih ( npr. v nalogi izbirnega tipa). S
tem pridobivajo učenci znanje, ki ga bodo predelovali in uporabljali na
višjih miselnih ravneh.
V splošnem je to najniţji smoter, ki je močno in celo preveč zastopan
pri poučevanju fizike, tako pri pouku kot pri preverjanju - v pismenih, ustnih
in testnih vprašanjih, delno tudi zato, ker je znanje razmeroma lahko
posredovati in preverjati. Zahteva torej priklic in obnovo dejstev, podatkov
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oz. informacij, obnavljanje razlag, pravil, eksperimentalnih postopkov itd.
Zadosti pogoj za poznavanje oz. prepoznavanje je zapomnitev.
Oglejmo si nekaj enostavnejših in zahtevnejših (bolj problemsko
orientiranih) primerov.
Primeri:
1. Naštej enote za maso, silo, delo…
2. Med spodaj zapisanimi simboli obkroţi simbol, s katerim označujemo moč:
a) W
b) P
c) V
d) S
3. Ali pojma temperatura in toplota pomenita isto?
4. S toplomerom merimo temperaturo. Ali te v tem zapisu kaj moti?
5. Kaj se skriva za formulami?
a) …?….. = m.g.h
b) …?….. = F.s
c) …?….. = m.v2/2
6. Pri nespremenjeni teţi telesa, ki drsi po podlagi, lahko trenje povečamo tako, da:
a) povečamo stično ploskev telesa s podlago,
b) zmanjšamo stično ploskev telesa s podlago,
c) povečamo hrapavost podlage,
d) zmanjšamo hrapavost podlage.
Po L. Zormanu [30], ki znanje(poznavanje, prepoznavanje) natančno opredeli po
komponentah, bi 6. nalogo lahko uvrstili v poznavanje načel in posplošitev. Za
komponenti poznavanje metodologije in poznavanje terminologije sta dana primera
7. in 8. naloge.
7. Zapiši vsaj en postopek, s katerim lahko povečaš tlak zraka v zaprti plastenki in zapiši
način,
s katerim boš to dosegel.
Učenec ţe pozna postopek npr., da tlak plina v plastenki (ali drugi posodi) lahko
poveča s povečanjem temperature zraka v plastenki, tudi način, kako bo to dosegel
mu ni neznan. Tudi varnostni ukrepi mu morajo biti znani, saj ve, da plastenke ne sme
postaviti npr. na razbeljeno ploščo itd.
8. Podčrtane besede zamenjaj s pravilnimi izrazi.
a) Sladkor se v kavi tali.
b) Sneg se spomladi topi.
c) Moja teţa je 70 kg.
d) Ţoga na vodi lebdi.
9. Nariši električni krog z eno ţarnico in stikalom.
Slika 3: Primeri

Razumevanje
Je v bistvu najobseţnejša skupina smotrov, kjer se kaţe, da učenci
razumejo smisel in bistvo sporočil, ki so jim bila posredovana bodisi v
besedni (ustni oz. pisni) ali drugi obliki (formule, simboli, diagrami, sheme,
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.

115

slike, demonstracija eksperimenta, samostojno eksperimentalno delo,
računalniška gradiva itd.). Ţe v uvodu smo poudarili, da lahko učenec
dokaţe razumevanje na razne načine, v fiziki pa naj bi to ne bila le s
preprosta besedna reprodukcija. Določeno sporočilo lahko spremeni iz
ene v drugo obliko sporazumevanja, tako da npr. poda daljši opis
raziskovalnega eksperimenta na kratko, s svojimi besedami ali s fizikalno
skico, formulo izrazi v stavku ali v računu, rezultate meritev v obliki razlage
tabele ali grafa, razbere pomembne zaključke iz grafa, pove sklep, ki sledi
iz grafa, napove podatke, ki neposredno sledijo iz danih itd.; pri tem je
izjemnega pomena vprašalnica ZAKAJ. V vsem tem gre torej za neke vrste
preprosto uporabo, vendar v mnogo oţjem pomenu; na tem nivoju še
vedno gre le za globlje razumevanje in ne za poglobljeno uporabo, ki
zahteva nekoliko več samostojnosti. Ko preverjamo, ali so učenci neko
snov res razumeli, moramo v vprašanjih uporabljati nekoliko drugačne
formulacije, kot smo jih pri razlagi; tako npr. povemo definicijo z drugimi
besedami in potem zahtevamo od učenca, da izmed danih definicij
izbere pravilno, učenec naj bo tudi zmoţen na različne načine (grafični,
eksperimentalni, računalniški itd.) prepoznati ali najti nove primere za
spoznano zakonitost, zna vzročno povezati en pojav z drugim itd.
Primeri:
1. S svojimi besedami povej, kdaj opravljaš delo in kdaj ga ne.
2. Razloţi sošolcem, da dvigalec uteţi ne opravlja dela, kadar z dvignjenimi uteţmi
miruje.
3. Navedi in komentiraj nekaj primerov, ko ne opravljaš dela.
4. Kako boš razloţil sošolki ali sošolcu, kaj je gibanje?
5. Na spodnji sliki je narisan graf poti telesa v odvisnosti od časa. Kako se je telo
gibalo? Kako boš narisal graf hitrosti v odvisnosti od časa?

6. Plastenko z nataknjenim balonom segrej na toplem radiatorju. Opazil si, da se je
balon delno napihnil. Kaj ti to sporočilo pove?
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7. Formula p = F/S je formula za tlak. Opiši, kako in zakaj se tlak spreminja:
a) pod podplati, če stojiš na eni ali obeh nogah,
b) pod podplati, če stojiš na obeh nogah, prvič z nahrbtnikom, drugič pa brez
nahrbtnika,
8. Tabela kaţe, kolikšne so bile spremembe dnevne temperature vsako uro od 7.00
do 13.00.
ČAS
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
TEMPERATURA
6
7
8
7
6
9
11
Opiši spremembe temperature in podaj morebitne vzroke za te spremembe.
9. Seme divjega kostanja plava na vodi, potone pa v olju. Razvrsti obe tekočini in
seme po gostoti.
10. Nariši časovno koordinatno os z izhodiščem v točki 0. Na osi označi tretjo sekundo,
peto sekundo, začetek in konec tretje sekunde, polovico osme sekunde in osem
sekund. Kaj od navedenega predstavlja trenutek in kaj časovno trajanje (časovni
interval)?
11. Avto je povečal hitrost za 3 m/s v treh sekundah. Pojasni z drugimi besedami, da
je avto povečal hitrost za 3m/s v treh sekundah.
12. Pojasni zapis za potencialno energijo: Wp = mgh.
13. Joţe je stalni temperaturi meril tok in napetost na konceh 4 različnih vodnikov.
Rezultate je zapisal v preglednico.
vodnik U (V)
6
12
18
24
28
1
I1 (A)
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
2
I2 (A)
0,3
0,5
0,9
1
1,5
3
I3 (A)
0.3
0,6
0.9
1.2
1,4
4
I4 (A)
3
2,4
2
1,5
1
a) Za kateri vodnik velja Ohmov zakon (R = U/I), če vemo, da Ohmov zakon velja,
kadar je upor vodnika konstanten (se ne spreminja)?
b) Kolikšen je električni upor prvega in tretjega vodnika?
c) Pojasni in podaj morebitni vzrok za rezultat meritev drugega in četrtega
vodnika.
Slika 4: Primeri

Uporaba
Kot pravi Blaţič [7], učenec dokaţe uporabnost svojega znanja, če
je zmoţen na podlagi primernih splošnih pravil, formul, zakonitosti,
principov, ki jih je usvojil, reševati zanj nove probleme, ki mu jih zadamo v
reševanje; potem ko je učenec dani fizikalni problem analiziral, se mora
sam domisliti, kateri konkretni postopki, formule, zakoni itd. pridejo v poštev
za reševanje novega problema. Ĉe rešuje po “receptu” in mu učitelj pove
katero formulo ali postopek naj uporabi in kako, bo s tem dokazal le
razumevanje, ne pa uporabnosti svojega znanja; če učenec navede za
neko pravilo isti primer, ki smo ga obravnavali ţe med poukom fizike, pa
gre samo še za raven znanja oz. poznavanja.
Ta stopnja taksonomije predstavlja torej transfer - zmoţnost prenosa
naučenega in razumljenega v situacije, ki so različne od prvotnih, kar je
eden pomembnejših smotrov sodobnega pouka fizike, zasnovanega na
problemski in eksperimentalni zasnovi. Problemi naj bodo za učence novi,
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a ne preveč umetni in izmišljeni; po moţnosti naj bodo čimbolj povezani s
praktičnimi ţivljenjskimi situacijami (odvisno seveda od stopnje
izobraţevanja – npr. osnovna ali srednja šola), kar seveda zahteva od
učitelja fizike precej strokovne in predvsem didaktične razgledanosti in
spretnosti. Zaradi moţnih velikih individualnih razlik med učenci lahko
uspešno izpeljemo reševanje problemov le redkokdaj v frontalni obliki, zato
raje obravnavamo probleme skupinsko ali individualno, in šele naknadno
o njih skupaj diskutiramo (frontalna generalizacija).
Primeri:
1. V tabeli so zapisani izmerki poti in časa za enakomerno gibanje letala.
a) Nariši graf poti v odvisnosti od časa in graf hitrosti v odvisnosti od časa.
b) Katero vrsto gibanja predstavljata grafa?
c) Se letalo vzpenja ali pristaja?
d) Popravi podano tabelo, za primer pristajanja letala.
POT (m)
ĈAS (s)

3
1

6
2

9
3

12
4

15
5

18
6

21
7

24
8

27
9

30
10

2. Izračunaj delo, ki ga opravi telo, ki se dvigne z vznoţja na vrh gore, to je za 350 m.
3. Avtomobil se giblje po podlagi (vodoravni, poševni); čez nekaj časa se zaleti v steno.
Naštej energije in njihove pretvorbe. Prisotnost posameznih energij utemelji.
4. Fizikalno opiši gibanje skakalca v vodo od odskoka na skakalnici (deski) do vrnitve na
površino vode.
5. Plastenko, z dvema luknjicama na različnih višinah, napolnimo z vodo. Plastenka je
najprej odprta, nato pa zaprta. Kako bo voda iztekala skozi luknjici:
a) pri odprti plastenki,
b) pri zaprti plastenki.
Pojasni svoji trditvi.
Slika 5: Primeri

Analiza
Taksonomska stopnja analize zahteva, da naj bo učenec sposoben
razstaviti neko sporočilo v sestavne dele tako, da postanejo jasni odnosi
med sestavinami in tudi njihova organiziranost v celoto. Učencu
predloţimo v analizo npr. fizikalno strokovno razpravo, kritično diskusijo ali
praktično izkušnjo, učenec analizira na modelu sestavine nove naprave in
njene fizikalne funkcije, v sestavku, ki govori v prid določeni teoriji, zna
učenec razlikovati med bolj in manj fizikalno pomembnimi trditvami itd.
Analiza je potrebna, če ţelimo učence usposobiti, da razlikujejo pri pouku
podana dejstva od osebnih mnenj ali hipotez, da najdejo glavna in
stranska fizikalna dejstva, da se navadijo v raznih sporočilih razlikovati
bistveno od nebistvenega, da znajo razčleniti sporočila na sestavne
elemente in ugotavljajo odnosov med njimi, ugotavljajo vzroke, motive
itd.
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Primeri:
1. Iz odlomka (film, animacija, računalniška simulacija, literatura, časopis…) ugotovi za
katere vrste energij gre. Kakšne so razlike in podobnosti med njimi?
2. Učenci se igrajo na šolskem igrišču. Nekateri brcajo ţogo, nekateri se lovijo, nekateri
balinajo… Poimenuj vsaj tri (štiri…) sile, ki povzročajo spremembo opazovanega
telesa. Opiši dogodke po zaporedju: dogodek, opazovano telo, povzročitelj sile, ime
sile, sprememba.
3. Padanje s padalom ni enakomerno pospešeno. Zakaj? Kako boš to dokazal?
4. Sile delujejo ob dotiku in na daljavo. Kako boš to dokazal?
5. Leţanje na trdni podlagi je bolj boleče, kot na mehki, ki se pod telesom vda in
prilagodi obliki telesa. Zakaj? Kako boš to dokazal?
6. Analiziraj formulo za gostoto ρ = m/V. V kakšnem medsebojnem odnosu sta dve
količini?
7. V tabeli so podatki o gostotah snovi.
SNOV
Beton
Ilovica
Bukov les Plutovina
Steklo
Vosek
GOSTOTA
2200
1500
720
250
2500
960
(kg/m3)
Katere snovi bi v vodi potonile? Zakaj?
8. Zapeljal s ceste (Delo, 11. januar 2005):
Zunaj Ormoţa se je včeraj malo pred eno ponoči v prometni nesreči hudo poškodoval
36-letni voznik golfa. Med voţnjo je zapeljal v desno čez robnik ceste ter treščil v
prometni znak, potem pa je zapeljal v strmino nasipa, se pri tem večkrat obrnil in obstal
na desnem boku vozila. Voznika so z reševalnim vozilom odpeljali v ptujsko bolnišnico.
a) Opiši gibanje voznika s fizikalno vsebino.
b) Opiši dogodek z energijskega stališča.
9. Rad bi izmeril prostornino 5 cm dolgega ţeleznega ostruţka zvitega v tanko vzmet.
Razpolagaš s štirimi menzurami z napisi 200 ml, 500 ml, 800 ml in 1000 ml. S katero menzuro
bi najbolj natančno izmeril prostornino ostruţka? Bi lahko prostornino ostruţka pridobil še
na drug način? Kako?
10. V tabeli so zapisani izmerki gibanja hrošča po ravni cesti.
ČAS (s)
5
10
15
20
25
RAZDALJA (cm)
2
4
6
8
10
Koliko časa bo porabil hrošč, da bo prehodil 16 cm, če se bo še naprej gibal z isto
hitrostjo?
12. Kaj se dogaja z električno energijo, ki prihaja iz izvora v ţarnico z v spiralo zvito ţarilno
nitko.
Obkroţi črko pred pravilnim odgovorom.
A) Električna energija v ţarnici se neposredno pretvori svetlobo.
B) Električna energija v ţarnici se pretvori v proţnostno energijo ţarilne nitke (nitka
zaţari).
Ţareča nitka ţarnice seva energijo v ozračje v obliki svetlobe in toplote.
C) Električna energija v ţarnici se pretvori v notranjo energijo ţarilne nitke (nitka
zaţari).
Ţareča nitka ţarnice oddaja energijo v ozračje v obliki svetlobe in toplote.
Slika 6: Primeri

Sinteza
Za razliko od analize tu pričakujemo, da bo učenec zdruţeval razne
elemente, ki jih je prej spoznal, v novo celoto, ki je doslej ni bilo. Vprašanje,
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naloge in pobude v tej kategoriji morajo biti zastavljene tako, da dajejo
nanje lahko različni učenci različne odgovore ali predloţijo različne,
originalne rešitve. Učitelj naj bi v sproščeni atmosferi spodbujal dajanje
velikega števila originalnih odgovorov in idej, ki jih vsaj v prvi fazi ne bi
kritično ocenjeval (tehnika vihranja moţgan - ang. brain storming); če je
učenec neprestano pod vtisom, da mora odgovarjati predvsem tako, da
bo z njimi ustregel učitelju, ne bo mogel biti kreativen. Za razmah
ustvarjalnosti je potrebna svobodna moţnost preizkušanja raznih poti in
načinov, izbiranja idej in poigravanja z njimi in tudi svoboda, da se zmotiš.
Ta skupina smotrov je v tradicionalni šoli dokaj zanemarjena, čeprav
v splošnih ciljih sodobne šole vseskozi poudarjamo druţbeno pomembnost
“vzgoje ustvarjalne osebnosti”. Pri pouku fizike smo pri tem v zadnjem času
dosegli določen napredek predvsem v metodah eksperimentalnega in
problemsko zasnovanega pouka, kjer na primer navajamo učence na
samostojno odkrivanje in formulacijo problemov, na predlaganje hipotez
in postopkov za njihovo preverjanje, za načrtovanje samostojnih preprostih
eksperimentov itd.
Primeri:
1. V preglednici so opisani dogodki po zaporedju: opazovano telo, povzročitelj sile, ime
sile, sprememba. Zapiši dogodek.
OPAZOVANO
POVZROČITELJ SILE
IME SILE
SPREMEMBA
DOGODEK
TELO
ţogica
mreţa loparja
sila lopar.
Smer gibanja, hitrost
okenska šipa
kamen
sila kam.
oblika
rečni breg
voda
sila vode
oblika
avto
stena
sila stene
oblika, hitrost
padalec
zrak
sila zraka
hitrost
2. Reši kriţanko. Iz besed 5 vodoravno, 3 navpično… sestavi smiselni stavek.
3. Od česa je odvisno trenje?
Vzorec trditev
Trenje je odvisno od:
sile, ki pritiska na podlago,
hrapavosti stičnih ploskev,
velikosti stičnih ploskev,
hitrosti gibanja,
oblike telesa.
Premisli, kako boš trditve preveril. Načrtuj eksperiment.
4. Opiši svoja zanimiva doţivetja med počitnicami, v katerih si imel opravka s silo vzgona.
5. Izdelaj načrt za eksperimentalno preverjanje 2. Newtonovega zakona.
6. Sestavi kriţanko , ki vsebuje imena enot za maso, čas, temperaturo, prostornino, el. tok
in napetost.
Primer:
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7. Sestavi rebus na temo:
a) delo
b) teţa
Primer rebusa na temo toplota:

c) svetloba

d) fizika

8. Sestavi uganko na temo:
a) moč
b) delo
c) elektrika
d) magnet.
Primer uganke na temo vzgon:
Sem sila, ki delujem na umirjeno telo,
ki v mirujočo tekočino je zašlo.
Velikost določa mi telesa prostornina,
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usmerjenost navzgor moja je vrlina.

9. Sestavi zanimivo, z ţivljenjsko situacijo povezano nalogo, ki bo vsebovala računaje:
a) dela
b) potencialne energije
c) kinetične energije
10. Preveri, ali velja Hookov zakon za:
a) upogib proţne ţice,
b) elastike.
11. Imenuj dogodek (pojav), pri katerem gre za pretvarjanje energij v naslednjem
zaporedju:
a) potencialna energija → kinetična energija → toplota (notranja energija),
b) potencialna energija → kinetična energija → proţnostna in toplota (notranja
energija) → kinetična → potencialna.
12. S pomočjo računalnika in ustreznega programa (npr. FINOT1, KVIZLAB, WEBNOT2 itd.)
pripravi test za preverjanje znanja s področja tlaka!
Slika 7

Vrednotenje (evalvacija)
Vrednotenje ali evalvacija je izrekanje sodb o vrednosti določenih
idej, argumentov, izdelkov, eksperimentalnih rešitev, metod itd. glede na
izbrane kriterije; te sodbe so kvalitativne in kvantitativne, kriteriji pa so
učencu največkrat dani, le včasih pa jih oblikuje sam [2]. V to
taksonomsko kategorijo štejemo le zavestno vrednotenje, ki je osnovano
na globljem razumevanju in podrobni analizi pojava, ki ga vrednotimo, in
na jasnih, natančnih kriterijih. Glede na vrsto kriterijev delimo te smotre v
dve podskupini, in sicer:
… Autorsko računalniško orodje za sestavo tradicionalnih testov, izdelano kot diplomska
naloga in dosegljivo na spletnem naslovu: http://www.pfmb.uni-mb.si/ivan .
2 … Autorsko računalniško orodje za sestavo spletno orientiranih testov, izdelano kot
dodatek raziskovalnega projekta RO in dosegljivo na spletnem naslovu:
http://didrac1.pfmb.uni-mb.si/
1
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-

-

vrednotenje na podlagi notranjih kriterijev, kjer vrednotimo izdelke,
metode
eksperimentalnega
dela,
načrte
za
izvedbo
eksperimentalnega dela, presoja primernosti in zanesljivosti
opazovanj, presoja ideje po kriterijih, ki so lastni tovrstnemu delu in
vrednotenje na osnovi zunanjih kriterijev, ki so lahko zelo različni;
neko eksperimentalno delo ali izdelek lahko npr. primerjamo z
vzornim izdelkom, razna dela, izdelke, metode, ideje pa lahko
ocenjujemo tudi z vidika ciljev, ki jih ţelimo z njimi doseči itd.

Primeri:
1. Pri računanju hitrost, temperature, tlaka… si izračunal, da je hitrost, temperatura,
tlak… enak… Ali se ti zdijo rezultati ustrezni?
2. Presodi, katero izmed izraţenih trditev o vzgonu, bi lahko brez dokazovanja zavrgel.
Presojo utemelji.
Vzgon je odvisen od:
teţe telesa,
prostornine telesa,
oblike telesa,
prostornine izpodrinjene vode,
gostote tekočine.
3. Izdelaj pripomoček za dokaz zračnega tlaka (npr. model pljuč). Pripomoček ne
deluje tako, kot si si ga zamislil. Kaj bo treba popraviti?
4. Opravil si raziskovalno nalogo o zračnem uporu. Z nekaterimi pripomočki si imel nekaj
teţav. Presodi, kako bi izdelal ustreznejše pripomočke. Ali so tvoje ugotovitve o uporu
zraka ustrezne (uporabi literaturo)?
5. Tine namerava izdelati manjši lesen splav za prevaţanje kamnov z enega brega
umirjenega dela reke na drugi breg. Pri tem mora razmišljati, da bo z enkratno voţnjo
spravil čim več kamna z enega bregu na drugega. Iz strokovnih knjig je Tine izpisal
nekaj opisov oz. lastnosti različnega lesa, na primer:
a) Hrastov les je gostejši (trši) od smrekovega lesa.
b) Smrekov les hitreje vpije vodo kot hrastov les.
c) Lakiran smrekov in hrastov les ne vpijata vode.
d) Obdelava hrastovega lesa je teţja kot smrekovega (tesanje, spenjanje…).
e) Hrastov les je po trdoti podoben lesu akacije.
f) Gostota lipovega lesa je za malenkost manjša od gostote smrekovega.
g) V Tinetovem okolišu je teţko dobiti lipov les.
Kaj misliš, za kateri les se bo Tine odločil?
Slika 8

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
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-

izvede izven šole), samostojna priprava eksperimentalnega pribora,
pomoč učitelja pri evidentiranju, opredelitvi in formuliranju
problema, ustvarjanje problemske situacije na osnovi protislovja
Analiza problemsko zasnovanega dela v raziskavah SLO in EU.
Strategija reševanja problemov in računalnik oz. IKT.
Vloga problemskega pouka v razvoju naravoslovnih kompetenc
osnovne in srednje šole.
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Skupne naravoslovne kompetence in seznam temeljnih
konceptov skupnih vsem naravoslovnim predmetom ter
pogled v prihodnost projekta
Jerneja Pavlin, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Skupne naravoslovne kompetence
S pojmom kompetenca je opredeljena 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. 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 (UL EU, 30.12.2006).
Kako pa je z razvijanjem kompetenc pri naravoslovju? Eden ključnih
problemov, s katerimi se danes srečujejo učitelji v šoli, je pomanjkanje
motivacije za učenje naravoslovnih predmetov. Eden od vzrokov za
takšno stanje je dejstvo, da je program naravoslovja premalo povezan z
učenčevimi ţivljenjskimi izkušnjami in da le redko vključuje uporabne vidike
(Osborne & Collins, 2001). Zato se zdi učencem učenje naravoslovja
nepotrebno breme, saj niso sposobni prepoznati povezav med
abstraktnimi naravoslovnimi pojmi in njihovimi izkušnjami (Bennet &
Holman, 2002, Osborne & Collins, 2001).
Tako učitelji naravoslovja kot raziskovalci, kakor tudi šolske oblasti si
ţelijo oblikovati take učne programe, ki bi motivirali mlade za študij
naravoslovnih predmetov in tehnologij. Pri tem ne gre le za programe, ki bi
vzbujali trenutno navdušenje za naravoslovne predmete, temveč za stalno
vzdrţevanje motivov za pridobivanje naravoslovnega znanja in za njegovo
uporabo v ţivljenju – se pravi razvoj kompetenc, v skladu s katerimi bodo
delovali (Newman, et al., 1992; Brophy, 1998).
Ena od moţnih poti, ki bi trajneje motivirala učence za pridobivanje
naravoslovnega znanja, je uporaba konteksta, v katerem so naravoslovni
pojmi povezani z ţivljenjem. Cilj takega pristopa je pribliţati učenje pojmov
izkušnjam učencev. Tako naj bi učenje za učence postalo bolj
pomembno.
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Ĉe pogledamo v osnovnošolske učne načrte za naravoslovne
predmete (kemija, fizika, biologija)… (Brumen, et al., 2002; Kregar, et al.,
2003, Vrtačnik, et al., 2000, Verčkovnik, 2003).
V kolikšni meri pouk kemije, fizike in biologije (skupno: naravoslovje) v
osnovni šoli prispeva k razvoju naravoslovnih kompetenc?
Ĉe izhajamo iz učnega načrta, ugotovimo, da pouk naravoslovja v
osnovni šoli razvija sposobnost za preučevanje naravnih pojavov s
področja naravoslovja, tako da učenci spoznajo ter usvojijo jezik in
metode, ki se uporabljajo pri preučevanju naravoslovnih pojavov in se
seznanijo s preprostimi naravoslovnimi pojmi, ki povzemajo naše vedenje o
materialnem in ţivem svetu. Učenci se seznanijo tudi z vaţnejšimi
tehničnimi pridobitvami. Na temelju dejavnosti in z eksperimentalnim
delom usvajajo nova spoznanja in pridobivajo ustrezne predstave o
povezanosti naravnih pojavov.
Učenci si pridobijo znanja, ki omogočajo osnovno razumevanje
narave in ţivljenja. Hkrati si oblikujejo odgovoren odnos do narave.
Teoretične osnove se prepletajo z metodami neposrednega opazovanja
in laboratorijskega ter terenskega dela, kar daje učencem moţnost, da
znanje aktivno pridobivajo, vzpostavljajo neposreden stik z naravo in
prihajajo do določenih spoznanj z lastnim raziskovanjem in odkrivanjem.
Učenci naj s pridobivanjem informacij iz različnih virov odkrivajo
bistvo obravnavane vsebine, primerjajo in kritično presojajo informacije ter
se naučijo analizirati, povezovati in posploševati (s tem razvijajo
kompetenco sposobnosti analize in organizacije informacij). To je podlaga
za poglobljeno razumevanje učnih vsebin in soodvisnosti naravoslovnih in
druţboslovnih znanj. To doseţeno znanje ni le površinsko, saj je poglobljeno
in zato uporabno ob številnih novih konkretnih primerih, pri čemer razvijajo
kompetenco reševanja problemov.
Hkrati pa je naravoslovno znanje ključno pri reševanju problemov
na različnih področjih od prehrambene, tekstilne, farmacevtske,
kozmetične, avtomobilske in še vrste drugih industrij ter medicine in
kmetijstva.
Zaradi aktivnega in odgovornega vključevanja vsakega
posameznika v nadaljnji razvoj druţbe postavlja naravoslovje v ospredje
višje miselne procese s poudarkom na razumevanju in vrednotenju
sedanjosti, spodbuja učence k raziskovanju in razlaganju pojavov v okolju,
nudi učencem priloţnost, da pridobijo znanje, razumevanje, vrednote,
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stališča, zavzetost in spretnosti, potrebne za varstvo in izboljšanje okolja, in
v pouk vnaša tudi cilje s področja okoljske vzgoje. Ĉe povzamemo je
naravoslovje namenjeno razvijanju višje-nivojskih, prenosljivih kompetenc,
kamor uvrščamo: sposobnost reševanja problemov, informacijsko in
komunikacijsko pismenost, navajanje na delo v skupini s poudarkom na
sodelovalnem učenju, sposobnost upravljanja z razpoloţljivimi viri in
sposobnost vodenja.
Iskanje skupnih naravoslovnih kompetenc
V spodnjih tabelah so podane skupne naravoslovne kompetence, ki
jih pojmujemo kot presek znanj, spretnosti in odnosov.
Tabela s posamezno generično kompetenco je razdeljena na 5
stolpcev, in sicer:
1. stolpec: Znanja: pojmovana so v smislu nujnih znanj za razvoj
generičnih kompetenc na področju naravoslovja,
2. stolpec: Spretnosti: pojmovane so kot spretnosti, ki naj bi jih
posedoval
posameznik
za
razvoj
posamezne
generične
kompetence,
3. stolpec: Odnosi (stališča): pojmovani so kot skupni civilizacijski
temelj, ki naj bi jih razvijali (odnos do naravoslovja in odnos do
naravoslovja kot znanosti)
4. stolpec: Dejavnosti: pojmovane so kot ključni didaktični pristopi in
strategije, ki optimalno podpirajo več generičnih kompetenc
5. stolpec: Opombe.
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ZNANJA

1. generična kompetenca : SPOSOBNOST ZBIRANJA INFORMACIJ
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
- izdelava samostojnih
seminarskih nalog

OPOMBE

- učenec dobi temo,
pripravi seminar, pri
čemer ima na razpolago
kopico informacij na
spletu
- poznavanje virov za
pridobivanje informacij

ZNANJA

- konkretno: učenec ima
navodila, naj s pomočjo
internetnih virov pripravi
seminarsko nalogo na
temo 2. Newtonov zakon,
na spletu je kopica
zadetkov, pri čemer
ponekod interpretacija 2.
Newtonovega zakona ni
ustrezna, pri tem mora
učenec presoditi, katere
informacije so
2. generična kompetenca : SPOSOBNOST ANALIZE IN ORG. INFORMACIJ
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO

- iskanje informacij po
različnih bazah podatkov

- odnos do virov

OPOMBE
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- poznavanje zanesljivosti
informacij določenih virov

ZNANJA

- sposobnost razlage
pridobljenih informacij

ZNANJA

- primerjava podatkov z
različnih virov
- izluščiti bistvene
informacije

- odnos do urejenosti
informacij

- izdelava seminarske
naloge: učenec dobi na
voljo več virov, za katere
mora presoditi, kje so
informacije bolj
verodostojne, narediti
povzetek in ga predstaviti
sošolcem v neki smiselni
celoti

- konkretno: učenec mora
informacije urediti na tak
način, da bodo vsebinsko
primerne za njegovo
razvojno stopnjo in
podane v smiselnem
vrstnem redu
3. generična kompetenca : SPOSOBNOST INTERPRETACIJE
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
- ponovno s seminarsko
nalogo: učenec predela
določeno vsebino in jo
- predstavitve informacij
mora znati razloţiti oz.
na razumljiv način
- odnos do vsebine
predstaviti sošolcem na
suveren in razumljiv način
- izvedba, opis in razlaga
poskusa
4. generična kompetenca : SPOSOBNOST SINTEZE ZAKLJUČKOV
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO

OPOMBE

OPOMBE
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- povezava delov,
elementov v novo celoto

ZNANJA
- poznavanje pravil,
metod, principov,…
- poznavanje lastnega
učnega stila

ZNANJA

- poznavanje teorije

ZNANJA

- učenec na podlagi
pridobljenega znanja
izdela nekaj, kar povzame
usvojeno znanje in ni bilo
predstavljeno v šoli
- oblikovanje sklepov
- konkretno: učenec
izdela knjiţico o tem, kako
prepozna, kako deluje
neka sila (npr. na daljavo,
na dotik,..)
5. generična kompetenca : SPOSOBNOST UČENJA IN REŠEVANJA PROBLEMOV
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
- samostojno reševanje
- uporaba splošnih idej,
problemsko zastavljenih
pravil, principov, metod,
- odnos do učenja in
nalog: učenec pozna
teorij v konkretnih, za
uporabe naučenega
neko tematiko in zna v
učenca novih situacijah
praksi ravnati v skladu z
njo
6. generična kompetenca : PRENOS TEORIJE V PRAKSO
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
- učenci se v šoli učijo o
neki temi in ravnajo v
skladu z usvojenimi znanji
- uporaba teoretičnih
- odnos do uporabnosti
znanj v vsakdanjem
- konkretno: pri ločevanju
znanja
ţivljenju
odpadkov je prenos
teorije v prakso doseţen,
ko učenci doma ločujejo
odpadke
7. generična kompetenca : UPORABA MATEMATIČNIH IDEJ IN TEHNIK
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO

OPOMBE

OPOMBE

OPOMBE
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- poznavanje
matematičnih orodij in
merilnih instrumentov

ZNANJA

- poznavanje področja,
vsebine

ZNANJA

- poznavanje kriterijev za
kakovost

ZNANJA
- poznavanje prednosti in
slabosti samostojnega in
timskega dela

ZNANJA

- z merjenjem fizikalnih
količin

- uporaba matematičnih
orodij
- odnos do matematike
- pravilna uporaba merilnih
instrumentov

- s preračunavanjem
fizikalnih količin

- risanje grafov
8. generična kompetenca : PRILAGAJANJE NOVIM SITUACIJAM
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
- prilagoditev novim
- učenec pozna
situacijam na osnovi
določeno tematiko, ki jo
znanja z določenega
- odnos do novosti
zna uporabiti na drugih
področja
področjih
-iznajdljivost
9. generična kompetenca : SKRB ZA KAKOVOST
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
- s pregledom, analizo in
argumentacijo kvalitete
učenčevih izdelkov bomo
- presojanja kakovosti
- odnos do kvalitete
dosegli, da se bodo
pričeli zavedati, da je
pomembno, kakšen
izdelek dajo iz rok
10. generična kompetenca : SPOSOBNOST SAMOSTOJNEGA IN TIMSKEGA DELA
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
- organizacije dela
- učenci izdelajo eno
seminarsko nalogo sami,
- vključitve v skupino
- odnos do timskega dela
drugo pa v skupini ter
napišejo refleksijo na delo
- razporeditve nalog
11. generična kompetenca : ORGANIZIRANJE IN NAČRTOVANJE DELA
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO

- kvalitativen opis pogosto
ni dovolj, zato
potrebujemo merjenja in
kasneje preračun v
fizikalne količine, ki nam
razloţijo situacijo
OPOMBE

OPOMBE

OPOMBE

OPOMBE
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- časovna razporeditev
dela
- razporeditev nalog
- o organizaciji in
načrtovanju dela

- postavitev prioritet pri
delu

- odnos do organizacije in
načrtovanja dela

- učenec pripravi učno
uro

- razlikovanje med
pomembnejši in manj
pomembnejšimi deli nalog

ZNANJA

- poznavanja pravil
retorike, jezika

ZNANJA

- učenci po skupinah
organizirajo en dan šole v
naravi

12. generična kompetenca : VERBALNA IN PISNA KOMUNIKACIJA
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
- s pisanjem seminarske
naloge, kjer se izkaţejo
pisne sposobnosti učenca
- s predstavitvijo
seminarske naloge, pri
čemer učenec poskrbi,
da je suveren, govori
razločno in razumljivo, v
primeru vprašanj pa
upošteva pravila
pogovora
13. generična kompetenca : MEDSEBOJNA INTERAKCIJA
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO

- pisno in ustno izraţanje
- zagovor pisnega izdelka

OPOMBE

- odnos do ustne in pisane
besede

OPOMBE
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- učenci najprej sami in
nato v skupini pripravijo
seminarsko nalogo oz.
- delovanja v skupini
delavnico s podobno
- odnos do okolja in ljudi
temo, pri tem se pokaţe,
- sprejemanje okolice
koliko interakcija z drugimi
učenci vpliva na mišljenje
- sodelovanje z ostalimi
določenega učenca
14. generična kompetenca : VARNOST
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
- uporabljanje ustrezne
zaščitne opreme pri delu
v laboratoriju

- komunikacija v skupini
- poznavanje osnov
interakcij

ZNANJA

OPOMBE

- preventiven pregled
znakov za nevarnost pri
delu s kemikalijami in
previdno ravnanje z njimi
- poznavanje varnostnih
predpisov

- ravnanje v skladu z
varnostnimi predpisi

- odnos do varnosti in
varovanja zdravja

- previdnost pri delu z
elektriko
- previdnost pri delu z
vročimi in zelo hladnimi
stvarmi
- opozarjanje na
varnostne pomanjkljivosti
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Seznam temeljnih konceptov skupnih vsem naravoslovnim predmetom
Spodaj navajam temeljne koncepte za katerem menim, da so
skupni vsem naravoslovnim predmetom. Izhajala pa sem iz stališča fizika,
saj se učenci v šoli vse prepogosto srečujejo s fizikalnimi pojavi in pojmi
zgolj na matematični ravni in jih tudi razumejo kot računanje in
manipuliranje z enačbami. Tovrstna obravnava vodi v niţje konceptualno
znanje in ozaveščenost o uporabnosti in ozadju pojavov. Obravnavani
fizikalni pojmi vse preredko poseţejo ven iz učilnic fizike. Učenci so pri
pouku soočeni s kladami, klanci, škripci, vozički…, medtem ko za realne
primere zmanjka časa in volje. Raziskave v svetu kaţejo, da je
razumevanje fizikalnih pojmov večje, če je pouk aktiven, povezan z
vsakdanjim ţivljenjem in medpredmetno povezan (Fassoulopoulos et al.
2003, Heron et al. 2003, Loverude e tal. 2003, She 2005)
Temelji koncepti, skupni vsem naravoslovnim predmetom
a. fizikalne količine
- fizika: seznanitev z osnovnimi fizikalnimi količinami, ki so nujno
potrebne za semikvalitativen in kvantitativen opis pojavov
(poznavanje osnovnih fizikalnih količin in enot)
- kemija: kemijsko računanje (mnoţina snovi, masni deleţ,
raztopine,…)
- biologija: morfološki opis organizmov (višina, masa,…)
b. sile
- fizika: opredelitev pojma sila, prepoznavanje sil po učinku
(ugotavljanje spremembe oblike ali gibanja opazovanih teles med
delovanjem sile ali po njem)
- kemija: povezovanje delcev, sile med atomi, med molekulami,
znotraj molekul
- biologija: sile pri premikanju ţivih bitij, semen, plodov
c. tlak
- fizika: opredelitev pojma tlak, hidrostatični in zračni tlak, zvok in
zvočni tlak
- kemija: tlak kot fizikalna količina, ki je posledica trkov molekul ob
stene posode, ena od treh količin, ki definirajo stanje idealnega
plina
- biologija: uho in sluh, dihanje (pljuča)
d. gostota, vzgon in plavanje teles
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-

-

fizika: opredelitev pojma gostota, razvrstitev teles po gostoti,
opredelitev pojma vzgon, oblikovanje kriterijev za plavanje teles,
razlikovanje med homogenimi in nehomogenimi snovmi
kemija: razlikovanje med homogenimi in nehomogenimi snovmi,
gostota kot kriterij plavanja
biologija: vodne ţivali, uravnavanje višine v vodi in zraku, ribji mehur

e. energija
- fizika: opredelitev pojma energija v fiziki, viri energije (obnovljivi,
neobnovljivi), vrste energije, energijske pretvorbe
- kemija: sproščanje ali porabljanje energije pri kemijskih reakcijah,
energija delcev v različnih agregatnih stanjih je različna (delci plina
se gibljejo hitreje kot tekočino, kar pomeni, da imajo večjo kinetično
energijo)
- biologija: fotosinteza, dihanje
f. zgradba snovi
- fizika: zgradba snovi kot merilo fizikalnih in kemijskih lastnosti, snov je
lahko iz atomov, ionov ali molekul, ločevanje med trdninami in
kapljevinami in plini
- kemija: opredelitev pojma snov, delitev snovi, agregatna stanja
(trdo, tekoče, plinasto)
- biologija: zgradba celic, organov, organizmov
g. temperatura
- fizika: opredelitev pojma temperatura kot enega, ki opisuje stanje
opazovanega sistema, merjenje temperature, temperaturno
raztezanje snovi
- kemija: preko merjenja temperature lahko ugotovimo, ali se je pri
kemijski reakciji energija sprostila ali porabila
- biologija: toplokrvne in hladnokrvne ţivali, telesna temperatura
organizmov, ţivljenjski prostor organizmov (habitat)
h. zakon o ohranjanju energije
- fizika: energijske spremembe, pretvarjanje energije iz ene oblike v
drugo
- kemija: pri kemijski reakciji se energija sprošča v obliki toplote ali
svetlobe
- biologija: energijski tokovi v prehranjevalni verigi
i.
-

spremembe agregatnega stanja
fizika: kako iz trdnine v kapljevino in plin, opis taljenja, strjevanja in
izparevanja ter kondenzacije
kemija: trdno, tekoče in plinasto agregatno stanje,
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-

biologija: ţivljenje v sladki vodi glede na letni čas

j.
-

snovi in energija se prenašata v obliki materialnih in energijskih tokov
fizika: vetrovi, vodovodna napeljava
kemija: kemijska reakcija
biologija: prehranjevalna veriga, prebavni cikel

k.
-

zrak
fizika: gibanje zraka kar je posledica tlačnih razlik, vlaţnost zraka
kemija: sestava zraka
biologija: izmenjava plinov pri dihanju

l.
-

gibanje
fizika: gibanje in mirovanje, vpeljava pojma hitrost
kemija: gibanje gradnikov snovi
biologija: načini in oblike gibanja (letenje, plavanje, hoja, plazenje,
lezenje,…)

m. planet Zemlja
- fizika: letni časi, dan in noč
- kemija: snov, iz katere je Zemlja, elementi
- biologija: vpliv letnih časov na ţivljenje, vpliv menjavanja dneva in
noči na rast rastlin (fiţol, sončnica)
n.
-

električni tok
fizika: električni tok v kapljevinah, trdninah in plinih, elektroliza
kemija: elektroliza, elektroliti, ioni
biologija: prenos draţljajev po ţivčnih vlaknih (?)

Pogled v prihodnost
Do sedaj sem podrobno pregledala in analizirala rezultate
nacionalnega preverjanja znanja iz fizike, pri čemer je bilo ugotovljeno, 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 (NPZ, 2007; NPZ 2008; Slana, 2007).
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).
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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.
Z upoštevanjem napisanega zgoraj bi ţelela sodelovati pri pripravi
gradiv o gostoti, vzgonu in plavanju za osnovno šolo. Omenjena vsebina
se še vedno kaţe kot trd oreh za nekatere učence. Vsebina je zelo
interdisciplinarna, saj povezuje tako fiziko (opredelitev samih pojmov,
pogoji za plavanje teles), biologijo (ţivljenje v vodi), kemijo (lastnosti snovi)
in šport (skoki, plavanje).
Pri delu bi uporabili naravoslovno metodo, pod katero razumemo:
zbiranje podatkov, urejanje podatkov, predstavitev podatkov,
postavljanje hipoteze, načrtovanje poskusa, preverjanje hipoteze,
oblikovanje spoznanja, poročanje.
Razvili in obravnavali bi naslednje: preverjanje predznanja,
postavitev učnih enot, demonstracijski in praktični eksperimenti, e-gradivo,
učni listi, testi za preverjanje znanja, preverjanje učinka enot.
Obenem pa bi ţelela sodelovati pri vpeljavi sodobnejših vsebin v
srednje šole, saj raziskave kaţejo, da sodobne vsebine fizike, s katerimi se
učenci vsakodnevno srečujejo, niso vključene v pouk v srednji šoli
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(Shabajee & Postlethwaite, 2000). V naših učbenikih je nekaj modernih
vsebin fizike, a še vedno so učbeniki polni klad, vozičkov, tuljav ipd. Zato bi
ţelela sodelovati pri vpeljavi dveh sodobnejših vsebin v srednje šole. Prva
sodobna vsebina bi bila superprevodnost (superprevodniki so materiali, ki
imajo sposobnost prevajanja toka pri nizkih temperaturah brez
električnega upora, saj se energija ne troši za segrevanje vodnika), druga
pa tekoči kristali (tekoči kristali so organske snovi, pri katerih se med trdno
(kristalno) in tekočo (izotropno) fazo pojavi še tekoče kristalna faza. Pri
tekočih kristalih govorimo o delno urejenih snovi, nekje med trdno in
tekočo fazo).
Zakaj superprevodnost? Zadnje časa mnogokrat slišimo o lebdečih
vlakih. Katere snovi omogočajo lebdenje brez trenja? Kakšne so njihove
lastnosti? Ali so uporabne še kje?
Zakaj tekoči kristali? Poznavanje različnih vrst snovi in njihove
zgradbe nam omogoča, da zasnujemo materiale z ţelenimi lastnostmi.
Iskanje novih »inteligentnih materialov« je zelo pomembno, saj omogoča
tako napredek znanosti kot tudi tehnologije. Prikazovalniki s tekočimi kristali
(LCD) so danes so tako pogosti, da je samoumevno, da ljudje vedo o čem
govorimo, ko jih omenjamo. Ampak koliko nas ve, kaj so tekoči kristali in
kakšne so njihove lastnosti (Waclawik et al., 2004).
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Nihanje
Mojca Čepič, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Uvod
V okviru projekta nameravamo konstruirati učna posega povezana s
tematiko nihanja in valovanja. Obe temi srečujemo v pouku fizikalnega
dela naravoslovja v sedmem razredu Osnovne šole ter pri pouku fizike v
gimnaziji.
Obe tematiki skrivata v sebi nekaj pojavov, ki so v nasprotju z
učenčevimi vsakdanjimi izkušnjami z gibanjem. V tem prispevku se
omejujem na prvo temo od obeh omenjenih – na nihanje. Naj najprej
naštejem nekaj napačnih predstav v povezavi z nihanjem, kasneje pa
bom obravnavala, kako te napačne predstave lahko izkoristimo za razvoj
naravoslovnih in splošnih kompetenc.
Nihanje
a) nihajni čas za relativno majhne amplitude je odvisen le od lastnosti
nihala
Domače raziskave so pokazale1, da zelo visok odstotek (tudi 80%)
gimnazijskih maturantov oziroma študentov, kljub vsemu predhodnemu
šolanju, meni, da je nihajni čas nihala odvisen od amplitude nihanja. Zakaj
tako sklepanje, ni popolnoma jasno in o tem literatura ne poroča. Interne
raziskave so pokazale2, da študentje prenašajo izkušnjo enakomernega
gibanja, ki je tipična vsakdanja izkušnja, tudi na nihanje.
V vsakdanu so gibanja predvsem enakomerna, obdobja
pospeševanja so kratka in v zvezi z njimi nimamo posebnih izkušenj.
Običajna izkušnja se nanaša na povprečno hitrost hoje, na primer za štiri
kilometre je potrebna ena ura; na voţnjo po lokalnih cestah, na primer: za
šestdeset kilometrov potrebuje avto eno uro ali analogno za avtocesto: za
sto dvajset kilometrov potrebuje avto eno uro.
Pri nihalih se srečujemo s pospešenim gibanjem na eni strani in
dvema nasprotujočima si učinkoma na drugo strani – večje amplitude
pomenijo večje sile, zato večje pospeške in večje povprečne hitrosti.
Večje povprečne hitrosti pomenijo v enakih časih večje razdalje, zato
nihajni čas od amplitude ni odvisen. Te logike sklepanja v naši predhodni
raziskavi ni povzel niti en študent2.
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Nihala so torej primer okoliščin, kjer se različni vplivi med seboj
izničijo. S takimi okoliščinami se v šoli učenci le redko srečajo, čeprav
vsakdanjemu ţivljenju niso tuje. V poučevanju se v splošnem učenci redko
srečujejo s situacijami, kjer morajo za razumevanje dogajanja upoštevati
več vplivov hkrati, še posebej ne takih, ki si medsebojno nasprotujejo in
morda celo izničijo.
b) nihajni čas nitnega nihala ni odvisen mase uteţi na nihalu
V mednarodni literaturi in domače raziskave so pokazale, da zelo
visok odstotek (tudi okoli 60%) gimnazijskih maturantov oziroma študentov,
kljub vsemu predhodnemu šolanju, meni, da je nihajni čas nitnega nihala
odvisen od mase uteţi. Zakaj tako sklepanje, ni popolnoma jasno in o tem
nam znana literatura ne poroča. Interne raziskave2 so pokazale, da
študentje prenašajo izkušnjo vztrajne mase, da torej teţje predmete z
enako silo premikamo z manjšimi pospeški oziroma, da se je za premikanje
teţjih predmetov potrebno bolj »potruditi«. Pri tem kot kaţe vlogo potisne
sile pri nitnem nihalu študentje personificirajo oziroma sklepajo, da je le-ta
odvisna od tistega, ki nihalo poţene v gibanje, kar naj bi vedno bilo
storjeno na enak način. Kot kaţe pozabljajo, da nihalo niha zaradi teţe (v
vesolju ne bi nihalo), ki pa je z maso uteţi sorazmerna in je torej pri večji
masi večja. Ponovno se srečamo z dvema nasprotujočima si učinkoma:
čim večja je masa, tem večja sile je potrebna za spremembe gibanja;
vendar, čim večja je masa, tem večjo ima teţo in zato za povzročanje
sprememb gibanja na razpolago večjo silo.
Iz raziskav študentskih mnenj sklepamo, da so enake ukoreninjene
napačne predstave prisotne tudi neposredno po učnih posegih v
gimnaziji. Nov predmet naravoslovje je v sedmi razred osnovne šole vpeljal
tudi tematiko nihanje. Pri tej starosti je zagotovo tovrstnih napačnih
predstav še več.
Ker je obravnava nihal moţna v obliki aktivnega raziskovalnega
učenja, kjer učenci vnaprej povedo svoje mnenje in iz njega izhajajoče
napovedi rezultatov poskusov, nato pa te poskuse tudi izvedejo in z
osebno izkušnjo spoznajo, da se v svetu nihal nekatere stvari dogajajo
drugače kot pri običajnem vsakodnevnem gibanju ljudi in vozil. S tem
pridobivajo izkušnje, poskušajo oblikovati razlage, tudi ob pomoči učitelja,
predvsem pa nabirajo praktične izkušnje za kasnejše bolj poglobljene
analize v gimnaziji. Prav gotovo pa podobne aktivnosti niso odveč kot
uvod v nihanje tudi na gimnaziji. Zato se oblikovanje novega učnega
posega zdi smiselno, še posebej ker ga je mogoče izkoristiti za
vzpodbujanje razvoja naravoslovnih pa tudi splošnih kompetenc.
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V uvodu so predstavljene glavne napačne predstave povezane z
nihanjem, ki so bile zaznane in raziskovane pri nas. Nihanje je tematika, ki
predstavlja osnovo za kasnejše razumevanje valovanja in moderne fizike.
Skrivajo pa te teme tudi pomembna sporočila in izkušnje za učence in
študente, ki se kasneje ne nameravajo posvečati fiziki. Poskusi omogočajo
dober nadzor spremenljivk, kar ni vedno mogoče in omogočajo
kontrolirano oblikovanje povezav med vzroki in posledicami. Prav tako
predstavljajo dober »trening« za opredeljevanje neodvisnih, odvisnih in
kontrolnih spremenljivk, kar pri mnogih poskusih ni vedno popolnoma
enostavno.
V nadaljevanju navajam splošne in naravoslovne kompetence,
katerih razvoj te dejavnosti vzpodbujajo, predstavljam predteste, ki
omogočajo ugotavljanje predhodnih predstav in na kratko predstavim
eksperimentalno delo v razredu za odpravljanje teh detektiranih napačnih
predstav. Razvoj eksperimentalnega dela, spremljevalnih gradiv in drugih
pripomočkov še poteka, prav tako je naloga prihodnjega obdobja
pripraviti še teste, ki preverjajo učinke posega in trajnost pridobljenega
znanja. V zaključku predstavim še potrebne dejavnosti v nadaljevanju.
Splošne naravoslovne kompetence po fizikalno
Pod naravoslovnimi kompetencami dokumenti pripravljeni v okviru
projekta Naravoslovne kompetence navajajo naslednje3
-

sposobnost zbiranja informacij,
sposobnost analize in organizacija informacij,
sposobnost interpretacije,
sposobnost sinteze zaključkov,
sposobnost učenja in reševanja problemov,
prenos teorije v prakso,
uporaba matematičnih idej in tehnik,
prilagajanje novim situacijam,
skrb za kakovost,
sposobnost samostojnega in timskega dela,
organiziranje in načrtovanje dela,
verbalna in pisna komunikacija,
medosebna interakcija,
varnost,

Tako rekoč vse naravoslovne dejavnosti, še posebej tiste, ki
zahtevajo samostojno eksperimentiranje vzpodbujajo razvoj prav vseh od
zgoraj naštetih kompetenc. Poleg tega navedene kompetence niso
izrazito specifične za naravoslovje, ampak so prav vsaka od njih
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funkcionalno pomembne v vsakdanjem ţivljenju. Je pa res, da je te
kompetence najlaţje razvijati prav z naravoslovnimi dejavnostmi, še
posebej z eksperimentalnim delom iz fizikalnih vsebin. Ob navajanju
kompetenc velja tudi zapisati, da je naborov kompetenc skoraj toliko kot
avtorjev, ki o njih razpravljajo. V fiziki običajno shajamo z manjšim številom
kompetenc, ki pa so pojmovane širše.
-

-

-

zbiranje informacij: opazovanje, primerjanje in merjenje pa tudi v
smislu branja in iskanja zapisanih podatkov,
urejena predstavitev podatkov: razvrščanje, urejanje, skiciranje,
opisovanje,tabele in grafi ter oblikovanje zvez, ki izhajajo iz
podatkov (čim... tem...)
načrtovanje eksperimenta: opazovanje in meritev vključujoč
opredelitev neodvisne
(načrtno spreminjane) in
odvisne
(opazovane oziroma merjene) spremenljivke ter korekten nadzor
spremenljivk, ki omogoča ugotavljanje povezav med neodvisno in
odvisno spremenljivko
oblikovanje hipoteze za razlago opazovanega pojava

Od tega zadnjega koraka dalje se učenec, dijak ali študent po
potrebi vrača na predhodne korake, oblikuje nove poskuse itd. Pri tem
seveda ne gre zanemariti tako socialne komponente, ker je pri večini
poskusov v šoli in na fakulteti potrebnih več rok in zato usklajeno delovanje
skupine, matematičnih kompetenc, ker najobičajnejša merjenja zahtevajo
vsaj preračunavanje enot in grafične predstavitve, razumevanje
strokovnega jezika potrebno tako za iskanje začetnih informacij kot za
končno poročanje, vsekakor upoštevanje varnostnih napotkov pri delu itd.
Te kompetence so prisotne vedno, zato jih v nadaljevanju ne bom
posebej ponavljala in poudarjala.
Vse štiri navedene kompetence, ki pokrivajo pravzaprav dolgo vrsto
bolj podrobno razdelanih kompetenc (zgoraj) je najlaţje razvijati s
fizikalnimi vsebinami, marsikatere cilje pa je mogoče doseči tudi s
kemijskimi in biološkimi. Zakaj so prav fizikalne najprimernejše?
-

-

mnogo, če ne večino fizikalnih poskusov, vsaj na osnovnošolski ravni
pa tudi na gimnaziji in kasneje na fakulteti, je mogoče izvesti s
preprostimi »hands-on« pripomočki, ki jih je mogoče preskrbeti v
dovolj velikem številu in so dovolj nizke finančne zahtevnosti, da tudi
v številčnejših razredih delajo učenci v skupinah ne večjih od tri
učence.
večina poskusov je kratkotrajnih, kar omogoča izvedbo znotraj ene
šolske ure in ne predstavlja problemov za vzdrţevanje pozornosti
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-

učencev. Kratkost poskusov zagotavlja moţnost ponavljanja in
variiranja okoliščin v katerih poskusi potekajo.
ob primerni predhodni pripravi in preverjenih poskusih (učitelj) je izid
zagotovljen. Pri fizikalnih poskusih je nadzor okoliščin, v katerih
poskusi potekajo, običajno enostaven in očiten. To omogoča tudi
učitelju dober pregled in učinkovito pomoč, kadar poskusi ne
uspejo, saj je morebitne napake v izvedbi enostavno najti, pri šolskih
fizikalnih poskusih pa skritih spremenljivk (kot bi lahko bilo npr.
okuţeno seme ali prst itd.) skorajda ni.

V nadaljevanju bomo najprej prepoznali pot k razvoju določenih
kompetenc ţe v preverjanju predhodnih predstav učencev. Pri opisu
dejavnosti bomo obravnavali konkretne zgoraj navedene kompetence pri
posameznih korakih v načrtovanju učne enote. V zaključku bomo
predstavili, kako se naravoslovne kompetence odraţajo v vsakdanjem
ţivljenju, čeprav jih ne prepoznavamo kot take in kakšne posledice bi
lahko odsotnost pouka naravoslovnih predmetov po posameznih delih
vertikale. Hkrati tudi predlagam vpeljavo naravoslovno fizikalnega
predmeta tudi na druţboslovne smeri, še posebej na tiste, kjer se
diplomanti srečujejo s sprejemanjem odločitev, ki izhajajo iz več hkratnih
vplivov ali pa odločitve lahko vodijo v različne posledice.
Preverjanje predhodnih predstav
S kratkim testom (le nekaj minut) preverjamo obstoječe predstave o
napačnih predstavah omenjenih v prejšnjem poglavju. Tako pridobimo
informacijo o predstavah in o razmislekih, ki do takšnih predstav vodijo.
Učitelj zato pri dejavnostih laţje usmerja pozornost učencev in zastavlja
vprašanja, ki vodijo do razmišljanja in oblikovanja novih domnev.
Predtest – Nihanje
1. Na spodnji sliki sta pod strop pripeti nihali. Nihala so različno dolga, na
koncu vrvice pa so pripete enake okrogle uteţi. Nihala odmaknemo iz
mirovne lege kot kaţe slika.
Katero nihalo največkrat zaniha v minuti?
Obkroţi odgovor, za katerega meniš, da je pravilen.
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A
vem

B

C obe enako

D ne

Kratko razloţi, zakaj si izbral(a) ta odgovor.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. Na spodnji sliki sta na strop pripeti dve nihali. Nihali sta enako dolgi, le
okrogli uteţi na koncu vrvice sta iz različnih materialov. Leva je lesena (45
g) in desna ţelezna (510 g). Nihali odmaknemo iz mirovne lege za enak
kot in ju spustimo.
Katero nihalo največkrat zaniha v minuti?
Obkroţi odgovor.
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A
vem

B

C obe enako

D ne

Kratko razloţi, zakaj si izbral(a) ta odgovor.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Na strop sta pritrjena enaki vzmetni nihali. Nihali različno izmaknemo iz
ravnovesne lege in ju spustimo. Kako smo ju izmaknili, kaţe slika.
Katero nihalo največkrat zaniha v minuti?
Obkroţi pravilni odgovor.

A

B

C enako

D ne

vem
Kratko razloţi, zakaj si izbral(a) ta odgovor.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Predtest nihanje preverja predvidevanja oziroma predstave o treh
okoliščinah – odvisnost nihajnega časa od dolţine vrvice, odvisnost
nihajnega časa od mase pri nitnem nihalu ter odvisnost nihajnega časa
od amplitude, kot primer pa je prikazano vzmetno nihalo. S temi vprašanji
smo preliminarno testirali 120 študentov razrednega pouka, ki so
predavanja in laboratorijske vaje na to temo ţe imeli. Detajlni analizi tega
preverjanja bo posvečen poseben prispevek. Tukaj le na kratko
povzemam nekaj opaţanj:
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- odvisnost nihajnega časa od dolţine nitnega nihala pravilno
povzame večina (okoli 60%) študentov; le majhen deleţ njih je to odvisnost
formalno razloţil z enačbo, nikogar ni bilo, ki bi povezal manjše kote, ki jih
oklepa daljša vrvica z navpičnico in zato posledično manjše pospeške.
Velik deleţ študentov pa je daljši nihajni čas daljšega nihala razloţil z daljšo
potjo, čeprav je bila na sliki posebna pozornost posvečena temu, da je
amplituda nihanja tudi pri daljšem nihalu ostala enaka. Tako razmišljanje je
značilno za študente in učence, ki obravnavajo vsa gibanja kot gibanja z
enakimi hitrostmi, ki daljše poti poveţejo z daljšimi časi kot edinim vzrokom
za to spremembo ter obratno daljše čase poveţejo edino z daljšimi potmi
in ne z niţjimi hitrostmi.
Ker so vprašanja po eni strani grafična izbirnega tipa, po drugi strani
pa utemeljitev zahteva odprte odgovore, predtest tudi preverja naslednje
kompetence:
- branje oziroma razumevanje slikovnih sporočil
- poročanje oziroma oblikovanje razlage izhajajoč iz svojega znanja in
predstav
Medtem ko so preliminarne raziskave pokazale, da je branje
slikovnega materiala pri študentih nefizikih v višjih letnikih relativno dobro,
je izraţanje pri več kot tretjini bodočih učiteljev nekonsistentno. Ko pravim
»relativno«, pomeni, da je še vedno osupljiv odstotek študentov pri branju
skic oziroma slikovnega gradiva pretirano površen. To pomeni, da iz
slikovnega gradiva študent prebere podatke, ki jih v gradivu ni, na primer,
da imajo daljša nihala večjo amplitudo nihanja, ali pa jih slaba
izveţbanost v branju slikovnega gradiva in besedil vodi do uvajanja
dodatnih informacij, o katerih ni govora niti v besedilu niti na slikah, na
primer, da je na eni vzmeti več nihal, čeprav je v slikovnih poročanjih
običajno, da se za odrasle slušatelje konfiguraciji ob dveh različnih
trenutnih rišeta v isto sliko. Pod nekonsistentno razumem, da se v izjavah
oziroma utemeljitvah pojavijo nasprotujoči si deli izjav. Tukaj ne mislim na
napačne razlage, ki so posledica napačnega razmišljanja ali
preskromnega znanja, temveč na razlage in utemeljitve, ki nimajo
notranje logične strukture. Take izjave so na primer, nihajni čas je krajši, ker
je kroglica teţja in se giblje počasneje....
Predtest, ki je predstavljen zgoraj, nameravamo uporabiti pred
učnim posegom tako pri osnovnošolcih kot pri srednješolcih, a tudi pri
študentih, bodočih učiteljih razrednega pouka in fizike. Pričakujemo, da se
bo grafično bralna pismenost izboljševala z leti šolanja, a menimo, da bo
tudi za osnovno šolo zadostna za korektno razumevanje vprašanj,
zanimive pa bodo utemeljitve, za katere učenci osnovne šole pred učnih
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posegom in pridobljeno izkušnjo nimajo dovolj znanja, gotovo pa o takem
gibanju imajo nekaj idej in predhodnih izkušenj (gugalnice).
Iz dosedanjih izkušenj pričakujemo, da bo večina učencev na vseh
stopnjah menila, da imajo nihanja z večjo amplitudo daljši nihajni čas, da
je daljši nihajni čas značilen tudi za teţje uteţi na nitnih nihalih in za daljša
nitna nihala (kar je pravilno). Te predstave bodo soočili z dejanskimi
eksperimenti pri aktivnem pouku. Pričakujemo, da bo osebna konkretna
izkušnja med učnim posegom te predstave popravila, tudi če mlajši
učenci v večini še ne boso sposobni sprejeti kompleksnih razlogov za
takšno dogajnaje.
Načrtovani učni poseg
Načrtovanje in izvedba podrobnega učnega posega je del
prihodnjega dela v projektu. Zato v tem delu navajam samo, katere
dejavnosti naj bi učenci pri obravnavi nihanja izvedli, katere izkušnje, ki jih
ni mogoče pridobiti v vsakdanjem ţivljenju brez načrtnega raziskovanja,
bodo pridobili in kje pričakujemo kognitivne konflikte.
Nihanje
Učenci se bodo srečali z enakimi nihali kot so omenjana v predtestu.
Njihove predhodne izjave v predtestu ţe predstavljajo napoved izidov
poskusov.
1) z merjenjem časa potrebnega za več nihajev (običajno desetih), bodo
primerjali nihajne čase nitnih nihal z enako dolţino vrvice (okoli 25 cm) in
različnimi uteţmi.
Pri konstrukciji poskusov je treba biti pozoren na to, da so uteţi
enake po obliki (na primer kroglice) in da imajo vse relativno veliko
gostoto (torej laţja kroglica mora biti vsaj iz gostega lesa na primer bukev
ali hrast). Na ta način izločimo prevelike vplive upora zraka, ki lahko nihajni
čas podaljša (na primer pri uporabi namizno teniške ţogice kot uteţi).
Razlike v masah uteţi morajo biti prav tako znatne, torej les, steklo, aluminij,
ţelezo ali kaj podobnega. Učenci uteţi tudi stehtajo, med masami pa
morajo biti faktorji razlike in ne samo procenti. Steklena kroglica mora biti
dvakrat teţja od lesene in tako dalje. Šele, če se mase močno razlikujejo,
učenci majhnih razlik v nihajnih časih ne bodo povezovali neposredno z
maso uteţi oziroma bodo dvomili, da je masa vzrok za moţne razlike.
»Sorazmerno« in »obratno sorazmerno« sklepanje to je »če je nekaj
dvakrat večje, je odvisna količina dvakrat večja« oziroma »če je nekaj
dvakrat večje, je odvisna količina dvakrat manjša« je tako rekoč edino
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sklepaje, ki ga učenci uporabljajo. Zato je potrebno, da so razlike v
lastnostih pri predvidenih neodvisnih spremenljivkah velike.
Rezultati so pri večini udeleţencev učnega posega v nasprotju z
napovedjo, zato pričakujemo izrazit kognitivni konflikt.
Kompetence, ki jih s to aktivnostjo vzpodbujamo:
- načrtovanje eksperimentiranje (postavitev eksperimenta, izbira
merilnih pripomočkov je delo učencev)
- opredelitev neodvisne spremenljivke
- opredelitev odvisne spremenljivke
- opredelitev kontrolnih spremenljivk
- izvedba eksperimenta, merjenje
- izračun nihajnega časa (matematična kompetenca)
- poročanje o meritvah – vpisovanje meritev v tabele
- sklepanje o povezavah med odvisno in neodvisno spremenljivko
- iskanje razlogov (ob učiteljevi pomoči) in oblikovanje razlage
- morebitno formiranje predlogov za dodatne meritve....
2) z merjenjem časa potrebnega za več nihajev (običajno desetih), bodo
primerjali nihajne čase istega vzmetnega nihala, če niha z različnimi
amplitudami.
Pri konstrukciji poskusov je treba biti pozoren na dvoje. Predhodno je
potrebno izbrati vzmeti in uteţi tako, da bo vzmet v mirovanju raztegnjena
za nekaj svojih dolţin. Tako preprečimo, da bi pri večjih amplitudah
nihanja učenci zašli v reţim, kjer se vzmet ne krči več. Vzmeti in uteţi je
potrebno s poizkušanjem izbrati tako, da so nihajni časi primerni za
merjenje z običajno digitalno ali navadno štoparico.
Tudi pri tem poskusu je treba učence opozoriti naj amplitude nihanja
pomembno spremenijo, torej dvakrat trikrat večaj amplituda nihanja kot
izhodiščna. Vpliva amplitude nihanja na nihajni čas pri vzmetnem nihali ni,
če je le vzmet še v območju, kjer je raztezek sorazmeren z obremenitvijo.
Zato je za preverjanje odvisnosti pod amplitude nihanja bolj primerno
vzmetno nihalo. Pri nitnem nihalu se namreč z amplitudo nihanja nihajni
čas podaljšuje. Vplivi amplitude na nihajni čas niso preveč veliki, vsaj ne
do kotov 45º in celo več, a pri desetih nihajih jih je mogoče zaznati. Ker so
ti časi sistematsko daljši, jih ne moremo pripisati nenatančnosti merjenja,
razlogi za podaljševanje časa nihanja (odvisnost odmika od časa je
eliptična funkcija) pa presega znanje in kognitivne nivoje učencev in
dijakov, pa tudi za študente nefizikalnih smeri so razlogi prezahtevni.
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Rezultati so pri večini udeleţencev učnega posega v nasprotju z
napovedjo, zato pričakujemo izrazit kognitivni konflikt.
Kompetence, ki jih s to aktivnostjo vzpodbujamo:
- načrtovanje eksperimentiranje (postavitev eksperimenta, izbira
merilnih pripomočkov je delo učencev)
- opredelitev neodvisne spremenljivke
- opredelitev odvisne spremenljivke
- opredelitev kontrolnih spremenljivk
- izvedba eksperimenta, merjenje
- izračun nihajnega časa (matematična kompetenca)
- poročanje o meritvah – vpisovanje meritev v tabele
- sklepanje o povezavah med odvisno in neodvisno spremenljivko
- iskanje razlogov (ob učiteljevi pomoči) in oblikovanje razlage
- morebitno formiranje predlogov za dodatne meritve....
3) z merjenjem časa potrebnega za več nihajev (običajno desetih), bodo
primerjali nihajne čase nitnih nihal z različnimi dolţinami vrvice (okoli 20
cm, 40 cm, 60 cm in 80 cm) in enako uteţjo.
Pri tem poskusu je pomembno, da je uteţ relativno teţka. Najbolje
je, da učitelj izbere uteţ, ki je najteţja pri poskusu (1). Učencem naj bo
omogočena konstrukcija nihala, kjer bodo spreminjali dolţino istega
nihala, na primer z vozlom na vrvici. Tako izločimo morebiten vpliv različnih
vrvic. prav tako se je treba dogovoriti o enaki amplitudi nihanja, tudi če je
dolţina nihal različna, in kako to izvesti (z neko dodatno oviro ali čem
podobnim). Ker po preliminarnih študijah povezujejo nihajni čas predvsem
z dolţino nihaja, se je potrebno potruditi, da je ta enaka. Ob enakem kotu,
ki ga oklepa vrvica z navpičnico, je namreč pot uteţi daljša in vodi v
napačno sklepanje o vzrokih za povezavo neodvisne in odvisne
spremenljivke.
Ker naraščanje nihajnega časa ni sorazmerno z dolţino vrvice
temveč s korenom dolţine, je smiselno poleg tabelarične predstavitve
meritev, predstaviti meritve tudi grafično. Tako se učenci začno zavedati,
da niso vse odvisnosti, pri katerih velja »čim večji ... tem večji« tudi premo
sorazmerne odvisnosti med velikostmi fizikalnih količin, s katerimi
kvantiziramo neodvisne in odvisne spremenljivke.
Pri grafični predstavitvi pri večini udeleţencev učnega posega
pričakujemo kognitivni konflikt zaradi nelinearne odvisnosti nihajnega časa
od dolţine vrvice.
Kompetence, ki jih s to aktivnostjo vzpodbujamo:
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-

načrtovanje eksperimentiranje (postavitev eksperimenta, izbira
merilnih pripomočkov je delo učencev)
opredelitev neodvisne spremenljivke
opredelitev odvisne spremenljivke
opredelitev kontrolnih spremenljivk
izvedba eksperimenta, merjenje
izračun nihajnega časa (matematična kompetenca)
poročanje o meritvah – vpisovanje meritev v tabele
grafično poročanje – risanje zveznih grafov
sklepanje o povezavah med odvisno in neodvisno spremenljivko
iskanje razlogov za dogajanja (ob učiteljevi pomoči) in oblikovanje
razlage
morebitno formiranje predlogov za dodatne meritve....

Zaključki oziroma pomen naravoslovnih kompetenc v vsakdanjem
ţivljenju
V prispevku so obdelane napačne predstave, ki so zelo pogoste
tudi po učnem posegu s področja nihanja. Nihajni časi in njih
(ne)odvisnost od nekaterih spremenljivk predstavlja pomembno splošno
informacijo učencem, dijakom in študentom, in sicer, na mnoga
dogajanja vpliva več dejavnikov, katerih vplivi so lahko tudi nasprotujoči in
učinke izničijo. V vsakdanjem ţivljenju se prav s takšnimi situacijami zelo
pogosto srečujemo, ljudje pa se običajno odločajo le po razmisleku o
vplivu ene okoliščine. Najbolj banalen je na primer nakup dobrin, kjer je
običajno najpomembnejši faktor cena. Tudi kadar si potrošniki lahko
privoščijo izdelek, ki ima po statističnih podatkih manj okvar in daljšo
ţivljenjsko dobo, običajno teh podatkov niti ne iščejo niti ne ţelijo ali znajo
oceniti, na primer kolikšen je strošek aparata na leto dni delovanja
temveč presojajo ceno le v absolutnem znesku. Prav tako je odločanje o
najemanju kreditov pogosto povezano le z višino obroka ali z ţeljo po
plačilu z zamikom in ne nujno potrebe po niţjem plačilu ali celo potrebe
po izdelku samem. Potrošniki pogosto nekritično sprejmejo delne
informacije prodajalca, se ne pozanimajo za celotno vsoto, ki vsebuje tudi
ostale stroške, kot so odobritev kredita in tako dalje.
Za kateregakoli drţavljana je v vsakdanjem ţivljenju še kako
pomembne kompetence
- sposobnost zbiranja informacij
- sposobnost analize in organizacija informacij,
- sposobnost interpretacije,
ne le kot sposobnost iskanja nasvetov, temveč lastnega iskanja informacij
v različnih virih in lastnega vrednotenja le-teh. Kompetenten drţavljan tako
tudi ne naseda različnim slabo preverjenim informacijam popularnega
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tiska (na primer o ţenski, ki ţivi od svetlobe in zato sploh ne more zboleti,
Ona, nekaj let nazaj), zna kritično brati novice in tudi kritično presoja
podatke, ki so za njegovo ravnanje potrebni. Dejavnosti v naravoslovju, ki
učenca in dijaka neprestano opozarjajo, da dogajanja potekajo tudi v
nasprotju s pričakovanji, da je za uspešno razlago potrebno pomisliti tudi
na ne najbolj očitne vplive in podobno, vodijo k prenašanju teh izkušenj
tudi v delovanje na drugih področjih.
Tudi bolj sofisticirane kompetence, ki jih na videz potrebujemo le v
naravoslovju oziroma v znanosti bolj splošno, kot sta
- postavljanje hipotez
- načrtovanje eksperimenta
sta v vsakdanjem ţivljenju še kako pomembni. Vsaka odločitev, ki vpliva
na prihodnost, na primer nakup avtomobila, najem stanovanjskega
kredita in tako dalje, je pravzaprav postavljanje hipoteze, da se bo to
dejanje na tak ali drugačen načni obrestovalo, da bo izpolnilo neka
pričakovanja. Načrtovanje eksperimenta ponovno lahko prepoznamo v
izbiri banke, dolţine odplačevanja kredita, načina revalorizacije obroka in
tako dalje. Ţal izvedba eksperimenta poteka v ţivljenju kasneje sama od
sebe in običajno ne moremo kompetence
- izvedba eksperimenta
kar udejanjiti s prekinitvijo pogodbe, kot je to običajno mogoče z
ustavitvijo in prenehanjem meritev pri naravoslovnem poskusu. Zato sta
faza postavljanja hipoteze in načrtovanje eksperimenta še toliko bolj
pomembna, kot nas uči tudi sedanja ekonomska kriza.
Iz zgoraj navedenega in vsakodnevnih izkušenj ob branju dnevnega
časopisja in pogovorih s študenti in diplomanti nenaravoslovnih študijev,
menim, da bi bila nujna vpeljava naravoslovnega predmeta v enega od
niţjih letnikov nenaravoslovnih študijev (ekonomije, novinarstva,
komunikologije in podobnih). Predmet ne bi smel vsebovati fizikalnih in
drugih zakonov, temveč bi moral načrtno eksperimentalno obravnavati
primere, ki so vsakdanjemu razmišljanju tuji oziroma kontraintuitivni, kjer bi
za razumevanje bilo nujno iskati vplive ne najbolj očitnih spremenljivk in
razmišljati tudi o napovedovanju učinka različnih medsebojnih vplivov.
Tako bi se verjetno izognili traparijam tipa zapisa v naslovu in nadaljnjega
komentarja novinarke v članku »Največ otrok imajo poročene
nezaposlene verne ţenske na podeţelju« (Delo, kakšni dve leti nazaj,
naslov zapisan po spominu). Tekst kasneje ne podaja, kako so bile te
korelacije vrednotene, ali vse skupaj ali morda le ločeno, namiguje pa
tudi, da so tovrstne povezave vzročno posledične v smislu, da se bo v
Sloveniji povečala rodnost, če bo več ţensk imelo te lastnosti.... nikjer v
tekstu ni bilo zaslediti, da bi morda tudi poročene nezaposlene verne
ţenske stanujoče v mestu imele več otrok, če bi jim to omogočale
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stanovanjske in finančne razmere in podobno. Drţavljan, navajen
kritičnega razmišljanja takih izjav ne bo jemal preveč resno, še boje pa bi
bilo, da bi se kritičnega vrednotenja informacij v času svojega šolanja
resno učili tudi novinarji.
V nadaljevanju projekta bomo obdelali preliminarno raziskavo, ki je
ţe bila izvedena, in o njej poročali. Pripravili in bolj podrobno bomo
razdelali učni poseg povezan z nihanjem in pripravili tudi inačice:
demonstracijska predstavitev, aktivno učenje in e-učenje ter učinkovitost
le-teh primerjali. Pripravili bomo delovne liste kot podporo učnemu posegu
ter dva pot-esta, ki bosta merila takojšen učinek posega in njegovo
dolgotrajnejše učinkovanje. Pripravili bomo delavnico, ki bo z učitelji
predelala učni poseg in ovrednotili izvedbe predlaganih učnih posegov v
razredu in na fakulteti.
Literatura
1. Vida Kariţ Merhar, doktorsko delo, PeF, Ljubljana, 2009.
2. Neobjavljeno gradivo, 2009.
3. Interna gradiva projekta Naravoslovne kompetence

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.

154

Skupne naravoslovne kompetence
Jurij Bajc, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani

V prispevku so zbrani predlogi kompetenc, ki so po mojem mnenju
skupne vsem naravoslovnim predmetom v določenih starostnih skupinah.
Ob vsakem predlogu je kratka razlaga, zakaj se mi zdi določena
kompetenca pomembna in primerna za izbrano starostno skupino.
V drugem delu so navedene kompetence, ki interdisciplinarno
povezujejo naravoslovne stroke med seboj. Podobno kot pri skupnih
kompetencah je vsakič dodano kratko pojasnilo, zakaj je določena
kompetenca pomembna in zakaj je postavljena v določeno starostno
skupino.
Starostne skupine sem razdelil po obdobju v sistemu šolanja. Prva,
druga in tretja triada v devetletni osnovni šoli ter četrta skupina, dijaki na
strokovnih šolah in gimnazijah.
Skupne naravoslovne kompetence
Učenci v prvi triadi devetletne osnovne šole (starost 6-9 let)
Radovednost: V najzgodnejšem obdobju šolanja je ta lastnost med
otroci nedvomno prisotna, izkušnje pa kaţejo, da se z dosedanjim
načinom in izvedbo pouka v nadaljevanju šolanja vse bolj izgublja. S
primerni pristopom je zato nujno ohranjati zgodnjo radovednost in jo krepiti
skozi nadaljevanje izobraţevanja. Pri naravoslovnih predmetih to
najverjetneje lahko doseţemo predvsem na dva načina. S poskusi, ki jih
aktivno izvajajo učenci, ter s stalnim vključevanjem primerov iz
vsakdanjega ţivljenja v pouk.
Opazovanje in opisovanje poskusov: V prvi triadi je verjetno še
precej poskusov, ki jih učenci še ne morejo izvajati sami, lahko pa ob
vodenju učitelja opazujejo poskuse in pojave ter se jih uče čim bolj
natančno opisovati.
Reševanje problemov: V prvi triadi naj gre za preproste probleme, ki
zdruţujejo več naravoslovnih vsebin v eni, če se le da ţivljenjski, situaciji.
Primer takega problema bi lahko bil: Kako poskrbimo, da smo čisti?
Pogovor na to temo učitelj vodi preko (bioloških) značilnosti koţe, do
(kemijskih) vrst mila, do (fizikalnega) segrevanja vode in podobno in tako v
otrocih krepi zavest, da so sposobni reševati probleme.
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Učenci v drugi triadi devetletne osnovne šole (starost 9-12 let)
Logično mišljenje: Ĉeprav jih na logično mišljenje lahko navajamo ţe
v prvi triadi, je po mojem mnenju druga triada tista, kjer lahko to
kompetenco najbolje vgradimo v otrokov način razmišljanja, saj so na tej
starostni stopnji nekateri sposobni tudi ţe abstraktnega razmišljanja. Dober
način za doseganje te kompetence je napovedovanje izidov izbranih
poskusov in nato kvalitativna analiza dejanskih izidov in iskanje vzrokov za
(ne)skladnost med napovedmi in izidi. To kompetenco potrebno razvijati
tudi v nadaljevanju izobraţevanja, vendar na drugačen način, saj lahko v
zadnji triadi vključimo več kvantitativnih elementov.
Uporaba naravoslovne metode (kvalitativno): V drugi triadi se ta
kompetenca lahko uvaja na kvalitativnem nivoju, išče se zveze med
količinami, vzroke in posledice, opazuje se dogajanja in se iz opazovanj
sklepa na obnašanje v novih situacijah – generalizacija. Izogiba se
kvantitativnim povezavam, razen tam, kjer so očitne, da se ohranja
motivacijo učencev.
Izvajanje poskusov: V drugi triadi so učenci ţe sposobni sami oziroma
v skupini izvesti mnogo poskusov in na ta način nadaljevati razvijanje
kompetenc vezanih na eksperimentiranje, katerih končni cilj je sposobnost
samostojnega načrtovanja in izvajanja poskusov.
Reševanje problemov: V drugi triadi so problemi iz vsakdanjega
ţivljenja lahko ţe bolj usmerjeni v naravoslovne vsebine pri pouku, na
primer: Kako se zaščitimo pred vplivi vremena pozimi? Usmerjen pogovor
se lahko vodi preko bioloških lastnosti sesalcev, izolacijskih lastnosti
materialov v oblačilih, do kemijske obdelave tkanin in pomena hrane za
vzdrţevanje telesne temperature.
Učenci v tretji triadi devetletne osnovne šole (starost 12-15 let)
Uporaba naravoslovne metode (kvalitativno): V zadnji triadi
devetletne osnovne šole imajo učenci ţe dovolj znanja in so dovolj zreli,
da nadgrajujejo kvalitativno uporabo naravoslovne metode s
kvantitativnimi relacijami med količinami oziroma poskušajo kvantitativno
opisovati tudi vzročno-posledične zveze med pojavi.
Načrtovanje izvedbe poskusov in analiza rezultatov: V zadnji triadi so
učenci sposobni načrtovati poskuse pod vodstvom učitelja. Na tej stopnji
naj bi učitelj predstavil problem in razpoloţljivo eksperimentalno in drugo
opremo, učenci pa bi sami naredili načrt za izvedbo poskusa in poskus tudi
napravili. Ob učiteljevem usmerjanju naj bi učenci tudi analizirali rezultate
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poskusov in naredili osnovno obdelavo – tabeliranje meritev, risanje grafov
odvisnosti med količinami in podobno.
Reševanje problemov: Ob koncu osnovnega šolanja je potrebno
učence utrditi v prepričanju, da so sposobni z znanjem, ki so ga pridobili
med šolanjem, reševati naravoslovne probleme tudi v novih situacijah. S
tem bodo ohranili sposobnost reševanja problemov skozi vse ţivljenje,
najprej pa bodo to sposobnost preverjali med šolanjem v srednjih šolah in
gimnazijah.
Dijaki v strokovnih srednjih šolah in gimnazijah (starost 15-19 let)
Samostojno načrtovanje, izvajanje in analiza poskusov: Dijaki naj bi
imeli iz devetletne osnovne šole dovolj izkušenj z eksperimentiranjem, da se
lahko v srednji šoli uče samostojnega iskanja zanimivih problemov oziroma
sposobnosti, da prepoznajo zanimiv pojav ali problem, ko ga opazijo. Z
napredovanjem v višje letnike jim je potrebno omogočiti soočanje z vse
zahtevnejšimi situacijami, ki jih usmerjajo v samostojno iskanje rešitev
opaţenih problemov. Ob tem razvijajo svojo kompetentnost samostojnega
eksperimentiranja in še eno pomembno generično kompetenco –
sposobnost reševanja problemov.
Timsko delo: Ta kompetenca je zelo pomembna za nadaljnji razvoj
posameznika, saj se mora naučiti, da nekaterih problemov ne more
uspešno rešiti sam, temveč le s skupnimi napori več sodelavcev.
Naravoslovne vede ponujajo za razvijanje te kompetence obilo moţnosti,
saj lahko dijaki v skupinah pripravijo projekte, ki jih izvajajo izven rednega
pouka ali ob naravoslovnih dneh.
Povezovalne kompetence med naravoslovnimi predmeti
Učenci v prvi triadi devetletne osnovne šole (starost 6-9 let)
Bralna pismenost: Ta kompetenca je interdisciplinarna in
povezovalna v samem bistvu, razvijati pa jo je potrebno od prvih trenutkov
učenja branja oziroma spoznavanja črk in pisave. V prvi triadi je
pomembno predvsem to, da se povezuje učenje tehnike, torej
poznavanje črk in učenje branja in pisanja, z razumevanjem vsebine. Z
drugimi besedami, otrokom je potrebno v tem obdobju vcepiti v
podzavest nerazdruţljivost prepoznavanja besed in razumevanja besedila.
Seveda tak način v okviru naravoslovnih vsebin nujno povezuje različna
področja, zato kompetenco bralne pismenosti uvrščam med povezovalne
kompetence in ne med skupne naravoslovne kompetence.
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Učenci v drugi triadi devetletne osnovne šole (starost 9-12 let)
Okoljske kompetence: Razvijanje teh kompetenc je izrazito
interdisciplinarno in kot tako povezuje naravoslovne predmete. Druga
triada je obdobje, ko so učenci ţe dovolj stari, da se lahko soočijo s pojavi,
katerih učinki niso takoj vidni, imajo pa lahko dramatične posledice v
daljšem časovnem obdobju. Okolje in vplivi človeka na okolje sodijo med
take pojave in naravoslovni predmeti so idealni za razvijanje okoljskih
kompetence in hkratno povezovanje različnih naravoslovnih tem.
Učenci v tretji triadi devetletne osnovne šole (starost 12-15 let)
Matematična pismenost: Ĉeprav je razvijanje te kompetence
vezano na specifičen predmet v izobraţevalnem sistemu, na matematiko,
je z vidika naravoslovnih vsebin to po mojem mnenju povezovalna in
interdisciplinarna kompetenca, saj jo lahko po eni strani pri matematiki
razvijamo mnogo laţje in bolje, če matematične primere veţemo na
naravoslovne pojave, po drugi strani pa predstavlja matematična
kompetentnost temelj vseh naravoslovnih ved, predvsem pa kemije in
fizike. V tretji triadi je znanje matematike in poznavanje naravoslovnih
vsebin med učenci ţe dovolj veliko, da lahko konstruktivno povezujemo
tako matematično znanje z naravoslovjem kot naravoslovne vsebine med
seboj preko matematičnih orodij in prijemov.
Dijaki v strokovnih srednjih šolah in gimnazijah (starost 15-19 let)
Matematična pismenost: Povezovalna moč matematike pri
naravoslovnih vsebinah v srednji šoli je lahko še mnogo večja kot v zadnji
triadi osnovnega izobraţevanja. Dijaki so toliko zrelejši od osnovnošolcev,
da lahko sprejmejo in kasneje uporabljajo tudi bolj abstraktne
matematične strukture in relacije med količinami ali vzroki in posledicami
pojavov, kot bi to lahko storili osnovnošolci, ki se dobro znajdejo kljub
vsemu predvsem v svetu konkretnega. Zato je potrebno matematične
kompetence v srednjih šolah in gimnazijah graditi naprej in jih še bolj
uporabljati kot povezovalni element med naravoslovnimi vsebinami
oziroma predmeti.

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.

158

Generične kompetence
Sergej Faletič, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani
ZNANJA
- Poznavanje virov za
pridobivanje informacij,
- kritična presoja:
odkrivanje ključnih
elementov v
obseţnejšem
znanstvenem besedilu,
- razlaganje samostojno
usvojenega znanja,

SPRETNOSTI
- Iskanje po medmreţju,
- uporaba katalogov,
- dostopanje do
posameznih člankov iz
revij,

- Sposobnost
znanstvenega sklepanja
in utemeljevanja,
- samoocenjevanje,
- podajanje znanstvene
vsebine.

- Matematične
spretnosti,
- iskanje informacij,
- posvetovanje.

- kritično presojanje
spletnih vsebin.

Vse generične kompetence
ODNOSI
NAČIN, KAKO
- Odnos do zbirk znanja: - Samostojne seminarske
knjig, člankov, spletnih
naloge in predstavitve,
strani.
- samostojna obdelava
ozkega poglavja izven
obveznega dela
učnega načrta in
predstavitev.

Reševanje problemov z
zagovorom: dijak naj
reši običajen problem
(računsko nalogo)
nekoliko višje
teţavnostne stopnje,
nakar naj svojo rešitev
predstavi pred
razredom.

OPOMBE
To je način, da se
informativno obdelajo
vsebine, ki so izvzete iz
obveznega dela
učnega načrta, hkrati
pri dijaku razvija splošne
kompetence iskanja,
obdelave in kritične
presoje virov informacij
ter morebiti pridobi tudi
eno od potrebnih
ocen.
Nalogo naj bi lahko
reševal doma, pri
čemer ima na voljo
posvet s komerkoli in
dostop do vseh virov.
Pomembno je, ali zna
rešitev zagovoriti.

komp.
1,
2,
3,
5,
10,
12.

1,
5,
7,
10,
12,
13.
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- Poznavanje osnovnih
(nujnih) elementov
znanstvenega poskusa in
razmišljanja: objektivnost,
ponovljivost, zanesljivost
podatkov, sklepanje na
podlagi dejstev,
- analiza znanstvenih
podatkov,
- zavedanje okoliščin in
njihovega morebitnega
vpliva na izid poskusa.

- Delo z laboratorijsko
opremo,
- ročne spretnosti (pri
postavljanju poskusa),
- vodenje zanesljivih
zapiskov (dnevnika),

- Spoštovanje dela
eksperimentalcev,
- zavedanje vloţenega
truda v znanstveno
raziskovanje,
- odnos do ročnega
dela.

- kritična presoja
izvedljivosti neke zamisli,
- kreativno znanstveno
razmišljanje.

- Preprosta
eksperimentalna
raziskovalna naloga:
dijak (ali skupina) naj
dobi nalogo izmeriti
odvisnost neke količine
od druge. Sami naj
načrtujejo in postavijo
poskus, kar zahteva
kritično presojo
izvedljivosti, poznavanje
dela z lab. opremo in
ročne spretnosti. Sami
morajo tudi oceniti, od
česa vse je merjena
količina lahko odvisna in
poskrbeti, da ostanejo
vsi parametri razen
izbranega
nespremenjeni. Sami naj
zajamejo podatke in jih
obdelajo, vključno z
ugibanjem o zvezi med
količinama.

Ţe zelo preprost poskus
lahko zahteva veliko
priprave.

2,
3,
4,
6,
10,
11,
12,
13,
14.
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- uporaba znanja v novih
situacijah,
- sposobnost
napovedovanja na
osnovi pravil in zakonov,
- uporaba matematičnih
ali logičnih prijemov za
napovedovanje še
neopaţenega,
- razumevanje
znanstvenega zapisa
(grafov, enačb, ...)

- Matematične
spretnosti,
- kritična presoja
lastnega razmišljanja,
- sposobnost
spremembe stališča na
podlagi dejstev,
dokazov.

- Odnos do
formalističnega zapisa in
njegovega pomena za
napovedovanje,
- odnos do pomena
napovedljivosti same,
- odnos do dejstev,
čeprav so v nasprotju z
lastnim prepričanjem,
- spoštovanje lastnega
znanja.

- Dijaki naj napovedo
izid demonstracijskega
poskusa. Vidijo napravo,
poznajo njeno
delovanje, a same
izvedbe poskusa ne
vidijo. Zato so o izidu
prisiljeni sklepati na
podlagi teorije.
- Ĉe je napoved
napačna, naj po
izvedenem poskusu
sami poskusijo popraviti
svoje razmišljanje in
odkriti kje je bilo
pomanjkljivo.

Poskus mora biti dovolj
preprost, da se da
njegov izid z doslednim
upoštevanjem teorije in
okoliščin napovedati
pravilno, hkrati pa izid
ne sme biti trivialen ali
napovedljiv zgolj na
podlagi izkušenj, ki jih
ima povprečen dijak.

2,
4,
6,
7.

OPOMBA:
Ker sem navajal glede na načine dela (kako), vsak način zajema več kompetenc. Kopiranje v ustrezno tabelo bi
zahtevalo, če prav razumem, odstranitev vseh ostalih znanj in kompetenc, da bi ostala samo tista navedena v tabeli. To
pokvari celotno idejo tega, da naj bi metode razvijale več kompetenc hkrati. Zato sem raje dodal stolpec, kjer navajam,
katere kompetence metoda razvija. Sledi oštevilčena tabela kompetenc.
1. generična kompetenca: SPOSOBNOST ZBIRANJA INFORMACIJ
2. generična kompetenca : SPOSOBNOST ANALIZE IN ORG. INFORMACIJ
3. generična kompetenca : SPOSOBNOST INTERPRETACIJE
4. generična kompetenca : SPOSOBNOST SINTEZE ZAKLJUĈKOV
5. generična kompetenca : SPOSOBNOST UĈENJA IN REŠEVANJA PROBLEMOV
6. generična kompetenca : PRENOS TEORIJE V PRAKSO
7. generična kompetenca : UPORABA MATEMATIĈNIH IDEJ IN TEHNIK
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8. generična kompetenca : PRILAGAJANJE NOVIM SITUACIJAM
9. generična kompetenca : SKRB ZA KAKOVOST
10. generična kompetenca : SPOSOBNOST SAMOSTOJNEGA IN TIMSKEGA DELA
11. generična kompetenca : ORGANIZIRANJE IN NAĈRTOVANJE DELA
12. generična kompetenca : VERBALNA IN PISNA KOMUNIKACIJA
13. generična kompetenca : MEDSEBOJNA INTERAKCIJA
14. generična kompetenca : VARNOST
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Konkretni predlogi po učnih enotah za okrepitev
razvoja generičnih kompetenc
Milan Ambroţič, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru

V zvezi s projektom Naravoslovne kompetence sem za fizikalne
vsebine pripravil predlog tabele, ki naj bi sodelujočim učiteljem fizike in
naravoslovja pomagala pri sestavi njihovih prispevkov za projekt. Predlogi
se nanašajo predvsem na manjše spremembe ali pa dopolnitve ene ali
več dejavnosti pri posameznih učnih temah, brez spreminjanja ciljev,
podanih v učnih načrtih. Navezujejo se na določene fizikalne pojme, npr.
tok (volumski, masni, električni, toplotni…), ki tečejo kot rdeča nit po
večjem delu šolske izobraţevalne vertikale, od začetnih razredov OŠ do
konca srednjih šol. Trije takšni pojmi so čas/prostor, energija in tok. Ker ti
trije pojmi prepletajo med seboj fiziko, kemijo in biologijo, je zelo
pomembno čim tesnejše sodelovanje učiteljev teh treh ločenih
predmetov v višjih razredih. To velja tudi za okoljsko vzgojo, ki povezuje več
predmetov med seboj. V predlogu sem se omejil na običajne devetletne
OŠ in gimnazije.
S dopolnitvami dejavnosti naj bi pri učencih dosegli urjenje še več
kompetenc ali pa tiste, ki se v stari dejavnosti ţe urijo, še izboljšali. Strategije
za večji poudarek na naravoslovnih kompetencah so lahko naslednje:
- uporaba več učnih metod in ne le ene prevladujoče
- malo večji poudarek na eni metodi v mesecu, a vsak mesec druga
metoda (raznolikost)
- nivojska obravnava glede na sposobnosti učencev v razredu
- če je le mogoče, izvesti uro z eksperimentiranjem (in če je smiselno
in izvedljivo, izvesti čim več lastnega eksperimentiranja otrok)
- spodbuda učencem za uporabo različnih virov, ne le zapisov in
učbenika
- obravnava istega fizikalnega principa na več različnih primerih (ne
gre le znanje, temveč tudi za vajo v različnih kompetencah
V projektu se kompetence razvrstijo po dveh klasifikacijah, kot
ključne in generične kompetence. V tabelarnem predlogu sem
obravnaval generične kompetence (GK), ko jih glede na prevedeno
gradivo razvrščamo takole:
1. Sposobnost zbiranja informacij
2. Sposobnost analize literature in organizacija informacij
3. Sposobnost interpretacije
4. Sposobnost sinteze zaključkov
5. Sposobnost učenja in reševanja problemov
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6. Prenos teorije v prakso
7. Uporaba matematičnih idej in tehnik
8. Prilagajanje novim situacijam
9. Skrb za kakovost
10. Sposobnost samostojnega in timskega dela
11. Organiziranje in načrtovanje dela
12. Verbalna in pisna komunikacija
13. Medosebna interakcija
Z močnim razvojem informacijskih sistemov v zadnjem času se
zapisano znanje kopiči ne samo v klasični obliki (učbeniki in revije), temveč
vse bolj v elektronski obliki. To velja predvsem za spletne strani (priljubljena
je npr. wikipedia), kjer učenci in študentje najdejo veliko napisanega o
kakršnikoli temi. Zato sta po eni strani vedno pomembnejši prvi generični
kompetenci, sposobnost zbiranja informacij in sposobnost analize literature
in organizacija informacij, po drugi strani pa lahko ravno ti dve
kompetenci učinkovito urimo z uporabo računalnika in multimedie v šoli.
Tabela navaja zgledi predlogov, glede na učne načrte Zavoda za
šolstvo in zdravstvo, kjer kompetence izhajajo iz danega predmeta s
fizikalnimi vsebinami. V oklepaju poleg vsake dejavnosti v 3. in 4. stolpcu je
navedena ena ali več GK, ki jih dejavnost razvija. Sprememba obstoječe
dejavnosti ali pa dodatna dejavnost bodisi poveča število kompetenc ali
pa izboljša obstoječe (znak + za okrepitev razvoja kompetence). Sestavlja
jo 5 stolpcev:
1. Predmet
2. Učna tema
3. Obstoječa dejavnost s spiskom GK, ki se urijo (ali pa vsebina)
4. Sprememba obstoječe dejavnosti ali celo dodatna dejavnost za
povečanje števila GK
5. Morebitni dodatni komentar
Navajam po 5 značilnih zgledov iz tabele ločeno za omenjene tri
fizikalne pojme (v tabeli za učitelje pa gredo zgledi po vrstnem redu
obravnavanja v šoli, zato da je iskanje po učnih načrtih na spletnih straneh
laţje). Moja splošna ugotovitev glede na povezanost naravoslovnih ved
oz. prepletanja treh konkretnih fizikalnih pojmov/konceptov z drugimi
naravoslovnimi znanostmi je naslednja. Medtem ko se da te pojme na niţji
stopnji (npr. pri predmetu Spoznavanje okoljska) pojme, kot je energija,
obravnavati skupaj in ne ločeno po glavnih predmetih naravoslovja (fiziko,
kemijo in biologijo), je to na višjih nivojih (npr. 8. in 9. razred ter srednja šola)
nesmiselno, saj postanejo obravnavani skupni pojmi pri naraščajočem
znanju učencev preveč specifični po predmetih. Na primer, jedrsko
energijo smiselno opisujemo v fizikalnem okviru. Kar je še pomembnejše, to
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ne velja samo za vsebine, temveč tudi za kompetence. Na primer, skrb za
kakovost se dosega pri fiziki nekoliko drugače kot pri kemiji in biologiji.
I)

Prostor in čas

Zgled 1
Predmet: Spoznavanje okolja, 1. razred
Učna tema: Bilo je nekoč
Obstoječa dejavnost: Gledanje risank in/ali filme z zgodovinsko vsebino
(GK 3)
Dopolnitev obstoječe dejavnosti: Kratek vloţek iz znanstvene fantastike
prihodnosti in razgovor z razmišljanjem otrok o spremembah v preteklosti in
prihodnosti in o prilagajanju človeka tem spremembam; učitelj ob tej
»moţganski nevihti« riše na tablo miselni vzorec. (GK 3+, 8, 12, 13)
Komentar: Razmišljanje o povezavi preteklost – prihodnost (pri tem, da je
sedanjost le prehodno časovno stanje) krepi še več kompetenc, hkrati pa
beţno poveţe to učno temo s fiziko (globlje zavedanje časovne
dimenzije); pri medpredmetnih povezavah dodati fiziko.
Zgled 2
Predmet: Spoznavanje okolja, 2. razred
Učna tema: Bilo je nekoč
Obstoječa dejavnost: Primerjanje in opazovanje razvoja avtomobilov/vozil
skozi čas (GK 3, 4)
Dopolnitev obstoječe dejavnosti: Podobno kot v 1-razredu
Zgled 3
Predmet: Spoznavanje okolja, 3. razred
Učna tema: Kje ţivimo
Vsebina: Moja domovina
Dodatna dejavnost: Na kratko poudariti, da v Sloveniji in v svojem kraju
otrok ţivi zdaj in tu; spodbuda učencem, da povprašajo sorodnike, kje so
ţiveli v svoji mladosti (prej in drugje, morda v le drugem kraju, morda pa v
drugi drţavi). Poizvedovanje med sošolci, če se je kdo prej ţe preselil ali pa
ima njegova druţina ta namen v bodoče (potem in drugje). Pri izmenjavi
podatkov med sošolci naj bo delo skupinah. Morda si najprej doma dobijo
in zapišejo nekaj podatkov o selitvah nekaterih najoţjih sorodnikov,
naslednjo učno uro pa si v skupini na kratko poročajo – preberejo doma
napisano kratko poročilo. (GK 1, 10, 12)
Komentar: Skrita povezava s fizikalnim konceptom prostor – čas. Ta
povezava naj se v učencu podzavedno krepi, v višjih razredih pa učenec
izve, da je prostor – čas (ne glede na to, ali ju pojmujemo skupaj ali
ločeno) matematično-fizikalni koncept.
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Zgled 4
Predmet: Naravoslovje, 6. razred
Učni sklop: Tokovi in energija
Obstoječa dejavnost: Zemljevid morskih tokov (GK 1, 2, 3)
Dopolnitev obstoječe dejavnosti: Poiskati podoben zemljevid na spletnih
straneh in primerjati. Razmislek (moţganska nevihta, učitelj riše na tablo
miselni vzorec po zamislih učencev), kaj se z morskimi tokovi lahko še
pretaka razen snovi in kako bi lahko to praktično izkoristili; pa še, kak
pomen imata tukaj prostor in čas. (GK 1+, 2+, 3, 6, 10, 12, 13)
Komentar: Dodatno prepletanje vseh 3 fizikalnih principov, naštetih zgoraj.
Zgled 5
Predmet: Fizika, 9. razred
Učna tema: Vesolje
Obstoječa dejavnost: Opazujejo zvezde, ozvezdja in galaksije
(Naravoslovni dan) (GK 1, 3)
Dopolnitev obstoječe dejavnosti: Med dejavnostjo naj teče sproščen
razgovor o razseţnosti vesolja in njegovem »trajanju«; primerjava z
razseţnostmi in časi v vsakdanjem ţivljenju. Soočanje – razmišljanje o
končnosti in neskončnosti. (GK 1, 3, 4, 12)
Komentar: Krepitev asociativne zveze prostor – čas.
II)

Energija

Zgled 1
Predmet: Spoznavanje okolja, 3. razred
Učna tema: Kaj zmorem narediti
Obstoječa dejavnost: Poskusi v zvezi z gibanjem zraka, svetlobo in zvokom
(GK 3, 4, 5, 9, 10, 11)
Dopolnitev obstoječe dejavnosti: Dopolnitev: uporaba računalnika in
spletnih strani E-learning, kjer so dobro opisane nekatere zamisli o teh
poskusih. Pri tematikah o zvoku in svetlobi naj se učence vzpodbudi o
razmišljanju, ali pri zvoku in svetlobi tudi kaj teče skozi prostor in kaj je tisto,
kar bi jima bilo lahko skupnega (ali je to morda snov, informacije,
energija?). Spet previdno nakazati pojem energije. Tudi pri zvoku in
svetlobi je na voljo zanimiva vsebina na straneh E-learning. (GK 1, 2, 3, 4, 5,
9, 10, 11)
Komentar: Učenci naj spoznajo, da je računalnik uporaben še za kaj
drugega kot le za računalniške igrice.
Energija je postala z moderno fiziko pomembnejši koncept kot sile. Zato bi
dobro ţe zelo zgodaj usmerjati učence k temu pojmi, ne da bi bilo treba
spreminjati učnega načrta.
Zgled 2
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Predmet: Sklop Okoljska vzgoja (4.-6. razred)
Učna tema: Energija
Obstoječa dejavnost: Spoznavajo učinkovitost ravnanja z energijskimi viri
Dopolnitev obstoječe dejavnosti: Predlog dejavnosti v zvezi s fiziko: Učitelj
naj spodbudi nekatere učence (posebno, če se ta tema obravnava v 6.
razredu, ko imajo mnogi učenci ţe precej izkušenj z računalnikom), da na
spletnih straneh najdejo zanimive podatke o alternativnih energijskih virih.
Naslednjo učno uro razprava o tem in risanje miselnih vzorcev na tablo
(GK 1, 4, 8, 10, 12, 13)
Komentar: Priprava učencev na fizikalni koncept energija – energijski tok
(moč) v višjih razredih.
Zgled 3
Predmet: Naravoslovje, 7. razred
Učna tema: Valovanje
Obstoječa dejavnost: Opazovanje širjenja svetlobe po optičnih vlaknih
(GK 3, 4, 10)
Dopolnitev obstoječe dejavnosti: Dopolnitev: pregled spletnih strani v zvezi
z optičnimi vlakni, predvsem glede njihove uporabe in vprašanja, ali ima
njihova uporaba pozitivne ekološke učinke v primerjavi s klasičnim
prenašanjem signalov. Razmislek o povezavi z energojskim tokom. (1, 3, 4,
6, 10)
Zgled 4
Predmet: Fizika, 8. razred
Učna tema: Delo in energija
Obstoječa dejavnost: Razlikujejo sile, ki delo opravljajo, od tistih, ki ne
opravljajo dela. Opišejo primere, ko je sila pravokotna na tir gibanja in
zato ne opravlja dela (GK 3, 5, 7)
Dopolnitev obstoječe dejavnosti: Dopolnitev: delo po skupinah – razmislek
o vseh mogočih silah ţivljenju in v tehniki, ki ne opravljajo dela, pa so
vseeno koristne ali celo nujno potrebne. (GK 3, 5, 6, 7, 10)
Komentar: Didaktično priporočilo: namige za takšne sile naj da skupinam
učitelj (sila lepljenja pri hoji, gravitacijska sila pri kroţenju satelitov okrog
Zemlje, centripetalna sila pri pralnem stroju, magnetna sila pri
pospeševalnikih delcev, itd.).
Zgled 5
Predmet: Fizika, 9. razred
Učna tema: Električno delo in energijski zakon
Obstoječa dejavnost: Segrevanje vode s potopnim grelcem iz zbirke
Kalorika. (GK 1, 10, 11, 12)
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Dopolnitev obstoječe dejavnosti: Dopolnitev: Med poskusom »kontrolorji« iz
vsake skupine sproti primerjajo rezultate svoje skupine z drugimi, tako da se
zmanjša moţnost sistematskih napak pri meritvi. (GK 1, 7, 9, 10, 11, 12, 13)
III)

Tok

Zgled 1
Predmet: Spoznavanje okolja, 1. razred
Učna tema: Kaj zmorem narediti
Obstoječa dejavnost: Prelivanje tekočin; primerjava s pretokom peska itd.
(GK 3, 4, 11)
Dopolnitev obstoječe dejavnosti: vzeti več frnikol in jih »pretakati« iz ene
škatle v drugo. Učenci naj se sprehodijo (ali stečejo!) iz enega konca
učilnice v drugega. Učitelj omeni (pre)tok ljudi, prometni (pre)tok itd.
Učence vpraša, kaj je vsemu temu skupnega, kar teče, ni slabo omeniti
snovni tok. Vprašati učence: kaj se v vsakem primeru posebej ohrani, ko je
»tok« končan (ali pa razmislek o tem za domačo nalogo). En primer mora
seveda najprej povedati učitelj: npr., da je na začetku in koncu število
frnikol enako. (GK 3+, 4+, 11, 12)
Komentar: Ţe tu se da krepiti občutek za snovni tok zelo različnih oblik snovi
pa tudi abstraktnejši tok: pretok ljudi  prometni tok. Spet malo tesnejša
(čeprav skrita) povezava s fiziko.
Zgled 2
Predmet: Spoznavanje okolja, 3. razred
Učna tema: Jaz in narava
Vsebina: potrebe ţivali za ţivljenje
Dodatna dejavnost: Spodbuditi učence, naj doma vprašajo starše, kaj si
predstavljajo pod pojmom pretoka snovi in energije pri prehranjevanju.
Učenci naj v kratkem delu po skupinah razmislijo, kaj se zgodi z vodo, ki jo
popijemo ter kakšna je razlika glede njenega pretoka, če jo izpijemo na
dušek ali pa počasi po slamici. Nazadnje naj se skupine soočijo z »rezultati«
vseh skupin in potegnejo sklep, seveda ob učiteljevem vodstvu. (GK 1, 3, 4,
10, 12, 13)
Zgled 3
Predmet: Sklop Okoljska vzgoja (4.-6. razred)
Učna tema: Vodne zaloge
Obstoječa dejavnost: Spoznavajo omejenost vodnih zalog
Dopolnitev obstoječe dejavnosti: Predlog dejavnosti v povezavi s fiziko:
Učitelj naj na spletnih straneh najde zanimive podatke o volumnu sladkih
in slanih voda, npr. oceni volumen vseh oceanov ter volumen največjih
slovenskih jezer; morebitna povezava z volumskim pretokom slovenskih rek,
letno količino padavin, itd. Razprava z učenci o tej temi. Preprosto oceno
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volumna oceanov naj učitelj ponovi v šoli ob sodelovanju učencev (GK 4,
7, 12, 13)
Komentar: Nadaljnje razvijanje koncepta prostornina tekočin –
prostorninski tok.
Zgled 4
Predmet: Fizika, 9. razred
Učni sklop: Merjenje električnega toka
Obstoječa dejavnost: Merijo električni tok in čas. (GK 1, 10, 11, 12)
Dopolnitev obstoječe dejavnosti: Po poskusu skupine (ali posamezniki)
primerjajo med seboj rezultate meritev in diskutirajo o njih. Ĉe opazi nekdo
(neka skupina) pri primerjavi rezultatov svojo napako pri določeni meritvi,
meritev ponovi. (GK 1, 9, 10, 11, 12, 13).
Zgled 5
Predmet: Fizika, 1. letnik gimnazije
Učna tema: Gibanje tekočin, prostorninski in masni tok
Obstoječa dejavnost: Učitelj izpelje zvezo med obema tokoma (GK /)
Dopolnitev obstoječe dejavnosti: Dopolnitev: šolsko delo (posamezniki) –
vsak dijak naj najprej napiše sam naredi po en račun za zvezo med
prostorninskim in masnim tokom, pri čemer naj podatek za gostoto izbrane
tekočine najde v učbeniku; potem si dijaki po parih izmenjajo informacijo
in komentirajo račun; dijaka drug drugemu preverita pravilnost postopka
in reševanja (GK 3, 6, 7, 10, 12, 13)

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.

169

Konkretni zgledi nalog iz fizikalnih tekmovanj za
stefanovo priznanje – povezava z generičnimi
kompetencami
Zlatko Bradač, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru

V zvezi s projektom Naravoslovne kompetence sem za fizikalne
vsebine pripravil spisek kompetenc, ki so poleg znanja fizike pomembne
pri nalogah iz fizikalnih tekmovanj. V projektu se kompetence razvrstijo po
dveh klasifikacijah, kot ključne in generične kompetence. Osredotočil sem
se na generične kompetence (GK), ko jih glede na prevedeno gradivo
razvrščamo takole:
1. Sposobnost zbiranja informacij
2. Sposobnost analize literature in organizacija informacij
3. Sposobnost interpretacije
4. Sposobnost sinteze zaključkov
5. Sposobnost učenja in reševanja problemov
6. Prenos teorije v prakso
7. Uporaba matematičnih idej in tehnik
8. Prilagajanje novim situacijam
9. Skrb za kakovost
10. Sposobnost samostojnega in timskega dela
11. Organiziranje in načrtovanje dela
12. Verbalna in pisna komunikacija
13. Medosebna interakcija
Pri vsaki nalogi posebej je spisek GK, ki so najpomembnejše pri
reševanju (in se z reševanjem tudi urijo). Nekatere od kompetenc so
pomembne pri vseh ali skoraj vseh nalogah:
a. GK 1 (sposobnost zbiranja informacij v širšem pomenu), saj je treba
iz besedila vsake naloge izluščiti osnovne informacije (cilj naloge,
podatki, morebitni praktični pomen itd.). Včasih so podatki naloge
zelo očitni (npr. masa vozila je 1000 kg), včasih pa bolj prikriti (npr.
prvo vozila starta pol ure pred drugim).
b. GK 3 (sposobnost interpretacije); tudi ta je hkrati z GK 1 potrebna
za razumevanje naloge, še posebno pa je pomembna pri
razumevanju grafov, ki so še posebno značilni za fiziko in
matematiko, bolj kot za druge naravoslovne vede.
c. GK 5, 10 (sposobnost reševanja problemov, sposobnost
samostojnega dela) prideta obe v poštev praktično pri vsaki nalogi
iz zahtevnejših fizikalnih tekmovanj
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d. GK 7 (uporaba matematičnih idej in tehnik): pri računskih nalogah,
branju grafov in tabel, tudi pri le kvalitativnem primerjanju veličin
(enako, manjše, večje)
e. GK 12: glede na način tekmovanja pride tu v poštev pisna
komunikacija, saj v to spada tako zapisovanje postopka in rešitev
kot tudi poročilo o poskusu, kar vse preverja ocenjevalna komisija.
V sklopu nalog, povezanih s fizikalnimi poskusi (poskus za
posameznika na tekmovanju!) pa je zelo pomembna tudi GK 11
(organiziranje in načrtovanje dela), odvisno od ciljev naloge pa velikokrat
tudi GK 4 (sposobnost sinteze zaključkov, ki izhajajo iz poskusa). Redko sta
na fizikalnih tekmovanjih pomembni GK 6 in 9. GK 6 (prenos teorije v
prakso) je samo rahlo nakazana v nalogah, kjer je besedilo povezano s
praktičnimi problemi (npr. poraba goriva), GK 9 (skrb za kakovost) pa
morda pride deloma v poštev takrat, ko je treba poskus izvesti zelo skrbno.
Res pa se na tekmovanjih, največ iz praktičnih razlogov,
zanemarjajo kompetence GK 2, 8 in 13. Morda bi se vprašanje GK 2
(sposobnost analize literature in organizacija informacij) rešilo z majhno
dodatno nalogo v računalniški sobi, vsaj za maloštevilne »finaliste«, kjer bi
imel vsakdo dostop do medmreţja in bi moral v omejenem času poiskati in
analizirati čim več informacij, npr. za eno A4 stran pisanega besedila). Ĉe
bi to še ustno predstavil komisiji v obliki dialoga, bi se s tem upoštevala še
GK 13 (medosebna interakcija). V današnjem času pa je morda ena
najpomembnejših kompetenc GK 8 (prilagajanje novim situacijam), pa se
vse premalo poudarja. Tudi na fizikalnih tekmovanjih bi bilko mogoče
vključiti to kompetenco vsaj na miselni ravni s primernim besedilo katere
izmed nalog, posebno v sklopu A (Kaj bi naredil, če bi…).
Poudariti je treba še, da poleg fizikalnih tekmovanj potekajo na isti
stopnji tudi tekmovanja iz drugih naravoslovnih ved. Vsaka od ločenih
naravoslovnih ved v šoli (fizika, kemija in biologija) ima svoj pomen, ne le v
pokrivanju določenega naravoslovnega področja, temveč v svojem
specifičnem načinu razvijanja nekaterih GK. To se vidi tudi na tekmovanjih
iz posameznih ved. Primerjamo lahko npr. resnično izvedene poskuse v
vseh treh vedah, ali pa poskuse, ki bi se jih dalo izvesti glede na čas, ki je
za tekmovanje na razpolago. Medtem ko se da fizikalni ali kemijski poskus
na tej stopnji relativno hitro izvesti, je v biologiji mnogo sicer zanimivih
poskusov, recimo tistih vezanih na rast rastlin, ki so zaradi svojega trajanja
za takšna tekmovanja neizvedljivi. Na vsak način bi morali tekmovanja v
biologiji izvesti precej drugače kot v fiziki in kemiji, če bi hoteli pokriti vse
zanimive in pomembne vidike v vseh treh vedah. Ĉe pa primerjamo
poskuse v fiziki in kemiji (na tekmovanju ali v šoli), vidim razliko predvsem v
tem, da je dostikrat fizikalne poskuse laţe kvantitativno ovrednotiti kot
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kemijske, in sicer tako, da ima kvantitativna obravnava za učenca zares
nazoren pomen in jo razume. To je zato, ker je fizika osnovnejša veda kot
kemija in so njeni osnovni principi preprostejši, vsaj na osnovnošolskem
nivoju. Dalje, čeprav imajo poskusi (in način razmišljanja sploh) v vseh treh
vedah marsikaj skupnega, pa je še več specifičnih zgledov, kjer vsaka
veda po svoje razvija kompetence. Na primer, kompetenca Skrb za
kakovost je pri nekaterih poskusih izredno pomembna, prvič, da je poskus
sploh uspešen, drugič, da se zmanjša tveganje. Na primer, drugače je
treba ravnati s sevi bakterij (biologija) kot z močnimi kislinami (kemija) in
radioaktivnimi vzorci (fizika). Kar se kaţe na tekmovanjih, je odsev šolskega
dela in strokovnega dela pozneje v ţivljenju, zato smatram za nesmiselno
in nevarno vsakršno lobiranje za skrčenje naravoslovja na čim primitivnejšo
stopnjo, npr. zdruţevanje posameznih ved v en sam predmet na višji
stopnji (8. in 9. razred OŠ in celo srednje šole).
Zgledi nalog s posameznih fizikalnih tekmovanj v zadnjih letih
(kompetence so podane v oklepajih). Nekatera besedila so podana
dobesedno (leţeča pisava), kakršna so bila na tekmovanjih, nekatera pa
bolj opisno.
Tekmovanje za zlato Stefanovo priznanje, 8. razred (12. april 2008)
Sklop A Naloge izbirnega tipa (4 moţnosti)
A1 Med 4 slikami z diagrami sil na mirujoči zaboj na klancu je treba izbrati
tisto s pravilnim prikazom sil. (GK 1, 3, 5, 7, 10, 12)
A2 Podana je primerjava dveh gostot po parih, a v različnih enotah. Treba
je izbrati zgled para z enakima gostotama. (GK 1, 3, 5, 7, 10, 12)
A3 Tlak na globini 20 m je pribliţno 3 bare. Kolikšen je tlak na globini 40 m in
60 m pod vodno gladino? Opomba: Oba tlaka je treba izračunati in izbrati
odgovor s pravilnima rešitvama. (GK 1, 3, 5, 7, 10, 12)
A4 Dva delavca prenašata vreče cementa. Prvi vreče nosi po stopnicah,
drugi pa jih dviguje s škripcem. Drugi delavec dvigne eno vrečo v
polovico krajšem času kakor prvi. Kolikšno delo opravi prvi delavec pri
prenašanju ene vreče v primerjavi z drugim? (kvalitativni odgovori, GK 1, 3,
5, 7, 10, 12)
Sklop B Kompleksnejši nalogi
B1 V stari Grčiji so za gradnjo utrdbe na rečnem bregu uporabljali kamnite
kvadre. Opomba: na sliki so dane dimenzije kvadra.
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a) Koliko tehta en kvader, če ga izdelajo iz apnenca?
b) Iz kamnoloma kvadre na gradbišče prepeljejo s splavi, ki so narejeni
iz 10 m3 smrekovega lesa. Izračunaj, koliko kvadrov hkrati lahko
peljejo na enem splavu.
c) Iz splava kvadre povlečejo po 100 m dolgem klancu do gradbišča,
ki je 10 m nad pristaniščem. Kvadre vlečejo po okroglih palicah, da
je trenje zanemarljivo. Koliko delavcev potrebujejo, če lahko vsak
vleče s silo 500 N?
d) Med gradnjo so klanec zamenjali s škripčevjem. Najmanj koliko
gibljivih škripcev sestavlja takšno škripčevje, če kvadre dviguje
enako število delavcev kot prej, ko so kvadre vlekli? (GK 1, 3, 5, 7,
10, 12)
B2 Nemški Zeppelin Hindenburg, največja letalna naprava v zgodovini, je
bil napolnjen z 200 000 m3 vodika z gostoto 0,09 kg/m3. Brez vodika in
tovora je tehtal 130 ton.
a) Koliko je tehtal Hindenburg, napolnjen z vodikom, a brez tovora?
b) Kolikšna sila vzgona je delovala je delovala na Hindenburg, če je
gostota zraka 1,3 kg/m3?
c) Koliko kilogramov tovora je lahko Hindenburg največ dvignil?
d) Nariši in označi vse sile na Hindenburg. Sile riši v merilu.
e) Pri postanku so poln Hindenburg privezali k tlom. V eni uri so ga
enakomerno izpraznili. Nariši graf spreminjanja sile v vrvi med
praznjenjem tovora v odvisnosti od časa. (GK 1, 3, 5, 7, 10, 12)
Sklop C Poskusi
Opomba: pri poskusih so zapisani tudi pripomočki, potrebna opozorila v
posebnih okencih, tabele za dopolnjevanje, itd., ki jih tu zaradi jedrnatosti
ne navajam.
C1
a) Izmeri silo vzgona na delno in v celoti potopljen kvader iz umetne
mase. Kvader postopoma potapljaj v vodo do označene globine ¼
kvadra, ½ kvadra, ¾ kvadra in cel kvader in izmeri njegovo
navidezno teţo. Izračunaj prostornine posameznih potopljenih
delov… Pri poskusu, vodenem po točkah, je treba med drugim
ugotoviti gostoto kvadra in sklepati, kaj bi se spremenilo, če bi bil
kvader iz aluminija. (GK 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12)
C2 Umeritev vzmeti po podrobnih navodilih (GK 1, 3, 5, 7, 10, 11, 12)
Tekmovanje za zlato Stefanovo priznanje, 9. razred (12. april 2008)
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Sklop A Naloge izbirnega tipa (4 moţnosti)
A1 Iz grafa v(t) za enakomerno gibanje motorista je treba ugotoviti,
kolikšno pot opravi v prvih 16 s. Izračunati rešitev in izbrati pravi odgovor.
(GK 1, 3, 5, 7, 10, 12)
A2 Prikazani so grafi v(t) neenakomernega teka štirih tekačev na kratke
razdalje od starterjevega strela naprej. Naloga izbirnega tipa: treba je
ugotoviti, kateri graf prikazuje prezgodnji start. Opomba (ni v originalnem
besedilu): Pri tem je treba premisliti in izbrati predvsem med dvema
grafoma: eden prikazuje prezgodnji start, drugi pa zapoznelega. (GK 1, 3,
5, 7, 10, 12)
A3 Ţogo vrţemo v zrak in jo zopet ujamemo. Kolikšna je sprememba
potencialne energije med dvigovanjem v primerjavi s spremembo
potencialne energije med padanjem? (kvalitativni odgovori) (GK 1, 3, 5, 7,
10, 12)
A4 Na grafih v(t) sta po parih prikazani gibanji dveh avtomobilov. Na
katerem grafu je povprečna hitrost obeh avtomobilov enaka? (GK 1, 3, 5,
7, 10, 12)
Sklop B Kompleksnejši nalogi
B1 Ko avtomobilski motor porabi 1 L bencina, odda 5,25 MJ mehanskega
dela. Masa avtomobila je 1000 kg. Skupno silo upora in trenja kaţe graf
F(v).
a) Izračunaj porabo goriva avtomobila pri hitrosti 10 m/s, če vozi po
vodoravni cesti.
b) Izračunaj porabo goriva avtomobila pri hitrosti 25 m/s, če vozi po
vodoravni cesti.
c) Avtomobil se prične vzpenjati po klancu, ki se vsakih 100 m dolţine
dvigne za 3 m. Za koliko se poveča poraba goriva? Predpostavi, da
se skupna sila trenja in upora na klancu ne spremeni.
d) Avtomobil vozi z ugasnjenim motorjem po klancu navzdol. Za koliko
najmanj se mora cesta spustiti na vsakih 100 m dolţine, da vozi z
nespremenjeno hitrostjo? (GK 1, 3, 5, 6, 7, 10, 12)
B2 V vezje veţemo 5 enakih ţarnic, 2 stikali in napetostni vir, kot kaţe slika
(shema).
a) Katere ţarnice svetijo, ko sta obe stikali sklenjeni?
b) Stikalo S1 razklenemo, stikalo S2 pa ostane sklenjeno. Katere ţarnice
sedaj svetijo?
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c) Katera ţarnica sveti najmočneje in katera najšibkeje ko je sklenjeno
le stikalo S2?
d) Izpolni tabelo, ali ţarnica Ţ3 sveti ali ne, za vse 4 kombinacije
sklenjeno/razklenjeno obeh stikal. (GK 1, 3, 4, 5, 7, 10, 12)
Sklop C Poskusi
C1 Plastenka ima več odprtin, ki so zaprte s trajno-elastičnim kitom. Če
odprtine niso zaprte, jih zamaši. Na zgornjem delu plastenke je narisana
črta. Nalij vodo do označene črte…. V poskusu, vodenem po točkah, je
treba ugotoviti, kako je čas iztekanja tekočine odvisen od višine luknjice in
to razloţiti z energijskim zakonom. (GK 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12)
C2 Na voljo imaš univerzalni merilnik, ţice, baterijo in 4 upornike, označene
z različnimi barvami. Vsakemu izmed njih določi moč, ki se na njem
sprošča, ko je priključen na baterijo. Univerzalni merilnik lahko uporabiš kot
ampermeter in kot voltmeter.
a) Nariši shemo električnega vezja, ki ga moraš sestaviti, da izmeriš
napetost na uporniku.
b) Nariši shemo električnega vezja, ki ga moraš sestaviti, da izmeriš tok
skozi upornik.
c) Izmeri električne napetosti na upornikih in električne tokove skozi njih ter
meritve zapiši v tabelo. Ne pozabi na enote. Izračunaj vrednosti moči, ki se
sproščajo na upornikih, in rezultate zapiši v tabelo.
d) Izračunaj razmerje U/I in ga vpiši v zadnji stolpec. To razmerje v fiziki
imenujemo upor upornika. (GK 1, 3, 5, 7, 10, 11, 12)
Z močnim razvojem informacijskih sistemov v zadnjem času se zapisano
znanje kopiči ne samo v klasični obliki (učbeniki in revije), temveč vse bolj
v elektronski obliki. To velja predvsem za spletne strani (priljubljena je npr.
wikipedia), kjer učenci in študentje najdejo veliko napisanega o kakršnikoli
temi. Zato sta po eni strani vedno pomembnejši prvi generični
kompetenci, sposobnost zbiranja informacij in sposobnost analize literature
in organizacija informacij, po drugi strani pa lahko ravno ti dve
kompetenci učinkovito urimo z uporabo računalnika in v šoli. Računalnik bi
se lahko uporabil tudi pri kateri izmed nalog na fizikalnih tekmovanjih.
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Generične kompetence pri fiziki
Maja Martinšek, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru
ZNANJA
Poznavanje različnih virov
in postopkov za
pridobivanje informacij;

Hitro branje in ocenitev
kvalitete in veljavnosti
informacij;

Besedni zaklad,
poznavanje strokovnih
izrazov

Poznavanje osnovnih
principov izvajanja
meritev
Poznavanje moţnosti
multimedijske tehnologije
in načinov njene uporabe
pri zbiranju informacij
ZNANJA

1. generična kompetenca : SPOSOBNOST ZBIRANJA INFORMACIJ
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Zbiranje informacij po
Odgovarjanje na kontrolna
Odnos do virov,
bazah in katalogih in
vprašanja o poznavanju osnov
natančnost pri zbiranju
smiselna organizacija
pojava pri posameznih vajah
informacij;
pridobljenih podatkov;
in priprava dnevnikov o vajah;
Kritično presojanje in
Prebiranje strokovne literature
vrednotenje smiselnosti
Kritičen odnos do
in argumentiranje ter
pridobljenih podatkov,
dobljenih informacij,
ocenjevanje kvalitete
njihovo aktualnost oz.
zaupanje v rezultate
pridobljenih informacij ter
zastaranost, potrebno
raziskav in v znanost;
razlaganje teorije na primerih;
podrobnost teme;
Branje z razumevanjem;
Kritičen odnos do
Spremljanje predavanj,
prepoznavanje ključnih
dobljenih informacij,
samostojni študij nekaterih
informacij, povezovanje
pripravljenost pridobiti si
vsebin, iskanje analogij med
med teorijo in poskusi,
znanje za znanost;
posameznimi temami
funkcionalna pismenost;
Natančnost,
Meritve v laboratoriju in na
sistematičnost, zavedanje
Pravilno, natančno in
prostem, natančno
pomena varnostnih
varno izvajanje meritev
zapisovanje in sistematiziranje
ukrepov, zanimanje za
pridobljenih podatkov
znanost in tehnologijo
Uporaba računalniških
Uporaba multimedijske
Pozitiven odnos do
vmesnikov za zbiranje
tehnologije za zbiranje
multimedijske tehnologije
podatkov, priprava
podatkov
računalniške predstavitve
2. generična kompetenca : SPOSOBNOST ANALIZE IN ORG. INFORMACIJ
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO

OPOMBE

OPOMBE
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Upoštevanje navodil za
zbiranje, analizo in
organizacijo podatkov;

Metodologija in strategija
analize informacij/
podatkov;

Poznavanje pravilnega
zapisovanja podatkov

Grafično podajanje
informacij s pomočjo
multimedijske tehnologije
in poznavanja načinov
njene uporabe za
shranjevanje, obdelavo in
izmenjavo informacij
ZNANJA

Poznavanje potrebne
strokovne;

Določitev postopkov in
struktur za analizo in
organizacijo informacij ter
priprava in izvedba
eksperimenta;
Obvladanje aktualnih
matematičnih, in
računalniških znanj, ter
uveljavljenih metod
povezanih s področjem, ki
ga ţelimo analizirati;
Zapisovanje podatkov npr.
v tabele; organiziranje
zapiskov, oblikovanje
izvlečkov iz daljših besedil,
prepoznavanje bistva s
pomočjo logičnega
razmišljanja;

Natančnost oz.
doslednost pri zbiranju
podatkov in njihovi
sistematizaciji;

Eksperimentalno delo (npr.
iskanje količin, ki vplivajo na
nihajni čas nitnega nihala) in
beleţenje podatkov v tabele.

Pozitiven problemski
pristop, organiziranje
podatkov, nepristranskost
do rezultatov analize;

Reševanje problemskih situacij,
priprava dokumentov z
uporabo metode strukturiranja
podatkov v sisteme,
ocenjevanje veljavnosti oz.
smiselnosti rezultatov analize;

Pozitiven vendar kritičen
odnos do uporabe
dejstev

Samostojni študij literature in
njegova interpretacija,
izdelava dnevnikov z izvlečki
najpomembnejših osnov in
načel ter zakonov, ki jih
preverjamo s poskusi;

Sposobnost uporabe
primernih pripomočkov za
predstavitev podatkov v
obliki tabel in grafov,
sposobnost uporabe
multimedijske tehnologije

Zbiranje, organizacija in
obdelava podatkov ter
priprava poročila o raziskavi;

3. generična kompetenca : SPOSOBNOST INTERPRETACIJE
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Razlaganje pojmov
(kontrolna vprašanja na
Obvladanje in pravilna
Odnos do znanstvenih
začetku dnevnika o
uporaba strokovnih
spoznanj;
vajah),
terminov;
izvajanje
eksperimentalnega dela;

OPOMBE
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Interpretiranje rezultatov
eksperimentalnega dela

Razumevanje postopka pri
eksperimentu in
ugotavljanje odvisnosti
med posameznimi
količinami

Natančnost, pazljivost,
kritičnost

Sinteza in presojanje
dobljenih rezultatov;

Iskanje povezav,
soodvisnosti, interpretacije
rezultatov ob upoštevanju
teoretskih izhodišč in
sposobnost logičnega
razmišljanja

Odnos do rezultatov ob
upoštevanju načela
eksaktnosti, zaupanje v
pridobljene rezultate;

Branje grafov

ZNANJA
Povezovanje teoretičnih
osnov z ugotovitvami
empiričnoeksperimentalnega dela;

Eksperimentalno delo
(npr. dijak sam zastavi
eksperiment, s katerim
razišče, od česa je
odvisen hidrostatični tlak)
Samostojna interpretacija
dobljenih rezultatov (s
primerjavo rezultatov s
tistimi iz literature), s
pomočjo iskanja
vzporednic s podobnimi
primeri;

Določevanje lege točke v
(X,Y) koordinatnem
sistemu, razbiranje strmine
Odnos do
Branje grafično
krivulje (odvod),
matematičnega oz.
predstavljenih podatkov
razumevanje
računalniškega prikaza
in predstavljanje
predstavljenih podatkov
rezultatov
podatkov na ta način
ter odvisnosti/ neodvisnosti
spremenljivk, sposobnost
logičnega mišljenja
4. generična kompetenca : SPOSOBNOST SINTEZE ZAKLJUČKOV
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Sposobnost povezovanja
Odnos do znanstvenih
Priprava navodil za
podatkov in
spoznanj ob upoštevanju
eksperimentalno delo,
argumentiranega
načela eksaktnosti in
vodenje dnevnika
oblikovanje sklepov;
pravice dvoma;
eksperimentalnega dela;

Povezava z matematiko

OPOMBE
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Oblikovanje hipotez in
njihovo preverjanje ter
načrtovanje novih
eksperimentov

Sposobnost izdelave
zaključkov na podlagi
rezultatov meritev

Natančnost, varnost,
zanesljivost

Izpeljava posplošitev,
klasifikacij, modelov,
teoretskih zaključkov

Grafični prikazi, uporaba
računalniških programov
za delo s tabelami,
izdelava izletov

Doslednost

Poznavanje informacij in
razumevanje rezultatov
analize

Sposobnost potrditi ali
zavreči postavljene
hipoteze, sklepanje na
osnovi dokazov

Načelnost, odgovornost,
zavest o potrebi po
logičnem razmišljanju pri
delanju zaključkov

Posploševanje

ZNANJA
Poznavanje strategij in
metod učenja;

Sinteza zaključkov s
pomočjo predhodno
opravljenega
eksperimentalnega dela,
uporaba matematičnih
pristopov in računalniških
programov (risanje grafov
dušenega harmoničnega
nihanja).
Eksperimentalno delo,
logično mišljenje, pisna,
PPT ali e-predstavitev,
izdelava fizletov
Laboratorijsko delo,
obdelava podatkov,
sinteza zaključkov in
predlogi za dodatne
raziskave, izboljšave

Poiskati dovolj velik in
ustrezen vzorec;
Spoznavanje različnih
prepoznati pogoste pasti
mnoţic predmetov in
posploševanja ugotoviti
pojavov
območje veljavnosti
(ekstremi)
5. generična kompetenca : SPOSOBNOST UČENJA IN REŠEVANJA PROBLEMOV
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Odnos do lastnih teţenj
Prepoznavanje ciljev in
na področju
Laboratorijski
oblikovanje izvedbenih
naravoslovnega
eksperimenti, izkustveno
načrtov;
izobraţevanja, notranja
učenje;
motivacija;

OPOMBE
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Učne navade;

samo-discipliniranost,
vztrajnost, notranja
motivacija, redoljubnost;

Odnos do učenja in
novega znanja;

Sledenje določenemu
procesu do ţelenega
zaključka, poznavanje
svojih sposobnosti,
prednosti in slabosti

Sposobnost organizacije
lastnega dela in
sposobnost samo
motivacije ter
koncentracije za daljše ali
krajše obdobje

Zaupanje v lastne
sposobnost

Opredelitev problema

Iskanje informacij
povezanih s problemom

Kritičnost do pridobljenih
informacij

Izbor kriterijev za
evalvacijo rezultatov

ZNANJA
Poznavanje teoretičnih
dejstev o določenem
tematskem področju

Sprotno pripravljanje na
vaje, brskanje po literaturi,
skupinsko reševanje
kompleksnejših
problemov;
Eksperimentalno delo
(npr. Zakaj se lista papirja,
če pihnemo med njiju,
primakneta drug
drugemu in ne
razmakneta kot bi
intuitivno pričakovali?)
Analiza informacij in
evalvacija rezultatov

Dojemljivost za teţave, do
katerih pride med
Prepoznavanje ţelenih
postopkom in sprejem
rezultatov in njihovih
priloţnosti za izboljšavo
medsebojnih povezav
rezultatov
6. generična kompetenca : PRENOS TEORIJE V PRAKSO
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Praktična izvedba
Obvladanje metodologije
Zavedanje aktualnih
različnih eksperimentov,
načrtovanja in strategije
vprašanj, ki se tičejo
raziskovalnih nalog ob
izvajanja nalog;
globalnega in lokalnega
uporabi logičnega,
okolja;
kreativnega razmišljanja;
Evalvacija rezultatov po
vnaprej zastavljenih
kriterijih

OPOMBE
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Izvajanje načrtovanih
študijskih doseţkov;

Razlaga delovanja
preprostih naprav s
stališča naravoslovja,
izdelava modela stroja

Iskanje alternativnih virov
energije

ZNANJA
Poznavanje
matematičnih osnov
potrebnih za reševanje
fizikalnih problemov;

Uporaba različnih
matematičnih metod za
prikaz rezultatov oz.
reševanje fizikalnih
problemov

Izhajajoč iz poznavanja
potreb okolice (npr.
industrije), uresničevati
potrebo po udejanjanju
nekaterih osebnih
karakternih spretnosti;
Uporaba fizikalnega
znanja izven učilnice,
uporaba in obdelava
različnih materialov in
različnih orodij

Odnos do inovacij,
inovativnosti, praktičnih
situacij

Sodelovanje z okolico
(npr. industrijo), iskanje in
implementacija novih idej

Samostojnost, natančnost,
varnost

Seminarska naloga,
izdelovanje načrtov,
maket (npr. prenosi
gibanj, stroji, orodja)

Pregled ravnanja z
energijo in načrtovanje
Odnos do inovacij,
izboljšav, novih naprav
zaupanje v svoje
(npr. avto na vodik,
sposobnosti
sončni kolektorji, toplotne
črpalke)
7. generična kompetenca : UPORABA MATEMATIČNIH IDEJ IN TEHNIK
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Uporaba logike
Odnos do
matematičnega pristopa,
matematičnega
Reševanje nalog, ki se
obvladanje aktualnih
razmišljanja, zadoščanjem
navezujejo npr. na temo
računskih, matematičnih
zahtevam o točnosti
eksperimenta;
spretnosti, hitro
rezultatov;
ocenjevanje vrednosti;
Analize podatkov,
pridobljenih z
Obvladanje aktualnih
Odnos do statistične
eksperimentalnim delom,
računskih, matematičnih
interpretacije rezultatov,
reševanje fizikalnih nalog
spretnosti, prilagajanje
matematičnega načina
na podlagi fizikalnih
matematike potrebam
razmišljanja;
zakonov, napovedovanje
fizike;
vrednosti meritev,
opaţanj;
Varčno ravnanje z
energijo, sposobnost
kreativnega in logičnega
razmišljanja

OPOMBE
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Izbiranje uporabnih
matematičnih idej in
tehnik
Predstavljanje in
razbiranje informacij,
poznavanje in
razumevanje številk in
merskih enot, predpon

Poznavanje posameznih
soodvisnosti (linearna,
kvadratna, logaritmična,
eksponentna funkcija)

ZNANJA
Poznavanje značilnosti
spremenjenega
reagiranja in delovanja
(osnovna pravila,
zahteve);
Prepoznavanje potrebe
po aktualizaciji nečesa
nečemu;

Reševanje kompleksnejših
problemskih nalog, ki se
razlikujejo od klasičnih
nalog
Branje in izdelovanje
Zapisovanje podatkov
Pripravljenost uporabiti
grafov, preglednic,
meritev laboratorijskih vaj
matematične ideje in
uporaba številk in merskih
v urejeno obliko (tabela)
tehnike tudi pri drugih
enot pri fiziki in drugih
in predstavljanje
naravoslovnih predmetih
naravoslovnih predmetih
rezultatov v obliki grafov.
Opisovanje fizikalnih
pojavov s pomočjo
risanja grafov in
Sposobnost risanja in
prepoznavanje
branja odvisnostih
matematičnih funkcij v
diagramov
realnih primerih
(segrevanje vode,
gibanje teles;
8. generična kompetenca : PRILAGAJANJE NOVIM SITUACIJAM
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Biti odziven,pripravljen
Vedno pripravljen
Sposobnost hitrega
prevzeti
rezerven načrt, hitro
prilagajanja
drugo/odpovedati se
konstruktivno in kreativno
spremembam;
utečenemu, osredotočiti
razmišljanje
se novosti;
Priprava novih,
Sposobnost situacijske
Pozitiven odnos do novih
aktualnejših vaj,
prilagodljivost,
idej, vizionarstvo,
eksperimentov,
radovednost, odprtosti za
inovativnosti;
samostojno ali timsko
nove ideje, inovativnost;
delo;
Uporaba osnovnega
matematičnega znanja v
različnih okoliščinah

Pripravljenost na iskanje
vzrokov

OPOMBE
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Znati pridobljeno znanje
uporabiti v novi situaciji,
ga razširiti

ZNANJA
Poznavanje standardov in
postopkov za
zagotavljanje kakovosti
določenega predmeta;

Vrednotenje v skladu z
dogovorjenimi kriteriji

Spremljanje razvoja,
posodabljanje
ZNANJA

Značilnosti učinkovitega
samostojnega dela;

Problemsko zasnovan
pouk, timsko ali
Inovativnost, dajanje
samostojno delo na novih
pobud, fleksibilnost,
eksperimentih, izdelava
kritičnost, sprejemanje
seminarske naloge na
odgovornosti
podlagi uporabe
teoretičnega znanja v
novih situacijah
9. generična kompetenca : SKRB ZA KAKOVOST
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Redno preverjanje
Opredelitev kriterijev in
eksperimentalne opreme,
uresničevanje ciljev za
Skrb za dvig kakovosti
multimedijske oz.
zagotavljanje kakovosti;
računalniške opreme
Evalvacija lastnega dela
(Vnaprejšnja) Izbira
in dela drugih v skladu z
relevantnih kriterijev in
dogovorjenimi kriteriji (npr.
vrednotenje v skladu z
ocenjevanje izdelkov,
njimi
projektov, raziskav,
poročil, ..)

Sposobnost analize
situacije in argumentiranja
načinov, ki se jih ţelimo
posluţiti, poglabljanje in
prilagajanje pridobljenega
znanja novim situacijam

Prepoznavanje sprememb
in ugotavljanje njihovega
trenda

OPOMBE

Primerjava izdelkov iz
različnih obdobij (lahko
pisni, grafični, fizični);

10. generična kompetenca : SPOSOBNOST SAMOSTOJNEGA IN TIMSKEGA DELA
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Obvladanje nekaterih
potrebnih karakternih
spretnosti (npr. vztrajnost,
Odnos do samostojnega
Samostojno delo na
samodiscipliniranost,
dela
različnih projektih;
motiviranost, učne
(delovne) navade,
iznajdljivost);

OPOMBE
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Delovanje v določeni
skupinski vlogi in
razumevanje te vloge;

ZNANJA
Učinkovita organizacija in
razdelitev dela;

Pozitiven odnos do
aktualnih osebnostnih
Obvladanje nekaterih
lastnosti drugih članov
Timsko delo, igranje
karakternih spretnosti
skupine (strpnost,
različnih vlog v timu
(prilagajanje, delitev vlog,
prilagodljivost,
(vodja, člani;),
organizacijske spretnosti,
spoštovanje,
ocenjevanje izdelke
sposobnost prisluhniti
človekoljubnost,
drugih skupin, kritična
ostalim članom);
dostojanstvo, vodstvene
ocena svojega izdelka
sposobnosti), dajanje
pobud;
11. generična kompetenca : ORGANIZIRANJE IN NAČRTOVANJE DELA
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Priprava dnevnika o LV,
Sposobnost načrtovanja,
razporeditev dela glede
organiziranja,
Odnos do dela in časa;
na zmoţnosti, seminarske
predvidevanja bodočih
naloge, projekti, učenje
dogodkov;
pred testi;

Načrtovanje korakov za
preverjanje določene
hipoteze

Priprava in izvedba
eksperimenta

Natančnost, kritičnost

Projektno delo (npr.
Razišči gibanje tekočine
na zoţenem delu cevi. )

Opredelitev nalog in ciljev
za njihovo realizacijo

Določitev prioritet in
kriterijev za izvedbo nalog

Upoštevanje zunanjih
dejavnikov pri določanju
prioritet

Načrtovanje in
organizacija aktivnosti ter
evalvacija uporabljenih
postopkov

Delo po navodilih

Izvajanje postopkov po
navodilih

Izvajanje (npr.
laboratorijskih vaj) po
navodilih

OPOMBE

Branje z razumevanjem in
samodiscipliniranost
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Izdelava načrta za delo,
skice, modela (za
naravoslovne raziskave)

ZNANJA
Znati pravilno uporabljati
materni jezik;

Predvidevanje
posameznih faz postopka
Samostojno načrtovanje
in povezovanje v celoto,
postopkov,
prepoznavanje problemov
eksperimentov, raziskav,
in načrtovanje reševanja
projektno delo
problema
12. generična kompetenca : VERBALNA IN PISNA KOMUNIKACIJA
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Usvojenost bralnih,
govornih spretnosti;

Znati najti in pravilno
uporabljati ustrezno
strokovno terminologijo;

Sposobnost brati, razumeti
in uporabljati strokovno
terminologijo jezika;

Dobro poznavanje
nekega tematskega
področja

Razumljivo, logično in
povezano posredovanje
informacij

Oblikovanje zapiskov o
nekem delu, raziskavi,
pisno argumentiranje,
diskutiranje, opisovanje
ZNANJA

Spoštovanje maternega
jezika;

Raba maternega jezika v
različnih situacijah;

Odnos do negovanja
jezika »predmetnega«
področja, potreba po
razumevanju, Kritičen
odnos do točnosti
informacij;
Primernost in postopnost

Raba maternega jezika
na različnih strokovnih
področjih, pri seminarskih
nalogah, projektih,
izdelava (pisnega)
poročila;
Komuniciranje z
zmoţnostjo prilagajanja
idej in informacij pri
nepričakovanih odzivih
slušateljev
Poročanje o izvedenih
raziskavah, eksperimentih,
prebrani literaturi

Posredovanje znanja,
spoznanj in informacij z
govorom besedo
(poročanje)
13. generična kompetenca : MEDSEBOJNA INTERAKCIJA
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAĈIN, KAKO

OPOMBE

Poročanje o izvedenih
raziskavah, eksperimentih,
prebrani literaturi

Pripraviti in ustno
predstaviti krajše
strokovno besedilo

OPOMBE

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

185

Poznavanje teoretičnih
osnov dobre,
konstruktivne
komunikacije, skupno
doseganje ciljev;

Usvojene digitalne
spretnosti glede za rabo
sodobnih komunikacijskih
sredstev, sposobnost
prilagajanja;

Poznavanje teoretičnih
osnov sodelovalnega
dela, skupno doseganje
ciljev;

Usvojene spretnosti
sodelovalnega dela,
konstruktivna
komunikacija, točnost
glede rokov;

ZNANJA
Poznavanje varnostih
predpisov za
laboratorijsko delo in
zavedanje posamičnih
nevarnih situacij (Pravilno
delo z orodji – npr.
uteţmi);
Poznavanje in dosledno
izvajanje varnostnih
ukrepov za
preprečevanje nesreč in
nezgod pri izvajanju
laboratorijskega dela
(npr. (pre)poznavanje
nevarnosti visoke
napetosti (elektrika));
Razumevanje navodil za
ravnanje in opozoril za
varovanje zdravja pri
sodobnih napravah.

SPRETNOSTI

Sprejemanje soljudi in
raznolikih načinov
ţivljenja glede na kulturna
okolja, prilagodljivost;

Sodelovanje pri izvajanju
skupinskega dela,
udeleţba v debatnih
kroţkih, …

Razvijanje odgovornega
Sodelovanje pri izvajanju
odnosa do
individualnih nalog
individualnega prispevka
skupinskega projektnega
pri izvajanju timskega
dela ter njihovi
dela, spoštovanje soljudi,
predstavitvi;
poštenost
14. generična kompetenca : VARNOST
ODNOSI
NAČIN, KAKO

Usposobljenost za:
izdelavo ocene tveganja,
varno izvajanje
eksperimentalnega dela;

Odnos do izkustvenega
učenja varnosti;

Priprava in izvajanje
eksperimentalnega dela;

Z nekaterimi osebnostnimi
lastnosti podprta
usposobljenost za ustrezno
reagiranje v nevarnih
situacijah laboratorijskega
dela;

Odnos do varnosti, odnos
do sočloveka, narave,
lastne in tuje lastnine;

Aktivno sodelovanje pri
neposrednem izvajanju
varnostnih ukrepov
tekom demonstracije
nevarnih situacij;

Varno izvajanje meritev,
varna uporaba električnih
naprav

Varnost, natančnost

Eksperimentalno delo

OPOMBE
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Poznavanje osnovnih
ukrepov prve pomoči v
primeru nevarnih situacij

Sposobnost hitrega in
pravilnega ukrepanja v
primeru nevarnosti ali
ogroţenosti ljudi

Realen, ne podcenjujoč
odnos do nevarnosti

Načrtovanje in izvajanje
eksperimentov,
terenskega dela
(nevarnost klopov),…
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Tabela dejavnosti in generičnih kompetenc
Ana Gostinčar Blagotinšek, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Opomba: Nekatere kompetence se med seboj prekrivajo, zato se tudi ponavljam. Nekatere so zelo splošne in
zasledujejo cilje najvišje kognitivne zahtevnosti, zato se mi zdi, da jih v osnovni šoli lahko gojimo le na konkretnih primerih,
ne pa povsem na splošno, zato bi se jim raje posvečala ob izbranih temah, za katere se bomo dogovorili.
ZNANJA

1. generična kompetenca: SPOSOBNOST ZBIRANJA INFORMACIJ
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO

branje

Hitro (npr. diagonalno)
branje

Prebiranje
(poljudnoznanstvene)
literature

Besedni zaklad,
poznavanje strokovnih
izrazov

Branje z razumevanjem;
prepoznavanje ključnih
informacij

Samostojni študij
nekaterih vsebin

Poznavanje različnih virov
informacij

ZNANJA

Pismenost

Poznavanje poti do
različnih virov:
- funkcionalna pismenost
- ravnanje z IKT
2. generična kompetenca : SPOSOBNOST ANALIZE IN ORG. INFORMACIJ
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Zapisovanje podatkov;
organiziranje zapiskov;
Oblikovanje izvlečkov iz
Samostojni študij literature
daljših besedil;
in interpretacija le tega.
prepoznavanje bistva in
soodvisnosti;

OPOMBE
To sicer ni specifična
naravoslovna
kompetenca, je pa
ključna tudi za
naravoslovje.
Skupaj s prejšnjo postaja
vse redkejša oz čedalje
bolj pomanjkljiva.

OPOMBE
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Uporaba IKT

Uporaba sodobnih
načinov beleţenja
informacij (uporaba
diktafona, prenosnega
računalnika,
organizatorjev …)

Samostojna uporaba
različnih tehničnih
pripomočkov.

Grafično podajanje
informacij

Predstavitev podatkov v
obliki tabel in grafičnih
prikazov

Zbiranje podatkov in
organizacija le teh.

ZNANJA
Razbiranje podatkov iz
različnih virov

3. generična kompetenca : SPOSOBNOST INTERPRETACIJE
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO

OPOMBE

Prehajanje med različnimi
načini interpretacij
podatkov.

Iskanje povezav,
soodvisnosti
Posploševanje
posamičnega

Vrelišče, tališče, fazni
prehod

Interpolacija,
ekstrapolacija

Branje tabele

Lociranje okenca, stolpca,
vrstice

Branje grafičnih prikazov

Primeri fizikalnih pojavov
in uporabe grafov za
interpretacijo (npr fazni
prehodi vode)
Branje tabelarično
predstavljenih podatkov
in predstavljanje
podatkov na ta način

Določevanje lege točke v
Branje grafično
(X,Y) koordinatnem
predstavljenih podatkov
sistemu,
in predstavljanje
razbiranje strmine krivulje
podatkov na ta način
(odvod)
4. generična kompetenca : SPOSOBNOST SINTEZE ZAKLJUČKOV

Povezava z matematiko
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ZNANJA

posploševanje

ZNANJA
Načrtovanje raziskave

ZNANJA

SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Poiskati dovolj velik in
ustrezen vzorec;
Spoznavanje različnih
prepoznati pogoste pasti
mnoţic predmetov in
posploševanja ugotoviti
pojavov
območje veljavnosti
(ekstremi)
5. generična kompetenca : SPOSOBNOST UČENJA IN REŠEVANJA PROBLEMOV
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Načrtovanje posameznih
faz raziskovalnega
postopka

6. generična kompetenca : PRENOS TEORIJE V PRAKSO
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Izdelovanje maket
(prenosi gibanj, stroji,
orodja)

Energija je na voljo v
omejenih količinah

Varčno ravnanje z energijo

Pregled ravnanja z
energijo in načrtovanje
protokolov za varčnejšo
uporabo

Nekatere snovi lahko
ponovno uporabimo

Prepoznavanje različnih
snovi

Načrtovanje in izvedba
ločevanja odpadkov

ZNANJA

OPOMBE

Načrtovanje, izvedba in
interpretacija raziskave

Obdelava materialov,
uporaba orodij

Izdelava modela stroja

OPOMBE

7. generična kompetenca : UPORABA MATEMATIČNIH IDEJ IN TEHNIK
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO

OPOMBE

OPOMBE
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Predstavljanje in
razbiranje informacij

Branje in izdelovanje
grafov, preglednic

Poznavanje posameznih
soodvisnosti (linearna,
kvadratna, logaritmična,
eksponentna funkcija)

Posploševanje in
interpolacija zbranih
podatkov

(Osnovne) Računske
operacije

Hitro ocenjevanje
vrednosti

ZNANJA
Uporaba znanja v novih
situacijah

ZNANJA

Vrednotenje v skladu z
dogovorjenimi kriteriji

Zapisovanje izmerkov
laboratorijskih vaj in
eksperimentalnih
izsledkov v urejeni obliki
(tabela) in predstavljanje
le-teh v grafični obliki.
Risanje grafov pojavov in
prepoznavanje
matematičnih funkcij v
realnih primerih
(segrevanje vode,
gibanje teles,
porazdelitve v mnoţicah,
..)
Napovedovanje vrednosti
izmerkov, opaţanj

8. generična kompetenca : PRILAGAJANJE NOVIM SITUACIJAM
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Prepoznavanje
podobnosti in razlik
Raznolikost izzivov
pojavov, predmetov,
okoliščin
9. generična kompetenca : SKRB ZA KAKOVOST
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Evalvacija lastnega dela
(Vnaprejšnja) Izbira
in dela drugih v skladu z
relevantnih kriterijev in
dogovorjenimi kriteriji (npr.
vrednotenje v skladu z
ocenjevanje izdelkov,
njimi
projektov, raziskav,
poročil, ..)

OPOMBE

OPOMBE
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Spremljanje razvoja

ZNANJA

Prepoznavanje sprememb
in ugotavljanje njihovega
trenda

10. generična kompetenca : SPOSOBNOST SAMOSTOJNEGA IN TIMSKEGA DELA
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO

Načrtovanje
individualnega dela

Usklajevanje potreb in
moţnosti

Načrtovanje skupinskega
dela

Usklajevanje ţelja
posameznika in potreb
skupine

ZNANJA

Primerjava izdelkov iz
različnih obdobij (lahko
pisni, grafični, fizični);

Načrtovanje in izvedba
različnih aktivnosti

Načrtovanje in izvedba
timskih projektov;
evalvacija dela drugih in
samoevalvacija
11. generična kompetenca : ORGANIZIRANJE IN NAČRTOVANJE DELA
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO

Delo po navodilih

Izvajanje predpisanih
postopkov

Izvajanje (npr.
laboratorijskih vaj) po
navodilih

Izdelava načrta za delo

Predvidevanje
posameznih faz postopka

Samostojno načrtovanje
postopkov,
eksperimentov, raziskav

Izdelava skice (modela,
makete)

Povezovanje posameznih
delov v ubrano celoto

Samostojno načrtovanje,
skiciranje

Načrtovanje (modela
naravoslovne) raziskave

Prepoznati problem,
vprašanje in načrtovati
»pot« do odgovora

Samostojno načrtovanje
in izvedba naravoslovne
raziskave

ZNANJA

OPOMBE

12. generična kompetenca : VERBALNA IN PISNA KOMUNIKACIJA
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO

OPOMBE
Branje z razumevanjem in
samodiscipliniranost

OPOMBE
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(naravoslovni) besedni
zaklad

Izdelava (pisnega)
poročila o …

Oblikovanje zapiskov o
delu, pisno utemeljevanje,
razlaganje, opisovanje

V zbornem jeziku, z
uporabo ustreznih
strokovnih terminov
posredovati informacijo
drugim.
ZNANJA

Poročanje o izvedenih
raziskavah, eksperimentih,
Posredovanje in razbiranje
prebrani literaturi (
informacij, pravilno
povezano s »sposobnost
izraţanje
analize in sporočanja
informacij)
Poročanje o izvedenih
Posredovanje znanja,
raziskavah, eksperimentih,
spoznanj, informacij .. v
prebrani literaturi (
pisni obliki – v predpisani
povezano s »sposobnost
(laboratorijski dnevnik) ali
analize in sporočanja
poljubni obliki
informacij)
Poročanje o izvedenih
Posredovanje znanja,
raziskavah, eksperimentih,
spoznanj, informacij .. z
prebrani literaturi (
govorjeno besedo:
povezano s »sposobnost
poročanje
analize in sporočanja
informacij)
Poročanje o izvedenih
raziskavah, eksperimentih,
Pripraviti in ustno
prebrani literaturi (
predstaviti krajše strokovno
povezano s »sposobnost
besedilo.
analize in sporočanja
informacij)
13. generična kompetenca : MEDSEBOJNA INTERAKCIJA
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO

Pravila vedenja

Konstruktivno sodelovati v
razpravi

Predstavitev in
konfrontacija svojega
mnenja v skupini

Voditi delo skupine

Usklajevanje interesov
posameznika in nalog
skupine

Načrtovanje dela in
izvedba nalog v skupini

OPOMBE

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

193

14. generična kompetenca : VARNOST
ODNOSI

ZNANJA

SPRETNOSTI

pravila

Varno postopanje,
ocenjevanje stopnje
(ne)varnosti

(Pre)poznavanje
nevarnosti visoke
napetosti (elektrika)

Varna uporaba električnih
naprav

Pravilno delo z orodji

Varna uporaba različnih
orodij

NAČIN, KAKO

OPOMBE

Spoznavanje in izvedba
protokolov za zaščito in
samozaščitno ravnanje

Obdelava različnih snovi z
ustreznimi orodji,
izdelovanje predmetov

Povezava s tehniko
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Pomen učil za naravoslovne kompetence
Andrej Nemec, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru

V zvezi s projektom Naravoslovne kompetence sem pripravil
poročilo, v katerem opišem svojo prakso in razmišljanje o pomenu učil s
praktične plati. V svojem delu pri eksperimentalnih vajah s študenti
Pedagoške fakultete in drugih fakultet, kot tudi z učitelji, ki se pri nas
izpopolnjujejo, sem ugotovil, da je zelo pomembna vnaprejšnja priprava in
vzdrţevanje eksperimentalne opreme za dan poskus ali serijo poskusov.
Smatram, da je problematika enaka kot pri delu v osnovnih in srednjih
šolah, ko gre za poskuse s fizikalnimi vsebinami. Tu ne gre toliko za direktno
zvezo z vsemi generičnimi kompetencami (čeprav jih je pri sami pripravi in
rokovanju z eksperimentalno opremo vseeno nekaj neposredno vpletenih,
npr. 14. kompetenca Varnost).
V tem poročilu se osredotočim na vnaprejšnji razpored
eksperimentalne opreme. Ta je seveda odvisen števila udeleţencev in od
predvidenega načina dela pri mnoţičnih poskusih: posamično delo, delo
v parih ali pa v večjih skupinah. Iz organizacijskega vidika (skrajšanje
zapravljenega časa na začetku ure zaradi neorganiziranega iskanja
pravih pripomočkov) se mi zdi najprimernejše razporejanje poskusne
opreme po pladnjih, kot to priporočajo Ivan Gerlič in drugi didaktiki. K
opremi na posameznem pladnju spada tudi list z navodili za njeno
uporabo ali pa le spisek potrebščin za dani poskus. Zaradi krajšega
izraţanja bom odslej pisal o delu skupine pri določenem poskusu, s čimer je
mišljeno tudi delo posameznika ali pa para, če so poskusi posamični ali po
parih.
Glede na sočasnost izvajanja poskusov je treba najprej razlikovati
med dvema skrajnima moţnostma: 1) vse skupine izvajajo enak poskus, 2)
skupine izvajajo različne poskuse. K temu bi dodal še z didaktičnega
stališča zelo primerno 3. moţnost: različne skupine izvajajo načeloma enak
ali soroden poskus, vendar z različnimi variantami. Pri vseh treh moţnostih
se učitelj in laborant lahko vprašata o najbolj smiselni razporeditvi
pripomočkov po pladnjih, ob tem, da ima načeloma vsaka skupina
svojega. Glavno vprašanje bi morda bilo, ali naj bo razporeditev strogo
namenska v smislu »nič preveč in nič premalo« ali bolj ohlapna: torej več
kot dovolj opreme ali pa nasprotno premalo. Obe moţnosti imata svoje
prednosti in slabosti, ne glede na zgoraj opisane 3 moţnosti
podobnosti/različnosti poskusov, ki jih skupine sočasno izvajajo.
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Navajam 6 moţnih kombinacij podobnost/različnost poskusov +
togost/ohlapnost pri opremi na pladnjih, hkrati pa prednosti in slabosti
vseh teh moţnosti tako glede praktičnosti kot didaktičnih načel in posebej
generičnih kompetenc.
Referenčni spisek generičnih kompetenc (GK):
1. Sposobnost zbiranja informacij
2. Sposobnost analize literature in organizacija informacij
3. Sposobnost interpretacije
4. Sposobnost sinteze zaključkov
5. Sposobnost učenja in reševanja problemov
6. Prenos teorije v prakso
7. Uporaba matematičnih idej in tehnik
8. Prilagajanje novim situacijam
9. Skrb za kakovost
10. Sposobnost samostojnega in timskega dela
11. Organiziranje in načrtovanje dela
12. Verbalna in pisna komunikacija
13. Medosebna interakcija
14. Varnost
Nasploh so v eksperimentalnem delu, posamičnem ali skupinskem,
pomembne GK 9 do 14, zato jih ne bom omenjal vsakič sproti, razen kjer
se z določeno kombinacijo dodatno krepijo.
Kombinacija 1: Enak poskus vseh skupin + strogo namenska oprema
Jasno je, da morajo imeti v tem primeru vse skupine enako vsebino
pladnjev. Praktična prednost tega je v preprostejši evidenci in krajšemu
času priprave s strani učitelja ali laboranta. Vendar pa mora biti na voljo
dovolj enakih kosov opreme, če je skupin veliko. Stalno je treba preverjati,
ali vsa oprema deluje, če gre npr. za električne merilnike. Ĉe med delom
eni skupini odpove merilnik, si ga lahko v primeru, da ni več nobenega na
zalogi v laboratoriju, na hitro »sposodijo« od druge skupine, ki je bila dovolj
hitra in meritev ţe opravila. Navsezadnje, več ali veliko kosov enake
opreme pomeni za šolo strošek. Tudi z didaktičnega vidika imata obe izbiri
(enak poskus, enaka oprema po načelu »nič preveč in nič premalo«)
prednosti in slabosti. Skupine lahko sproti med seboj primerjajo rezultate in
relativni hitro ugotovijo, ali se je katera pri meritvah zmotila. Hkrati pomeni
to krepitev GK1, 8, 12 in 13. Zakaj GK 8: prilagajanje novim situacijam? Ker
se mora v primeru okvare instrumenta skupina hitro znajti. To ne pomeni
nujno, da je okvara opreme odgovornost skupine, vendar je vsem
udeleţencem v interesu, da čim bolje izkoristijo dani čas! Tu gre tudi za GK
5. Slaba didaktična stran je očitna, pa naj si še toliko zatiskamo očesa:
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skupine lahko »goljufajo« in preprosto prepišejo rezultate, če jim poskus ni
uspel. Zato pa mora biti učitelj v stalnem stiku z udeleţenci poskusov.
Kombinacija 2: Enak poskus vseh skupin + «ohlapna« oprema
Sedaj ni nujno, da morajo imeti vse skupine povsem enako opremo,
pa čeprav izvajajo enak poskus. Za vsako skupino posebej se lahko učitelj
odloči: ali bo pripomočkov na pladnju nekoliko preveč ali premalo. Ĉe
imajo opreme premalo, morajo imeti seveda skupine moţnost poiskati
dodatne pripomočke v omari ali pa kar razstavljene pri učitelju ali
laborantu na mizi. Ali pa naj dobijo moţnost, da si opremo »izposojajo« ali
izmenjujejo med seboj, seveda le v takšni meri, da ne trpi časovna
učinkovitost vaj. Dobro je, da si skupine natančno zapomnijo, kaj so
»posodile« ali »si sposodile«, da na koncu vaj vrnejo pladnje z začetno
opremo. Za to igro porabita učitelj in laborant nekaj več časa, vendar je z
didaktičnega stališča dobra. GK 5 in 8 se izkazujeta nekoliko drugače kot v
prejšnji kombinaciji.
Kombinacija 3: Povsem različen poskus vseh skupin+strogo namenska
oprema
Posamezne skupine morajo imeti v tem primeru različno vsebino
pladnjev. Veliko praktična prednost tega je, da ni treba imeti toliko enakih
kosov opreme, zato je tak način dela za šolo cenejši. Taka kombinacija ne
poveča laborantu časa za pripravo, če so pladnji postavljeni vnaprej za
celo šolsko leto in delajo skupine poskuse po danem vrstnem redu, tako
da nazadnje vse skupine naredijo vse poskuse, le ob različnem času.
Vendar skupine sedaj ne morejo sproti primerjati svojih rezultatov z drugimi
skupinami. Nevarnost za »prepisovanje« rezultatov je morda nekoliko
zmanjšana, ker vsaj prvo uro skupine ne morejo prepisovati ena od druge.
Hkrati pa takšen način izvajanja poskusov navaja skupine na večjo
samostojnost, kar je tudi boljše za GK 10. Slabost je morda predvsem v
tem, da je učitelj v primeru, da skupine močno potrebujejo njegovo
pomoč, »razdeljen« na preveč tem, kar je pri velikemu številu skupin teţko.
Zato ta način dela ni priporočljiv za zelo neizkušene in premalo iznajdljive
udeleţence, saj bi bil čas neaktivnosti skupin zaradi nenehnega
učiteljevega skakanja sem in tja predolg. Kar se tiče pripomočkov na
pladnjih: verjetno ni najbolj priporočljivo, da si skupine kakorkoli izmenjujejo
pripomočke, ker jih je za vsako skupine na pladnju ravno dovolj, oprema
pa je različna, tako da bi lahko to povzročilo precej zmede.
Kombinacija 4: Povsem različen poskus vseh ohlapna oprema
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Splošne ugotovitve so podobne kot pri kombinaciji 3, le da gre sedaj
za nekaj večji trening iznajdljivosti vsake skupine posebej, posebno če kaj
opreme na pladnjih manjka. GK 1 za kombinaciji 3 in 4 ni tako
pomembna, vsaj ne, kar se tiče zbiranja informacij od drugih skupin.
Kombinacija
5:
Podoben
poskus
variacijami)+strogo namenska oprema

vseh

skupin

(z

majhnimi

Tudi sedaj imajo skupine na pladnjih nekaj različno opremo, vendar
pa je velik del opreme pri vseh enak. Lahko pa je oprema kljub vsemu pri
vseh enaka, če je edino, kar v poskusih variira, območje meritev, npr.
druga skala električnih napetosti in ustrezno tokov, ki pa se vseeno merijo z
enakim instrumentom. Ta način dela ime nekaj prednosti in slabosti
prejšnjih kombinacij.
Kombinacija
6:
Podoben
variacijami)+ohlapna oprema

poskus

vseh

skupin

(z

majhnimi

Po mojem mnenju je ta način dela optimalen glede kompromisa
zahtev na eni strani in didaktičnih ugodnosti po drugi. Res je sicer
potrebno veliko kosov enake opreme za velik del pripomočkov, vendar
vseeno lahko precej manj kot pri 1. kombinaciji. Skupine lahko med seboj
primerjajo postopke dela, ne morejo pa »kopirati« rezultatov. Hkrati to
vzpodbuja udeleţence k večji motivaciji in samostojnosti po eni strani, kljub
temu pa ohranijo interakcijo med skupinami. Zelo ugodno za generične
kompetence: 1 in 3 (zbiranje in interpretacija nekoliko drugačnih
informacij od drugih skupin, pač glede na različne variante poskusa).
Glede drugih GK veljajo podobne ugotovitve kot za prejšnje kombinacije.
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Poročilo o povezavi med izvedbo miniprojekta
»zmanjšanje svetlobnega onesnaţenja z delno
ugasnitvijo javne razsvetljave« in razvojem generičnih
kompetenc
Damjan Osrajnik, Osnovna šola Radlje ob Dravi

Poročilo opisuje povezavo med opisanim miniprojektom
razvijanjem 13 generičnih kompetenc (GK):
1. Sposobnost zbiranja informacij
2. Sposobnost analize literature in organizacija informacij
3. Sposobnost interpretacije
4. Sposobnost sinteze zaključkov
5. Sposobnost učenja in reševanja problemov
6. Prenos teorije v prakso
7. Uporaba matematičnih idej in tehnik
8. Prilagajanje novim situacijam
9. Skrb za kakovost
10. Sposobnost samostojnega in timskega dela
11. Organiziranje in načrtovanje dela
12. Verbalna in pisna komunikacija
13. Medosebna interakcija

in

V miniprojektu, ki je bil deloma opazovalne in deloma teoretične
narave (brez dejanskega poskusnega ugašanja luči), so sodelovali učenci
8. razreda OŠ.
V nadaljevanju poročila najprej sledi članek v originalni obliki (a brez
dodatnega prevoda povzetka v angleščino), kot je bil poslan kot
prispevek za IV. Mednarodno znanstveni posvet »Ekologija za boljši jutri«,
marec 2009, RIS (Raziskovalno izobraţevalno središče) v kraju Rakičan in ki
natančno opisuje izvedbo miniprojekta. Nazadnje na kratko opišem
povezavo vseh dejavnosti (faz) miniprojekta z GK po gornjih številskih
oznakah (npr. GK 1 = sposobnost zbiranja informacij).
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Mini projekt - zmanjšanje svetlobnega onesnaţevanja z delno
ugasnitvijo javne razsvetljave
mag. Damjan Osrajnik a, asist. mag. Robert Repnik b

a Osnovna šola Radlje ob Dravi, Koroška c. 17, 2360 Radlje ob
Dravi
b Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru,
Koroška c. 160, 2000 Maribor
Povzetek: Mini projekt - zmanjšanje svetlobnega onesnaţevanja z
delno ugasnitvijo javne razsvetljave
Svetlobno onesnaţenje postaja vse večji problem sodobne druţbe.
Ima mnogo negativnih vplivov na ţiva bitja. Znanost je dokazala veliko
negativnih vplivov pretiranega in dolgotrajnega izpostavljanja človeka
svetlobnemu onesnaţenju. Učenci naše osnovne šole so o problemu
svetlobnega onesnaţenja slišali pri različnih predmetih, tudi pri fiziki.
V sklopu vsebinsko nerazporejenih ur fizike smo ţe v osmem razredu
obravnavali problem svetlobnega onesnaţenja z različnih vidikov. Dvema
učencema se je porodilo vprašanje, kako pa se lahko mi, »navadni« ljudje,
borimo s to teţavo. V skladu z usmeritvami sodobnih specialnih didaktikov
fizike se vzpodbuja projektna in celovita obravnava vsebin na izbranih
aplikativnih primerih, t.i. mini projektih. Tako smo se odločili, da v sklopu
projektne naloge to preučimo in poiščemo moţnosti, kaj lahko storimo na
nivoju mikro-okolja v naprezanju k zmanjšanju svetlobnega onesnaţenja.
Izmed mnoţice idej za obravnavo smo izbrali naslednjo: koliko prihranimo
pri energiji in za koliko zmanjšamo svetlobno onesnaţenost, če bi v petih
nočeh v tednu (od nedelje do četrtka) od polnoči pa do četrte ure zjutraj
na območju ene občine ugasnili luči javne razsvetljave. Pri delu je bila zelo
dobrodošla pomoč v opremi, nasvetih in usmeritvah visokošolskih
sodelavcev Oddelka za fiziko FNM UM, s katerimi kot astronom in fizik
sodelujem.
Predstavljen bo časovni razvoj ideje, postopek zbiranja in urejanja
informacij, vloga sodelovanja osnovne šole s fakulteto, izbira metodologije
raziskovanja ter v sklepnem delu rezultati in analiza raziskave. Poleg samih
fizikalno-ekoloških spoznanj projekta bom predstavil tudi svoja opaţanja
glede dinamike motivacije učencev, njihove tipične zmotne predstave in
izvirne ideje. Predlagal bom moţnosti, ki jih kot učitelj vidim kot nadaljnje
priloţnosti sodelovanja naravoslovnih oddelkov fakultet z učitelji praktiki.
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Ključne besede: Svetlobna onesnaţenost, mini-projekt, sodelovanje
fakultete in osnovne šole.
UVOD
Svetlobno onesnaţenje postaja iz leta v leto zahtevnejši problem
sodobne druţbe. Naše okolje je vse bolj obremenjeno z različnimi oblikami
onesnaţevanja, kar je v popolnem nasprotju s smernicami trajnostnega
razvoja [1,2]. Smo nekako v sredini obdobja, za katerega je bilo s posebno
listino Zdruţenih narodov določena prav posebna vloga izobraţevanja na
področju trajnostnega razvoja (Slika 1) [3].

Slika 1: Uvodna misel poglavja: Vzgoja in izobraţevanje za trajnostni razvoj, primeri dobre prakse v Sloveniji.
Leto 2009 je sredi desetletja vzgoje za trajnostni razvoj.

Svetlobno onesnaţenje ima negativne vplive na različnih področjih.
Neţelene posledice so naslednje [4]:
- astronomske
- biološke
- sociološke
- ekonomske
- zdravstvene
- varnostne
- estetske.
RAZISKAVA
METODOLOGIJA
Raziskava, koliko se zmanjša obremenjevanje okolja s svetlobnim
onesnaţevanjem, če v petih nočeh tedna del noči ugašamo luči javne
razsvetljave, je potekala po naslednjem vrstnem redu:
1. opredelitev problema
2. postavitev hipotez
3. izbira metod raziskovanja
4. zbiranje, vrednotenje in študij literature, virov
5. terenski ogled luči javne razsvetljave
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6. izračun zmanjšanja obremenjevanja okolja s predlagano rešitvijo
7. predstavitev rezultatov
VSEBINA RAZISKAVE
Svetlobno onesnaţevanje je le ena izmed oblik obremenjevanja
okolja in vključuje poleg biološko-zdravstvenih razlogov še mnoge fizikalnoekonomske faktorje. Iz razpoloţljive literature vemo, da je Slovenija v
splošnem med največjimi porabniki električne energije za javno
razsvetljavo (Slika 2) [5].

Slika 2: Poraba električne energije za javno razsvetljavo v kWh na prebivalca občine na leto.

Osnovno znanje so učenci osmega razreda ţe imeli, saj pri pouku
fizike in deloma tudi pri drugih predmetih ţe slišali nekaj informacij o
problemih svetlobnega onesnaţevanja ter tudi o nekaterih rešitvah. Tako
smo v sklopu ene izmed sicer v učnem načrtu nerazporejenih ur fizike
osmega razreda osnovne šole obravnavali probleme svetlobnega
onesnaţevanja z različnih vidikov in dvema učencema se je porodilo
zanimivo vprašanje: kaj lahko mi, »navadni« ljudje, storimo proti temu?
Sledenje usmeritvam sodobnih didaktikov fizike nas vodi v projektno
in celovito obravnavo vsebin na izbranih aplikativnih primerih, t.i. mini
projektih. Odločili smo se, da v sklopu projektne naloge problem
svetlobnega onesnaţevanja z javno razsvetljavo preučimo in morda
poiščemo še kakšno rešitev za zmanjšanje tovrstnega obremenjevanja
okolja. Učenci celotnega razreda so nanizali mnogo bolj ali manj
uporabnih idej. Ob koncu diskusije je padla odločitev, da bomo preverili,
kolikšen pozitiven vpliv bi imelo delno ugašanje luči javne razsvetljave. V
petih nočeh tedna, ko je manj prometa, to so noči iz nedelje na
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ponedeljek, ponedeljka na torek... do četrtka na petek, bi ugašali luči
med polnočjo in četrto uro zjutraj.
Področje reševanja teţav s svetlobnim onesnaţevanjem je zelo
široko. Tako smo se pri določitvi predmeta raziskave omejili na naslednji
problem: Koliko bi se zmanjšalo obremenjevanje okolja s svetlobnim
onesnaţevanjem, če bi bile luči javne razsvetljave vsak teden priţgane 20
ur manj. Predpostavili smo namreč, da je to izvedljivo. Kot hipotezo smo si
postavili naslednjo trditev: Ob delnem izklapljanju luči javne razsvetljave bi
manj obremenjevali okolje in tudi prihranili pri porabljeni energiji in stroških
za javno razsvetljavo na območju ene občine. Poleg zbiranja, vrednotenja
in študija literature ter drugih (predvsem internetnih) virov smo se opredelili
za naslednje metode: intervju s strokovnjakom s fakultete, terenski ogled in
dokumentiranje stanja javne razsvetljave ter teoretični izračun zmanjšanja
obremenjevanja okolja in prihranka.
Tako smo po nekaj tednih raziskovanja ugotovili, da se tudi v Občini
Radlje ob Dravi (v nadaljevanju Občina 1), v kateri se nahaja naša šola –
Osnovna šola Radlje ob Dravi, in sosednji občini Muta (Občina 2), lokalna
skupnost ubada s teţavo svetlobnega onesnaţenja. Vlada Republike
Slovenije je namreč 30. avgusta 2007 sprejela Uredbo o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaţenja [6], ki narekuje kar nekaj aktivnosti občinskim
upravam v povezavi z reševanjem teţav s svetlobno onesnaţenostjo.
Preden smo se lotili dejanskega terenskega dela, smo na obisk
povabili sodelavca Oddelka za fiziko Fakultete za naravoslovje in
matematiko Univerze v Mariboru, asist. mag. Roberta Repnika, ki se je
vabilu z veseljem odzval. Učencem je na ustrezen način in s primeri
pojasnil: pomen različnih svetil (točkasta, usmerjena, vmesne oblike);
fizikalne pojme, kakor: svetlost, svetilnost in osvetljenost; s seboj je prinesel
merilnik jakosti svetlobnega toka, s katerim se preverja prekoračitev mejnih
vrednosti osvetlitve površin ter nam prijazno svetoval glede nadaljnjih
korakov raziskave v sklopu mini projekta.
Obe občini smo tudi zaprosili za podatke o stroških javne razsvetljave
po mesecih za določeno leto, ki sta nam jih tudi takoj posredovali [7,8].
Sedaj je bilo na vrsti zbiranje in vrednotenje informacij, ogled luči
javne razsvetljave na terenu ter teoretični izračun prihranka kot posledica
realizacije predlaganega koraka.
REZULTATI
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Po pogovoru s strokovnjakom z Oddelka za fiziko Fakultete za
naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru smo preučili posredovane
podatke obeh občin. Svoje delo smo omejili na matično občino [7], saj bi
pri obravnavi obeh občin presegli zastavljen okvir, ki smo si ga postavili v
hipotezi.
TERENSKI OGLED LUĈI JAVNE RAZSVETLJAVE
Pri terenskem ogledu luči smo opazili kar nekaj takšnih, ki ne
ustrezajo uredbi, a se morajo v skladu z uredbo zamenjati v predvidenem
prehodnem obdobju. Paziti pa je potrebno, da odslej ne nameščamo
neustreznih luči javne razsvetljave.
Na naslednjih slikah je nekaj utrinkov s terenskega ogleda luči javne
razsvetljave (Slika 3).
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Slika 3: Terenski ogled luči javne razsvetljave v Občini 1. Luči so obremenitev za okolje, saj njihova oblika siplje
znaten deleţ svetlobe tudi nad spodnjo horizontalno ravnino.

IZRAĈUN PRIHRANKA
Po ogledu luči javne razsvetljave, smo pristopili k teoretičnemu
izračunu prihranka stroškov in zmanjšanja obremenitev okolja kot
posledica delnega ugašanja luči javne razsvetljave.
Predlagali smo, da bi se luči javne razsvetljave ugašale vsako noč
od polnoči do štirih zjutraj, razen v noči iz petka na soboto ter iz sobote na
nedeljo, ko bi bile priţgane vso noč (Tabela 1).
Zavedamo se, da se je cena električne energije tekom leta
spreminjala. Prav tako je pomembno, da ni čez celo leto noč enako
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dolga, vendar se pri nas začne jutranja zora vselej po četrti uri zjutraj in je
posledično termin ugašanja luči vedno v času noči. Poleti so noči krajše,
pozimi pa daljše, v povprečju pa traja noč 12 ur (Slika 4). Na podlagi teh
trditev in podatkov [8] smo izračunali, da so luči javne razsvetljave sedaj
povprečno
priţgane:
.
11 ur/dan 7 dni/teden = 77 ur/teden.
Tabela 1: Prikazan je predviden časovni načrt priţiganja in ugašanja luči javne razsvetljave. Neodvisno od
spreminjanja dolţine noči tekom leta bi se v petih nočeh na teden po štiri ure ugasnile luči, skupaj 20 ur.

trajanje noči v urah
po mesecih

Stroški javne razsvetljave v občini 1
15
14
13
12
11
10
9

2

4

6

8

10

12

mesečni strošek (EUR)

9.000,00
8.000,00
7.000,00
6.000,00
5.000,00
4.000,00
3.000,00
2.000,00

november

december

oktober

avgust

september

julij

junij

maj

april

marec

januar

0,00
LETO 2007
LETO 2008

februar

1.000,00

meseci

Slika 4: Noč v Občini 1 ni vedno enako dolga [9], posledično se spreminjajo tudi stroški za javno razsvetljavo po
mesecih.
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V primeru 4-urnega ugašanja v petih nočeh luči pa lahko podatku
77 ur/teden odštejemo 20 ur/teden, kar pomeni, da bi v tem primeru luči
javne razsvetljave gorele 57 ur/teden. Procentualni račun nam pove, da
smo s tem prihranili okoli četrtino prejšnjega zneska.
RAZPRAVA
Mini projekt, v okviru katerega smo z učenci raziskali stanje luči javne
razsvetljave in njihove ustreznosti glede na uredbo Vlade Republike
Slovenije ter preverili zmanjšanje obremenjevanja okolja s svetlobno
onesnaţenostjo in prihranek pri stroških kot posledico štiriurnega ugašanja
luči javne razsvetljave v petih nočeh v tednu, je v celoti uspel. V skladu sz
usmeritvami sodobnih specialnih didaktikov fizike smo reševanje
zastavljenih ciljev zastavili kot raziskavo, ki je vključevala več različnih
metod. Poleg iskanja in kritičnega vrednotenja literature smo se srečali s
strokovnjakom z Oddelka za fiziko Fakultete za naravoslovje in matematiko
Univerze v Mariboru, ki je spremljal celoten potek raziskave in nas pomagal
usmerjati. Sodelovanje sodelavca fakultete in učitelja osnovne šole se je
pri realizaciji našega mini projekta izkazalo kot tvorno in konstruktivno, zato
smo se dogovorili, da v prihodnosti še intenziviramo stike ter sodelovanja.
Nadalje smo si priskrbeli podatke o stanju javne razsvetljave v dveh
občinah, raziskovalno delo smo nato omejili na površino ene občine. V
sklepnem delu raziskave je sledil teoretičen izračun, ki je pokazal, da bi s
štiriurnim ugašanjem luči od polnoči do četrte ure zjutraj v vseh nočeh,
razen v noči iz petka na soboto ter iz sobote na nedeljo, ko je tudi v teh
nočnih urah na javnih površinah prisotnih več pešcev in prometa z
osebnimi vozili, prihranili okoli 25 % stroškov, ki jih pri sedanjem terminskem
planu uporabe javne razsvetljave plača lokalna skupnost. Ta odstotek pa
ne predstavlja le prihranka, temveč tudi pomeni, za koliko bi se zmanjšalo
obremenjevanje okolja s svetlobnim onesnaţenjem.
Otroci, ki so v raziskavi sodelovali, so mini projekt predstavili sošolcem
v šoli. Prijetno je bilo spoznanje, da lahko tudi »navadni« ljudje
pripomoremo k manjšemu obremenjevanju okolja tako z lastnimi ukrepi in
aktivnostmi kot tudi z idejami, kaj bi se še dalo narediti. Kot učitelj
ugotavljam, da je delo na mini projektu ves čas potekalo v skladu z
zastavljenimi cilji in metodologijo ter da se je ob koncu raziskave
postavljena hipoteza potrdila. Delo je bilo za vse nas prijetno, učenci so
osvojili mnoga znanja in tudi raziskovalne veščine, ki jim ţe sedaj, verjetno
pa jim bodo v prihodnosti še intenzivneje koristile pri njihovem nadaljnjem
izobraţevanju in delu. Izveden mini projekt je po mojem mnenju dober
primer interdisciplinarne in celovite pedagoške obravnave aktualnega
problema svetlobnega onesnaţenja na mikronivoju ene občine. Kolegom
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učiteljem, v kolikor bi se za izvedbo takšnega miniprojekta odločali tudi
sami, zaradi pozitivnih izkušenj z veseljem priporočam.
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POVEZAVA Z GENERIČNIMI KOMPETENCAMI
1) Opredelitev problema
Začetna diskusija z učenci je bila koristna za razvijanje GK 12 in 13,
sama odločitev o zastavitvi jasno zastavljenega problema pa predvsem
za GK 4.
2) Postavitev hipotez in izbira metod raziskovanja
Pri postavitvi hipoteze o vplivu delnega izklapljanja luči javne
razsvetljave na zmanjšanje obremenjevanja okolja in prihranek porabljene
energije in stroškov za javno razsvetljavo sta prišli v poštev GK 5 in 6.
3) Izvedba posameznih metod raziskovanja
-

Pregled in ocenitev virov: GK 1, 2, 3
Intervju s strokovnjakom s fakultete: GK 12, 13
Terenski ogled in dokumentiranje stanja javne razsvetljave: GK 6, 10, 11,
12, 13
Teoretični izračun zmanjšanja obremenjevanja okolja in prihranka in
predlogi za izboljšanje stanja: GK 4, 7, 8, 9

4) Predstavitev rezultatov
Predvsem GK 12, 13.
Sklep: V miniprojektu so bile upoštevane in vključene prav vse generične
kompetence s spiska. Zato menim, da so takšni miniprojekti, ki se jih da
izvesti v okviru nerazporejenih ur in z nekaj dodatne dobre volje učencev,
nadvse koristni za vzpodbujanje razvoja kompetenc.
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Moja razmišljanja o izhodiščih za operacionalizacijo
naravoslovnih kompetenc
Samo Zanjkovič, Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer

Naj na začetku še enkrat povzamem kje vidim svoj prispevek v projektu.
Predvsem na obdelavi rezultatov, ki jih dobimo pri izvedbi ur iste snovi na
različne načine izvedbe.
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.
Menim, da bi s konkretno izvedbo zgoraj navedenih dejavnosti zagotovo
zadovoljili referenčni okvir EU, ki določa osem ključnih kompetenc.
Kljub vsemu bom navedel nekaj splošnih opaţanj pri svojem delu.
Odvisniki, ki ţelijo v komuno, morajo sprejeti troje. Da bodo spoštljivi,
odgovorni in pravični. Ĉe ţelimo šolo, ki bo optimalno dosegala ključne
kompetence, moramo učence in sebe ves čas izobraţevanja navajati na
to troje.
Velikokrat slišimo argumente, da je naravoslovje teţko in da s tem,
ko se razdeli na posamezna področja postane še teţje če ţe ne preteţko
ali celo povsem neprimerno za OŠ. Menim, da je teţava predvsem v tem
do se predvsem pri naravoslovnih predmetih in predmetih, ki so kako
drugače zunanje preverjani ali pomembni pri nadaljnjih vpisih zahteva več
odgovornosti. Ob vsem tem smo naravoslovci »obremenjeni« še z
Gaussovo porazdelitvijo pri ocenjevanju. Ampak če smo prej govorili o
pravičnosti, moramo priznati, da bodo učenci več naredili, če bodo
ocenjeni pravično. Za 5 je pač treba vedeti, poročati, izvajati
eksperimente, prihajati do ugotovitev… odlično.
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Pomembna je postopnost na vseh področjih. Predvsem mislim na
obravnavano vsebino in socialni razvoj otrok.
Naj za začetek orišem svoje delo na šoli s prilagojenim programom.
Ti učenci potrebujejo veliko več ponovitev iste snovi v različnih
situacijah, ki pa hkrati ne smejo biti vsiljene. Kot primer vzemimo merjenje
ali deljenje. Ĉe ga obravnavam samostojno, je zanje popolnoma
nezanimivo. Ĉe izhajamo iz problema pokaţejo zanimanje, ki je pogoj za
učenje, potrebno je le še veliko ponovitev. Zato merimo in računamo ob
nastajanju izdelka, ob tem pa osvajamo še mnoge druge cilje.
Učence dobro poznamo, zato laţje individualiziramo program. Ta
individualizacija ni le na dokumentih, pač pa predvsem v praksi. Ne samo
zapisana na letni ravni pač pa se izvaja iz ure v uro in nenehno spreminja.
Otroci s posebnimi potrebami se zelo naveţejo na učitelje in bi po mojem
mnenju imeli slabši izkoristek časa, če ga porabljajo za novo socializacijo,
kot če še kakšno leto utrjujejo in poglobijo snovi in po moţnosti še kakšno
pridobijo. Nevrološke raziskave se nagibajo k temu, da okretnost in
spretnost finomotoričnih mišic, posebej mišic rok, spodbuja celični razvoj v
moţganih. V naših krajih je še nekaj ljudi, ki se še ukvarjajo z ročnimi deli, ki
ţe izumirajo in so vedno zanimivejša kot turistična ponudba. Zato se
trudimo tudi v tej smeri.
In kako vidim izobraţevanje na redni šoli:
V prvi triadi so učenci z enim učiteljem. Ta jih zelo dobro pozna
ravno tako učenci njega in njegove metode. Menim, da je čas tako
optimalno izkoriščen in da si po tem času vsi zaţelijo spremembe. V drugi
triadi so učenci ţe samostojnejši in je občasno dobrodošlo, da spoznajo
druge učitelje in njihove pristope. V tretji triadi pa so ţe toliko samostojni,
da so sposobni ne samo spremljati različne pristope različnih učiteljev
(socialne kompetence) pač pa tudi na enako vsebino pogledati iz
različnih zornih kotov (BIO, KEM, FIZ, MAT…) in ločiti, kaj je bistveno pri
enem in se povezuje z drugim.
Tudi v redni osnovni šoli učenci potrebujejo več ponovitev iste snovi
v različnih situacijah. Naša »dolţnost« je samo, da vemo, da so jo
obravnavali in kako poglobljeno, jo ustrezno ponoviti in motivacijsko
nadgraditi. Teh primerov je kar veliko. Vzemimo na primer električni krog, ki
ga obravnavajo vsaj trikrat. Najprej pri naravoslovju, nato pri tehniki in
tehnologiji in na koncu še pri fiziki. Ali vzvod. Najprej se gugajo na
gugalnicah, nato merijo maso z različnimi tehtnicami, v šestem razredu pri
TIT obravnavajo gugalnico prevesnico in nato še v 8. pri FIZ pri delu z orodji.
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Učence pri fiziki ne poznamo dobro, kar velja še posebej za 8.
razred, vendar nam programa tudi ni potrebno individualizirati tako kot na
OŠPP.
Veliko se je in se še govori o med-predmetnem povezovanju in
veliko energije se izgublja s tem, da se dokazuje, da timi matematikov,
fizikov… sodelujejo med sabo, veliko premalo pa je res mogoče narediti.
Razlogov za to je več. Naj naštejem svoje:
- Trenutno sem na treh šolah in moram sodelovati s tremi timi učiteljev,
konferenc je ogromno, vsak ravnatelj ţeli še dobre rezultate iz
tekmovanj (kroţki, DNU…).
- Učni načrti se spreminjajo in s tem v povezavi je potrebno veliko
delati na svojem področju, hkrati je potrebno pregledovati tudi
učne načrte drugih predmetov, ki so povezani s tvojim področjem.
- Učitelji se menjujemo, če ţe ne konkretna oseba, pa vsako leto
učimo druge predmete, kombinirane oddelke... Enkrat učim razred,
ki sem ga vsaj pol spoznal pri TIT drugič spet ne. Vsako leto je
ogromno novih ljudi.
- V šolah, kjer več učiteljev uči isti predmet (predvsem so te teţave pri
TIT), se je treba dogovarjati, kdaj bo kdo v delavnici, kdaj v
računalniški za risanje s Cad orodji… Dogajalo se je, da se urnik ni
dal drugače kombinirati in sva s bila s kolegom hkrati v učilnici za
fiziko oba za 9. razred (urediti te teţave še z učili)…
- Tukaj je novi koncept dela z učenci z učnimi teţavami, pa
nadarjeni… pri tem ţe dobiš občutek, da je res potrebno
obravnavati vsakega posameznega učenca seveda s pripadajočo
goro dokumentacije.
- Potem je tukaj organizacija tehniških dni, in še sodelovanje pri
tehniških dnevih v niţji stopnji.
- Laboranti in ocenjevanje eksperimentalnih veščin
Zato je res nujno, da se stvari uredijo po vertikali in horizontali.
Ţelel bi še osvetliti, kaj zame pomeni, med-predmetno povezovanje.
Pa naj to pokaţem na primeru, ki se ga ţe omenil. Ne bom se spuščal v
prvo in drugo triado, ki se mi sicer za to zdita še kako pomembni
(pomembno je ali imamo na igrišču gugalnice prevesnice…) ampak bom
predstavil obravnavo vzvoda ki se obravnava pri TIT in FIZ.
V Prilogah pošiljam nekaj prilog, kar se tiče letnih priprav in kopij
delovnih zvezkov.
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Zaradi preobširnosti prilagam samo od ene zaloţbe in si ob tem
postavljam nekaj vprašanj.
- Ĉe sem učitelj samo FIZ, kaj od tega kar vidim v prilogi je bilo
dejansko obravnavano in ali imam čas to preverjati in hkrati
pripraviti poskuse, ki jih učenci sami izvajajo in kako natančna
navodila naj jim podam,
- ob vsem tem marsikaj zanemarimo (če hočemo priti do osnovnih
zakonitosti), na primer: teţo droga, trenje…
- kdo je to učil in kako so učenci dojeli. So imeli teţave ali ne.
- to je obravnava po enem učbeniku, kakšne so razlike v drugih
kompletih.
Stvar se poenostavi če :
- sem sam kdaj učil kaj eden in drugi predmet,
- se razumem s kolegom, ki poučuje drug predmet in rad govori o teh
temah,
- se vsaj tu in tam srečam s kolegom, ki uči drugi predmet, da sproti
rešujeva probleme ne le na začetku šolskega leta in mogoče še
nekje vmes.
Še vedno pa se mi zdi smiselno eno temo obravnavati večkrat Tako
glede na triletja, kakor tudi pri različni predmetih. Še enkrat bi poudaril, da
se mi zdi še kako smiselno, da so predmeti v zadnjem triletju ločen na
posamezne dele naravoslovja FIZ, KEM…, saj so, učenci ţe sami dovolj
sposobni povezovati predmetna področja. Zadnje, kar se mi je zgodilo v
potrditev te trditve, je učenec, ki je ob vzvodu narisanem na tablo začel
glasno razmišljati o ustih ţivali (krokodila, leva…) njihovih mišicah… ţal nas
je prekinil zvonec, za referat v tej smeri pa ni bil navdušen.
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Izsek iz letne priprave za TIT
Zap.
štev.
ure

ENOTE
(ura, blok ura)

OPERATIVNI
CILJI

Vrste gibanja
učenec opredeli vrste gibanja na
različnih napravah in strojih

43,
44,
45,
46,
47,
48,
49,
50,

Vzvod,
Izdelava gugalnice,
Ravnovesje na gugalnici
z različnimi snovmi ali
dolţinami ročic,

opredeli vzvod in razloţi njegovo
vlogo

STANDARDI ZNANJA (učenec zna)

UČENČEVI VIRI

opredeliti vrste gibanja na različnih
strojih,

učbenik, DZ, stroji v
šolski delavnici

opredeliti vzvod, razloţiti njegovo
vlogo in opredeliti os, vrtišče,
ročico.

OPOMBE
(evalvacija)

učbenik, DZ, stroji v
šolski delavnici

Izsek iz letne priprave za FIZ
učni cilji
Ve, da so klanec, škripec, vzvod preprosta orodja.
Opiše zakonitost, ki velja za opravljanje dela z orodji.
Ugotovi, da z uporabo orodja dela ne zmanjšamo, ampak
samo spreminjamo razmerje med silo in potjo.

standardi znanja
Našteje orodja, ki delujejo na osnovi vzvoda, in opiše njihovo uporabo.
Razloţi, da z vzvodom lahko silo 2-krat, 3-krat … zmanjšamo, zato pa
opravljamo delo na 2-krat, 3-krat … daljši poti.
Ve, da z uporabo orodja dela ne zmanjšamo, in zna izračunati delo,
opravljeno z orodjem in brez njega.

M
#
#

T

V

#
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Priloga 3
Izsek iz delovnega zvezka za TIT
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Priloga 4
Izsek iz delovnega zvezka za FIZ
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Razvoj kompetenc izven pouka fizike in naravoslovja
Lidija Grubelnik, Osnovna šola Sladki vrh

V šolskem načrtu so predvidene tudi aktivnosti (obvezne in
prostovoljne) izven običajnega pouka v razredu. Sem spadajo med
drugim naravoslovni dnevi, ekskurzije, športni dnevi in interesne dejavnosti
(kroţki). Pri vseh teh dejavnostih se razvijajo določene generične
kompetence učencev (in učiteljev!). V tem poročilu opisujem zvezo med
dejavnostmi in kompetencami po vrstnem redu generičnih kompetenc
(GK).
GK 1: Sposobnost zbiranja informacij
Ta kompetenca se še posebej razvija na naravoslovnih dnevih in
strokovnih ekskurzijah. Na ekskurzijah, npr. na ogledih proizvodnih
postopkov se učenci na licu mesta seznanijo s pomembnimi dejavnostmi v
vsakdanjem ţivljenju in delu, ki so lahko povezane z naravoslovnimi in
posebej fizikalnimi vsebinami. Pri tem imajo učenci priloţnost potešiti svojo
radovednost na različne načine: z opazovanjem, spraševanjem,
dotikanjem (kjer je to dovoljeno), itd. Podobno velja za kroţke, če so
učitelji, ki jih vodijo, dovolj proţni.
GK 2: Sposobnost analize literature in organizacija informacij
Da bi se krepila ta kompetenca, je priporočljivo, da se učenci na
ekskurzijo (naravoslovni, športni dan) pripravijo. Učitelj naj jih vzpodbudi,
da predhodno (lahko tudi še naknadno, po ekskurziji) pobrskajo po
literaturi (učbeniki v šolski ali krajevni knjiţnici, spletne strani). To jim med
drugim omogoča laţjo organizacijo informacij z ekskurzije, predhodno
branje pa jim vsekakor olajša razumevanje dogajanja na njej. Deloma
lahko opravijo tudi analizo prebrane literature: ali je tisto, kar so prebrali,
skladno s tem, kar so na ekskurziji videli? Ali pa morda drugače: ali so to,
kar so prebrali, sploh razumeli prav?
GK 3 in 4: Sposobnost interpretacije in sposobnost sinteze zaključkov
Ti dve kompetenci se po mojem mnenju gojita hkrati in skladno pri
vseh zunajšolskih dejavnostih. Ko učenec vidi nek dovolj zanimiv naravni
pojav, ga vedno skuša interpretirati po svoje, posebno pri naravoslovnem
dnevu. Učitelj (ali vodič na ekskurziji) naj ga pri tem ne ovira, tudi če si
učenec najprej ustvari napačno razlago. Morda naj najprej več učencev
skuša interpretirati nek pojav, kot je rast stalaktitov in stalagmitov ter
njihova zdruţitev v Postojnski jami, šele potem naj slišijo strokovno razlago.
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Podobno velja za sintezo opaţanj in ugotovitev. Ĉe je športni dan
organiziran v naravi, se ga da pojmovati tudi kot naravoslovni dan in ga
tudi izkoristiti za podobna razmišljanja.
GK 5: Sposobnost učenja in reševanja problemov
Za trening učenja skozi reševanje problemov so poleg naravoslovnih
dni idealni tudi nekateri kroţki, recimo šahovski kroţek, kjer učenci ne samo
tekmujejo med seboj, temveč tudi skupaj analizirajo partije znanih
svetovnih šahistov. Posebno zanimivi so problemi tipa »mat v najmanjšem
številu potez«. Tudi športni dan, če je organiziran kot orientacijski pohod ali
tek in kjer so vmesne kontrolne točke nekoliko skrite, tako da je potrebna
iznajdljivost ekip, je odličen zgled reševanja problema.
GK 6: Prenos teorije v prakso
Za to so posebno koristni ogledi industrijskih obratov, pa tudi drugih
gospodarskih panog. To velja tudi za praktično usmerjene kroţke, kot so
elektronski, tehnični, fotografski kroţek itd.
GK 7: Uporaba matematičnih idej in tehnik
Za matematično nadarjene učence bi bilo primerno organizirati
matematični kroţek, kjer bi se ukvarjali z uporabo matematike v
vsakdanjem ţivljenju (ocena spremembe zračnega tlaka z višino pri hoji v
hribe, obrestni račun pri varčevanju in kreditih, ocena višine smreke po
dolţini njene sence itd.). Celo na športnih dnevih se da trenirati
matematično spretnost: ocenjevanje razdalje s štetjem korakov, ocena
hitrosti kolesarja s štoparico in štetjem kilometrskih kamnov (in primerjava z
merilnikom hitrosti) in drugo.
GK 8: Prilagajanje novim situacijam
Moja zamisel: morda bi bili spet orientacijski teki primerni za
razvijanje te kompetence, če bi organizator uvedel igro spreminjajočih se
pravil. Na primer, če tekmovalna skupina prekorači dano časovno limito,
ko prispe na določeno kontrolno točko, dobijo dodatno nalogo za
izboljšanje tekmovalnega izida, vendar o vsebini te naloge niso obveščeni
vnaprej. Seveda, podobno se lahko naredi na naravoslovnem dnevu, če
je organiziran kot tekmovanje ekip v določeni nalogi.
GK 9: Skrb za kakovost

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.

219

Skrb za kakovost se lahko goji v raznih kroţkih, na primer
modelarskem, kjer je potrebna ročna spretnost in natančnost, pa tudi na
naravoslovnih dnevih, kot je ekološki dan. Ravno pri okoljskem osveščanju,
ki danes ni samo moralni prestiţ, ampak nujna potreba človeštva, se lahko
kaţe graditev skrbi za kakovost (našega ţivljenja) na vseh nivojih: od
drobnih skrbi, povezanih z našo samodisciplino (ugašanje luči za seboj,
sortiranje odpadkov) do nekaj večjih ţrtev, npr. odpovedi vsakodnevne
voţnje z avtomobilom.
GK 10: Sposobnost samostojnega in timskega dela
Za vse omenjene dejavnost je značilno samostojno ali timsko delo.
GK 11: Organiziranje in načrtovanje dela
Ĉe hočejo učitelji vzgajati generične kompetence učencev, jih
morajo imeti tudi sami. Ravno organiziranje in načrtovanje dela je še
posebno pomembna učiteljeva generična kompetenca pri vodenju in
izpeljavi kroţkov in izletov. Seveda pa lahko pridobivajo to kompetenco
tudi učenci, če jim učitelj dovoli in jih celo vzpodbuja, da mu pomagajo,
npr. pri vodenju kroţka. Ĉe se vrnem na šahovski kroţek: eden od učencev
ima lahko nalogo, da sestavi tabelo šahovskih partij po sistemu »vsak z
vsakim«, vpisuje vanjo rezultate in tudi napoveduje vrstni red, kdo igra s
kom, drugi vsakič postavi šahovske deske in figure, tretji na koncu vse
pospravi itd.
GK 12: Verbalna in pisna komunikacija
Za vse omenjene dejavnosti je še posebno značilna povečana
splošna ustna komunikacija v primerjavi z običajnim poukom.
GK 13: Medosebna interakcija
Ţivljenje ni sanjska idila, zato je prav, da se učenci ţe zelo zgodaj
pripravljajo nanj. Sem spadajo tudi raznovrstne oblike medosebne
interakcije in odnosov. Ravno omenjene dejavnosti so izvrstna šola za
kresanje interakcij/odnosov: sodelovanje znotraj skupine in tekmovalnost
proti drugim skupinam na športnem dnevu, izmenjava druţbenih vlog
(vodja, zapisnikar, oskrbnik, ocenjevalec…) na naravoslovnem dnevu,
učenje prenašanja poraza in spoštljivega vedenja do nasprotnika na
šolskih in medšolskih šahovskih tekmovanjih, spoštovanje strokovnih
avtoritet – vodičev na ekskurzijah in hkrati določena mera kritičnosti (geslo:
ne verjemi slepo, brez razmišljanja vsega, kar slišiš; če česa ne razumeš ali
se ti zdi celo napačno, vprašaj ZAKAJ).
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GK 14: Varnost
Nekateri navajajo še 14. generično kompetenco – varnost, zato jo
omenim tudi jaz. Ĉut previdnosti se lahko vzgaja na naravoslovnih dnevih
pri prehodih nekoliko nevarnejših delov poti (prečkanje ozke brvi in
podobno).
Posebej bi omenila tudi raziskovalne tabore, ki jih izvajamo na naši
šoli in ki nekako zdruţujejo dobre strani športnih in naravoslovnih dni. Poleg
tega imamo medsebojno sodelovanje v tekmovalnem duhu z neko
angleško šolo. Naši in njihovi učenci izvajajo dogovorjen poskus, potem po
spletu primerjajo in analizirajo rezultate ter poskuse ustrezno popravijo in
nadgrajujejo. To je po mojem mnenju izvrstno predvsem za kompetenco
Skrb za kakovost, poleg drugih.
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Katere skupne generične kompetence razvijamo ob
naravoslovnih dnevih in strokovnih ekskurzijah
Robert Dimec, Osnovna šola bratov Letonja Šmartno ob Paki

V zvezi s projektom Naravoslovne kompetence sem za fizikalne
vsebine pripravil nekatere predloge za izpopolnjevanje generičnih
kompetenc na naravoslovnih dnevih in strokovnih ekskurzijah v osnovni šoli.
V projektu se kompetence razvrstijo po dveh klasifikacijah, kot
ključne in generične kompetence. V tabelarnem predlogu sem
obravnaval generične kompetence (GK), ko jih glede na prevedeno
gradivo razvrščamo takole:
1. Sposobnost zbiranja informacij
2. Sposobnost analize literature in organizacija informacij
3. Sposobnost interpretacije
4. Sposobnost sinteze zaključkov
5. Sposobnost učenja in reševanja problemov
6. Prenos teorije v prakso
7. Uporaba matematičnih idej in tehnik
8. Prilagajanje novim situacijam
9. Skrb za kakovost
10. Sposobnost samostojnega in timskega dela
11. Organiziranje in načrtovanje dela
12. Verbalna in pisna komunikacija
13. Medosebna interakcija
Z dopolnitvami dejavnosti naj bi pri učencih dosegli urjenje še več
kompetenc ali pa tiste, ki se v stari dejavnosti ţe urijo, še izboljšali. Strategije
za večji poudarek na naravoslovnih kompetencah so lahko naslednje:
- uporaba več učnih metod in ne le ene prevladujoče
- malo večji poudarek na eni metodi v mesecu, a vsak mesec druga
metoda (raznolikost)
- nivojska obravnava glede na sposobnosti učencev v razredu
- če je le mogoče, izvesti uro z eksperimentiranjem (in če je smiselno
in izvedljivo, izvesti čim več lastnega eksperimentiranja otrok)
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spodbuda učencem za uporabo različnih virov, ne le zapisov in
učbenika
obravnava istega fizikalnega principa na več različnih primerih (ne
gre le znanje, temveč tudi za vajo v različnih kompetencah

Na naravoslovnih dnevih in strokovnih ekskurzijah je v primerjavi s
tradicionalnim poukom, pri katerem prednjači frontalni pouk, razlika
predvsem v uporabi didaktičnih metod. Didaktične metode pomenijo
premišljeno organizirane postopke, uporabljene v procesu izobraţevanja,
ki omogočajo učinkovito usvajanje znanj, spretnosti in delovnih navad.
Klasifikacija učnih metod v odvisnosti od vira: verbalno tekstualna,
ilustrativno demonstracijska, laboratorijsko eksperimentalna ter metoda
izkustvenega učenja. Kar je za naše področje zelo zanimivo in izstopa tudi
pri raziskavi naravoslovnih kompetenc, je to, da je na omenjenih
naravoslovnih dnevih in strokovnih ekskurzijah prevladujeta metodi
eksperimentalnega dela in izkustvenega učenja, ki lahko bistveno
pripomoreta k razvoju zgoraj navedenih generičnih kompetenc. V
nadaljevanju sem zapisal, kako smo eno izmed strokovnih ekskurzij izvedli v
okviru tehniškega dneva.

-

Cilji tehniških dni so:
povezujejo teorijo s prakso in ob delu razširjajo znanje o tehniki,
tehnologiji in ekonomiki dela ter odnosih med ljudmi
proučujejo uporabo tehnike in tehnologije v vsakdanjem ţivljenju in
njene vplive na okolje in kakovost ţivljenja
razvijajo kulturo dela in pravilen odnos do njega
sodelujejo v vseh delovnih fazah od načrtovanja, konstruiranja,
sporazumevanja, uresničevanja do vrednotenja rezultatov
spoznavajo delitev dela kot pogoj za uspešno opravljanje
sestavljenih nalog,
razvijajo svoje inventivne sposobnosti
spoznavajo svet dela in poklicev, odkrivajo lastne interese in
sposobnosti in se poklicno usmerjajo
se vzgajajo za kritičen in odgovoren odnos do narave in kulturne
dediščine
se navajajo na gospodarno izrabo energije, časa in gradiv
spoznavajo varnostne ukrepe pri delu, razvijajo spretnosti in navade
pri uporabi varnostnih ukrepov in zaščitnih sredstev ter oblikujejo
pozitiven odnos do varovanja svojega zdravja in zdravja drugih

Strokovna ekskurzija spodbuja predvsem v okviru projektnih nalog
izdelave različnih predmetov (Gradiva in obdelave). Namen je, da z
obiskom nekega podjetja, muzeja,... ugotovijo:
- določen tehnični problem,
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potrebo,
priloţnost,ki jo jih raziščejo, zanje oblikujejo rešitev, jo izpeljejo,
preverijo.

Pred ekskurzijo učencem podamo smoter ekskurzije. Le ta naj bo v
skladu s cilji tehniških dni in navezan na učni načrt Tehnike in tehnologije
(utrjevanje znanja, iskanje ideje za izdelavo predmeta v okviru gradiv in
obdelave). Cilji ekskurzije naj bodo praktični in uporabni. Učence lahko
razdelimo v skupine in vsaki skupini predstavite njihov problem. Ali pa
skupaj z učenci najdemo skladno z neko tehniko iskanja idej tehnične
probleme na nekem področju (področju kamor jih kasneje peljemo na
strokovno ekskurzijo). Učence razdelimo v skupine, vsaka skupina si izbere
svoj problem. Na strokovni ekskurziji bo njihova naloga, da skušajo pridobiti
čim več znanja glede dodeljene/izbrane problematike. Po ekskurziji lahko
izvedemo še krajšo delavnico na temo strokovne ekskurzije. Vsekakor, na
koncu predvidimo tudi čas za predstavitev ugotovitev/doseţkov, na
primer:
- s plakati
- fotografijami
- videofilmi
- izdelanimi predmeti
- priloţnostno razstavo
- demonstracijo…
Pri delu, ki ga na takšen način pripravimo na strokovni ekskurziji in/ali
naravoslovnem dnevu, lahko generične kompetence, ki smo jih uvodoma
našteli veliko hitreje in učinkoviteje dosegamo, zato se je potrebno
pomembnosti teh dnevov dejavnosti še posebej zavedati. V zakup je
potrebno vzeti le to, da tako organiziran dan vzame več časa za pripravo.
A je to majhna cena za kvaliteto izobrazbe, ki jo lahko na ta način
doseţemo.

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.

224

Temelji koncepti, skupni vsem naravoslovnim
predmetom
Daniel Bernad, DSŠ Lendava

Temeljni koncepti predstavljajo osnovo za razvoj skupnih didaktičnih
strategij in dejavnosti ter gradiv. Naprej primerjajmo, kateri so glavni cilji
posameznih naravoslovnih predmetov.
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),
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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).

Glavni cilji pouka kemije so:
- razumevanje soodvisnosti zgradbe, lastnosti in uporabe snovi;
- razumevanje
naravnih
procesov
in
načinov
kemijskega
proučevanja narave;
- odgovoren odnos do uporabe snovi, sposobnosti in pripravljenosti
zavzetega, odgovornega in utemeljenega ravnanja za zdravje in v
okolju (kemijska varnost);
- Eksperimentalno raziskovalne spretnosti in veščine;
- spoznavne procese (kompleksno mišljenje), kritično mišljenje in
ustvarjalnost;
- prostorske predstave oziroma osnovne kemijske vizualne pismenosti
z uporabo različnih vizualizacijskih sredstev;
- naravoslovno pismenost in s tem zavedanje o soodvisnosti
druţbenih, socialnoekonomskih in naravoslovno-tehniških procesov.
Glavni cilji pouka fizike so:
- se sistematično seznanjajo z glavnimi fizikalnimi koncepti in teorijami,
ki se nanašajo na pojave iz vsakdanjega ţivljenja in povzemajo naše
vedenje o naravi,
- spoznavajo naravo fizikalnega mišljenja in njegov pomen za razvoj
splošne kulture,
- se učijo natančno opazovati, zapisovati rezultate opazovanj,
analizirati pojave in procese, kompleksno razmišljati in reševati
probleme, uporabljati strokovno literaturo in sodobne elektronske
medije za pridobivanje informacij in podatkov,
- se učijo komunicirati na področju naravoslovja in še posebej fizike.
To pomeni, da usvojijo jezik naravoslovja, da obvladajo fizikalne
enote za pomembne fizikalne količine, da znajo razpravljati o svojih
eksperimentalnih izkušnjah, jih prikazati z grafi, tabelami in
matematičnimi izrazi,
- se učijo osnovnih eksperimentalnih veščin, kar pomeni, da znajo
pravilno uporabiti osnovne fizikalne merilne naprave, znajo
načrtovati preproste poskuse ter jih tudi samostojno izvesti, učijo se
zapisovati rezultate meritev, jih ustrezno predstaviti in analizirati. Pri
vajah dijaki razvijajo odgovoren odnos do eksperimentalnega dela
in lastnega zdravja,
- sistematično spoznavajo pomen eksperimenta pri usvajanju in
preverjanju fizikalnih zakonitosti,
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spoznavajo nepogrešljivost fizikalnega znanja ter temeljno vlogo
fizike pri razvoju naravoslovnih znanosti, v različnih tehniških strokah
ter za ţivljenje nasploh,
usvojijo znanja in veščine, potrebne za varovanje in smotrno rabo
okolja ter za razumevanje naravnih pojavov in procesov v
vsakdanjem ţivljenju, kar jih obvaruje pred praznoverjem,
si privzgojijo spoštljiv odnos do celotne narave in zavest o neizogibni
soodvisnosti posameznika in druţbe z naravo ter o njegovi
soodgovornosti za obstoj ţivljenja na Zemlji.

Kaj lahko ugotovimo? Cilji pri posameznih predmetih so si podobni
na prvi pogled, ampak vidimo, da se predmeti med seboj lahko
povezujejo in dopolnjujejo.
KOMPETENCE – FIZIKA
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.
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
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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 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;
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.

KOMPETENCE – BIOLOGIJA
Pouk biologije naj skozi razvijanje kompetenc (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, kulturna zavest in izraţanje) spodbuja:
- P-11 zbiranje, analiza in organizacija informacij,
- P-12 posredovanje idej in informacij,
- P-13 načrtovanje in organizacija aktivnosti,
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P-14 samostojno in skupinsko delo,
P-15 uporaba matematičnih idej in tehnik,
P-16 razreševanje problemov,
P-17 uporaba tehnologij.

KOMPETENCE – KEMIJA
Učni načrt za kemijo omogoča še uresničevanje številnih sestavin
preostalih ključnih kompetenc za vseţivljenjsko učenje:
- sporazumevanje v maternem jeziku (sposobnost izraţanja in
razumevanja pojmov, dejstev, misli, čustev in mnenj v pisni in ustni
obliki; oblikovanje in izraţanje svojih ustnih in pisnih argumentov na
prepričljiv način, ustrezen okoliščinam);
- sporazumevanje v tujih jezikih (razumevanja temeljne kemijske
terminologije v tujem jeziku za uporabo virov v knjiţni in elektronski
obliki);
- učenje učenja (načrtovanje lastnih aktivnosti, odgovornost za lastno
znanje, samostojno učenje, razvijanje metakognitivnih znanj,
delovne navade);
- socialne in drţavljanske kompetence (konstruktivno sporazumevanje
pri sodelovanju v skupini, odgovoren odnos do dogovorjenih nalog
in obveznosti);
- samoiniciativnost in podjetnost (ustvarjalnost, dajanje pobud,
načrtovanje, organiziranje, vodenje, ocena tveganja, sprejemanje
odločitev).
MEDPREDMETNE POVEZAVE – KROSKURIKALNE TEME:
KEMIJA - BIOLOGIJA

Raziskovanje in poskusi, Ekologija (Celoten planet deluje kot povezana
celota ekosistemov (biosfera)).

KEMIJA – FIZIKA

Merjenje, fizikalne količine in enote, Naravoslovna metoda proučevanja
naravnih pojavov.

FIZIKA- BIOLOGIJA

Regulacija telesne temperature ţivih bitij.

FIZIKA- BIOLOGIJA

Delovanje očesa, vloga optičnih naprav pri napakah očesa.

KEMIJA – FIZIKA

Plinski zakoni.

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.

229

FIZIKA – MATEMATIKA

Pretvarjanje enot in računanje z desetiškimi potencami; Uporaba
ţepnega računala;

FIZIKA – MATEMATIKA

Povprečna vrednost, absolutna in relativna napaka.

FIZIKA – MATEMATIKA

Prikazovanje podatkov s tabelami in diagrami.

FIZIKA – MATEMATIKA

Dijaki prepoznajo povezavo med y = kx + n in npr. v = vo - at. Dijaki
razumejo primere, zapišejo enačbe in narišejo grafe za enakomerno
pospešeno
(v = vo + at) in za enakomerno pojemajoče gibanje (v = vo - at).

FIZIKA – MATEMATIKA

Strmina krivulje in ploščina pod krivuljo.]

FIZIKA – MATEMATIKA

Vektorji, pravokotni koordinatni sistem v ravnini in prostoru; krajevni
vektor točke; kotne funkcije v pravokotnem trikotniku.

FIZIKA – MATEMATIKA

Skalarni produkt.

FIZIKA - matematiko in
kemijo

Računanje z desetiškimi potencami, lastnosti atomov in molekul.

FIZIKA - matematiko in
kemijo

Računanje z desetiškimi potencami, ocena velikosti atoma.

FIZIKA – MATEMATIKA

Vektorski produkt.

FIZIKA – MATEMATIKA

Kotne funkcije.

Literatura
1. Učni načrt – fizika - gimnazija. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Zavod RS za šolstvo, Ljubljana
2. Učni načrt – biologija - gimnazija. Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Zavod RS za šolstvo, Ljubljana
3. Učni načrt – kemija - gimnazija. Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Zavod RS za šolstvo, Ljubljana
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Generične kompetence za fiziko v gimnaziji
Matej Forjan, Šolski center Novo Mesto
ZNANJA
upoštevanje navodil za zbiranje informacij

1. generična kompetenca: SPOSOBNOST ZBIRANJA INFORMACIJ
SPRETNOSTI
ODNOSI
Razumevanje navodil in
iskanje informacij na
internetu

Natančnost,
zanesljivost

NAČIN, KAKO

OPOMBE

Projektno delo (npr. pravilna uporaba fizike v
filmih)

Odgovorna
uporaba
Projektno delo (npr. na temo racionalne rabe
ocenitev kvalitete in veljavnosti informacij
interaktivnih
energije)
medijev
2. generična kompetenca : SPOSOBNOST ANALIZE IN ORG. INFORMACIJ
ZNANJA
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Presojanje zanesljivosti
in smiselnosti
pridobljenih podatkov

upoštevanje navodila za zbiranje, analizo in
organizacijo informacij

Priprava in izvedba
eksperimenta

Natančnost

Eksperimentalno delo (npr. iskanje količin, ki
vplivajo na nihajni čas nitnega nihala)

3. generična kompetenca : SPOSOBNOST INTERPRETACIJE
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Razumevanje
Eksperimentalno delo (npr. dijak sam zastavi
postopka, katerega
Interpretiranje rezultatov eksperimentalnega
Natančnost,
eksperiment, s katerim razišče, od česa je
uporabimo pri
dela
kritičnost
odvisna višina, katero doseţe kroglica, katero
eksperimentalnem
spustimo z dna posode z vodo)
ugotavljanju odvisnosti
4. generična kompetenca : SPOSOBNOST SINTEZE ZAKLJUČKOV
ZNANJA
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
ZNANJA

OPOMBE

OPOMBE

OPOMBE
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oblikovanje hipotez in načinov za preverjanje
hipotez ter načrtovanje eksperimentov

Samostojna izvedba
meritev

Natančnost,
varnost, zanesljivost

Eksperimentalno delo (Dijaki raziščejo, od česa
so odvisni kraterji v moki, katere naredijo
padajoči predmeti.)

Grafični prikaz zvez in
Eksperimentalno delo (Dijaki raziščejo, od česa
uporaba programov
Doslednost
so odvisni kraterji v moki, katere naredijo
za delo s
padajoči predmeti.)
preglednicami
5. generična kompetenca : SPOSOBNOST UČENJA IN REŠEVANJA PROBLEMOV
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
OPOMBE

izpeljava posplošitev, klasifikacij, modelov,
teoretskih zaključkov

ZNANJA

prepoznavanje ţelene rezultate in postopke
sledenje določenemu
procesu do ţelenega
zaključka

ZNANJA

Sprejemanje novega
znanja in iskanje
nasvetov ter informacij

Motivacija

Sposobnost organizacije
lastnega dela

Zaupanje v lastno
sposobnost

Kooperativno učenje – skupinsko reševanje
kompleksnejših problemov
Raziskovalno delo (npr. Trdno telo spustimo v
vodo z višine 50 cm. Razišči faktorje, ki bi
minimizirajo pljusk. )

6. generična kompetenca : PRENOS TEORIJE V PRAKSO
SPRETNOSTI
ODNOSI

NAČIN, KAKO

Razlaga delovanja preprostih naprav s stališča
naravoslovja

Uporaba fizikalnega
znanja izven učilnice

Samostojnost

Seminarska naloga (npr. uporaba elektrostatike v
vsakdanjem ţivljenju – filtri, fotokopirci,..)

Uporaba naravoslovne metode pri domačem
delu

Priprava in izvedba
poskusa ter predstavitev
rezultatov

Natančnost,
varnost

Projektno delo (npr. Razišči gibanje izstrelka
znotraj pihalnika. Določi pogoje za maksimalno
izhodno hitrost, ko pihamo z usti. )

7. generična kompetenca : UPORABA MATEMATIČNIH IDEJ IN TEHNIK
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Uporaba osnovnega
Pripravljenost na
Reševanje kompleksnejših problemskih nalog, ki
Izbiranje uporabnih matematičnih idej in
matematičnega znanja
iskanje vzrokov
se razlikujejo od klasičnih nalog
tehnik
v različnih okoliščinah
ZNANJA

OPOMBE

OPOMBE
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zanesljivo in učinkovito uporabljanje dane
matematične ideje in tehnike

Matematični način
razmišljanja

Ocenjevanje
veljavnosti vzrokov

Reševanje kompleksnejših problemskih nalog, ki
se razlikujejo od klasičnih nalog

8. generična kompetenca : PRILAGAJANJE NOVIM SITUACIJAM
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Sposobnost analize
inovativnost
Problemsko zasnovan pouk
situacije in
posredovanja razlogov

ZNANJA
Uporabljanje pridobljenega znanja v novi
situaciji
Samostojno predlaganje načinov za
preverjanje ustreznosti novih rešitev

Načrtovanje in
organizacija aktivnosti

Dajanje pobud

Problemsko zasnovan pouk

9. generična kompetenca : SKRB ZA KAKOVOST
SPRETNOSTI
ODNOSI

ZNANJA

NAČIN, KAKO

povezovanje znanja in obvladovanje
Ločevanje med
Spoštovanje
Pravilna in nepravilna raba fizike v filmih – analiza
kompleksnosti ter oblikovanje presoje na osnovi
znanostjo in
naravoslovne
določenih situacij in ugotavljanje fizikalne
nepopolnih ali omejenih informacij, in to tako,
»psevdoznanostjo«
resnice
smiselnosti
da to vključuje razmislek o druţbenih in etičnih
odgovornostih povezanih z uporabo
njegovega znanja in presoj;
10. generična kompetenca : SPOSOBNOST SAMOSTOJNEGA IN TIMSKEGA DELA
ZNANJA
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Prevzemanje različnih
Prilagodljivost in
Kooperativno učenje – reševanje kompleksnih
delovanje v določeni skupinski vlogi in
vlog
dajanje pobud
problemov v skupini
razumevanje te vloge
Organiziranje časovnega okvira za izvedbo
različnih vlog

ZNANJA

Organizacijske in
vodstvene spretnosti

Dajanje pobud,
natančnost

OPOMBE

OPOMBE

OPOMBE

Kooperativno učenje – reševanje kompleksnih
problemov v skupini

11. generična kompetenca : ORGANIZIRANJE IN NAČRTOVANJE DELA
SPRETNOSTI
ODNOSI

NAČIN, KAKO

OPOMBE
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načrtovanje korakov za preverjanje določene
hipoteze

ZNANJA
Znanje sporočanja:
(1.) - informacije, ideje, probleme in rešitve
tako specialistom, kot tudi nepoznavalcem;
(2.) - jasno in nepristransko - svoje zaključke in z
njimi povezano znanje in utemeljitve tako
specialistom kot tudi nepoznavalcem;
ZNANJA
Sodelovanje in vzajemno delo pri doseganju
skupnih ciljev
Izraţanje lastnega mnenja in utemeljitev letega
ZNANJA
razumevanje navodil za ravnanje in opozoril za
varovanje zdravja pri sodobnih napravah.

Priprava in izvedba
eksperimenta

Natančnost,
kritičnost

Projektno delo (npr. Razišči gibanje izstrelka
znotraj pihalnika. Določi pogoje za maksimalno
izhodno hitrost, ko pihamo z usti. )

12. generična kompetenca : VERBALNA IN PISNA KOMUNIKACIJA
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Ustrezna raba različnih
Potreba po
Predstavitev seminarske naloge ali rezultatov
vrst besedila
razumevanju in
projektnega dela v razredu
uporabi jezika na
pozitiven in
odgovoren način
13. generična kompetenca : MEDSEBOJNA INTERAKCIJA
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Sposobnost prilagajanja
prilagodljivost
Kooperativno učenje – reševanje kompleksnih
in argumentiranja
problemov v skupini
Sposobnost prilagajanja
samoiniciativnost
Kooperativno učenje – reševanje kompleksnih
in argumentiranja
problemov v skupini
14. generična kompetenca : VARNOST
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Varno izvajanje meritev
Varnost,
Eksperimentalno delo
natančnost

OPOMBE

OPOMBE

OPOMBE
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Generične kompetence za fiziko v srednji šoli
Andrej Marhl, Srednja gradbena šola Maribor
3. generična kompetenca : SPOSOBNOST INTERPRETACIJE
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Poznati morajo osnove
retorike, javnega
nastopanja oziroma
Dijak mora poznati oz. osvojiti idejo
nastopanja pred skupino
V skupini si morajo
naloge oz. projekta, v katerega je bil
ljudi – dijakov, staršev,…
Predstavijo svojo delo v razredu, pri
znati razdeliti vloge,
vključen. Seveda pa mora imeti
Paziti morajo na govorico
OIV, projektnih dnevih
naloge
osvojena znanja, iz prejšnjih faz.
telesa, saj le tako lahko
dovolj suvereno
interpretirajo rezultate
svojega dela
6. generična kompetenca : PRENOS TEORIJE V PRAKSO
ZNANJA
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Ko pri teoretičnem delu osvojijo znanja, jih
Sposobnost uporabiti
Dijaki v skupini si
morajo pri eksperimentalnem delu
teoretično znanje v
morajo medsebojno
uporabiti, pri čemer pa niso omejeni le na
Dijak mora imeti osvojeno teoretično
danih novih situacija
zaupati in biti sposobni
določen pripravljen eksperiment, ampak
znanje na tako visoki ravni, da se
oziroma ga znati
sprejemati mnenja
imajo moţnost pripraviti, predlagati druge
lahko posveti konkretnemu, novemu povezati z znanji oziroma
drugih oziroma svoja
aktivnosti, ki se izvedejo pri naslednjih
izzivu v praksi.
izkušnjami pridobljenimi
mnenja, trditve, izjave
vajah, projektih, raziskovalnih nalogah.
pri ostalih šolski in
znati zagovarjati,
obšolskih dejavnostih
utemeljevati
ZNANJA

Izbrani kompetenci sem izbral zato, ker jih je potrebno še posebej razvijati, ker le tako dijaki začutijo povezavo med
delom v razredu in zunanjim svetom. Ĉe pa imajo pri tem tudi moţnost vplivanja na potek aktivnosti pa je njihova
motivacija za delo na veliko višji ravni, kot če te moţnosti nimajo.
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Razvoj generičnih kompetenc ob naravoslovnih dnevih
in strokovnih ekskurzijah: Projektno učno delo »Zgodbe
naših gozdov«
Marko Ţigart, Srednja šola Slovenska Bistrica

V zvezi s projektom Naravoslovne kompetence sem za fizikalne
vsebine pripravil seznam kompetenc, ki se razvijajo ob naravoslovnih
dnevih in strokovnih ekskurzijah. V projektu se kompetence razvrstijo po
dveh klasifikacijah, kot ključne in generične kompetence. Osredotočil sem
se na generične kompetence (GK), ko jih glede na prevedeno gradivo
razvrščamo takole:
1. Sposobnost zbiranja informacij
2. Sposobnost analize literature in organizacija informacij
3. Sposobnost interpretacije
4. Sposobnost sinteze zaključkov
5. Sposobnost učenja in reševanja problemov
6. Prenos teorije v prakso
7. Uporaba matematičnih idej in tehnik
8. Prilagajanje novim situacijam
9. Skrb za kakovost
10. Sposobnost samostojnega in timskega dela
11. Organiziranje in načrtovanje dela
12. Verbalna in pisna komunikacija
13. Medosebna interakcija
Pri opisu projektnega učnega dela, ki smo ga na Srednji šoli
Slovenska Bistrica izvedli v šolskem letu 2007/08, se osredotočam na tiste
GK, ki se pri takšnem načinu dela najmočneje razvijajo. Projektno učno
delo z naslovom Zgodbe naših gozdov je pokrivalo vsa predmetna
področja v 1. letniku gimnazijskega programa in je potekalo dva dneva.
Naravoslovne vsebine so bile medpredmetno zakrite (fizika, kemija,
biologija, matematika, informatika).
Ker je delo potekalo po vnaprej pripravljenih skupinah, opisujem tiste
tri skupine, ki so bile močneje naravoslovno usmerjene.
Skupina: voda/erozija
Namen delovanja skupine: spoznavanje vplivov vode na erozijo,
ugotavljanje pomena gozdov kot vetrne ovire, raziskovanje fizikalnih in
kemijskih lastnosti vode
Skupina: zrak/smog
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Namen delovanja skupine: ugotavljanje škodljivih vplivov na okolje,
opisovanje preoblikovalnih procesov.
Skupina: svoboda/gibanje
Namen delovanja skupine: iskanje parametrov, ki vplivajo na hitrost
rečnega toka, izdelati model rečne struge, iskanje skupnih lastnosti med
športom in fiziko
V vseh skupinah je bilo delo predhodno načrtovano, tako da so bili
upoštevani vidiki projektnega učnega dela. Seznam GK, ki je za vse tri
skupine soroden, je:
a. GK 1 (sposobnost zbiranja informacij): projektno delo ima vse
lastnosti problemskega pristopa, kjer se po fazi seznanja s
problemom nadaljuje obdobje zbiranja informacij: knjiţnica,
internet, človeški viri (intervju) …
b. GK 2 (sposobnost analize literature in organizacija informacij): prvi
dan projektnega učnega dela so skupine iz mnoţice informacij
izluščile bistvene podatke za delo prihodnjega dne.
c. GK 3 (sposobnost interpretacije): še posebej pomembna
kompetenca drugega dne, ko so dijaki ugotovitve raziskav
zdruţevali in pripravljali gradiva (grafi, diagrami, razpredelnice …) za
končno poročilo.
d. GK 4 (sposobnost sinteze zaključkov): raziskave različnih podskupin je
bilo potrebno zdruţiti v skupno ugotovitev.
e. GK 5, 10, 11, 13 (sposobnost reševanja problemov, sposobnost
samostojnega in timskega dela, organizacija in načrtovanje dela,
medsebojna interakcija): popolnoma samoumevne komponenta
timskega dela dijakov z učitelji. Ker so bili izbrani problemi
popolnoma realni (npr. izmeriti hitrost rečnega toka z različnimi
merilnimi metodami, raziskati koncentracijo kisika v izdihanem zraku
pred in po obremenitvijo …), so dijaki laţje prepoznali smisel
reševanja takšnih problemov. Prav tako je bilo pomembno, da dijaki
sodelujejo pri postavljanju pravil delovanja skupin in pri iskanju ciljev
ter nalog skupin.
f. GK 6 (prenos teorije v prakso): pomen gozda kot naravne vetrne
ovire je bil najprej raziskan s teoretičnim poznavanje zračnega
upora, nato pa ob modelu postavljanja ovir v vetrovniku tudi
preizkušen.
g. GK 7 (uporaba matematičnih idej in tehnik): pri računskih nalogah,
branju grafov in tabel, tudi pri le kvalitativnem primerjanju veličin
(enako, manjše, večje).
h. GK 8 (prilagajanje novim situacijam): na začetku dela se postavijo
hipoteze, ki se jih moramo naučiti tudi ovreči in sprejeti nove
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.

237

i.

j.

hipoteze, če je to potrebno. Takšno prilagajanje postane značilno za
projektno učno delo.
GK 9 (skrb za kakovost): ker so se rezultati vseh skupin na koncu
predstavili na novinarski konferenci in ker so dijaki sodelovali pri
načrtovanju ciljev, postane skrb za kakovost pomembna lastnost
skupine.
GK 12 (verbalna in pisna komunikacija): obe komunikaciji sta ves čas
prisotni: načrtovanje dela, iskanje rešitev problemov, pisanje
povzetkov in zaključkov …

Ker je projektno učno delo celovit didaktični sistem, ki pomeni odmik
od tradicionalnega dela v šoli, se nenehno razvijajo vse oblike GK.
Z močnim razvojem informacijskih sistemov v zadnjem času se
zapisano znanje kopiči ne samo v klasični obliki (učbeniki in revije), temveč
vse bolj v elektronski obliki. To velja predvsem za spletne strani (priljubljena
je npr. wikipedia), kjer dijaki najdejo veliko napisanega o kakršnikoli temi. V
mnoţici prosto dostopnih informacij je zato potrebno razvijati tiste
kompetence, ki pripravijo dijaka do tega, da je sposoben poiskati bistvo
(načelo eksemplarnosti).
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Univerza v Mariboru
Fakulteta za naravoslovje in matematiko

PROJEKT:
Razvoj naravoslovnih kompetenc

KOMPETENCE NARAVOSLOVNE
PISMENOSTI, SKUPNE VSEM
NARAVOSLOVNIM STROKAM
KEMIJA
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Poročilo koordinatorice kemije za obdobje
1. 1. 2009 – 31. 3. 2009
Dr. Nika Golob in dr. Margareta Vrtačnik

Izhodišče in vodilo za delo v obdobju od januarja do marca 2009, je bila v
projektu predvidena aktivnost S1.02
Opredelitev naravoslovnih kompetenc za posamezne starostne skupine
učencev/dijakov, ki so skupne vsem naravoslovnim strokam; opredelitev
kompetenc, ki interdisciplinarno povezujejo naravoslovne stroke med
seboj.
Rezultat: Kompetence naravoslovne pismenosti, skupne vsem
naravoslovnim strokam.
Kazalnik: Izhodišča nove didaktike naravoslovja –strokovno gradivo 2.
Avtorji kemijskega dela poročila so, glede na določena izhodišča in vodila
v tem obdobju, pripravili poročila o svojem delu, ki jih v nadaljevanju
kratko povzemava.
Dr. Margareta Vrtačnik (Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v
Ljubljani)
v
prispevku
za
naslovom
Komentar
k
prispevku
»Operacionalizacija naravoslovnih kompetenc« izraţa potrebo po
vključevanju ugotovitev in dokumentov projekta Tuning Educational
Structure in Europe, Competences, kot enega ključnih na področju
kompetenc. V nadaljevanju prikaţe glede na omenjeni projekt
kompetence opredeljene kot inštrumentalne, medosebnostne in sistemske
kompetence, ki po avtoričinem mnenju omogočajo konkretizacijo na
področju naravoslovja. Kot ključno naravoslovno kompetenco v
naravoslovju izpelje postopno uvajanje učencev in dijakov v znanstveno
metodo
preučevanja
realnega
sveta,
ki
jo
razčleni
na:
opazovanje/raziskovanje, oblikovanje hipotez, napovedi, preverjanje
napovedi s pomočjo eksperimentiranja, zaključevanje in poročanje.
Obenem pa opozori na dejstvo, da je razvijanje kompetenc zahteven in
odgovoren proces, ki terja postopnost in sistematičnost ob uveljavljanju
nove izobraţevalne paradigme. Zato razvoj kompetenc ni moţen brez
novih izobraţevalnih strategij, zlasti tistih, ki so prilagojene naravoslovju. Ĉe
bomo nadeli »le novo obleko na staro telo«, kot pravi, ne bomo dosegli
dosti. Uspeh je odvisen od kvalitete gradiv, ki bodo nastala v nadaljevanju
projekta in bodo morala biti prilagojena različnim starostnim skupinam
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učencev/dijakov in od usposobljenosti učiteljev za uporabo novih učnih
strategij.
Avtorica v drugem prispevku »Kompetence in nova izobraţevalna
paradigma« podrobneje predstavi klasifikacijo kompetenc po projektu
Tuning in poudari pomen izbora generičnih kompetenc in
operacionalizacijo tistih, ki so za stroko in raven šolanja ter za dano
disciplino najbolj ustrezne. Pri tem pa smiselno upoštevati razvojno stopnjo
učencev. Pri tem posebej izpostavi moţno napačno razmišljanje, da je za
šole splošnega izobraţevalnega značaja primerno razvijati samo
instrumentalne kompetence, medtem ko naj bi bile medosebnostne in
sistemske primerne za višje ravni šolanja. Ključnega pomena je, kot
zaključuje, da na vseh ravneh šolanja razvijamo kar največ moţnih
kompetenc iz vsakega od sklopov.
Dr. Katarina Wissiak Grm (Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v
Ljubljani) se v prispevku z naslovom »Identifikacija temeljnih konceptov in
kompetenc naravoslovja« naslanja na ugotovitve mednarodnih
primerjalnih študij, ki so pokazale slabe uspehe pri enačenju pouka in
učenja naravoslovja z drugimi šolskimi predmeti, kljub njegovi specifičnosti.
Pri tem poudarja, da je bilo predvsem deklarativno znanje najpogosteje
vpeljano z definiranjem in ne kot postopna konstrukcija in osvajanje
pojmov. Zanemarjena je bila proceduralna komponenta pouka in učenja
naravoslovja, ki upošteva proces učenja in ne le vsebino pri pouku. Skoraj
v celoti pa je bila spregledana metakognitivna komponenta. Iz vidika
načinov pridobivanja naravoslovnega znanja tako povzema, da je
opazovanje nekoč temeljilo predvsem na sprotnem zbiranju podatkov in
njihovi uporabi po »zdravi pameti«, sodobna znanost pa pri proučevanju
narave in naravnih procesov temelji na akumuliranem znanju številnih
generacij in priznava le tiste izsledke, ki so pridobljene s t.i. znanstveno
metodo. Pri prenovi pouka naravoslovja se v ospredje postavlja
naravoslovne postopke (proceduralno znanje), postopno konstrukcijo
naravoslovnih pojmov (deklarativno znanje) in ozaveščanje postopkov
(metakognicijo), pri čemer ima pomembno vlogo tudi eksperimentalno
delo učencev, kot ugotavlja avtorica. Njeno razmišljanje dopolnjujejo tudi
ugotovitve dr. Vesne Ferk Savec (Naravoslovnotehniška fakulteta,
Univerza v Ljubljani), »Temeljni koncepti in skupne naravoslovne
kompetence«, ki zaključuje, da naravoslovni postopki kot so opazovanje,
primerjanje, razvrščanje, urejanje, merjenje, eksperimentiranje, določanje
spremenljivk, postavljanje hipotez, urejanje in sporočanje podatkov
temeljijo na znanstveni metodi in so postavljeni kot nepogrešljiv del pouka
naravoslovja. S pomočjo naravoslovnih postopkov se oblikujejo temeljni
naravoslovni pojmi in ozaveščajo miselni procesi. Naravoslovni postopki so
tudi eden od vzvodov povezovanja posameznih naravoslovnih predmetov
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v integrirano naravoslovje. Iz naštetih razlogov ima pri poučevanju in
učenju naravoslovnih predmetov ključno vlogo eksperimentalno delo, pri
čemer avtorica posebej izpostavi dejstvo in potrebo po dosledno
opravljeni vlogi učitelja, saj učenci sami niso sposobni prepoznati namena
eksperimentalne vaje in zato ne znajo povezati rezultatov eksperimenta s
pojmi, ki so jih predhodno spoznali pri teoretičnem pouku v enotno
pojmovno shemo. Avtorici sta opredelili še znanja, spretnosti, odnose in
načine uresničevanja generičnih kompetenc skupnih naravoslovju.
Avtorja dr. Saša A. Glaţar in dr. Iztok Devetak (Pedagoška fakulteta,
Univerza v Ljubljani) v svojem prispevku »Kompetence učiteljev za
poučevanje naravoslovnih predmetov« na podlagi empirične študije
predstavita, da pri oblikovanju učiteljev naravoslovja premalo razvijamo
kompetence, ki omogočajo naravoslovno mišljenje in s tem obravnavo
naravoslovnih pojavov kot celote. Zaključujeta, da v okviru posameznih
naravoslovnih področij preveč poudarjamo obravnavo posameznih
pojmov stroke, jih ne povezujemo med seboj in s tem ne razvijamo
sposobnosti njihove uporabe pri razumevanju realnih situacij. Pri tem se
naslanjata na ugotovitve raziskave, kjer učitelji ugotavljajo, da so premalo
usposobljeni za povezovanje teorije z eksperimentalnim delom (za
organizacijo in vodenje eksperimentalnega dela), dodatno teţavo pa
predstavlja tudi usposobljenost za varno eksperimentiranje in s tem tudi
sposobnost presoje nevarnosti dela. Pri biologiji je posebej razvidna šibka
usposobljenost učiteljev za terensko delo učencev. Pri didaktiki je
poudarjen pomen poznavanja metode reševanja realnih problemov in s
tem razvijanje metod dela, ki razvijajo uporabo in povezovanje znanja. Ob
tem je poudarjeno, da je za uspešno poučevanje osnova poznavanje
stroke, na katero se naveţejo specialne didaktike. Poudarek je tudi na
razvijanju sposobnosti vključevanja računalnika v pouk pri iskanju
informacij, eksperimentalnem delu in uporabi zgoščenk, za kar so učitelji
premalo usposobljeni. Pri specialnih naravoslovnih didaktikah, predvsem
pri kemiji, je med učitelji zaţeleno poudarjeno razvijanje sposobnosti
povezovanja makroskopskih zaznav z razlago na mikroskopski ravni in
zapisi na simbolni ravni. Za razvijanje teh sposobnosti je nujno razvijanje
vizualizacijskih sposobnosti ter tesno povezovanje stroke in njene didaktike.
Predvsem pri biologiji in delno pri kemiji učitelji navajajo tudi kompetence,
ki razvijajo poznavanje vpliva kemije in kemijske tehnologije na razvoj
druţbe, pri biologiji pa sposobnost razumevanja vpliva biologije na razvoj
človeške druţbe, kot tiste, ki bi jih ţeleli bolj razviti.
O potrebnosti pridobivanja naravoslovnih kompetenc bodočih
učiteljev razmišlja tudi mag. Janja Majer (Fakulteta za naravoslovje in
matematiko, Univerza v Mariboru) v prispevku z naslovom »Do kompetenc
kompetentno?«. Pri tem se naslanja na tezo, da je učitelj tisti, ki s svojim
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delom vpliva na mišljenje in delovanje prihodnje generacije. Iz nekajletnih
izkušenj in empiričnih ugotovitev zaključuje, da je strokovno znanje kemije
študentov, bodočih učiteljev kemije prevečkrat ovira pri uspešni izbiri
didaktičnih pristopov. Vse to mora študent, bodoči učitelj, po mnenju
avtorice obvladati do takšne mere, da lahko uspešno usmerja učenčeve
miselne procese in s tem uresničuje postopni razvoj kompetenc, ki si jih
posameznik izgrajuje v procesu učenja.
Kornelia Ţarič (Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v
Mariboru) se je s prispevkom naslonila predvsem na znanja, spretnosti,
odnose in načine uresničevanja generičnih kompetenc in je pri tem
izhajala tudi iz vidika kemijske stroke. Opredelila je nekaj temeljnih
konceptov naravoslovja, kot sta energija in kroţenje snovi. Tudi dr. Darinka
Sikošek (Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru) je s
svojim prispevkom opredelila vsako od prepoznanih generičnih
kompetenc skupnih naravoslovnim strokam.
V nadaljevanju so predstavljena celotna besedila posameznih
avtorjev.
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Komentar k prispevku »Operacionalizacija
naravoslovnih kompetenc«
Margareta Vrtačnik, NTF-OKII

V prispevku, ki ga je pripravila skupina avtorjev (Maja Martinšek, Nika
Golob, Robert Repnik, Andrej Šorgo) so v uvodnem delu povzeti
dokumenti, ki obravnavajo področje kompetenc. Na osnovi analize
dokumentov avtorji ugotavljajo, da publikacije nudijo le referenčni okvir
kompetenc, ki je za področje naravoslovja preveč splošen in nedodelan.
Ključne kompetence avtorji izpeljejo na osnovi publikacije »Ključne
kompetence ”, Eurydice (European Commission, 2003). V nadaljevanju
podrobneje razčlenijo pomen in vsebino osmih kategorij ključnih
kompetenc, ki pa se le v prvi kategoriji (matematična kompetenca ter
osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji), dotaknejo naravoslovja in
tehnologije. Ostalih sedem kategorij ključnih kompetenc je povsem
splošnih in jih je moč razvijati na vseh področjih človeškega udejstvovanja
in delovanja, torej tudi na področju naravoslovja.
Na koncu prispevka so tabelarično predstavljeni predlogi za
uvajanje posameznih kategorij naravoslovnih kompetenc. Avtorji na treh
ravneh razčlenijo naravoslovne kompetence, ki naj bi jih razvijali s
pomočjo gradiv v projektu, na sedem podkategorij: zbiranje, analiza in
organizacija informacij, posedovanje idej in informacij – komuniciranje,
načrtovanje in organizacija aktivnosti, samostojno in skupinsko delo,
uporaba matematičnih idej in tehnik, reševanje problemov in uporaba
tehnologij.
Kaj pogrešam?
Kljub naporu avtorjev, še vedno niso jasno opredeljene ključne
naravoslovne kompetence. Tudi tiste, ki so predstavljene v tabelah so še
vedno le splošne kompetence, s katerimi si učitelji ne bodo mogli kaj dosti
pomagati saj ne predstavljajo procesov, ki naj bi jih sistematično razvijali
skozi naravoslovne predmete v procesu šolanja.
Med dokumenti, ki so jih avtorji uporabili v svoji analizi pogrešam enega
ključnih na področju kompetenc, Tuning Educational Structure in Europe,
Competences.
http://www.tuning.unideusto.org/tuningeu/index.php?option=content&task=vie
w&id=173&Itemid=209, 11.02.2009. V dokumentu je podana zelo uporabna
definicija kompetenc, ki jo dobesedno povzemam, začetek citata«
Kompetence so opredeljene kot kombinacija znanj, razumevanj, spretnosti in
sposobnosti.«, konece citata. Dokument predstavi tri ključne sklope kompetenc:
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((1) inštrumentalne kompetence (kognitivne sposobnosti, metodološke
sposobnosti, tehnološke in lingvistične sposobnosti; (2) medosebnostne
kompetence (socialna interakcija in sodelovanje, etičnost (izrednega pomena za
naravoslovje); (3) sistemske kompetence, kamor uvrščamo sposobnost
vseţivljenjskega učenja, kreativnost, samoiniciativnost, skrb za kvaliteto, itd.
Bistvena značilnost Tuning klasifikacije kompetenc je sistematičnost in
preglednost, ki omogoča konkretizacijo
na področje naravoslovja ob
predpostavki, da smo dobro razčlenili značilnosti naravoslovja.

Ker se kompetence razvijajo skozi procese, ne smemo pri njihovem
opredeljevanju zanemariti bistvenih značilnosti naravoslovne znanosti.
Ravno to, pa je bistvena pomanjkljivost prispevka. Ostaja namreč še
vedno le na ravni splošnega in se premalo poglobi v naravo naravoslovja.
Naravoslovne kompetence – od kje izvirajo?
Webster's New Collegiate Dictionary opredeli naravoslovje kot
»znanje, ki ga pridobivamo skozi preučevanje realnosti oz. znanje o
zakonitostih, ki je pridobljeno in preverjeno z uporabo znanstvene metode
in se nanaša na fizični svet.«
Z analizo te definicije ugotovimo, da se pojem naravoslovje nanaša
v bistvu na sistem pridobivanja znanja. V tem sistemu pridobivanja znanja
pa sta ključna opazovanje in eksperiment za opisovanje in razlago
naravnih pojavov. Širše lahko naravoslovje opredelimo kot akumulirano
znanje, ki se je razvilo skozi tisočletja razvoja človeške civilizacije in je bilo
pridobljeno na osnovi opisanega sistema opazovanj in eksperimentiranja,
torej z uporabo znanstvene metode. Namen znanstvenega preučevanja
je torej razvoj uporabnih modelov za razumevanje realnosti. Vloga
modelov v razvoju znanosti je večplastna, omogočajo konkretizacijo
abstraktnih pojmov, olajšajo opisovanje in/ali poenostavljanje kompleksnih
pojavov in predstavljajo osnovo za znanstvene razlage pojavov.
Ĉe torej ţelimo opredeliti naravoslovne kompetence, se nam
ponuja kot ključna kompetenca naravoslovja, postopno uvajanje
učencev in dijakov v znanstveno metodo preučevanja realnega sveta.
Znanstvena metoda, ki je logični in racionalni niz korakov, preko katerih
znanstvenik prihaja do spoznanj o delovanju sveta, nam ţe sama po sebi
ponuja moţnost podrobnejše razčlenitve naravoslovnih kompetenc na:
opazovanje/raziskovanje, oblikovanje hipotez, napovedi, preverjanje
napovedi s pomočjo eksperimentiranja, zaključevanje in poročanje.
Opazovanje/«raziskovanje«

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

Prvi korak v uvajanju v znanstveno metode je opazovanje oz.
»raziskovanje«. Kaj naj bi ta korak vključeval? Učence/dijake naj bi
usmerjal v iskanje podatkov in informacij o nekem pojavu na osnovi
neposrednega opazovanja pojava »in vivo« oz. eksperimenta »in vitro«,
opisovanje opaţanj s postopnim navajanjem na uporabo jezika znanosti
in po potrebi tudi matematičnega formalizma, v zbiranje dodatnih
informacij o pojavu, saj je znanost kot štafeta, znanstvena spoznanja se
prenašajo in dopolnjujejo iz generacije v generacijo in ni potrebno, da
vedno znova odkrivamo »toplo vodo«. Razvijanje sposobnosti opazovanja
in opisovanja pojavov je pomembna naravoslovna kompetence tudi zato,
ker smo z razvojem »instant« generacij to sposobnost ţe v znatni meri
izgubili, saj največkrat ni potrebna za naše udobno in varno ţivljenje.
V okviru projekta, ki je bil usmerjen v razvijanje uporabe informacijske
in komunikacijske tehnologije (IKT) pri učenju in poučevanju kemije, smo
izvedli študijo o učinkovitosti uporabe multimedijskih posnetkov
eksperimentov pri pouku, s čimer lahko prispevamo k spoznanjem o
kvalitetnejši zasnovi tovrstnega učnega gradiva (Pahor Renič V., Vrtačnik,
M. in Ferk Savec V., 2003). V ta namen smo pripravili eksperimentalni
vizualizacijski test (EVT) in razvili prilagojen ocenjevalni inštrument za
kvantitativno vrednotenje zaznave in razlage opaţanj. V prvem delu
raziskave, v katero je bilo vključenih 86 učencev ter 82 dijakov, smo
ugotavljali število zaznanih stopenj posameznega eksperimenta v
odvisnosti od različnih dodanih avdio vizualnih elementov (podnapisi,
kemijske formule, enačbe kemijskih reakcij, avdio posnetki), s katerimi smo
opremili posnetke, kakor tudi njihov vpliv na kvaliteto razlage
eksperimentalnih opaţanj.
Graf: Prikaz deleţa zaznanih stopenj pri posameznih skupinah testirancev na celotnem testu EVT1
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SŠ – srednješolci
A1 – posnetek eksperimenta brez dodanih avdio-vizualnih elementov
B1 – posnetek eksperimenta z dodanimi avdio elementi

Iz grafa je razvidno, da je zaznavnost eksperimentov in animacij na
celotnem testu EVT šibka, saj so testiranci zaznali komaj polovico vseh
razpoloţljivih stopenj procesov, določenih z modelnimi zaznavami
ekspertov - učiteljev. Doseţki posameznih skupin so precej izenačeni,
nekoliko v prid srednješolcem pri obeh načinih predstavitve procesov
(največja razlika v doseţkih za 5,9 % med OŠ in SŠ skupine B. Ĉeprav kaţe,
da je vpliv dodanih elementov na zaznavo nekoliko moteč pri OŠ, pri SŠ
pa nima vpliva, smo na osnovi statističnega vrednotenja razlik med
skupinami testirancev (t-test in test ANOVA) ugotovili, da je statistično
pomembna razlika le v doseţkih OŠ (46,2 %) in SŠ (52,1 %) pri načinu
predstavitve B1 (t = 2,738, tk = 2,02, NOŠB1 = 42, NSŠB1 = 41,  = 0,05),
medtem ko ni statistično pomembnih razlik med doseţki vseh štirih skupin,
kar smo ugotovili s testom ANOVA (F = 2,769, Fk = 2,66, N = 168,  = 0,05).
Pri razlagah eksperimentalnih opaţanj so prevladovale navedbe dejstev
oz. je bila večina poskusov razlage napačna, več pri učencih kot dijakih.
Postavljanje hipotez
S hipotezo v bistvu nakaţemo moţno, vendar zelo splošno rešitev
problema, ki smo ga zaznali v fazi opazovanja oz. zbiranja podatkov in
informacij o nekem opazovanem pojavu. Hkrati pomeni dobro zastavljena
hipoteza ţe izhodišče za zasnovo eksperimentov, s katerimi bomo preverili
veljavnost hipoteze. Ta naravoslovna kompetenca je v protislovju z
ustaljeno šolsko prakso, kjer učence/dijake navajamo na memoriranje in
ponavljanje definicij, zapisanih v učbenikih oz. v šolskih zvezkih in le redko
dopuščamo oz. vodimo pouk tako, da bi učencem/dijakom dopuščali
sprostitev njihovih lastnih misli in idej. Ti se jih v strahu, da bi dobili slabo
oceno, tudi ne bodo upali izraziti, saj so lahko v nasprotju z veljavno
doktrino, ki jo predstavlja zapis v učbeniku ali besede učitelja. Zato bomo
morali na tej kompetenci v projektu še veliko postoriti in v bistvu spremeniti
strategije poučevanja, ki bodo morale biti resnično osrediščene na
učence/dijake. Uveljavitev te »nove« paradigme poučevanja v naši šolski
praksi, ki predstavlja prehod od poučevanja k učenju, je bistvena za razvoj
kompetenc in to ne le naravoslovnih.
Predikcija – napoved
Predikcija oz. napoved pomeni specifikacijo hipoteze, ki je na zelo
splošni ravni nakazala moţen pristop k rešitvi problema. Z napovedjo ţe
tudi opredelimo eksperiment, ki ga bomo uporabili za dokaz veljavnosti
hipoteze, bolj natančno. Nakaţemo moţne konstante in spremenljivke, ki
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.

247

jih bomo vključili in nadzorovali pri izpeljavi eksperimenta. Učence/dijake
moramo navajati na vztrajanje pri dani hipotezi in predikciji, čeprav se bo
morda v nadaljnji fazi pokazalo, da rezultati eksperimenta niso v sklad z
napovedjo. Ravno v tem je čar znanstvenega – naravoslovnega
raziskovanja. Neskladje rezultatov eksperimenta z napovedjo ne pomeni,
da eksperiment ni uspel, kar često slišimo v šoli, pač pa, da smo morda
prišli do novih spoznanj, ki jih nismo mogli predvideti v napovedi in hipotezi.
Zato izvedemo eksperimente po načrtu in se šele po analizi rezultatov
vrnemo na začetek – k dopolnitvi hipoteze.
Eksperiment
Eksperiment je osrednji in ključni del znanstvene metode, je orodje, s
katerim dokaţemo ali pa zavrţemo veljavnost hipoteze. Razvijanje
eksperimentalnih veščin mora biti zato ključni del naravoslovnih
kompetenc. Pri izbiri eksperimentalnih tehnik pa moramo nujno upoštevati
starost učencev/dijakov, ki je povezana z razumevanjem izbranih tehnik in
spretnostjo pri rokovanju z opremo. Nikakor pa ne moremo zanemariti tudi
finančnih omejitev. Vendar nam razvoj na področju šolskega
eksperimentalnega dela ponuja vrsto tehnik, ki so izvedbeno preproste in
cenovno sprejemljive tudi za delo v omejenih finančnih in prostorskih
pogojih. Za kemijo so tako zelo primerni mikroposkusi oz. poskusi v kapljicah
kot jih tudi popularno imenujemo. Njihova značilnost je cenena oprema,
velika prilagodljivost (lahko jih izvajamo tudi v kvantitativni izvedbi),
enostavnost izvedbe, majhna ogroţenost zdravja in obremenitev okolja z
ostanki reagentov. Nekaj preprostih potrebščin je prikazanih na Sliki 1;
mednje sodijo: plastične pipete (Pasteur-jeve pipete), plastične
reagenčne stekleničke s kapalnim nastavkom ali pokrovčkom, plastični
blistri z vdolbinicami, volumna 400 L, baterija, grafitne minice, plastične
brizge, petrijevke s pokrovom, steklene ploščice, zobotrebci in slamice za
mešanje reakcijskih mešanic in dodajanje reagentov ter raznobarvni papir
za podlago. Na sliki 2 je prikazana moţnost kvantitativne izvedbe poskusov
v kapljicah.
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Slika 1: Primeri potrebščin za izvajanje
poskusov v mikroizvedbi

Slika 2: Kvantitativno izvajanje poskusov v
vdolbinicah blistra

Bolj kot tehnike, katerih nabor je omejen ţe z ravnijo šolanja, je
pomembna izvedba poskusov, opredelitev in nadzor pogojev izvedbe
eksperimentov, navajanje na zavedanje, da je nujno pred eksperimentov
opredeliti spremenljivke in konstante, če ţelimo dobiti rezultate, ki bodo
primerljivi in jih bo moč ustrezno interpretirati. Torej gre za vrsto
naravoslovnih kompetenc, ki jih kaţe razvijati na osnovi ustreznih primerov.
Pri eksperimentiranju pa ne smemo zanemariti skrb za varno delo in
etičnost. Skrbno vodeno izvajanje eksperimentov v parih ali skupinah
razvija še sodelovalno delo, sposobnost vodenja, komuniciranja znotraj
skupine in še celo vrsto sistemskih kompetenc.
Oblikovanje zaključkov in poročanje
Zaključna faza znanstvene metode je oblikovanje zaključkov na
osnovi analize in sinteze eksperimentalnih opaţanj. Na osnovi zaključkov
hipotezo sprejmemo ali zavrţemo. Zato je sposobnost oblikovanja
zaključkov na osnovi rezultatov eksperimentov spet ena od pomembnih
naravoslovnih kompetenc. Pri tem pa moramo sprejeti kot zaključek tudi
zavrnitev hipoteze. To seveda ne pomeni kar takoj, da je bila hipoteza
napačna, učence/dijake moramo navajati na spoznanje, da iz enega
samega eksperimenta še ne moremo kar potrditi ali zavrniti hipotez in
napovedi. Morda pa smo bili preveč ozkosrčni pri izboru eksperimentov in
potrebujemo za dokončno potrditev ali zavrnitev hipoteze še dodatne
eksperimente. S takim pristopom razvijamo vedenje, da se raziskovalno
delo v bistvu nikoli ne konča, da nam razvoj merilnih tehnik ponuja
moţnost nenehnega dopolnjevanja in poglabljanja hipotez, kar nas vodi
vedno bliţje resnici.
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Ker pa znanstveno delo ni samo sebi namen, smo dolţni o svojih
ugotovitvah tudi poročati. Priprava pisnega in ustnega poročila o
opravljenem delu je tako še ena iz nabora naravoslovnih kompetenc, ki jo
kaţe pospešeno razvijati. Naše izkušnje z uvajanjem mladih v raziskovalno
delo so pokazale, da so mladi ponosni na svoje delo in jim poročanje o
rezultatih predstavlja velik izziv. Ĉesto se med skupinami razvije zdrava
tekmovalnost, kar je samo v prid kvaliteti dela. Dve desetletji smo spremljali
v sklopu Gibanja znanost madini raziskovalne doseţke osnovnošolcev in
srednješolcev, le malo uvajanja in usmerjanja učiteljev v načine poročanja
in predstavljanja je bilo potrebno, pa so bili ţe načini poročanja iz leta v
leto boljši. Z razvojem računalniške predstavitve rezultatov pa so se razvile
tudi oblikovalske sposobnosti mladih, zato se ni čuditi, da so njihovi doseţki
včasih ţe dosegali raven diplomskih del.
Za zaključek
Razvijanje kompetenc je zahteven in odgovoren proces, ki terja
postopnost in sistematičnost ob uveljavljanju nove izobraţevalne
paradigme. Zato razvoj kompetenc ni moţen brez novih izobraţevalnih
strategij, zlasti tistih, ki so prilagojene naravoslovju. Ĉe bomo nadeli »le
novo obleko na staro telo«, ne bomo dosegli dosti. Uspeh je odvisen od
kvalitete gradiv, ki bodo nastala v nadaljevanju projekta in bodo morala
biti prilagojena različnim starostnim skupinam učencev/dijakov in od
usposobljenosti učiteljev za uporabo novih učnih strategij.
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Kompetence in nova izobraţevalna paradigma
Margareta Vrtačnik, NTF, Oddelek za kemijsko izobraţevanje in informatiko

Nagle spremembe v svetu na področju razvoja znanosti in
tehnologije, pojav tako imenovane net generacije, globalizacija, vse
večja integracija informacijske in komunikacijske tehnologije v vse ravni
delovanja druţbe, terjajo nenehno prilagajanje akademskih in poklicnih
sposobnosti učeče generacije potrebam novih poklicnih profilov. V tem
procesu se pokaţejo kompetence kot zelo ustrezen pripomoček presoje
izbora znanj in spretnosti.
Kompetence so navedbe, s katerimi na kratko opredelimo, kaj naj bi
učeči se znal in razumel na ravni teoretičnega znanja neke discipline, kaj
naj bi vedel in znal za uspešno uporabo tega znanja pri reševanju
problemov iz prakse in kaj naj bi vedel in znal, da bo lahko uspešno
deloval v skupini in širši druţbi. Kompetence so zato tesno povezane s
študijskimi oz. učnimi doseţki, ki so osnova za pripravo poklicnih kvalifikacij,
te pa za zaposljivost mlade generacije.
Najbolj kompleksno in celovito so splošne oz. generične
kompetence opredeljene v študiji Tuning Educational Structures in Europe.
Z operacionalizacijo generičnih kompetenc pa opredelimo programsko in
predmetno specifične kompetence.
Tuning klasifikacija generičnih kompetenc
Klasifikacija Tuning definira tri ključne sklope med seboj povezanih
splošnih kompetenc:
I. inštrumentalne,
II. medosebnostne in
III. sistemske kompetence.

Shema 1: Klasifikacija instrumentalnih kompetenc
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Shema 2: Klasifikacija medosebnostnih kompetenc

Shema 3: Klasifikacija sistemskih kompetenc

Vsaka stroka, vsaka raven šolanja oz. vsako predmetno področje
mora iz širokega nabora generičnih kompetenc izbrati in operacionalizirati
tiste, ki so za dano disciplino in dano populacijo učečih glede na stopnjo
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razvoja miselnih in ročnih sposobnosti, najbolj ustrezne. Napačno je misliti,
da je za šole splošnega izobraţevalnega značaja primerno razvijati samo
instrumentalne kompetence, medtem ko naj bi bile medosebnostne in
sistemske primerne za višje ravni šolanja. Ključnega pomena je, da na vseh
ravneh šolanja razvijamo kar največ moţnih kompetenc iz vsakega od
sklopov.
Zanemariti npr. razvoj kreativnosti in iniciativnosti pri učencih v
osnovni šoli je nedopustno, saj je ravno kreativnost tista kompetenca, ki
vodi v notranjo motivacijo in podpira avtonomno učenje. Tudi
samokritičnost, timsko delo, kritičnost in etičnost so kompetence, ki sodijo
na vse ravni šolanja saj omogočajo razvoj socialno prilagodljive in
občutljive osebnosti z razvito odgovornostjo in pokončno etično drţo.
Problem nastopi v trenutku, ko se vprašamo, kako v šoli spodbujati
razvoj medosebnostnih in sistemskih kompetenc na konkretnih primerih
izbranih vsebin, ki jih opredeljujejo učni načrti.
Razvoj kompetenc terja hkrati tudi uveljavitev nove izobraţevalne
paradigme, ki temelji na prehodu od poučevanja k učenju in s tem
prenaša procese pri pouku na učečega. Uveljavlja se izraz na
učence/dijake osrediščen pouk kot nasprotje na učitelja osrediščenega
poučevanja. Učitelj ni več le posredovalec znanja, ampak postane soustvarjalec znanja učečih in s tem prevzema tudi so-odgovornost za
kvaliteto znanja.
Spremenjen odnos med učiteljem in učenci/dijaki je za našo
trenutno šolsko prakso teţko sprejemljiv, saj je naša šola naravnana še
vedno preveč storilnostno, poudarjene so zlasti kognitivne kompetence, ki
jih je moč tudi dokaj enostavno s testi znanja preverjati in s tem zadostiti
šolski zakonodaji. Tudi rezultati motivacijskih testov, ki smo jih opravili z
našimi srednješolci potrjujejo, da se večina (70 %) od 200 vprašanih
gimnazijcev uči kemijo zgolj zaradi ocene (Levin, Vrtačnik in Juriševič,
2008).
Nasprotno pa na učence/dijake osrediščen pouk temelji na
aktivnostih učečih, ki jih omogoča vrsta novih didaktičnih pristopov oz.
strategij, kot npr. razprava v skupinah, problemsko učenje, učne ure, ki jih
vodijo učenci/dijaki, mali raziskovalni projekti, simulacije, študije primerov,
razmišljanje v parih, sestavljanje testnih nalog, igranje vlog, pisanje
člankov, zasnova pojmovnih map, kooperativno in sodelovalno učenje ter
izkustveni pristop k učenju in poučevanju. Zadnja strategija je še zlasti
primerna za poučevanje in učenje naravoslovja, torej tudi kemije (Vrtačnik
in Gros, 2005). Vrednotenje in ocenjevanje znanja ni več vezano le na
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teste znanja, potrebno je vključevati tudi inovativne oblike, kot so
kolegijsko ocenjevanje, samoocenjevanje, uporaba listovnika, da
naštejem samo nekatere. S temi oblikami ocenjevanja razvijamo etičnost,
kritičnost in samokritičnost, spodbujamo skupinsko delo, razvijamo socialne
odnose v skupini in ne nazadnje vodstvene sposobnosti.
Zato
moramo
usmeriti
nadaljevanje
projekta
»Razvijanje
naravoslovnih kompetenc« zlasti v razvoj odličnih primerov aktivnih oblik
pouka
naravoslovja
in
inovativnih
oblik
vrednotenja
dela
učencev/dijakov, saj bomo le tako spodbujali usklajeni razvoj vseh sklopov
naravoslovnih kompetenc in s tem dosegli cilje projekta.
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Poročilo o opravljenem delu na projektu
Katarina Wissiak Grm, Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

NALOGA 1: Identifikacija temeljnih konceptov (značilnosti) skupnih vsem
naravoslovnim strokam

Poučevanje in učenje naravoslovnih vsebin
Ĉe se vprašamo, kakšne so značilnosti kakovostnega in uporabnega
znanja naravoslovja, se lahko naveţemo na mednarodne primerjalne
študije (TIMSS), ki so pokazale zaostajanje šoloobveznih otrok v Sloveniji v
znanju naravoslovja. Slabi uspehi so bili tudi odraz enačenja pouka in
učenja naravoslovja z drugimi šolskimi predmeti, kljub njegovi specifičnosti.
Poudarjeno je bilo predvsem deklarativno znanje, ki je bilo najpogosteje
vpeljano z definiranjem in ne kot postopna konstrukcija in osvajanje
pojmov. Zanemarjena je bila proceduralna komponenta pouka in učenja
naravoslovja, ki upošteva proces učenja in ne le vsebino pri pouku. Skoraj
v celoti pa je bila spregledana metakognitivna komponenta (Ĉuk, Glaţar,
Bajd, 2003).
Prenova pouka naravoslovja na razredni stopnji, ki se je začela s
Tempus-Phare projektom Zgodnje poučevanje naravoslovja, je v ospredje
postavljal naravoslovne postopke (proceduralno znanje), postopno
konstrukcijo naravoslovnih pojmov (deklarativno znanje) in ozaveščanje
postopkov (metakognicijo). Naravoslovni postopki kot so opazovanje,
primerjanje, razvrščanje, urejanje, merjenje, eksperimentiranje, določanje
spremenljivk, postavljanje hipotez, urejanje in sporočanje podatkov
temeljijo na znanstveni metodi in so postavljeni kot nepogrešljiv del pouka
naravoslovja. S pomočjo naravoslovnih postopkov se oblikujejo temeljni
naravoslovni pojmi in ozaveščajo miselni procesi. Naravoslovni postopki so
tudi eden od vzvodov povezovanja posameznih naravoslovnih predmetov
v integrirano naravoslovje (Ĉuk, Glaţar, Bajd, 2003).
Iz naštetih razlogov ima pri poučevanju in učenju naravoslovnih
predmetov ključno vlogo eksperimentalno delo. Začetki uvajanja
praktičnega dela kot sestavine naravoslovnega izobraţevanja segajo v
čas okoli leta 1850 (Gott in Duggan, 1996). Eksperimentalno delo je takrat
sluţilo predvsem za ilustracijo obravnavanih pojmov, izvajali pa so ga
izključno učitelji kot demonstracijske eksperimente. Šele na prehodu v 20.
stoletje je eksperimentalno delo dobilo večji pomen za učenca, v smislu
samostojnega odkrivanja znanja, s čimer je postalo sestavni del
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naravoslovnega izobraţevanja (Gott in Duggan, 1996). Zaradi
organizacijskih teţav in skromnih laboratorijskih spretnosti učencev, so
učitelji začeli opuščati individualno delo in se ponovno zatekli k
demonstriranju eksperimentov (Hodson, 1993).
Avtorji, ki so zagovorniki eksperimentiranja in izkustvenega pouka v
okviru naravoslovja, navajajo številne
cilje, ki naj bi jih dosegli z
vključevanjem te oblike dela v pouk (Woonought, 1983; White, 1996;
Hodson, 1993, 1996; Gott in Duggan, 1996; Mayer in Carlisle, 1996;
Thulstrup, 1996; Vrtačnik, 1998; Johnstone in Al-Shuaili , 2001):
- spodbujati in podpirati radovednost in motivirati učence za
naravoslovje;
- pomagati pri dojemanju in razvijanju pojmov s poglabljanjem
razumevanja procesov in dogajanja v naravi;
- pridobivanje občutka za naravoslovne pojave;
- urjenje spretnosti in medsebojnega komuniciranja in skupinskega
dela;
- vzpodbujati k uporabi lastnega znanja in razumevanja
naravoslovnih pojmov tako v sorodnih, kot tudi v različnih učnih
situacijah;
- razvijati spretnosti samostojnega oblikovanja eksperimenta;
- teoretično znanje preveriti z ustreznimi eksperimenti;
- navajati na opazovanje, obdelavo, vrednotenje in prikaz rezultatov;
- pridobivati izkušnje pri zasnovi in vodenju raziskave,ter strukturiranju
aktivnosti;
- olajšati razumevanje in učenje kemije;
- pribliţati pojme in jih usvojiti preko izkušnje;
- urjenje ročnih spretnosti, natančnost;
- razvijati laboratorijske spretnosti, usvajanje eksperimentalnih tehnik in
metod, pravilna uporaba šolske opreme;
- navajanje na opazovanje;
- navajanje na upoštevanje navodil in varnostnih ukrepov;
- vzgajanja spoštovanja do dolgotrajnega in intenzivnega dela
znanstvenikov, v prizadevanju, da bi razumeli svet;
- kopičenje osebnih izkustev, ki bistveno pripomorejo k zapomnjenju
pojmov, na katere se nanašajo;
- popestriti pouk.
Nekateri avtorji (Mayer, Carlisle, 1996; Hodson, 1993, 1996; Tamir,
1989; Pickering, 1988) pa opozarjajo, da precenjujemo pomen
eksperimentalnega dela in da je pogosto pri izvajanju eksperimentalnega
dela v okviru pouka le malo povezave med izvedenim eksperimentalnim
delom in učenjem pojmov. Ĉe učiteljeva vloga ni dosledno opravljena,
učenci sami niso sposobni prepoznati namena eksperimentalne vaje in
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zato ne znajo povezati rezultatov eksperimenta s pojmi, ki so jih
predhodno spoznali pri teoretičnem pouku v enotno pojmovno shemo.
Kot glavne vzroke za neuspeh pri eksperimentalnem delu navajajo::
- eksperimentalne vaje so načrtovane tako, da učenci pri delu sledijo
navodilom, ne da bi pri tem razmišljali o namenu eksperimenta;
- učenci ne iščejo povezav med eksperimentom in pojmi, ki so jih ţe
usvojili pri pouku;
- eksperimentiranje po podanih navodilih, če so preveč podrobna, se
učenec zmede in ne uvidi, kaj je smoter eksperimentiranja;
- laboratorijsko delo je preveč togo in točno določeno, usmerjeno na
iskanje enega odgovora s samo eno primerno metodo;
- zaradi nezadostnega predznanja učenci ne vedo, na kaj morajo biti
pozorni pri eksperimentu in ne znajo razloţiti opaţanj;
- učenci ne vidijo zveze med načrtovanjem eksperimentalnega
postopka in namenom raziskave;
- eksperimentalne učne enote dojemajo kot izolirane dogodke in ne
kot integralni del učnega procesa;
- nekaterim učencem eksperimentalno delo predstavlja le odmor
med običajnim, teoretično naravnanim poukom in ne kot
intelektualni izziv;
- za večino učencev so laboratorijske aktivnosti prezahtevne;
- učencem se poskusi ne zdijo dovolj zanimivi, ker niso povezani z
vsakdanjimi izkustvi in problemi;
- eksperimentiranje po »načelu kuharskih receptov«, ker ne prispevajo
k razumevanju naravoslovja (pomembno jim je, da sintetizirajo
produkt, ne pa da rešijo problem iz organske kemije).
- Johnstone in Wham (1982), ki sta raziskovala delo in vedenje
učencev med eksperimentiranjem, navajata vedenjske vzorce pri
učencih, ki nakazujejo vzroke za neučinkovito eksperimentalno delo:
- hitijo z delom, da bi čim prej zaključili in ne razmišljajo kaj delajo;
- posvetijo preveliko pozornost delu eksperimenta, ki ni poglavitni del
eksperimenta (predolgo tehtajo, opazujejo nepomembne stvari);
- preveč površno se pripravljajo na eksperimentalno delo in
nenatančno planirajo potek dela;
- pogledujejo okrog sebe in posnemajo početje sošolcev, ne da bi
vedeli, zakaj to počno;
- imajo veliko opravka po laboratoriju, dajejo občutek, da so zelo
zaposleni, a je njihovo delo nesmiselno;
- najbolj zviti se potuhnejo in opazujejo, glavno delo prepustijo
drugim;
- nekateri se dolgo obotavljajo in zapravljajo čas, ob izteku šolske ure
pa so brez rezultatov in se izgovarjajo, da jim je zmanjkalo časa.
Zaključek
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Številne študije potrjuje, da je naravoslovno znanje še kako potrebno
ter, da je posledično nujno poskrbeti za stalno usposabljanje ljudi, ki bodo
nadaljevali zastavljeno pot. Iz vidika načinov pridobivanja naravoslovnega
znanja lahko povzamemo, da je opazovanje nekoč temeljilo predvsem na
sprotnem zbiranju podatkov in njihovi uporabi po »zdravi pameti«,
sodobna znanost pa pri proučevanju narave in naravnih procesov temelji
na akumuliranem znanju številnih generacij in priznava le tiste izsledke, ki
so pridobljene s t.i. znanstveno metodo. Glede na rezultate mednarodnih
primerjalnih študij, ki so pokazale, da je bilo pri znanju naravoslovnih vsebin
slovenskih učencev poudarjeno predvsem deklarativno znanje,
zanemarjena pa je bila proceduralna komponenta pouka in učenja
naravoslovja, ter skoraj v celoti spregledana metakognitivna komponenta,
se pri prenovi pouka naravoslovja v ospredje postavlja naravoslovne
postopke (proceduralno znanje), postopno konstrukcijo naravoslovnih
pojmov (deklarativno znanje) in ozaveščanje postopkov (metakognicijo),
pri čemer ima pomembno vlogo tudi eksperimentalno delo učencev.
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ZNANJA
Sposobnost
opredeljevanja kriterijev
za zbiranje informacij

1. generična kompetenca: SPOSOBNOST ZBIRANJA INFORMACIJ
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
zbiranje informacij iz
različnih virov

kritičen odnos do zbranih
informacij

literaturne študije izbrane naravoslovne teme
spoznavanje in delo z različnimi
komunikacijskimi mediji

Bralna in komunikacijska
sposobnost
Sposobnost
sistematičnega zbiranja in
urejanja podatkov

sistematičnost
natančnost

eksperimentalno delo
literaturne študije izbrane naravoslovne teme

Zmoţnost koncentracije

literaturne študije izbrane naravoslovne teme

Sposobnost kritične
presoje informacij in
ločevanja med
pomembnimi in
nepomembnimi
informacijami

samokritičnost
poznavanje različnih vrst
informacij
poznavanje različnih virov
informacij
poznavanje različne
teţavnostne stopnje
zbranih informacij

eksperimentalno delo
literaturne študije izbrane naravoslovne teme
spoznavanje in delo z različnimi viri informacij

Sposobnost
sistematičnega pristopa
pri podajanju informacij

logično razmišljanje
sistematičnost
natančnost

eksperimentalno delo
literaturne študije izbrane naravoslovne teme
spoznavanje in delo z različnimi viri informacij

Sposobnost jasnega in
kritičnega prenosa
zbranih informacij

logično razmišljanje
sistematičnost
natančnost

projektno delo
problemsko delo

ZNANJA

OPOMBE

2. generična kompetenca : SPOSOBNOST ANALIZE IN ORG. INFORMACIJ
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO

OPOMBE
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Sposobnost kritičnega
presojanja verodostojnosti
zbranih informacij iz
različnih virov

Prepoznavanje
pomembnih in
nepomembnih informacij

Zmoţnost analitične
presoje, ločevanja in
razvrščanja med
pomembnimi
informacijami
Sposobnost opredelitve
manjkajočih podatkov in
informacij

Sposobnost
sistematičnega urejanja
zbranih podatkov

zbiranje informacij iz
različnih virov

kritičen odnos do zbranih
informacij

samokritičnost
poznavanje različnih vrst
informacij
poznavanje različnih virov
informacij
poznavanje različne
teţavnostne stopnje
zbranih informacij
sistematičnost
natančnost
dobro poznavanje vsebine
področja zbiranja
informacij
sistematičnost
natančnost
dobro poznavanje vsebine
področja zbiranja
informacij
samokritičnost
poznavanje različnih vrst
informacij
poznavanje različnih virov
informacij
poznavanje različne
teţavnostne stopnje
informacij

literaturne študije izbrane naravoslovne
teme

spoznavanje in delo z različnimi
komunikacijskimi mediji

eksperimentalno delo
literaturne študije izbrane naravoslovne
teme
spoznavanje in delo z različnimi
komunikacijskimi mediji
literaturne študije izbrane naravoslovne
teme

eksperimentalno delo
literaturne študije izbrane naravoslovne
teme
spoznavanje in delo z različnimi viri
informacij
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Sposobnost organiziranja
in podajanja strukturiranih
podatkov

ZNANJA
Razumevanje pomena
vpeljave pojmov na
osnovi opazovanj in
eksperimentalnih opaţanj
Sposobnost postavljanja
zaključkov na osnovih
eksperimentalnih opaţanj
Sposobnost sledenja
logični razlagi na osnovi
pojasnjenih
eksperimentalnih opaţanj
in dognanj
Razumevanje pomena
samostojnega
eksperimentalnega dela z
vidika urjenja v
opazovanju in
pojasnjevanju opaţenih
sprememb

eksperimentalno delo
literaturne študije izbrane naravoslovne
logično razmišljanje
teme
sistematičnost
spoznavanje in delo z različnimi viri
natančnost
informacij
spoznavanje različnih organizacijskih
sistemov
3. generična kompetenca : SPOSOBNOST INTERPRETACIJE
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
natančnost opazovanja
odnos do poznavanja
spretnost opazovanja
pomena posameznega
poznavanje načinov
naravoslovnega pojma
urjenje v različnih načinih opazovanja
opazovanja
odnos do vrednotenja
poznavanje stopenjskega
pomena posameznega
opazovanja
naravoslovnega pojma

OPOMBE

logično razmišljanje
sistematičnost
natančnost
sposobnost koncentracije
sposobnost opazovanja
sistematičnost
natančnost

odnos do predznanja
posamezne učne teme
eksperimentalno delo
literaturne študije izbrane naravoslovne
teme
spoznavanje in delo z različnimi viri
informacij
spoznavanje različnih organizacijskih
sistemov

sposobnost koncentracije
sposobnost opazovanja
sistematičnost
natančnost

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.

262

eksperimentalno delo
literaturne študije izbrane naravoslovne
teme
spoznavanje in delo z različnimi viri
informacij
spoznavanje različnih organizacijskih
sistemov
eksperimentalno delo
literaturne študije izbrane naravoslovne
teme
spoznavanje in delo z različnimi viri
informacij

Sposobnost samostojne
logične interpretacije na
osnovi opaţenih in
pojasnjenih
eksperimentalnih dognanj

Sposobnost prenosa in
uporabe predhodnega
znanja in izkušenj na nove
situacije

4. generična kompetenca : SPOSOBNOST SINTEZE ZAKLJUČKOV
ODNOSI
NAČIN, KAKO

ZNANJA

SPRETNOSTI

Sposobnost
sistematičnega
postavljanja zaključkov

zbiranje zaključkov iz
različnih virov

Sposobnost kritičnega
presojanja zaključkov,
zbranih iz različnih virov

Ločevanje med
pomembnimi in
nepomembnimi zaključki

kritičen odnos do izbranih
zaključkov

samokritičnost
poznavanje različnih
metod postavljanja
zaključkov
poznavanje različnih
metod presojanja
zaključkov
sistematičnost
natančnost
dobro poznavanje vsebine
področja oziroma teme

OPOMBE

literaturne študije izbrane naravoslovne
teme

spoznavanje in delo z različnimi
komunikacijskimi mediji

eksperimentalno delo
literaturne študije izbrane naravoslovne
teme
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Prepoznavanje
pomembnih zaključkov in
sposobnost opredelitve
manjkajočih izsledkov
Sposobnost
sistematičnega urejanja in
postavljanja zaključkov

Spretnost pri organiziranju
in podajanju zbranih in
strukturiranih zaključkov

ZNANJA

Sposobnost opazovanja in
prepoznavanja
sprememb v naravi

Sposobnost
opredeljevanja opaţenih
sprememb

sistematičnost
natančnost
dobro poznavanje vsebine
področja oziroma teme
samokritičnost
poznavanje različnih vrst
oziroma stopenj zaključkov
poznavanje različnih
metod postavljanja
zaključkov
logično razmišljanje
sistematičnost
natančnost

spoznavanje in delo z različnimi
komunikacijskimi mediji
literaturne študije izbrane naravoslovne
teme
eksperimentalno delo
literaturne študije izbrane naravoslovne
teme
spoznavanje in delo z različnimi viri
informacij

eksperimentalno delo
literaturne študije izbrane naravoslovne
teme
spoznavanje in delo z različnimi viri
informacij
spoznavanje različnih organizacijskih
sistemov
5. generična kompetenca : SPOSOBNOST UČENJA IN REŠEVANJA PROBLEMOV
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
odnos do poznavanja
natančnost opazovanja
pomena opazovanja
spretnost opazovanja
sprememb
poznavanje načinov
urjenje v različnih načinih opazovanja
odnos do vrednotenja
opazovanja
pomena opazovanja
poznavanje stopenjskega
sprememb
opazovanja

OPOMBE

logično razmišljanje
sistematičnost
natančnost
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Sposobnost iskanja in
preverjanja informacij

Sposobnost kritičnega
razmišljanja pri reševanju
problemov

Sposobnost
sistematičnega reševanja
problema

Poznavanje pomena
definicij in njihovega
pravilnega razumevanja

Poznavanje pomena
pravilnega vrednotenja
rezultatov
eksperimentalnega dela

ZNANJA

sposobnost koncentracije
sistematičnost
natančnost
dobro poznavanje vsebine
področja zbiranja
informacij
samokritičnost
logično razmišljanje
poznavanje različne
teţavnostne stopnje
problemov
samokritičnost
poznavanje različnih
principov reševanja
problemov
poznavanje različnih
metod postavljanja
zaključkov
dobro poznavanje vsebine
področja oziroma
obravnavane teme
poznavanje različnih vrst
definicij
poznavanje interpretacije
definicij
logično razmišljanje
sistematičnost
natančnost

SPRETNOSTI

eksperimentalno delo
literaturne študije izbrane naravoslovne
teme
spoznavanje in delo z različnimi viri
informacij
eksperimentalno delo
literaturne študije izbrane naravoslovne
teme
spoznavanje in delo z različnimi viri
informacij
spoznavanje različnih organizacijskih
sistemov
odnos do poznavanja
pomena definicij
odnos do vrednotenja
pomena definicij

eksperimentalno delo
literaturne študije izbrane naravoslovne
teme
spoznavanje in delo z različnimi viri
informacij
eksperimentalno delo
literaturne študije izbrane naravoslovne
teme
spoznavanje in delo z različnimi viri
informacij

6. generična kompetenca : PRENOS TEORIJE V PRAKSO
ODNOSI
NAČIN, KAKO

OPOMBE
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Poznavanje varnega
ravnanja in dela v
laboratoriju

Sposobnost opisa,
ponazoritve in opredelitve
naravoslovnega
opaţanja

natančnost
zbiranje informacij o
konkretnih nevarnih
kemikalijah, uporabljenih
pri izbranem eksperimentu
zbiranje informacij o
konkretnih nevarnih
kemikalijah v bazah
podatkov
natančnost opisovanja
spretnost ponazarjanja
opaţanj
poznavanje načinov
opisov opaţanj
poznavanje stopenjske
interpretacije opaţenega

samozavedanje
pravilnega odnosa do
narave
skrb za naravo
zavedanje pomena
varnega
eksperimentiranja za
zaščito sebe in drugih

eksperimentalno delo
literaturne študije izbrane
naravoslovne teme
spoznavanje in delo z
različnimi viri informacij

eksperimentalno delo
literaturne študije izbrane
naravoslovne teme
spoznavanje in delo z
različnimi viri informacij

Poznavanje pomena čiste
vode in zraka za obstoj in
zdravje ţivih bitij

sposobnost opazovanja
sposobnost uporabe čutil
za prepoznavnje in
doţivljanje sprememb v
okolju

sposobnost
prepoznavanja odnosa
do lastnega interesa za
naravoslovje

Poznavanje problema
onesnaţevanja okolja

sposobnost opazovanja
sposobnost uporabe čutil
za prepoznavnje in
doţivljanje sprememb v
okolju

sposobnost
prepoznavanja odnosa
do lastnega interesa za
naravoslovje

Zavedanje celostnega
človekovega vpliva na
okolje

sposobnost opazovanja
sposobnost uporabe čutil
za prepoznavnje in
doţivljanje sprememb v
okolju

poznavanje in zavedanje
odnosov za celostno in
zdravo sobivanje v
določenem ţivljenjskem
okolju

eksperimentalno delo
literaturne študije izbrane
naravoslovne teme
spoznavanje in delo z
različnimi viri informacij

projektno delo
problemsko delo
eksperimentalno delo
literaturne študije izbrane
naravoslovne teme
spoznavanje in delo z
različnimi viri informacij
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Poznavanje osnov
pravilnega in varnega in
obnašanja v naravi

ZNANJA
Sposobnost
sistematičnega zbiranja in
urejanja podatkov

Poznavanje pomena
definicij in njihovega
pravilnega razumevanja

Poznavanje pomena
pravilnega vrednotenja
rezultatov

sposobnost
poznavanje in zavedanje
literaturne študije študije
sistematičnega pristopa pri
odnosov za celostno in
izbrane naravoslovne teme
opazovanju in sprememb
zdravo sobivanje v
spoznavanje in delo z
v okolju
določenem ţivljenjskem
različnimi viri informacij
sposobnost
okolju
sistematičnega reševanja
problema
7. generična kompetenca : UPORABA MATEMATIČNIH IDEJ IN TEHNIK
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
zbiranje informacij iz
različnih virov
dobro poznavanje vsebine
področja oziroma
obravnavane teme
poznavanje različnih vrst
definicij
poznavanje interpretacije
definicij
logično sklepanje
sposobnost ocenjevanja
rezultata
sistematičnost
natančnost

kritičen odnos do zbranih
informacij

literaturne študije izbrane
naravoslovne teme

odnos do poznavanja
pomena definicij
odnos do vrednotenja
pomena definicij

eksperimentalno delo
literaturne študije izbrane
naravoslovne teme
spoznavanje in delo z
različnimi viri informacij

OPOMBE

eksperimentalno delo
literaturne študije izbrane
naravoslovne teme
spoznavanje in delo z
različnimi viri informacij
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Uspešnost posredovanja
rezultatov in dognanj

ZNANJA

Sposobnost
prepoznavanja prenosa
rešitev in uporabe
predhodnega znanja in
izkušenj na nove situacije

Zmoţnost opredelitve do
problema

samokritičnost
poznavanje različne
eksperimentalno delo
teţavnostne stopnje
literaturne študije izbrane
izsledkov dognanj
naravoslovne teme
logično razmišljanje
spoznavanje in delo z
sistematičnost
različnimi viri informacij
natančnost
8. generična kompetenca : PRILAGAJANJE NOVIM SITUACIJAM
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
odnos do reševanja
prepoznavanje problema
problemov različnih
opredelitev problema
teţavnostnih stopenj
prepoznavanje moţnih
literaturne študije izbrane
odnos do uporabe ţe
poti do rešitev
naravoslovne teme
usvojenega znanja
sposobnost stopenjskega
spoznavanje in delo z
odnos do pridobivanja
reševanja problema
različnimi viri informacij
rešitev
sposobnost uporabe ţe
spoznavanje različnih
odnos do prepoznavanja
usvojenega znanja v
organizacijskih sistemov
problema in kritičnega
različnih situacijah
ocenjevanja rešitev
vztrajnost
natančnost
sposobnost uporabe ţe
usvojenega znanja v
različnih situacijah
dobro poznavanje vsebine
področja oziroma
obravnavane teme

odnos do ocenjevanja
teţe problema
odnos do reševanja
problemov različnih
teţavnostnih stopenj
odnos do pridobivanja
rešitev
odnos do ocenjevanja
rešitev problema

OPOMBE

literaturne študije izbrane
naravoslovne teme
spoznavanje in delo z
različnimi viri informacij
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Sposobnost iskanja poti
do novega znanja

Sposobnost uporabe ţe
usvojenega znanja pri
prepoznavanju,
opredelitvi in reševanju
novo nastalega problema
ter njegovemu reševanju

Zmoţnost komunikacije,
timskega dela,
preverjanja lastnega
znanja in sposobnost
sodelovanja v diskusiji ter
vodenje diskusije

vztrajnost
sposobnost uporabe ţe
usvojenega znanja v
različnih situacijah
logično razmišljanje
dobro poznavanje vsebine
področja oziroma
obravnavane teme
dobro poznavanje vsebine
področja oziroma
obravnavane teme
vztrajnost
sposobnost uporabe ţe
usvojenega znanja v
različnih situacijah
logično razmišljanje
poznavanje različnih
principov reševanja
problemov
poznavanje različnih
metod postavljanja
zaključkov
samokritičnost
pripravljenost na
sodelovanje
sprejemanje različnih
pogledov na problem in
njegovo reševanje
komunikacijske
sposobnosti
samozavest

odnos do smiselnosti
pridobivanja novega
znanja
odnos do pridobivanja
znanja

odnos do ocenjevanja
teţe problema
odnos do reševanja
problemov različnih
teţavnostnih stopenj
odnos do pridobivanja
rešitev
odnos do predhodno
usvojenega znanja

odnos do različnih
načinov komuniciranja
odnos do timskega dela
in sodelovanja
odnos do lastnega znanja
odnos do predhodno
usvojenega znanja
odnos do vodenja
skupune

literaturne študije izbrane
naravoslovne teme
spoznavanje in delo z
različnimi viri informacij
spoznavanje različnih
organizacijskih sistemov

literaturne študije izbrane
naravoslovne teme
spoznavanje in delo z
različnimi viri informacij
spoznavanje različnih
organizacijskih sistemov

literaturne študije izbrane
naravoslovne teme
spoznavanje in delo z
različnimi ljudmi in mediji
prridobivanje izkušenj pri
komuniciranju
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Sposobnost iskanja
aplikacij ţe usvojenega
znanja in zakonitosti v
naravnem okolju

ZNANJA

Poznavanje pomena čiste
vode in zraka za človeški
obstoj in zdravje

dobro poznavanje vsebine
področja oziroma
obravnavane teme
vztrajnost
sposobnost uporabe ţe
usvojenega znanja v
različnih situacijah
logično razmišljanje
poznavanje različnih
principov reševanja
problemov

SPRETNOSTI
dobro poznavanje okoljske
problematike
dobro poznavanje sestave
vode in zraka
eksperimentalna spretnost
poznavanje napotkov za
varno eksperimentiranje
poznavanje varnega
ravnanja in dela v
laboratoriju
poznavanje oznak za
nevarne snovi
poznavanje dela z
nevarnimi in zdravju
škodljivimi snovmi
poznavanje varnega
ravnanja z odpadnimi
snovmi

odnos do pridobivanja
znanja
odnos do prenosa izkšenj
iz teorije v prakso
odnos do okolja in
globalnega obnašanja
človeka do narave ter
skupnega sobivanja

eksperimentalno delo
literaturne študije izbrane
naravoslovne teme
pridobivanje izkušenj pri
delu v naravnem okolju

9. generična kompetenca : SKRB ZA KAKOVOST
ODNOSI
NAČIN, KAKO

odnos do zdravja
odnos do okolja
odnos do lastnega znanja
odnos do predhodno
usvojenega znanja

OPOMBE

eksperimentalno delo
literaturne študije izbrane
naravoslovne teme
pridobivanje izkušenj pri
delu v naravnem okolju
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Poznavanje problema
onesnaţevanja okolja

Poznavanje problema
onesnaţevanja okolja z
vsakodnevnimi
gospodinjskimi odpadki

Poznavanje načinov za
ravnanje z odpadki z
vidika individualnega
uporabnika vsakodnevnih
dobrin

poznavanje oznak za
nevarne snovi
dobro poznavanje okoljske
problematike
poznavanje napotkov za
varno eksperimentiranje
poznavanje varnega
ravnanja in dela v
laboratoriju

odnos do onesnaţevanja
okolja
zavedanje problema
varnega
eksperimentiranja za
zaščito sebe in drugih
odnos do poznavanja
oznak za nevarne snovi

dobro poznavanje okoljske
problematike
poznavanje oznak za
nevarne snovi
poznavanje različnih oznak
na embalaţah ţivil
poznavanje napotkov za
varno eksperimentiranje
poznavanje varnega
ravnanja in dela v
laboratoriju
poznavanje pomena
sortiranja odpadkov

odnos do zdravja
odnos do okolja
odnos do lastnega znanja
odnos do predhodno
usvojenega znanja

poznavanje načinov
sortiranja odpadkov
dobro poznavanje okoljske
problematike
poznavanje oznak za
nevarne snovi
poznavanje različnih oznak
na embalaţah ţivil

odnos sortiranja
odpadkov
odnos do zdravja
odnos do sočloveka
odnos do zdravja

eksperimentalno delo
literaturne študije okoljske
problematike
pridobivanje izkušenj pri
delu v naravnem okolju
zbiranje informacij o
konkretnih nevarnih
kemikalijah v bazah
podatkov

eksperimentalno delo
literaturne študije okoljske
problematike
pridobivanje izkušenj pri
delu v naravnem okolju
zbiranje informacij o
konkretnih nevarnih
kemikalijah v bazah
podatkov

literaturne študije okoljske
problematike
pridobivanje izkušenj pri
delu v naravnem okolju
zbiranje informacij o
konkretnih nevarnih
kemikalijah v bazah
podatkov
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Zavedanje vpliva človeka
na okolje

dobro poznavanje okoljske
problematike
prepoznavanje škodljivih
vplivov na okolje

Poznavanje načinov in
pomena ločevanja
odpadkov

poznavanje načinov
sortiranja odpadkov
dobro poznavanje okoljske
problematike
poznavanje različnih oznak
na embalaţah ţivil

odnos do ločevanja
odpadkov
odnos do lastnega znanja
odnos do predhodno
usvojenega znanja

literaturne študije okoljske
problematike
pridobivanje izkušenj pri
delu v naravnem okolju
zbiranje informacij o
konkretnih nevarnih
kemikalijah v bazah
podatkov

Poznavanje pomena
čistega okolja

dobro poznavanje okoljske
problematike

odnos do zdravja
odnos do okolja
odnos do sočloveka

okoljske problematike
pridobivanje izkušenj pri
delu v naravnem okolju

odnos do zdravja
odnos do okolja
odnos do sočloveka
odnos do zaznavanja in
prepoznavanja okoljskih
sprememb ter povezava z
ţe usvojenimi znanji

pridobivanje izkušenj pri
delu v naravnem okolju
zbiranje informacij o
konkretnih nevarnih
kemikalijah v bazah
podatkov

Poznavanje osnov
varnega in pravilnega
obnašanja v naravi

poznavanje oznak za
nevarne snovi
poznavanje dela z
nevarnimi in zdravju
škodljivimi snovmi
poznavanje varnega
ravnanja z odpadnimi
snovmi

odnos do zaznavanja in
prepoznavanja okoljskih
sprememb ter povezava z
ţe usvojenimi znanji
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Temeljni koncepti in skupne naravoslovne kompetence
Vesna Ferk Savec, Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Oddelek
za kemijsko izobraţevanje in informatiko

V okviru aktivnosti S1.02 – Opredelitev naravoslovnih kompetenc za
posamezne skupine učencev/dijakov, ki so skupne vsem naravoslovnih
strokam – sta bili opravljeni dve nalogi: (1) Identifikacija temeljnih
konceptov (značilnosti) skupnih vsem naravoslovnim strokam in (2)
Izpeljava in opredelitev skupnih naravoslovnih kompetenc.
NALOGA 1: Identifikacija temeljnih konceptov (značilnosti) skupnih vsem
naravoslovnim strokam
Bistvena značilnost naravoslovnih ved je pridobivanje znanja o
naravi in naravnih procesih, kar označuje tudi samo ime; pridevnik
»naravosloven« je v Slovarju slovenskega knjiţnega jezika pojasnjen kot
»nanašajoč se na proučevanje narave« (Slovar slovenskega knjiţnega
jezika, 2000). Podobno definicijo najdemo tudi v Encyclopædia Britannica
(2009), ki pravi, da je znanje iz področja naravoslovnih ved potrebno
dojemati v smislu spoznanj o naravnih zakonitostih, ki so pridobljena kot
predmet natančnih in skeptičnih preučevanj narave in naravnih procesov
ter njihove smiselne razlage ob uporabi razumskih sredstev. Izhodiščna
stopnja preučevanja narave je opazovanje, pri čemer človek uporablja
predvsem čutila za vid, tip in voh.
Kratek zgodovinski oris proučevanja narave in naravnih procesov
Ĉe ţelimo priti do bistva človekove potrebe po preučevanju narave
in naravnih procesov, se moramo ozreti daleč v zgodovino človeka in
iskati razloge zakaj se je človeška vrsta sploh »pričela« ukvarjati s
preučevanjem narave. Ugotovimo lahko, da je naravo bolj ali manj
sistematično opazoval ţe pračlovek, katerega golo preţivetje je bilo
pogojeno z njegovo sposobnostjo opazovanja ţive in neţive narave,
vremena, letnih časov in potrebo po razvoju oz. iznajdbi postopkov, da je
iz svoje neposredne okolice pridobil vse, kar je potreboval za preţivetje.
Kljub temu, da so se v tem času so znanje in izkušnje prenašali iz generacije
v generacijo le ustno, pa so pričevanja o človekovih opazovanjih narave
posredno razvidna iz arheoloških ostankov, npr. jamske slikarije, megalitske
strukture, ipd.
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Iznajdba pisave je omogočila, da se je pridobljeno znanje ohranilo
in prenašalo med generacijami bolj zanesljivo in z manjšo moţnostjo
izgube dragocenih informacij, številne zgodnje civilizacije so npr.
sistematično zbirale astronomske informacije na osnovi doslednega
opazovanja planetov. Enega prvih pisnih dokazov o izvajanju
matematičnih izračunov temelječih na opazovanju narave in potrebi po
organizaciji dela in ţivljenja v skladu z opaţanji, najdemo pri
Mezopotamcih, katerih zapisi na glinaste ploščice (nastalih cca. 3500 leti
p.n.š.) pričajo o matematičnih izračunih za namen kopanja namakalnih
kanalov, ki so posledično omogočili boljšo letino in preţivetje vseh
prebivalcev (History Topics Index, 2008) Ţe v nekoliko poznejših zapisih
lahko najdemo tudi primere opazovanja naravnih procesov in človeške
intervencije, ki vključujejo osnovne stopnje raziskovalnega pristopa, npr. v
Egipčanski zdravilski knjigi z naslovom »Edwin Smith Papyrus« je opisano
zdravljenje bolezni po stopnjah preučevanja znakov bolezni, postavljanja
diagnoze, zdravljenja bolezni in prognoze izboljšanja stanja pri zdravljenju
(Achinstein, 2004; Wikipedia, 2009a)
Kljub temu, da so na osnovi opazovanja ţe Babilonci in Egipčani
razvili precej tehničnega znanja in pripomočkov, se naučili uporabljati
osnovne matematične operacije in zbrali precej znanja na področju
medicine, pa šele Antičnim Grkom (cca. 500 p.n.št.] priznavamo uporabo
najzgodnejših oblik znanstveno-raziskovalnih pristopov pri preučevanju
narave (Gingras, Keating in Limoges, 1998; Wikipedia, 2009a). Sledenje
potrjuje tudi primerjalna študija drugih literaturnih virov (Dampier Wetham,
1911; Clagett, 1955; Pingree, 1982; New Dictionary of the History of Ideas,
2003), pri čemer so kot predstavniki prvih empiričnih raziskav na podorčju
preučevanja narave v času Antične Grčije (1100 – 146 p.n.š.) izpostavljeni
npr. Thales, Aristotel in drugi. Omenjeni viri navajajo, da je bila t.i.
znanstvena metoda preučevanja narave in naravnih zakonitosti razvita v
srednjem veku (5. – 16. stol), tipični predstavniki pa so npr. Ibn al-Haytham,
Abū Rayhān al-Bīrūnī in Roger Bacon. Moderna znanost izhaja iz časa
zgodnje moderne dobe (16. in 17. stol.), ko se je zgodila t.i. znanstvena
revolucija. Znanstvena metoda preučevanja, ki po definiciji MerriamWebster Online Dictionary (2009) obsega načela in postopke za
sistematično pridobivanje znanja vključujoč prepoznavanje in formulacijo
problema, zbiranje informacij z opazovanjem in eksperimentiranjem ter
postavljanjem in preizkušanjem hipotez, ima v moderni znanosti ključno
vlogo, zato številni znanstveniki označujejo zgodnejše raziskave kot predznanstvene (Wikipedia, 2009b).
Poučevanje in učenje naravoslovnih vsebin
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Kakšne so značilnosti kakovostnega in uporabnega znanja
naravoslovja? Mednarodne primerjalne študije (TIMSS) so pokazale
zaostajanje šoloobveznih otrok v Sloveniji v znanju naravoslovja. Slabi
uspehi so bili tudi odraz enačenja pouka in učenja naravoslovja z drugimi
šolskimi predmeti, kljub njegovi specifičnosti. Poudarjeno je bilo predvsem
deklarativno znanje, ki je bilo najpogosteje vpeljano z definiranjem in ne
kot postopna konstrukcija in osvajanje pojmov. Zanemarjena je bila
proceduralna komponenta pouka in učenja naravoslovja, ki upošteva
proces učenja in ne le vsebino pri pouku. Skoraj v celoti pa je bila
spregledana metakognitivna komponenta (Ĉuk, Glaţar, Bajd, 2003).
Prenova pouka naravoslovja na razredni stopnji, ki se je začela s
Tempus-Phare projektom Zgodnje poučevanje naravoslovja, je v ospredje
postavljal naravoslovne postopke (proceduralno znanje), postopno
konstrukcijo naravoslovnih pojmov (deklarativno znanje) in ozaveščanje
postopkov (metakognicijo). Naravoslovni postopki kot so opazovanje,
primerjanje, razvrščanje, urejanje, merjenje, eksperimentiranje, določanje
spremenljivk, postavljanje hipotez, urejanje in sporočanje podatkov
temeljijo na znanstveni metodi in so postavljeni kot nepogrešljiv del pouka
naravoslovja. S pomočjo naravoslovnih postopkov se oblikujejo temeljni
naravoslovni pojmi in ozaveščajo miselni procesi. Naravoslovni postopki so
tudi eden od vzvodov povezovanja posameznih naravoslovnih predmetov
v integrirano naravoslovje (Ĉuk, Glaţar, Bajd, 2003).
Iz naštetih razlogov ima pri poučevanju in učenju naravoslovnih
predmetov ključno vlogo eksperimentalno delo. Začetki uvajanja
praktičnega dela kot sestavine naravoslovnega izobraţevanja segajo v
čas okoli leta 1850 (Gott in Duggan, 1996). Eksperimentalno delo je takrat
sluţilo predvsem za ilustracijo obravnavanih pojmov, izvajali pa so ga
izključno učitelji kot demonstracijske eksperimente. Šele na prehodu v 20.
stoletje je eksperimentalno delo dobilo večji pomen za učenca, v smislu
samostojnega odkrivanja znanja, s čimer je postalo sestavni del
naravoslovnega izobraţevanja (Gott in Duggan, 1996). Zaradi
organizacijskih teţav in skromnih laboratorijskih spretnosti učencev, so
učitelji začeli opuščati individualno delo in se ponovno zatekli k
demonstriranju eksperimentov (Hodson, 1993).
Avtorji, ki so zagovorniki eksperimentiranja in izkustvenega pouka v
okviru naravoslovja, navajajo številne
cilje, ki naj bi jih dosegli z
vključevanjem te oblike dela v pouk (Woonought, 1983; White, 1996;
Hodson, 1993, 1996; Gott in Duggan, 1993; Mayer in Carlisle, 1996;
Thulstrup, 1996; Vrtačnik, 1998; Johnstone in Al-Shuaili , 2001) :
- spodbujati in podpirati radovednost in motivirati učence za
naravoslovje;
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-

-

pomagati pri dojemanju in razvijanju pojmov s poglabljanjem
razumevanja procesov in dogajanja v naravi;
pridobivanje občutka za naravoslovne pojave;
urjenje spretnosti in medsebojnega komuniciranja in skupinskega
dela;
vzpodbujati k uporabi lastnega znanja in razumevanja
naravoslovnih pojmov tako v sorodnih, kot tudi v različnih učnih
situacijah;
razvijati spretnosti samostojnega oblikovanja eksperimenta;
teoretično znanje preveriti z ustreznimi eksperimenti;
navajati na opazovanje, obdelavo, vrednotenje in prikaz rezultatov;
pridobivati izkušnje pri zasnovi in vodenju raziskave,ter strukturiranju
aktivnosti;
olajšati razumevanje in učenje kemije;
pribliţati pojme in jih usvojiti preko izkušnje;
urjenje ročnih spretnosti, natančnost;
razvijati laboratorijske spretnosti, usvajanje eksperimentalnih tehnik in
metod, pravilna uporaba šolske opreme;
navajanje na opazovanje;
navajanje na upoštevanje navodil in varnostnih ukrepov;
vzgajanja spoštovanja do dolgotrajnega in intenzivnega dela
znanstvenikov, v prizadevanju, da bi razumeli svet;
kopičenje osebnih izkustev, ki bistveno pripomorejo k zapomnjenju
pojmov, na katere se nanašajo;
popestriti pouk.

Vnet zagovornik vključevanja eksperimentalnega dela v pouk
naravoslovja, White (1996), poudarja:
- eksperiment ni zgolj motivacijsko sredstvo, ki sluţi popestritvi učne
ure ali pa je vir zabave;
- v šolah se premalo zavedamo opazovanja prikazanih sprememb;
- ključni element pri eksperimentalnem delu je izkušnja doţivljanja,
čeprav je učenec le opazovalec pri učiteljevi demonstraciji;
- eksperimentalno delo pribliţa učencem znanstvene metode dela, ki
temeljijo na opazovanju dogodkov, postavljanju sklepov, razvijanju
in preverjanju hipotez s poskusi in s tem potrjevanju ali zavračanju
teorij;
- empirično znanje pridobivamo z izvajanjem poskusov ali z
opazovani, ne s teorijo.
White (1996) je opisal sedem vrst znanj med katerimi lahko pri
učenju naravoslovnih pojmov vzpostavljamo miselne zveze: (1)
prepričanje/dejstvo; (2) mentalna slika; (3) definicija; (4) računske veščine;
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(5) gibalne veščine; (6) kognitivne sposobnosti; (7) doţivljaj/dogodek.
Slednjemu White pripisuje največji pomen, s čimer opravičuje izvajanje
eksperimentalnega dela v šolah, saj dogodki, ki smo jih videli ali doţiveli
pripomorejo k razumevanju pojmov in si jih zapomnimo za vse ţivljenje.
Pomnjenje in priklic informacij sta po samostojnem eksperimentalnem delu
večja, medtem ko je pri demonstraciji učenec lahko pasiven. Eksperiment
ne sme postati rutina, ki vzpodbuja učenčevo nepozornost in brezskrbnost,
zato je učiteljeva naloga, da med eksperimentiranjem poskrbi za
učenčevo aktivno sodelovanje.
Nekateri avtorji (Watson, Prieto, Dillon, 1995; Mayer, Carlisle, 1996;
Hodson, 1993, 1996; Tamir, 1989; Pickering, 1988) pa opozarjajo, da
precenjujemo pomen eksperimentalnega dela in da je pogosto pri
izvajanju eksperimentalnega dela v okviru pouka le malo povezave med
izvedenim eksperimentalnim delom in učenjem pojmov. Ĉe učiteljeva
vloga ni dosledno opravljena, učenci sami niso sposobni prepoznati
namena eksperimentalne vaje in zato ne znajo povezati rezultatov
eksperimenta s pojmi, ki so jih predhodno spoznali pri teoretičnem pouku v
enotno pojmovno shemo. Kot glavne vzroke za neuspeh pri
eksperimentalnem delu navajajo::
- eksperimentalne vaje so načrtovane tako, da učenci pri delu sledijo
navodilom, ne da bi pri tem razmišljali o namenu eksperimenta;
- učenci ne iščejo povezav med eksperimentom in pojmi, ki so jih ţe
usvojili pri pouku;
- eksperimentiranje po podanih navodilih, če so preveč podrobna, se
učenec zmede in ne uvidi, kaj je smoter eksperimentiranja;
- laboratorijsko delo je preveč togo in točno določeno, usmerjeno na
iskanje enega odgovora s samo eno primerno metodo;
- zaradi nezadostnega predznanja učenci ne vedo, na kaj morajo biti
pozorni pri eksperimentu in ne znajo razloţiti opaţanj;
- učenci ne vidijo zveze med načrtovanjem eksperimentalnega
postopka in namenom raziskave;
- eksperimentalne učne enote dojemajo kot izolirane dogodke in ne
kot integralni del učnega procesa;
- nekaterim učencem eksperimentalno delo predstavlja le odmor
med običajnim, teoretično naravnanim poukom in ne kot
intelektualni izziv;
- za večino učencev so laboratorijske aktivnosti prezahtevne;
- učencem se poskusi ne zdijo dovolj zanimivi, ker niso povezani z
vsakdanjimi izkustvi in problemi;
- eksperimentiranje po »načelu kuharskih receptov«, ker ne prispevajo
k razumevanju naravoslovja (pomembno jim je, da sintetizirajo
produkt, ne pa da rešijo problem iz organske kemije).
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Johnstone in Wham (1982), ki sta raziskovala delo in vedenje
učencev med eksperimentiranjem, navajata vedenjske vzorce pri
učencih, ki nakazujejo vzroke za neučinkovito eksperimentalno delo:
- hitijo z delom, da bi čim prej zaključili in ne razmišljajo kaj delajo;
- posvetijo preveliko pozornost delu eksperimenta, ki ni poglavitni del
eksperimenta (predolgo tehtajo, opazujejo nepomembne stvari);
- preveč površno se pripravljajo na eksperimentalno delo in
nenatančno planirajo potek dela;
- pogledujejo okrog sebe in posnemajo početje sošolcev, ne da bi
vedeli, zakaj to počno;
- imajo veliko opravka po laboratoriju, dajejo občutek, da so zelo
zaposleni, a je njihovo delo nesmiselno;
- najbolj zviti se potuhnejo in opazujejo, glavno delo prepustijo
drugim;
- nekateri se dolgo obotavljajo in zapravljajo čas, ob izteku šolske ure
pa so brez rezultatov in se izgovarjajo, da jim je zmanjkalo časa.
Avtorji (Watson, Prieto, Dillon, 1995; Mayer, Carlisle, 1996; Hodson,
1993, 1996; Tamir, 1989; White, 1996; Pickering, 1988) navajajo predloge, s
katerimi lahko izboljšamo eksperimentalno delo in doseţemo boljše
rezultate pri učenju naravoslovnih vsebin:
- uporaba pojmovnih map kot pripomoček pri iskanju pojmovnih zvez
ter integriranju novih in predhodno obravnavanih pojmov v skupno
pojmovno shemo;
- upoštevanje
različnosti
učencev
pri
pripravi
večnivojskih
eksperimentov;
- ciljno naravnana izbira eksperimentov;
- poenostavitev eksperimentov;
- ustrezno oblikovana in strukturirana navodila, pripomočki, učbeniki;
- pred-laboratorijska in po-laboratorijska razprava in vrednotenje
rezultatov v povezavi s teorijo;
- uvajanje odprtega tipa eksperimentalnega dela, ki temelji na
uvajanju raziskovalnih pristopov;
- uporaba računalnika za analizo in prikaz rezultatov.
Zaključek
Pogled v zgodovino preučevanja narave in naravoslovnih procesov
v smislu iskanja skupnih značilnosti vseh naravoslovnih ved izpostavi kot
izhodišče za pridobivanje naravoslovnega znanja človekovo ţeljo po
obstoju, pri čemer skuša z opazovanjem narave in naravnih procesov iz
narave iztrţiti čim več, v ta namen pa ţeli v svoj prid obrniti procese, ki
spontano potekajo v naravi, zato skuša nanje vplivati. Vzporedno
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omenjenim prizadevanjem pa prihaja vse bolj do izraza tudi človeška
vedoţeljnost in ţelja po spoznavanju in razumevanju sveta, ki nas obdaja,
o čemer pričajo številni primeri znanstvenikov. Zapisana dejstva potrjujejo,
da je naravoslovno znanje še kako potrebno ter, da je potrebno poskrbeti
za stalno usposabljanje ljudi, ki bodo nadaljevali zastavljeno pot. Iz vidika
načinov pridobivanja naravoslovnega znanja lahko povzamemo, da je
opazovanje nekoč temeljilo predvsem na sprotnem zbiranju podatkov in
njihovi uporabi po »zdravi pameti«, sodobna znanost pa pri proučevanju
narave in naravnih procesov temelji na akumuliranem znanju številnih
generacij in priznava le tiste izsledke, ki so pridobljene s t.i. znanstveno
metodo. Glede na rezultate mednarodnih primerjalnih študij, ki so
pokazale, da je bilo pri znanju naravoslovnih vsebin slovenskih učencev
poudarjeno predvsem deklarativno znanje, zanemarjena pa je bila
proceduralna komponenta pouka in učenja naravoslovja, ter skoraj v
celoti spregledana metakognitivna komponenta, se pri prenovi pouka
naravoslovja v ospredje postavlja naravoslovne postopke (proceduralno
znanje), postopno konstrukcijo naravoslovnih pojmov (deklarativno znanje)
in ozaveščanje postopkov (metakognicijo), pri čemer ima pomembno
vlogo tudi eksperimentalno delo učencev.
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NALOGA 2: Izpeljava in opredelitev izbranih skupnih naravoslovnih kompetenc
1. generična kompetenca: SPOSOBNOST ZBIRANJA INFORMACIJ
ODNOSI
NAČIN, KAKO

ZNANJA

SPRETNOSTI

Sposobnost
opredeljevanja kriterijev
za zbiranje informacij

zbiranje informacij iz
različnih virov

Sposobnost
sistematičnega zbiranja in
urejanja podatkov

sistematičnost
natančnost

Sposobnost ločevanja
med pomembnimi in
nepomembnimi
informacijami
ZNANJA
Sposobnost kritičnega
presojanja
verodostojnosti zbranih
informacij iz različnih virov
Prepoznavanje
pomembnih in
nepomembnih informacij

Zmoţnost analitične
presoje in strukturiranja
informacij

kritičen odnos do zbranih
informacij

literaturne študije izbrane naravoslovne teme
eksperimentalno delo
literaturne študije izbrane naravoslovne teme

kritičnost
poznavanje različnih vrst
eksperimentalno delo
informacij
literaturne študije izbrane naravoslovne teme
poznavanje različnih virov
spoznavanje in delo z različnimi viri informacij
informacij
2. generična kompetenca : SPOSOBNOST ANALIZE IN ORG. INFORMACIJ
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
zbiranje informacij iz
različnih virov

OPOMBE

kritičen odnos do zbranih
informacij

kritičnost
poznavanje različnih vrst
informacij
poznavanje različnih virov
informacij
sistematičnost
natančnost
dobro poznavanje
vsebine področja zbiranja
informacij

OPOMBE

literaturne študije izbrane naravoslovne teme

spoznavanje in delo z različnimi
komunikacijskimi mediji

eksperimentalno delo
literaturne študije izbrane naravoslovne teme
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Sposobnost opredelitve
manjkajočih podatkov in
informacij

ZNANJA
Sposobnost interpretacije
podatkov na osnovi
zaznanih in razumljenih
eksperimentalnih
dognanj

sistematičnost
natančnost
spoznavanje in delo z različnimi
dobro poznavanje
komunikacijskimi mediji
vsebine področja zbiranja
literaturne študije izbrane naravoslovne teme
informacij
3. generična kompetenca : SPOSOBNOST INTERPRETACIJE
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
eksperimentalno delo
literaturne študije izbrane naravoslovne teme
spoznavanje in delo z različnimi viri informacij
spoznavanje različnih organizacijskih sistemov

Sposobnost
sistematičnega zapisa
zbranih informacij

logično razmišljanje
sistematičnost
natančnost

ZNANJA

SPRETNOSTI

Sposobnost
sistematičnega
postavljanja zaključkov

zbiranje zaključkov iz
različnih virov

Sposobnost kritičnega
presojanja zaključkov,
zbranih iz različnih virov

ZNANJA

OPOMBE

projektno delo
problemsko delo

4. generična kompetenca : SPOSOBNOST SINTEZE ZAKLJUČKOV
ODNOSI
NAČIN, KAKO
kritičen odnos do izbranih
zaključkov

OPOMBE

literaturne študije izbrane naravoslovne teme

samokritičnost
poznavanje različnih
metod postavljanja
spoznavanje in delo z različnimi
zaključkov
komunikacijskimi mediji
poznavanje različnih
metod presojanja
zaključkov
5. generična kompetenca : SPOSOBNOST UČENJA IN REŠEVANJA PROBLEMOV
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO

OPOMBE
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Sposobnost opazovanja
in razlage opaţanj

Sposobnost
sistematičnega reševanja
problema

Poznavanje reševanja
problemskih
eksperimentalnih nalog
ZNANJA

Poznavanje definicij in
sposobnost njihovega
prenosa v prakso

ZNANJA
Sposobnost
sistematičnega zbiranja in
urejanja podatkov

natančnost opazovanja
logično razmišljanje
sistematičnost
natančnost
samokritičnost
poznavanje različnih
principov reševanja
problemov
poznavanje različnih
metod postavljanja
zaključkov

eksperimentalno delo
literaturne študije izbrane naravoslovne teme

eksperimentalno delo
literaturne študije izbrane naravoslovne teme
spoznavanje in delo z različnimi viri informacij
spoznavanje različnih organizacijskih sistemov

logično razmišljanje
sistematičnost
natančnost

eksperimentalno delo
literaturne študije izbrane naravoslovne teme
spoznavanje in delo z različnimi viri informacij

6. generična kompetenca : PRENOS TEORIJE V PRAKSO
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
dobro poznavanje
vsebine področja oziroma
odnos do poznavanja
eksperimentalno delo
obravnavane teme
pomena definicij
literaturne študije izbrane naravoslovne teme
poznavanje različnih vrst
odnos do vrednotenja
spoznavanje in delo z različnimi viri informacij
definicij
pomena definicij
poznavanje interpretacije
definicij
7. generična kompetenca : UPORABA MATEMATIČNIH IDEJ IN TEHNIK
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
zbiranje informacij iz
različnih virov

kritičen odnos do zbranih
informacij

OPOMBE

OPOMBE

literaturne študije izbrane naravoslovne teme
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Poznavanje pomena
pravilnega vrednotenja
rezultatov

ZNANJA

Sposobnost
prepoznavanja prenosa
rešitev in uporabe
predhodnega znanja in
izkušenj na nove situacije

Sposobnost uporabe ţe
usvojenega znanja pri
prepoznavanju,
opredelitvi in reševanju
novo nastalega
problema ter njegovemu
reševanju

ZNANJA

logično sklepanje
sposobnost ocenjevanja
eksperimentalno delo
rezultata
literaturne študije izbrane naravoslovne teme
sistematičnost
spoznavanje in delo z različnimi viri informacij
natančnost
8. generična kompetenca : PRILAGAJANJE NOVIM SITUACIJAM
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
odnos do reševanja
prepoznavanje problema
problemov različnih
prepoznavanje moţnih
teţavnostnih stopenj
poti do rešitev
odnos do uporabe ţe
literaturne študije izbrane naravoslovne teme
sposobnost stopenjskega
usvojenega znanja
spoznavanje in delo z različnimi viri informacij
reševanja problema
odnos do pridobivanja
spoznavanje različnih organizacijskih
sposobnost uporabe ţe
rešitev
sistemov
usvojenega znanja v
odnos do prepoznavanja
različnih situacijah
problema in kritičnega
vztrajnost
ocenjevanja rešitev
sposobnost uporabe ţe
odnos do ocenjevanja
usvojenega znanja v
teţe problema
različnih situacijah
odnos do reševanja
logično razmišljanje
problemov različnih
literaturne študije izbrane naravoslovne teme
poznavanje različnih
teţavnostnih stopenj
spoznavanje in delo z različnimi viri informacij
principov reševanja
odnos do pridobivanja
spoznavanje različnih organizacijskih
problemov
rešitev
sistemov
poznavanje različnih
odnos do predhodno
metod postavljanja
usvojenega znanja
zaključkov
9. generična kompetenca : SKRB ZA KAKOVOST
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO

OPOMBE

OPOMBE
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Poznavanje pomena
naravoslovnih vsebin za
kakovostno ţivljenje

ZNANJA

Zmoţnost komunikacije,
timskega dela,
preverjanja lastnega
znanja in sposobnost
sodelovanja v diskusiji ter
vodenje diskusije

ZNANJA

poznavanje okoljske
problematike
poznavanje varnega
odnos do zdravja
eksperimentalno delo
ravnanja in dela v
odnos do okolja
literaturne študije izbrane naravoslovne teme
laboratoriju
odnos do lastnega
poznavanje dela z
znanja
prridobivanje izkušenj pri delu v naravnem
nevarnimi in zdravju
odnos do predhodno
okolju
škodljivimi snovmi
usvojenega znanja
poznavanje varnega
ravnanja z odpadnimi
snovmi
10. generična kompetenca : SPOSOBNOST SAMOSTOJNEGA IN TIMSKEGA DELA
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
odnos do različnih
samokritičnost
načinov komuniciranja
pripravljenost na
odnos do timskega dela
sodelovanje
in sodelovanja
sprejemanje različnih
literaturne študije izbrane naravoslovne teme
odnos do lastnega
pogledov na problem in
spoznavanje in delo z različnimi ljudmi in mediji
znanja
njegovo reševanje
pridobivanje izkušenj pri komuniciranju
odnos do predhodno
komunikacijske
usvojenega znanja
sposobnosti
odnos do vodenja
samozavest
skupune
11. generična kompetenca : ORGANIZIRANJE IN NAČRTOVANJE DELA
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO

OPOMBE

OPOMBE
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Zmoţnost organiziranja
individualnega dela oz.
sposobnost sodelovanja
in dela v skupini

ZNANJA

Zmoţnost pisne in ustne
predstavitve pridobljenih
znanj

ZNANJA

Sposobnost dela v skupini

samokritičnost
pripravljenost na
sodelovanje
sprejemanje različnih
pogledov na problem in
njegovo reševanje
komunikacijske
sposobnosti
samozavest

odnos do različnih
načinov komuniciranja
odnos do timskega dela
in sodelovanja
odnos do lastnega
znanja
odnos do predhodno
usvojenega znanja
odnos do vodenja
skupine

literaturne študije izbrane naravoslovne teme
spoznavanje in delo z različnimi ljudmi in mediji
pridobivanje izkušenj pri komuniciranju

12. generična kompetenca : VERBALNA IN PISNA KOMUNIKACIJA
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
natančnost
odnos do ocenjevanja
sposobnost uporabe ţe
teţe problema
usvojenega znanja v
odnos do reševanja
različnih situacijah
problemov različnih
literaturne študije izbrane naravoslovne teme
dobro poznavanje
teţavnostnih stopenj
spoznavanje in delo z različnimi viri informacij
vsebine področja oziroma
odnos do pridobivanja
projektno delo
obravnavane teme
rešitev
odnos do ocenjevanja
rešitev problema
13. generična kompetenca : MEDSEBOJNA INTERAKCIJA
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
samokritičnost
poznavanje različne
eksperimentalno delo
teţavnostne stopnje
literaturne študije izbrane naravoslovne teme
izsledkov dognanj
spoznavanje in delo z različnimi viri informacij
logično razmišljanje
skupinsko reševanje problemov
sistematičnost
projektno delo
natančnost
14. generična kompetenca : VARNOST

OPOMBE

OPOMBE
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ZNANJA

Poznavanje varnega
ravnanja in dela v
laboratoriju

Poznavanje osnov
pravilnega in varnega in
obnašanja v naravi

SPRETNOSTI
natančnost
zbiranje informacij o
konkretnih nevarnih
kemikalijah, uporabljenih
pri izbranem eksperimentu
zbiranje informacij o
konkretnih nevarnih
kemikalijah v bazah
podatkov
sposobnost
sistematičnega pristopa
pri opazovanju in
sprememb v okolju
sposobnost
sistematičnega reševanja
problema

ODNOSI

NAČIN, KAKO

samozavedanje
pravilnega odnosa do
narave
skrb za naravo
zavedanje pomena
varnega
eksperimentiranja za
zaščito sebe in drugih
poznavanje in zavedanje
odnosov za celostno in
zdravo sobivanje v
določenem ţivljenjskem
okolju

OPOMBE

eksperimentalno delo
literaturne študije izbrane naravoslovne teme
spoznavanje in delo z različnimi viri informacij

literaturne študije študije izbrane naravoslovne
teme
spoznavanje in delo z različnimi viri informacij
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Kompetence učiteljev za poučevanje naravoslovnih
predmetov
Saša A. Glaţar , Iztok Devetak, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Povzetek
Pri snovanju sodobnih univerzitetnih študijskih programov je potrebno
za posamezno predmetno področje definirati specifične kompetence, ki
jih morajo študenti usvojiti med študijem. V prispevku so predstavljene
specifične kompetence, ki naj bi jih po mnenju anketirancev dosegli
bodoči diplomanti naravoslovnih študijskih programov (biologije, fizike,
kemije). Anketirani učitelji so tudi ocenjevali, koliko so za dane
kompetence usposobljeni sedanji diplomanti naravoslovnih študijskih
programov. Rezultati so pokazali, da je bila vrsta kompetenc v dosedanjih
programih zanemarjena; to je potrebno upoštevati pri snovanju novih
programov. Osnovne kompetence naravoslovnih programov izhajajo iz
osnov temeljnega pedagoškega znanja, poznavanja stroke v povezavi s
specialno didaktiko, kar je osnova za razvoj naravoslovnega razmišljanja.
Uvod
Osebnost učitelja je ključni faktor za uspeh ali neuspeh šole
(MacBeth, 1999). Seveda moramo pri tem upoštevati, da na učinkovitost
delovanja šole vplivajo tudi drugi dejavniki, kot so okolje, struktura kadrov,
materialni pogoji, vodenje ipd. Ko se učitelj zave, kaj dela, kako dela in je
odgovoren za svoje delo, naredi prvi korak na poti do kakovostne in bolj
ţivljenjske šole, do kakovostnega in boljšega poučevanja (Razdevšek
Pučko, 2004). Pri ugotavljanju temeljnih ciljev izobraţevalnega sistema in s
tem tudi pri iskanju poti do njihovega uresničevanja v praksi, je v pomoč
kompetenčni pristop (Marentič Poţarnik, 2006). Učiteljeve kompetence so
njegove sposobnosti, znanja, spretnosti, veščine in kvalifikacije, potrebne
za realizacijo ciljev predmeta, ki ga poučuje. Kompetence visokošolskih
diplomantov lahko natančneje, za smotre snovanja novih programov,
razvrstimo v štiri kategorije: (1) splošne (generične) kompetence
visokošolskih diplomantov nasploh; (2) splošne generične kompetence
diplomantov – strokovnih delavcev v vzgoji in izobraţevanju; (3) posebne
(specifične) kompetence v vzgoji in izobraţevanju; (4) predmetno
specifične kompetence (Razdevšek Pučko, Rugelj, 2006). Potrebno je
ovrednotiti, v kolikšni meri sedanje izobraţevanje učiteljev pripomore k
oblikovanju kompetenc bodočih učiteljev naravoslovja, in to upoštevati
pri snovanju novih programov izobraţevanja učiteljev. Učenje in
pridobivanje kompetenc zahteva tudi premik v metodah poučevanja, kar
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se še posebno odraţa pri naravoslovnih predmetih. Poudarjen je pomen
aktivnih oblik dela, med katere uvrščamo v naravoslovju predvsem
povezovanje ugotovitev pri eksperimentalnem delu s teorijo, kar spodbuja
kritično in ustvarjalno mišljenje, ki je osnova učenju z razumevanjem
(Glaţar, 2006).
Namen in cilj študije
Glavni namen empirične študije je ugotoviti, v kolikšni meri sedanje
izobraţevanje učiteljev naravoslovnih predmetov (biologije, fizike, kemije
in gospodinjstva) pripomore k oblikovanju kompetenc bodočih učiteljev,
in v kolikšni meri se te kompetence ujemajo z ţelenimi kompetencami, ki jih
učitelji pri svojem delu potrebujejo. Na osnovi vsebine raziskave lahko
zastavimo naslednja raziskovalna vprašanja:
- Koliko so po mnenju anketirancev učitelji naravoslovja usposobljeni
za
uresničevanje
posamezne
kompetence
(pridobljena
kompetenca)?
- Koliko naj bi bili po mnenju anketirancev učitelji naravoslovja
usposobljeni za uresničevanje posamezne kompetence (zaţelena
kompetenca)?
- Pri katerih kempetencah so največje razlike med pridobljeno in
zaţeleno kompetenco?
Metode
Vzorec: V namenski vzorec so bili vključeni učitelji naravoslovnih
predmetov v osnovni šoli: 225 učiteljev biologije, 206 učiteljev fizike, 210
učiteljev kemije.
Inštrument: Uporabljen inštrument zbiranja podatkov je anketni vprašalnik
za posamezno naravoslovno področje. V okviru koordinacije študija
naravoslovnih predmetov na Pedagoški fakulteti na Univerzi v Ljubljani so
eksperti pripravili sklope kompetenc specifičnih za učitelja posameznega
naravoslovnega področja v osnovni šoli: biologije, fizike, kemije in
gospodinjstva. Končna oblika vprašalnika je vsebovala od 12 do 16
specifičnih kompetenc za posamezno naravoslovno področje, in sicer 16
za biologijo, 13 za fiziko, 12 za kemijo ter 15 za gospodinjstvo. Specifične
kompetence različnih naravoslovnih predmetnih področij so bile
razvrščene v devet sklopov, ki odraţajo osnovne značilnosti
naravoslovnega izobraţevanja, in sicer: (1) sposobnost naravoslovnega
mišljenje; (2) poznavanje pojmov stroke in njihovih povezav; (3) sposobnost
povezovanja teorije in eksperimentalnega dela; (4) usposobljenost za
organizacijo
in
vodenje
eksperimentalnega
dela
ter
varno
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eksperimentiranje; (5) matematična usposobljenost; (6) poznavanje
strategije reševanja problemov in specifičnih učnih strategij; (7)
usposobljenost za uporabo računalnika, pridobivanje informacij, (8)
razvijanje
vizualizacijskih
sposobnosti,
sposobnost
povezovanja
makroskopske, submikroskopske in simbolne ravni razumevanja pojmov;
(9) sposobnost povezovanja naravoslovja in druţbe, poznavanje
problematike okolja.
Anketiranci so posamezno pridobljeno in zaţeleno kompetenco
ocenjevali na osnovi štiristopenjske ocenjevalne lestvice. Ocena 1 je
pomenila, da učitelj za kompetenco ni usposobljen ali ni skoraj nič
usposobljen, ocena 2 je pomenila, da je učitelj za kompetenco malo
usposobljen, ocena 3, da je učitelj za kompetenco precej usposobljen ter
ocena 4 da je za kompetenco učitelj zelo usposobljen. Iste ocene so
ankterianci imeli na razpolago pri ocenjevanju zaţelenih kompetenc.
Kompetence, katerih povprečna ocena je bila vsaj 3, so bile interpretirane
kot visoko doseţene oz. pomembne kompetence za učitelja
naravoslovnih predmetov, kompetence, katerih povprečna ocena je bila
pod 3 pa kot nizko doseţene oz. pomembne kompetence.
Notranja konsistentnost oz. zanesljivost vprašalnikov je zadovoljiva,
saj Cronbachov koeficient za posamezne vprašalnike znaša: biologija –
= 0,91; fizika – = 0,79; kemija – = 0,86; gospodinjstvo – = 0,88.
Veljavnost vprašalnika je bila kontrolirana s pomočjo faktorske
analize. S prvim faktorjem je pojasnjenih 37,94 % variance pridobljenih
kompetenc učitelja biologije. Trije faktorji so nasičeni z variablami, katerih
korelacije znašajo od 0,35 do 0,79. Z enim faktorjem je pojasnjenih kar
70,04 % variance zaţelenih kompetenc učitelja biologije. Ta faktor je
saturiran s spremenljivkami, katerih korelacije znašajo od 0,68 do 0,89.
S prvim faktorjem je pojasnjene 35,22 % variance pridobljenih
kompetenc učitelja fizike. Trije faktorji so saturirani z variablami, katerih
korelacije znašajo od 0,31 do 0,71. S prvim faktorjem je pojasnjenih 36,03 %
variance zaţelenih kompetenc učitelja fizike.
S prvim faktorjem je pojasnjenih 37,08 % variance pridobljenih
kompetenc učitelja kemije. Trije faktorji so saturirani z variablami, katerih
korelacije znašajo od 0,46 do 0,84. Z enim faktorjem je pojasnjenih kar
58,76 % variance zaţelenih kompetenc učitelja kemije, ta faktor je
saturiran z variablami, katerih korelacije znašajo od 0,62 do 0,89. Štirje
faktorji so nasičeni z variablami, katerih korelacije znašajo od 0,31 do 0,97.
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S prvim faktorjem je pojasnjenih 48,36 % variance pridobljenih
kompetenc učitelja gospodinjstva. Dva faktorja sta saturirana z variablami,
katerih korelacije znašajo od 0,31 do 0,79. S prvim faktorjem je pojasnjenih
36,05 % variance zaţelenih kompetenc učitelja gospodinjstva. Štirje faktorji
so saturirani z variablami, katerih korelacije znašajo od 0,32 do 0,89. Vse
korelacije manifestnih spremenljivk z ekstrahiranim faktorjem kaţejo na
ustrezno konstruktno veljavnost celotnega vprašalnika.
Zbiranje in obdelava podatkov: Zbiranje podatkov je potekalo v januarju
2005. Na osnovne šole je bilo po pošti poslanih 500 anketnih vprašalnikov,
vrnjenih je bilo 60 % vprašalnikov. Anketni vprašalniki so bile obdelani
ločeno za posamezno predmetno področje. Podatki so bili obdelani na
ravni frekvenčne distribucije, deskriptivne (aritmetična sredina, standardni
odklon) in inferenčne statistike (t-preizkus za ugotavljanje statistične
pomembnosti razlik med aritmetičnima sredinama istega vzorca). Iz
podatkov, zbranih ločeno za posamezno predmetno področje, je bila
pripravljena tabela, v kateri so zbrani podatki za pridobljene in zaţelene
kompetence razvrščeni v devet sklopov, ki odraţajo osnovne značilnosti
naravoslovnega izobraţevanja.
Za določanje veljavnosti instrumenta smo uporabili faktorsko analizo
(% pojasnjene variance s prvim faktorjem), za določanje zanesljivosti pa
Cronbachov koeficient alfa.
Absolutne razlike v povprečni oceni posamezne pridobljene in
zaţelene kempetence so podane v tabeli za posamezen naravosloven
predmet. V tabelah je podana tudi razlika med aritmetičnima sredinama
ocen pridobljene in zaţelene kompetence ter ocenjena njena statistična
pomembnost.
Pridobljena in zaţelena usposobljenost učiteljev biologije
Razlike med povprečnimi ocenami med pridobljeno in zaţeleno
usposobljenost niso za vse specifične kompetence za učitelja biologije
statistično pomembne. Tako je mogoče iz Tabele 1 povzeti, da učitelji
sodijo, da so ţe sedaj glede na potrebe pri svojem delu dovolj
usposobljeni za kompetenci: (1) poznavanje in razumevanje principov
zgradbe in delovanja ţivih bitij (razlika med njunima povprečnima
ocenama je –0,03) in (2) poznavanje zgradbe in delovanje človeškega
telesa, razvoj človeka, vklopljenost človeka v biosfero in njegov vpliv na
okolje (razlika je –0,07). Prav tako se kaţe manjša, vendar še vedno
statistično pomembna razlika pri kompetenci “poznavanje in razumevanje
odnosov med ţivimi bitij ter med ţivimi bitjem in ţivim in neţivim okoljem”
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(2p = 0,028). Vse ostale kompetence kaţejo večje razlike med ţeleno in
pridobljeno kompetenco učitelja biologije.
Specifična kompetenca

Pridobljena
M
SD

Zaţelena
M
SD

Razlika
vM

t (df)

2p

Razvijanje sposobnosti
3,44 0,673 3,66 1,018
–0,22
–2,75 (224) 0,006
naravoslovnega mišljenja.
Znanje osnov matematike, fizike in
3,04 0,764 3,35 1,024
–0,31
–3,71 (224) 0,000
kemije.
Poznavanje temeljnih dejstev in
3,27 0,701 3,56 0,934
–0,29
–3,72 (224) 0,000
zakonitosti ţivega sveta.
Poznavanje in razumevanje
pestrosti mikrobnega, rastlinskega 3,24 0,763 3,56 0,953
–0,32
–4,05 (224) 0,000
in ţivalskega sveta.
Poznavanje in razumevanje
principov zgradbe in delovanja
3,45 0,755 3,48 1,065
–0,03
–0,39 (224) 0,697
ţivih bitij.
Poznavanje in razumevanje
odnosov med ţivimi bitij ter med
3,51 0,599 3,68 0,961
–0,17
–2,22 (224) 0,028
ţivimi bitij ter ţivim in neţivim
okoljem.
Poznavanje zgradbe in delovanje
človeškega telesa, razvoj človeka,
3,55 0,626 3,62 1,025
–0,07
–0,89 (224) 0,372
vklopljenost človeka v biosfero in
njegov vpliv na okolje.
Poznavanje domače flore in favne
3,00 0,671 3,66 0,878
–0,66
–8,67 (224) 0,000
ter njenih značilnosti in potenciala.
Poznavanje temeljnih etičnih pravil
ter slovenske in evropske
–13,59
2,32 0,758 3,32 0,948
–1,01
0,000
zakonodaje varovanja ţivih bitij in
(224)
varovanja okolja.
Razumevanje bioloških znanosti in
njihovega vpliva na razvoj
2,68 0,724 3,20 0,987
–0,52
–6,69 (224) 0,000
človeške druţbe, znanosti, filozofije,
medicine in gospodarstva.
Razumevanje dostojanstva
ţivljenja in pomembnost ţivih bitij v 3,27 0,803 3,52 0,936
–0,24
–3,19 (224) 0,002
vseh pojavnih oblikah.
Razumevanje razvojnosti neţivega
in ţivega sveta, vključno s
3,29 0,676 3,53 0,940
–0,24
–3,20 (224) 0,002
človekom.
Razumevanje manipulacij in
–11,12
problemov, ki jih povzroča zloraba 2,56 0,870 3,45 0,935
–0,89
0,000
(224)
bioloških raziskav.
Razumevanje predsodkov do ţivali
in rastlin ter sposobnost za
odkrivanje predsodkov z lastnim
3,26 0,760 3,60 0,921
–0,33
–4,36 (224) 0,000
zgledom in neposrednim stikom z
ţivimi bitij.
Obvladovanje veščin terenskega
in laboratorijskega dela ter gojenja
3,02 0,834 3,68 0,904
–0,66
–7,45 (224) 0,000
organizmov za pedagoške
potrebe.
Obvladovanje metodike
posredovanja teoretičnih in
3,26 0,805 3,69 0,930
–0,44
–5,32 (224) 0,000
praktičnih znanj v okviru pouka.
Skupno število točk (kompetence
50,13 7,183 56,55 12,83
–6,42
–6,24 (224) 0,000
biologija).
Tabela: Opisna statistika in statistična pomembnost razlike med povprečno oceno pridobljene in zaţelene
kompetence učitelja biologije

Iz tabele je mogoče povzeti, da so od šestnajstih kompetenc za pet
kompetenc značilne večje razlike (nad –0,50) v povprečni oceni med
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pridobljeno in zaţeleno vrednostjo. Te kompetence sodijo v kategorijo s
povprečno oceno 3 (učitelj je za kompetenco precej usposobljen) ali
manj. Anketirani učitelji biologije menijo, da za te kompetence niso
ustrezno usposobljeni. Pri tem pa poudarjajo njihov pomen za doseganje
ciljev učnega načrta biologije v osnovni šoli. Med te kompetence sodijo:
(1) poznavanje temeljnih etičnih pravil in slovenske in evropske
zakonodaje varovanja ţivih bitij in varovanja okolja (–1,01), (2)
razumevanje manipulacij in problemov, ki jih povzroča zloraba bioloških
raziskav (–0,89), (3) obvladovanje veščin terenskega in laboratorijskega
dela ter gojenja organizmov za pedagoške potrebe (–0,66), (4)
poznavanje domače flore in favne ter njenih značilnosti in sposobnosti (–
0,66), (5) razumevanje bioloških znanosti in njihovega vpliva na razvoj
človeške druţbe, znanosti, filozofije, medicine in gospodarstva.
Pridobljena in zaţelena usposobljenost učiteljev fizike
Z analizo razlik v povprečnih ocenah med pridobljenimi in zaţelenimi
kompetencami je mogoče ugotoviti, da so vse razlike statistično pomembne
(Tabela 113).

Specifična kompetenca
Razvijanje sposobnosti
naravoslovnega mišljenja.
Poznavanje in razumevanje
temeljnih fizikalnih konceptov in
njihova uporaba pri razlagi
naravnih pojavov in dogajanj v
okolju.
Poznavanje in razumevanje vpliva
fizike na razvoj tehnike in
tehnologije.
Povezovanje makroskopske in
submikroskopske razlage pojavov.
Razumevanje in reševanje osnovnih
fizikalnih problemov na kvalitativni
in kvantitativni ravni.
Računske spretnosti za reševanje
problemov in sposobnost ocene
reda velikosti in enot rezultatov.
Obvladovanje različnih specifičnih
učnih strategij.
Priprava izvedba in interpretacija
demonstracijskih eksperimentov.
Obvladovanje osnovnih merskih
metod in uporaba pri pouku in
laboratorijskih vajah učencev.
Prikaz in interpretacija
eksperimentalnih podatkov in
njihova povezava s teorijo, ocena
natančnosti izmerjenih količin.
Organizacija in vodenje
projektnega, skupinskega in
laboratorijskega dela.

Pridobljena
M
SD

Zaţelena
M
SD

Razlika
vM

t (df)

2p

3,13

0,770

3,83

0,583

–0,69

–12,62
(205)

0,000

3,27

0,780

3,78

0,723

–0,51

–7,82 (205)

0,000

1,03

1,481

1,24

1,755

–0,21

–5,36 (205)

0,000

2,59

0,826

3,38

0,891

–0,80

–13,29
(205)

0,000

3,22

0,824

3,66

0,822

–0,44

–5,84 (205)

0,000

3,47

0,723

3,63

0,753

–0,16

–2,54 (205)

0,012

2,87

0,860

3,58

0,963

–0,71

–9,24 (205)

0,000

3,17

0,853

3,72

0,806

–0,55

–7,55 (205)

0,000

3,31

0,802

3,70

0,800

–0,39

–5,59 (205)

0,000

3,16

0,695

3,58

0,809

–0,42

–6,65 (205)

0,000

2,79

0,912

3,68

0,701

–0,89

–11,57
(205)

0,000
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Uporaba računalnika pri
–16,11
2,23 0,983 3,56
0,672
–1,33
0,000
eksperimentalnem delu.
(205)
Usposobljenost za varno
eksperimentiranje, sposobnost
–12,17
ocene nevarnosti dela, poznavanje 2,88 0,883 3,77
0,596
–0,89
0,000
(205)
varnostnih predpisov in ravnanje v
skladu z njimi.
Skupno število točk (kompetence
–14,11
37,10 6,455 45,10 5,893
–8,00
0,000
fizika).
(205)
Tabela: Opisna statistika in statistična pomembnost razlike med povprečno oceno pridobljene in zaţelene
kompetence učitelja fizike

Vse razlike so v prid zaţelenim kompetencam, tako je mogoče
povzeti, da sedanji učitelji niso popolnoma zadovoljni z doseţenimi
sposobnostmi za pouk fizike. Največja razlika med pridobljeno in zaţeleno
kompetenco se kaţe pri kompetenci “uporaba računalnika pri
eksperimentalnem delu” (–1,33). Razlika za več kot 0,5 ocene se kaţe tudi
pri vseh ostalih kompetencah, razen pri usposobljenosti za: (1)
razumevanje in reševanje osnovnih fizikalnih problemov na kvalitativni in
kvantitativni ravni (–0,44), (2) prikaz in interpretacijo eksperimentalnih
podatkov in njihovo povezavo s teorijo (–0,42), (3) obvladovanje osnovnih
merskih metod in uporaba pri pouku in laboratorijskih vajah učencev (–
0,39), (4) poznavanje in razumevanje vpliva fizike na razvoj tehnike in
tehnologije (–0,21), (5) računske spretnosti za reševanje problemov in
sposobnost ocene reda velikosti in enot rezultatov (–0,16). Ugotoviti je
mogoče, da so v dosedanjem študiju fizike učitelji dokaj dobro
usposobljeni za interpretacijo rezultatov eksperimentalnega dela in
fizikalno računanje, kar kaţe na to, da na tem področju ni potrebno v
veliki meri spreminjati ţe obstoječih učnih načrtov predmetov, ki razvijajo
omenjene kompetence. Na drugi strani pa je tako pridobljena kot
zaţelena ocena kompetence “poznavanje in razumevanje vpliva fizike na
razvoj tehnike in tehnologije” dokaj nizka in po mnenju učiteljev fizike ni
potrebna. Njihovo mnenje o tej kompetenci je lahko z vidika razvoja
druţbe in vloge naravoslovja pri tem neutemeljeno.
Pridobljena in zaţelena usposobljenost učiteljev kemije
V tabeli so podane povprečne ocene za izbrane kompetence
učiteljev kemije. Iz tabele 3 je mogoče povzeti, da so vse razlike med
povprečnimi
ocenami
za
posamezne
kompetence
statistično
pomembne.
Specifična kompetenca
Razvijanje sposobnosti
naravoslovnega mišljenja.
Poznavanje, razumevanje in
uporaba pojmov stroke in njihovih
povezav in teorij.

Pridobljena
M
SD

Zaţelena
M
SD

Razlika
vM

t (df)

2p

3,36

0,713

3,65

0,997

–0,29

– 3,51 (209) 0,001

3,28

0,699

3,55

1,012

–0,27

–3,57 (209) 0,000
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Povezovanje makroskopskih
zaznav z razlago na
3,07 0,878 3,50 0,979
–0,43
–5,51 (209) 0,000
submikroskopski ravni in z zapisi na
simbolni ravni.
Razumevanje in reševanje
osnovnih kvalitativnih in
3,23 0,799 3,57 0,890
–0,34
–4,44 (209) 0,000
kvantitativnih problemov.
Vrednotenje in interpretacija ter
povezovanje informacij in
3,16 0,854 3,57 0,942
–0,41
–5,35 (209) 0,000
podatkov.
Razvijanje vizualizacijskih
sposobnosti za predstavitev in
3,06 0,813 3,64 0,913
–0,58
–7,90 (209) 0,000
razumevanje zgradbe snovi.
Usposobljenost za varno ravnanje
s snovmi in varno
3,23 0,750 3,86 0,645
–0,63
–8,94 (209) 0,000
eksperimentiranje, sposobnost
ocene varnosti dela.
Interpretacija eksperimentalnih
podatkov in njihova povezava s
3,30 0,692 3,71 0,821
–0,41
–5,57 (209) 0,000
teorijo (tudi obratno).
Organizacija in vodenje
3,20 0,775 3,75 0,811
–0,55
–6,71 (209) 0,000
eksperimentalnega dela.
Matematične spretnosti za
reševanje problemov in
3,05 0,772 3,46 0,848
–0,41
–5,72 (209) 0,000
sposobnost ocene reda velikosti
in enot rezultatov.
Poznavanje vpliva kemije in
kemijske tehnologije na razvoj
2,96 0,791 3,58 0,867
–0,62
–8,15 (209) 0,000
druţbe.
Razumevanje okoljske
problematike in ukrepov za
3,19 0,753 3,73 0,786
–0,54
–6,82 (209) 0,000
preprečevanje in zmanjšanje
onesnaţevanja.
Skupno število točk (kompetence
38,09 5,622 43,58 7,983
–5,49
–8,20 (209) 0,000
kemija).
Tabela: Opisna statistika in statistična pomembnost razlike med povprečno oceno pridobljene in zaţelene
kompetence učitelja kemije

Največjo razliko med povprečnimi vrednostmi pridobljenih in
zaţelenih kompetenc so anketiranci izrazili pri kompetencah: (1)
usposobljenost za varno ravnanje s snovmi in varno eksperimentiranje,
sposobnost ocene varnosti dela (–0,63) in (2) poznavanje vpliva kemije in
kemijske tehnologije na razvoj druţbe (–0,62). Na osnovi tega lahko
sklepamo, da je potrebno še več pozornosti nameniti varnemu
eksperimentalnemu delu. To se odraţa tudi v praksi, saj učitelji kemije
premalo
vključujejo
različne
oblike
eksperimentalnega
dela
(demonstracijske poskuse, skupinsko delo učencev) v pouk. Učitelji so
prešibko usposobljeni za povezovanje kemijskih vsebin z ţivljenjem, tj. za
razlago pojavov in sprememb okoli nas. Posledica tega je, da se učenci
premalo zavedajo pomena kemije za naše ţivljenje in posledic
neodgovornega ravnanja s snovmi na okolje. Najmanjše razlike so učitelji
izrazili pri kompetencah: (1) poznavanje, razumevanje in uporaba pojmov
stroke in njihovih povezav in teorij (–0,27) ter razvijanje sposobnosti
naravoslovnega mišljenja (–0,29). Iz tega lahko sklepamo, da se učitelji
čutijo suverene v kemijskem znanju, potrebnem za poučevanje kemije v
osnovni šoli. To, da učitelji kemije nimajo teţav z naravoslovnim načinom
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razmišljanja, se ne ujema s problemi, ki so jih na strokovnih srečanjih izkazali
v zvezi s poučevanjem naravoslovnih pojavov pri predmetu Naravoslovje v
šestem in sedmem razredu osnovne šole. Prav podajanje vsebin pri tem
predmetu zahteva naravoslovni način razmišljanja.
Primerjalna
analiza
naravoslovja

posameznih

sklopov

kompetenc

učiteljev

Vsebinsko sorodne kompetence za posamezne naravoslovne
predmete so bile zdruţene v devet sklopov. Rezultati so podani v naslednji
tabeli:

Kompetenca

Pridobljena
/%

Zaţelen
a
/%

1 Naravoslovno mišljenje
ke

Razvijanje sposobnosti naravoslovnega mišljenja.

45,2

84,3

fiz

Razvijanje sposobnosti naravoslovnega mišljenja.

30,1

87,9

52,0

86,7

29,5

77,9

37,6

74,8

40,8

86,9

39,6

71,6

9,1

72,4

55,1

70,7

21,8

79,6

55,6

85,8

60,4

82,2

39,65

70,2

38,6

80,7

bio Razvijanje sposobnosti naravoslovnega mišljenja.
gos Razvijanje sposobnosti naravoslovnega in druţboslovnega
razmišljanja.
2 Pojmi stroke in njihove povezave
ke Poznavanje, razumevanje in uporaba pojmov stroke in
njihovih povezav in teorij.
fiz
Poznavanje in razumevanje temeljnih fizikalnih konceptov in
njihova uporaba pri razlagi naravnih pojavov in dogajanj v
okolju.
bio Poznavanje temeljnih dejstev in zakonitosti ţivega sveta.
Poznavanje in razumevanje pestrosti mikrobnega,
rastlinskega in ţivalskega sveta.
Poznavanje in razumevanje principov zgradbe in delovanja
ţivih bitij.
Poznavanje domače flore in favne ter njenih značilnosti in
posebnosti.
Poznavanje in razumevanje odnosov med ţivimi bitij ter med
ţivim bitjem in ţivim in neţivim okoljem.
Poznavanje zgradbe in delovanja človeškega telesa, razvoj
človeka, vklopljenost človeka v biosfero in njegov vpliv na
okolje.
Razumevanje razvojnosti neţivega in ţivega sveta, vključno s
človekom.
gos Poznavanje, razumevanje in uporaba pojmov stroke in
njihovih povezav in teorij.

3 Povezovanje teorije in eksperimentalnega dela
ke Interpretacija eksperimentalnih podatkov in njihova povezav
41,9
83,3
s teorijo (tudi obratno).
fiz
Prikaz in interpretacija eksperimentalnih podatkov in njihova
29,6
69,4
povezava s teorijo, ocena natančnosti izmerjenih količin.
4 Organizacija in vodenje eksperimentalnega dela, varno eksperimentiranje, merske
metode
ke Organizacija in vodenje eksperimentalnega dela.
38,6
86,7
ke
fiz

Organizacija in vodenje eksperimentalnega dela.
Organizacija in vodenje projektnega, skupinskega in
laboratorijskega dela.

38,6

86,7

22,3

75,7
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Priprava, izvedba in interpretacija demonstracijskih
eksperimentov.
bio Obvladovanje veščin terenskega in laboratorijskega dela ter
gojenja organizmov za pedagoške potrebe.
gos Organizacija in vodenje praktičnega dela.
Organizacija ter vodenje skupinskega in projektnega dela.
ke
fiz
gos

fiz

Usposobljenost za varno ravnanje s snovmi in varno
eksperimentiranje, sposobnost ocene nevarnosti dela.
Usposobljenost za varno eksperimentiranje, sposobnost
ocene nevarnosti dela, poznavanje varnostnih predpisov in
ravnanje v skladu z njimi.
Obvladovanje praktičnega dela vezanega na poučevanje
vsebin predmeta.
Sposobnost vrednotenja učenčevih spretnosti pri praktičnem
pouku.
Obvladovanje osnovnih merskih metod in uporaba pri pouku
in laboratorijskih vajah učencev.

5 Matematična usposobljenost
ke
Matematične spretnosti za reševanje problemov in
sposobnost ocene reda velikosti in enot rezultatov.
fiz
Računske spretnosti za reševanje problemov in sposobnost
ocene reda velikosti in enot rezultatov.
bio Znanje osnov matematike, fizike in kemije.
6 Reševanje problemov, specifične učne strategije
ke
Razumevanje in reševanje osnovnih kvalitativnih in
kvantitativnih problemov.
fiz
Razumevanje in reševanje osnovnih fizikalnih problemov na
kvalitativnem in kvantitativnem nivoju.
fiz
bio
gos

Obvladovanje različnih specifičnih učnih strategij.
Obvladovanje metodologije posredovanja teoretičnih in
praktičnih znanj v okviru pouka bioloških predmetov.
Obvladovanje specifičnih učnih strategij.

7 Uporaba računalnika
fiz
Uporaba računalnika pri eksperimentalnem delu.
ke

Vrednotenje in interpretacija ter povezovanje informacij in
podatkov.

37,4

84,0

30,7

83,1

31,8

88,1

33,5

81,8

41,0

93,8

25,2

82,0

43,8

86,4

26,7

86,4

46,6

81,1

28,1

59,0

56,8

71,8

26,7

56,4

40,0

71,4

39,3

77,7

20,9

75,7

42,2

85,8

28,4

81,3

32,9

69,0

8,7

54,4

8 Vizualizacija, povezovanje makroskopske in submikroskopske ravni pojmov
ke
Razvijanje vizualizacijskih sposobnosti za predstavitev in
30,0
razumevanje zgradbe snovi.
ke
fiz

Povezovanje makroskopskih zaznav z razlago na
mikroskopskem nivoju in z zapisi na simbolnem nivoju.
Povezovanje makroskopske in mikroskopske razlage
pojavov.

80,0

32,9

69,0

8,7

54,4

23,3

71,9

8,7

22,3

10,7

43,1

12,4

62,7

44,0

75,1

45,3

68,0

9 Naravoslovje in druţba, okolje
ke
fiz
bio

Poznavanje vpliva kemije in kemijske tehnologije na razvoj
druţbe.
Poznavanje in razumevanje vpliva fizike na razvoj tehnike in
tehnologije.
Razumevanje bioloških znanosti in njihovega vpliva na razvoj
človeške druţbe, znanosti, filozofije, medicine in
gospodarstva.
Razumevanje manipulacij in problemov, ki jih povzroči
zloraba bioloških raziskav.
Razumevanje predsodkov do ţivali in rastlin ter sposobnost
za odklanjanje predsodkov z lastnim zgledom in
neposrednim stikom z ţivimi bitij.
Razumevanje dostojanstva ţivljenja in pomembnosti ţivih bitij
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v vseh pojavnih oblikah.
Poznavanje temeljnih etičnih pravil ter slovenske in evropske
zakonodaje s področja varovanja ţivih bitij in varovanje
okolja.

4,9

51,6

ke

Razumevanje okoljske problematike in ukrepov za
37,1
84,3
preprečevanje in zmanjševanje onesnaţenja.
gos Poznavanje problemov okolja in razumevanje pomena ter
46,0
86,4
načina njegovega varovanja.
Tabela: Odstotki najvišjih ocen posamezne specifične pridobljene oz. zaţelene kompetence.

Iz analize rezultatov je razvidno, da se posamezne kompetence,
potrebne za poučevanje posameznih naravoslovnih področij, med seboj
prekrivajo. Pri oblikovanju učiteljev naravoslovja premalo razvijamo
kompetence, ki omogočajo naravoslovno mišljenje in s tem obravnavo
naravoslovnih pojavov kot celote. V okviru posameznih naravoslovnih
področij preveč poudarjamo obravnavo posameznih pojmov stroke, jih ne
povezujemo med seboj in s tem ne razvijamo sposobnosti njihove uporabe
pri razumevanju realnih situacij.
Učitelji navajajo, da so premalo usposobljeni za povezovanje teorije
z eksperimentalnim delom. Predvsem so premalo usposobljeni za
organizacijo in vodenje eksperimentalnega dela, dodatno teţavo pa
predstavlja tudi usposobljenost za varno eksperimentiranje in s tem tudi
sposobnost presoje nevarnosti dela. Pri biologiji je posebej razvidna šibka
usposobljenost učiteljev za terensko delo učencev.
Pri didaktiki je poudarjen pomen poznavanja metode reševanja
realnih problemov in s tem razvijanje metod dela, ki razvijajo uporabo in
povezovanje znanja. Ob tem je poudarjeno, da je za uspešno
poučevanje osnova poznavanje stroke, na katero se naveţejo specialne
didaktike. Poudarek je tudi na razvijanju sposobnosti vključevanja
računalnika v pouk pri iskanju informacij, eksperimentalnem delu in
uporabi zgoščenk, za kar so učitelji premalo usposobljeni.
Pri specialnih naravoslovnih didaktikah, predvsem pri kemiji, je
poudarjeno razvijanje sposobnosti povezovanja makroskopskih zaznav z
razlago na mikroskopskem nivoju in zapisi na mikroskopskem nivoju. Za
razvijanje teh sposobnosti je nujno razvijanje vizualizacijskih sposobnosti ter
tesno povezovanje stroke in njene didaktike.
Predvsem pri biologiji in delno pri kemiji so navedene tudi
kompetence, ki razvijajo poznavanje vpliva kemije in kemijske tehnologije
na razvoj druţbe, pri biologiji pa sposobnost razumevanja vpliva biologije
na razvoj človeške druţbe.
Zaključek
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Nekatere ugotovljene velike razlike (več kot 1) med zaţelenimi in
pridobljenimi kompetencami pri učiteljih kemije, biologije, gospodinjstva in
fizike, so lahko tudi posledica generacijskih razlik med populacijo učiteljev
in jih je moţno nadoknaditi z ustreznim doizobraţevanjem (Tabela 1:
Poznavanje temeljnih etičnih pravil ter slovenske in evropske zakonodaje
varovanja ţivih bitij in varovanja okolja; Tabela 2: Uporaba računalnika pri
eksperimentalnem delu; in Tabela 4: Obvladovanje organizacije in
vodenja šolske prehrane – zaradi spremenjene zakonodaje).
Pri snovanju novih programov pa je potrebno upoštevati skupna
izhodišča za spoznavanje in razumevanje naravoslovja. S tem bi dosegli
večjo fleksibilnost programov, ki bi ustrezali zahtevam sodobne šole. Pri
tem mislimo na poučevanje naravoslovja v šestem in sedmem razredu
osnove šole in na oblikovanje profesorja, ki ne bo usposobljen le za
poučevanje dveh naravoslovnih predmetov v osnovni šoli. Tako ne bi bilo
potrebno zasnovati posebne smeri študija za poučevanje naravoslovja v
šestem in sedmem razredu osnovne šole, ampak dopolniti dvopredmetne
naravoslovne vezave v drugi stopnji bolonjskega študija s potrebnimi
specifičnimi znanji tretjega predmeta. Tako bi usposobili učitelja za
poučevanje dveh osnovnih naravoslovnih predmetov in naravoslovja v
niţjih razredih osnovne šole.
Pri razvijanju posameznih naravoslovnih programov je potrebno
upoštevati tudi, katere kompetence so bile pri dosedanjem izobraţevanju
učiteljev naravoslovja premalo razvite. Programe je potrebno graditi
predvsem na razvijanju naravoslovnega mišljenja, ki izhaja iz solidnega
znanja stroke in navezovanja na sodobno specialno didaktiko.
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Do kompetenc kompetentno?
Janja Majer, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru

V globalizaciji, v katero smo vpeti vsi ljudje z neprestanimi novimi
izzivi, bo vsak drţavljan potreboval vrsto ključnih kompetenc, da se bo
lahko proţno prilagajal hitro spreminjajočemu in medsebojno zelo
povezanemu svetu. Evropska unija tako ponuja evropski referenčni okvir, ki
opredeljuje »ključne« kompetence za vseţivljenjsko učenje kot
kombinacijo znanja, spretnosti in odnosov, ki jih vsi ljudje potrebujemo za
osebno izpolnitev, dejavno drţavljanstvo, socialno vključenost in
zaposlitev. 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.

Vse ključne kompetence se štejejo za enako pomembne, se
medsebojno prekrivajo, povezujejo in podpirajo. Obstajajo številne teme,
ki
se
uporabljajo
v
celotnem
referenčnem
okviru:
kritično
razmišljanje,ustvarjalnost, dajanje pobud, reševanje problemov, ocena
tveganj, sprejemanje odločitev ter konstruktivno obvladovanje čustev so
pomemben dejavnik pri vseh osmih ključnih kompetencah.
Potreba po usposabljanju mladih s potrebnimi ključnimi
kompetencami in izboljšanje doseganja ravni izobrazbe sta sestavna dela
Integriranih smernic za rast in delovna mesta, ki jih je junija 2005 potrdil
Evropski svet. Smernice zaposlovanja zlasti zahtevajo prilagoditev sistema
izobraţevanja in usposabljanja kot odziv na nove zahteve po
kompetencah s pomočjo boljše identifikacije poklicnih potreb in ključnih
kompetenc kot del programov reform drţav članic.
Izobraţevanje ima s svojo dvojno vlogo v socialnem in ekonomskem
smislu, ključni pomen pri zagotavljanju, da drţavljani pridobijo ključne
kompetence, ki jih potrebujejo, da se na proţen način prilagodijo
globalnim spremembam v svetu.
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V svoji nepogrešljivi vlogi v izobraţevanju (še vedno) ostaja učitelj, ki
s svojim delom vpliva na mišljenje in delovanje prihodnje generacije.
Kakovost njegove pedagoške funkcije pa tudi v današnjem času ni
mogoče zaobiti. Na eni strani tako izpostavljamo kompetence, ki bi jih naj
dosegali, a pri tem ne smemo obiti učitelja, ki je prav tako postavljen pred
izzive prepletenosti in nepreglednosti človeške dejavnosti, eksplozijo
informacijske tehnologije, naraščajočo socialno neenakost, degradacijo
okolja in rušenje tradicionalnih vrednot.
Kako kompetenten bo v tej svoji vlogi učitelj?
Kako kompetentno pripravljamo bodoče učitelje na njihovo vlogo?
Še vedno so aktualne razprave o opredelitvi vloge učitelja, še
posebej ob prenovi visokošolskega izobraţevalnega sistema po bolonjskih
načelih, ki je ţe v zaključni fazi.
Kako je zasnovano izobraţevanje učiteljev kemije v tem iztekajočem
času Univerzitetnega dvopredmetnega izobraţevalnega programa
Kemija in … na Fakulteti za naravoslovje in matematiko, Univerze v
Mariboru ter kakšne so splošne ugotovitve?
Pri usposabljanju bodočih učiteljev kemije in… se snovno-predmetni
in pedagoško-didaktični vidik medsebojno prepletata. V prvih dveh letih
študija študentje pridobivajo predvsem teoretična in praktična znanja
kemije in teoretična znanja profesionalno usmerjenih predmetov kot so
pedagogika, psihologija in splošna didaktika.
V tretjem letniku študija se študenti tudi praktično usposabljajo in v
okviru tega doţivijo realno sliko svojega bodočega poklica, ki je izredno
zahtevna in kompleksna. Tako si razvijajo kompetence na snovnem,
didaktičnem, socialnem in osebnostnem področju delovanja. Ta področja
se med seboj povezujejo v logično sklenjeno celoto. Za uspešno učiteljevo
delovanje se tudi njegove (učiteljeve) kompetence morajo povezovati v
usklajeno in funkcionalno celoto.
Začetno praktično poklicno usposabljanje bodočih učiteljev na
Oddelku za kemijo poteka v obliki praktikumov (didaktični / laboratorijsko
didaktični) z mikropoukom, hospitacij, nastopov in strnjene pedagoške
prakse. V svojih prvih nastopih samostojnega poučevanja, tudi v
mikropouku, se študent sreča z vsemi razseţnostmi pouka in zlasti
posamezne didaktične enote, ki je temeljni strukturni del programa in
najmanjši sklenjeni del vzgojno – izobraţevalnega procesa. Na eni strani so
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to strukturne sestavine in na drugi strani dinamične razseţnosti (vso
dogajanje) didaktične enote kot prikazuje naslednja shema:

Poloţaj in vloga učencev

Cilji
Vsebina
procesa
Didaktična
sredstva

Poloţaj in vloga učitelja
Didaktična
enota

Odnosi med subjekti
Aktivnost učitelja
Aktivnost učencev

didaktično
okolje

Metodološki pristopi in
metode

čas

Organizacija
Potek procesa

Shema: Strukturne in dinamične razseţnosti didaktične enote

Ĉeprav študentu v nadzorovanih poskusih samostojnega
poučevanja svetujemo, jih spremljamo in usmerjamo mora vsak, ki
nastopa delovati samostojno. Pri tem si celoten pouk, namere in
pričakovanja izvajalcev večina študentov jasno predstavlja. Svoje
ravnanje pa še posebej osvetli v kasnejši analizi po opravljenem nastopu. Z
njo ugotovi tudi odziv in delovanje učencev ter vse predvidene in
nepredvidene učinke pouka. Med analizo poteka tudi kritika, ki študentu
pomaga do uvida v svoje lastno delovanje, hkrati pa je tudi sodba o
njegovem delovanju. To je za študente zelo občutljivo, zato mora potekati
postopno, taktno, z velikim občutkom do študenta.
S spremljanjem in analizo praktičnega usposabljanja smo ugotovili,
da imajo študentje pri poučevanju kemije velikokrat teţave. Te se kaţejo v
vseh strukturnih sestavinah pouka (shema).
Posebej pa opozarjamo na teţave v obvladovanju snovi iz kemije. S
konzultacijami pred nastopom, ki se nanašajo na zastavljene cilje, izbor
vsebine, didaktične odločitve o metodah in oblikah dela, didaktična
sredstva, motivacijo, časovno načrtovanje in vsebujejo tudi vprašanja,
kako določen kemijski pojem, dejstvo, definicijo pribliţati učencem tako,
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da ga bo učenec tudi razumel, študentom pomagamo ustrezno oblikovati
pouk, ki ga bo izvajal. Pri tem se ravnamo po vodilu »da je za poučevanje
potrebno poznati stvar in metodo«. To imajo študenti moţnost sami
spoznati ţe pri izvajanju ene temeljnih vaj didaktičnega praktikuma, ki
zajema razlago pojma in vajo v osnovnih učnih metodah. Pri tem se
študentje pri razlagi določenega pojma soočajo z vprašanjem kako
pojmujejo in razumejo določen pojem, kar kaţe na dejstvo, da je njihovo
znanje na nizkem kognitivnem nivoju, torej na nivoju spominskega znanja
oz. poznavanja. Pogoste so tudi izjave kot :«to je meni čisto jasno, samo
povedati ne znam« ali »saj to je logično, to morajo učenci pač znati«,
česar pa študenti ne preverijo. Tako se lahko zgodi, da pouk začnejo z
nejasnih izhodišč, z zmotnimi prepričanji o resničnem stanju. To se v
kasnejšem izvajanju pouka kaţe v obliki različnih zadreg in tudi v različnih
vsebinskih (strokovnih) napakah oz. pomanjkljivem predmetnem znanju.
Zato pri praktičnem usposabljanju, izvajanju nastopov in prakse
posvečamo pozornost tudi študentovemu znanju iz kemije. V povezavi s
tem smo zadnjih deset let ugotavljali tudi, kako uspešni so pri reševanju
nalog s tekmovanj učencev in dijakov v znanju kemije.
Testiranje študentov z nalogami kemijskih tekmovanj izvajamo na
Oddelku za kemijo od leta 1991/92 v okviru tako imenovanega vstopnega
kolokvija, s katerim ugotavljamo osnovno kemijsko znanje iz kemije,
razumevanje kemijskih pojmov, dejstev in zakonitosti. Kolokvij obsega
povprečno 15 nalog osnovnošolskih oz. srednješolskih kemijskih tekmovanj,
izbor pa smiselno zajema področje splošne anorganske in organske
kemije. Izbrane naloge so praviloma na višjem kognitivnem nivoju. Kolokvij
opravljajo študentje tretjega letnika. Ob reševanju nalog tega kolokvija
študentje »globlje« pogledajo na svoje vedenje kemije, samokritično
ovrednotijo svoje znanje in deloma spremenijo odnos pri vsebinskem
načrtovanju učne ure, ki jo izvajajo v okviru nastopa, pogosteje,
odgovorneje in bolj kritično iščejo poti do uspešnega poučevanja.
Glede na to, da so v kolokvij zajete naloge osnovnošolskega oz.
srednješolskega nivoja smo pričakovali boljše rezultate kot so jih študentje
dosegli. Deleţ povprečno pozitivno rešenih kolokvijev ne presega 70%,
prav tako povprečna ocena pozitivno rešenih kolokvijev ne presega 70%.
Ali so naloge za bodočega učitelja prezahtevne? Kakšno je njegovo
temeljno znanje iz kemije? Kakšna je kvaliteta njegovega znanja?
Odgovore na ta vprašanja je potrebno iskati z zelo poglobljeno in
občutljivo analizo znanja študentov in verjetno tudi usmerjenosti in
kvalitete izvajanja programov kemijskega izobraţevanja v procesu
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usposabljanja. Študent z uporabo svojega kemijskega znanja to tudi
izpopolnjuje, poglablja, vendar ga v tej fazi ne more šele pridobivati.
Pri izvajanju nastopov so enakovredno pomembna procesna znanja
in didaktično izvedbena znanja in se s pridobivanjem znanja, ki ga vsebuje
ali zahteva učna snov za učence, ne moremo ukvarjati. Izkušnje kaţejo,
da je pri pripravi in izvedbah nastopov potrebno posvečati veliko
pozornosti tudi vsebinski (strokovni) pripravi, saj brez tega tudi didaktični
pristopi niso učinkoviti. V širšo študentovo temeljno snovno pripravo po
našem prepričanju sodi tudi temeljito poznavanje učnega načrta,
osnovnega učbeniškega kompleta in širše poznavanje virov informacij.
Vse to mora študent obvladati na takšnem nivoju, da lahko uspešno
usmerja učenčeve miselne procese v okviru kemije in bo lahko uresničeval
razvoj kompetenc, ki si jih posameznik izgrajuje v procesu učenja.
Doseganje ključnih kompetenc in s tem kompetentnosti
posameznika v druţbi se naj začne in razvija tudi s kompetentnostjo
bodočega učitelja (kemije) kakor učitelja (kemije) v smislu opredelitve
kompetenc kot kombinacije znanja, spretnosti in odnosov, ustrezajočim
okoliščinam.
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Generične kompetence
Kornelia Ţarić, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru
ZNANJA

1. generična kompetenca: SPOSOBNOST ZBIRANJA INFORMACIJ
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO

Poznavanje virov za
iskanje informacij

Opredelitev kriterij za
iskanje informacij

Kritičnost do opredelitve
iskalnih kriterijev

Izdelava izvedbenega
načrta za iskanje
informacij

Poznavanje kriterijev za
iskanje informacij

Iskanje informacij po
vnaprej določenih kriterijih

Kritičnost in odgovornost
do pridobljenih informacij

Zmoţnost ocene kvalitete
in veljavnosti pridobljenih
informacij

Poznavanje postopkov za
pridobivanje informacij iz
različnih virov
(podatkovnih baz)

Zbiranje informacije iz
različnih struktur za analizo
in organizacijo informacij

Natančnost in aţurnost pri
zbiranju informacij

Izdelava seminarskih /
projektnih nalog

ZNANJA

2. generična kompetenca : SPOSOBNOST ANALIZE IN ORG. INFORMACIJ
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO

Poznavanje kriterijev za
analizo in organizacijo
informacij

Določitev postopkov in
struktur za analizo in
organizacijo informacij

Doslednost pri organizaciji
informacij v strukture

Organizacija informacij v
vnaprej določene
struktrue

Poznavanje vzrokov za
analizo informacij

Analiza informacij

Nepristranskost do
rezultatov analize

Ocena pomembnosti,
točnosti in veljavnosti
rezultatov analize

ZNANJA

3. generična kompetenca : SPOSOBNOST INTERPRETACIJE
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO

OPOMBE

OPOMBE

OPOMBE
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Poznavanje načinov za
interpretacijo rezultatov

Interpretacija pridobljenih
rezultatov

Kritičnost pri interpretaciji
rezultatov

Interpretacija rezultatov*
v pisni ali ustni obliki

Sposobnost logičnega
mišljenja

Spretnost v komuniciranju

Zaupanje v pridobljene
rezultate

Izdelava strokovnega
poročila

ZNANJA
Poznavanje in izbor
kriterijev za analizo
rezultatov
Poznavanje rezultatov
analize

ZNANJA

4. generična kompetenca : SPOSOBNOST SINTEZE ZAKLJUČKOV
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
(PPT, pisna, E-)
Oblikovanje zaključkov na
Kritičnost do oblikovanja
predstavitev zaključkov,
osnovi analize rezultatov
zaključkov
razumevanje vzrokov in
posledic
Sposobnost potrditi ali
Sinteza zaključkov in
zavreči postavljene
Načelnost, odgovornost
predlogi za dodatne
hipoteze, sklepanje na
raziskave, izboljšave
osnovi dokazov
5. generična kompetenca : SPOSOBNOST UČENJA IN REŠEVANJA PROBLEMOV
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO

Opredelitev problema

Iskanje informacij
povezanih s problemom

Kritičnost do pridobljenih
informacij

Analiza informacij in
evalvacija rezultatov

Izbor kriterijev za
evalvacijo rezultatov

Evalvacija rezultatov po
vnaprej zastavljenih
kriterijih

Dojemljivost za teţave, do
katerih pride med
postopkom in sprejem
priloţnosti za izboljšavo
rezultatov

Prepoznavanje ţelenih
rezultatov in njihovih
medsebojnih povezav

Zasnova in prilagoditev
postopkov za dosego
zastavljenih ciljev

Odziv na napake in teţave
pri reševanju problemov,
takoj ko se pojavijo

dovzetnost za izboljšavo
določenih postopokov oz.
rezultatov

Usvajanje nove vsebine
ob uporabi metode
reševanja problemov

*eksperimentalne meritve

OPOMBE

OPOMBE

6. generična kompetenca : PRENOS TEORIJE V PRAKSO
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ZNANJA

SPRETNOSTI

ODNOSI

NAČIN, KAKO

Poznavanje teoretičnih
dejstev o določenem
tematskem področju

Sposobnost logičnega in
kreativnega mišljenja

Dovzetnost za praktično
udejanjanje teoretičnih
dejstev

Praktična izvedba
aktivnosti na osnovi
teoretičnih dejstev

Sposobnost povezovanja
različnih teoretičnih
dejstev

Načrtovanje aktivnosti
znotraj tematskega
področja

Učinkovitost, doslednost in
metodičnost

Izvedba nastopov in
pedagoška praksa na OŠ
in SŠ

Razumevanje definicije
kislosti in bazičnosti

Izbor primernega
postopka za določanje pH
vrednosti

Natančnost, varnost,
kritičnost pri
eksperimentalnem delu

Določanje pH vrednosti
(jabolčni kis, voda,
zemlja, milnica, urin)

ZNANJA
Poznavanje smernic za
izbor matematičnih idej in
tehnik za posamezno
nalogo
Določiti oz. pojasniti
namen in cilje naloge

ZNANJA
Poznavanje širših
razseţnosti tematskega
področja
Sposobnost sodelovanja v
kolektivu

7. generična kompetenca : UPORABA MATEMATIČNIH IDEJ IN TEHNIK
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Izbor uporabnih
matematičnih idej in
tehnik

Zadostiti zahtevam
točnosti rezultatov

Razvijanje sposobnosti za
prilagajanje delovnemu
okolju

OPOMBE

Prilagoditi in zanesljivo
uporabljati matematične
ideje in tehnike

Preveriti smiselnost
matematičnih rezultatov
v naravoslovnem
kontekstu
8. generična kompetenca : PRILAGAJANJE NOVIM SITUACIJAM
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Uporaba teoretskega
Sposobnost poglabljanja
znanja in praktičnih
Fleksibilnost, kritičnost
pridobljenega znanja
izkušenj v novem
kontekstu *
Spretnost povezovanja
matematičnih idej z
naravoslovnimi pojavi

OPOMBE

Zadostiti zahtevam
interdisciplinarnosti

Sprejemanje
odgovornosti, opozarjanje
na morebitne teţave

Prakticiranje teoretskih
dejstev v različnih realnih
ali navideznih situacijah**

OPOMBE
*pedagoška praksa
**mikropuk (pouk kemije
pri manjšem številu realnih
učencev)

9. generična kompetenca : SKRB ZA KAKOVOST
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ZNANJA

SPRETNOSTI

ODNOSI

NAČIN, KAKO

Poznavanje postopkov za
zagotavljanje kakovosti

Uresničevanje ciljev za
zagotavljanje kakovosti

Učinkovitost

Spremljanje načina
izvajanja določenih
aktivnosti

Poznavanje kriterijev za
analizo in evalvacijo
kakovosti

Izbor ustreznih kriterijev za
analizo in evalvacijo
kakovosti

Nepristranskost, kritičnost

Analiza in evalvacija
kakovosti posameznih
segmentov

Poznavanje pomena
samoevalvacije pri skrbi
za kakovost

Anonimnost,
Priprava poročila o
zagotavljanje enakih
izvedbi predmeta
moţnosti, odgovornost
(kemija) in nosilcih
institucije
10. generična kompetenca : SPOSOBNOST SAMOSTOJNEGA IN TIMSKEGA DELA
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Izvedba anketiranja
določenih subjektov
procesa

ZNANJA
Poznavanje namena,
ciljev naloge ter
realizacije s samostojnim /
skup.delom

Zmoţnost pojasnitve
namena in ciljev naloge
drugim članom skupine

Sposobnost koordinacije
posameznikov oz. skupine

Oceniti vloge, postopke in
časovni okvir, upoštevajoč
različne vidike

ZNANJA
Opredelitev nalog in ciljev
za realizacijo le-teh
Poznavanje zunanjih
dejavnikov, ki vplivajo na
organiz. in načrt. dela

OPOMBE

Povezovalen odnos do
članov skupine

Delovanje v določeni
samostojni,skupinski vlogi
z namenom dosega
indiv./skupnih ciljev

Točnost in doslednost pri
delu

Samostojno / skupinsko
delo pri usvajanju novih
učnih vsebin

11. generična kompetenca : ORGANIZIRANJE IN NAČRTOVANJE DELA
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Načrtovanje in
Upoštevanje zunanjih
Določitev prioritet in
organizacija aktivnosti ter
dejavnikov pri določanju
kriterijev za izvedbo nalog
evalvacija uporabljenih
lastnih prioritet
postopkov
Upoštevanje smernic za
dosego vnaprej
zastavljenih ciljev

Kritičnost do posameznih
oblik org. in načrt. dela

OPOMBE

OPOMBE

Ocenjevanje rezultatov
org. in načrt. dela na
osnovi določenih kriterijev
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ZNANJA

Poznavanje primernih
načinov in oblik verbalne
in pisne komunikacije

Poznavanje tematskega
področja

ZNANJA

12. generična kompetenca : VERBALNA IN PISNA KOMUNIKACIJA
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Sposobnost komunikacije
uporabljajoč različne stile
Izbor različnih stilov,
in oblike, ki ustrezajo
Kritičen odnos do točnosti
načinov in oblik, ki so
pisnemu / verbalnemu
informacij
primerni v dani situaciji
kontekstu; evalvacija
komunikacije na osnovi
povratne informacije
Komuniciranje z
Razumljivo, logično in
zmoţnostjo prilagajanja
povezano posredovanje
Primernost in postopnost
idej in informacij pri
informacij
nepričakovanih odzivih
slušateljev
13. generična kompetenca : MEDSEBOJNA INTERAKCIJA
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO

Poznavanje postavljenih
hipotez

Sposobnost povezovanja
in sodelovanja

Aktivnost

Medsebojna interakcija*
različnih atributov

Poznavanje ključnih
atributov

Določitev kriterijev za izbor
atributov

Nepristranskost,
odgovornost

Ocena izbora atributov in
uspešnosti medsebojne
interakcije

ZNANJA

SPRETNOSTI

Poznavanje varnostih
predpisov

Predvidenje teţav pri
zagotavljanju varnosti

Razumevanje in ocena
stopnje tveganja pri
izvedbi določene
aktivnosti

Izdelava navodil za varno
delo (v laboratoriju)

14. generična kompetenca : VARNOST
ODNOSI

OPOMBE

OPOMBE
*način medsebojnih
interakcij plinov, tekočin in
trdnih snovi

NAČIN, KAKO

OPOMBE

Doslednost in nadzor

Varna izvedba
(eksperimentalnega) dela

*npr. organske sinteze

Varnost, natančnost

Usposabljanje za varno
delo, svetovanje s
področja varnosti pri delu
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Temeljni koncepti skupni za naravoslovne predmete: kemija, biologija, fizika
-

Energija in njene oblike
Kroţenje snovi in pretok energije v naravi
Gorenje
Voda
Temperatura in toplota
Goriva in hrana
Vreme
Zvok in svetloba
Telesa, snovi in organizmi
Tekoči kristali
...
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Generične kompetence
dr. Darinka Sikošek, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru
ZNANJA

1. generična kompetenca: SPOSOBNOST ZBIRANJA INFORMACIJ
SPRETNOSTI
ODNOSI

NAČIN, KAKO

Poznavanje virov za
pridobivanje informacij;

Iskanje po bazah in katalogih;

Odnos do virov;

Izdelava samostojnih seminarskih
nalog;

Poznavanje delitve
bibliografskega gradiva;

Klasificiranje bibliografskih
enot;

Odnos do bibliografskega
gradiva;

Usvajanje v uporabo bibliografije
veljavne za posamezno stroko /
predmetno področje;

Kritično presojanje ustreznosti
uporabljenega vira glede na
relevantnih parametrov;
ZNANJA
Organizacija informacij /
podatkov v ustaljene oblike ali
zaporedja;

Metodologija in strategija
analize informacij/ podatkov;

ZNANJA

Opredeljevanje kriterijev
Kritičen (konstruktiven) odnos
Utemeljevanje (argumentiranje)
vrednotenja (npr. cilji,
do posredovanih informacij,
informacij, stališč v izbranih/
vsebina, aktualnost, globino
zavzetih stališč v
neizbranih virih v diskusijah tipa
obravnavane tematike, …);
(ne)uporabljenih virih;
pro & contra;
2. generična kompetenca : SPOSOBNOST ANALIZE IN ORG. INFORMACIJ
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Upoštevanje načela
sistematičnosti, tudi
Odnos do nekaterih
Oblikovanje strokovnih
eliminiranje neaktualnih
procesnih znanj kot značilnic
prispevkov, izročkov ipb.
informacij oz. predrugačenje
osebnostnega lika;
le-teh v zahtevano obliko;
Obvladanje aktualnih
Odnos do problemskega
Reševanje problemskih situacij,
matematičnih, procesnih
pristopa, strukturiranja
priprava dokumentov z uporabo
znanj lastnih uveljavljenim
podatkov, procesnega
metode strukturiranja podatkov v
metodam tega področja;
razmišljanja;
sisteme;
3. generična kompetenca : SPOSOBNOST INTERPRETACIJE
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO

OPOMBE

OPOMBE

OPOMBE
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Poznavanje strokovne
terminologije za tolmačenje
pojmov;
Predstavitev vsebinskega
prispevka;
Sinteza in kakovostno
presojanje dobljenih
rezultatov;
ZNANJA
Povezovanje teoretskih osnov
tematike z ugotovitvami
empirično-eksperimentalnega
dela;

ZNANJA

Poznavanje strategij metod
aktivnega učenja
(npr. reševanja problemov);

Obvladanje primernih
strokovnih terminov,
Kontekstualno upoštevanje
načela znanstvenosti /
okoliščine;
Izbor ključnih pojmov,
Uporaba MM pristopa;

Odnos do znanstvenih
spoznanj;

Razlaganje pojmov (vaja),
Izvajanje eksperimentalnega
dela;

Priprava (pisna in izvedbena) na
predstavitev:
Samostojna interpretacija
Pristopi interpretacije
Odnos do rezultatov ob
dobljenih rezultatov (vaja), ob
rezultatov ob upoštevanju
upoštevanju načela
iskanju vzporednic s podobnimi
teoretskih izhodišč
eksaktnosti;
primeri;
4. generična kompetenca : SPOSOBNOST SINTEZE ZAKLJUČKOV
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Obvladanje teoretsko
Odnos do znanstvenih
podkrepljene sinteze
Priprava raziskovalnih nalog,
spoznanj ob upoštevanju
empiričnih ugotovitev in
vodenje dnevnika
načela eksaktnosti in pravice
argumentirano oblikovanje
eksperimentalnega dela;
dvoma;
sklepov;
5. generična kompetenca : SPOSOBNOST UČENJA IN REŠEVANJA PROBLEMOV
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Prepoznavanje strateških
ciljev,
Oblikovanje izvedbenih
načrtov;

Odnos do poslušalcev,
občinstva;

Odnos do lastnih teţenj na
področju naravoslovnega
izobraţevanja,
Preizkušanje nekaterih
osebnostnih lastnosti ob
spodbujanju notranje
motivacije;

OPOMBE

OPOMBE

Nudene priloţnosti udejanjanja
učnih aktivnosti,
Samo(vodeno) znajdenje v
problemskih situacijah;
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Potreba po učnih navadah;

ZNANJA
Poznavanje: (1) osnovnih
teoretskih principov in
zakonitosti izbranega
strokovnega področja
(2) aktualnih medijskih
vprašanja;

Izvajanje načrtovanih študijskih
doseţkov;

ZNANJA
Poznavanje matematičnih
osnov potrebnih za reševanje
kemijskih problemov;
Uporaba različnih
matematičnih metod (analiza,
indukcija, dedukcija,
asociacija, analogija, metoda
reševanja problemov ipd.)
ZNANJA

Obvladanje nekaterih
Odnos do učenja in znanja;
Redno in sprotno opravljanje
karakternih spretnosti lastnih
učnih obveznosti;
učnim navadam (npr.
redoljubnost, vztrajnost,
samo-discipliniranost, …)
6. generična kompetenca : PRENOS TEORIJE V PRAKSO
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Obvladanje metodologije
načrtovanja in strategije
izvajanja nalog;

Zavedanje časa in odprtih
vprašanj globalnega in
lokalnega okolja v katerem
ţivimo;

Izvajanje raziskovalnih nalog ob
uporabi metod aktivnega učenja;

Izhajajoč iz poznavanja
potreb okolice (npr.
Odnos do inovacij,
Sodelovanje z okolico (npr.
industrije), uresničevati
inovativnosti, praktičnih
industrijo), iskanje in
potrebo po udejanjanju
situacij
implementacija novih idej
nekaterih osebnih karakternih
spretnosti;
7. generična kompetenca : UPORABA MATEMATIČNIH IDEJ IN TEHNIK
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Uporaba logike
matematičnega pristopa;

Obvladanje aktualnih
računskih, matematičnih
spretnosti;

OPOMBE

Odnos do matematične
logike;

Reševanje nalog;

Odnos do statistične
interpretacije rezultatov;

Nudenje priloţnosti za analizo
preprostega primera, nadaljnje
postopno samostojno delo;

8. generična kompetenca : PRILAGAJANJE NOVIM SITUACIJAM
SPRETNOSTI
ODNOSI

NAČIN, KAKO

OPOMBE

OPOMBE
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Poznavanje značilnosti
spremenjenega reagiranja in
delovanja (osnovna pravila,
zahteve);

Sposobnost hitrega uvidenja
in prilagajanja tekočim
spremembam;

Biti odziven,pripravljen
prevzeti drugo/odpovedati se
utečenemu, osredotočiti se
novosti;

Vodenje dnevnika poteka dela v
spremenjenih pogojih in zahtevah
dela

Sposobnost situacijskega
»unovčenja« aktualnih
Nudenje priloţnostnih situacij za
Prepoznavanje potrebe po
Odnos do novih idej,
osebnostnih lastnosti
aktualizacijo določenih dogodkov
aktualizaciji nečesa nečemu;
vizionarstva, inovativnosti;
(npr. radovednosti, odprtosti
in prirejanje poteka le-teh ;
novim idejam, inovativnosti);
9. generična kompetenca : SKRB ZA KAKOVOST
ZNANJA
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Poznavanje standardov
Opredelitev kriterijev in
Določitev vlog za dosego
kakovosti določenega
izvajanje meritev;
Skrb za dvig kakovosti
standarda ( inšpektorjev,
predmeta dejavnosti;
kontrolorjev, izvajalcev,…)
ZNANJA

Značilnice učinkovitega
samostojnega dela;

Poznavanje zakonitosti
skupinske dinamike;

10. generična kompetenca : SPOSOBNOST SAMOSTOJNEGA IN TIMSKEGA DELA
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Obvladanje nekaterih
potrebnih karakternih
spretnosti (npr. vztrajnost,
Samostojno delo na različnih
samo-discipliniranost,
Odnos do samostojnega dela
projektih;
motiviranost, učne
(delovne) navade,
iznajdljivost);
Odnos do aktualnih
osebnostnih
Obvladanje spretnost
sposobnosti/lastnosti,
uporabe zakonitosti
aktualnih za člane, ki delujejo Timsko delo, igranje različnih vlog
skupinske dinamike za
za »blagor« skupine (strpnost,
v timu (vodja, člani;)
doseganje optimalnih
radovednost, spoštovanje,
rezultatov;
človekoljubnost, dostojanstvo,
vodstvene sposobnosti);

OPOMBE

OPOMBE
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ZNANJA
Učinkovita organizacija in dela;

Sposobnost za klasifikacijo dela;

ZNANJA
Poznavanje pravilne rabe
maternega jezika;
Poznavanje uporabe ustrezne
strokovne terminologije;
ZNANJA
Poznavanje teoretskih osnov
učinkovite komunikacije;

Poznavanje teoretskih osnov
sodelovalnega dela;

ZNANJA

11. generična kompetenca : ORGANIZIRANJE IN NAČRTOVANJE DELA
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Sposobnost načrtovanja,
Priloţnost za načrtovanje in
organiziranja,
Odnos do dela in časa;
organizacijo različnih študijskih
predvidevanja bodočih
nalog in dogodkov;
dogodkov;
Sposobnost logičnega
razmišljanja;

Odnos do dela in časa;

Priloţnost za analizo zahtevnejših
projektov na delovne faze/
stopnje;

12. generična kompetenca : VERBALNA IN PISNA KOMUNIKACIJA
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Usvojenost bralnih, govornih
Ljubezen do maternega
Raba maternega jezika v različnih
spretnosti;
jezika;
situacijah;
Usposobljenost za bralno,
govorno in strokovno rabo
jezika;

Odnos do negovanja jezika
»predmetnega« področja;

OPOMBE

OPOMBE

Raba maternega jezika na
različnih strokovnih področjih;

13. generična kompetenca : MEDSEBOJNA INTERAKCIJA
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Usvojenost digitalnih
Sprejemanje odnosov in
Sodelovanje pri izvajanju
spretnosti glede na rabo
raznolikih načinov ţivljenja v
skupinskega dela, udeleţba v
sodobnih komunikacijskih
različnih kulturnih okoljih;
debatnih kroţkih, …
sredstev;
Razvijanje odgovornega
Sodelovanje pri izvajanju
Usvojenost spretnosti
odnosa do individualnega
individualnih nalog skupinskega
sodelovalnega dela;
deleţa pri izvajanju timskega
projektnega dela;
dela
14. generična kompetenca : VARNOST
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO

OPOMBE

OPOMBE
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Poznavanje pravil varnega
laboratorijskega dela in
zavedanje posamičnih nevarnih
situacij;

Usposobljenost za:
izdelavo ocene tveganja,
varno izvajanje
eksperimentalnega dela;

Odnos do izkustvenega
učenja varnosti;

Poznavanje in dosledno
izvajanje varnostnih ukrepov za
preprečevanje nesreč in
nezgod pri izvajanju
laboratorijskega dela;

Z nekaterimi osebnostnimi
lastnosti podprta
usposobljenost za ustrezno
reagiranje v aktualnih
situacijah laboratorijskega
dela;

Odnos do varnosti, odnos do
sočloveka, narave, lastne in
tuje lastnine;

Priprava in izvajanje
eksperimentalnega dela,
Aktivno sodelovanje na seminarju
o varnosti,
Sodelovalno učenje ob izvajanju
simulacij nesreč;
Aktivno sodelovanje pri
neposrednem izvajanju
varnostnih ukrepov tekom
demonstracije nevarnih situacij;
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Univerza v Mariboru
Fakulteta za naravoslovje in matematiko

PROJEKT:
Razvoj naravoslovnih kompetenc

KOMPETENCE NARAVOSLOVNE
PISMENOSTI, SKUPNE VSEM
NARAVOSLOVNIM STROKAM
SKUPNO PODROČJE

˝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.

Poročilo koordinatorja projekta za obdobje
1. 1. 2009 – 31. 3. 2009
asist. dr. Vladimir Grubelnik (FERI, PeF, FNM UM),
red. prof. dr. Samo Fošnarič (PeF UM)

Izhodišče in vodilo za delo v obdobju od januarja do marca 2009, je bila v
projektu predvidena aktivnost S1.02
Opredelitev naravoslovnih kompetenc za posamezne starostne skupine
učencev/dijakov, ki so skupne vsem naravoslovnim strokam;
opredelitev kompetenc, ki interdisciplinarno povezujejo naravoslovne
stroke med seboj.
Rezultat: Kompetence naravoslovne pismenosti, skupne vsem
naravoslovnim strokam.
Kazalnik: Izhodišča nove didaktike naravoslovja –strokovno gradivo 2.
Opravljeno delo pa ţe daje nastavke za aktivnosti sklopa S1.04
Kompetence specifične za posamezno stroko (fizika) v šolski vertikali in
teţave, ki so po mednarodnih evalvacijah evidentirane v našem
šolskem prostoru (Timss, Pisa 2006) ter predlogi za odpravo teh
pomanjkljivosti
Rezultat: Kompetence specifične za skupne naravoslovne vsebine v
šolski vertikali
Kazalnik: Izhodišča nove didaktike naravoslovja-strokovno gradivo 3.
ter sklopa S1.06
Pregled in izbor novih znanj (znanstvenih dognanj in sodobnih
didaktičnih strategij) na področju kemije, biologije in fizike, ki jih je
smiselno oziroma potrebno vključiti v šolo.
Rezultat: Pregled in izbor znanstvenih tem in sodobnih specialnodidaktičnih strategij/modelov (kemija, biologija, fizika).
Kazalnik: Izhodišča nove didaktike naravoslovja-strokovno gradivo 6.
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s ciljem pripraviti dejavnosti in ustrezna gradiva, ki bi jih lahko učitelji praktiki
vpeljali in testirali v jesenskem obdobju.

Povzetek opravljenega dela za skupno naravoslovje
Iz zbranih poročil vseh avtorjev lahko povzamemo nekaj skupnih
opaţanj in priporočil. Prvič, naravoslovne kompetence v kombinaciji s
splošnejšimi (generičnimi) kompetencami je mogoče vzgajati pri zelo različnih
starostnih skupinah otrok, in sicer ţe od predšolske stopnje naprej. Pomemben
pa je način, ki mora biti prilagojen njihovi zrelosti. Mnogi avtorji priporočajo
uporabo sodobnih pripomočkov, kot so računalnik in drugi mediji (IKT). Glede
na starost naj se poleg učiteljeve razlage in demonstracije v določeni meri
izvajajo čim bolj raznolike oblike dejavnosti: eksperiment, delo po skupinah,
projektno delo, aktivno opazovanje naravoslovnih pojavov in človekovih
dejavnosti povezanih z naravoslovjem, računalniške simulacije, uporaba
spletnih strani, itd.
Avtor dr. Dušan Krnel piše predvsem o naravoslovnih postopkih, za
katere velja spiralni model razvoja, od predšolske stopnje do konca srednje
šole. Opiše priporočila za učenje teh postopkov na različnih stopnjah. V
predšolskem obdobju naj gre v glavnem za učenje razlikovanja, ki izhaja iz
opazovanja kot enega od naravoslovnih postopkov. Za avtorja je zelo
pomembna veščina vpraševanja, med vprašanji pa so najteţja otroška
filozofska (zakaj?) in raziskovalna (kaj se zgodi…?) vprašanja. Glede na
potrebno angaţiranje otroka lahko vprašanja celo razdelimo na
neproduktivna in produktivna. Potem se naravoslovni postopki na
osnovnošolski in srednješolski stopnji razvijajo dalje do pravega
eksperimentalnega in teoretičnega dela.
Mag. Tomaţ Bratina s Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru najprej
na osnovi virov poudari, da je za kompetence v splošnejšem pomenu
pomemben tudi psihični vidik: vrednote in motivacija, na njiju pa se pri
opredelitvi kompetenc pogosto pozablja. Pri naravoslovnih kompetencah
(NK) nas zanimajo predvsem sposobnosti in znanja. Avtor se osredotoči na
vpliv učenja na daljavo na generične kompetence (GK). V okviru projekta NK
je predvidena tudi priprava e-gradiv. Avtor opozarja, da pri opisu povezav
med dejavnostmi in generičnimi kompetencami nikakor ne bi smeli
zanemarjati tudi ključnih kompetenc. Zato opisuje interakcijo med generičnimi
in ključnimi kompetencami, pri slednjih pa izpostavlja štiri: digitalno pismenost,
sporazumevanje v materinem jeziku na področju naravoslovja, učenje učenja
in samoiniciativnost in podjetnost. Sistemi LCMS in e-gradiva na primer vplivajo
na ključno kompetenco učenje učenja, ta pa je nepostedno povezana z več
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GK, npr. na sposobnost zbiranja informacij. Nazadnje podrobno analizira vpliv
učenja z e-gradivi na vseh 13 GK. Pomen e-gradiv za razvoj kompetenc, celo
za niţje razrede OŠ, poudarja v svoje poročilu tudi dr. Marjan Krašna
(Filozofska fakulteta UM).
Avtor dr. Amand Papotnik (Fakulteta za naravoslovje in matematiko,
Univerza v Mariboru) opiše splošno opredelitev ključnih in gereneričnih
kompetence, obravnava pa tudi predmetno – specifične kompetence, ki
povezujejo naravoslovje, tehniko in tehnologijo. Za vključevanje tehnike in
tehnologije v obseg raziskovalnih aktivnosti znotraj projekta Naravoslovne
kompetence, je namreč pomembno dejstvo, da Komisija o Ključnih
kompetencah poudarja tehnologijo kot ključno kompetenco, skupaj z
naravoslovjem. Natančnejši je pri opisu teh opredelitev kot drugi avtorji in
razlikuje tri vidike kompetenc: kognitivni nivo, funkcionalnost in
osebno/socialno dimenzijo. V obravnavo kompetenc vplete tudi sposobnost
konvergentnega/divergentnega mišljenja, pa tudi Bloomovo taksonomijo za
izobraţevalno, vzgojno in psihomotorično področje. Med odnose v tabeli
konkretnih znanj, spretnosti in odnosov po posameznih generičnih
kompetencah tako kot drugi avtorji večkrat omeni natančnost in kritičnost,
posebej pa poudarja tudi varnost (specifično za tehnično področje), poleg
tega pa se mu zdi izredno pomembno zaupanje v merilne naprave in
postopke ter znanstveno metodo nasploh (seveda z dano mero kritičnosti).
Dr. Vlasta Hus s Pedagoške fakultete v Mariboru piše o avtonomiji
učiteljev pri izbiri določenih dejavnosti pri predmetu Spoznavanje okolja v 3.
razredu, v skladu z učnim načrtom. Poudarek naj bo predvsem na praktičnih
dejavnostih učencev. Vendar pa je sistematično spremljanje pouka pokazalo
tudi slabosti v zvezi z operacionalizacijo učnih ciljev. Pri tem so učitelju lahko v
veliko pomoč kompleti učbenikov. Raziskava je pokazala tudi pogostnost
uporabe posameznih generičnih kompetenc po tematskih sklopih: pri
naravoslovnih vsebinah je na prvem mestu Sposobnost zbiranja informacij, pri
druţboslovju pa Verbalna in pisna komunikacija.
Dr. Alenka Lipovec (PeF UM) ima zelo zanimiv prispevek, ki poudarja
pomen matematične kompetence za naravoslovje. Od splošnih kompetenc
se osredotoči na ključne kompetence. Razpravlja o mnogih moţnostih
razvijanja matematične kompetence. Med drugim piše o odličnih učnih
»igračah«; ena od njih, tangram (sestavine so pravokotni trikotniki, ki jih
zlagamo v različne geometrijske like/podobe), krepi prostorsko predstavo, ki je
izredno pomembna za obvadanje geometrije in fizike. Velik pomen pripisuje
matematičnemu modeliranju, ki je pravzaprav teoretska osnova kvantitativne
obravnave naravnih pojavov, posebno fizikalnih, pa tudi kemijskih in bioloških.
Piše tudi o realističnem pristopu k poučevanju matematike, kjer prednjačijo
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Nizozemci. V preprostem jeziku pomeni realističen pristop tesno povezavo
matematike z vsakdanjim ţivljenjem, to je, z učenčevimi izkušnjami. Tudi ona
vidi, tako kot mnogi drugi strokovnjaki, veliko korist v projektnem delu.
Pomen matematike kaţe tudi poročilo, ki sta ga napisala dr. Marko
Marhl in mag. Vladimir Grubelnik. Avtorja opisujeta pomen numeričnih
modelov in simulacij v povezavi s šolskimi poskusi za razvoj generičnih
kompetenc. Ugotavljata, da daje numerična simulacija zahtevnih dinamičnih
sistemov, ki velikokrat prepletajo naravoslovne vede med seboj, veliko učno in
psihološko podporo tako učitelju kot učencem. Tak način učenja spada k
sistemskemu učenju in je vse bolj popularno, saj je tudi vedno več ustreznih
računalniških programov. Avtor dr. Bojan Kuzma (Fakulteta za matematiko,
naravoslovje in informacijske tehnologije, Univerza na Primorskem) je v
poročilu napisal učni načrt za matematiko v gimnazijah, iz česar je razvidno,
kako je s sedmo generično kompetenco v različnih lenikih.
Avtorica mag. Martina Rajšp (PeF UM) piše o dnevih dejavnosti, med
katere spadajo tudi naravoslovni dnevi, ki jih je po učnem načrtu po 3 vsako
leto. Pri tem imajo učitelji veliko moţnosti za izbiro vsebin teh dnevov. Na
naravoslovnih dnevih, ki potekajo v razredu, šoli ali v njeni bliţini, je
priporočljivo organizirati delo po skupinah po 4 učence. Tako je na teh dneh
mogoče aktivirati prav vse od naštetih 13 generičnih kompetenc. Avtorica
natančno opiše dejavnosti na naravoslovnih dnevih za vsako kompetenco
posebej. Tudi mag. Robert Repnik poudarja pomen naravoslovnih dnevov, v
splošnem pa piše tudi o morebitnih vzrokih premajhne vključenosti aktualnih
tem v pouk, še posebno tam, kjer bi jih bilo brez teţav vključiti, npr. med
nerazporejene ure naravoslovnih predmetov. Poudarja pomen generičnih
kompetenc ne samo za učence, temveč tudi učitelje.
Dr. Samo Fošnarič piše o ergonomski ureditvi učilnic glede na dejavnosti
pri pouku in vpliv te ureditve na kompetence. Veliko je mogoče narediti ţe s
samo prerazporeditvijo miz in stolov.
Dr. Sergej Faletič, ki je sicer napisal poročilo za področje fizike, pa meni,
da je strokovnjaku z danega področja teţko korektno razmišljati o
kompetencah za naravoslovje v celoti.
Tudi od vzgojiteljev v vrtcih in učiteljev naravoslovnih vsebin smo dobili
zanimive informacije. Tako npr. Jasna Novak (Vrtec Vuzenica) navaja
dejavnosti, v katerih lahko ţe predšolski otrok v vrtcu goji generične
kompetence poleg vzgojnih načel, kot je okoljska osveščenost. Seveda je pri
takšnem otroku najpomembnejše opazovanje naravnih pojavov, pa tudi
sodelovanje, npr. pri zbiranju odpadkov. Podobno poročilo je prispevala tudi
Martina Črešnik (Vrtec Muta).
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Avtorica Davorka Pregl (OŠ Slave Klavore MB) smatra tako kot
marsikateri drugi učitelj in didaktik za laţje in bolj praktično vzeti za osnovo
dejavnosti in z njo povezati določene generične kompetence kot pa delati v
obratnem vrstnem redu. Zato je za predmet Spoznavanje okolja pri vsaki
dejavnosti naštela pomembne kompetence, razen tega pa skupaj znanja in
spretnosti, saj je včasih teţko potegniti pravo mejo, kaj je znanje in kaj
spretnost. Še posebej pomembno pa se ji v prvi triadi zdi razvijanje pravih
odnosov (npr. odnosa do vseh ţivih bitij) v zvezi z naštetimi dejavnostmi in
kompetencami.
Za kompetence so zelo koristne »nestandardne« šolske dejavnosti.
Učiteljica Mojca Dobnik Repnik (OŠ Vuzenica) podrobno opiše ekološki
pohod učencev 3. razreda OŠ, ki je odličen primer hkratnega razvijanja
etičnih vrednot in značajnih karakteristik (skrb za okolje, vestnost) in vseh
generičnih kompetenc. Posebej poudarja pomen sodelovanja generacij, saj
so se pohoda udeleţili tudi starši in stari starši mnogih učencev.
Zelo koristen prispevek je poslala tudi mag. Diana Tavčar Ročenovič, ki
opisuje dejavnosti v 4. razredu v zvezi z naravoslovnimi vsebinami in njihovo
povezavo s kompetencami. Poudarila je tudi, da učenci na tej stopnji ne
potrebujejo tolikšne izbire učbenikov in delovnih zvezkov, temveč predvsem
didaktične pripomočke, torej nekaj, kar lahko primejo v roke – vidijo in otipajo.
Avtorji Franc Dretnik (Zavod Republike Slovenije za šolstvo), Milena
Pačnik (OŠ Slovenj Gradec) in Tanja Štefl (OŠ Muta) v skupnem poročilu
navajajo 8 ključnih kompetenc, kot jih je 2006 sprejel Evropski parlament in
Svet EU. Poudarjajo pomen kompetenc (splošnih in specifičnih) tako za
učitelje kot za učence in opozarjajo, da se jih ni mogoče učiti direktno. Za
naravoslovne vsebine v prvi triadi poleg spoznavne plasti posebej
izpostavljajo razvijanje strpnosti v medosebnih/druţbenih odnosih in ekološko
zavest. V drugi triadi je zanje pomembno nadaljnje razvijanje osnovnih
vrednot: lepote, resnice, dobrote in pravičnosti. Za tretjo triado pa naj učenci
pridobivajo v naravoslovju uporabna znanja za ţivljenje. Fizike mora biti v
zadnjem razredu nekaj več, kemije pa manj, ker je bolj abstraktna. Med
dejavnostmi učiteljev in učencev jih posebej opišejo tudi za fizikalne vsebine
glede na učni načrt.
Lipovnik Samo (OŠ Franja Goloba Prevalje) piše o naravoslovnih dnevih
od 1. do 9. razreda in ob tem poudarja, da je pouk naravoslovja v splošnem
premalo ţivljenjski in da se povezava med naravoslovjem in ţivljenjskimi
izkušnjami učencev ne bi smela omejiti samo na naravoslovne dneve.
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PRISPEVKI POSAMEZNIH AVTORJEV
Razvoj skupnih naravoslovnih kompetence ali
naravoslovnih postopkov
Dušan Krnel, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Naravoslovni postopki
Posebnost naravoslovnega učenja je razvijanje naravoslovnih
postopkov ali procesnih znanj (v anglosaksonski literaturi so označena kot skills,
v slovenskem prevodu tudi kot naravoslovne sposobnosti in spretnosti, ali
naravoslovne veščine). To so različne dejavnosti, ki so značilne za raziskovanje,
za znanstvene metode dela, s katerimi lahko odgovorimo na vprašanja kako.
»Kako smo to naredili?« »Kako smo to odkrili?« »Kako to vemo?« »Kako, da
lahko to trdimo?«
Naravoslovni postopki zdruţujejo miselne in manipulativne aktivnosti in
predstavljajo kompleksno pojmovanje aktivnega učenja. Predstavljajo tudi
temeljni kamen zgodnjega naravoslovja, tako za razumevanje pojavov in
procesov v naravoslovju kot za razvijanje znanstvene pismenosti.
Naravoslovni postopki se zaradi miselnih procesov, ki jih zahtevajo,
razvijajo in uvajajo skladno z miselnim razvojem. Tako so v
predšolskem
obdobju naravoslovni postopki enaki splošnim spoznavnim postopkom, kot
sta na primer razvrščanje in urejanje, v obdobju konkretnih miselnih operacij
se pojavijo specifični postopki, kot je na primer določanje spremenljivk, ki se v
obdobju formalnega mišljenja razraste v sposobnost ravnanja z več
spremenljivkami, uporabo
abstraktnih modelov in globlje razumevanja
delovanja znanosti v današnji druţbi. Razvoj naravoslovnih postopkov je
tipični spiralni model razvoja, pri čemer se isti postopek ali operacija razvija v
vse bolj kompleksne dejavnosti. Tako se razvrščanje v predšolskem obdobju, ki
temelji na iskanju razlik po eni spremenljivki, razvije v razvrščanje po več
spremenljivkah, kar je na primer osnova za razumevanje bioloških ključev in
preprosto izvajanje poskusov v kompleksno raziskovanje. Za niţjo stopnjo je na
primer značilno opazovanje in opisovanje na najvišji stopnji, na primer v
gimnaziji, pa naj bi bili dijaki sposobni evalvirati celoten raziskovalni projekt v
smislu znanstvene veljavnosti in zanesljivosti.

Postopki v predšolskem obdobju
Med temeljne spoznavne postopke sodijo razvrščanje, urejanje,
prirejanje, razporejanje po prostoru in času in uporaba sistemov znamenj.
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Naravoslovje v predšolskem obdobju naj bi temeljilo predvsem na
učenju razlikovanja, na iskanju razlik med snovmi, bitji in pojavi.
Iz
razlikovanja, ki je tudi razvojno primernejše kot pa iskanje podobnosti se
postopno razvije razvrščanje, ki nasprotno temelji na iskanju podobnosti.
Razvrščanje kot splošni spoznavni postopek, ki vodi k oblikovanju pojmov in je
prav zato tako pomembna spretnost, je v literaturi definirano kot: določiti,
izločiti lastnost- spremenljivko, ki je značilna za del objektov, pojavov… in jo
nato posplošiti in izpostaviti kot lastnost mnoţice objektov, pojavov…, ki to
lastnost premorejo.
Urejanje vpelje semikvantitativne odnose spremenljivka ni le prisotna
ali odsotna temveč dobi vrednost, lahko jo je več ali manj.
Prirejanje je povezovanje ali iskanje odnosov med dvema objektoma.
Prirejanje se razvije v razvrščanje v tabelo z dvema stolpcema ali dvema
vrsticam, oziroma v kartezični produkt kar je začetek veščin ravnanja s
podatki.
Razlikovanje temelji na zaznavah oziroma na opazovanju. Opazovanje
pa ţe lahko uvrščamo med naravoslovne
postopke. Pri tem naj se
uporabljajo vsa čutila, zaznave naj bodo vidne slušne in tipne, zaznavajo naj
vonj in okus.
Eksperimentiranje kot naravoslovni postopek je v predšolskem obdobju
omejeno na operacijsko določanje lastnosti in na simulacijo pojavov v naravi
ali tehnoloških postopkov.
Operacijsko določanje lastnosti pomeni, da lastnost odkrijemo tako, da
s snovjo, telesom… nekaj naredimo. Ĉe ţelimo odkriti, kako se obnašajo
snovi v vodi, ali plavajo, ali se potopijo, ali se raztopijo, jih damo v vodo in
opazujemo. Ĉe ţelimo ugotoviti, kam gre voda po deţju naredimo simulacijo:
opazujemo pronicanje vode skozi prst v prozorni posodi. Poenostavljeno
lahko izvedemo nekatere tehnološke postopke: izdelava papirja, izdelava
opeke, pridelovanje smetane, soka iz sadja in podobno.
Pri »eksperimentiranju« spoznavajo različne pripomočke: posode,
preprosta orodja in merilne naprave. Rokovanje z njimi prav tako sodi med
naravoslovne spretnosti (uporaba kapalke, spretnost prelivanja in
presipanja...)
Za učenje in utrjevanje postopkov in seveda tudi drugih vsebin, ki se jih
pri naravoslovnih dejavnostih naučijo je priporočljivo prevajanje ene izkušnje v
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drugo ali ene vrste reprezentacij v drugo (representational rediscripton,). Ko
otroci nekaj opazujejo naj to opišejo ali narišejo; ko nekaj naredijo, naj o tem
pripovedujejo ali naj to narišejo; ali pa naj zamisel najprej narišejo in povedo
in šele nato izvedejo dejavnost. Pri tem gre za ozaveščanje dejavnosti, razvoj
metakognicije in s tem nastajanje novega znanja.
Veščine vpraševanja
Zakaj spodbujati vprašanja otrok?
- Tako odrasli kot otroci sprašujemo takrat, ko nečesa ne vemo ali ne
razumemo. To omogoča drugim, da nam priskočijo na pomoč.
- Otroška vprašanja nakazujejo meje razumljivosti s tem nakazujejo
vzgojitelju smer bodočih aktivnosti.
- Vprašanja odkrivajo naiven in napačne pojme in s tem pomagajo
vzgojitelju pri konstrukciji popolnejšega razumevanja.
- Zlasti pri naravoslovnih dejavnostih otroci odkrijejo, da na nekatera
vprašanja lahko sami odgovorijo s preprostim opazovanjem ali
poskusom, kar poveča zadovoljstvo in motivacijo za učenje.
Zlasti slednje razlikovati med vprašanji, na katere znanost lahko
odgovori in tistimi na katere nima odgovorov, je pomembno kasneje pri
razumevanju delovanja znanosti v sodobni druţbi.
Vprašanja otrok v zvezi z naravo in naravoslovjem lahko razvrstimo v
nekaj skupin.
- Pogosta so vprašanja, ki izraţajo čudenje in zanimanje. »Poglej kakšne
barve je«. »Kako je velik«? S tovrstnimi vprašanji otroci običajno sne
sprašujejo po podatku, izraţajo le svoje presenečenje, navdušenje in
zanimanje. Zato tudi ne pričakujejo odgovora. Dovolj je, da z njimi
delimo navdušenje in zanimanje in jih z dodatnimi vprašanji usmerjamo
pri opazovanju. Ob tovrstnih vprašanjih mora učitelj ali vzgojitelj znati
presoditi ali jih res zanima barva in velikost ali le komentirajo svoje
navdušenje.
- Vprašanja po podatkih so neposredna vprašanja po imenih, krajih,
vrstah, faktih, definicijah in potrebujejo odgovor. Kako se imenuje ta
rastlina? Kje ste našli ta kamen? Odgovori na ta vprašanja širijo vedenje
in postopno pripomorejo tudi k razumevanju.
- Kompleksna vprašanja so za vzgojitelje in učitelje najzahtevnejša, ker
potrebujejo naravoslovno razlago. Zakaj se sladkor v vodi raztopi? Tudi,
če učitelja ali vzgojitelj razlago pozna, je običajno prezahtevna za
otroke. V tem primeru je najbolje vprašanja odloţiti za kasneje. Včasih
pa se taka kompleksa vprašanja da preoblikovati v raziskovalna
vprašanja. Koliko sladkorja se raztopi v kozarcu vode? Ali se v enakem
času raztopi sladkor v kockah kot sladkor v prahu?
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Filozofska vprašanja se običajno začnejo z zakaj. Zakaj sem jaz deček
ona pa deklica? Zakaj ptiči valijo jajca? Zakaj so gore na Zemlji?
Običajno sprašujejo po nekem končnem vzroku in nje nanje seveda z
znanstvenega vidika teţko odgovoriti v najboljšem primeru postanejo
kompleksa vprašanja in ponovno prezahtevna za otroško razumevanje.
Nekatera (Zakaj ptiči valijo jajca?) lahko preoblikujemo v raziskovalna
vprašanja. Ali so vsa jajca enaka? Kdaj različni ptiči valijo? Ali med
ţivalmi valijo samo ptiči in podobno.
Raziskovalna vprašanja so tista na katera lahko odgovorimo s preprosto
raziskavo. Katera je najtrša kamnina? Kateri kamen bo v vodi
najpočasneje potonil? S katerim kamnom lahko rišem po kamniti
plošči? Običajno otroci v predšolskem obdobju še nimajo dovolj
izkušenj in spontano ne oblikujejo raziskovalnih vprašanja, je pa
mogoče mnoga druga njihova vprašanja spremeniti v raziskovalna
vprašanja.

Na mnoga otroška vprašanja, je teţko odgovoriti, zlasti na vprašanja,
zakaj so stvari takšne, kot so. Včasih odgovora ne poznamo (ker pač vsega
ne moremo vedeti) in takrat bi morali poseči na področja, ki so daleč stran
od otroških izkušenj. Naravoslovje v predšolskem obdobju naj bi bilo
postavljanje novih in novih vprašanj, na katera bi otroci znali odgovoriti.
Vzgojiteljica naj bi poskušala zapletena vprašanja poenostaviti, jih razčleniti in
razstaviti na več preprostejših vprašanj. Tako bi otroci laţje našli odgovore, ki
bi jim bili razumljivi in bi jih lahko vgradili v svoj pojmovni svet.
Delitev vprašanj na produktivna in neproduktivna, se je uveljavila v
slovenski strokovni literaturi. Neproduktivna vprašanja so tista, ki zahtevajo le
enobesedni odgovor in zapomnitev. Včasih so neizbeţna, saj širijo besedni
zaklad in urijo spomin. Na ta vprašanja lahko odgovorimo kar z da ali ne ali pa
z eno samo besedo. Ker se omejujejo na en sam odgovor in predvsem
sprašujejo po podatkih, se imenujejo tudi »zaprta« vprašanja.
V zgodnjem naravoslovju imajo večjo teţo vprašanja, pri katerih morajo
otroci nekaj narediti, da dobijo odgovor. Dejanja so lahko zelo preprosta, kot
na primer ozreti se v nebo. S tem je omogočeno, da vsi otroci, ne le verbalno
sposobnejši, pridejo do odgovorov. Tovrstna vprašanja so akcijska (zahtevajo
neko dejanje, akcijo) oziroma produktivna vprašanja (dajejo nek rezultat,
produkt). Delimo jih na šest podskupin, ki si sledijo po zahtevnosti.
a) Vprašanja za usmerjanje zaznav → Vprašanja, ki izraţajo čudenje in
zanimanje.
Pri teh vprašanjih gre za opozarjanje na drobne posebnosti in
zanimivosti, ki so pogosto ključne za razumevanje nekega pojava ali lastnosti
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teles in snovi. Najpreprostejša vprašanja te vrste so: ste videli, ste opazili in ste
začutili?
Vprašanja usmerjajo na natančnost zaznavanja in uporabo različnih
čutil za zbiranje najrazličnejših podatkov.
Fizikalno telo ali organizmi so sestavljeni iz posameznih delov in vsak od
njih se razlikuje po določeni lastnosti. Vprašanja usmerjamo na dele in na
celoto.
Kaj čutiš? Kaj vonjaš? Kako diši? Kaj otipaš ?
Pri opazovanju organizmov je pomembno razširiti vprašanja na njihov
ţivljenjski prostor
Je temno? Je suho, vlaţno? Katere barve je največ?
Pozornost usmerjajmo na spremembe.
Kaj se je zgodilo? Kaj počne? Kaj dela?
b) Vprašanja za primerjanje → Vprašanja, ki izraţajo čudenje in zanimanje.
Vprašanja spodbujajo iskanje podobnosti in razlik in vodijo k razvrščanju
in urejanju zbranih podatkov.
Pri primerjanju dveh predmetov, rastlin,… lahko sprašujemo po
kakovostnih razlikah. Kako se razlikujeta po barvi (obliki, vonju, otipu, po
uporabi…)? Sprašujemo lahko tudi po semikvantitativnih razlikah. Kaj je večje
(daljše, teţje, trdnejše…)?
Sprašujemo lahko po podobnostih. Po čem sta si podobna? Po čem ali
v čem sta si enaka? Kaj imata skupnega? Primerjanje več objektov vključuje
postopke razvrščanja ali urejanja. Po čem so si semena v zbirki enaka? Po
čem se razlikujejo? Kdo je največji (najmanjši)? Kaj je bolj hrapavo (gladko)?
Katera ţival ima največ (najmanj) nog?
Vprašanja za primerjanje pogosto implicirajo vprašanja za štetje in
merjenje. Najprej moramo prešteti in izmeriti, da lahko primerjamo.
c) Vprašanja za spodbujanje štetja in merjenja

→ Raziskovalna vprašanja

Cilji teh vprašanj je zbiranje kvantitativnih podatkov in uporaba različnih
merilnih naprav.
Štejemo lahko telesa, ki so drug od drugega razmejena z mejnimi
ploskvami. Koliko kapljic je v kozarcu? Koliko nog ima pajek?
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Štejemo lahko tudi pojave Koliko mavric je na nebu? Kolikokrat je danes
sneţilo (deţevalo)?
Snovi ne moremo šteti, zato jo najprej razmejimo. Napolnimo jo v
posode in dobimo telesa: vrč vode, kozarec marmelade, ţlico sladkorja.
Telesa štejemo. Koliko vrčev vode? Koliko kozarcev marmelade? Koliko ţlic
sladkorja?
Merimo lahko prostornino snovi. Koliko kozarcev vode je v vrču? Koliko
ţlic marmelade je v kozarcu? Z nestandardnimi enotami merimo lahko tudi
druge količine. Koliko korakov meri naša igralnica? Koliko palic meri naš atrij?
č) Akcijska vprašanja → Raziskovalna vprašanja
Z akcijskimi vprašanji spodbujamo eksperimentiranje (operacijsko
določanje lastnosti) in ugotavljanje posledic dejanj. Nekatera vprašanja za
primerjanje so ţe akcijska, saj morajo otroci najprej nekaj prešteti ali izmeriti,
da lahko nanje odgovorijo. Akcijska vprašanja sprašujejo po rezultatu poskusa
in se običajno začnejo s »Kaj bi se zgodilo, če…«. Nekaj je potrebno narediti,
da lahko nanje odgovorimo. Veliko vrednost ima samostojno izpeljan poskus.
Otrok pri tem povezuje svoje ravnanje z izidom poskusa, zato lahko svoje
akcije usmerja in prilagaja do ţelenega izida. Lahko pa tudi primerja svojo
napoved z izidom poskusa. Kaj se zgodi s semeni, če jih posadiš v vlaţno prst?
Kaj se zgodi, če sonce posveti na ogledalo? Kaj se zgodi, če kepo snega
postaviš na toplo? Kaj se zgodi, če zmešaš vodo in moko? Kaj se zgodi, če
kaneš črnilo v vodo?
d) Raziskovalna vprašanja
Problemska vprašanja vodijo k reševanju problemov, v iskanje vzrokov
za vnaprej opredeljene posledice. Rezultat je znan, treba je najti poti- načine,
da bi do njega prišli.
Vprašanja ne sprašujejo le po rezultatu ali po izidu, ampak tudi po poti
oziroma načinu, kako priti do rezultata. Sprašujemo, kaj narediti in kako, da bi
prišli do nekega ţe napovedanega izida. To pa pomeni načrtovanje poskusa,
oblikovanje napovedi ali hipotez in izvedbo poskusa. Otroci na tej stopnji
običajno potrebujejo pomoč in sicer v obliki namiga (Kaj, če bi naredili
tako…), predloga za pripomoček (Uporabili bomo ta zaboj…), kaj naj
uporabijo ali , s čim lahko razpolagajo ( na voljo so lepilni trak, škarje…).
Iskanje odgovorov z raziskovanjem vključuje prepoznavanje in kontrolo
spremenljivk, ki se najprej pojavi spontano in nezavedno. Večkratna uporaba
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raziskovalnih vprašanj vodi k zavestnemu ravnanju s spremenljivkami in je
eden zahtevnejših ciljev začetnega naravoslovja.
Kako bi ugotovil, koliko časa se suši luţa na dvorišču? Kako bi ugotovil,
katera posoda je najprimernejša za prelivanje? Kako bi ugotovil, s čim se hrani
polţ?
e) Vprašanja po razumevanju → Kompleksa vprašanja, filozofska vprašanja
Cilj teh vprašanj je spodbujanje sklepanja, pojasnjevanje razlaganja in
oblikovanja domnev .
Sodobne teorije učenja poudarjajo individualni vidik razumevanja, zato
naj bi vzgojitelji spraševali »Zakaj tako misliš« ali »Kaj ti misliš, kako se to zgodi?«
ipd. S tem se poskušamo izogniti temu, da bi otroci zaradi strahu pred
»napačnimi« odgovori raje molčali. Poskušamo privzgajati mišljenje, da so vsi
odgovori in razlage enako veljavni, dokler jih ne preizkusimo in preverimo.
Alternativni odgovori, ki so plod lastnega razmišljanja na temelju izkušenj,
imajo večjo vrednost kot »pravilni«- naučeni odgovori. Natančno izpeljano in
zavestno spreminjanje naivnih razlag vodi do oblikovanja ustreznejših
naravoslovnih pojmov. Vprašanja o razumevanju spodbujajo razmišljanje po
opazovanju ali opravljenem poskusu, pri čemer morajo imeti otroci dovolj
časa za »premišljevanje«, da opazovani pojav sprejmejo in si oblikujejo
razlago. Tovrstna vprašanja odkrivajo bogastvo in značilnosti otroških zamisli, ki
jih vzgojiteljica lahko izkoristi za izhodišče pri načrtovanju novih dejavnosti.
Vprašanja morajo izhajati iz okolja otroka, upoštevati morajo razvojno
stopnjo in otroške izkušnje. Kompleksna vprašanja delimo na več preprostejših
vprašanj oziroma podvprašanj, ki so konkretnejša in bliţja otroškim izkušnjam.
Primer: Kam gre voda iz mokrega perila? Zakaj se orosi ogledalo v kopalnici?
Od kje voda na zunanji strani kozarca s hladno pijačo?
Postopki na razredni stopnji O.Š.
Na razredni stopnji se sistematično poglabljajo temeljni spoznavni
postopki kot so razvrščanje prirejanje in urejanje, ki so v tesni povezavi z
opazovanjem. Poleg opazovanja kot naravoslovnega postopka, ki se na
razredni stopnji razvije v sistematično opazovanje, se razvija še
eksperimentiranje v smeri
razumevanja »poštenega« (nepristranskega,
objektivnega) poskusa, ravnanje s podatki in utrjuje se veščina vpraševanja.
Ob koncu druge triade so tako učenci ţe pripravljeni na raziskovanje, ki
poveţe do tedaj razvite postopke v skupno dejavnost. Ob raziskovanju se
razvijajo še postopki napovedovanja, oblikovanja hipotez in predstavitev in
povezovanje podatkov kar vodi v posploševanje in iskanje zakonitosti.
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Opazovanje
Za opazovanje v naravoslovju je značilno, da je načrtna in usmerjena
dejavnost. Cilj opazovanja je zbiranje podatkov. Opazovanje se razvija glede
na število ter vrsto spremenljivk, ki jih opazujemo. To
opisujemo kot
natančnost in sistematičnost opazovanja. Ta se z leti in z večjim obsegom
znanja veča. Mlajši otroci opazujejo nek objekt kot celoto. Zato je potrebno
otroke pri opazovanju usmerjati. Lahko jih usmerimo iz opazovanja celote na
posamezne dele, ali pa obratno, iz posamezne lastnosti na celoto ali na širše
okolje. Opazovanje, ki se v prvem razredu prevaja v opisovanje , se razvije v
primerjanje, oziroma določanje razlik in podobnosti, kar vodi k razvrščanju in
urejanju tudi po manj opaznih, bolj skritih lastnostih . Iz opazovanja in
opisovanja teles preidemo v opazovanje
pojavov. Oblikuje se pojem
spremenljivka, opazujemo lastnost, ki se spreminja. Pri tem navajamo otroke
na sistematična, dolgotrajnejša opazovanja; na primer vsak dan ob isti uri.
Tako opazovanje lahko preide v merjenje, na primer debelina slojev v
kompostniku . Opazovanje in povezovanje več spremenljivk vodi k
ugotavljanju odnosov med spremenljivkami, ugotavljanju zakonitosti ali
postavljanju teorij. Preproste odnose izraţamo z besedno zvezo: čim bolj (več)
….. tem več (manj) …. Zakonitosti niso pomembne le zaradi razumevanja
pojava, temveč tudi zaradi napovedovanja. Preprosto povezovanje oblakov
in deţja je osnova za kasnejše razumevanja vremenskih napovedi Pri
nekaterih opazovanjih si lahko pomagamo z različnimi pripomočki. V prvi
triadi uporabljamo ročno lupo, stereo lupo in mikroskop.
Eksperimentiranje
Dejavnosti, ki jih opredeljujemo kot poskus ali eksperiment so med seboj
po namenu in rezultatu lahko zelo različne. Zlasti razlikujemo med različnimi
»poskusi« in raziskovanjem. Tako vsaka praktična dejavnost še ni raziskovanje.
Poskus ali eksperiment kot operacijsko določanje lastnosti, se uporablja v
vsem obdobju razrednega pouka. To je na primer določanje lastnosti snovi
(gostote) s spuščanjem predmetov v vodo ali določanje topnosti z
raztapljanjem snovi v vodi, poskusi z zrakom, poskusi s sončno svetlobo in
drugi. S temi »poskusi« dobimo odgovore na vprašanje »Kaj se zgodi če …?«.
Drugačne
vrste je poskus, ki ga sproţimo zato, da nek pojav lahko
natančneje opazujemo v kontroliranih okoliščinah in na temelju opazovanj
sklepamo na neko zakonitost. Tudi ti poskusi se uporabljajo v vsem triletju.
Poskus lahko uporabimo tudi za preverjanje hipotez ali napovedi. Izid
pojava najprej napovemo in trditev preverimo s poskusom. Namen tovrstnih
poskusov je motivirati učence k razmišljanju in ne le k opazovanju. S
poskusom lahko tudi simuliramo nek tehnološki postopek, na primer mešanje
ali ločevanje zmesi. Demonstracijske poskuse pogosto uporabljamo za
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usvajanje ali utrjevanje pojmov. Lahko jih izvajajo učitelji ali učenci. Kaj je
raztapljanje najpreprosteje ponazorimo s poskusom raztapljanja.
Kaj vse je lahko cilj eksperimentalnega dela:
- operacijsko določanje lastnosti
- kontrolirano opazovanje
- preverjanje napovedi
- preverjanje hipotez
- prikaz (simulacija) tehnološkega postopka
- usvajanje pojmov (demonstracijski poskus)
- določanje spremenljivk,
- pošteno opravljen poskus
Pojem poštenega poskusa se lahko uvaja in utrjuje v večini naštetih
primerih. Pri poštenem, objektivnem ali nepristranskem poskusu najprej
določimo spremenljivke in postavimo hipotezo. Pri poskusu spreminjamo le to
kar trdi hipoteza. Na primer: trdimo, da se zvok po različnih snoveh različno širi.
Zato pri poštenem poskusu spreminjamo snovi, zvok pa je enak. Ĉe bi
spreminjali še zvok, ne bi vedeli ali je rezultat odvisen od različnega zvoka ali
od različnih snovi.
Ravnanje s podatki
Znanje in spretnosti obdelave podatkov naj bi se razvijale postopno in
skladno z drugimi procesnimi znanji ali naravoslovnimi postopki, kot je na
primer opazovanje.
Za obdelavo podatkov potrebujemo najprej podatke. Te zberemo z
opazovanjem nekega pojava, ki ga nato opišemo ali predstavimo v obliki
besedila, lahko pa ga prikaţemo v obliki stripa. Z njim povečamo preglednost
pojava tako, da časovni potek predstavimo kot zaporedje slikic. Ko strip
beremo, sledimo nekemu dogajanju v času.
Pri naravoslovju je opazovanje pojavov v naravi in njihovo opisovanje
le eden od načinov zbiranja podatkov. Pogosto pojave sami sproţimo,
naredimo poskus in tako pridobimo podatke. Za vsak pojav so značilne
spremembe, nekaj se zgodi in spremeni, pojavi se nekaj novega. Pri tem se
lahko usmerimo na opazovanje le ene lastnosti pojava na primer na barvo.
Barva postane s tem spremenljivka, rdeče, črno zeleno pa podatek. Zlasti
dogajanja v ţivi naravi so pogosto taka, da jih lahko le opisujemo, na primer
obnašanje ţivali.
Nekatere druge spremembe
pa lahko štejemo ali merimo. Na ta
način dobimo kopico pomešanih podatkov, ki pa nam o pojavu še nič ne
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povedo. Zato je namen obdelave podatkov ta, da nek pojav opišemo
pregledno in celovito. Urejeni podatki omogočajo primerjanje. Urejeni in
obdelani podatki strnjeni v prikaz v obliki diagrama pa omogočajo
ugotavljanje pravilnosti in zakonitosti. Pri delu s podatki učenci spoznavajo,
da tudi spremenljivke lahko razvrščamo v različne skupine. Najprej glede na
eksperiment (odvisna in neodvisna spremenljivka, nato pa še po vrsti
podatkov (opisne, ordinalne, kvantitativne,…)
Ţe v predšolskem obdobju začno učenci spoznavati dva prikaza:
tabelo in stolpce.
Tabela
Tabela je najosnovnejši prikaz. V njej lahko zdruţimo in primerjamo
raznovrstne podatke, na primer hrano in njeno pripravo. Vrsto hrane in opis
priprave uvrščamo med opisne ali kvalitativne spremenljivke (lestvice,
podatke). Povedo nam le v katero kategorijo nek podatek sodi, ali v primeru
hrane, ali jo jemo kuhano ali surovo. Za branje tabele bi bilo popolnoma
vseeno, če bi bil vrstni red drugačen. Pač pa je v tabeli pomembno kaj
opredeljuje stolpec in kaj vrstica. Tako ima vsako okence v tabeli dve lastnost
ali zdruţuje dva podatka.,
Opis vremena (jasno, delno oblačno, oblačno, deţuje, sneţi) uvrščamo
med opisne ali kvalitativne podatke (lestvice, spremenljivke). Dnevi v tednu
pa so vrstni ali ordinalni podatki (lestvice, spremenljivke). Zapisani so v nekem
redu, v našem primeru od ponedeljka do nedelje, tako kot si sledijo dnevi v
tednu ali tako kot teče čas. Te podatke lahko primerjamo po velikosti. Tako je
petek bolj oddaljen od ponedeljka kot torek. Ordinarna lestvica so tudi šolske
ocene ali pa letnice rojstva.
V tabelo lahko zapisujemo tudi podatke, ki jih lahko štejemo-številske ali
kvantitativne (lestvice, spremenljivke). Številski podatki odraţajo velikost ali
vrednost spremenljivke.
Stolpci
Ĉe ţelimo podatke urediti v stolpce, morajo ti biti taki, da jih lahko
štejemo (številski ali kvantitativni). Iz primerjave višin stolpcev lahko ugotovimo
česa je več ali manj, ne da bi šteli. Ĉe pa nas zanima tudi številčna vrednost
poloţimo ob stolpce številski trak, na njem odčitamo vrednost spremenljivke, ki
jo predstavlja določeni stolpec. Tako dobimo stolpčni diagram.
Diagrami
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Ĉe imamo opisne spremenljivke, na primer vrsta ţivali, ki predstavlja
en stolpec, ni pomembno v katerem vrstnem redu si stolpci sledijo. Lahko
pričnemo z veverico ali pa z mravljo. Pri stolpčnih diagramih vrednosti
posamezne spremenljivke med seboj lahko le primerjamo. Seveda pa lahko s
le kvantitativnimi spremenljivkami prav tako narišemo stolpčni prikaz. Ĉe
merimo število zasukov in pot, ki jo naredi igrača, je število zasukov in pot
kvantitativna spremenljivka. Vsak stolpec ima na vodoravni osi točno
določeno mesto, saj ta prikazuje število zasukov, ki narašča od leve proti
desni. Tako dobimo iz vrste stolpcev nekakšno stopnišče. Iz takega stolpčnega
diagrama pa lahko sklepamo na odnos med dvema spremenljivkama. Ker
smo igračo marali najprej naviti, (nekaj smo naredili, nekaj vloţili v pojav-input)
je to neodvisna spremenljivka. Nato smo igračo spustili in izmerili pot (nekaj
smo dobili iz pojava-output). Pot je v tem primeru odvisna spremenljivka. Ali
se stopnišče od leve proti desni vzpenja ali spušča lahko sklepamo tudi
kakšna je ta odvisnost. V našem primeru, ko se stopnišče dviguje, je odvisnost
premosorazmerna: Ĉim več zasukov pomeni tem daljšo pot.
Pri kakšni drugi igrači pa je stopnišče lahko tudi bolj poloţno ali bolj
strmo. Pri strmem stopnišču ţe majhna razlika v številu zasukov povzroči veliko
razliko v prehojeni poti igračke.
Od tovrstnih stolpčnih diagramov (obe spremenljivki sta števni), lahko
preprosto preidemo na linijski diagram ali graf. Stolpce spremenimo v črte,
višino stolpcev označimo s piko. Sedaj pike predstavljajo stopnišče. Ko pike
poveţem s črto, dobimo graf. Pri grafu sklepamo na odnos med
spremenljivkama podobno kot pri stopniščih. Bolj strm kot je graf, večjo razliko
odvisne spremenljivke povzroči majhna razlika neodvisne spremenljivke. Pri
poloţnem grafu pa velika razlika neodvisne spremenljivke povzroči majhno
razliko odvisne spremenljivke.
Tipični grafi prikazujejo odvisnost določene količine glede na čas. Ĉas
opredeljujemo tudi kot zvezno spremenljivko. Za tovrstne spremenljivke
(podatke, lestvice) velja , da se spreminjajo zvezno. Ĉeprav merimo neko
spremembo le vsako uro, predpostavljamo, da se sprememba dogaja
zvezno, da jo lahko določimo tudi vsako minuto ali vsako sekundo.
Matematično povedano: podatki zavzamejo na nekem omejenem intervalu
neskončno mnogo različnih vrednosti.
Nasprotno od zveznih spremenljivk pa so diskretne spremenljivke tiste, ki
zavzamejo le določeno vrednost. Lahko so opisne ali pa različne lestvice tudi
številčne, kot so na primer šolske ocene. Tako v spričevalu ni napisana ocena
3,75 ampak le 3 ali 4.
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Posebna oblika predstavitev podatkov je kolačnik (tortni diagram,
strukturni krog). Uporabljamo ga takrat ko skušamo predstaviti razmerje med
številskimi podatki, ki tvorijo neko celoto. Iz kolačnika o sestava zraka lahko
preberemo, da je v zraku (celota: zrak kot zmes plinov) največ dušika, nato
kisika in še najmanj vseh ostalih plinov. Pribliţno lahko ocenimo tudi kolikokrat
manj je kisika.
Raziskovanje
Raziskovanje zdruţuje
naravoslovne postopke. Pri raziskovanju
opazujemo, merimo, primerjamo, razvrščamo, eksperimentiramo, zbiramo in
urejamo podatke, napovedujemo, oblikujemo hipoteze in raziskovalna
vprašanja, podajamo in interpretiramo rezultate, posplošujemo in še kaj.
Ĉeprav raziskovanje vključuje tudi eksperiment je to le ena od stopenj v
poteku raziskave. Običajno pri raziskavi naredimo več poskusov, ki pa so si
pogosto precej podobni. Ĉe nas zanima ali je neka snov topna v vodi,
naredimo poskus in ţličko snovi stresemo v vodo. Pri raziskovanju pa nas
zanima še kaj več, na primer koliko snovi se raztopi v 100 g vode, ali pa kako
se topnost spreminja s temperaturo. Zato je raziskovanje še bolj kot
eksperimentiranje usmerjeno na premišljeno ravnanje s spremenljivkami.
Raziskovanje vključuje tudi premislek o raziskovalnem vprašanja ali
hipotezi, ki jo ţelimo preveriti. To naredimo s poskusom ali serijo poskusov. Da
je poskus pošten, kar pomeni, da lahko hipotezo ohranimo ali zavrţemo z
veliko verjetnostjo, moramo biti pozorni na spremenljivke. Raziskovalno
vprašanja morajo biti preverljiva, sicer nanje ne najdemo odgovora. Pogosto
je prav to in pa načrtovanje poštenega poskusa najteţji korak v raziskavi.
Raziskovanje ţe v svojem pomenu vključuje načrtnost in premišljenost,
zato raziskovati pomeni premišljevati, opazovati, eksperimentirati, meriti in
znova premišljevati. Da raziskovanje olajšamo pa vseeno obdrţimo lastnosti
pravega znanstvenega raziskovanja, ves proces razdelimo na več stopenj:
1.
2.
3.
4.
5.

Kaj o tem (snovi, pojavi, bitju) kar raziskujemo ţe vemo?
Kaj nas zanima? Iz teh vprašanj oblikujemo raziskovalno vprašanje?
Kaj, kako bomo naredili? Izdelava načrta raziskave.
Izvedba: opazovanje, eksperimentiranje, merjenje
Obdelava podatkov, interpretacija rezultatov, sklepanje na
zakonitosti, posploševanje.
6. Sporočanje: izdelava plakata, poročila, razstave…
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Dejavnosti ali naravoslovne postopke pri raziskovanje lahko razvrstimo v
dve skupini: dejavnosti vezane na pridobivanje in ravnanje s podatki in
dejavnosti za razvijanje in preizkušanje zamisli.
pridobivanje in obdelava
podatkov
- opazovanje (zbiraje podatkov)
vprašanj
- obdelava podatkov (tabele, grafi)
- predstavitev podatkov (iskanje vzorcev,
poskusov
zakonitosti, sklepanje, napovedovanje…)
- sporočanje (interpretacija podatkov,
posploševanje)

razvijanje in preizkušanje
zamisli
- postavljanje raziskovalnih
- postavljanje hipotez
načrtovanje
poštenih
(spremenljivke in konstante)

Postopki na predmetni stopnji O.Š.
Prehod iz razredne na predmetno stopnjo je po strasti učencev skladen
s prehodom iz konkretnega na formalno raven mišljenja. Naravoslovni
postopki in dejavnosti postanejo predvsem miselno zahtevnejši.
Primer opisa in razlage na predoperacijski na
formalni ravni mišljenja.

Predoperacijska stopnja

Konkretne operacije
dve spremenljivki
reverzibilnost
Preproste napovedi
Kaj bi se zgodilo, če bi šel
vdihani zrak skozi drugo
posodo z apnico kot izdihani
zrak.?

Opazovanje
Ko pihamo v apnico, ta
postane motna.

Preproste povezave
Izdihani zrak vsebuje več
ogljikovega dioksida kot
vdihani.

konkretni ravni in na

Formalne operacije
tri spremenljivke
formalni miselni modeli
“model delcev”,
oblikovanje hipotez (teorij),
načrtovanje poskusov za
preverjanje.
Abstraktne povezave
V celicah glukoza reagira s
kisikom pri tem se sprošča
energija. Ogljikov dioksid je
produkt te reakcije.

Razvrščanje in urejanje se razvija v dejavnosti z več spremenljivkami.
Ugotavljajo se odnosi-relacije med spremenljivkami ter vrste spremenljivk:
odvisna, neodvisna spremenljivka, konstanta. Poleg preprostih relacij, obe
spremenljivki naraščat ali obe padata ali ena narašča druga pada se uvaja
pojem korelacije, interakcije ali součinkovanja spremenljivk. Večji poudarek je
na sestavljenih spremenljivkah (gostota, hitrost, tlak…) Utrjuje se pojem
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poštenega poskusa. Vzporedno z razvojem postopkov je na tej stopnji
potrebno uvesti nekaj ključnih pojmov, ki omogočajo razumevanje
zahtevnejših naravoslovnih vsebin in zahtevnejšega raziskovanja.
To so na primer:
- razmerje in merilo,
- sorazmerje,
- ravnoteţje,
- kombinacije,
- verjetnost,
- formalni model (snov zgrajena iz delcev).
Pri zajemanju in obdelavi podatkov se seznanijo s preprostim
vzorčenjem, rangiranjem podatkov in kot najpreprostejšo določitev srednjih
vrednosti z mediano.
Postopki v srednji šoli
Ob koncu osnovne šole in v srednji šoli naj bi se pouk naravoslovja
razvijal tudi v smeri razumevanja delovanja znanosti in pomena znanosti za
druţbo, kar poleg deklarativnih in procesnih znanj predstavlja drugi del
naravoslovne pismenosti, ki naj bi se v tem obdobju razvila v večji meri ali vsaj
do stopnje, ki omogoča samoizobraţevanje.
Poznavanje naravoslovja kot spleta različnih znanstvenih disciplin,
medsebojnih vplivov znanosti in druţbe ter posledic naravoslovnih znanosti
na vsakdanje ţivljenje, je v sodobni druţbi del splošne kulture. Biti
naravoslovno neuk, pa čeprav široko razgledan na drugih področjih, je prav
tako nekulturno kot nasprotno, biti naravoslovec a »kulturno« nepismen.
Kljub različnim definicijam in obsegom
naravoslovne pismenosti
obstaja soglasje vsaj o treh vidikih naravoslovja, ki naj bi tovrstno pismenost
sestavljali: naravoslovne vsebine, narava naravoslovja
(značilnosti
znanstvenega raziskovanja, filozofija in zgodovina znanosti) in naravoslovje
kot druţbena dejavnost.
Naravoslovne vsebine zajemajo poznavanje in razumevanje
ključnih dejstev, pojmov, zakonov in teorij posameznih znanstvenih disciplin.
Poznavanje teh naj bi omogočalo povezovanje teorij s pojavi v vsakdanjem
ţivljenju in v njih prepoznati kemijske, biološke in fizikalne procese. Te
naravoslovne vsebine tvorijo deklarativno znanje, ki naj bi v idealnem kurikulu
nastalo iz epistemologije discipline in se postopno razvijalo po vertikali
izobraţevanja ter se horizontalno povezovalo z sorodnimi in mejnimi področji
znanja.
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Narava naravoslovja predstavlja procesna znanja in znanja o
naravoslovju, kar je nekaj drugega kot »naravoslovno znanje« ali znanje o
fizičnem svetu. Narava naravoslovja odkriva naravoslovje samo, odkriva
metode in tehnike raziskovanja, od opazovanja do kontroliranih poskusov ter
kako iz zbranih podatkov nastajajo teorije in zakoni. Razumevanje nastajanja
teorij, pa ne gre brez poznavanja zgodovine in filozofije znanosti. Tovrstno
znanje omogoča razlikovanje med znanostjo, psevdoznanostjo in med tem
kar znanost ni. Poleg vprašanj »kaj vem«, na katerega so odgovor vsebine,
nudi poznavanje narave naravoslovja odgovore na vprašanja, »kako to vem«,
»kako sem to odkril«, ali »kako so to odkrili«.
Razumevanje naravoslovja kot druţbene dejavnosti
predstavlja
poglede na znanost z vidika financiranja, politike razvoja in usmeritve znanosti
ter razmer v druţbi Tudi tu zgodovinski zgledi olajšajo razumevanje
nastajanja in razvijanja znanosti kot druţbeno determinirane dejavnosti.
Tako oblikovano naravoslovje v splošnem izobraţevalnem sistemu vodi k
naravoslovni pismenosti kar je danes del splošne izobrazbe in del splošne
funkcionalne pismenosti. Glede na tri področja, ki naj bi jih sodoben pouk
naravoslovja zajemal, lahko
naravoslovno pismenost opredelimo kot
praktično naravoslovno pismenost, ki omogoča relativno uspešno delovanje
v vsakdanjem ţivljenju; druţbeno naravoslovno pismenost, ki omogoča
sodelovanje pri razpravah in odločanju pri različnih druţbenih dilemah z
naravoslovnim ozadjem ter kulturno naravoslovno pismenost, ki omogoča
doţivljanje znanosti kot kulturni in civilizacijski doseţek.
Vse bolj pa se pomen tako zastavljenega naravoslovja kaţe tudi na
razvoju nekaterih sposobnosti ali naravnanosti, ki imajo transfer na druga
področja znanj. Izboljšajo se lahko nekatere miselne sposobnosti kot so
reševanje problemov, izbira odločitev, komunikacijske sposobnosti ali pa
objektivnost in kritičnost.
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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.

339

3. KRNEL, Dušan. Temelji naravoslovja (filozofija in zgodovina naravoslovja)
kot del naravoslovnega kurikuluma. Sodob. pedagog., 2001, letn. 52, št. 1,
str. 164-185. ISSN 0038-0474.
4. KRNEL, Dušan. Pojmi in postopki pri spoznavanju okolja, 2004,
Ljubljana:Modrijan.
5. KRNEL, Dušan. Pojmi in postopki pri naravoslovju in tehniki, 2004,
Ljubljana:Modrijan.
6. Matthews, M.R. Scienece teaching: teh Role of History and Philosophy of
Scienec, 1994, London: Routledge.
7. Harlen, W. Teaching, learning and assessing science 5-12, 2007, London:
Sage Publications.
8. Addey, P. Thinking Science: materials for CASE Cognitive Acceleration in
Science Teching, 2001, London: Mcmillan.
Preglednico je sestavila ga.Darja Skribe Dimec. Osnovni razdelitvi
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Ferbarja.
ZAZNAVANJE (gledanje, poslušanje, tipanje, vohanje in okušanje)
- primerjanje (iskanje podrobnosti in razlik)
- razvrščanje
- uvrščanje
- urejanje
- merjenje
- zbiranje podatkov
NAPOVEDOVANJE
- predvidevanje
OBLIKOVANJE DOMNEV
- postavljanje hipotez
RAZISKOVANJE
- izbira neodvisne spremenljivke
- izbira odvisne spremenljivke
- izbira kontrolnih spremenljivk
- načrtovanje eksperimenta
- izbira eksperimentalnih pripomočkov
- izvedba eksperimenta
SKLEPANJE
- interpretacija podatkov in zaključevanje
- razlaga-povezava odvisnih in neodvisnih spremenljivk
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SPOROČANJE
- risanje
- razvrščanje in urejanje podatkov (preglednice, histogrami)

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.

341

Vpliv izobraţevanja na daljavo na razvoj generičnih
kompetenc
Tomaţ Bratina, Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru

Uvod
Pojem kompetenca je pogosto nepravilno interpretiran. Zato je pred
nadaljevanjem smiselno pojasniti oziroma definirati pojem kompetenca, ki ga
imamo v mislih v projektu Naravoslovnih kompetenc. V kratkem in zelo
razumljivem zapisu, ki je sicer replika na objavo v časniku Finance, Egon
Tomaţič podrobno pojasni razliko med uporabljanima pojmoma. Avtor
(Tomaţič, 2002) pravi :
Zaradi lektorskih popravkov pa se pojem kompetenca pojavlja enkrat kot sinonim za
sposobnosti, drugič kot sinonim za pristojnosti. Ne prva ne druga uporaba pojma ne
pojasnjujeta dobro originalnega pojma kompetence, kar brez dvoma onemogoča pravilno
razumevanje vsebine članka. Vsebina pojma kompetence je večplastna. Pri tem igrajo
sposobnosti sicer zelo pomembno vlogo, vendar kompetenco sestavljajo še znanja in
pridobljene izkušnje, zelo pomembno vlogo pa igrajo še posameznikove vrednote in
motivacija. Kompetence ne smemo enačiti s sposobnostjo iz naslednjih razlogov:
ker so sposobnosti le eden izmed konstitutivnih elementov
kompetenc,- ker je kakovost in s tem delovna uspešnost delavca odvisna od prave
kombinacije vseh konstitutivnih elementov kompetence, ki mu omogočajo, da deluje
optimalno glede na zahteve organizacijske vloge.
Še večjo napako pa naredimo, če kompetenco enačimo s pristojnostjo kot pojmom z
izrazito pravno-organizacijsko konotacijo. Običajno v praksi pojem pristojnost uporabljamo kot
sinonim za odgovornost delavca za opravljanje dela, za katero je nameščen. Zgolj z analizo
odgovornosti pa ne moremo detektirati kompetenc, to je lastnosti, ki delavcu omogočajo
uspešno opravljanje dela. Naj to ponazorim s primerom. Odgovornost/ pristojnost direktorja
trţenja je analiza trţnih gibanj. V oddelku trţenja pa lahko operativne trţne analize opravljajo
njegovi sodelavci in je v tem primeru naloga vodje predvsem sinteza dobljenih trţnih
podatkov. Iz česar sledi, da so za kakovostno opravljanje dela vodje trţenja potrebne visoko
razvite sintetične sposobnosti, ne pa analitične, kar bi lahko zmotno sklepali, če bi izhajali iz
analize njegove odgovornosti/ pristojnosti.
Model kompetenc nosi v sebi velik potencial, ki ga lahko uspešno izkoristijo pri gradnji
sistemov razvoja kadrov tudi naša podjetja. Implementacija modela ni enostavna, še manj
pa je lahko brez terminološke jasnosti vsebine kompetenc. Dokler ne najdemo primernega
slovenskega izraza, je še najbolje, da ostane v uporabi pojem kompetenca

Klasifikacija kompetenc
V projektu Naravoslovne kompetence (NK) tudi uporabljamo termin
kompetence, vendar mislimo s tem sposobnosti in znanja. Kompetence se
razvrščajo po dveh klasifikacijah in sicer kot ključne in generične kompetence.
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Projekt NK v svojem delu predvideva tudi izdelavo e-gradiv in njihovo
distribucijo s pomočjo sistemov LCMS, ki jim poljudno pravimo tudi sistemi za
izobraţevanje na daljavo. Izobraţevanje na daljavo je oblika izobraţevanja, ki
je časovno in krajevno neodvisna od ustanove, ki ga izvaja. Učne vsebino so v
naprej pripravljene in distribuirane s sistemi LCMS.
V primeru projekta NK se sicer ne bo izvajalo izobraţevanje na daljavo v
svoji izvorni obliki, ampak bliţje procesu učenja na daljavo. Kljub temu pa
bodo učna gradiva in dostop do njih, skladna z izvedbenimi oblikami
izobraţevanja na daljavo. To pomeni, da bodo principi priprave učnih gradiv
in njihove distribucije enaki in bo ta dejstva potrebno upoštevati v enaki meri
kot pri običajni obliki izobraţevanja na daljavo.
Ker v trenutni fazi projekta NK namenjamo poseben poudarek
generičnim kompetencam, bom v nadaljevanju razmišljal o generičnih
kompetencah, ki se pod vplivom izobraţevanja (učenja) na daljavo.

Definicija generičnih kompetenc
Po klasifikaciji (Key competencies A developing concept in general
compulsory education, 2002) so generične kompetence tiste kompetence, ki
jih posameznik bolj kot s specifičnim učenjem določene snovi razvija z
načinom dela. Prav zato je posredovanje znanja v obliki izobraţevanja
(učenja) na daljavo lahko eden izmed primernih načinov spodbujanja razvoja
generičnih kompetenc. Učenje v procesu izobraţevanja na daljavo je
namreč poseben način dela, ki kot je omenjeno, razvija generične
kompetence.
Razvrstitev generičnih kompetenc
Po klasifikaciji generične kompetence razvrščamo tako:
A. Sposobnost zbiranja informacij
B. Sposobnost analize literature in organizacija informacij
C. Sposobnost interpretacije
D. Sposobnost sinteze zaključkov
E. Sposobnost učenja in reševanja problemov
F. Prenos teorije v prakso
G. Uporaba matematičnih idej in tehnik
H. Prilagajanje novim situacijam
I. Skrb za kakovost
J. Sposobnost samostojnega in timskega dela
K. Organiziranje in načrtovanje dela
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.

343

L. Verbalna in pisna komunikacija
M. Medosebna interakcija
Interakcija ključnih in generičnih kompetenc
Za učinkovito učenje na daljavo in z njim spodbujan razvoj generičnih
kompetenc, ni mogoče zanemariti interakcije s ključnimi kompetencami.
Ključne kompetence so nujno potrebne za funkcionalno in učinkovito ţivljenje
posameznika. Referenčni okvir jih določa 8, vendar so v okviru izobraţevanja
na daljavo in za uspešno interakcijo z generičnimi kompetencami
najpomembnejše naslednje ključne kompetence.
i.

Digitalna pismenost

ii.

Sporazumevanje v maternem jeziku na področju naravoslovja

iii.

Učenje učenja

iv.

Samoiniciativnost in podjetnost

Digitalna pismenost je osnova za uporabo in učenje v okviru
izobraţevanja na daljavo, saj uporaba učnih gradiv, sredstev komuniciranja in
uporabe sistemov LCMS, brez digitalne pismenosti ni mogoča. Z izostankom
digitalne pismenosti je blokiran tisti del razvoja generičnih kompetenc, ki jih
spodbuja izobraţevanje na daljavo.
Sporazumevanje v maternem jeziku omogoča uporabo učnih gradiv in
razumevanja vsebin ter je s tem temeljna predpostavka tudi za razvoj
generičnih kompetenc. Nerazumevanje učne snovi onemogoča razvoj
generičnih kompetenc zapisanih v poglavju »Razvrstitev generičnih
kompetenc«.
Sistemi LCMS in e-gradiva spreminjajo načine sprejemanja in
posredovanja znanj, kar pomeni, da mora uporabnik sprejeti nove načine in
pristope do učenja, mimo ustaljenih in skozi minuli čas pridobljenih načinov
učenja. Ta ključna kompetenca vpliva na razvoj generičnih kompetenc
zapisanih v poglavju »Razvrstitev generičnih kompetenc«, pod točkami A, B, E
in L.
Način dela v okviru izobraţevanja na daljavo omogoča uporabniku
veliko svobode pri izbiri časovnega okvira za učenje in ne vključuje prisile niti
nadzora. Zato je samoiniciativnost in podjetnost nujna kompetenca za
uspešno in učinkovite delo ter učenje v obliki izobraţevanja na daljavo. Ta
ključna kompetenca je bistvena za razvoj večine generičnih kompetenc
zapisanih v poglavju »Razvrstitev generičnih kompetenc«, še posebej tistih, ki
so zapisane v točkah F, H, J, K in M.
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Vpliv izobraţevanja (učenja) na daljavo na generične kompetence
Zaradi svoje specifičnosti, izobraţevanje na daljavo lahko vpliva na
razvoj večine generičnih kompetenc. V nadaljevanju bom utemeljil vpliv
izobraţevanja na daljavo na posamezno obliko generičnih kompetenc, ki so
navedene v poglavju »Razvrstitev generičnih kompetenc«.
Sposobnost zbiranja informacij
Učečemu so s pomočjo sistemov LCMS dostopne številne informacije, ki
so pogosto razpršene po različnih delih vsebin. Razvita sposobnost zbiranja
informacij olajša sintezo dejstev in ločevanje koristnih informacij od nekoristnih.
Na razvoj te kompetence ima izobraţevanje na daljavo neposreden in
pomemben vpliv.
Sposobnost analize literature in organizacija informacij
Učna gradiva v sistemu izobraţevanja na daljavo so pripravljena s strani
izvajalcev. Tudi informacije, v tem primeru mislim na učne vsebine, so
običajno organizirana v skladu z didaktični načeli. Zato na razvoj te
kompetence izobraţevanje na daljavo značilno ne vpliva.
Sposobnost interpretacije
Veliko učnih e-gradiv s področja naravoslovja vsebuje številne
poenostavitve ali abstrakcije. Te so lahko dodatno podprte z multimedijskimi
gradniki, ki omogočajo spoznavanje posameznih dejavnikov in s tem pravilno
razumevanje oziroma interpretacijo pojavov ali rezultatov. Na razvoj te
generične kompetence, izobraţevanje na daljavo v veliki meri deluje
spodbudno in jo razvija.
Sposobnost sinteze zaključkov
Na kompetenco sposobnosti sinteze zaključkov lahko gledamo kot na
višjo stopnjo kompetence sposobnosti interpretacije. Zato lahko vpliv
izobraţevanja na daljavo na to kompetenco opišemo enako kot v poglavju
»Sposobnost interpretacije«.
Sposobnost učenja in reševanja problemov
Vzorci učenja in sposobnost učenja so pri posamezniku v določeni dobi
ţe razviti. Z učenjem v obliki izobraţevanja na daljavo, mora uporabnik
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prilagoditi obstoječe vzorce učenja nekoliko spremenjenim. To je posledica
specifičnosti tovrstnega učenja, zato se ob prilagajanju vzorcev učenja krepi
tudi sposobnost učenja. Zaradi tega ima izobraţevanje na daljavo
stimulativen vpliv na razvoj prvega dela kompetence, na razvoj sposobnosti
reševanja problemov pa velikega vpliva izobraţevanju na daljavo ne
moremo pripisati.
Prenos teorije v prakso
Na razvoj te generične kompetence lahko odločilno vplivajo sama egradiva, pripravljena s strani izvajalcev. Izobraţevanje na daljavo pa kot
proces oziroma način učenja nima neposrednega vpliva. Določen vpliv lahko
pripišemo zgolj moţnosti stalnega dostopa do informacij in posledično
hitrejšega prenosa teoretičnih zamisli v prakso.
Uporaba matematičnih idej in tehnik
Učne vsebine oziroma e-gradiva za naravoslovje, pripravljena s strani
izvajalcev izobraţevanja na daljavo, obsegajo vsebine, ki ţe vsebujejo rešitve
na podlagi matematičnih idej in izbranih tehnik. Uporabnik neposredno
uporablja ţe izdelane rešitve, zato ni mogoče določiti vpliva izobraţevanja na
daljavo na razvoj te generične kompetence.
Prilagajanje novim situacijam
Vpliva izobraţevanja na daljavo na razvoj generične kompetence
prilagajanja novim situacijam ne vidim, Morda bi ugoden vpliv lahko zasledili
le pri prilagajanju načinu učenja, ki pa je bolj domena ključne kompetence
učenja, zapisane v poglavju »Interakcija ključnih in generičnih kompetenc«.
Skrb za kakovost
Izobraţevanje na daljavo je sicer podvrţeno stalnemu preverjanju
kakovosti, vendar sam proces in način dela v okviru izobraţevanja na daljavo,
ne more spodbujati razvoja generične kompetence skrbi za kakovost.
Sposobnost samostojnega in timskega dela
Enak vpliv, kot sem ga zapisal v poglavju »Interakcija ključnih in
generičnih kompetenc« v zvezi s ključno kompetenco samoiniciativnosti in
podjetnosti, lahko v prvem delu te generične kompetence pripišem
izobraţevanju na daljavo. Ker pa je izobraţevanje na daljavo namenjeno
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samostojnemu in časovno ter krajevno neodvisnemu učenju, na razvoj
sposobnosti dela v timu ne more imeti nikakršnega vpliva.
Organiziranje in načrtovanje dela
Način dela v okviru izobraţevanja na daljavo omogoča uporabniku
svobodno izbiro časa za učenje in samoorganizacijo. Učni uspeh je zato v
veliki meri odvisen od primernega organiziranja in načrtovanja učenja. Prav ta
lastnost izobraţevanja na daljavo ima velik pomen in vpliv na razvoj
generične kompetence organiziranja in načrtovanja dela.
Verbalna in pisna komunikacija
Večina komunikacij v okviru izobraţevanja na daljavo poteka v pisni
obliki. Pri tem mislim na različne forume, oglasne deske, oddajanja izdelkov in
elektronsko pošto. Zato v tem segmentu izobraţevanje na daljavo značilno
vpliva na razvoj tega dela generične kompetence. Z razvojem programov za
spletno komunikacijo, ki omogočajo tudi glasovno in vizualno komunikacijo,
pa bo ob ustrezni implementaciji v sisteme LCMS, vpliv izobraţevanja na
daljavo na razvoj kompetence kakovostne verbalne komunikacije, vse bolj
značilen.
Medosebna interakcija
Izobraţevanje na daljavo je namenjeno samostojnemu in časovno ter
krajevno neodvisnemu učenju, kar ovira ali onemogoča osebno interakcijo.
Zato na razvoj te generične kompetence nima vpliva.
Sklep
Ugotavljam, da ima izobraţevanje na daljavo ugoden vpliv na razvoj
večine generičnih kompetenc. Ta vpliv lahko pripišemo tako specifičnosti
tovrstne oblike izobraţevanja oziroma učenja, kot tudi učnih gradiv, ki so v
večini primerov multimedijska in s tem izrazno in informacijsko bogata. S tem
pa omogočajo razvoj širokega spektra lastnosti in sposobnosti, ki so zajeta v
generičnih kompetencah.
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Razvoj generičnih kompetenc z e-gradivi
Marjan Krašna, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru

Poročilo opisuje povezavo med e-gradivi na spletnih straneh in
razvojem naslednjih 13 generičnih kompetenc (GK) pri učencih, ki ta gradiva
uporabljajo:
1. Sposobnost zbiranja informacij
2. Sposobnost analize literature in organizacija informacij
3. Sposobnost interpretacije
4. Sposobnost sinteze zaključkov
5. Sposobnost učenja in reševanja problemov
6. Prenos teorije v prakso
7. Uporaba matematičnih idej in tehnik
8. Prilagajanje novim situacijam
9. Skrb za kakovost
10. Sposobnost samostojnega in timskega dela
11. Organiziranje in načrtovanje dela
12. Verbalna in pisna komunikacija
13. Medosebna interakcija
E-gradiva so sestavni del učenja na daljavo (distance learning). V tem
prispevku opisujem uporabo e-gradiv s fizikalnimi vsebinami za 3. razred OŠ,
predmet Spoznavanje okolja. Poglavij s fizikalnimi vsebinami v e-materialu je
šest: gibanje, svetloba, nebo, vreme, zvok in čas. V gradivu je poleg
tekstovnih oken veliko animacij, filmov izvedb poskusov, fotografij in
shematičnih razlag, vključen pa je tudi zvok. Razen tega vsebujejo gradiva
tudi vprašalnike.
Sam sem pomagal pri pripravi teh e-vsebin. Najprej navajam v
slovenščino preveden članek, ki je bil v angleščini poslan za konferenco
MIPRO 2009. Nekateri deli besedila, nebistveni za to poročilo, so izpuščeni.
Sledi opis povezave e-gradiv z generičnimi kompetencami, ki so označene s
simboli: npr. GK1 = prva generična kompetenca.
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Povzetek – Za razvoj znanstvenih kompetenc otrok je zelo pomembna izbira pravega načina učenja
fizike. Razviti materiali e-učenja so koristen dodatek učnemu procesu. Njihova funkcija je olajšati
razlago realnega sveta okrog nas. To med drugim pomeni razlago eksperimentov in priprava za njihovo
izvedbo. V okviru nacionalnega projekta smo pripravili materiale za e-učenje, ki pokrivajo osnove fizike
za osnovnošolske otroke. Učence s tem vzpodbujamo k študiju teh vsebin in izvedbi lastnih poskusov.
Učitelji, ki so uporabili naš učni material, so se zelo pozitivno odzvali in bi ţeleli, da se pripravijo na enak
način tudi druge teme.
Ključne besede: e-učenje, fizika, osnovna šola.

I. UVOD
Eden od problemov pri naravoslovnih predmetih v osnovni šoli je stalno upadanje
nivoja učenja in s tem tudi osvojenega znanja učencev. Da bi rešili to teţavo, se iščejo
primerne didaktične strategije. Po drugi strani pa je očitna dovzetnost otrok za osvajanje
eksperimentalnih spretnosti [1] in učenja iz IKT (Informacijsko-komunikacijska tehnologije) virov,
kot so spletne strani. Zato je lahko kombinacija poskusov in IKT zelo uspešen način učenja
naravoslovja do zadovoljive stopnje. Materiale za E-učenje smo izdelali na spletnih straneh
zato, da bi dosegli ţeleno kombinacijo poskus /IKT, vsaj za naravoslovje [2].
E-učni materiali so bili pripravljeni tudi za druţboslovne vede. Tu se omejimo na
naravoslovne vede, natančneje na fizikalne vsebine za 3. razred osnovne šole. Na tej stopnji
fizika ni ločen predmet, temveč so njene vsebine vključene v predmet Spoznavanje okolja.
Ustrezne kompetence učencev, ki naj bi se začele ali razvijale naprej na tej stopnji, so npr.: 1)
uspešno branje znanstvene literature, 2) zmoţnost najti ustrezne vire IKT, 3) razvoj spretnosti za
sodobne učne tehnike, 4) interdisciplinarnost, 5) razvoj razumevanja vsebine vsaj na
primerjalni stopnji, t.j., zmoţnost primerjati kvalitativno ali celo kvantritrativno vrednosti
določenih fizikalnih veličin.
V tem prispevku opisujemo uspešnost poskusov uporabiti e-vsebine, razvite v naši
instituciji, v šolski praksi [3]. Razen tega pišemo o omejitvah uporabe te metode kot tudi naše
načrte, kako obiti te teţave.

II. E-GRADIVA – FIZIKALNE TEME
Trenutno je v zvezi s fiziko 6 tem v e-materialih za 3. razred. Teme pokrivajo didaktične
cilje, kot so navedeni v nacionalnem učnem načrtu za to stopnjo. Teme so predstavljene na
različne načine: s slikami, zvokom, filmi, pojasnjevalnim besedilom, motivacijskimi vprašanji in
interaktivnimi testi znanja (interaktivni elementi) “Sl.1.”. Količina različnih načinov predstavitve
je odvisna od specifičnosti vsakega področja in je prikazana v Tabeli 1.
Glede eksperimentov, vodenih z e-vsebinami, obstajata dva operativna cilja:
1) Voditi učitelje in učence, da ponovijo prikazane poskuse na enak način.
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2) Vzpodbuditi jih k izvedbi lastnih različic poskusov.
Seveda, v obeh primerih se upoštevajo glavni didaktični cilji, navedeni zgoraj.
TABELA I
ŠTEVILO ELEMENTOV V FIZIKALNIH TEMAH.

Interak. elementov

Video filmov

Animacij

Slik

Tekstovnih oken

Sekcij

TEMA

Avdio prezentacij

ŠTEVILO

Gibanje
3
14
3
6
3
0
3
Svetloba
6
17
51
1
7
0
13
Nebo
2
7
0
0
2
0
2
Vreme
3
10
34
0
4
0
9
Zvok
7
18
47
0
5 11 19
Ĉas
6
15
54
0
1
0
22
Povprečje
4,5 13,5 31,5 1,2 3,7 1,8 11,3
na temo
Vsota
27 81 189 7 22 11 68
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Slike 1. Značilni elementi predstavitev.

Predstavitvena struktura vseh poglavij in poskusov je enaka. Vsako
poglavje je razdeljeno v sekcije glede na učne cilje. Veliko je pojasnjevalnih
oken in predstavitev različnih oblik. Obstaja tudi maskota – sova, ki pooseblja
modrost – ki vodi učenca skozi e-gradivo. Dalje, obstajajo skupne ikone za vsa
poglavja, ki aktivirajo določene akcije, na primer, ikona za “razišči”, ki vabi
učenca, naj pogleda, kaj se bo zgodilo v danem naravnem pojavu. Poleg
tega imamo tudi interaktivne elemente, ki takoj testirajo učenčevo
razumevanje snovi. Na koncu vsakega poglavja je zaključni test znanja.
III. IZKUŠNJE V UPORABI E-GRADIV
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A. Učenci
Kolikor vemo, začnejo učenci uporabljati e-gradiva šele v višjih razredih OŠ ali še
pozneje, v srednji šoli. Po našem mnenju je to prepozno. E-gradiva so lahko zelo koristna ţe v
3. razredu. Dva razloga za to trditev sta: 1) Učenci se srečajo z nekaterimi fizikalnimi vsebinami
ţe na tej stopnji, 2) Glede na izsledke v psihologiji [4] ravno tedaj postane veliko otrok
sposobnih razumevanja osnovnih ohranitvenih konceptov, značilnih za fiziko ali matematiko
(npr. neodvisnost prostornine določene mnoţine vode od oblike posode). Tako lahko pomeni
neraba e-gradiv zamujanje pomembnega trenutka v razvoju učenčevega razumevanja
naravoslovnih konceptov. Nekaj truda je bilo vloţenega ţe tudi v razvoj drugih softverskih
orodij [5] za učenje naravoslovnih vsebin za 4. in 5. razred, ki so bili dober zgled za razvoj naših
gradiv.
B. Učitelji
Izvedli smo predhodno didaktično študijo z osnovnošolskimi učitelji fizikalnih vsebin
glede rabe e-gradiv (6 omenjenih poglavij) [6]. Tu ni bilo sodelovanja učencev. Njihovi
odgovori/opisi:
1) Vzpodbudno je, da se je sploh nekdo lotil dela na e-gradivih za to stopnjo [7,8].
2) Upoštevajo se principi sodobne didaktike.
3) Učenci, njihovi starši in ravnatelj silijo učitelje k pogostejši uporabi IKT in zato je
učiteljem e-učenje v pomoč.
4) Učitelje na tej stopnji imajo navadno preplitvo znanje o naravoslovju in premalo zamisli
o poskusih, tako da so zanje e-gradiva dobro vodilo.
5) Dober nabor multimedijskih elementov v e-gradivih.
6) Vsi pedagoški cilji se lahko uresničijo z dodatno rabo e-vsebin; na prime, ob slabem
vremenu, ko ni mogoče narediti kake poskuse v naravi, se vsaj izvede ustrezna
simulacija.
C. Učitelji in učenci
V nadaljnjih didaktičnih eksperimentih so se učitelji najprej poučili o e-gradivih, nakar
so jih uporabili v razredu. Tri glavne ugotovitve so bile:
1) Učenci so navdušeni nad izvajanjem poskusov po navodilih e-gradiv.
2) Osvojeno znanje ni bilo zadovoljivo, kjer niso delali sistematični.
3) Pojasnila v okencih so bila malo predolga za bralno spretnost učencev.
Zato je treba malo zmanjšati učenčevo iniciativo in malo povečati učiteljevo kontrolo.
Sami učitelji so izrazili potrebo po dodatnih tečajih rabe e-gradiv, kar bi jim povečalo
samozavest za uporabo te tehnike. Pojasnjevalna besedila naj bi bila krajša, več pa bi
pojasnjevali ustno učitelji. Zdaj poteka izboljšava e-gradiv v skladu z dobljenimi priporočili
učiteljev.
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POVEZAVA Z GENERIČNIMI KOMPETENCAMI
GK 1 : Zaradi moţnosti, da učenec sam poganja animacije in filme
poskusov in vidi izid, lahko na takšen način krepi sposobnost zbiranja
informacij. Enako velja za odgovarjanje na vprašanja in preverjanje pravilnosti
odgovorov.
GK 2: Ta kompetenca po mojem mnenju ni zastopana v sami igri z egradivi, razen če učenec sam ne brska po spletu, da bi dobil vzporedne
informacije iz drugih virov, kar pa za takšno starost ni značilno. Lahko pa to
dela z učiteljevo pomočjo.
GK 3, 4: Tudi sposobnost interpretacije in sinteze zaključkov se v manjši
meri razvija z e-gradivi, npr. pri razumevanju poteka in izida poskusa. Ko
učenec vidi zračne mehurčke v poskusu, kjer otrok potopi kamen v vodo,
sklepa na poroznost kamna.
GK 5, 10: E-gradiva so idealna za razvijanje teh dveh kompetenc.
Povezava z drugimi generičnimi kompetencami pa vsaj na tem nivoju ni
očitna.
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Generične in predmetno – specifične kompetence na
področju tehnike in tehnologije
/Kompetence za tehnično – tehnološko ustvarjalnost in
konstruktorstvo ob koncu tretjega triletja devetletke/
Amand Papotnik, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru

Povzetek
Prispevek GENERIĈNE IN PREDMETNO – SPECIFIĈNE KOMPETENCE NA
PODROĈJU TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE /Kompetence za tehnično – tehnološko
ustvarjalnost in konstruktorstvo/ prikazuje izbrane generične kompetence, ki
so na osnovi racionalne evalvacije identificirane kot kompetence z visoko
stopnjo korelacije in transfera na področje naravoslovnih ved in predmetno specifične kompetence, ki zaokroţajo pričakovani dosežke pri tehniki in
tehnologiji ob koncu tretjega triletja.
Pričujoči prispevek predstavi tudi predmetno – specifične kompetence,
ki zaokroţajo specifična znanja, veščine in stališča pri tehniki in tehnologiji v
tretjem obdobju osnovne šole, ter poudari, da 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.
Prispevek podčrta, da ni enotne definicije o kompetencah.
Lahko pa jih razumemo kot splet znanja, sposobnosti njegove uporabe,
spretnosti, veščin pa tudi strategij učenja in poučevanja.
To pomeni, da predmetno – specifične kompetence obsegajo
kognitivne, funkcionalne, etične in osebnostne vidike.
Vsekakor pa kompetence pomenijo zmoţnost uporabiti znanje za
reševanje problemov in učinkovito delovanje v vsaki situaciji v poklicu ali
ţivljenju sploh.
Kompetence lahko pojmujemo kot doseţek izobraţevanja, kar je tudi
najpomembnejša opredelitev kompetenc, saj izobraţevanje ne pomeni
posredovanje znanja na zalogo in ustvarjanje potencialne moţnosti, ampak
uporabo znanja v praksi in funkcionalno učinkovitost v novih problemskih
situacijah.
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Prispevek Izhaja iz spoznanja, da kompetence obsegajo:
- kognitivni nivo (strokovnost, znanje),
- funkcionalnost (operativnost, uporabo orodij, metod, postopkov,
procesov),
- osebno in socialno dimenzijo (zavzetost, osebno odzivnost in
komunikativnost).
Nanizane generičnih in predmetno – specifičnih kompetenc, so doslej
zasnovane po racionalni metodi. Uresničevanje le – teh pa bo v veliki meri
odvisno tudi od načina učiteljevega poučevanja in učenja, njegove
izobraţenosti, volje, motivacije, pedagoško – didaktične usposobljenosti in
zavzetosti za izobraţevalno – vzgojno delo.
V optimalni meri bodo uresničljive po izvedbi empirične evalvacije, ki je
načrtovana v naslednjih izpeljavah, ko bomo preizkušali sodobne didaktični
prijeme učenja in poučevanja in uporabo sodobnih strategij izobraţevalno–
vzgojnega dela (konstrukcijska naloga, projektna naloga) v tesni povezanosti
s predstavljenimi generičnimi in predmetno – specifičnimi kompetencami.
Izrečeno odleti, napisano ostane.
Verba volant, scripta manent.
Namesto uvoda
Pri pouku tehnike in tehnologije lahko z ustreznimi didaktičnimi pristopi
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)

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
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napredkom na vseh področjih, kar ji bo omogočilo, da se bo lahko
enakopravno vključevala v evropske tokove in bo primerljiva z razvitim
svetom.” (Papotnik, Aberšek, Florjančič, 1996)
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.
Pri tehniki in tehnologiji vse bolj prihaja do "ostrenja konceptualnega
posluha" o pomenu oblikovanja in razvijanja generičnih in predmetno –
specifičnih kompetenc, s prepoznavnimi vsebinami, metodami in postopki v
okviru projektne naloge kot posebne strategije vzgojno-izobraţevalnega dela
s poudarjeno moţnostjo korelacije, integracije, kooperacije, transfera znanja,
diferenciacije in individualizacije.
Kakovost pouka je odvisna od načina učiteljevega poučevanja in
učenja, njegove izobraţenosti, volje, motivacije, pedagoško – didaktične
usposobljenosti in zavzetosti za izobraţevalno – vzgojno delo.
Sodobni didaktični prijemi učenja in poučevanja in poznavanje strategij
izobraţevalno– vzgojnega dela temelji na tesni povezanosti procesov
načrtovanja vzgojno–izobraţevalnega dela, poučevanja, učenja in
preverjanja ter spremljanja učenčevega napredka.
Učitelji kot izvajalci materialnih, funkcionalnih in vzgojnih nalog
izobraţevalno - vzgojnega procesa, morajo namere pouka (redni pouk, izbirni
predmeti, tehniški dnevi, tehniške interesne dejavnosti) v fazi načrtovanja in
priprav operacionalizirati do stopnje ciljev ter strategijo (izvedbo) zasnovati
tako, “da si bodo učenci pridobivali, uporabljali, poglabljali in utrjevali
ustrezno teoretično in praktično znanje, razvijali sposobnosti, spretnosti in
delovne navade, z moţnostjo in sposobnostjo korelacije in transfera na
teoretično in praktično raven tehničnih, tehnoloških in organizacijskih
izobraţevalno-vzgojno predmetov, problemov in sestavin.” (Papotnik, 1998,
str. 3)
Opredelitev problema
Obseg opredelitve problema
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V okviru opredelitve problema bom na konceptualno – sintetičen način
prikazal tiste vsebine in kategorije, ki bodo v omejitvi problema tvorile
zaokroţeno vsebinsko, metodološko, psihološko, pedagoško in didaktično
osnovo za postavitev generičnih in predmetno – specifičnih kompetenc za
področje tehnike in tehnologije.
Te kategorije so:
1.
2.
3.
4.
5.

učni doseţki in kompetence,
razdelitev kompetenc,
načini mišljenja,
definiranje zapisa generičnih kompetenc,
Bloomova taksonomija ciljev.

Učni doseţki in kompetence
Učni doseţki opisujejo, kaj naj bi učenec znal, razumel ali bil sposoben
narediti po zaključku določenega obdobja. Učni doseţki dejansko izraţajo
kompetence, ki jih učenec usvoji, pridobi, poglobi, utrdi in razvije v okviru
učnega procesa pri tehniki in tehnologiji.
Učni doseţki se lahko določijo za vsa posamezen predmet v vseh treh
obdobjih osnovne šole, za posamezno obdobje in tudi za krajša obdobja.
S tem je omogočen vpogled v
izobraţevalnega predmeta.

postavljene cilje vzgojno –

Kompetence predstavljajo kombinacijo znanja, razumevanja, spretnosti
in sposobnosti.
Generične in predmetno – specifične kompetence na področju
tehnike in tehnologije /Kompetenc za tehnično – tehnološko ustvarjalnost in
konstruktorstvo/ lahko na osnovi racionalne ali empirične evalvacije
načrtujemo oziroma snujemo le v povezanosti in korelaciji z učni doseţki,
pojmovanju tehnologije kot ključne kompetence in razumevanju bistva
konvergentnega in divergentnega mišljenja.
Splošna opredelitev kompetence
Kompetenca (iz lat.)," spl.: pristojnost; prid. kompetenten. (Veliki splošni
leksikon, DZS, str. 20035, 1997)
Ni enotne definicije o kompetencah. Lahko pa jih razumemo kot splet
znanja, sposobnosti njegove uporabe, spretnosti, veščin pa tudi strategij
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učenja in poučevanja. To pomeni, da obsega kognitivne, funkcionalne,
etične in osebnostne vidike.
Vsekakor pa kompetence pomenijo "zmoţnost uporabe znanja za
reševanje problemov in učinkovito delovanje v vsaki situaciji v poklicu ali
ţivljenju
sploh."
(www.doba.si/visoka/portal/ppt%20%20zdenko%20medveš.ppt)
Kompetence lahko pojmujemo kot "doseţek izobraţevanja, kar je tudi
najpomembnejša
opredelitev
kompetenc"
(www.doba.si/visoka/portal/ppt%20-%20zdenko%20medveš.ppt),
saj
izobraţevanje ne "pomeni posredovanje znanja na zalogo " in ustvarjanje
potencialne moţnosti, ampak uporabo znanja v praksi in funkcionalno
učinkovitost v novih problemskih situacijah.
Kompetence obsegajo:
- kognitivni nivo (strokovnost, znanje),
- funkcionalnost (operativnost, uporabo orodij, metod, postopkov,
procesov),
- osebno in socialno dimenzijo (zavzetost, osebno odzivnost in
komunikativnost).
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).
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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.
Razdelitev kompetenc
Predmetno-specifične kompetence:
-

-

so kompetence, ki so specifične za vsako posamezno strokovno
področje (v našem primeru je to tehnika in tehnologija).
Ĉeprav so predmetno-specifične kompetence pomembne za
postavitev in izpopolnitev študijskih programov, se je izkazalo, da so za
zaposlovanje in aktivno vključevanje posameznika v druţbo zlasti
pomembne generične kompetence, zato bi jim študijski programi
morali posvečati veliko pozornosti.
Zanimiv je bil zaključek projekta Tuning I, (Tuning Methodologj For
Curiiculum
Design,
http://www.tuning.unideusto.org/tuningeu/
(september 2007), ki je primerjal, katere generične kompetence
študentje razvijejo pri študiju različnih strokovnih področij. Ĉeprav se
doseţene generične kompetence med različnimi strokovnimi področji
nekoliko razlikujejo, si jih je velika večina izrazito podobnih. Izkazalo se je,
da je za nadaljevanje uspešne ţivljenjske poti po zaključku študija bolj
pomembno med študijem pridobiti generične kompetence, ki bodo
posamezniku omogočile boljše prilagajanje različnim situacijam, dale
sposobnost reševanja problemov, ga usposobile za avtonomno, pa tudi
za timsko delo in nenazadnje za pridobivanje predmetno-specifičnih
kompetenc tudi izven formalne izobrazbe.

Generične kompetence:
-

-

so kompetence, ki jih posameznik bolj kot s specifičnim učenjem
določene snovi razvija z značilnimi pristopi, postopki, strategijami
vzgojno – izobraţevalnega dela. Te kategorije bi lahko poimenovali tudi
kot dejavnosti.
Te kompetence so znane tudi kot predmetno – neodvisne oziroma
transverzalne kompetence, kot so "komuniciranje, reševanje
problemov, logično mišljenje, vodenje, kreativnost, motivacija, timsko
delo in sposobnost učenja. V zadnjem obdobju pridobiva na pomenu
zlasti slednja kompetenca, v kontekstu
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-

vseţivljenjskega
učenja".(www.msz.si/eurydice/pub/eurydice/lkjucne.pdf)
Vse te kompetence se tudi izrazito zrcalijo v okviru izvajanja strategij
vzgojno - izobraţevalnega dela pri pouku tehnike in tehnologije
(konstrukcijska naloga, projektna naloga) in dejavnostih (tehniški dnevi,
tehniške interesne dejavnosti, projektni dnevi, raziskovalni tabori) in v
pravem pomenu besede pomeni transverzalno "navezo" pri realizaciji
zastavljenih ciljev.

Načini mišljenja
Pri pouku tehnike in tehnologije (proces spoznavanja) se uveljavlja
konstruktivizem kot značilen pristop k poučevanju in učenju, ki gradi na
simboličnih predstavah in miselnih konceptih učenca. Učenje ni več zgolj
asimilacija novih spoznanj po načelih biheviorizma, oziroma dodajanje novih
predstav k prejšnjemu znanju, spretnostim in stališčem, ampak reorganizacija
starega znanja, pridobljenih spretnosti in stališč, oziroma akomodacija, ki
omogoči interpretacijo novih elementov in konstrukcijo novih kognitivnih
struktur ter njihovo pomnjenje.
Proces spoznavanja Piaget pojasnjuje z dvema ločenima procesoma
asimilacije in akomodacije. J. Piaget poudarja, da lahko adaptacijo
definiramo kot ravnoteţje asimilacije in akomodacije, kar pomeni enako kot
“ravnoteţje izmenjave med subjektom in objektom.” (Piaget, 1966, str. 11)
Proces asimilacije in akomodacije imenujemo proces ekvilibracije.
“Neravnoteţje ali disekvilibrum vsebuje neprijetne notranje konflikte med
nasprotujočimi si razlagami in predstavlja motivacijo za iskanje rešitve. Ta
rešitev vzpostavi intelektualno ravnoteţje in notranje zadovoljstvo”
(Labinowicz, 1989, str. 56).
Poudarim lahko, da proces asimilacije pomeni uvrščanje novih
podatkov v obstoječe miselne strukture, proces akomodacije pa prilagajanje
starih struktur novim podatkom.
Najpomembnejše je vodilo, ki poudarja organizacijo takšnega vzgojno
– izobraţevalni procesa, ki omogoča otroku da "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)
Pri konstruiranju si razvijajo tudi psihomotorične in senzomotorične
sposobnosti in spretnosti, delovne navade, kulturo dela in delovne izkušnje. Pri
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)
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Konvergentno mišljenje: usmerjeno je k eni optimalni rešitvi. Ne glede
na način reševanja in iskanja je moţna le ena sama pravilna rešitev. To
mišljenje je podlaga inteligentnosti. "Za uspešno ustvarjalnost pa je potrebno
tudi konvergentno mišljenje. Ideje so lahko izvirne, a niso prilagojene
stvarnosti. Zato jih ni moţno uresničiti ali pa bi njihova uresničitev pomenila
polom. S konvergentnim mišljenjem preverjamo veljavnost idej." (Kompare,
2001, str. 155)
Divergentno mišljenje: omogoča velike ustvarjalne doseţke. S tem
mišljenjem prihajamo do novih, izvirnih in nenavadnih rešitev in je podlaga
ustvarjalnosti. (Prav tam, str. 155)
Pri empiričnem raziskovanju in potrjevanju zastavljenih kompetenc bo
potrebno upoštevati pomen faktorjev divergentne produkcije, ki pomenijo
močno oporo pri izvedbi učnega procesa in razvijanju divergentnega
mišljenja.
Definiranje zapisa generičnih kompetenc
Definirajo se z izrazi, s katerimi se običajno "definira splošno znanje"
(Medveš, 2008, str. 1), ki je skupno različnim strokovnim področjem.
"Označuje jih visoka stopnja transfera, uporabnost
v poklicnih in
vsakdanjih ţivljenjskih situacijah. Razvil naj bi jih vsak človek; zato naj jih
vsebuje vsako izobraţevanje pri izvedbi vsakega predmeta." (Prav tam, str. 1)
V našem primeru je to tehnika in tehnologija ob zaključku tretjega obdobja.
V tem kontekstu lahko sprejmemo trditev, "da kompetence razvijamo
kot sposobnost refleksivnega in kritičnega odzivanja (mišljenja in delovanja)
posameznika na splošne ţivljenjske in poklicne situacije. " (Prav tam, str. 2)
Strinjamo se lahko tudi z ugotovitvijo, da je pri generičnih kompetencah
podan "poudarek na preseganju rutine v ravnanju ter vzpostavljanju
pomenov in razvijanju interpretacij v pridobivanju znanja. " (Prav tam, str. 2)
Bloomova taksonomija ciljev
Operativni cilj lahko opredelimo z zbirko besed ali simbolov, s katerimi
opišemo nameravane učinke pouka; kaj bo učenec ob koncu pouka
določene krajše ali daljše enote zmoţen napraviti in kako bo učitelj lahko
ugotovil, ali je cilj doseţen.
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Da to doseţemo, je potrebno opredelite pogoje, in sicer:
- Najti ustrezen naziv za to učenčevo ravnanje, zmoţnosti, dejavnosti
(izbrati primeren glagol).
- Opredeliti pogoje, okoliščine, v katerih učenec pokaţe, da je dosegel
cilj (kateri pripomočki so ali niso na razpolago itd.).
- Opisati kriterij (merilo), ki ga bomo uporabili, da bomo učenčevo
storitev ali ravnanje še označili za zadovoljivo.
Najbolj znana klasifikacija operativnih ciljev je taksonomija, ki jo je
izdelala skupina strokovnjakov pod vodstvom ameriškega psihologa
Benjamina Blooma. (Marentič – Poţarnik, 1987)
Izdelali so taksonomijo za:
- izobraţevalno - kognitivno področje,
- vzgojno - konativno področje in
- psihomotorično področje.
a) Struktura stopenj Blooome taksonomije za izobraţevalno – kognitivno
področje načrtovanja ciljev
Evalvacija
Analiza

Sinteza
Uporaba
Razumevanje
Znanje

b) Struktura stopenj Bloomove taksonomije za vzgojno – konativno področje
načrtovanja ciljev

Sprejemanje
1.

Reagiranje
2.

Usvajanje
vrednot
3.

Organiziranost vrednot
4.

Razvoj
celovitega
značaja
5.
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c) Struktura stopenj Bloomove taksonomije
senzomotorično področje načrtovanja ciljev
Veliki (grobi)
Telesni gibi

Drobni koordinirani
gibi

Nebesedno
sporočanje

za

psihomotorično

in

Govorne spretnosti

Omejitev problema
Obseg omejitve problema
Pri snovanju generičnih in predmetno – specifičnih kompetenc bom
izhajal iz naslednjih elementov oziroma kategorij:
a) predelitve obsega kompetenc,
b) vsebinske strukture sklopov tehnike in tehnologije,
c) definiranja zapisa generičnih kompetenc in
d) 3.1.4. strukture stopenj Bloomove taksonomije na načrtovanje ciljev za
izobraţevalno (kognitivno),vzgojno (konativno) in psihomotorično
področje.
Opredelitev obsega kompetenc
a) kognitivni nivo (strokovnost, znanje),
b) funkcionalnost (spretnosti, sposobnosti),
c) osebno, socialno in etično dimenzijo (odzivnost, interaktivnost).
Kompetence obsegajo:
1. kognitivni nivo (strokovnost, znanje):
- podatki, dejstva, informacije, definicije, zakonitosti, teorije, uporaba
teorij in konceptov.
2. funkcionalnost (spretnosti, sposobnosti):
- operativnost, uporabo orodij – intelektualnih, jezikovnih, tehničnih,
metod, postopkov, procesov
3. osebno, socialno in etično dimenzijo (odzivnost, interaktivnost):
- zavzetost – uravnavanje osebnega ravnanja v konkretnih situacijah,
- osebno odzivnost - spoznavanje in razumevanje situacij,
- komunikativnost – reševanje situacij na podlagi osebnih in socialnih
vrednot.
Struktura konceptualnih področij oz. sklopov tehnike in tehnologije
Tehniko in tehnologijo zarisujejo štiri področja oziroma sklopi, ki se pri
pouku prepletajo in jih učenci/učenke jo spoznavajo predvsem s svojo
dejavnostjo.
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.

364

Področja oziroma sklopi:
a) tehnična sredstva (obdelovalna orodja, stroji, energetski pretvorniki,
sistemi za prenos energije, gibanja, za sprejemanje, obdelavo in prenos
informacij…)
b) tehnologija (oblikovanje, preoblikovanje, odrezavanje, spajanje,
obdelava površine…),
c) organizacija dela (proučevanje problema, načrtovanje, razvoj izdelka,
priprava, izvajanje dela, kontrola) in
d) ekonomika (vrednotenje izdelkov, dela). (Predlog posodobljenega
učnega načrta za tehniko in tehnologijo, 2008)
Podrobnejša členitev na vsebinske sklope:
a) Človek in ustvarjanje, kjer gre za organizacijo in vzdrţevanje delovnega
prostora, vpliv tehnike na okolje, humanizacijo dela, strukturo
delovnega procesa, delitev dela, poklicno informiranje.
b) Dokumentacija, ki zajema idejo, skiciranje, pravokotno projekcijo na tri
ravnine, izometrično projekcijo, utemeljevanje idej, presojo in odločitev.
c) Gradiva in obdelave, kjer so izpostavljene tehnične in tehnološke
lastnosti umetnih snovi in kovin, obdelovalni (delovni) postopki, pomen
(gradiv in vpliva na okolje), polizdelek, izdelek.
d) Tehnična sredstva, ki predstavljajo orodja, sestavo strojev, motorje,
gonila, električne kroge, vire energije.
e) Informacijska tehnologija, kjer se vsebine nanašajo na elektronsko
sporazumevanje, prenos in obdelavo podatkov in informacij,
računalniško vodenje in krmiljenje.
f) Ekonomika, z osredotočenjem na določitev cene izdelka v okviru
projektne naloge (vrednotenje in racionalna raba gradiv).
g) Promet, z izpostavljenimi vsebinami na varnostno opremo kolesa,
vzdrţevanje kolesa ter na principe delovanja sklopov na kolesu.
(Predlog posodobljenega učnega načrta za tehniko in tehnologijo,
2008)
Generične kompetence
a) Pri oblikovanju generičnih kompetenc sem upošteval konceptualno –
vsebinske in tehniško – oblikovni vidike, ki jih je posredovala delovna
skupina za identifikacijo temeljnih konceptov skupnih vsem
naravoslovnim strokam. (Šorgo idr., 2009)
b) Predstavljene generične kompetence s področja tehnike in tehnologije
označujejo in zarisujejo visoko stopnjo transfera, uporabnost v različnih
strokah, dejavnostih in aktivnostih in pomenijo osnovo refleksivnega in
kritičnega odzivanja (mišljenja in delovanja) posameznika pri
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razumevanju temeljnih načel naravnega sveta, tehnologije in
tehnoloških proizvodov ter procesov.
c) Odpirajo in podpirajo razumevanje razmerij med tehniko in tehnologijo
in drugimi strokami v poklicnih in vsakdanjih situacijah.
d) Niso enostavne spretnosti, ampak so sestavljene iz sposobnosti
(zmoţnosti) za razumevanje, uporabo, analizo, sintezo in vrednotenje
pridobljenega znanja.
Preglednice generičnih kompetenc
Nanizane generične kompetence v prikazanih preglednica so izbrane
tako, da izkazuje visoko stopnjo transfera na področje naravoslovja v širšem in
oţjem smislu in izkazujejo moţnosti korelacije s fiziko, kemijo in biologijo.
Generična kompetenca: SPOSOBNOST ZBIRANJA INFORMACIJ
1. generična kompetenca: SPOSOBNOST ZBIRANJA INFORMACIJ
ZNANJA
SPRETNOSTI
STALIŠČA
DEJAVNOST(I)
poznavanje
Iskanje po bazah,
Instruktaţa in vaja v
postopkov za
Kritičen (selekcijski)
spletnih straneh,
iskanju virov
obdelavo in
odnos do različnih
elektronskih orodjih,
Predstavitev izkušenj
vrednotenje
virov, natančnost,
knjigah, priročnikih,
v obliki miselnega
podatkov iz različnih
varnost
katalogih itd.
vzorca
virov
poznavanje virov za
Zaupanje v rezultate
Instruktaţa in razlaga
Iskanje virov po
pridobivanje
raziskav in navodil
načinov za uporabo
internetu in
informacij o
proizvajalcev
informacij o
priročnikih
tehničnih sredstvih
tehničnih sredstev
tehničnih sredstvih
poznavanje virov za
Zaupanje v rezultate
Instruktaţa in razlaga
Iskanje virov po
pridobivanje
raziskav in navodil
načinov za uporabo
internetu in
informacij o
proizvajalcev
določenih gradivo pri
priročnikih
tehnoloških postopkih
različnih gradiv
izdelavi izdelkov

Generična kompetenca:
INFORMACIJ

SPOSOBNOST

ANALIZE

IN

ORGANIZACIJA

2. generična kompetenca: SPOSOBNOST ANALIZE IN ORG. INFORMACIJ
ZNANJA
SPRETNOSTI
STALIŠČA
DEJANOST(I)
analizirati informacijo
Presoja informacije
z vidika presoje o
Izvesti tehniško –
Kritičen odnos do
na osnovi rezultatov
potrebnosti dobljene
tehnološki preizkus
informacije
in izkušenj iz učnega
informacije
procesa
poznati strokovno
Presoja strokovne
terminologijo pri
Spretnost pri izvajanju
terminologije na
opisovanju
delovnih procesov in
Kritičen odnos do
osnovi rezultatov in
pojavov,
izpisovanje
informacije
izkušenj iz učnega
procesov in
preglednic
procesa
zakonitosti.
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Generična kompetenca: SPOSOBNOST INTERPRETACIJE
3. generična kompetenca: SPOSOBNOST INTERPRETACIJE
ZNANJA
SPRETNOSTI
STALIŠČA
DEJAVNOST(I)
uporabiti, in
Skiciranje ideje za
vrednotiti pomen
Natančnost,
Skica, tehnološki list,
izdelek
simbolnih in grafičnih
uporaba
shema za delovni
zapisov pri
dogovorjenih
proces
Izpolnitev
konstruiranju in
simbolov in pravil
tehnološkega lista
oblikovanju gradiv

Generična kompetenca: SPOSOBNOST SINTEZE ZAKLJUĈKOV
4. generična kompetenca: SPOSOBNOST SINTEZE ZAKLJUČKOV
ZNANJA
SPRETNOSTI
STALIŠČA
DEJAVNOST(I)
izbrati in uporabiti
izobraţevalno
Izbira ustreznega
komunikacijsko
grafičnega orodja
Uporaba IKT pri
tehnologijo (IKT) za
Natančnost, varnost,
pripravi osnutka vaje
zbiranje,
doslednost pri
Oblikovanje
ali delovnega
shranjevanje, iskanje,
usvajanju postopka
spretnosti in veščin pri
postopka za izdelek
obdelavo in
uporabi IKT
predstavljanje
informacij

Generična kompetenca: SPOSOBNOST UĈENJA IN REŠEVANJA PROBLEMOV S
5. generična kompetenca: SPOSOBNOST UČENJA IN REŠEVANJA PROBLEMOV
ZNANJA
SPRETNOSTI
STALIŠČA
DEJAVNOT(I)
poznati informacijsko
komunikacijske
Uporaba IKT pri
tehnologije pri
Izbira ustreznega
pripravi snovanju,
učenju, snovanju,
grafičnega orodja
Natančnost, varnost,
načrtovanju,
načrtovanju,
doslednost pri
izvajanju ali
izvajanju in
Oblikovanje
usvajanju postopka
vrednotenju doseţka
vrednotenju
spretnosti in veščin pri
v obliki praktičnega
ustvarjalnih –
uporabi IKT
izdelka
produktivnih
doseţkov.

Generična kompetenca: PRENOS TEORIJE V PRAKSO
6. generična kompetenca: PRENOS TEORIJE V PRAKSO
ZNANJA
SPRETNOSTI
STALIŠČA
DEJAVNOST(I)
poznati vpliv
Zaupanje v rezultate
Iskati vire po
tehnike in tehnologije
raziskav
internetu
na okolje ter kritično
Krajša opazovalna
ravnanje in
Natančnost, kritičnost naloga v obliki eseja
Izvesti opazovalne
ocenjevanje tega
pri vrednotenju
aktivnosti
vpliva na
izsledkov
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zmanjševanje
obremenjenosti
konkretnega
(bliţnjega) okolja.

Generična kompetenca: UPORABA MATEMATIĈNIH IDEJ IN TEHNIK
7. generična kompetenca: UPORABA MATEMATIČNIH IDEJ IN TEHNIK
ZNANJA
SPRETNOSTI
STALIŠČA
DEJAVNOST(I)
poznati in uporabiti
računalniška
Uporaba
grafična orodja pri
Zaupanje v sodobne
računalniškega
Spretnosti pri uporabi
snovanju in
pripomočke pri
grafičnega orodja pri
računalniškega
konstruiranju
izvedbi določene
kotiranju risanju
grafičnega orodja
tehnične in
naloge
predmetov v
tehnološke
projekcijah
dokumentacije.
uporabiti računalniški
Uporaba
program kalkulacije
Spretnosti pri uporabi
Oblikovanje
računalniškega
pri izračunu vrednosti
računalniškega
pravilnega odnosa
programa za
izdelka v okviru
programa za
do kakovostnega
kalkulacije pri
aktivnosti projektne
kalkulacije
programa
izračunu vrednosti
naloge.
projektnega izdelka

Generična kompetenca: PRILAGAJANJE NOVIM SITUACIJAM
8. generična kompetenca: PRILAGAJANJE NOVIM SITUACIJAM
ZNANJA
SPRETNOSTI
STALIŠČA
DEJAVNOST(I)
analizirati zaznani
Spretnost pri uporabi
Zaupanje v
tehnični ali tehnološki
tehničnih sredstev
Izvedba tehnoloških
tehnološke meritve
problem, iskati in
preizkusov, in pred
oblikovati nove
Izvesti meritve na
pričetkom izdelave
Natančnost pri
rešitve in izbrati
preizkušancu
izdelka
izvedbi meritve
optimalno rešitev

Generična kompetenca: SKRB ZA KAKOVOST
9. generična kompetenca: SKRB ZA KAKOVOST
ZNANJA
SPRETNOSTI
STALIŠČA
DEJAVNOST(I)
razumeti pomen
Spretnosti in delovne
Konstruiranje
izvajanja smiselno
navade pri
Motiviranost pri
modelov s
načrtovanih delovnih
konstruiranju z
uporabi
sestavljanko v okviru
faz pri konstruiranju
gradniki
konstrukcijskih
faz konstrukcijske
modelov s
konstrukcijskih
sestavljank
naloge
sestavljankami
sestavljank
razumeti pomen
Spretnosti in delovne
Motiviranost pri
Izvajanje posameznih
izvajanja smiselno
navade pri uporabi
uporabi tehničnih
faz oziroma stopenj
načrtovanih delovnih tehničnih sredstev pri
sredstev (orodja,
po zaporedju
faz pri izdelavi izdelka
izdelavi izdelka
naprave, stroji
projektne naloge
v okviru projektne
(projekta)
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naloge

Generična kompetenca: SPOSOBNOST SAMOSTOJNEGA IN TIMSKEGA DELA
10. generična kompetenca: SPOSOBNOST SAMOSTOJNEGA IN TIMSKEGA DELA
ZNANJA
SPRETNOSTI
STALIŠČA
DEJAVNOST(I)
Izvesti delovno
razumeti pomen
nalogo
tvornega prispevka
Natančnost, varnost,
Izvajanje projektne
posameznika za
sodelovalno učenje,
Izvesti meritve
naloge po delovnih
uspeh celotne
prevzemanje
postajah
skupine pri izvajanju
odgovornosti
Iskati vire po
projektne naloge.
internetu
razumeti vlogo in
Izvesti delovno
pomen
Iskanje optimalne
nalogo
Natančnost, varnost,
odgovornega in
rešitve pri osnovanju
sodelovalno učenje,
aktivnega
ideja za izdelek
Izvesti meritve
prevzemanje
sodelovanje pri
(model, praktični
odgovornosti
razreševanju
izdelek)
Iskanje virov po
problemov

Generična kompetenca: ORGANIZIRANJE IN NAĈRTOVANJE DELA
11. generična kompetenca: ORGANIZIRANJE IN NAČRTOVANJE DELA
ZNANJA
SPRETNOSTI
STALIŠČA
DEJAVNOST(I)
razumeti pomen
Spretnosti pri
Stabilizacija
dobre organizacije
organizaciji dela
ergonomsko
dela pri oblikovanju
Upoštevanje pravil pri
oblikovanega
ustrezne ideje in
Izvesti meritve
izvedbi skupinskega
delovnega prostora
zasnove za izvedbo
dela
za izvedbo učnega
konstrukcijske ali
Iskanje virov po
procesa
projektne naloge
internetu

Generična kompetenca: VERBALNA IN PISNA KOMUNIKACIJA
12. Generična kompetenca: VERBALNA IN PISNA KOMUNIKACIJA
ZNANJA
SPRETNOSTI
STALIŠČA
DEJAVNOST(I)
Iskati vire po
poznati načine za
internetu
Oblikovanje pozitivne Iskanje ideje, presoja
predstavitev zamisli s
samopodobe,
ideje in odločitev za
skico, podatki,
Spretnosti pri
natančnost,
najboljšo idejo za
ilustracijam za
prikazovanju in
motiviranost
prototip
konkreten izdelek
komuniciranju
Uporaba nadrobnih
uporabiti grafično
Spretnosti pri uporabi
Natančnost in
strategij za pridobitev
dokumentacijo pri
grafične
kritičnost pri uporabi
novega znanja v
konstruiranju modela
dokumentacije
grafičnih predlog
okviru konstrukcijske
s sestavljankami
naloge

Generična kompetenca: MEDSEBOJNA INTERAKCIJA
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13. Generična kompetenca: MEDSEBOJNA INTERAKCIJA
ZNANJA
SPRETNOSTI
STALIŠČA
DEJAVNOST(I)
razumeti načine za
Zaupanje v lastne
predstavitev ideje za
Oblikovati govorne
Izbira ideje in
zmoţnosti
izdelek v skupini s
spretnosti in
odločanje za
skupnimi kriteriji za
komunikacijske
optimalno rešitev
Oblikovanje pozitivne
presojanje kakovosti
spretnosti
samopodobe
ideje
poznati elemente za
Zaupanje v lastne
kritično vrednotenje
zmoţnosti in vlogo
projektnega izdelka
Vrednotenje izdelka
Iskanje po bazah in
skupine
po opravljenih
v zaključni fazi
katalogih
nalogah
projektne naloge
Oblikovanje pozitivne
posameznika in
samopodobe
skupine

Generična kompetenca: VARNOST
ZNANJA
poznati osnove
varne uporabe
orodja, naprav in
strojev
razumeti pomen
premišljenega
ravnanja in
upoštevanja
predpisov za lastno
varnost in varnost
drugih udeleţencev
v prometu

14. Generična kompetenca: VARNOST
SPRETNOSTI
STALIŠČA
Spretnosti pri
rokovanju z orodjem,
napravami in stroji

Varnost pri
opravljanju delovne
naloge

Spretnosti pri voţnji s
kolesom

Oblikovanje
odgovornega
odnosa do varnosti v
prometu

DEJAVNOST(I)
Vaja v izvajanju
delovne spretnosti

Vaja v
prepoznavanju
tehnično
brezhibnega kolesa

Kompetence v luči izvedene raziskave
Na Pedagoški fakultet Univerze v Ljubljani opravili empirično raziskavo
Analiza pridobljenih in zaţelenih kompetenc študijskega programa Tehnika z
vezavami (Avsec, Kocjančič, 2006, str. 91 -100).
Respondenti so bili učitelji tehnike na osnovnih šolah (42 "praktikov") in
visokošolski učitelji in sodelavci (8 "akademikov").
Avtorji prispevka so sestavili predmetno – specifične kompetence za
študijski program Tehnika z vezavami.
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Analiza pridobljenih in zaţelenih kompetenc študijskega programa
Tehnika daje določeni pregled nad samo prenovo programa in učnih načrtov
posameznih predmetnih področij.
Pri tem so izpostavili pomembnost nekaterih novosti, ki se kaţejo pri sami
prenovi in opozorili na pomanjkljivo usposobljenost diplomantov na določenih
predmetnih področjih, kar so pokazali rezultati s terena in akademskih krogov
in ţeljo po novih znanjih bodočih diplomantov.
Analiza je pokazala neznaten vpliv generičnih kompetenc na
predmetno – specifične, kar kaţe tudi na vertikalno razseţnost kompetenc
tehnike, ki omogočajo diplomantov tako globino kot tudi širino pridobljenega
znanja, veščin in sposobnosti.
Ta ugotovitev lahko pomeni tudi opozorilo vsem, ki prisegajo na
pragmatizem in reševanje konceptualnih vprašanj zgolj s primeri, premalo pa
na iskanju skupnih sestavin, konceptov, strategij in vsebinskih sklopov, v
kontekstu doseganja visoke stopnje transfera in uporabnosti v različnih strokah
in predmetnih področjih.
V predstavljenih generičnih kompetencah sem to izkušnjo in izsledek
uporabil kot namig in menim, da sem zasnoval moţnosti za doseganje visoke
stopnje transfera in uporabnosti v različnih strokah in predmetnih področjih.
Predmetno – specifične kompetence
Predmetno – specifične kompetence sem z metodo racionalne
evalvacijo oblikoval na osnovi pričakovanih doseţkov za tehniko in
tehnologijo ob koncu tretjega triletja (zaključku predmeta). (Predlog
posodobljenega učnega načrta za tehniko in tehnologijo, 2008)
Upošteval sem:
a) kognitivni nivo (strokovnost, znanje):
b) podatki, dejstva, informacije, definicije, zakonitosti, teorije, uporaba
teorij in konceptov.
c) funkcionalnost (spretnosti, sposobnosti):
d) operativnost, uporabo orodij – intelektualnih, jezikovnih, tehničnih,
metod, postopkov, procesov
e) osebno, socialno in etično dimenzijo (odzivnost, interaktivnost):
f) zavzetost – uravnavanje osebnega ravnanja v konkretnih situacijah,
g) osebno odzivnost - spoznavanje in razumevanje situacij,
h) komunikativnost – reševanje situacij na podlagi osebnih in socialnih
vrednot.
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Na tej osnovi sem snoval posamezne skupine predmetno – specifičnih
kompetenc s prevladujočim kognitivnim nivojem, funkcionalnostjo in osebno,
socialno in etično dimenzijo.
Kognitivne, funkcionalne, osebne, socialne in etične kompetence
Kognitivne (podatki, dejstva, informacije, definicije, zakonitosti, teorije,
uporaba teorij in konceptov) predmetno – specifične kompetence
a) zmoţnost predstavitve zamisli s skico, podatki, informacijami za
konkreten izdelek;
b) zmoţnost predstavitve izdelka s tehnično (risbo v pravokotni in
izometrični projekciji) in tehnološko dokumentacijo, besedami, primeri, s
pomočjo maket, modelov, delnih in celovitih projektov;
c) zmoţnost predstavitve tehnološkega postopka s podatki in
informacijami v smiselnem zaporedju delovnih faz;
d) poglobljeno razumevanje in pojasnjevanje delovanja enostavnih orodij
in strojev za izvedbo delovnega procesa;
e) zmoţnost (občutljivost) prepoznavanja in zaznavanja problemov,
iskanja in oblikovanja
idej za rešitev,
predstavljanja
in izbere
najustreznejše rešitve;
f) zmoţnost pojasnjevanja in sestavljanja električnih krogov z več
porabniki in z več stikali;
g) zmoţnost gradnje modelov z uporabo gonil in enosmernega
elektromotorja, ki mu spreminjamo smer vrtenja;
h) zmoţnost opisa in razlage principa delovanja motorjev z notranjim
zgorevanjem ter kritično presojanje vpliva proizvodnje in uporabe
motornih sredstev na okolje;
i) poglobljeno razumevanje in pojasnjevanje vloge in namena gonil
pojasni vlogo in namen ter določanje prestavnega razmerja na
sestavljankah gonil;
j) zmoţnost uporabe računalniškega programa Kalkulacije za izračun
cene izdelka v okviru zaključnih dejavnosti projektne naloge;
k) zmoţnost preizkušanja tehnoloških (obdelovalnih) lastnosti gradiv in
ugotavljanje primernosti gradiv za delovni proces;
l) zmoţnost izdelave konkretnega izdelka z vnaprej postavljenimi kriteriji za
načrtovanje, izvajanje in vrednotenje končnega izdelka.
Funkcionalne (spretnosti, sposobnosti uporabe tehničnih orodij za opravljanje
konkretne dejavnosti pri tehniki in tehnologiji
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a) sposobnost odkrivanja praktičnih problemov s področja gradiv in
obdelave in
zmoţnost
razvijanja
temeljnih tehnične spretnosti
(skiciranje, varno rokovanje z orodji, napravami in stroji);
b) zmoţnost izvajanja eksperimentalnih postopkov pri preizkušanju
tehnoloških lastnosti gradiv za pridobitev spretnosti in delovnih navad pri
izvedbi delovnega procesa;
c) zmoţnost izvajanja osnovnih obdelovalnih postopkov za varno in
smotrno uporabo v vsakdanjem ţivljenju;
d) zmoţnost izdelave konkretnih izdelkov v določenem času, z izbranimi
gradivi oziroma gradniki sestavljank, z uporabo ustreznih obdelovalnih,
oblikovnih in varnostnih postopkov;
e) zmoţnost uporabe konstrukcijskih sestavljank pri konstruiranju električnih
krogov in podrobno analiziranje vloge in pomena elementov, ki tvorijo
te tokove;
f) zmoţnost uporabe računalniških grafičnih orodij pri snovanju in
konstruiranju tehnične in tehnološke dokumentacije;
g) zmoţnost uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) pri
učenju, snovanju, načrtovanju in vrednotenju ustvarjalnih – produktivnih
doseţkov.
Osebne, socialne in etične (odzivnost, interaktivnost)
a) poznavanje
vpliva tehnike in tehnologije na okolje in kritično
ocenjevanje tega vpliv za zmanjševanje obremenjevanja okolja;
b) kritično vrednotenje lastnega dela in dela drugih v okviru faz
delovnega procesa;
c) oblikovanje pozitivnega odnosa do učenja in rezultatov dela;
d) kritično presojanje in oblikovanje realnih predstav o splošnih in
specifičnih sposobnostih in zahtevah posameznih poklicev;
e) zmoţnost izraţanja pozitivnih stališč do tehnične kulture in kulturne
tradicije v svojem okolju in okolju drugih;
f) prevzemanj različnih vlog pri delu skupine, upoštevanje delitve dela in
upoštevanja varnosti pri delu;
g) kritično vrednotenje izdelka (konstrukcijske ali projektne naloge ter
izbiranje in določanje meril za objektivno vrednotenje in presojanje
izdelka s funkcionalnega, ekološkega, ekonomskega, trajnostnega
vidika;
h) poglobljeno razumevanje pomena prispevka posameznika za uspeh
celotne skupine;
i) premišljeno ravnanje in upoštevanje dogovorov in predpisov vpliva na
lastno varnost in varnost drugih udeleţencev v prometu.
j) poznavanje tehnologij s konkretnem okolju in oblikovanje kritične
predstave o njihovem vplivu na posameznikov in druţbeni razvoj.
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Namesto sklepa
Tehnika in tehnologija v podporo naravoslovju
Nanizane generične in predmetno – specifične kompetence so
oblikovane po metodi racionalne evalvacije in zasnovane na osnovi
poznavanja znanstvene metodologije, razvojne psihologije, pedagogike,
didaktike in poglobljenega poznavanja tehnike in tehnologije, predvsem pa
specialne (predmetne) didaktike tehnike in tehnologije
Zapisane generične kompetence so kompetence, ki jih posameznik bolj
kot s specifičnim učenjem določene snovi razvija z značilnimi pristopi,
postopki, strategijami vzgojno – izobraţevalnega dela. Te kategorije bi lahko
poimenovali tudi kot dejavnosti.
Te kompetence so znane tudi kot predmetno – neodvisne oziroma
transverzalne kompetence, kot so sposobnost zbiranja informacij , sposobnost
analize in organizacija informacij, sposobnost interpretacije, sposobnost
sinteze zaključkov, sposobnost učenja in reševanja problemov, prenos teorije
v prakso, uporaba matematičnih idej in tehnik, prilagajanje novim situacijam,
skrb za kakovost, sposobnost samostojnega in timskega dela, organiziranje in
načrtovanje dela, verbalna in pisna komunikacija, medsebojna interakcija,
varnost.
Vse te kompetence se tudi izrazito zrcalijo v okviru izvajanja strategij
vzgojno -izobraţevalnega dela (konstrukcijska naloga, projektna naloga) pri
pouku in dejavnostih (tehniški dnevi, tehniške interesne dejavnosti, projektni
dnevi, raziskovalni tabori) in v pravem pomenu besede pomeni transverzalno
"navezo" pri realizaciji zastavljenih ciljev.
Predlogi za nadaljnje delo oziroma pogled v prihodnost
Nanizane generičnih in predmetno – specifičnih kompetenc, so doslej
zasnovane po racionalni metodi. Uresničevanje le – teh pa bo v veliki meri
odvisno tudi od načina učiteljevega poučevanja in učenja, njegove
izobraţenosti, volje, motivacije, pedagoško – didaktične usposobljenosti in
zavzetosti za izobraţevalno – vzgojno delo.
V namen bom izbral vzorec respondentov za sondaţo (praktiki in
teoretiki), ki bodo na osnovi predstavljenih generičnih in predmetno –
specifičnih kompetenc določili stopnje pomembnosti zaţelenih kompetenc.
Takšen sondaţni preizkus je v skladu z metodologijo znanstveno –
raziskovalnega dela pri oblikovanju zanesljivejših instrumentov za pridobitev
podatkov, izsledkov in rezultatov iz šolske prakse.
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Nato bo sledila empirična evalvacija v konkretnih učnih situacijah.
V optimalni meri bodo generične in predmetno – specifične
kompetence pri tehniki in tehnologiji identificirane po izvedbi empirične
evalvacije, ki bo načrtovana v naslednjih izpeljavah, ko bomo preizkušali
sodobne didaktični prijeme učenja in poučevanja in uporabo sodobnih
strategij izobraţevalno– vzgojnega dela (konstrukcijska naloga, projektna
naloga) v tesni povezanosti s pričakovanimi doseţki učencev v tretjem triletju
devetletne osnovne šole.
Ne da se prešteti vsega, kar šteje,
in ne šteje vse, kar se da prešteti.
Albert Einstein
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Analiza dejavnosti učencev, zapisanih v nacionalnem
učnem načrtu spoznavanja okolja za 3. razred, z vidika
zastopanosti generečnih kompetenc
doc. dr. Vlasta Hus, Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru

Uvod
Z reformo osnovne šole v Republiki Sloveniji smo postavili posameznika
in njegov razvoj kot enega temeljnih splošnih ciljev kurikularne prenove. Kot
temeljna psihološka izhodišča pouka pa spoznanja humanistične in kognitivne
teorije učenja in poučevanja (Nacionalni kurikularni svet, 1996)
V skladu s konstruktivističnimi in humanističnimi izhodišči poučevanja in
učenja je tudi pri predmetu Spoznavanja okolja zelo poudarjena aktivnost
učencev. V učnem načrtu so predlagane različne aktivnosti učencev, ki jih
učitelji izberejo ali pa tudi ne. Lahko namreč predvidijo drugačne aktivnosti
(avtonomija učitelja). Kot pa je pokazala analiza predlaganih učnih aktivnosti
v učnem načrtu (Hus, 2004) prevladujejo praktične aktivnosti učencev.
Učenci naj bi okolje spoznavali z lastnimi dejanji (prelivanje, mešanje tekočin,
pripravljanje hrane, risanje sence na dvorišču…. Prek dejavnosti naj bi si
razvijali določene postopke: najprej opazovanje, določanje lastnosti s poskusi,
razvrščanje, urejanje ter sporočanje, kasneje napovedovanje in merjenje. Ti
postopki omogočajo preskok iz rok - dejanj v glavo – mišljenje. (Krnel, 1996).
Gre torej za aktivno učenje oz. aktivna konstrukcijo znanja in njegovega
razumevanja. Podlaga takemu učenju je Piagetovo pojmovanje aktivnosti.
"Ko rečem aktiven, mislim dvoje, eno je akcija s konkretnimi stvarmi, medtem
ko je drugo to, da je potrebno razvijati socialno sodelovanje, skupinski napor
pri delu. Otrok komunicira z drugimi in razvija kritično mišljenje To je bistven
dejavnik v intelektualnem razvoju." (Labinowicz, 1989, str. 234-235).
Kako pa se načrtovane aktivnosti uresničujejo v praksi? Vpogled v to
nam kaţejo tudi rezultati (Hus,2004) ki smo jih pridobili s sistematičnim
spremljanjem pouka spoznavanje okolja. Pouk je bil večinoma organiziran
tako, da so učenci odkrivali nova spoznanja ob konkretnih dejavnostih, ki so
bila vodena s strani učiteljic in vzgojiteljic (1.razred) in so se večinoma
zaključile z izdelkom učencev. Z izkazanimi aktivnostmi učencev so se
uresničevali preteţno kognitivno načrtovani učni cilji. Izbrane dejavnosti so
bile v veliki meri v skladu z razvojnimi potrebami otrok. Bile so tudi določene
pomanjkljivosti. Zapisani učni cilji v pripravah so bili premalo operacionalizirani
in kot taki slabo vodilo tako za izvajanje kot preverjanje učnega procesa. V
samem načrtovanju posameznega tematskega sklopa so bile izkušnje
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učencev in njihovo predznanje premalo upoštevano. Prav tako je bilo
premalo ozaveščanja učencev o tem, kako so se nečesa naučili (učenje
učenja) oz. da bi od ročnih spretnosti najprej prešli k izraţanju tega, kaj so
naredili in nato k premišljevanju, kako so to naredili. Vse te faze so namreč
zelo pomembne in povezane v izkustvenem učenju.
V pomoč učiteljem pri realizaciji aktivnejše vloge v učencev v učnem
procesu so lahko tudi učbeniški kompleti in izkazuje se, da jih učitelji pri pouku
spoznavanja okolja pogosto uporabljajo (Vrbek, 2008) Učbeniški komplet
imenujemo didaktično gradivo, ki predstavlja zaokroţeno celoto za pouk
posameznega predmeta. Večinoma ga sestavlja delovni zvezek, učbenik,
priročnik za učitelja in učna sredstva. Za pouk spoznavanja okolja obstaja
več učbeniških kompletov različnih zaloţb (Modrijan, DZS, Rokus, MK…).
Raziskava (Hus, Ĉagran, 2008) je pokazala, da obstajajo učbeniški kompleti,
ki po oceni učiteljev, bolj kot drugi spodbujajo posamezne naravoslovne
sposobnosti in spretnosti (raziskovanje učencev), dajejo prednost sodobnejšim
učnim
metodam
(eksperimentalno
delo,
laboratorijsko
delo…),
individualnemu delu učencev in da so prav ti učbeniški kompleti v praksi
najbolj uveljavljeni.
Uveljavljanje generičnih kompetenc preko predlaganih dejavnosti učencev
v učnem načrtu za 3. razred
Primeri dejavnosti učencev so v nacionalnem učnem načrtu navedeni
v tabeli v drugem stolpiču, takoj za operativnimi učnimi cilji. Preko poloţaja
zapisa je določena tudi njihova vloga. Torej, z različnimi dejavnostmi učencev,
naj bi se uresničevali zastavljeni učni cilji, ki so večinoma zapisani procesno,
navedeni linearno in grupirani po vsebinah. Kot je zapisano v navodilih, za
uresničevanja učnega načrta, lahko dejavnosti dosegajo več ciljev, tudi cilje
različnih vsebin. Prav tako lahko en cilj uresničujemo prek različnih dejavnosti
(Krnel idr., 2003). Posebej je izpostavljeno, da so primeri dejavnosti le predlogi
učitelju in da si za uresničevanje ciljev lahko izbere tudi druge dejavnosti.
V nadaljevanju bomo analizirali dejavnosti učencev
zastopanost naslednjih generičnih kompetenc (GK):
1. Sposobnost zbiranja informacij
2. Sposobnost analize literature in organizacija informacij
3. Sposobnost interpretacije
4. Sposobnost sinteze zaključkov
5. Sposobnost učenja in reševanja problemov
6. Prenos teorije v prakso
7. Uporaba matematičnih idej in tehnik
8. Prilagajanje novim situacijam

z

vidika
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9. Skrb za kakovost
10. Sposobnost samostojnega in timskega dela
11. Organiziranje in načrtovanje dela
12. Verbalna in pisna komunikacija
13. Medosebna interakcija
Tabela 1: Pregled generičnih kompetenc analiziranih dejavnosti po posameznih tematskih sklopih

GENERIČNE KOMPETENCE
TEMATSKI SKLOPI
Št.dej.*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
KDO SMO IN KAJ
15
6
1
1 10 2
4
4
0
0
0
2
DELAMO
JAZ IN TI, VI IN MI
5
1
0
1
2
0
2
0
1
0
1
1
KJE ŢIVIMO
9
5
1
1
8
0
1
1
0
0
4
1
PRAZNUJEMO
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
BILO JE NEKOĈ
13
6
4
3
2
2
3
0
3
3
6
3
POGLEDAM
22
13 4
9 13 0
5
1
1
2
6
2
NAOKROG
DRUŢBOSLOVNI
66
32 11 16 36 4 15 6
5
5
17
9
SKLOPI
JAZ IN NARAVA
26
12 6
8
9
3
7
2
2
2
7
6
JAZ IN ZDRAVJE
2
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
KAJ ZMOREM
36
17 0 12 7 10 6
5 10 3
11 11
NAREDITI
NARAVOSLOVNI
64
30 6 21 17 13 13 7 12 5
18 17
SKLOPI
SKUPAJ
130
62 17 37 53 17 28 13 17 10 35 26
*- število predlaganih dejavnosti v nacionalnem učnem načrtu za 3.razred

12
11

13
6

4
5
2
8
9

3
3
2
5
4

38

23

13
2
11

6
0
6

26

12

64

35

Iz tabele 1 je razvidno, da je pri druţboslovnih tematskih sklopih, med
predlaganimi dejavnostmi (66) najbolj zastopana 12. GK (verbalna in pisna
komunikacija). Pri naravoslovnih tematskih sklopih pa med dejavnostmi (64)
prevladuje 1. GK (sposobnost zbiranja informacij). Večje razlike pa se še
kaţejo v zastopanosti: 4.GK, 5.GK, 11.GK in 13.GK.
Ugotovimo lahko, da se pri večini predlaganih dejavnostih v 3. razredu,
pri predmetu spoznavanja okolja, pojavlja moţnost uresničevanja več
generičnih kompetenc. Je pa razlika me dejavnostmi, ki so opredeljene širše
(npr. ogled, poskus…, kjer je moţnih uresničitve več kompetenc) za razliko od
dejavnost, ki so oţje opredeljene (npr.opis, primerjava), kjer lahko najdemo
manj generičnih kompetenc.
Literatura:
1. Hus, V. (2004). Aktivnosti učencev pri pouku spoznavanja okolja in
spoznavanje narave in druţbe v prvem razredu osnovne šole. Pedagoš.
obz., letn. 19, 1, str. 17-27.
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Kompetence naravoslovne pismenosti, skupne vsem
naravoslovnim strokam, s posebnim poudarkom na
matematični kompetenci
Alenka Lipovec, Pedagoška Fakulteta, Univerza v Mariboru
Blaţ Zmazek, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru
Samo Repolusk, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru
Igor Pesek, IMFM
Dragan Marušič, Famnit, Univerza na Primorskem
Matejka Tomazin, Famnit, Univerza na Primorskem
Jernej Vičič, Famnit, Univerza na Primorskem
Janez Ţerovnik, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

Uvod
Izhajamo iz znanega reka Bacona, ki je dejal: »Kdor podcenjuje
doseţke matematike, dela škodo vsej znanosti, saj brez znanja matematike ni
mogoče proučevati drugih eksaktnih znanosti in poznati sveta.«
Ravno tako kot sama matematika izhaja iz realnosti, mora tudi učenje
matematike izvirati iz realnosti. Realnost je ogrodje, na katerega se
matematika navezuje. Učenci, ki se učijo matematiko izolirano od ţivljenjskih
izkušenj, ki so lahko naravoslovno ali druţboslovno obarvane, naučeno znanje
hitro pozabijo, prav tako pa ga ne znajo uporabljati. Namesto, da začnemo
obravnavo novih vsebin na abstraktnem nivoju z definicijami, poiščemo
ţivljenjske situacije, ki jih lahko matematiziramo.
Medpredmetno povezovanje postaja vse bolj pomemben element v
današnjem izobraţevanju. Za naravoslovje je to še posebnega pomena, saj je
razumevanje in sinteza bioloških, fizikalnih in kemijskih vsebin temelj
razumevanja naravnih pojavov. Tako na primer učitelji različnih predmetov
zelo uspešno in koordinirano sodelujejo pri izvedbi projektnega dela,
naravoslovnih dni, ekskurzij, itd. Učenci na ta način uspejo povezati znanja, ki
si jih pridobijo pri posameznih naravoslovnih predmetih na določeni stopnji
izobraţevanja.
Eno od pomembnih načel kurikularne prenove je tudi vertikalna oz.
horizontalna povezanost in prepletenost znanj, kar najlaţe doseţemo z
medpremetnimi in medpodročnimi povezavami, ki so kot didaktična oblika
pomembna kakovostna prvina pouka.
Korelacije omogočajo didaktični pristop, kjer učitelji poskušajo
določeno vsebino oz. problem obravnavati čim bolj kompleksno oziroma
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celostno, obenem pa povezovanje različnih predmetov
omogoča upoštevanje različnih vidikov otrokovega razvoja.

ali

področij

Medpredmetne povezave lahko pri pouku z namenom razvoja skupnih
naravoslovnih (in druţboslovnih) kompetenc uresničujemo na različnih ravneh:
- Na ravni vsebin: Obravnava interdisciplinarnih problemov.
- Na ravni procesnih znanj: Učenje in uporaba procesnih znanj (npr. iskanje
virov, oblikovanje poročila ali miselnega vzorca, govorni nastop, delo v
skupini).
- 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.

Skupni temeljni koncepti
Vsebinska znanja oz. koncepte, procesna znanja in veščine oz.
spretnosti (na cilj usmerjeno, dobro organizirano vedenje, ki je pridobljeno
skozi prakso in se gladko izvaja) so temeljni gradniki matematičnega in
naravoslovnega znanja.
Matematika kot temeljni splošnoizobraţevalni predmet v osnovni šoli
razvija osnovno matematično kompetenco, nujno za izraţanje matematičnih
idej ter sprejemanje in doţivljanje matematike kot kulturne vrednote.
Matematična kompetenca je sposobnost uporabe matematičnega načina
razmišljanja za reševanje različnih matematičnih problemov in problemov iz
vsakdanjega ţivljenja. V vsakdanjem ţivljenju se torej matematična
kompetenca mnogokrat izraţa tudi skozi reševanje naravoslovnih problemov,
ki se laţje matematično modelirajo kot druţboslovni.
Osnovna kriţanja matematičnih in naravoslovnih procesnih konceptov so:
a) kompleksno mišljenje (primerjanje, razvrščanje, sklepanje z indukcijo in
dedukcijo, utemeljevanje, povzemanje, analiza perspektiv, odločanje,
preiskovanje, reševanje problemov, eksperimentalno raziskovanje,
analiza napak, invencija…),
b) delo z viri (zbiranje, izbiranje, analiza, interpretiranje, sinteza, presoja
uporabnosti in vrednosti podatkov…),
c) predstavljanje idej na različne načine (jasnost izraţanja, učinkovitost
komuniciranja z različnim občinstvom in na namen, ustvarjanje
kakovostih izdelkov…),
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d) sodelovanje (prizadevanje za skupne cilje, medosebne veščine,
prevzemanje različnih vlog…),
e) miselne navade (kritično mišljenje, samovrednotenje in samoregulacija,
ustvarjalnost…).
Osnovna kriţanja matematičnih in naravoslovnih veščine so:
a) komunikacijske veščine (zmoţnost branja, pisanja, govora, poslušanja,
neverbalne in grafične veščine),
b) številčne veščine (zmoţnost ocenjevanja in merjenja ter razumevanja in
uporabe številčnih odnosov),
c) vizualne in opazovalne veščine (opazovanje vzorcev, odnosov,
zaznavanje perspektiv, oblik, barv, razlaganje opazovanega),
d) predstavne veščine (postaviti sebe v drug čas ali situacijo, predstave
glede na podatke in izkušnje),
e) učne in organizacijske veščine (zmoţnost izločitve informacij, urejanja v
nize, klasificiranje, presojanje podatkov, izvajanje sklepov, zmoţnost
ugotavljanja odnosov…),
f) telesne in praktične veščine (ročne spretnosti, delo z orodji…),
g) socialne veščine (sodelovanje,
dogovarjanje, izraţanje idej,
upoštevanje
različnih
pogledov,
prepoznavanje
neverbalne
komunikacije),
h) veščine reševanja problemov in ustvarjalne veščine (zmoţnost določitve
lastnosti problemov, postavljanja hipotez, načrtovanje poskusov,
vrednotenje rezultatov in inventivne uporabe materialov).
Z vidika matematike so skupni temeljni koncepti zajeti v procesnih
znanjih. Učenje in uporaba procesnih znanj (spretnosti in veščin) pa kot
metoda učenja za razvoj skupnih naravoslovnih kompetenc.
Sposobnost uporabe matematike na vseh, tudi naravoslovnih
področjih, je ozko povezana s problemskimi znanji, t.j. z znanji o uporabi
obstoječih znanj v novih situacijah. Problemska znanja naj bodo povezana z
obravnavo matematičnih, naravoslovnih in druţboslovnih vsebin. Pri delu z
učenci naj bi bile prisotne take oblike dela, ki ob obravnavi "običajnih" vsebin
omogočajo pridobivanje problemskih znanj. Problemska znanja zahtevajo
tudi drugačne načine evalviranja.
V spodnji tabeli navajamo samo nekaj predlogov dejavnosti za razvoj
problemskih znanj, učitelj/učiteljica pa bo seveda v kontekstu obravnavnih
naravoslovnih vsebin in po svoji strokovni presoji po potrebi lahko vključil/a še
druga problemska znanja.
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Temeljni koncepti
opis poteka dela
spreminjanje podatkov naloge

POJASNILO, PRIMER
ustno in pisno opišejo potek reševanja;
ocenijo, kateri podatki naloge se običajno
spreminjajo in kakšen vpliv ima to na rešitev
naloge;

izbira primernega orodja/tehnologije

izberejo kar najbolj primerno orodje (npr. tip
geometrijskih modelov), ki mu pomaga pri
rešitvi naloge;

sistematično beleţenje

sistematično dokumentirajo preverjanje

predvidevanje in preverjanje

na osnovi sistematičnega preverjanja
oblikujejo svoje predvidevanje (

načrtovanje dela

pred začetkom (nekoliko bolj sestavljene)
naloge izdelajo načrt poteka reševanja;

posebni primeri

se zavedajo, kdaj s posebnim primerom
ovrţemo trditev in kdaj jo le ilustriramo

posplošitev

oblikujejo preproste posplošitve in jih preverijo
s primeri;

razbitje problema na podprobleme

razdelijo sestavljeni problem na obvladljive
dele;
razlikujejo omenjene tri vrste poskušanja in
znajo izbrati primerno poskušanje;

strategije poskušanja, sistematičnega
poskušanja in "premišljenega" poskušanja
pisna predstavitev matematične obravnave

s kombiniranjem različnih (grafičnih in pisnih)
oblik predstavijo svojo obravnavo
matematičnega problema;

strategija izboljševanja rešitve oz. postopka
hipotetiziranje, protiprimeri

postavijo smiselno hipotezo in razumejo
pomen protiprimerov;

postavljanje ključnih raziskovalnih vprašanj

pri reševanju odprtih problemov postavijo
raziskovalno vprašanje;

kritično razmišljanje o potrebnih in zadostnih
podatkih

pri reševanju besedilnih nalog analizirajo
potrebne in zadostne podatke v nalogi;

kritični odnos do rešitev

pri rešitvi problema razmislijo, ali je rešitev
smiselna, obstoj rešitve, moţnost še drugih
rešitev;

kritični odnos do interpretacije rezultatov

razmislijo o rešitvi z različnih (predmetnih)
perspektiv, so moţne tudi drugačne razlage,
interpretacije.
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O skupnem razvoju matematičnih in naravoslovnih pojmov
Pouk matematike je namenjen graditvi pojmov in povezav,
spoznavanju ter učenju postopkov, ki posamezniku omogočajo vključitev v
sistem (matematičnih) idej in posledično vključitev v kulturo, v kateri ţivimo.
Osnovnošolski pouk matematike obravnava temeljne in za vsakogar
pomembne matematične pojme, in to na načine, ki so usklajeni z otrokovim
kognitivnim razvojem, s sposobnostmi, z osebnostnimi značilnostmi in z
njegovim ţivljenjskim okoljem (npr. narava kot vir za matematično ustvarjanje
in raziskovanje).
Pri pouku matematike spodbujamo različne oblike mišljenja,
ustvarjalnost, formalna znanja in spretnosti ter učencem/učenkam
omogočamo, da spoznajo praktično uporabnost in smiselnost učenja
matematike. Pri pouku matematike pa se ne ukvarjamo samo s kognitivnim
področjem učenčeve osebnosti, ampak tudi z afektivnim in psihomotoričnim,
saj je bistveni razlog za poučevanje in učenje matematike njena
pomembnost pri razvoju celovite osebnosti učenca/učenke.
Otrok se v svojem vsakdanjem ţivljenju ţe zelo zgodaj srečuje z
matematiko in obvlada določene matematične spretnosti skozi katere razvija
tudi skupne naravoslovne kompetence. Tako skoraj na vsakem koraku
spoznava oblike, števila, velikosti, se orientira v prostoru, meri, primerja,
prikazuje s simboli, itd. Matematične spretnosti pa si otrok pridobi z igro z
različnimi didaktičnimi igračami in pripomočki.
V zahodni kulturi prevladuje ideja, da naj bi t.i. didaktične igrače
razvijale otrokovo mišljenje, predvsem pa vzpodbujale razvoj branja, pisanja,
razumevanja števil, fizike in tehnologije, zato so pogosto visoko strukturirane.
Pri celotnem razvoju so zelo pomembne otrokove izkušnje. Piaget loči
med fizičnimi in matematično logičnimi izkušnjami. Fizične nam dajejo
spoznanja preko rokovanja s predmeti, o lastnostih teh predmetov.
Matematično logične izkušnje pa nam dajejo spoznanja o aktivnostih s
predmeti in njihovih rezultatih. Logično matematične izkušnje so še posebej
pomembne pri miselnem razvoju otroka ob koncu predšolske dobe. Tedaj se
pričnejo oblikovati nove miselne zmoţnosti, ki jih imenujemo operacije.
O manipulatorjih kot osnovi za razvoj skupnih naravoslovnih kompetenc
Za razvoj matematičnih pojmov, ki so potreben pogoj za razvoj skupnih
naravoslovnih kompetenc, je potrebno učence soočiti z različnimi ponazorili
oz. manipulatorji. Najbolj pogosti so link kocke, tangrami, geoplošče, ploščice
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za vzorčke, modeli teles in likov ipd. Pri pouku matematike ne smemo
zanemariti otrokove potrebe po aktivni uporabi konkretnih predmetov, s
katerimi je smiselno začeti pouk matematike.
Opazovanje otrok pri skupinskih ali individualnih aktivnostih učitelju sluţi
kot vpogled v otrokove miselne procese, kar mu omogoči, da prepozna in
nato razširi otrokovo mišljenje ter dejavnosti. Učenci so v začetku prvega
triletja večinoma na predoperacionalni fazi, ki traja pribliţno od 2 do 7 leta
starosti. Otroci uporabljajo reprezentacije objektov, vendar lahko operacije
izvajajo le nad fizičnimi objekti. V starosti od pribliţno 7 do 12 let pa preidejo
na fazo konkretnih operacij, ko lahko izvajajo miselne operacije nad
reprezentacijami konkretnih objektov. Otrok zna v tej starosti s konkretnimi
elementi zelo dobro manipulirati.
Gre za faze po Piagetu, ki niso nujno natančno definirane. Otroci z
različnimi sposobnostmi določena spoznanja usvojijo prej. Vsekakor otroci z
niţjimi sposobnostmi vstopajo v predoperacionalno fazo kasneje od
pričakovane, otroci z višjimi sposobnostmi dojemanja pa občutno hitreje.
Piaget se je z navedbo let najbolj pribliţal otrokom, ki imajo srednje
sposobnosti in izstopajo po številu. Vsekakor pa se pri otrocih zamik ali
napredek pozna, v naslednjo fazo vstopijo toliko kasneje oziroma hitreje. Iz
predoperacionalne faze preidemo na fazo konkretnih operacij v primeru, ko
usvojimo miselne operacije, na katere vplivajo lastne aktivnosti. Gre
pravzaprav za ponotranjene akcije. To pomeni, da mora vsak posameznik z
najrazličnejšimi aktivnostmi usvojiti določene spretnosti, na katerih nato
nadgrajuje nove spretnosti, spoznanja, kar vodi do spontanega usvajanja,
odkrivanja vedno novih znanj.
Za praktično uporabo ponazoril se učitelji v osnovni šoli srečujejo s
pomanjkanjem gradiv. Nekateri didaktični pripomočki, ki so prisotni v razredu,
npr. geoplošče, tangrami, link kocke, Cusenairove paličice ipd., pa so
neizkoriščeni zaradi pomanjkanja idej, kako jih uporabljati. Ogromno idej se
najde na spletnih straneh, predvsem na straneh tujih univerz, vendar je za
poslovenjenje potrebnega kar nekaj truda.
Teţava je tudi v sistemu poučevanja, vse preveč časa se namreč
namenja učenju terminologije in drugih oblik proceduralnega znanja.
Ponazorila, ki jih največkrat naročimo preko kataloga, so uporabna za
različna področja matematike. Zaradi svoje nazornosti pripomorejo k boljšemu
razumevanju. Tako govorimo o ponazorili pri algebri, aritmetiki, merjenju ter
geometriji.
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Posamezna področja si oglejmo malo pobliţje. Aritmetika je veja
matematike, ki proučuje števila. Opira se na štiri osnovne operacije. Te so:
seštevanje, odštevanje, mnoţenje in deljenje. Njen cilj je najti rezultate za
praktične probleme. Ponazorila, vezana na to področje so link kocke, kroţci,
Cusenairove paličice, domine, igralne kocke ipd. Z aritmetiko je tesno
povezana algebra. Omogoča nam, da lahko določen konkretni problem
spremenimo v eno ali več preprostih enačb, v katerih so namesto števil, ki jih
je treba ugotoviti, črke, imenovane neznanke. V niţjih razredih pridejo v
poštev konkretna ponazorila - kocke ali ploščice za vzorčke, angleško
imenovane pattern blocks.
Naslednja pomembna veja matematike je področje merjenja in v šoli
se srečamo s pestro izbiro pripomočkov. Dolţino primerjamo z merskimi
enotami dolţine, površino z merskimi enotami površine, čas s časovnimi
merskimi enotami itd. Katera so torej ponazorila? To so ura, meter, tehtnica,
kozarčki, link kocke (prostornina)…
Ostane nam še geometrija. Poglejte okoli sebe. Obdajajo nas takšne in
drugačne oblike, dvodimenzionalne, tridimenzionalne. Kakšne so njihove
lastnosti in razmerja? Geometrija proučuje pojme, kot so točke črte, proučuje
relacije (recimo vzporednost) in transformacije oblik. Učenci spontano
usvajajo nova spoznanja in uvidijo razlike in podobnosti s pomočjo modelov
likov, modelov teles, z geoploščami in ne nazadnje z miselnimi igrami. Le-te so
pravi izziv. In tako smo prišli do področja razvoja geometrijskih pojmov in
prostorske predstave, katerega lahko usvajamo ali nadgrajujemo s
tangramom.
O Cusenairovih paličicah
Za razvoj številskih predstav uporabljamo diskretne modele, ki so dokaj
poznani kot različni ţetoni, kocke ipd. in zvezne modele. Med zveznimi modeli
je najbolj znanj pripomoček Cuisenairove paličice. Cuisenairove paličice so v
naših vrtcih sin šolah koraj nepoznane. Uporabljajo se zelo redko. Kjer pa se, se
uporabljajo kot igrača pri prosti igri otrok. Zato lahko rečemo, da se v naših
vrtcih in šolah Cuisenairove paličice uporabljajo zgolj kot igrača, ne pa kot
didaktični pripomoček. Po svetu se uporabljajo kot didaktični pripomoček ţe
več, kot petdeset let, in sicer predvsem za poučevanje in razumevanje
matematike. Za njihovo uporabo ni gradiv, zato je njihova uporaba odvisna
zgolj od idej učiteljic.
George Cuisenaire je bil belgijski učitelj, ki je ţivel od leta 1891 do leta
1976. Med svojim poučevanjem je Cuisenaire na svoj domiseln način iznašel
veliko pripomočkov, ki so bili v pomoč njegovim študentom. Svoje izume je s
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pridom uporabljal pri poučevanju likovnega pouka, geografije, biologije in
glasbe. Sluţili so mu mnogo let in zaradi tega so ga njegovi sodelavci v rodni
Belgiji zelo spoštovali. Eden od njegovih izumov so tudi različno obarvane
Cuisenairove paličice iz lesa. Pri delu z otroki je dokazal, da so paličice zelo
primerne za učenje v različnih situacijah in za različno kognitivno sposobne
otroke. Prepričan je bil, da so te posebne učne metode zelo povezane z
razvojem doslej neizkoriščenih intelektualnih sposobnosti majhnih otrok in da
lahko prinesejo izjemne izboljšave in rezultate, ki jih je tudi dosegel.
Učitelj lahko s pomočjo paličic priredi učno uro za vsakega
posameznega učenca, kot bo njemu laţje, da bo razumel zahtevno
matematično snov. Te izkušnje in tehnike učenja je Gattegno predstavil in
natančno opisal v svojem učbeniku Matematika s števili v barvah. Gattegno
pa je ugotovil, da paličice niso primerne samo za poučevanje aritmetike,
ampak da zagotavljajo učencem odgovore na mnoga vprašanja iz različnih
področij matematike in so primerne tudi za učenje vseh naravoslovno
obarvanih predmetov in celo materinega jezika.
Kljub svoji enostavnosti ima Cuisenairov material veliko didaktično
vrednost za razvoj matematičnih in skupnih naravoslovnih kompetenc.
Podoben je pripomočkom, ki jih je razvila Maria Montessori. Tudi njena
ponazorila predstavljajo desčice od 1 dm do 10 dm, na katerih so decimetri
izmenično pobarvani z dvema barvama. Vendar gre le za podobnost po
zunanjem videzu. Montesorijeva ostaja zvesta predstavi, ki jo ima odrasli o
številu., kjer je vsako naslednje število enako predhodnemu povečanemu za
ena. Cuisenaiere pa odločno zavrača ta tradicionalen koncept, ki so ga
odrasli prehitro ţeleli podati otrokom. Cuisenaire meni, da otrok gleda na
število, kot na količino, ki je neodvisna od katerekoli druge količine. V tej fazi
otrok število sprejema, kot empirični pojem. Cuisenairov material omogoča
otroku naraven prehod iz empirične v teoretično izkušnjo.
Cuisenairove paličice otroka brez posebnega napora pripeljejo do
tega, da spozna odnos med števili. Cuisenairove paličice omogočajo, da
otrok hitreje in učinkoviteje prehaja od konkretnega k abstraktnemu. Otroka
matematike ne učijo, ampak mu omogočajo, da preko rokovanja in
manipulacije z njimi matematiko razume. Lepota Cuisenairovih paličic ni le v
tem, da otroku omogočajo, da sam odkrije, kako je treba izvajati nekatere
računske operacije, marveč tudi v tem, ker mu omogočajo, da se prepriča,
da se te operacije resnično obnesejo, res kaţejo, kaj se dogaja. Ker ima veliko
otrok v šoli probleme s prenosom znanja od konkretnega k abstraktnemu, je
potrebno izboljšati kvaliteto poučevanja na konkretnem nivoju. Konkretne
dejavnosti morajo biti zastavljene tako, da krepijo predstavo otrok. Tako pri
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razvoju matematičnih kot skupnih naravoslovnih kompetenc je potrebno
vključiti različna čutila. Pri začetnem učenju števil sta to tip in vid, pa tudi sluh.
Cuisenairove paličice zagotovo ustrezajo vsem tem kriterijem in jih
zlahka uporabimo za razvoj matematičnih ali naravoslovnih kompetenc. Tako
kot mora otrok spoznati odnos, da vsakemu od nas pripada eno ime, odnos
med hrano in vonjem, tako mora otrok spoznati odnos med števili. V tej fazi
otrok število sprejema, kot empirični pojem. Cuisenairov material omogoča
otroku naraven prehod iz empirične v teoretično izkušnjo. Cuisenairove
paličice otroka brez posebnega napora pripeljejo do tega, da spozna odnos
med števili. John Holt v svoji knjigi Otroci in neuspeh opisuje, da je smiselna
uporaba Cuisenairovih paličic tudi v primeru slabše razvitih otrokovih
kognitivnih sposobnosti.
Cuisenairove paličice so lesene paličice, najdemo pa tudi različico
plastičnih paličic, ter kartonastih trakov . Običajno so ţe prej omenjenih barv.Vsaka dolţina pa ima svojo določeno barvo. Lahko pa se pojavi palčka 1cm
x 1cm v naravni barvi lesa. Na spletu najdemo nekaj igric, v katerih lahko
Cuisenairove paličice preprosto polagamo na označena polja, v tem primeru
so paličice v obliki trakov. Zanimiva pa je tudi povezava barv med seboj.
Paličica štiri je karminasto rdeča in predstavlja dvakratno vrednost paličice
dva, ki je rdeča .in predstavlja polovico paličice osem, ki je rjave barve. Isto
vizualno privlačnost lahko opazimo z zeleno barvo. Paličica šest, ki je temno
zelena, je dvakratnik paličice tri, ki je svetlo zelena. Paličica pet, ki je rumena,
predstavlja polovico paličice deset, ki je oranţna. Triviett v svojem članku
govori o druţini rdečih paličic, ki jim pripadajo paličice dolţin 2cm, 4 cm in 8
cm. Druţini modrih paličic, ki jim pripadajo paličice dolţin 3cm, 6 cm in 9 cm
ter druţini rumenih paličic, ki jim pripadajo paličice dolţine 5 cm in 10 cm.
Otrok lahko brez direktnega vzgojiteljevega sodelovanja ustvarja aritmetični
sistem, zasnovan na ideji o odnosu med barvami.
V tuji literaturi najdemo veliko zapisanega o Cuisenairovih paličicah. Ob
štiridesetletnici uporabe Cuisenairovih paličic so otroke in učitelje spraševali o
njihovi uporabi in na podlagi analize so ugotovili, da so zelo uporaben
pripomoček, za razumevanje števil, odnosov med števili, operacij s števili.,
Uporabljamo jih lahko za razumevanje deleţa od celote – ulomkov, ploščine,
merjenja . Cuisenairove paličice so zelo popoln matematični «model«.
Narava Cuisenairovih paličic omogoča otrokom optimalno reševanje naloge
in matematičnih problemov in je prilagojena njegovi stopnji razvoja. Tragično
za naše otroke je, da Cuisenairove paličice niso v širši uporabi, še posebej v
šolah za boljše razumevanje matematike.
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Ens od skritih koristi uporabe Cuisenairovih paličic je obogatena čutna
spodbuda skozi rokovanje in dotikanje. Začetniki, ki sprejmejo čutno
spodbudo, postanejo veliko bolj duševno budni, dovzetni in psihično
močnejši. Lepota Cuisenairovih paličic je tudi v pisani paleti barv. Barve
ustvarjajo čustvene reakcije. Cuisenairove paličice se odlikujejo s svojo
neuničljivostjo. S pomočjo CuisenarovihCuisenairovih paličic so otroci
sposobni reševati osnovne matematične probleme in še kaj več, na zelo
lahek način. So pripomoček, s katerim lahko predstavimo matematiko zelo
malim otrokom, ki ne razumejo osnovnega matematičnega načela oziroma
koncepta. Matematična vsebina je naravno vpletena v igro in zato jo otrok
sprejme, kot del igre.
Pomembno je, da manjšim otrokom omogočimo čimveč igre s
Cuisenairovimi paličicami in otrok določene matematične zakonitosti odkrije
sam preko konstrukcij, preko preprostih in ustvarjalnih iger z njimi. Lepota
Cuisenairovih paličic pa je tudi v tem, da niso primerne zgolj za učenje in
osvajanje matematičnih vsebin, ampak so tudi zelo dober konstrukcijski
pripomoček, ţe za zelo majhne otroke. Lahko jih uporabljamo za popestritev
glasbenih dejavnosti, likovne dejavnosti, uporabljamo jih lahko na področju
narave , gibanja, ravnoteţja, …. Z didaktičnimi igrami s Cuisenairovimi
paličicami razvijamo odgovornost do soigralca in s tem uresničujemo cilje s
področja druţboslovnih in naravoslovnih kompetenc. V Angliji pa jih mnoţično
uporabljajo za učenje angleščine.
O tangramu
Ko govorimo o geometriji, je potrebno upoštevati dva povsem različna
pa vendarle povezana okvirja: prostorsko predstavo ali občutek ter vsebinski
pomen. Prostorska predstava je povezana z razmišljanjem učencev, z njihovo
predstavo o oblikah in prostoru. Ta občutek oz. predstava temelji na razvoju
otrok in je zelo dobro raziskano področje. Drugi okvir pa ima vsebinski pomen.
Gre za klasično vèdenje, kot je znanje o simetriji, vzporednih stranicah, o
trikotnikih ipd.
Razumeti moramo torej dva aspekta geometrije – predstavo in vsebino.
Tako lahko učencem najbolje pomagamo pri poglobitvi ter nadgrajevanju
znanja. Prostorsko predstavo lahko definiramo kot občutek, intuicijo o oblikah
ter razmerjih med oblikami. Posamezniki s prostorsko predstavo imajo občutek
o geometrijskih vidikih ter o oblikah, ki jih tvorijo predmeti iz njihove okolice, in
vključujejo zmoţnost miselne predstave predmetov in razmerij v prostoru. To
pomeni, da si lahko posameznik v mislih predstavlja, kako nek predmet obrne
ter ga »gleda« z druge strani . Posamezniki s to sposobnostjo, ki je med drugim
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tudi skupna naravoslovna kompetenca, tudi laţje geometrijsko opišejo in
določijo poloţaj predmeta.
Tangram je zelo stara kitajska sestavljanka. Sestoji iz sedmih likov: dveh
malih pravokotnih trikotnikov z dolţino katet a in dolţino hipotenuze a 2 iz
enega srednjega pravokotnega trikotnika z dolţino hipotenuze 2a, iz dveh
velikih pravokotnih trikotnikov z dolţino katet 2a, enega kvadrata z dolţino
stranic a in enega paralelograma, ki ima po dve stranici enako dolgi kot je
dolga hipotenuza najmanjšega trikotnika, medtem ko se manjši stranici
ujemata s katetama najmanjšega trikotnika.
Smisel igre je v tem, da s temi sedmimi osnovnimi liki sestavljamo
različne, vnaprej predpisane ali izmišljene like. Tangram se torej vsebinsko
razlikuje od evropskih sestavljank, ki so v glavnem zasnovane na istem principu
– deli se sestavljajo eden poleg drugega, da skupaj tvorijo vnaprej
predpisano sliko. Za sestavitev druge slike moramo vzeti druge različne dele,
predpisane za to sliko. Več kot je delov, bolj je sestavljanje zapleteno.
Tangram je nekaj povsem drugega. Sestavljamo namreč z vedno istimi
sedmimi liki – petimi trikotniki, paralelogramom in kvadratom.
Presenetijo nas mnoge moţnosti njihovega kombiniranja ter tudi izredno
domiselne oblike. Ker se med seboj teh sedem likov fantastično dopolnjuje,
lahko tvorimo nove in nove raznovrstne like. S premikanjem ploščic lahko v
trenutku iz oblike kvadrata naredimo mačko, iz nje ladjo, kita, laboda,
plešočo figuro, obraz ali pa kakšen popolnoma abstrakten lik. Igra nudi obilo
zabave, estetike, tekmovanja, snovi za razmišljanje, odvisno od tega, kaj v njej
iščemo. Z uporabo prijetnih ponazoril in primerno komunikacijo, se učitelj na
začetku šolanja izogne uporabi abstraktnih pojmov. To pomeni, da ne
uporablja metod, ki bi bile nasprotne od konkretnih, ki torej ne ustrezajo vidni
ali otipljivi resničnosti.
Tangram je prisoten v ţivljenju ljudi ţe kar nekaj časa. Mlajši kot so
učenci, večjo pozornost moramo z vidika motivacije nameniti tako izgledu kot
tudi materialu pripomočkov za igro. Tangram ponuja s svojimi sedmimi
geometričnimi oblikami ogromno različnih izraznih moţnosti. Da bi otroke bolj
pritegnili k sestavljanju, je smiselno oblike pribliţati njihovim vsakdanjim
izkušnjam, torej jih ilustrirati ali celo fotografirati. Za začetek lahko otroci
polagajo tangram koščke v obrise. S tem se urijo v obračanju in vstavljanju ter
v opisovanju poloţaja oblik na listu.
O kompetencah
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Kompetenca je zmoţnost opraviti neko nalogo, nekompetenca pa
nasprotno. Kompetence vključujejo: obvladovanje pojmov, znanj, spretnosti,
veščin, socialnih odnosov, stališč, ravnanj, odnosa do samega sebe…Skupne
naravoslovne kompetence torej vsebujejo vse našteto, pri čemer so pojmi
matematični, vse ostalo pa naravoslovno.
Kompetence so opredeljene kot kombinacija znanja, spretnosti in
odnosov, ustrezajočih okoliščinam (Uradni list EU št. 394/10, 2006) ([1], str. 4-5).
O matematični kompetenci
Pri matematiki po posodobljenem učnem načrtu razvijamo splošne
kompetence kot sledi. Učenci:
a) razvijajo matematično mišljenje: abstraktno-logično mišljenje in
geometrijske predstave;
b) oblikujejo matematične pojme, strukture, veščine in procese ter
povezujejo znanje znotraj matematike in tudi širše;
c) razvijajo uporabo različnih matematičnih postopkov in tehnologij;
d) spoznavajo uporabnost matematike v vsakdanjem ţivljenju;
e) spoznavajo matematiko kot proces ter se učijo kreativnosti,
ustvarjalnosti in natančnosti;
f) razvijajo zaupanje v lastne (matematične) sposobnosti, odgovornost in
pozitiven odnos do dela in matematike;
g) spoznavajo pomen matematike kot univerzalnega jezika;
h) sprejemajo in doţivljajo matematiko kot kulturno vrednoto.
V času osnovnošolskega izobraţevanja naj bi učenci/učenke razvili tiste
kompetence, ki vodijo k sposobnostim za stalno učenje.
Matematična kompetenca vključuje matematično mišljenje (logično
mišljenje in prostorsko predstavo), matematično pismenost in poudarja vlogo,
ki jo ima matematika v vsakdanjem ţivljenju. Vključuje temeljno poznavanje
števil, merskih enot in struktur, odnosov in povezav, osnovnih postopkov,
matematičnih simbolov in predstavitev v matematičnem jeziku, razumevanje
matematičnih pojmov in zavedanje vprašanj, na katera lahko matematika
ponudi odgovor.
Učenci/učenke se pri pouku matematike naučijo predvsem osnovnih
znanj, spretnosti in odnosov, ki pa jih pri nadaljnjem izobraţevanju seveda še
nadgradijo in poglobijo.
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V osnovni šoli v okviru matematične kompetence v skladu z naštetimi
splošnimi cilji razvijamo:
a) poznavanje, razumevanje, uporabo matematičnih pojmov in povezav
med njimi ter izvajanje in uporabo postopkov;
b) sklepanje, posploševanje, abstrahiranje, raziskovanje in reševanje
problemov;
c) razumevanje in uporabo matematičnega jezika (branje, pisanje in
sporočanje matematičnih besedil, iskanje in upravljanje z
matematičnimi viri);
d) zbiranje, urejanje, strukturiranje, analiziranje, predstavljanje podatkov ter
interpretiranje in vrednotenje podatkov oz. rezultatov;
e) uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije.
V gimnazijah nadaljujemo z razvijanjem kompetenc. Posodobljeni učni
načrt za matematiko na gimnaziji predvideva na večih mestih razvoj
naravoslovnih kompetenc tudi pri pouku matematike.
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.
Učenci naj se pri pouku matematike učijo:
a) razvijati matematično mišljenje: abstraktno-logično mišljenje in
geometrijske predstave;
b) spoznavati zgradbo matematičnih teorij in spoznati osnovne standarde
matematičnega sklepanja;
c) prepoznavati vprašanja, na katera matematika lahko ponudi odgovor;
d) spoznavati pomen matematike kot univerzalnega jezika in orodja;
e) izraţati se v matematičnem jeziku, ustno, pisno ali v drugih izraznih
oblikah;
f) uporabiti matematiko v kontekstih in povezovati znanje znotraj
matematike in tudi širše (medpredmetno);
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g) postavljati ključna vprašanja, ki izhajajo iz ţivljenjskih situacij ali pa so
vezana na raziskovanje matematičnih problemov;
h) spoznavati matematiko kot proces, razvijati kreativnost in ustvarjalnost
ter zaupati v lastne matematične sposobnosti;
i) spoznavati in uporabljati različne informacijsko-komunikacijske
tehnologije (IKT) kot pomoč za učinkovitejše učenje in reševanje
problemov;
j) presojati, kdaj je smiselno uporabiti določeno informacijskokomunikacijsko tehnologijo in razviti kritični odnos do informacij na
spletu.
V povezavi z naravoslovnimi predmeti spodbujamo naravoslovnomatematične zmoţnosti za razvoj kompleksnega mišljenja:
Iskanje, obdelava in vrednotenje podatkov iz različnih virov:
a) zmoţnost presoje, kdaj je informacija potrebna;
b) načrtno spoznavanje načinov iskanja, obdelave in vrednotenja
podatkov;
c) načrtno opazovanje, zapisovanje in uporaba opaţanj/meritev kot vira
podatkov;
d) razvijanje razumevanja in uporabe simbolnih/grafičnih zapisov;
e) uporaba IKT za zbiranje, shranjevanje, iskanje in predstavljanje
informacij.
Uporaba osnovne strokovne terminologije pri opisovanju pojavov,
procesov in zakonitosti:
a) razvijanje eksperimentalnih spretnosti in metod raziskovanja;
b) navajanje na izbiro in uporabo primerne in varne opreme;
c) opredelitev dejavnikov poskusov (eksperimentov); razlikovanje med
konstantami in spremenljivkami;
d) presoja zanesljivosti pridobljenih rezultatov;
e) navajanje na argumentirano zaključevanje pri predstavitvi.
Odnosna« in odločitvena zmoţnost:
a) zavedanje, kako naravoslovne-matematične znanosti in tehnologija
vplivajo na ţivljenje in okolje;
b) prepoznavanje in preprečevanje nevarnosti v skrbi za zdravje;
c) sposobnost za odgovorno in aktivno sodelovanje pri razreševanju
problemov in trajnostnem-sonaravnem razvoju ([1], str. 6-7).«
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
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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, 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.

Povezava matematične kompetence s skupnimi kompetencami
Poleg matematične kompetence pri pouku matematike razvijamo tudi
sporazumevanje v slovenščini, sporazumevanje v tujih jezikih, osnovne
naravoslovne kompetence tj. kompetence v znanosti in tehnologiji, digitalno
pismenost, učenje učenja, socialne in drţavljanske kompetence,
samoinciativnost in podjetnost ter kulturno zavest in izraţanje.
Kulturna vzgoja je sestavni del vseh predmetov, tudi matematike. Kot
osrednji element vseţivljenjskega učenja bistveno prispeva k celovitemu
razvoju osebnosti vsakega posameznika. Pri tem je ključno upoštevanje
svobode ustvarjalca in prejemnika. Posamezniku omogoča razumevanje
pomena in spoznavanje kulture lastnega naroda ter zavedanje o pripadnosti
tej kulturi. Spodbujamo zavest o pomenu prispevkov Slovencev h kulturi
matematike, spoštljiv odnos do drugih kultur in medkulturni dialog. Učitelj
učencem/dijakom v povezavi z matematiko omogoča izkušenjsko
spoznavanje različnih področij kulture: glasbe, likovne umetnostni, gledališča,
plesa, filma, bralne kulture in kulturne dediščine

Kriţanja matematične in skupne naravoslovne kompetence
V povezavi z naravoslovnimi predmeti spodbujamo naravoslovnomatematično kompetenco za razvoj kompleksnega mišljenja:
a) Iskanje, obdelava in vrednotenje podatkov iz različnih virov:
b) zmoţnost presoje, kdaj je informacija potrebna;
c) načrtno spoznavanje načinov iskanja, obdelave in vrednotenja
podatkov;
d) načrtno opazovanje, zapisovanje in uporaba opaţanj/meritev kot vira
podatkov;
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e) razvijanje razumevanja in uporabe simbolnih/grafičnih zapisov;
f) uporaba IKT za zbiranje, shranjevanje, iskanje in predstavljanje
informacij.
g) Uporaba osnovne strokovne terminologije pri opisovanju pojavov,
procesov in zakonitosti:
h) razvijanje metod raziskovanja;
i) presoja zanesljivosti pridobljenih rezultatov;
j) navajanje na argumentirano zaključevanje pri predstavitvi.
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.
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.
Tuji 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.
Matematično
kompetenc

modeliranje

kot

temelj

razvoja

skupnih

naravoslovnih

Ena izmed definicij matematičnega modeliranja je sledeča:
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»Matematično modeliranje je proces uporabe matematike pri
obravnavi vprašanj z nematematičnih področij. Matematični model je
reprezentacija izbranega pojava z uporabo matematičnih struktur, kot so
grafi, enačbe ali algoritmi.«
Matematično modeliranje je izrazito generična in interdisciplinarna
znanstvena veja, katere znanja se uporabljajo na domala v vseh vejah
naravoslovnih, tehničnih in nenazadnje e-znanosti. Namen predmeta je
seznaniti slušatelje z izbranimi temami iz problematike sinteze modelov
kompleksnih dinamičnih procesov, njihove simulacije in kalibracije.
Predstavljene bodo osnovne tehnike in ideje, razpoloţljiva orodja za
modeliranje in simulacijo ter zgledi praktične uporabe.
Zgled modeliranja: Vsako opisovanje fizikalnih, bioloških in drugih
procesov
z matematičnimi orodji
(enačbami, algoritmi…) je primer
modeliranja.
Reševanje problemov se deli na analitično in numerično:
a) ko problem rešujemo z analitičnimi metodami , dobimo rešitev v obliki
analitičnega izraza ali formule, ki običajno pokriva skupino sorodnih
problemov. Šele ko vstavimo vrednost parametrov, izračunamo
konkretno vrednost rezultata.
b) Pri numeričnem reševanju izhajamo iz danih številskih podatkov, kot
rezultat pa zopet dobimo številke. Metode za numerično reševanje
problemov razvija numerična matematika, za katero smo ţe rekli, da je
ena izmed vej matematike.
Kdaj uporabimo numerično metodo?
a) ko problema ne znamo analitično rešiti (običajno pri realnih problemih),
b) ko problema ne znamo zadovoljivo aproksimirati,
c) ko je analitična rešitev znana, vendar je numerična pot udobnejša.
Mnogi numerični postopki so ţe dolgo znani, a se uporabljajo še danes
v dobi računalnikov. Te metode nosijo imena po znamenitih matematikih, npr.
Newton, Gauss, Jacobi, Euler, Lagrange, Laguerre, itd. Teţnja je bila, zaradi
računanja z enostavnimi pripomočki, nadomestiti mnoţenja in deljenja s
seštevanji in odštevanji. Vendar je počasen način računanja zelo omejeval
uporabnost večine postopkov.
Pred desetimi, petnajstimi leti, ko so postali hitri računalniki enostavno
dostopni, je numerična matematika doţivela hiter vzpon. Ta se kaţe v razvoju
novih metod prirejenih moţnostim digitalnih računalnikov, saj se je za veliko
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prej uporabljanih metod izkazalo, da so neuporabne pri reševanju velikih
problemov, ali neugodne za programiranje.
Prav tako pa so se začele uporabljati tudi metode, ki so bile v preteklosti
zavrţene zaradi neuporabnosti pri peš računanju. Vendar se razvoj numerične
matematike ni ustavil, saj hiter razvoj računalnikov (hitrost, spomin, paralelni
računalniki) vedno znova zahteva algoritme, ki lahko izkoristijo izboljšane
lastnosti računalnikov. Ravno zaradi tega se spreminjajo tudi kriteriji za
primerjavo učinkovitosti posameznih metod. Govorimo seveda o napaki, ki se
pri vsaki metodi pojavi.
Matematično modeliranje je ena od oblik dejavnega učenja pri
uporabi ali izgrajevanju znanja. Matematično modeliranje pomeni najti
matematično predstavitev za ne-matematični 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.
Modeliranje vsebuje osnove sinteze modelov:
a) klasifikacija modelov, diskretni, zvezni in hibridni modeli
b) uporabnost modelov v tehniki in znanosti
c) osnovne faze procesa sinteze modela
d) kavzalnost v dinamičnih sistemih in modeliranje na podlagi prvih
principov
e) modeli kompleksnih in samo-organizirajočih sistemov
f) modeliranje stohastičnih procesov
g) validacija modelov
Osnove simulacije:
a) simulacija modelov s porazdeljenimi parametri; metoda končnih
elementov, brezmreţne metode (s primeri iz ekologije, prevajanja
toplote )
b) simulacija diskretnih sistemov (s primeri proizvodnih tehnologij iz kosovne
industrije)
c) simulacija hibridnih sistemov
d) simulacija stohastičnih sistemov
e) simulacija kompleksnih sistemov; celični avtomati
Kalibriranje modelov iz podatkov:
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a)
b)
c)
d)

linearna regresija in metoda najmanjših kvadratov
metoda pomoţnih (instrumentalnih) spremenljivk
kalibracija nelinearnih modelov s postopki nelinearne optimizacije
identifikacija neparametričnih modelov (npr. z Gaussovi procesi,
kombinacija verjetnostnih modelov).

Realistični pristop k poučevanju matematike
Realistični pristop k poučevanju matematike je ţe dobro ukoreninjen v
nizozemskih šolah, saj se je tam tudi »rodil«. Razvoj poteka ţe od šestdesetih let
dvajsetega stoletja in še vedno traja. Na tem področju je bilo opravljenih ţe
mnogo raziskav, ţe več kot 75% učbenikov vsebuje naloge tega principa, a
se še vedno trudijo izpodriniti mehanicistični pristop iz prakse. Realistično
poučevanje matematike je alternativa ameriški tako imenovani »novi
matematiki«, ki se je v začetku šestdesetih let, dvajsetega stoletja, širila iz
Amerike v Evropo. Strokovnjaki pa so tudi teţili k temu, da prenovijo
tradicionalni mehanicistični tip poučevanja matematike, s katerim je bil
zanemarjen predvsem vidik razumevanja matematike in uporabnosti
matematike v vsakdanjem ţivljenju.
Gonilna sila razvoja realistične matematike, je bila Nizozemska, tam se
je posodabljanje matematike kot predmetnega področja, začelo ţe leta
1961 z ustanovitvijo komisije CMLW (Mathematics Currriculum Modernization
Committee), katere naloga je bila preučiti učne vsebine srednješolske
matematike, ki naj bi bile testirane v eksperimentalnih razredih ter s tem
povezane spremembe v učnih načrtih in preverjanjih znanj, razvoj
matematike, s katerim naj bi bili seznanjeni učitelji srednjih šol in tudi probleme
v učnem načrtu, saj ta zanemarja dijake s posebno nadarjenostjo za
matematiko. Komisija je prvo poročilo objavila pet let po svoji ustanovitvi in v
njem podala predlog za nov učni načrt matematike, ki se je začel izvajati leta
1968. Tega leta so postavljeni tudi temelji realističnega osnovnošolskega
učnega načrta, ki se je začel s projektom Wiskobas, s katerim je skupina
strokovnjakov ţelela razviti nov osnovnošolski program matematike.
Leta 1971 so se strokovnjaki s projekta Wiskobas in CMLW zdruţili in k
sodelovanje povabili znanega matematika Hansa Freudenthala. Ustanovili so
Nacionalni inštitut za razvoj poučevanja matematike (IOWO). Naloga inštituta
je bila razviti alternativo mehanicističnemu pristopu in »moderni matematiki« v
osnovnih in srednjih šolah, ki bi bolj podpirala razvoj naravoslovne
kompetence. Začeli so z uvajanjem uporabne matematike, ki je primerna za
vse tipe učencev.
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Ministrstvo za izobraţevanje se je na raziskave komisije CMLW in IOWO
odzvalo šele leta 1978 in ustanovilo projekt HEWET, ki je razvijal matematiko v
zadnjih treh letih srednješolskega programa. Raziskave in delo inštituta IOWO
in projekt HEWET, so postavile temelj realističnega pristopa pri pouku
matematike v osnovnih in srednjih šolah. Od leta 1984 dalje so tekla
prizadevanja za vpeljavo metod realistične matematike v neuraden
nacionalni šolski kurikulum za Nizozemsko, ki je bil kmalu tudi uradno sprejet. V
času med 1980 – 1990 so metode realistične matematike še napredovale k
večji konkretizaciji v učnem procesu pridobivanja osnovnih matematičnih
spretnosti, miselnega računanja, računanja v stolpcu, ulomkov, deleţev in
odstotkov. Wiscobas-ove ideje so bile torej prečiščene in izboljšane.
Veliko učencev uvršča matematiko med najmanj priljubljen predmet,
pogosto vzrok leţi v tem, da menijo, da jo kasneje v ţivljenju sploh ne bodo
potrebovali. Mnogi jo vzamejo kot »nujno zlo« in se ji s takim odnosom
obračajo zavedno. Otrokom je potrebno za uspešen razvoj matematične in
naravoslovne kompetence omogočiti,da izkusijo števila, da jih doţivijo. Meni,
da razumevanje števil in številskih odnosov mnogo bolj izhaja iz rabe števil v
konkretnih situacijah kot iz učenja iz učbenikov in delovnih zvezkov.
Glavni princip realistične matematike je razvoj formalnega znanja in
otrokovih neformalnih strategij, saj se otroci veliko srečujejo z raznovrstnimi
matematičnimi problemi ţe pred vstopom v šolo. Poučevanje matematike v
šoli zato ne bi smelo biti ločeno od realnega sveta, temveč z njim povezano
tako, da učenci lahko uporabijo svoje predhodno pridobljeno znanje in
izkušnje. Osnovna metoda realistične matematike je zato povezava
matematičnih pojmov z realnimi situacijami, ki so učencem znane, saj so
vzete iz vsakdanjika. Učencem je potrebno ponuditi različne opore tako, da
jim matematične probleme na ta način pribliţamo in jim omogočimo laţji
prehod k abstraktni ali k simbolični ponazoritvi aritmetičnih problemov.
Ĉe damo otroku moţnost za proučevanje številskih problemov,
obogatimo učenčeve predhodne izkušnje s številskimi koncepti. Takšnih
priloţnosti lahko otroku ponudimo mnogo, tako doma kot v vrtcu ali šoli.
Drugi pomemben princip realistične matematike pa je, da učenci sami
prispevajo k pridobljenemu znanju in ne uporabljajo samo strategije in
postopke, ki jih spoznajo pri pouku matematike. To je moţno v mnogih učnih
oblikah, tako z individualnim delom kot tudi tandemsko ali s sodelovanjem v
skupini ter z diskusijo celotnega razreda. Postopoma naj učni proces znotraj
metod realistične matematike prehaja od konkretnosti k abstraktnosti. Kar
pomeni, da učence vodimo od njim lastnih neformalnih strategij, vezanih na
ţivljenjske situacije, k formalnim matematiki. Sam proces naj bi bil čim bolj
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naraven, tako da lahko učenci k izobraţevalnem procesu veliko sami
prispevajo in ob tem tudi največ pridobijo.
Ta didaktični proces vodenega razvoja od neformalnih k višje razvitim
formalnim strategijam, se imenuje, progresivna matematizacija. Njena
izvedba se ne uresničuje samo preko kognitivnih mehanizmov, ampak tudi
preko metakognitivnih, kot so opazovanje, opisovanje in medsebojno
primerjanje izvajanja strategij ter vrednotenje izbire strategij, znotraj celotnega
razreda.
V realistično-matematičnem izobraţevanju matematizacija vključuje
predvsem naslednje matematične karakteristike in strategije za doseganje leteh :
a) za generalizacijo: posploševanje (iskanje analogij, klasificiranje,
strukturiranje),
b) za gotovost: refleksija, utemeljevanje, dokazovanje (uporabljanje
sistematičnega pristopa, preverjanje povezav),
c) za natančnost: ponazarjanje z modeli, simboli, definicijami (omejevanje
interpretacij in vrednotenja) in
d) za jedrnatost: ponazarjanje s simboli, shemami (razvijanje standardnih
postopkov in zapisovanje s simboli).
Proces progresivne matematizacije, kot ga opisuje Freudenthal, vsebuje
dve komponenti in sicer horizontalno in vertikalno. Horizontalna vključuje
prehajanje iz sveta ţivljenja v svet simbolov, medtem ko vertikalna
matematizacija pomeni gibanje znotraj sveta simbolov. Iskanje bliţnjic,
odkrivanje povezav med koncepti in strategijami ter uporaba odkritij v praksi
so torej vključeni v vertikalno komponento.
Princip ponovne iznajdbe se posluţuje pristopa »od spodaj navzgor«, ki
je značilen za naravoslovne znanosti.. Za tem stoji ideja, da učenci ustvarijo
svoje modele, ki sluţijo kot osnova za razvoj formalnega matematičnega
znanja. Ali če smo bolj natančni, najprej se ustvari model, ki je specifičen za
kontekst v neki situaciji. Pozneje se ta model preko situacij posploši in tako
spremeni svoje lastnosti, saj postane bistvo zase. Termin, ki označuje ta proces
in njegov končni rezultat je »stisljivost matematike« Po Ani Sfard poteka zelo
podobno in sicer v treh stopnjah: 1. interiorizacija (postopek lahko izvedemo
brez fizičnih mediatorjev), 2. kondenzacija (o procesu razmišljamo kot o celoti,
ne čutimo več potrebe po podrobnostih) in 3. reifikacija (proces postane
nova enota znanja). V tej novi obliki ima lahko funkcijo osnove kot model za
matematično razmišljanje na formalni stopnji. Značilnost pristopa »od spodaj
navzgor« se kaţe v naravi modelov; v realističnem poučevanju matematike
modeli nastajajo na osnovi neformalnih strategij, ki so jih iznašli učenci. V
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realistični matematiki ločimo štiri stopnje: situacija, model nečesa, model za
nekaj in formalna matematika.
Stopnje lahko opišemo tudi bolj na splošno:
a) stopnja situacij, kjer so v kontekstu situacije uporabljeni za to domeno,
specifično znanje in strategije,
b) stopnje navezovanja, kjer se modeli in situacije nanašajo na temelj
problema,
c) splošna stopnja, kjer je matematično osredotočenje na strategijo bolj
pomembno kot sam kontekst in
d) stopnja formalne aritmetike, kjer operiramo s priznanimi postopki in
zapisi.
V realističnem poučevanju matematike so modeli povezava med
ustvarjenim in formalnim znanjem. Glede na razlikovanje med modelom
nečesa in modelom za nekaj, je ta vmesna faza razdeljena na stopnjo
navezovanja in splošno strategijo. Stopnja navezovanja vsebuje modele,
opise, koncepte, postopke in strategije, ki se nanašajo na konkretne in
vzorčne situacije. Kot rezultat posploševanja, raziskovanja in razmišljanja, je
bila razvita ta stopnja, da bi v ospredje postavila razmišljanje o strategijah.
Formalna stopnja se navezuje na splošno in obratno, gre za manjše stopnje,
povezane z določeno temo, osnovnimi zakoni, dve-številskim seštevanjem in
odštevanjem, pisnimi algoritmi itd. Stopnje niso absolutne, niţje stopnje so
povezane z višjimi in obratno, v tem procesu ni strogih mej.
Situacije s primernim kontekstom, ki ne sluţijo samo kot vir ampak tudi
kot področje uporabe, pomagajo učencu pri razvijanju matematičnih znanj.
Matematika z realistično vsebino obravnava tudi kontekstne probleme pri
katerih rešitve ni in tudi takšne, kjer je več moţnih rešitev. Pomemben
komponenta realističnega poučevanja matematike je ravno to, da učenci pri
reševanju problemov razmišljajo o konkretni situaciji, o njenem kontekstu in o
smiselnosti rešitve, ob tem pa vseskozi uporabljajo svoje pridobljene izkušnje.
Pomembno je tudi upoštevati, katere situacije zares sluţijo učencem kot vir
razvoja matematičnih spretnosti ter še bolj, katere matematične spretnosti je v
praktičnem ţivljenju dobro obvladati. Modeli, vzorčne situacije in ţivljenjski
aritmetični problemi torej, sluţijo ne le kot vir, ampak tudi kot področje
uporabnosti.
Za vzorčne situacije sicer ni vedno nujno, da se nanašajo na
popolnoma realne ţivljenjske situacije, pomembno pa je, da jih lahko
matematično organiziramo in rešujemo ter da se učenci lahko v njih dobro
znajdejo.
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Projektno učno delo kot metoda pouka za razvoj skupnih naravoslovnih
kompetenc
Z razvojem druţbe čutimo potrebo po kvalitetnejšem vzgojnoizobraţevalnem procesu tudi v osnovni in srednji šoli. Temeljni smoter te
vzgojno-izobraţevalne ustanove je oblikovanje osebnosti, ki se bo sposobna
aktivno vključiti v druţbo in s svojim znanjem pomagala iskati boljše rešitve za
njen napredek. Učitelj kot usmerjevalec vzgojno-izobraţevalnega procesa
mora zagotoviti vse pogoje, da učenci zadovoljijo svoje interese in potrebe.
Omogočiti jim mora, da vzpostavijo aktiven odnos do učnih vsebin in oblik
dela v vzgojno-izobraţevalnem procesu.
Da bi dosegli zastavljene cilje, moramo učitelji skupaj s svojim
kolektivom in vodstvom šole poiskati razgiban način šolskega dela, ki bo
omogočal učencem in širšemu druţbenemu okolju vstop vanj ter kreativno
pomoč. Ena od moţnosti posodabljanja pouka je prav »projektno učno delo«
oz. »projektni pouk«. Projektno učno delo oz. projektni teden kot
organizacijska oblika šolskega dela ni nova, je pa zanimiva in vedno
aktualna.
Učenje v projektu ni le učenje z glavo, ampak učenje s srcem in rokami.
Je poskus, kako odkriti veselje do učenja in kakšno je učenje z veseljem. Pri
tem učenju gre za to, da si posameznik, dva ali več učencev iz pisane
mnoţice aktualnih tem izberejo tisto, ki so ji kos in ki jih najbolj znajo, da bi jo v
krajšem ali daljšem času v šoli ali zunaj nje čimbolj samostojno obdelali. Zaradi
tega pomeni projektni pouk tako učno organizacijo, ki presega ozke
predmetne, vsebinske in šolsko organizacijske meje, bolj pa upošteva potrebe
in izkušnje učencev in njihove naravne vzgojno-izobraţevalne namene ter
interese. Z njo je razrahljana še stroga porazdelitev učencev v razrede, kajti
okrog nekega projekta se lahko zberejo različno stari učenci oz. učenci
različnih razredov, nadalje tradicionalna porazdelitev učnega časa na ure in
še zlasti hierarhično konkurenčni storilnostni pritiski.
Gre torej za pouk, ki presega posamezne predmete, vsebinske in
organizacijske okvire šole in bolj upošteva potrebe, izkušnje in interese
učencev. Temeljni namen projektnega pouka ni ozko predmetno znanje,
marveč preseganje predmetnosti z interdisciplinarnostjo, pridobivanje
samostojnih delovnih in učnih navad, izkušenj in operacijskih sposobnosti,
razvijanje smisla in potreb za medsebojno sodelovanje ter boljšanje učne
motiviranosti.
Pomemben je odnos učitelja do manj zahtevnih projektov, ki jih izberejo
šibkejši učenci, saj bi njegov omalovaţujoči odnos do njih pomenil doţivljanje
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nezadovoljstva in neuspeha teh učencev. Projektno učno delo zahteva
temeljite priprave učitelja in učencev, ki jih je potrebno postopno uvajati v
tako delo glede na njihove razvojne sposobnosti. Temu pa sledi delo po
posameznih etapah projektnega učnega dela s končnim plenarnim delom.
Zaradi značilnosti, ki jih vsebuje projektno učno delo, ga lahko uvrstimo
med odprte didaktične sisteme, saj zdruţuje elemente samostojnega dela
učencev in se odvija prek določenih vsebin, organizacijskih oblik, učnih metod
in tehnik k postavljenim ciljem.
Projektno učno delo predstavlja odmik od klasično zasnovane
metodične priprave na izvedbo načrtovane učne teme in zahteva temeljito
snovno in metodično pripravo – šele tako lahko učitelj vsestransko motivira in
spodbuja pri učencih pripravljenost za sodelovanje in ustvarjanje projekta.
Gustav Šilih je tako povzel Patakijeve besede: »Učiteljevo vodstvo, ako
ga le-ta pravilno razume in izvaja, ne zavira aktivnosti učencev in njihove
samodejavnosti, ne ovira njihove samostojnosti, marveč prav nasprotno: učna
oseba ravno pripravlja najugodnejše pogoje za razvoj vseh njihovih
sposobnosti in nadarjenosti.
Samostojnost učencev in učiteljevo vodstvo pouka torej ne bi smela
pomeniti dvoje nasprotij, ki se izključujeta, marveč sta pri pravilnem pouku v
dialektični enotnosti. Pri pouku namreč ne nosi bremena samo učitelj, ampak
tudi učenec, torej oba. Učitelj pa postavlja pred učence postopoma vedno
teţje naloge ter jih tako usposablja ne le za poznejše ţivljenje, marveč tudi za
samostojno nadaljnje izobraţevanje«.
Pri izvajanju projekta moramo upoštevati da je pri vseh tipih projektov je
glavni nosilec oz. izvajalec posameznih aktivnosti učenec in to v vseh etapah
projekta, učitelj je pobudnik in svetovalec in da je vsebina in potek dejavnosti
se odvija po določenem načrtu, učitelj in učenci ga skupno načrtujejo.
Delo in učenje v projektih ni povsem enostavno. Zahteva veliko
načrtovanja in preudarnosti in kljub temu vse takoj ne uspe. Prav gotovo pa
samo od sebe nič ne deluje. Zato morajo vsi doprinesti svoj deleţ k delovni
vnemi v skupini, k uresničitvi svojih ciljev in k njihovi predstavitvi. Ni zmeraj vse
zabavno, tako kot smo na začetku pričakovali. Zraven veselja so potrebni tudi
moč, vztrajnost, pogum, odkritost, dobra volja in strpnost.
Vrednotenje uspehov projektnega učnega dela mora upoštevati
aktivnost posameznih učencev, njihove pridobljene izkušnje, iznajdljivost pri
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iskanju učnih virov in analizirati morebitne pomanjkljivosti, da bi jih v prihodnje
lahko odpravili.
Brez premišljenega načrtovanja vzgojno-izobraţevalnega dela je
učiteljevo delo in delo učencev, dijakov obsojeno na neuspeh.
Da do tega ne bi prišlo tudi pri medpredmetnemu načrtovanje, si
poglejmo nekaj pogojev, ki bodo zagotovo prinesli boljše rezultate le-tega:
a) Jasnost ciljev (učitelji morajo natančno vedeti, katere cilje ţelijo doseči
z medpredmetno povezavo);
b) Poznavanje različnih vrst znanj;
c) Poznavanje učnih načrtov, predmetov, ki so v predmetniku
določenega razreda, letnika;
d) Poznavanje procesa aktivnega izgrajevanja znanja s povezovanjem
obstoječega znanja – vsebinska, procesna nadgradnja;
e) Učiteljeva in učenčeva spremenjena vloga;
f) Procesnociljna in vsebinska opredelitev tematskih sklopov po
predmetih, področjih;
g) Terminološka usklajenost oz. razumevanje;
h) Preprečiti preobremenjenost učencev/dijakov (z ustrezno organizacijo
pedagoškega procesa, s poznavanjem in upoštevanjem dela, ki ga
učenci/dijaki opravljajo v šoli in doma v okviru vseh predmetov in
področij…);
i) Povečati kakovost in trajnost pridobljenega znanja (z razvijanjem
različnih strategij mišljenja, z upoštevanjem predhodnega znanja
učencev/dijakov, s povezovanjem znanja, z učenjem za učenje…);
j) Razvijati sposobnost samostojnega, ustvarjalnega in kritičnega mišljenja
ter presojanja.
Dejavnosti za razvoj skupnih naravoslovnih kompetenc
Dejavnosti za razvoj kompetenc izvajamo pri pouku matematike in v
sodelovanju z drugimi predmetnimi področji. Nekateri predlogi dejavnosti za
razvoj kompetenc so predstavljeni v razdelku.
Navajamo predloge dejavnosti za razvoj kompetenc. Dejavnosti so
zapisane splošno in so seveda vezane na obseg in vsebino osnovnošolske
matematike. Dejavnosti za razvoj skupnih naravoslovnih kompetenc izvajamo
pri pouku matematike in v sodelovanju z drugimi predmetnimi področji.
Primeri dejavnosti za razvoj kompetence
Učenci/učenke:

Skupne naravoslovne kompetence
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Prepoznavajo pojme na modelih, na sliki, v
simbolnem zapisu, v besedilu;
navajajo primere in protiprimere;
razlagajo in uporabljajo pojme in dejstva;
izbirajo in uporabljajo formule/postopke za
rešitev problema;
obravnavajo matematične pojme iz različnih
predmetnih perspektiv;
prepoznavajo matematični kontekst v
realističnih situacijah.

Poznavanje, razumevanje, uporaba
matematičnih pojmov in povezav med njimi
ter izvajanje in uporaba postopkov.

Induktivno razmišljajo;
izdelajo fizične modele za ponazarjanje
pojmov in situacij (s konkretnimi materiali,
slikami, diagrami idr.);
opazujejo različne vzorce: numerične,
slikovne, algebrske in prepoznavajo
pravilnosti, zakonitosti in posplošujejo;
rešujejo kombinatorne probleme.

Sklepanje, posploševanje, abstrahiranje in
reševanje problemov.

Rešujejo besedilne naloge: samostojno
oblikujejo vprašanja, izpisuje bistvene trditve
in podatke, razpravljajo o potrebnih in
zadostnih podatkih v nalogi;
samostojno oblikujejo besedilno nalogo;
iščejo matematične in druge vire.

Razumevanje in uporaba matematičnega
jezika (branje, pisanje in sporočanje
matematičnih besedil, iskanje in upravljanje z
matematičnimi viri).

Zbiranje, urejanje, predstavljanje, analiziranje
podatkov ter interpretiranje in vrednotenje
podatkov oz. rezultatov.

Uporaba informacijsko-komunikacijske in
druge tehnologije.

Celovito izdelajo statistično raziskavo: zbirajo,
urejajo, analizirajo, predstavijo podatke
(tabele in prikazi), interpretirajo podatke in
oblikujejo zaključke pri statističnih raziskavah;
razvijajo kritični odnos do informacij oz.
podatkov;
kritično razmišljajo o interpretaciji rezultatov
ter o orodjih za prikazovanje podatkov.
Spretno uporabljajo matematična orodja
(ravnilo, šestilo);
kritično uporabljajo informacijskokomunikacijsko tehnologijo (IKT): računalniški
programi, uporaba spleta;
uporabljajo informacijsko-komunikacijsko
tehnologijo pri usvajanju novih matematičnih
pojmov, izvajanju matematičnih postopkov,
raziskovanju in reševanju matematičnih
problemov.
Uporabljajo matematiko v matematičnih
kontekstih in v realističnih situacijah;
rešujejo odprte in zaprte probleme: razvijajo
sposobnosti za razumevanje problema,

Raziskovanje in reševanje problemov.
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postavijo ključno vprašanje, rešijo problem,
razmislijo o rešitvi ter jo predstavijo;
rešitev problema interpretirajo, utemeljijo,
argumentirajo.

Sporazumevanje v maternem jeziku.

Tudi pri pouku matematike, v kontekstu
matematičnih vsebin, razvijajo slušno
razumevanje, govorno sporočanje, bralno
razumevanje in pisno sporočanje;
v povezavi s slovenščino ob branju
matematičnega besedila (npr. besedilne
naloge, učenje iz učbenika, iskanje virov)
razvijajo bralne strategije (prelet, postavitev
vprašanja, branje, ponovni pregled,
poročanje), bralne sposobnosti, odnos do
branja, interes za branje.

Sporazumevanje v tujih jezikih.

Razvijajo osnovno matematično besedišče v
tujem jeziku (iskanje virov na spletih,
matematična besedila, interaktivni
programi).
Načrtujejo lastni proces učenja;
se spremljajo in usmerjajo v procesu učenja
ter evalvirajo lastni učni proces;
samo-nadzirajo sebe pri delu;
reflektirajo lastno znanje;
razvijajo odgovornost za lastno znanje,
razvijajo delovne navade, metakognitivna
znanja.

Učenje učenja

Razvijanje osebnostnih kvalitet (socialnost,
samospoštovanje, medsebojne vrednote,
obvladovanje čustev).

Lastnosti, kot so odgovornost,
samospoštovanje, integriteta (poštenost in
odkritost) ter obvladovanje čustev razvijajo
pri sodelovalnem učenju, skupinskem delu in
delu v timih, samorefleksiji, v pogovorih o
ocenjevanju znanja.

Dejavnosti, ki so primernejše za starejše učence pa so:
Kompetenca

Poveţejo vsebine ravninske in
prostorske geometrije.

Raziskujejo matematiko;
povezujejo matematične vsebine;
izdelajo raziskovalno nalogo in jo

Primeri in opisi
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.
Matematične raziskovalne naloge:
število, številka, števka;
periodične decimalne številke;
geometrijsko mesto temen parabole;

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.

407

predstavijo;
pri izdelavi raziskovalne naloge
uporabljajo IKT, povezujejo se z
učiteljem slovenščine (jezikovna
pravilnost, npr. izraţanje v slovenskem
jeziku, citiranje virov idr.)

Poveţejo znanje različnih predmetnih
področij.

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).
Razvijajo kreativnost, abstraktno
mišljenje;
prepoznajo pravilo v vzorcu, poiščejo
posplošitev (npr. z zapisom
algebrskega izraza).
Razvijajo geometrijske predstave in
abstraktno-logično mišljenje.

Uporabljajo računalniške programe.

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.
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.

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.

Transformacije, vzorci:
simetrija v naravi, zlati rez, slikovna zaporedja z
geometrijskimi vzorci, ornamenti idr.
Modeliranje:
modeliranje fizičnih objektov z geometrijskimi modeli;
modeliranje abstraktnih (ţivljenjskih) situacij ali
procesov (uporaba algebre).
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).

Razvoj kompetence biologije skozi matematično kompetenco
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Primerov dejavnosti je mnogo, navedimo samo nekatere:
Statistična obravnava telesnih značilnosti
Cilji:
-

matematika: ponovitev statistične obdelave podatkov, ponazarjanje
podatkov s pomočjo bločnih diagramov;
biologija: ponovitev zgradbe in delovanja srca, spoznavanje vpliva
gibanja (športne aktivnosti) in zdravega načina ţivljenja na delovanje
srca in ohranjanje njegove vitalnosti.

Razmerja v telesu
V ţivljenju pogosto primerjamo dve količini tako, da izračunamo njun
količnik (kvocient). Tak količnik lahko imenujemo razmerje. S takim količnikom
so se ukvarjali številni matematiki in umetniki v vsej zgodovini - ţe od Evklida
naprej. Skušali so najti taka razmerja, da bi bile naslikane oz. upodobljene
podobe idealno lepe. Rekli so, da naj bi bili njihovi deli v stalnem razmerju. Po
takih slikah je bil posebej znan Albrecht Dürer, ki je pri svojih risbah pogosto
uporabljal stalna razmerja dolţin. Veliko se je s to vrsto lepote ukvarjal tudi
Leonardo da Vinci. V svoja slikarska dela je vnašal veliko znanstvenih
pristopov na tem področju in se je ravnal po davnem predhodniku Vitruviju
(ta je ţivel v obdobju pred našim štetjem). Idealno razmerje se je uporabljalo v
slikarstvu, arhitekturi, kiparstvu, … Marsikje ga uporabljajo tudi v sedanjem
času. Vse do 19. stoletja so ljudje mislili, da so podobe idealno lepe, če so
nekateri njihovi deli v razmerju zlatega reza.
Nekatere dele človeškega telesa je Leonardo da Vinci delil v razmerju
zlatega reza. Tako naj bi dolţina noge do kolena proti dolţini cele noge
ustrezala količniku pribliţno 0,618. Prav tako pa naj bi dolţina od stopal do
popka proti dolţini celega telesa ustrezala količniku pribliţno 0,618. Da
Vincijevo mnenje je bilo, da v idealnem primeru razmerje nekaterih delov
telesa ustreza zlatemu rezu. Torej: koleno naj bi delilo nogo v zlatem rezu in
popek naj bi delil celo telo v razmerju zlatega reza, ali drugače: če
izračunamo razmerje med nogo do kolena in celo nogo, dobimo količnik
pribliţno 0,618, podobno velja za količnik med višino telesa do popka in višino
celega telesa. Leonardo je izdeloval izredno podrobne anatomske risbe, saj
se je udeleţeval avtopsij. Leta 1490 je izdelal študijo, imenovano »Razmerja
človeškega telesa po Vitruviju«, in to je tudi eno njegovih najbolj znanih del.
Cilji: s pomočjo podatkov učenci izračunajo razmerja med deli telesa in
dopolnijo tabelo.
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a)
b)
c)
d)
e)

učenci s pomočjo podatkov iz tabele, ki so jih izmerili narišejo graf.
sklepajo, da pri majhnih otrocih glava zavzema večji del telesa kot pri
odraslih osebah, kar je razvidno tudi iz Dürerjeve risbe za otroka.
ugotovijo, da za otroke veljajo drugačna razmerja kot pa za odrasle.
sklepajo, da je pri današnjih ljudeh zgornji del telesa – nad popkom daljši v primerjavi s celim telesom, kot je bil nekdaj.
f) ugotovijo da ljudje, ki ţivimo v današnjem času, se precej razlikujemo
od ''popolnih ljudi'', ki bi naj ustrezali zlatemu rezu.
g) ugotovijo, da pri razmerju med dolţino do popka in višino telesa
najdemo podobna grafična prikaza za 1. in 9. razred.
Ekologija
Ekologija je vedno bolj cenjena in omenjena veda. To ni nobeno
presenečenje glede na to, da se dogaja vedno več katastrof povezanih z
naravo oz. okoljem, ki nas obdaja. Za to je kriv človek, saj se je mnogo laţje
voziti se z avtomobili, kot pa z avtobusi in kolesi, laţje je zalivati vrt z vodo iz
pipe kot pa z deţevnico, zabavneje je gledati TV in poslušati radio, kot
varčevati z elektriko, imeti odprta okna in ogrevati stanovanje, odvreči
odpadke naravo, kot pa odpadke ločevati in jih odpeljati na zbirališča.
Veliko je takšnih in podobnih primerov v katerih bi lahko ravnali
drugače, boljše, predvsem pa prijaznejše do narave. Vsa ta lahkomiselnost
skozi zgodovino se dandanes vedno bolj kaţe. Pri tem mislimo predvsem na
podnebne spremembe, na katere nas vedno pogosteje opozarjajo
znanstveniki, vremenarji, politiki, mediji,…, ki se tičejo celotnega človeštva.
Ljudje se srečujemo in se bomo vedno več srečevali s takšnimi in podobnimi
problemi, če ne bomo začeli delati nekaj v tej smeri. Predvsem moramo
poskrbeti, da se bodo ljudje začeli zavedati, da z onesnaţevanjem in posegi v
naravo škodujejo sebi in da lahko k zmanjšanju teh problemov pripomore ţe
posameznik s svojim ravnanjem.
Učenci: ponovijo, kaj je to ekologija; se seznanijo s tem, kako lahko
proučujemo ekosisteme;spoznajo različne vrste onesnaţevanja; razmišljajo o
problemih ekologije in rešitvah zanje; razmišljajo o pomenu ekološkega znanja
za vsakdanje ţivljenje; razmišljajo o človeškem posegu v naravo;se seznanijo z
onesnaţevanjem voda v Sloveniji; razmišljajo o ukrepih, ki bi zmanjšali
onesnaţenost v Sloveniji.
Ali tudi: Dijaki se urijo v prepoznavanju ţivali in rastlin v naravi,
pretehtajo pomen rastlin in ţivali za človeka, uporabijo matematično znanje
pri drugih predmetih, znajo teorijo uporabiti v praksi, se navajajo na skupinsko
delo, se zavedajo škodljivosti izpušnih plinov za naravo in se zato peš skupaj z
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.

410

mentorji odpravijo do Pohorja, presodijo ustreznost orodja pri izdelavi ptičjih
krmilnic, se zavedajo ogroţenosti organizmov,zaradi človeških posegov v
naravo, spoznajo še drugo plat biologije- ne le tisto, ki jo predvideva učni
načrt, se posluţujejo različnih metod dela, preţivijo del pouka v naravi in tako
vzpostavijo stik z njo (z naravo).
Razvoj skupne kompetence fizike, biologije in kemije skozi matematično
kompetenco
Problematika ozonskega obroča. Učenci spoznavajo:
Fizika: fizikalne lastnosti ozona (različna agregatna stanja-barva, tališče,
vrelišče, topnost v vodi, vonj…), ozon in strele (nastanek v naravi – opis),plasti
ozračja ( opis plasti, zakaj tam nastaja ozon), Dobsonova enota ( podajanje
celotne količine čistega ozona), 100D predstavlja sloj 1mm čistega ozona na
tleh Zemlje pri standardnih atmosferskih pogojih, BIO-CHECK ozon- paketni
merilni system, meritve ozona za posamezne dele Evrope, novejše meritve za
Slovenijo, satelitska merjenja ozona za določena obdobja, merilne postaje v
Sloveniji za merjenje količine prahu in različnih plinov v zraku,
fluorokloroogljikovodiki so spojine, ki jih najdemo v mnogih področjih tehnike
(hladilniki, klima naprave…) nastanek v industriji (OZONIZATORJI), ozon in
fotosmog- katalizator v avtih., opis poskusa »Dokaz ozona v bliţini fotokopirne
naprave« - spremembe, zakaj je do njih prišlo, zakaj nastaja ozon v bliţini
fotokopirnih naprav?
Kemija: kemijske lastnosti, ozon in anorganske spojine ( zapisati urejene
reakcije za ţe podane primere iz diaprojekcij in raziskati še druge primere),
ozon in organske spojine (zapisati reakciji z etrom in etanolom), OZONIDI
(opredelitev, nastanek, lastnosti, organski in anorganski ozonidi,…),
podrobnejši opis nastanka v laboratoriju ( z elektrolizo ţveplove (VI) kisline,
reakcije), uporaba ozona na področju kemije, halogenirani ogljikovodiki,
ozonska luknja – klorovi radikali, reakcije,poletne reakcije..., ozon in fotosmog
– kemizem, k vsemu temu je priporočljivo, da dijaki dodajo še druge stvari,
povezane z ozonom in kemijo in ki mogoče tukaj niso eksaktno navedene, pa
jih vseeno zasledijo v literaturi.
Biologija: vpliv na zdravje ( pri različnih koncentracijah), vpliv na rastline,
ozonska luknja ( vpliv na zdravje – rak, nevarnost za koţo,…, zaščitna sredstva
pred UV-svetlobo), efekt tople grede, uporaba ozona v zdravstvene in
lepotne namene ( kozmetični salon – nega koţe…), efekt tople grede, ozon in
fotosmog – viri onesnaţenj, opis poskusa ( vodna kreša – opis in njeni pozitivni
učinki na človeško telo, spremembe pri poskusu…)
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Razvoj kompetence kemije skozi matematično kompetenco
Ko se učenci prvič srečajo s kemijskim računstvom, se predvsem
prestrašijo, ker je v ozadju matematika. Njihov strah naraste, če učitelj kemije
obravnava npr. ulomke na drugačen način kot učitelj matematike. Takrat v
njihovih glavah nastane zmeda, od zmede pa ni daleč do odpora. Zadovoljiv
odgovor prinaša skrbno in sistematično načrtovanje in gradnja didaktične
enote, ki se začenja z didaktičnim načrtovanjem. Takrat, ko učitelj pregleda
literaturo, spletne strani, revije… in izbere računska gesla, ki izhajajo iz
ciljnosmotrne in kognitivne opredelitve potencialnih računskih nalog ter
upoštevajoč didaktična načela, načrtuje posamezne didaktične parametre
od metod in oblik dela ter ustreznega didaktičnega gradiva do opredelitve
aktualnih kemijskih in matematičnih pojmov izbranih računskih gesel.
Kot moţne vsebinske korelacije matematike in kemije v srednji šoli bi
lahko izpostavili naslednje tematske sklope:
zgradba snovi
kisline, baze in soli
procentni deleţ

koncentracija
količinski odnosi
pH raztopin

redoks reakcije
in še kje…

Razvoj kompetence fizike skozi matematično kompetenco
Cilji povezovanja so: privzdiganje pozitivnega odnosa do matematike in
naravoslovja, prepoznavanje navzočnosti matematike in fizike v vsakdanjem
ţivljenju, povezovanje znanj med različnimi področji, samostojno izvajanje
poskusov, samostojno prihajanje do spoznanj.
Primer dejavnosti: obisk Hiše eksperimentov s posebnim poudarkom na
eksperimentih o tlaku.
Zaključek
Matematika je eden od temeljnih splošnoizobraţevalnih predmetov v
osnovni šoli s številnimi izobraţevalno-informativnimi, funkcionalno-formativnimi
in vzgojnimi nalogami. 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 upravljanje določenih dejavnosti je zato manj pomembno zgolj
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rutinsko obvladovanje računskih postopkov, vedno pomembnejši pa so
razumevanje, medpredmetno povezovanje in uporaba matematičnega
znanja ter zmoţnost reševanja problemov.
Pri raziskovanju in reševanju problemov se učenci/učenke učijo:
povezovati znanje znotraj matematike in tudi širše (interdisciplinarno), razvijati
kreativnost in ustvarjalnost, postavljati ključna raziskovalna vprašanja, ki
izhajajo iz ţivljenjskih situacij oz. so vezana na raziskovanje matematičnih
problemov, kritično razmišljati o potrebnih in zadostnih podatkih, interpretirati,
utemeljiti, argumentirati rešitve, posploševati, abstrahirati, razvijati kritični
odnos do rešitev, razvijati kritični odnos do interpretacije rezultatov, razvijati
matematično mišljenje: abstraktno-logično mišljenje in geometrijske
predstave, izraţati se ustno, pisno ali v drugih izraznih oblikah, dekodirati in
prevajati matematične situacije iz naravnega jezika v simbolni jezik in
obratno, interpretirati in uporabljati različne oblike predstavljanja (fizični ali
abstraktni modeli, slikovne predstavitve, formule, prikazi, tabele, vzorci,
geometrijske konstrukcije idr.), izbrati primerna sredstva in predstavitve za
izraţanje in sporočanje rešitev.
Osnovno kriţanje matematičnih in naravoslovnih procesnih konceptov
je predvsem kompleksno mišljenje, med veščinami pa izpostavimo številčne,
vizualne in opazovalne veščine, ter veščine reševanja problemov.
Skupne naravoslovne kompetence pa so vidne kot
a) zbiranje,
urejanje,
predstavljanje,
analiziranje
podatkov
interpretiranje in vrednotenje podatkov oz. rezultatov;
b) sklepanje, posploševanje, abstrahiranje in reševanje problemov,
c) razumevanje in uporaba matematičnega jezika.

ter
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Povezava med sistemskim učenjem in generičnimi
kompetencami
Marko Marhl in Vladimir Grubelnik, Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru

Dinamični sistemi so nestacionarni naravni sistemi in z njihovo
obravnavo se pogosto srečujemo na različnih stopnjah šolskega
izobraţevanja [1-4]. Mnogi med njimi prepletajo med seboj osnovne
naravoslovne vede: fiziko, kemijo in biologijo [5,6]. Lep zgled takšnega sistema
je kroţenje vode v naravi [7]. S fizikalne plati lahko pri njem obravnavamo
energijske pretvorbe (kinetična, teţnostna potencialna in notranja energija) in
fazne prehode (npr. izhlapevanje vode iz oceanskih gladin), kjer pa so v
kroţenje vode vključena tudi ţiva bitja, opazujemo lahko tudi biološka
dogajanja (prehod vode skozi prebavni trakt, koţo, liste rastlin itd.). V
rastlinskih listih poteka še fotosinteza, kjer je vključena voda kot vhodna
surovina za pridelavo sladkorjev, tako da gre tudi za kemijske spremembe.
Dinamični sistemi so v vsej svoji pojavnosti večinoma preteţki za dosledno
analitično kvantitativno obravnavo celo v znanstvenih krogih, kaj šele v
izobraţevanju. Njihov podroben teoretični opis namreč zahteva reševanje
sklopljenih sistemov parcialnih diferencialnih enačb s krajevnimi in časovno
neodvisno spremenljivko. Osredotočimo se na moţnosti, ki nam ob tem
preostanejo za čim bolj kakovosten in natančen opis dinamičnih sistemov v
osnovni šoli [8]. Te moţnosti so:
a) močna poenostavitev problema, ki je vedno nevarna v tem, da nas
zapelje daleč od resničnega dogajanja
b) površen kvalitativni opis in zanašanje le na poskuse
c) uporaba numeričnih postopkov, podprtih z IKT
Seveda je najboljše kombinirati numerično reševanje danega modela
in eksperimentalno delo [8-11]. Za postavitev pravilnega modela je potrebno
dobro razumevanje usklajenega delovanja njegovih sestavnih delov. S
proučitvijo vseh ključnih procesov in zvez med deli sistema nato vse dele
sistema smiselno poveţemo v celoto. Model je lahko kvalitativen ali
kvantitativen (matematični model). Zato model omogoča proučevanje
bodisi kvalitativnih bodisi kvantitativnih odnosov med posameznimi segmenti
sistema, oziroma proučevanje zunanjih vplivov na sistem [4].
Tako kot se je razširilo matematično modeliranje v številnih
naravoslovnih vedah (fizika, meteorologija, geofizika, kemija, biologija,
astronomija, itd.) in interdisciplinarnih strokah, ki vsebujejo naravoslovje
(fiziologija, medicina, znanost o materialih, itd.), je postalo v zadnjem času
aktualno tudi pri poučevanju [1-3]. Modeliranje skupaj z eksperimentom je
dober zgled sistemskega učenja in sistemskega načina razmišljanja. Z
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uvajanjem modeliranja v izobraţevanje se zapletenosti dinamičnih sistemov ni
treba pretirano izogibati, 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
[3]. Teţavno tehnično plat modeliranja (reševanje diferencialnih enačb)
namreč prevzame računalniški program, učitelj in učenci pa se lahko
osredotočijo na razumevanje zveze med »vhodnimi« in »izhodnimi« parametri
in spremenljivkami. Pri dobro sestavljeni simulaciji imajo učenci veliko moţnosti,
da sami spreminjajo parametre pred njenim začetkom ali celo med njenim
potekom. Kvalitativni modeli, primernejši v niţjih razredih, pa se večkrat
upodabljajo v obliki »vzročno-posledičnih diagramov«, ki nakazujejo odnose
med posameznimi členi znotraj sistema [4].
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. S tem spada
modeliranje v konstruktivne pristope k poučevanju, kjer je učenje kot proces, v
katerem učenec sam gradi svoje znanje [12,13]. O tem je bilo več
napisanega v prejšnjem poročilu. V sedanjem poročilu se osredotočiva na
matematično modeliranje v kombinaciji z eksperimentiranjem in na njun
skupni vpliv na razvijanje generičnih kompetenc (GK).
GK 1: Sposobnost zbiranja informacij
Ţe ko učenec spreminja vhodne parametre računalniške simulacije in
beleţi izhodne parametre (rezultat), s tem pravzaprav zbira informacije,
natančneje funkcijsko odvisnost izhodnih parametrov/spremenljivk od
vhodnih. Lahko se to dogaja na kvalitativnem nivoju (učenec dobi vpogled,
kaj je dogaja v dinamičnem sistemu npr. s povečevanjem vrednosti nekega
vhodnega parametra) ali pa na kvantitativnem (učenec izpisuje parametre in
nazadnje napiše tabelo ali nariše diagram). V tem je numerična simulacija
podobna poskusu, kjer učenec zbira informacije na podoben način. Seveda
pa spada tudi prebiranje navodil ali dodatnih podatkov in kvalitativnih opisov
(kamor spadajo tudi hipoteze o poteku danega dinamičnega sistema) pred
začetkom simulacije v zbiranje informacij.
GK 2: Sposobnost analize literature in organizacija informacij
Podatki in kvalitativni opisi dinamičnih sistemov v numeričnih simulacijah
lahko omogočijo učencu primerjavo s opisi in tudi podatki v drugih virih
(učbeniki, revije, medmreţje, znanstveno-popularne oddaje na televiziji). Ĉe
najde neskladnost, je to lahko zanj frustracija, lahko pa tudi motiv za
ugotavljanje, kateri vir ima prav in kje so napake. Še pomembnejša pa je
primerjava rezultatov simulacije z eksperimentom, ki se ga sočasno izvede v
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šoli. Zapis podatkov v obliki tabele ali diagrama, omenjen pri prvi kompetenci,
je tudi stvar druge (organizacija informacij) in sedme (uporaba matematičnih
idej in tehnik) kompetence.
GK 3: Sposobnost interpretacije
Numerične simulacije so odlično pomagalo pri krepitvi sposobnosti
interpretacije dogajanj. Ko učenec v obravnavanemu problemu oziroma
sistemu sam dodaja in odvzema posamezne vplive na modelni sistem, si
celoten sistem bolje predstavlja in ga razume. Gre tudi za interpretacijo zares
izvedenega šolskega eksperimenta, če mu je računalniška simulacija
podobna glede pogojev in vhodnih parametrov. Še več, nekateri grafično
orientirani računalniškimi programi (Madonna [14], Stella [15], Daynasys [16],
Powersim [17]) lahko nazorno prikaţejo sam potek reševanja zapletenih
diferencialnih enačb. V tem primeru računalniški program z vhodom in
izhodom ni več le črna škatla, temveč dobi učenec vsaj kvalitativni uvid, kaj
se pravzaprav dogaja in idejo, kako numerična procedura v resnici poteka.
Lep zgled za to je simulacija pretoka tekočin.
GK 4: Sposobnost sinteze zaključkov
Z risanjem diagramov iz danih parov vhod-izhod (na papir z roko ali pa
v sami računalniški simulaciji, če to omogoča) lahko pride vsaj v določenih
primerih do neke ugotovitve (sinteze zaključkov), npr.: odvisnost med to in ono
fizikalno veličino je linearna. Dobri računalniški modeli bi morali ob tem v
dodatni interakciji (npr. kratek kviz) učenca spodbuditi, da bi se vprašal: Zakaj
je ta funkcijska odvisnost takšna? Enako velja tudi za sintezo kvalitativnih
ugotovitev, tudi tega, ali se simulacija ujema z eksperimentom ali ne, in če se
ne, zakaj?
GK 5: Sposobnost učenja in reševanja problemov
K tej točki ni kaj veliko dodati, saj ţe opisi pri predhodnih štirih
kompetencah ustrezajo pojmu »reševanje problemov«. Vsekakor pa se
učenec s kombinacijo poskusa, numerične simulacije, učiteljeve interakcije in
šolskega učbenika zelo veliko nauči, posebno pa pridobiva pomembno
ključno kompetenco: učenje učenja. Zanimivo ravno pri tej kompetenci e tudi
postavljanje minimalnih modelov. To so modeli, ki so preprosti, kolikor je to
mogoče, vendar še vedno dobro opišejo dani dinamični sistem. Tako se
učenec nauči osnovnih principov sistema. Simulacija naj ima moţnost, da
učenec naknadno sistem vedno bolj sofisticira in opazuje, ali se je sploh kaj
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bistveno spremenilo. To je stalna strategija raziskovalcev, ki naletijo no povsem
nove znanstvene probleme.
GK 6: Prenos teorije v prakso
Morda ta tudi zelo pomembna kompetenca tukaj ni tako očitna, če pa
bi bilo na voljo dovolj numeričnih simulacij, ki bi prikazovale dinamične sisteme
v vsakdanji praksi, bi bilo to po najinem mnenju izrednega pomena za tesno
povezavo pouk naravoslovja – ţivljenje, hkrati pa tudi za večjo motivacijo
učencev. Naj omeniva samo zgled pretoka vode v različnih dejavnostih: v
industriji (pretok vode skozi čistilne naprave), gospodinjstvu (pretok vode skozi
vodovodni sistem in pri centralni kurjavi, vključno z opisom nevarnosti za
zamašitev delov napeljave in ustreznimi nasveti), energetiki (pretok vode skozi
hidroelektrarno, vključno s študijem vpliva HE na nivo vode pred njo in za njo),
metereologiji, športu (relativno gibanje vode okrog plavalčevega telesa; kaj
je boljše: ali je bolj ali manj potopljen med plavanjem), itd. Veliko pa je
simulacij nihajočih sistemov, ki se pojavljajo prav na vseh področjih ţivljenja in
so zato pomembni. Pri tem tudi ne pozabimo na naše telo (bitje srca, dihanje,
peristaltika, cikel spanje/budnost in specifični cikli v samem spanju, bioritem
glede na dnevni in letni čas, itd.).
GK 7: Uporaba matematičnih idej in tehnik
Z numerično simulacijo se krepi ta za znanost pomembna kompetenca
prav na vseh nivojih, od risanja diagramov do geometrijske predstave
diferencialnih enačb.
GK 8: Prilagajanje novim situacijam
Ĉe se začne učenec učiti uporabe novega znanstveno-pedagoškega
orodja – numerične simulacije, še posebno v povezavi z eksperimentom, je to
ţe samo po sebi izvrstno urjenje te kompetence.
GK 9: Skrb za kakovost
Tudi skrb za kakovost, skupaj s kompetenco »prenos teorije v prakso« se
lahko uri s programi, ki so usmerjeni v modeliranje praktičnih dejavnosti (npr.
optimizacija industrijskih postopkov hkrati z ekološkimi vidiki), kjer lahko učenec
v simulaciji z preskušanjem različnih vhodnih parametrov/spremenljiv sam
najde optimalno kombinacijo. Skrb za kakovost pa lahko pomeni tudi skrb za
pravilno in čim natančneje izveden šolski eksperiment: numerična simulacija
istega eksperimenta je lahko s svojimi rezultati učencu vodilo za to, da sam
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ugotovi (tudi brez učiteljeve pomoči), ali so rezultati eksperimenta smiselni ali
ne. Ĉe niso, naj najprej sam skuša ugotoviti vzroke.
GK 10: Sposobnost samostojnega in timskega dela
Ali gre bolj za krepitev sposobnosti samostojnega ali pa timskega dela,
je odvisno od tega, kako učitelj organizira delo: posamezno ali po skupinah,
kar je po drugi strani odvisno tudi od števila učencev, eksperimentalne
opreme in računalnikov.
GK 11: Organiziranje in načrtovanje dela
Ob izvajanju tako eksperimenta kot simulacije ima učenec priloţnost,
da načrtuje vrstni red dejavnosti, npr., da se odloči, kaj bo najprej izvedel.
Poudariti je treba, da enako velja za učitelja. Od njegove presoje je tudi
odvisno, koliko samostojnosti lahko dopusti učencem. Ĉe gre za skupinsko
delo, se je treba tudi dogovoriti za vloge: morda bo v 4-članski skupini nekdo
odgovoren za samo simulacijo, drugi za potek poskusa, tretji za zapisovanje in
morda kak hiter sklepni račun na roko, četrti pa za usklajevanje dejavnosti in
končno poročanje.
GK 12: Verbalna in pisna komunikacija
Ta je odvisna bolj od tega, kako učitelj organizira šolsko uro, npr. koliko
časa nameni poročilom posameznih učencev ali skupin, ne pa od same
numerične simulacije in eksperimenta.
GK 13: Medosebna interakcija
Enaka ugotovitev kot za kompetenco 12.
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Naravoslovne kompetence pri predmetu matematika na
gimnazijah
Bojan Kuzma, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije,
Univerza na Primorskem

1.letnik
Osnove logike in teorije mnoţic
Izjave. Izjavni račun .Mnoţice .Operacije z mnoţicami.
Naravna in cela števila. Evklidov algoritem. Največji skupni delitelj in najmanjši
skupni večkratnik. Računanje z enakostmi in neenakostmi.
Večkratniki .Potence z naravnimi eksponenti .Izrazi. Osnovni kriteriji deljivosti
.Osnovni izrek o deljenju. Racionalna števila Ulomki.Urejenost, enakosti,
neenakosti. Potence s celimi eksponenti. Desetiški zapis. Razmerja, deleţi,
procenti. Realna števila Kvadratni koren. Absolutna vrednost. Absolutna in
relativna napaka.
Linearna funkcija in linearna enačba. Pravokotni koordinatni sistem v ravnini.
Mnoţice točk v ravnini. Razdalja med točkama v koordinatni ravnini.Ploščina
in orientacija trikotnika. Matrike velikosti 2-krat-2, njena determinanta in
uporaba pri računanju ploščin paralelograma.
Realna funkcija. Linearna funkcija.Enačba premice v ravnini. Linearna
enačba. Sistem linearnih enačb. Gaussova eliminacijska metoda.
Geometrija v ravnini. Osnovni geometrijski pojmi:točke in premice v ravnini ter
odnosi med njimi. Razdalja, daljica, nosilka daljice, simetrala, poltrak, kot.
Trikotnik, krog, večkotniki.
Togi premiki in skladnost. Vzporedni premik, zrcaljenje, vrtenje. Središčni in
obodni koti. Podobnost. Središčni razteg. Izreki v pravokotnem trikotniku.
2.letnik
Geometrija v ravnini in prostoru. Geometrija v ravnini. Kotne funkcije ostrih
kotov.
Razširitev kotnih funkcij do poljubnega kota. Točke, premice in ravnine v
prostoru. Vektorji .
Kolinearnost, komplanarnost, baza.Skalarni produkt. Pravokotnost. Pravokotni
koordinatni sistem v prostoru. Kosinusni izrek. Krajevni vektor, delišče daljice,
teţišče trikotnika.
Potence in koreni. Lastnosti realnih funkcij: naraščanje, padanje, sodost, lihost.
Injektivna, surjektivna, bijektivna funkcija. Potenčna funkcija. Zrcaljenje grafa
funkcije preko koordinatnih osi,izhodišča in simetrale lihih kvadrantov.
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Vzporedni premik in razteg grafa funkcije.Inverzna funkcija. Koreni. Potence z
racionalnimi eksponenti. Enačbe s koreni.
Kvadratna funkcija in kvadratna neenačba. Teme, ničli in graf kvadratne
funkcije. Kvadratna enačba. Uporaba kvadratne funkcije in enačbe.
Kvadratna neenačba.
Kompleksna števila. Uvedba in geometrijska predstavitev kompleksnih števil.
Lastnosti računskih operacij. Konjugirano kompleksno število in njegove
lastnosti. Absolutna vrednost kompleksnega števila in njene lastnosti.
Računanje s kompleksnimi števili.
Eksponentna in logaritemska funkcija. Eksponentna funkcija
f(x) = ax , a> 0, Lastnosti in graf eksponentne funkcije. Eksponentna enačba.
Logaritem. Število e in naravni logaritem. Prehod k novi osnovi. Logaritemska
funkcija kot inverzna funkcija k eksponentni. Lastnosti in graf logaritemske
funkcije. Logaritemska enačba.
Eksponentna rast.
3.letnik
Ploščine, površine in prostornine
Ploščine in obsegi ravninskih likov.Sinusni izrek.Prizma, valj, piramida, stoţec,
krogla. Prostornine in površine.
Kotne funkcije
Geometrijska definicija kotnih funkcij: f(x) = sin(x), f(x) = cos(x), f(x) =tg(x), f(x)
= ctg(x). Lastnosti kotnih funkcij.Adicijski izreki in njihove posledice. Grafi kotnih
funkcij. Kroţne funkcije.Enačbe s kotnimi funkcijami. Uporaba kotnih funkcij.
Polinomi, racionalne funkcije, stoţnice
Definicija polinoma.Lastnosti polinoma:stopnja polinoma, vodilni koeficient,
konstantni člen.
Računanje s polinomi.Izrek o deljenju polinomov.Ničle polinomov.Enakost
polinomov.
Hornerjeva shema.Graf polinoma.Bisekcija.Racionalne funkcije in njihovi
grafi.Racionalne
enačbe,
neenačbe.Kroţnica,
elipsa,
hiperbola,
parabola.Vzporedni premik stoţnic.Presečišča krivulj druge stopnje.
4.letnik
Kombinatorika, verjetnostni račun in statistika
Popolna indukcija Končne mnoţice in preslikave.Osnovni izrek kombinatorike.
Pravilo vsote. Permutacije. Permutacije s ponavljanjem. Variacije.Variacije s
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ponavljanjem. Kombinacije.Binomski izrek. Elementarni dogodki.Verjetnost
dogodka.Pogojna verjetnost in neodvisni dogodki.
Grupiranje in prikazovanje podatkov. Aritmetična sredina in standardni
odklon.
Zaporedja in diferencialni račun
Definicija zaporedja.Lastnosti zaporedja:naraščanje, padanje, omejenost.
Aritmetično in geometrijsko zaporedje.Vsota n členov aritmetičnega in
geometrijskega zaporedja.Limita zaporedja.
Vrste.Geometrijska vrsta.Obrestno-obrestni račun.
Limita funkcije,zveznost.
Odvod.Tangenta.Diferencial in aproksimacija z odvodom.Ekstremi in
stacionarne točke.
Nedoločeni integral.Računanje integrala z uvedbo nove spremenljivke.
Določeni integral.Računanje ploščin ravninskih likov in prostornin rotacijskih
teles.

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.

422

Naravoslovni dnevi v I. triletju
Martina Rajšp, Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru

Uvod
Politične, ekonomske in tehnološke razmere ter razvoj druţbene
demokracije so v Sloveniji pripomogle k spremembam v sistemu
izobraţevanja. Ena izmed organizacijskih je uvedba devetletnega osnovnega
šolanja, ki pa mu je sledila temeljita vsebinska prenova osnovnošolskega
izobraţevanja.
Pouk v tej »novi« šoli je grajen na učenčevi aktivnosti in upošteva
učenčeve miselne sposobnosti in njihove poprejšnje predstave o pojavih in
zakonitostih.
Dnevi dejavnosti
V osnovni šoli so se v obveznem programu ohranili tako imenovani
»dnevi dejavnosti«. Njihova funkcija je medpredmetno povezovanje disciplin
in področij, njihov cilj pa je večplasten - pri posameznih učnih predmetih in
predmetnih področjih v okviru rednega vzgojno – izobraţevalnega dela pri
pouku učenci usvojijo neko znanje oz. pridobijo in razvijejo določene
spretnosti in sposobnosti, v okviru dni dejavnosti pa le-te utrdijo, poglobijo ter
poveţejo, konkretno uporabijo v praksi in nadgradijo s praktičnim učenjem.
(Ministrstvo za šolstvo in šport, 2007)
Dnevi dejavnosti se izvajajo v vseh devetih razredih, v vsakem jih je 15.
Posamezen dan dejavnosti traja 5 šolskih ur. Glede na vsebino ločimo
kulturne, naravoslovne, športne in tehniške dneve.

Kulturni dnevi
Naravoslovni
dnevi
Športni dnevi
Tehniški dnevi

1.
razred
4
3

2.
razred
4
3

3.
razred
4
3

4.
razred
3
3

5.
razred
3
3

6.
razred
3
3

7.
razred
3
3

8.
razred
3
3

3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
Skupaj dni
15
15
15
15
15
15
15
15
Preglednica: Prikaz dni dejavnosti glede na razred osnovne šole
Vir: Ministrstvo za šolstvo in šport (2007)

9.
razred
3
3
4
5
15
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Iz preglednice je razvidno, da je v celotnem programu obveznega
osnovnošolskega izobraţevanja dnevom dejavnosti namenjenih kar 135 dni
(27 tednov). Z drugega zornega kota pa to pomeni, da je dnevom dejavnosti
namenjenih cca. 75% dni enega šolskega leta.
Naravoslovni dnevi
Naravoslovje
Naravoslovne vede raziskujejo fizično, nečloveško podobo naravnega
sveta. Razlikujemo jih od druţbenih in humanističnih ved ter umetnosti.
Naravoslovne vede poskušajo pojasniti delovanje sveta preko naravnih
procesov.
Zgodnje naravoslovje
»Za majhne otroke je naravoslovje odkrivanje in spoznavanje sveta, ki
jih obkroţa. To sprva počnejo z gledanjem, tipanjem, poslušanjem, vohanjem
in okušanjem predmetov in pojavov. Radovednost in vedoţeljnost sta
lastnosti, ki ju srečamo prav pri vsakem otroku.« (Skribe Dimec, 1998, str. 8)
Znanje o naravi in odnos do nje se torej pričneta oblikovati ţe zelo
zgodaj v otroštvu. Ĉe se otrok ţe zgodaj seznanja z naravoslovjem, bo morda
kot odrasel v demokratičnih druţbah lahko vplival tudi na delo znanstvenikov
in uporabo novih odkritij. Vedno bo laţje spremljal nove doseţke znanosti in
tehnologije, jih pravilneje uporabljal in vrednotil v odnosu do narave. (Krnel,
1993)
Zakaj zgodnje naravoslovje?
Iz človekove naravne teţnje izhaja, da si moramo sami oblikovati svoje
znanje, s katerim si razlagamo dogodke in pojave okoli nas. Vse to se prične
ţe zelo zgodaj, zato si morajo tudi otroci za svoje uspešno delovanje svet
razlagati. Ideje o pojavih dobijo preko opazovanja. Da pa bi bila njihova pot
v naravo in druţbo krajša in laţja, jim moramo pri tem pomagati. Ĉe ne dobijo
pomoči pravočasno, ostajajo pri lastnih intuitivnih ali napačnih pojmih. Tudi če
se otroci ne bodo učili naravoslovja, bodo sami oblikovali pojme in razvijali
teorije. Ideje, ki bodo nastale s slučajnim opazovanjem ali brez opravljenega
poskusa, so osnova za naivno sprejemanje sveta in sestavljajo del
neproduktivnih razlag. (Krnel, 1993)
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Zgodnje uvajanje otrok v naravoslovje
Zgodnje uvajanje otrok v naravoslovje predstavlja za načrtovalce in
izvajalce velik problem. Za otroke, ki so mlajši od 11 let so značilne
naturalistične razlage. To pomeni, da pripisujejo predmetom notranje
človeške lastnosti. Niso pa še sposobni razlikovati med notranjim (subjektivnim)
in zunanjim (objektivnim) svetom. Tako lahko načrtovalci uporabljajo koncept,
pri katerem otroci izraţajo animistično podobo naravoslovnih pojavov. Ta je
mlajšim otrokom najbliţji, saj lahko dobro izbrana prispodoba omogoča nova
spoznanja o določenem pojavu. Kljub temu so njihove predstave pojavov z
vsemi podrobnostmi le pribliţne. (Kobal, 1992) Pri uveljavljanju tega koncepta
se pojavi potreba, da se prispodoba zavrţe, ko ne ustreza več. Pojavi pa se
vprašanje, kako jo nadomestiti oz. kako dotedanjo razlago nadomestiti z
nenaturalistično. (Kobal, 1992)
Drugi koncept – uporaba analogij (npr. iz neţivega sveta) je pri nas
nastal zaradi kritičnega razmišljanja o nevarnosti animističnega koncepta.
Strokovnjaki menijo, da takšne razlage vračajo ali podkrepijo otroke v
animističnem videnju naravnih pojavov in povečujejo nevarnost kasnejših
negativnih vplivov na učenje zrelejših razlag naravoslovnih pojavov. (prav
tam)
Naravoslovje v osnovni šoli
Naravoslovje v šoli naj ne bi bilo le zbiranje informacij, ki bi jih moral
otrok memorirati, ampak naj bi bilo spoznavanje naravoslovnih ved zabavno,
prijetno, izzivalno. Nasprotje dolgočasnemu posredovanju vsebin iz preteklosti
(Kobal, 1992), morajo biti pristopi sedanjosti takšni, da bo:
a) spoznavanje naravoslovja prijetno in zabavno;
b) odkrivati poti, ki omogočajo uspešno reševanje problemov (vprašanj);
c) spodbujalo spraševanje, razpravljanje in sklepanje;
d) veliko eksperimentiranja oz. proučevano – raziskovalnega dela.
Oblike naravoslovja v šoli
Oblike naravoslovja se po šolah razlikujejo in so odvisne predvsem od
učiteljev in ravnateljev. V splošnem ločimo naslednje oblike naravoslovja v
osnovni šoli:
a) naravoslovni kroţki;
b) naravoslovni dnevi;
c) priloţnostno oblikovane naravoslovne skupine;
d) individualni mladi raziskovalci;
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e) raziskovalno delo pri rednem pouku;
f) šola v naravi;
g) raziskovalni tabori.
Naravoslovni dnevi v prvem triletju
So obvezna oblika pouka v vseh naših osnovnih šolah. Vanje so
vključeni vsi učenci, tudi najmlajši (Walker, 2002; Wilson, 2008). Vsaj en
naravoslovni dan na leto naj bi bil raziskovalno naravnan.
Ţe ime samo pove, da se v okviru naravoslovnega dneva izvajajo
dejavnosti, ki se povezujejo z naravo, njenim spoznavanjem in varovanjem.
Učenci naj bi v okviru naravoslovnega dneva aktivno in sistematično
dopolnjevali in poglabljali teoretično znanje, ki so ga pridobili med rednim
poukom, in ga povezovali v nove kombinacije. Dejavnosti naj bi jih
spodbujale k samostojnemu in kritičnemu mišljenju, omogočale uporabo
znanja ter spoznavanje novih metod in tehnik raziskovalnega dela (terensko,
laboratorijsko delo…). (Ministrstvo za šolstvo, 2007)
Načrtovanje, izvedba in evalvacija naravoslovnih dni
Izbor vsebin za naravoslovne dneve je pester, saj lahko vsebino učitelj
odbere iz nacionalnega učnega načrta oz. je izbor vezan na okolje in
specifičnost šole, zasnovan pa mora biti celostno, da lahko učenci začutijo
naravoslovje kot sestavino vsakdanjega ţivljenja.
Učenci naj bi bili vključeni v vse faze projekta, in sicer v iskanje
problemov in potreb, načrtovanje, pripravo in izvedbo dela ter evalvacijo.
(Florjančič in Zajc, 2002)
Ker so torej naravoslovni dnevi povezani s praktičnim delom, je
potrebno poskrbeti za ustrezno varnost pri delu, ustrezno velikost skupin, stalen
nadzor nad vsemi učenci in zaščitna sredstva.
Oblike dela v naravoslovnih dnevih
Za učenje naravoslovja je zelo primerno delo v skupinah, ki štejejo
največ 4 člane. Organizacija takega dela je odvisna od vrste in količine
pripomočkov, ki so na voljo:
a) vse skupine opravljajo hkrati enake dejavnosti;
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b) po dve skupini opravljata enako dejavnost in tako je moč delo skupin
kasneje primerjati;
c) vsaka skupina opravlja drugo dejavnost, vse dejavnosti pa se
dopolnjujejo;
d) skupine kroţijo med postajami, na vsaki postaji pa opravijo dejavnost, ki
je del celote.
Kje organizirati naravoslovni dan?
Delo lahko poteka v učilnici , na šoli ali v njeni bliţini. Skupine so lahko
na skupni lokaciji ali vsaka drugje.
Razvoj generičnih kompetenc v okviru naravoslovnega dneva
Generične kompetence so tiste kompetence, ki jih učenec razvija z
obliko dela. Z natančnejšim pregledom relevantne literature o naravoslovnih
dnevih, lahko ugotovimo, da lahko učenci z aktivnim vključevanjem oz.
sodelovanjem v naravoslovnih dnevih razvijajo naslednje generične
kompetence:
a) sposobnost zbiranja informacij (v zvezi z raziskovalnim problemom
učenci zbirajo najrazličnejše informacije iz literature, spleta, intervjujajo,
pridobivajo podatke s »ček listo«, raziskujejo na terenu…);
b) sposobnost analize literature in organizacija informacij (zbrane
informacije učenci klasificirajo po določenih kriterijih, ki jih zastavijo ob
pomoči učitelja);
c) sposobnost interpretacije (učenci zmorejo interpretirati dobljene
podatke oz. informacije ter slednje predstavijo sošolcem oz. drugim
učencem šole, staršem… ob pomoči plakatov oz. power pointa);
d) sposobnost sinteze zaključkov (na osnovi dognanj zmorejo učenci
samostojno oz. ob pomoči učitelja izpeljati zaključke);
e) sposobnost učenja in reševanja problemov (sodobni trendi pouka
posegajo na področje problemskega pouka, tudi v naravoslovnih
dnevih);
f) prenos teorije v prakso (je osnovna ideja dnevov dejavnosti, torej tudi
naravoslovnih dni);
g) uporaba matematičnih idej in tehnik (matematika postaja v določenih
segmentih ţe medpredmetno področje, tudi v niţjih razredih in
posledično tudi v okviru naravoslovnih dni – npr. štetje, seštevanje,
risanje stolpčnih diagramov, vzročno posledično razmišljanje…);
h) prilagajanje novim situacijam (spremembe v oblikah dela vodijo
posledično tudi v prilagajanje novim situacijam oz. motiviran učenec za
delo se bo zaradi delovne naloge moral prilagoditi na novo nastalim
razmeram);
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i) skrb za kakovost (zdrava tekmovalnost je v osnovni šoli dobrodošla, vodi
pa tudi h kvaliteti nastalega);
j) sposobnost samostojnega in timskega dela (te sposobnosti v okviru
naravoslovnega dneva pridobivajo učenci z vključenostjo v različne
oblike dela);
k) organiziranje in načrtovanje dela (da bo skupina ali posameznik lahko
izpolnil svoje obveze v naravoslovnem dnevu, se mora najprej
organizirat in si začrtat kaj in kako bo delal);
l) verbalna in pisna komunikacija (v prvem triletju se razvija predvsem
verbalna komunikacija, pisna zaradi poteka opismenjevanja v tem
obdobju nekoliko manj – učenci v naravoslovnem dnevu komunicirajo
znotraj skupine, z drugimi skupinami, učitelji oz. lahko komunicirajo tudi z
drugimi osebami v fazi zbiranja podatkov);
m) medosebna interakcija (narava dela v naravoslovnem dnevu vodi
učence, da stopajo med seboj v interakcijo).
Sklep
Eden izmed sodobnih vzgojno izobraţevalnih trendov, ki je povod tudi
mednarodnim študijam in raziskavam (UPDATE stands for Understanding and
Providing a Developmental Approach to Technology Education) je tudi
naučiti otroke, da si napravijo sami in ob tem uporabijo svoje teoretično
znanje ter v tovrstno delo vključiti čim mlajše otroke in deklice. (Hamilton,
2008; Wilson, 2008). Uvedba devetletne osnovne šole, ki je poskrbela tudi za
reformo vsebin, je ohranila v slovenskem šolskem prostoru tudi tako
imenovane naravoslovne dneve. Slednji pomenijo odlično izhodišče za
pridobivanje novih znanj, utrjevanje obstoječih znanj ter realizacijo teorije v
praksi. Ob tem pa nudijo učencem moţnost za razvijanje najrazličnejših
spretnosti in sposobnosti torej razvijanje različnih zvrsti kompetenc.
Predlagamo, naj bodo naravoslovni dnevi v prvem triletju načrtovani,
izpeljani in evalvirani :
a) v skladu z otrokovimi pravicami;
b) v skladu z načeli strukturiranja šolskega sistema;
c) upoštevajoč šolsko zakonodajo, v sklopu te nacionalne učne načrte za
posamezne učne predmete;
d) v stalni otrokovi interakciji z okoljem in za okolje;
e) strokovno in sistematično;
f) aktualno in dosledna;
g) tako, da bodo vanje vključeni čim mlajši učenci, saj se ti iz lastnih
izkušenj največ naučijo;
h) s skrbjo za varnost učencev, saj nesreča nikoli ne počiva;
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i) tako, da bo nudila učencem maksimalne pogoje trajno pridobljeno
znanje oz. kompetence.
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Obravnava sodobnih znanstvenih dognanj v šoli in
generične kompetence
Robert Repnik, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru

V tem poročilu opisujem povezavo med obravnavanjem sodobnih
znanstvenih tem in dognanj pri pouku fizikalnih vsebin, pa naj gre za področja,
predpisana v učnem načrtu pri fiziki, naravoslovju in spoznavanju okolja, ali pa
za nerazporejene ure, ki jih učitelj lahko izkoristi v ta namen. Aktualne teme so
zanimive ţe same po sebi, saj domnevam, da marsikaterega ali pa večino
učencev bolj pritegne diskusija o jedrski energiji, potovanju po vesolju ali črnih
luknjah kot npr. suhoparna (vendar pomembna in nepogrešljiva!) obravnava
Newtonovih zakonov in energijske enačbe. Razen tega pa takšne teme
verjetno ugodneje vplivajo na razvoj naslednjih učenčevih generičnih
kompetenc (GK):
1. Sposobnost zbiranja informacij
2. Sposobnost analize literature in organizacija informacij
3. Sposobnost interpretacije
4. Sposobnost sinteze zaključkov
5. Sposobnost učenja in reševanja problemov
6. Prenos teorije v prakso
7. Uporaba matematičnih idej in tehnik
8. Prilagajanje novim situacijam
9. Skrb za kakovost
10. Sposobnost samostojnega in timskega dela
11. Organiziranje in načrtovanje dela
12. Verbalna in pisna komunikacija
13. Medosebna interakcija
Vsebinsko nerazporejene ure učitelji prepogosto zapravijo izključno za
ponavljanje in utrjevanje snovi ter pridobivanje manjkajočih ocen. Vendar
obstaja toliko pomembnih ţivljenjskih tem, vsaj deloma povezanih s fiziko in
naravoslovjem nasploh, ki jih učenci ne utegnejo spoznati v danem okviru
vsebinsko razporejenih ur. Ena od njih je človeški odnos do okolja in ravnanje z
njim, tako s spoznavnega kot etičnega vidika. V tem okviru so aktualne teme
o obnovljivih ali vsaj učinkovitejših energijskih virih. V poročilu bom opisal dve
didaktični študiji v sodelovanju z učitelji in učenci, in sicer na temo jedrskih
elektrarn in svetlobnih celic. Rezultati obeh študij so bili objavljeni v priloţenem
članku v originalni obliki, ki je bil poslan kot prispevek za IV. Mednarodno
znanstveni posvet »Ekologija za boljši jutri«, marec 2009, RIS (Raziskovalno
izobraţevalno središče) v kraju Rakičan. V članku sem med drugim skušal
odgovoriti na vprašanje, kaj je vzrok premajhnemu vpletanju sodobnih tem v
naravoslovje: je to morda učiteljeva negotovost pri vsebinah, ki jih pozna le
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površno? Potem bom na kratko opisal povezavo vseh dejavnosti pohoda z
GK po gornjih številskih oznakah (npr. GK 1 = sposobnost zbiranja informacij).
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Priloţnosti za vnašanje sodobnih znanstvenih dognanj v
pouk osnovnošolske fizike
asist. mag. Robert Repnik, Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v
Mariboru

Povzetek: Priloţnosti za vnašanje sodobnih znanstvenih dognanj v pouk
osnovnošolske fizike
Sodobna didaktika stremi k uvajanju vsebin z interdisciplinarnim
pristopom, kar je dobra priloţnost za izobraţevanje tudi o fizikalno-ekoloških
vprašanjih. Tako je na primer področje pridobivanja električne energije iz
obnovljivih in neobnovljivih virov tesno povezano z vprašanjem odnosa do
okolja in trajnostnim razvojem. Tem vsebinam se ne posveča dovolj
pozornosti, saj jih ne najdemo med navedenimi v učnem načrtu. Vendar pouk
osnovnošolske fizike v skladu z učnim načrtom omogoča učitelju izbiro
dodatnih in zanimivih učnih vsebin. Vsebinsko nerazporejene ure med šolskim
letom so prepogosto porabljene za ponavljanja, dopolnilno obravnavo vsebin
in preverjanja. Ravno učne ure, ki interdisciplinarno obravnavajo takšne
vsebinske teme, kakor povezava med okoljem in energetiko, so izrednega
izobraţevalnega in vzgojnega pomena. Ĉeprav teh vsebin eksplicitno ni
navedenih v učnem načrtu, jih lahko učitelj uspešno izvede znotraj obsega
vsebinsko nerazporejenih ur. Na podlagi mnenj učiteljev ugotavljamo, da je
vnašanja sodobnih znanstvenih dognanj v pouk premalo in da je za to krivih
več vzrokov, najpomembnejše bomo navedli.
Odgovor na mnoge omenjene teţave učiteljev pri vnašanju sodobnih
znanstvenih dognanj v pouk daje poseben model, ki naj inovativnega učitelja
pri tem prizadevanju vodi. Model vsebuje napotke glede iskanja in
vrednotenja informacij. Osredotoča se na kriterije, ki sugerirajo izbiro ustrezne
oblike dela in učne metode, vključujoč tradicionalne in sodobne učne
pristope. Predlaga štiristopenjsko lestvico preverjanja osvojenega znanja in
kompetenc.
Praktična uporaba modela bo predstavljena na primeru obravnave
dveh učnih ur iz fizike, ki se vsebinsko nanašata na vlogo in pomen jedrske
elektrarne v Sloveniji ter na alternativno pridobivanje električne energije s
svetlobnimi celicami.
Ključne besede: Fizika, pouk, didaktika, interdisciplinarnost, znanost.
Abstract: Opportunities for inserting of modern scientific knowledge in the
teaching of elementary physics
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Modern didactics are focused on inserting topics through
interdisciplinary approach, which is a good opportunity for education on
physical-ecology problems. Thus, for example, the areas of electricity
production from renewable and non-renewable resources are closely linked
to the question of the relationship to the environment and sustainable
development. This content is not paying enough attention, because they are
not found among those in the curriculum. However, the physics of elementary
school in accordance with the curriculum allows the teacher selection of
additional and interesting content. In topic undefined hours during the school
year are often used for repetition, additional practice and verifying the
knowledge. Such interdisciplinary topics, i.e. the link between environment
and energy, are of large importance for education. While those contents are
not explicitly mentioned in the curriculum, the teacher can successfully insert
those within the set of the undefined hours. Based on the opinions of teachers,
we see that there is not enough application of modern scientific knowledge
in teaching due to several different causes; we will list the most important.
An answer to many problems of teachers in the application of modern
scientific knowledge into teaching gives special model, which can lead an
innovative teacher at this effort. The model contains guidance on the search
and evaluation of information. It focuses on the criteria to suggest the
selection of appropriate forms of work and teaching methods, including
traditional and modern teaching approaches. It proposes four-level scale
verification of conquered knowledge and competences.
The practical application of the model will be presented within two
example hours, which are related to the role and importance of nuclear
power plant in Slovenia and to alternative electricity gaining through
photovoltaic cells.
Keywords: Physics, teaching, didactics, interdisciplinarity, science.
Uvod
Prispevek sodi na področje didaktike fizike [1] v povezavi z drugimi
sorodnimi predmeti (interdisciplinarnost). Obravnavana tema zdruţuje
področje fizikalnih znanj in področje specialne didaktike. Poudarek prispevka
je v iskanju tistih moţnosti, ki zaradi zadostnega obsega fleksibilnosti učnega
načrta fizike v osnovni šoli nudi priloţnosti za vnašanje aktualnih, predvsem
interdisciplinarnih vsebin v pouk. Izobraţevanje ima namreč izredno
pomembno vlogo v današnji, hitro razvijajoči se druţbi. Razvoj tehnologij je
tako bliskovit, da didaktiki prepoznavamo edino moţnost za sprotne
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odgovore na potrebe druţbe v tem, da izkoristimo lastnost fleksibilnosti učnih
načrtov in o novostih iz znanosti in aplikacij informiramo učečo se populacijo
znotraj obsega vsebinsko nerazporejenih ur.
Poznamo več nizov urejenosti vzgojno-izobraţevalnih ciljev, dobro
poznana je denimo Bloomova taksonomija vzgojno-izobraţevalnih ciljev [2].
Sodobni didaktiki [3] se poleg k problemskosti pouka fizike nekako nagibajo k
zdruţevanjem posameznih nivojev in posledično v zmanjšanje števila nivojev v
prenovljenih taksonomijah. Kot zanimiva rešitev se v zadnjem obdobju
ponujajo t.i. »Strategije presoje« [3], ki globino znanja razporejajo v štiri nivoje.
Cilj pouka je seveda dvojen. Ĉim več učencev naj dosega vsaj srednji nivo,
obenem pa naj najboljši dosegajo najvišje nivoje. Seveda si ţelimo, da bi
najgloblja znanja dosegali prav vsi, a moramo pri tem ostati realni.
Ugotavljamo, da sta v strokovno-didaktičnem pogledu v očeh učitelja v
fazi odločanja glede izvedbe učne ure na določeno temo odločilna oba
vplivna faktorja, tako izbira teme kot izbira učnega pristopa (ustrezna izbira
učne oblike in metod dela). Učitelj fizike je dokaj suveren pri pripravi učnih ur iz
nabora definiranih vsebin v učnem načrtu. Vsebine resnično dobro pozna in
razume po strokovni plati, dobro zna pripraviti uro in je pri tem običajno
prilagodljiv in inovativen. Odvisno od razpoloţljivih učnih pripomočkov in
sposobnosti učencev v določenem konkretnem razredu je sposoben isto
temo izvesti na različne načine, torej izbrati tisti učni pristop, ki najbolj ustreza
dani situaciji. Za razliko od standardnih tem pa nastopi nekaj več teţav ravno
pri vnašanju sodobnih tem, sodobnih dognanj iz znanosti v pouk. Učitelj se pri
teh temah počuti manj suverenega ţe zaradi običajno slabšega poznavanja
vsebine. Pred izzivom, kako te vsebine vnesti v pouk, se znajde prvič. Prvi
korak je seveda temo dodobra spoznati, a še vedno ni na voljo odločitev, na
kak način, s katerimi učnimi pristopi naj temo pri učni uri obravnava.
Ugotovljeno je bilo, da se v takšnih primerih učitelji raje drţijo varnega
območja, torej se pogosteje odločajo za tradicionalne učne oblike in
kvečjemu za kombinacijo tradicionalnih in sodobnih učnih metod dela. Pa
vendar ta ugotovitev še ne daje popolnega odgovora. Zanimivo je namreč, v
kolikšni meri so različni učni pristopi uspešni pri vnašanju novosti v pouk fizike,
če nas zanima doseganje različnih nivojev znanj, morda celo v povezavi s
posameznimi korelativnimi spremenljivkami, kakor denimo starost, spol,
poprečna ocena iz fizike ali celo stratum.
Še posebej razvoj fizike in drugih naravoslovnih znanosti poteka danes
zelo hitro tudi zaradi potreb razvoja novih tehnologij v sodobni druţbi.
Problemi, s katerimi se danes sooča sodobna druţba, so tipično
interdisciplinarni, kakor recimo reševanje primanjkljaja energentov, klasični in
alternativni energetski viri, vzpostavljanje večjega deleţa obnovljivih virov
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električne energije ali recimo obravnava ekoloških problemov in drugih
okoljsko ter trajnostno-razvojno naravnanih tem. Znanstveniki spremljamo in
soustvarjamo sodobna dognanja na svojem znanstvenem področju. Ljudje v
vsakdanjem ţivljenju vsakodnevno uporabljajo nekatere aplikacije, ki so
nastale na podlagi tega znanstvenega razvoja, na primer: fizika tekočih
kristalov [4] in pestra uporaba tekoče-kristalnih zaslonov [5], proizvodnja
električne energije v jedrski elektrarni, prenos signala v optičnih vodnikih ipd.
Nove tehnologije s pridom in zelo radi uporabljajo ravno mladi, običajno pa
ne poznajo ali ne razumejo fizikalnih principov delovanja. Mnoge med njimi
zanima način delovanja nekaterih novih tehnologij in prav bi bilo, da bi
fizikalno korektne in razvojni stopnji primerne odgovore ponudila ţe osnovna
šola. Občasno zasledimo v različnih medijih prispevke, ki skušajo na poljuden
način pojasniti delovanje določene tehnologije, a so interpretacije
prepogosto fizikalno in metodološko nekorektne, saj takšni prispevki v medijih
nagovarjajo preširoko javnost in ne uporabljajo uveljavljene fizikalne
terminologije [6, 7].
Učni načrti v osnovni šoli so dovolj fleksibilni [8], da omogočajo številne
moţnosti za vključevanje sodobnih fizikalnih znanstvenih dognanj v
izobraţevanje osnovnošolcev. Moţnosti segajo od določenega števila
vsebinsko nedoločenih ur pri posameznih predmetih, kakor na primer fizika v
osmem in devetem razredu, naravoslovje, projekti iz fizike in tehnike... ter razni
kroţki, interesne dejavnosti, dnevi dejavnosti, ekskurzije itd. Učitelj fizike je tudi
kompetenten tako po strokovni (fizika) kot po metodološki plati (didaktika,
pedagogika, psihologija), da bi lahko poskrbel za prenos sodobnih znanj v
poučevanje fizikalnih vsebin.
Ţal pa opaţamo, da tega prenosa v našem izobraţevalnem sistemu še
ni v ustrezni meri [3]. V osnovni šoli, kjer sicer pri učencih vlada velik interes za
spoznavanje in usvajanje novega, ne izkoristimo v zadostni meri vseh moţnosti,
ki so na voljo. Osnovne vsebine učnih načrtov so zasnovane historično, glede
na hiter razvoj tehnologij pa v naboru temeljnih fizikalnih vsebin ne ponujajo
odgovora na vprašanje, kako vnašati sodobna dognanja v osnovnošolsko
izobraţevanje, čeprav sama struktura predmetov v osnovni šoli to omogoča.
Ugotavljamo, da trenutno ne obstaja znanstveno preverjen didaktični
model, ki bi nudil celovito informacijo in napotke učitelju, kako naj postopa
takrat, kadar ţeli in ima moţnost v poučevanje vnesti vsebine, ki bi
obravnavale aktualna znanstvena dognanja iz naravoslovnih področij. Vsi se
strinjamo, da bi morali osnovnošolci slišati o novejših doseţkih fizikalnih znanosti
več in na ustrezen način. Vemo, da je zgolj reševanje pogosto zaprtih fizikalnih
problemov pri pouku premalo; problemsko naravnan pouk ponuja bistveno
boljše priloţnosti v ta namen [3]. Poučevanje fizikalnih vsebin bi s tem postalo
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tako za učence kot za učitelje zanimivejše, vodilo bi k večji aktivnosti
udeleţencev pouka, h globljim znanjem ter posledično k večji priljubljenosti
pouka fizike pri nas [9]. Primerno in fizikalno korektno informacijo bi posredoval
učitelj in mediji, ki jo pogosto predstavijo pomanjkljivo ali celo napačno.
Odločitev, katere vsebine so v določenem trenutku aktualne, je
relativno preprosta; s tem učitelji nimajo teţav. Problem je povsem specialnodidaktične narave. Učitelji so vešči izvedb v učnem načrtu določenih vsebin,
kar uspešno izvajajo s pestrim naborom učnih metod in oblik dela [1]. Precej
več teţav nastopi, ko je potrebno sprejeti odločitev glede izbire metod in
oblik dela, ki bi jih uporabili za vnos novih vsebin v pouk. Ocenjujem, da je
razlog za izredno redke primere prenosa sodobnih znanstvenih dognanj v
pouk fizike v osnovni šoli ravno učiteljeva negotovost glede izbire ustreznega
in učinkovitega didaktičnega pristopa.
V sodobni šoli [10] ţelimo dosegati višje taksonomske nivoje znanj. To
lahko doseţemo le z uporabo ustreznih učnih pristopov, didaktičnih metod in
oblik dela, pri katerih se pri pouku izvedejo ustrezni kognitivni in metakognitivni
procesi [3]. V znanstvenem področju didaktike se je v zadnjem času uveljavil
znanstveni instrument uvajanja strategij presoje v vlogi meritve stanja
taksonomskega nivoja znanja [11]. Kadar ţelimo med seboj primerjati različne
metode dela, uporabimo strategije presoje za določitev stanja pred
obravnavo in po obravnavi določene teme na določen način; pravimo, da
izvedemo pedagoški eksperiment z uporabo strategij presoje v primerjalni
analizi uspešnosti izbranih didaktičnih metod oz. postopkov učnega dela.
Tako po analitični in empirični poti raziščemo ter dokaţemo, katera metoda je
uspešnejša pri doseganju višjih taksonomskih nivojev znanj [12, 13, 14, 15]
Sedaj se sicer odvija obseţnejša raziskava na to temo, ki vključuje merjenje
napredka tudi posameznega učenca. V tej raziskavi sodeluje večje število šol
in seveda tudi učencev. Vendar, če smo ţeleli kvalitetno zasnovati omenjeno
obseţno raziskavo, smo morali izhajati iz izsledkov preliminarne raziskave,
katere rezultate podajamo v tem prispevku. Poleg vprašanja, kateri učni
pristop je najuspešnejši pri vnašanju sodobnih dognanj v pouk osnovnošolske
fizike, nas je zanimal kriterijski model odločanja učitelja v fazi izbire učne teme
in izbire učnega pristopa v primerih izvedbe učne ure, ki ne sodi v nabor
vsebinsko določenih učnih ur po učnem načrtu. Ta teoretični model smo
zgradili na podlagi pogovorov s petimi uspešnimi inovativnimi učitelji
osnovnošolske fizike. Model je zanimiv predvsem v primerih, ko se učitelj
odloča za vnašanje novih vsebin v pouk fizike, saj takrat hkrati potekata dve
aktivnosti: i) učitelj mora dodobra spoznati fizikalno vsebinsko plat
obravnavane snovi, ki je praviloma ne pozna dovolj, saj gre za rezultate
sodobnih znanstvenih dognanj, poiskati in kritično ovrednotiti mora vire ipd., ii)
na podlagi premisleka o predznanju svojih učencev ter izbranih učnih ciljev in
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razpoloţljivih didaktičnih pripomočkov se mora odločiti za najustreznejši učni
pristop ter si pripraviti učno pripravo. Ĉe ţeli zasledovati stanje znanja (nivo
znanja) in napredek, se mora opredeliti za neko lestvico vzgojnoizobraţevalnih ciljev ter metodologijo merjenja stanja in napredka znanja. Mi
smo kot lestvico vzgojno-izobraţevalnih ciljev uporabili t.i. Strategije presoje, ki
zaobjema štiri nivoje znanj, to so: analiza, primerjava, sklepanje in
vrednotenje. Ta lestvica se uporablja v sedaj potekajoči obseţnejši raziskavi,
za izvedbo katere smo se odločili na podlagi uspešno izvedene, v tem
prispevku predstavljene preliminarne raziskave.
Struktura prispevka je naslednja. V poglavju z naslovom Raziskava
bomo najprej predstavili glavne značilnosti raziskovalnega področja, v
podpoglavju Metodologija bomo predstavili raziskovalni problem raziskave in
hipoteze. V naslednjem podpoglavju bo predstavljen kriterijski model
odločanja, posebej pa navedeni kriteriji, ki pomagajo osnovati učitelju takšno
uro, katere učni pristop se izkaţe kot najuspešnejši. V zadnjem podpoglavju
bomo predstavili empirični preizkus modela v praksi. V poglavju Rezultati so
povzeti glavni izsledki izvedene empirične raziskave pri pouku. Sledi poglavje,
v katerem povzamemo vsebino celotne raziskave in motive zanjo, diskutiramo
rezultate empiričnega preverjanja ter ovrednotimo pomen zgrajenega
kriterijskega modela odločanja, ki naj učitelju sluţi kot didaktično orodje v fazi
izbiranja ustreznega učnega pristopa pri vnašanju sodobnih znanstvenih
dognanj v osnovnošolski pouk fizike. Sledi še seznam uporabljene literature in
spletnih virov.
Raziskava
Po učnem načrtu je v devetletni osnovni šoli v Sloveniji v osmem razredu
na razpolago 70 ur in v devetem razredu 64 ur fizike. Na tem mestu v
nadaljevanju citiramo štiri za raziskavo relevantne odstavke iz učnega načrta
fizike za osmi in deveti razred osnovne šole, sprejet leta 1998, ki je še vedno v
veljavi:
»V osmem razredu je razporejenih 47 ur od 70 ur. Ostale ure so
namenjene ponavljanju, preverjanju, ocenjevanju, izbirnim vsebinam, ki jih
izbere učitelj, ter naravoslovnim aktivnostim. Ob posameznem poglavju je
zapisano število ur, namenjeno obravnavi tega poglavja. Pri ciljih je temeljno
znanje označeno s polkrepkim tiskom, izbirne vsebine pa s poševnim tiskom.«
[8].
»V devetem razredu je razporejenih 49 ur od 64 ur. Ostale ure so
namenjene ponavljanju, preverjanju, ocenjevanju, izbirnim vsebinam, ki jih
izbere učitelj, ter naravoslovnim aktivnostim. Ob posameznem poglavju je
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zapisano število ur, namenjeno obravnavi tega poglavja. Pri ciljih je temeljno
znanje označeno s polkrepkim tiskom, izbirne vsebine pa s poševnim tiskom.«
[8].
»Ob naslovu posameznega poglavja je zapisano število ur, namenjeno
obravnavi tega poglavja, in je učitelju za orientacijo pri razporejanju ur in
pripravi njegovega letnega učnega načrta. Zapisano število ur ni obvezujoče.
Nerazporejene ure v 8. in 9. razredu naj učitelj nameni utrjevanju, ponavljanju,
preverjanju in ocenjevanju.
Izbirne vsebine učitelji vnesejo v svoje letne učne načrte glede na
zanimanje učencev in usmeritev ter opremljenost šole. Lahko jih izvajajo tudi
pri naravoslovnih aktivnostih. V učnem načrtu je opisanih nekaj izbirnih vsebin.
Učitelji imajo moţnost izbire dodatnih tem tudi na tak način povezujejo pouk
fizike z vsakdanjim ţivljenjem. Take teme so npr.: promet, energija, ekologija,
vreme, fizika v medicini, fizika in njena uporaba, zgodovinski razvoj fizikalnih
zamisli in njihov vpliv na druţbo... Za te teme učitelji sami izdelajo učni načrt.«
[8].
Nerazporejene ure so torej med drugim predvidene za predstavitev
doseţkov hitrega tehnološkega razvoja sodobnega sveta; gre za nove
tehnologije in aplikacije ter pomembna znanstvena odkritja (npr. v velikih
trkalnikih delcev, kot je CERN v Švici). Zaradi ur, predvidenih za proste vsebine,
ni treba ob pomembnejših novih spoznanjih spreminjati učnih načrtov, saj je
»ţelezni repertoar« starega znanja vgrajen v urah z opredeljeno vsebino.
Naloga učitelja je namreč tudi spremljanje dogajanja v njegovi stroki in
posredovanje vsaj delčka novega znanja učencem. Nove znanstvene
ugotovitve in tehnološki doseţki so ţivljenjski in zato za učence pogosto veliko
zanimivejši od stoletja starih spoznanj, kot so Newtonovi zakoni, čeprav
seveda tudi teh ne smemo zanemarjati in njih razumevanje je ključno za
razumevanje sodobnih vsebin. Strokovno podkovan učitelj lahko opozori tudi
na napake pri predstavitvi znanstveno-tehnoloških novosti v medijih. Ravno v
povezavi z dokončano izgradnjo LHC trkalnika hadronskih delcev smo v
časopisju denimo brali: »...da bodo v CERN-u v Švici napravili črno luknjo, ki bo
povzročila konec sveta«. Kaj se ni pračlovek v enaki meri bal ognja, preden
ga je znal »ukrotiti« in uporabiti v svoj prid? Do takšnih zablod ne bi prihajalo,
če bi bilo v času osnovne šole (nepoučenih novinarjev) več aktualiziranih
učnih ur pri fiziki.
Učitelj mora pri izbiri teme za uro pri prostih izbirah misliti tudi na učne
oblike in metode, s katerimi bo temo pribliţal učencem. Le s premišljenim
učnim pristopom bo dosegel uspeh, kakršnega si od predstavitve zanimive
teme ţeli. Navadno ne predstavlja odločitev glede izbire učnega pristopa
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učitelju nobene teţave, kadar gre za znane, pogosto poučevane strokovne
teme, kot je na primer, hidrostatski tlak v mirujoči tekočini. Tedaj je učitelj
povsem suveren in dokaj lahkotno preskuša in spreminja učne oblike in
metode ter jih tudi uspešno prilagaja sposobnostim posameznikov v
določenem razredu.
Ko pa naleti na sicer zelo zanimivo in pomembno novo temo ali celo
znanstveno področje (ki bi se utegnilo sčasoma razviti v novo znanstveno
vejo), je negotov. Negotovost zaradi slabega poznavanja snovi vodi v novo
negotovost glede izbire učnega pristopa. V teh dvomih pogosto izbere
tradicionalno obliko dela, to je razlago z diskusijo. Vsekakor si je treba za
učiteljevo solidno usvojitev novega znanja vzeti veliko časa in to ob vseh
siceršnjih obremenitvah zanj pomeni vsekakor nezanemarljivo dodatno
obremenitev. Ob tem, da preuči snov, je izredno pomembna učiteljeva
kritična presoja virov. Na primer, napake, ki se pojavljajo v virih, kot so revije in
medmreţje, so lahko čisto tipkovnega značaja: pri fiziki kot kvantitativni vedi,
se rade pojavijo številske napake v več redih velikosti zaradi velikih razponov
vrednosti veličin. Te napake so lahko preprosto posledica pomote pri računih
in jih včasih teţko opazimo, ker nimamo pravega občutka za vrednosti veličin
(npr. letna svetovna proizvodnja električne energije iz vseh jedrskih elektrarn).
Večkrat pa nastanejo napake zaradi tiskarske napake in zamenjave fizikalnih
enot, npr. metri namesto mikrometri. Učitelj sicer laţe opazi takšne napake na
svojem področju kot laik, vendar se je najbolj zanesljivo zavarovati pred
takšnimi napakami s primerjavo podatkov iz več virov.
Učitelj je praviloma v takšnem poloţaju prej kot učne oblike pripravljen
med seboj kombinirati metode dela: 1) razlago z razgovorom, 2) IKT
(informacijsko komunikacijska tehnologija), 3) delo z učnim listom ipd.
Pomembno pa je tudi to, da je v obravnavo vključen tudi eksperiment, kjer je
le mogoče, saj še vedno velja, da je fizikalni poskus osnova fizike, tako same
znanosti kot v izobraţevanju fizike.
Ure s prosto vsebino so idealne za obravnavo interdisciplinarnih vsebin,
znanj in tehnologij. Interdisciplinarnost in medsebojna povezanost različnih
(predmetnih in znanstvenih) področij je povsem razumljiva za naravoslovne
vede, kot so fizika, kemija in biologija, pa tudi matematiko, tehniko, glasbo,
šport..., sem pa bi lahko v določeni meri prištevali na prvi pogled prav
presenetljive medpredmetne povezave fizike in drugih ved, denimo
psihologijo, sociologijo itd. Slednje lahko v marsičem gledamo v vertikalni
povezavi: kvantna mehanika kot fizikalna veja je osnova za razumevanje
kemijskih vezi in reakcij, biološka dogajanja v organizmih so spet kemijske
reakcije, psihologija človeka pa je povezana z njegovo biološko zgradbo. Z
naravoslovnimi vedami so, še posebej na osnovnošolskem nivoju, tesno
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prepletene
še
matematika,
tehnika,
medicina.
Poudarjanje
interdisciplinarnosti pri pouku nikoli ni odveč, saj jo srečamo v vseh
najpomembnejših znanstveno-tehnoloških in drugih smernicah danes in v
bliţnji prihodnosti: podaljševanju človeškega ţivljenja in razumevanju učenja,
spomina, osebnosti in delovanja moţganov, v izboljševanju športnih doseţkov,
v ekoloških prizadevanjih in trajnostnemu razvoju, razumevanju socioloških
zakonitosti z matematično-fizikalnimi modeli, da jih omenimo le nekaj.
Med smernice trajnostnega razvoja lahko prištevamo tudi dve temi,
opisani v tem članku: ozaveščanje javnosti o uporabi jedrskih termoelektrarn
namesto tistih na premog ter princip delovanja in koristnost obnovljivih
energijskih virov (tu je govora o fotovoltaiki oz. svetlobnih celicah).
Metodologija
V tem članku opisujem metode in rezultate preliminarne raziskave, kjer
smo zbirali mnenja nekaterih učiteljev o problematiki, izgradili kriterijski model
odločanja ter ga na primeru dveh učnih ur z interdisciplinarno vsebino
preizkusili v praksi. Namen preliminarne raziskave je bil, da ta nudi podlago pri
snovanju obseţnejše raziskave, ki je sedaj v teku. V obdobju priprave tega
prispevka namreč poteka večja raziskava, v katero so z neposrednim
preverjanjem vključeni tudi učenci, ki pa je na tem mestu ne bomo
obravnavali, saj so zaenkrat na voljo le parcialni rezultati. V raziskavi, ki je
predmet tega prispevka, smo se opredelili na naslednji problem: »S katerimi
učnimi pristopi najuspešneje vnašamo sodobna odkritja in doseţke znanosti v
osnovnošolski pouk fizike, pri čemer moramo upoštevati trenutni nivo znanja
učencev?«
Ko se učitelju porodi ideja, da bi lahko v okviru nedefiniranih ur fizike
izvedel učno uro, v kateri bi se učenci učili o določeni aktualni temi ali
znanstvenem odkritju, je na začetku poti. Do v celoti pripravljene učne
priprave se učitelj srečuje z mnogi vprašanji. Ker gre ţe za vsebinsko novost
zanj, se na poti do izgradnje učne ure sreča še z mnogimi didaktičnimi
dilemami. Le nekaj teh dilem in vprašanj smo nakazali na sliki (Slika 2). In če ga
zanima še uspešnost podajanja nove snovi, se mora podrobneje opredeliti,
kaj bo predmet merjenja in kaj način merjenja.
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Slika 2: Učitelj si v času od ideje za končno uro do končane učne priprave zastavlja mnogo
vprašanj, sreča se z mnogimi vsebinskimi id didaktičnimi dilemami

Ĉe smo ţeleli učitelju pri tem pomagati, smo morali poiskati zaporedni
način razvrstitve vprašanj. Poleg tega pa poiskati kriterije, ki bi olajšali učitelju
odločitve na poti v iskanju najuspešnejšega učnega pristopa za določeno
učno vsebino.
V raziskavi smo si postavili delovne hipoteze:
1. Mogoče je zgraditi kriterijski model odločanja, ki bi bil v pomoč učitelju pri
snovanju učne ure vnašanja sodobnih znanstvenih dognanj v pouk
osnovnošolske fizike.
2. Strategije presoje so ustrezen pripomoček za merjenje predznanja
(predtest) in znanja po fazi usvajanja nove snovi (potest) ter določanja
napredka tudi pri učnih urah vnašanja sodobnih znanstvenih dognanj v
pouk osnovnošolske fizike.
3. S preizkusno učno uro, snovano na podlagi kriterijskega modela odločanja,
se da preveriti, s katerimi učnimi pristopi izboljšamo predvsem niţje oblike
razumevanja snovi (analiza in primerjava) pri večini učencev v razredu.
4. S preizkusno učno uro, snovano na podlagi kriterijskega modela odločanja,
se da preveriti, s katerimi učnimi pristopi izboljšamo tudi najvišje oblike
razumevanja snovi (sklepanje in vrednotenje) vsaj pri najboljših učencih.
Zgradili smo kriterijski model odločanja in ga v okviru preliminarne
raziskave preizkusili v praksi. Model bo verjetno potrebno še dograditi, saj vsi
vplivi niso bili upoštevani. V okviru te raziskave smo upoštevali meritev v obliki
učiteljevega mnenja, saj je bil v preizkusu v aktivni vlogi matični učitelj
učencev, ki razred pozna. Nismo pa mogli neposredno zasledovati napredka
posameznega učenca v različnih taksonomskih stopnjah, saj nismo testirali
posameznikov.
Model
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Didaktični model odločanja, ki smo ga tekom naše preliminarne
raziskave na podlagi posvetovanja z več učitelji praktiki zgradili preizkusili na
primeru obravnave dveh učnih ur, je nastajal postopoma. Po uvodnem
iskanju razlogov za pomanjkljivo pogostnost vnašanja sodobnih znanstvenih
dognanj v pouk fizike smo opredelili področje raziskovanja in posledično
eksplicitno definirali problem raziskave. K sodelovanju smo povabili pet
učiteljev praktikov, katere smo povprašali za mnenja glede razlogov za
trenutno stanje in tudi predlogov, kako stanje izboljšati. Vsebinsko se predmet
te raziskave nanaša na projekt Razvoj naravoslovnih kompetenc, ki ga je na
razpis Ministrstva za šolstvo in šport in Evropskega socialnega sklada uspešno
prijavila Univerza v Mariboru in zanjo članici Fakulteta za naravoslovje in
matematiko v sodelovanju s Pedagoško fakulteto. V projektu poleg
predstavnikov treh slovenskih univerz sodeluje preko 20 učiteljev
naravoslovnih predmetov, tudi fizike. V sklopu analize sedanjega stanja
naravoslovnih kompetenc so učitelji podajali svoja pisna mnenja, katerih
izsledke smo prav tako uporabili kot teoretično osnovo pri izgradnji
didaktičnega modela odločanja.
Pri modelu smo izhajali iz obstoječih modelov učiteljevega odločanja za
izbiro najustreznejšega didaktičnega pristopa v fazi priprave učne ure, ki
običajno vključuje več vplivnih faktorjev, od vsebine izbrane fizikalne oz.
interdisciplinarne teme do ostalih pomembnih dejavnikov, kakor je poprečna
ocena razreda pri fiziki, distribucija učencev znotraj razreda pri oceni iz fizike in
podobno.
Model odločanja je linearen in pomaga učitelju na podlagi kriterijev
izbrati najustreznejši učni pristop glede na izbrano učno vsebino. V naši
raziskavi smo se omejili na tiste učne vsebine, ki predstavljajo popestritev in
aktualizacijo pouka fizike in niso zajete v vsebinsko določenih učnih urah v
učnem načrtu. Iz ţe prej navedenih razlogov smo se v okviru učnih metod
omejili na tradicionalne učne pristope, ki pa deloma vključujejo vpeljavo in
uporabo sodobnih učnih metod in učnih pripomočkov.
Preverjanje uspešnosti modela smo si zastavili na takšen način, da smo
vključili sistematično preverjanje predznanja po štiristopenjski letvici vzgojnoizobraţevalnih ciljev pred izvedbo učne ure ter po končani učni uri izvedli
dodatno preverjanje osvojenega znanja. Vsaka meritev zase predstavlja
moţnost določitve stanja znanja (globine znanja v povezavi s konkretno
temo) pred oz. po izvedeni učni uri vsakega posameznika ter tudi razreda v
celoti, hkrati pa omogoča določitev napredka posameznika/razreda pri
usvajanju določene vsebine po izbranem učnem pristopu. Tako smo lahko

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.

442

preizkusili uspešnost izbranega učnega pristopa pri doseganju različnih globin
znanj.
Kriterijski model odločanja vsebuje tri osnovne segmente (Slika 3):
a) iskanje in vrednotenje virov informacij
b) kriteriji za izbiro učnega pristopa
c) izvedba določitve stanja glede globine znanja in napredka.

Slika 3: Trije osnovni segmenti kriterijskega modela odločanja z nakazanim zaporedjem med
njimi. Znotraj posameznega segmenta v modelu si kriteriji sledijo v navedenem vrstnem redu

V nadaljevanju predlagamo učitelju uporabo kriterijev, ki bodo v
pomoč pri vsakem koraku snovanja učne ure. Opisan kriterijski model
odločanja smo uporabili tudi v naši raziskavi. Kriteriji so opisani za vsako
posamezno kategorijo oz. segment modela.
Vir informacij
d) Izbira vsebine (motivi).
Motiv za izbiro določene vsebine je lahko zelo različen. To je lahko
preprosto fizikalna ali interdisciplinarna tema, ki je učitelju blizu, morda
se navezuje na njegove hobije ali pa tisti del fizike, ki ga še posebej
dobro pozna. Morda ima za določeno vsebino na voljo zanimiv poskus.
Lahko je motivacija tudi kakšna nova aplikacija na trţišču ali pa novica
iz znanstvenega sveta. Zelo dobra motivacija je izkazan interes
učencev za določeno temo, morda s strani učenca postavljeno
zanimivo vprašanje.
e) Viri: osnovni, dodatni.
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Včasih je tudi informacija v določenem viru v vlogi motivacije pri izbiri
vsebine za obravnavo pri uri. Pogosteje pa vire po izbrani učni vsebini
šele pričnemo iskati. Izhajamo iz osnovnih virov, ki nam zagotavljajo
zadostno in celovito informacijo, običajno te vire uporabimo tudi pri uri.
Viri so lahko zelo različni (ustni, pisni, materialni) ter v različnih oblikah
(tiskana literatura, viri, dostopni s pomočjo IKT in avdio-vizualne
tehnologije, kakšni zanimivi predmeti ipd.). Pogosto pa si odgovoren
učitelj poleg osnovnih virov, ki jih običajno uporabi pri učni uri, za širitev
in poglabljanje svojega znanja ţe pred izvedbo ure priskrbi in preuči še
dodatne vire, ki pa jih ne uporabi neposredno pri uri.
f) Verodostojnost vira.
V fazi zbiranja informacij, virov in gradiv mora biti do virov kritičen. Le s
kritično presojo lahko bolje določi verodostojnost vira. Bistveno
nevarnejše so pri tem spletne strani od tiskanih gradiv, čeprav ţe zanje
pravimo, da »papir vse prenese«. Le informacija iz kritično
ovrednotenega vira je vredna zaupanja in primerna za uporabo pri
učni uri. Nepopolnih, delno resničnih, napačnih, izkrivljenih in kakorkoli
neustreznih informacij in podatkov pri učni uri seveda ne smemo
uporabljati.
g) Neposredno uporabnost vira pri pouku.
Vir, ko ga najdemo in se po kritičnem premisleku zanj odločimo, je lahko
ali pa tudi ne neposredno uporaben pri učni uri. Običajno učitelj naleti
na kvalitetne znanstvene članke, ki pa so bodisi v tujem jeziku bodisi je
znanstveni jezik prezahteven za neposredno uporabo tega vira pri učni
uri. V takšnem primeru mora učitelj informacijo »ustrezno predelati«, da
bo primerna za uporabo pri pouku, ne da bi spremenil znanstveno
resnico, o kateri govori originalni vir. Zelo nevarne so ravno
poenostavitve; te zahtevajo največ spretnosti učitelja. Ĉe pa je le
mogoče, pa je dobro pri učni uri uporabljati neposredno originalni vir,
saj s tem navajamo učence na spretnosti iskanja in vrednotenja virov,
citiranja originalnega vira informacij, razbiranja bistva v preseţku
informacij, ustreznega povzemanja znanstvene resnice ipd.
h) Priprava informacije za uporabo pri pouku.
Kot ţe rečeno, bo večinoma teţko uporabiti pri učni uri več originalnih
virov. Pogosto bo potrebno izbrano »informacijo predelati« v ustrezno
obliko. V fazi predelave informacije v primerno obliko za uporabo pri
učni uri so pogosto uporabljeni naslednji postopki: prevajanje iz tujega
jezika v materinščino, poenostavljanje besedil in grafičnih gradiv,
krajšanje in izrezovanje avdio-vizualnih gradiv, sestavljanje posameznih
segmentov gradiv v novo osnovno gradivo (izhodna spletna stran pri
učni uri z uporabo IKT, izdelava učnega lista za učno uro z uporabo
metode dela s tekstom), izdelava ali nakup učila oz. eksperimenta, iz
večih virov priprava prosojnic ali elektronskih prosojnic...
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Učni pristop
a) Lastnosti skupine učencev in posameznikov.
Učitelj naj svojo odločitev glede izbire učnega pristopa prilagaja
lastnostim posameznih učencev v razredu. Pomembno je, da se
upoštevajo individualne potrebe, hkrati pa ravno pester spekter
individualnih sposobnosti posameznikov tvori povprečne ali skupne
lastnosti razreda. Pogosto slišimo besede učiteljev: »imam dobro
generacijo« ali pa »imam učno slab razred«. Včasih pa imamo v
razredu od povprečja zelo odstopajoče učence v smislu sposobnosti in
predznanja, v obe smeri. Vse te lastnosti so zelo pomembne dejavnik pri
izbiri učnih pristopov.
b) Določitev učnih ciljev (različne globine znanj).
Na podlagi vseh dosedanjih kriterijev je naposled čas, da si učitelj
opredeli vzgojno-izobraţevalne cilje za obravnavo določene izbrane
učne teme. Vzgojne cilje pri fiziki ne izpostavljamo dovolj, čeprav za to
ni pravega razloga. Mnogo učnih ur ima močan vzgojni pridih, dober
primer so ravno interdisciplinarni primeri, kakor alternativni viri energije in
okoljske teme. Pri učnih urah vnašanja sodobnih znanstvenih dognanj v
osnovnošolski pouk fizike predlagamo, da si učitelj na eno učno uro ne
zastavi več kot tri učne cilje, dovolj časa naj namreč posveti uvodnemu
delu ure, od motivacije do uvodnega preverjanja predznanja, deloma
ponovitve ţe znanih pojmov. Prav tako pa je za trajnost znanja in
seveda za učiteljevo povratno informacijo potrebno končno
preverjanje pred zaključkom učne ure. V zadnjem času v okviru
mednarodnih raziskav ugotavljamo tudi, da učitelj fizike vse preredko
določi učencem (uporabno in koristno) domačo nalogo. Iz vsega
navedenega je razvidno, da so trije učni cilji ravno zadosten obseg in
seveda bi naj bilo posledično tudi pri uri srečati ravno toliko korakov
usvajanja nove snovi. Odločitev glede nivoja ţelenega doseganja
znanj pri učni uri je sicer odvisna od ciljev vrste in usmeritve učne ure, pa
vendar bi bilo potrebno stremeti k takšnim učnim ciljem, ki (vsaj
nekateri) vodijo do višjih nivojev znanja (ne le analiziranje in primerjanje,
temveč tudi sklepanje in vrednotenje).
c) Določitev učnih pripomočkov in eksperimentov.
Za izvedbo fizikalne učne ure je praktično nepogrešljiv eksperiment. Ĉe
se le da, moramo učence v izvedbo poskusa vključiti v čim bolj aktivni
vlogi. Pri tradicionalnih oblikah dela, ki so v primerih vnašanja sodobnih
znanstvenih dognanj v pouk fizike najpogosteje izbrane, pa moramo
poskrbeti za vidnost, nazornost in razumljivost demonstracijsko
prikazanega poskusa. Kvalitetna razlaga ob takšnem poskusu odtehta
zamudno in nedosledno samostojno delo. Na pripravo učne ure vpliva
dejstvo, katere poskuse imamo na voljo, jih je potrebno izdelati oz.
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kupiti? Imamo čas za njihovo izdelavo ali nakup ter tudi zagotovljena
sredstva? Odgovori na te dileme niso vedno enostavne.
d) Učni pristop (oblike in metode dela)
Kot ustrezen učni pristop razumemo usklajeno kombinacijo učnih oblik in
metod dela. Izbira učnega pristopa je odvisna od mnogih dejavnikov.
Mnogo raziskav doslej je denimo pokazalo, da so učne ure z uporabo
IKT tehnologij uspešnejše pri dvigu znanja povprečnih učencev, pri
najboljših učencih pa ni zavidljivega uspeha. Tradicionalno zasnovane
učne ure pa delujejo na povprečnega učenca manj motivacijsko, pri
najboljših pa dosegajo zavidljive rezultate.
e) Učna priprava za izvedbo učne ure
Učna priprava je naš cilj poti, po kateri smo se gibali od ideje oz.
vsebine za izvedbo učne ure do začetka učne ure. Ĉe si je učitelj
pomagal s kriterijskim modelom odločanja za izbiro ustreznega učnega
pristopa, bo verjetno laţje izbiral odločitve pri vseh vprašanjih, ki se mu
na omenjeni poti porajajo. Tako bo imel še najmanj teţav na koncu te
poti zgraditi učno pripravo tako, da bo sluţila svojemu namenu in bo v
začetek učne ure vstopil pripravljen in suvereno.
Znanje
a) Predtest
Običajno se pojmovna struktura pri običajnih urah fizike nadgrajuje in
bazira na doslej ţe izvedenih urah pouka. Pri vnašanju novosti,
aktualnosti in sodobnih znanstvenih dognanj v pouk fizike to ne drţi
vedno; pogosto se bodo učenci srečevali s povsem novimi pojmi.
Uvodno preverjanje, deloma tudi ponavljanje, sluţi dvojnemu namenu.
Učence spomni na ţe obravnavano snov, na njim ţe poznana znanja.
Učitelju pa daje informacijo, na kakšnem nivoju je znanje učencev pred
obravnavo snovi. S tem lahko izpelje še zadnje sprotne korekcije
podajanja snovi kot dovoljena odstopanja od učne priprave. Način
izvedbe predtesta je stvar izbranega metodološkega pristopa.
b) Potest
Podobno kot predtest, nam tudi potest daje informacijo o osvojenem
znanju učencev po uri obravnave nove snovi. Učitelju daje povratno
informacijo, ki sluţi kot podlaga za pripravo naslednjih ur v primeru
vsebinske nadgradnje ali dopolnitve pravkar izpeljane učne ure, oz. mu
omogoča preverjanje uspešnosti učnega pristopa, s katerim je bila
učna ura izvedena. Vsekakor mora učitelja ob zaključeni učni uri
zanimati stanje znanja učencev (kateri učenci dosegajo kateri nivo
znanja).
c) Napredek
V kolikor sta bila predtest in potest sistematično izvedena, lahko iz
korelacije obeh izluščimo napredek, ki se ga da s pomočjo posebnih
metod relativizirati. S tem lahko primerjamo uspešnost učnega pristopa
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tudi v močno različnih razredih, glede na sposobnosti in predznanje
posameznikov v razredu ali razreda v povprečju. Podatek o napredku
je bolj pomembne od samega stanja znanja po končani uri.
d) Analiza in korekcija (modela in učne ure)
Ob sistematični meritvi znanja v predtestu in po obravnavi snovi v
potestu smo lahko določili napredek. Predvsem napredek in deloma
tudi potest sta tista kazalnika, ki nam posredujeta informacijo, v kolikšni
meri smo bili uspešni pri izbiri učnega pristopa za obravnavano temo.
Tudi če smo z rezultati zadovoljni, se jih da vedno še izboljšati, zato
učitelji izvajajo (samo)analize po končanih učnih urah. Vendar še
posebej v primeru večjih pomanjkljivosti, ki jih pokaţeta kazalnika, se je
potrebno ponovno lotiti premisleka, zakaj učna ura z izbranim učnim
pristopom ni dosegla zastavljenih ciljev v zadostni meri. S takšnim
premislekom postopoma dograjujemo kriterije v kriterijskem modelu
odločanja pri izbiri učnega pristopa. Kriterijski model odločanja v tej
obliki je ţiv model, saj je namenjen dograjevanju; s prilagoditvijo
posameznega učitelja postane individualiziran.
Empirični preizkus modela v praksi
Za konkretni preskus zgoraj opisanega modela smo predstavili pomen
jedrske elektrarne Krško in uporabo svetlobnih celic kot alternativnih virov
električne energije v po dveh oddelkih 8. in 9. razreda OŠ Radlje ob Dravi, in
sicer v vsakem oddelku po eno šolsko uro za posamezno temo: skupaj 8
šolskih ur. Zgradba učne ure in na koncu učna priprava vsake posamezne ure
je bila izdelana s kriterijskim modelom odločanja, kakor je bil predstavljen v
prejšnjih poglavjih. Pri preizkusu je sodelovalo skupaj 85 učencev. Pri vseh
izvedenih učnih urah je bila ura sestavljena iz v tabeli (tabela 1) navedenih
etap in trajanja posamezne etape. Razvidno je, da se je predtestu in potestu
namenilo dovolj časa.
ETAPA ALI FAZA

ČAS V MINUTAH

Uvajanje

10

Usvajanje

25

Preverjanje

10

Tabela: Didaktična struktura ure

Bistvena razlika med predstavitvama obeh tem je bila v tem, da pri temi
o jedrski elektrarni ni bilo nobenega poskusa, madtem ko je bil poskus bistveni
del predstavitve delovanja sončnih celic. Tudi sicer je bilo med
predstavitvama nekaj razlik v učnih oblikah in metodah. Na primer, pri
predstavitvi jedrske elektrarne smo uporabili metodo IKT (uporaba ustreznih
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spletnih strani – izobraţevalni internet), pri predstavitvi sončnih celic pa
tradicionalni pristop z metodo razgovora in razlage, vendar je bil v tem
primeru pri uri izveden eksperiment.
Učni uri preverjanja sta bili izvedeni, tako, kot sledi v opisu v
nadaljevanju.
Jedrska elektrarna.
Kot osnovni vir smo uporabili spletne strani. Med drugim je bila zanimiva
primerjava v proizvodnji električne energije različnih vrst elektrarn. Po pregledu
teh elektrarn lahko izluščimo pomemben sklep: le ena sama jedrska
elektrarna, jedrska elektrarna Krško, pridela za ⅓ v Sloveniji pridelane
električne energije. Poudarek je bil na relativni čistosti jedrske električne
energije, vseeno pa je pomembno svarilo glede teţav in odgovornega
ravnanja z jedrskimi odpadki. Kot zanimivost smo govorili tudi o jedrski fiziki in o
razliki med kemijskimi in jedrskimi reakcijami ter poudarili veliko večjo vezavno
energijo v jedrih atomov v primerjavi z kemijskimi vezmi. Tu je razlog za več
»pridelane« energije iz iste količine goriva v JE v primerjavi s TE na premog.
Svetlobne celice.
Za motivacijo je učitelj pokazal fotografijo satelita, pri katerem se vidijo
svetlobne celice. Sledila je razlaga. Po operativnih izobraţevalnih smotrih in
ciljih naj bi učenci poznali sestavo in delovanje ter načine uporabe svetlobnih
celic. Naj omenim le dva pomembnejša cilja: da se učenec zave pomena
uporabe obnovljivih virov energije in da se seznani z enim od moţnih ekološko
manj obremenjujočih načinov „pridobivanja“ električne energije. Učenci se
srečajo z novimi pojmi: svetlobna celica, solarna elektrarna in solarni strešnik.
Poudari se razlika med svetlobno celico in sončnim kolektorjem. Pri
eksperimentu so učenci ugotavljali vpliv oddaljenosti svetila ter vlogo kota
osvetlitve na »pridelano« električno moč svetlobne celice, kar se je videlo iz
hitrosti vrtenja elektromotorčka. Svetlobni vir je bila v tem primeru baterijska
svetilka.
Pri obeh temah je bilo predvideno, da učitelj tako pri predtestnih kot
potestnih skupinskih vprašanjih z ustnim odgovarjanjem učencem preveri vse
štiri nivoje razumevanja snovi: od analize do vrednotenja. Še pred takšnimi
vprašanji se postavita po dve vprašanji z preverjanjem golega faktografskega
znanja, bolj za »ogrevanje«. Preverjanje znanja pred usvajanjem nove snovi in
po njem je bilo torej skupinsko, s čimer smo se pri naši preliminarni raziskavi
zadovoljili.
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Rezultati
Pri izvedbi obeh učnih ur je šlo za učencem manj poznano snov.
Obstoječe pojmovne strukture praktično ni bilo in v povprečju je bilo
odgovarjanje učencev v fazi predtesta pravzaprav nezavidljivo. Aktualnost
obeh obravnavanih vsebin pa je očitno na učence delovala motivativno, saj
so bila odgovarjanja učencev v fazi potesta bistveno uspešnejša. Kljub temu
pa smo v primerjavi med napredkoma pri obeh ur zaznali razlike.
Splošna ugotovitev glede na preverjanje razumevanja snovi pred
njenim usvajanjem in po njem je bila v obeh primerih naslednja. Po
predstavitvi jedrske elektrarne so v povprečju napredovali vsi učenci v vseh
oddelkih, vendar pa je bil napredek najboljših učencev relativno skromen,
praktično enak povprečnim učencem v razredu, v ničemer izstopajoč.
Nasprotno so po predstavitvi sončnih celic v razumevanju bistveno
napredovali tudi boljši učenci in sicer pri višjih strategijah presoje. Podrobnosti
o izvedbi in uspešnosti predstavitev obeh tem so opisane v razpravi.
Rezultati učnih ur za obe tematiki so pokazali splošno izboljšanje prvih
dveh, niţjih stopenj razumevanja snovi: analize in primerjanja. Pri obravnavi
svetlobnih celic pa so najboljši učenci pokazali tudi zaznavno izboljšanje
zadnjih, višjih dveh stopenj razumevanja: sklepanja in vrednotenja.
Razprava
Na podlagi izjemno hitrega razvoja raznih aplikacij ter pogostih
pomembnih znanstvenih odkritij je učitelj postavljen pred dilemo, kako oz. na
kakšen način naj novosti iz znanosti vključi v pouk osnovnošolske fizike, saj je
ravno on eden izmed tistih oseb v očeh učencev, ki naj bi jih korektno in
kompetentno informiral o omenjenih novostih. To potrebo učenci pogosto
pokaţejo s postavljanjem vprašanj, zaprosijo učitelja za komentar vsebine, ki
so jo nekje prebrali, učitelju pokaţejo določeno zanimivo spletno stran in
pričakujejo njegovo mnenje.
Didaktiki na vse spremembe v druţbi in potrebe po informacijah ne bi
mogli odgovarjati s sprotnim spreminjanjem učnega načrta, za kar
pravzaprav ni nobene potrebe. Ugotavljamo namreč, da ima učni načrt fizike
za osmi in deveti razred kar okoli 30 % nerazporejenih ur. Med razporejene oz.
definirane ure štejemo tiste, pri katerih so vsebine v učnem načrtu jasno
opredeljene, preostanek neopredeljenih ur pa je poleg ponavljanja,
preverjanja in podobnih aktivnosti namenjen izvajanju takšnih vsebin, za
katere izkaţejo interes učenci ali pa »so učitelju blizu«. Ravno v naboru teh
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nerazporejenih učnih ur pa vidimo moţnost za vnašanje sodobnih znanstvenih
dognanj v pouk osnovnošolske fizike.
Kadar gre za ustaljene učne teme iz učnega načrta, je učitelj suveren in
uspešno uvaja v pouk različne inovativne učne pristope (učne oblike in
metode). Kadar pa se odloči za izvedbo učne ure z njemu manj znano
fizikalno oz. interdisciplinarno tematiko (okoljske teme, trajnostni razvoj ipd.),
pa se na poti od ideje glede vsebine do pripravljene učne priprave za učno
uro poraja mnoţica vprašanj in dilem, ki so praviloma bolj didaktične kot
fizikalno-vsebinske narave. Učitelj se teţko odloči, kateri učni pristop naj izbere,
da bo učna ura dosegla zastavljene cilje.
Na podlagi mnenj mnogih učiteljev fizike v okviru projekta Razvoj
naravoslovnih kompetenc na Fakulteti za naravoslovje in matematiko ter
dodatno še mnenja nekaterih izbranih učiteljev smo izdelali t.i. kriterijski model
odločanja, s pomočjo katerega učitelj v linearnem smislu sledi zaporedju
»vprašanj«, na katera odgovori ga postopoma pripeljejo do izbire učnega
pristopa. Na podlagi izbranega učnega pristopa v zadnji fazi z bistveno manj
teţavami pripravi učno pripravo za učno uro. Uro izvede bistveno bolj suveren
in kompetenten, kakor če bi pripravljal učno uro »na slepo«, ne strukturirano.
Kriterijski model odločanja smo preverili s pomočjo dveh učnih ur: prva
je govorila o vlogi jedrske elektrarne Krško za proizvodnjo električne energije v
Sloveniji, druga pa o alternativnem načinu pridobivanja električne energije s
pomočjo svetlobnih celic. Obe temi sodita v področje razmišljanja o
trajnostnem razvoju, učinkoviti energetski rabi ter spoštljivem odnosu do
okolja.
Preverjanje v tej preliminarni raziskavi, ki je predmet tega prispevka, je
potekalo s pomočjo štiristopenjskih strategij presoje, orodja, ki razvršča
vzgojno-izobraţevalne cilje takole: analiza, primerjanje, sklepanje in
vrednotenje. V prvem delu ure je bil izveden predtest, sledila je obravnava
učne snovi v sklopu treh učnih ciljev pri vsaki uri, pred koncem učne ure pa je
bil izveden potest. V fazi analize pa smo meritev stanja znanja iz pred- in
potesta še deloma relativizirali, ko smo določili napredek. Iz testnih učnih ur
razberemo, da je bilo zaradi novih tem predznanje in obstoječa pojmovna
struktura učencev šibka, vsebina obeh učnih ur pa je delovala motivativno na
učence, saj je potest pokazal splošen napredek razredov v povprečju pri
doseganju niţjih ravni znanj (analiza, primerjanje). Pri testni uri, vsebinsko
vezani na jedrske elektrarne, pri kateri ni bilo prikazanega poskusa, se je
izkazalo, da boljši učenci niso zaznavno napredovali pri višjih ravneh znanj in
razumevanja. Pri uri, vsebinsko vezani na svetlobne celice, pa smo poleg
splošnega napredka razreda pri niţjih ravneh zaznali tudi znatno
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napredovanje boljših učencev v doseganju zahtevnejših ravni znanj in
razumevanja (sklepanje in vrednotenje).
Tako smo potrdili vse štiri, v raziskavi postavljene hipoteze. Uspeli smo
zgraditi koristen kriterijski model odločanja, ki je lahko učitelju v pomoč pri
snovanju učne ure vnašanja sodobnih znanstvenih dognanj v pouk
osnovnošolske fizike. Štiristopenjska razvrstitev vzgojno-izobraţevalnih ciljev, t.i.
strategije presoje, so se izkazale v empiričnem preizkusu kriterijskega modela
odločanja kot ustrezen pripomoček za merjenje predznanja (predtest) in
znanja po fazi usvajanja nove snovi (potest) ter določanja napredka tudi pri
učnih urah vnašanja sodobnih znanstvenih dognanj v pouk osnovnošolske
fizike. S pomočjo kriterijskega modela odločanja smo osnovali dve učni uri, s
katerima smo lahko preverili s katerimi učnimi pristopi se da izboljšati niţje
oblike razumevanja snovi (analiza in primerjava) pri večini učencev v razredu
ter tudi s katerimi učnimi pristopi izboljšamo tudi najvišje oblike razumevanja
snovi (sklepanje in vrednotenje) vsaj pri najboljših učencih.
Uspešnost tradicionalnih učnih metod pri vnašanju sodobnih
znanstvenih dognanj v osnovnošolski pouk fizike smo v naši preliminarni
raziskavi preverili s pomočjo strategij presoje ter pred- in potesta. Učne ure pa
osnovali s pomočjo kriterijskega modela odločanja. Rezultati v tem prispevku
predstavljene preliminarne raziskave so vodili k uspešnejši zastavitvi obseţnejše
raziskave, ki poleg elementov te vključuje še zasledovanje uspešnosti
posameznega učenca, saj potekajo pred- in potesti v pisni obliki. Pri analizi pa
se predvideva upoštevanje večih faktorjev, in sicer: spol, siceršnja ocena
posameznika iz fizike, starost in stratum. Zavedamo se, da je kriterijski model
odločanja ţivo orodje, ki se ga da še v veliki meri dopolnjevati, nadgrajevati in
tudi individualizirati, a je ţe v sedanji obliki uporaben kot didaktično orodje pri
učiteljevem izbiranju ustreznega učnega pristopa pri vnašanju sodobnih
znanstvenih dognanj v osnovnošolski pouk fizike.
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Povezava z generičnimi kompetencami
V članku sicer niso opisane generične kompetence, kaţe pa vsekakor
sam po sebi nanje, tako na učiteljeve kot na učenčeve. Logično je
pričakovati, da učitelj s pomanjkanjem kompetenc ne more zelo uspešno
nuditi učencem pomoči pri njihovem razvoju kompetenc. Zato se tu raje
osredotočim na učiteljeve kot na učenčeve generične kompetence. Prvi dve
(GK 1 in 2) sta na prvem mestu tudi pri učiteljevem zbiranju ter prečiščevanju
in didaktični obdelavi informacij iz različnih virov. Šele potem bo znal učitelj
vzpodbuditi tudi svoje učence k brskanju po spletnih straneh in drugih virih. Pri
tem mora imeti učitelj tudi pravo mero samozavesti. Kaj, če se boji, da bo
iznajdljivi učenec našel na spletnih straneh zanimivo informacijo, s katero bo
učitelja zbegal? S spoznavanjem novih vsebin sta tesno povezani tudi
naslednji dve GK: sposobnost interpretacije in sinteze zaključkov. Vsi poskusi,
seveda vključno s tistim o svetlobnih celicah, opisanem v članku, krepijo GK
10 in 11, takšni, ki so tesno povezani z ţivljenjskimi izkušnjami (takšen pa je tudi
opisan poskus), pa tudi GK 6 (Prenos teorije v prakso). Ĉeprav so GK v osnovi
enakovredne in komplementarne, se po mojem v šoli preveč zanemarja
ravno GK 6. Odvisno od poskusa do poskusa, od obravnavane aktualne teme
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in od učiteljevega učnega načina pa se lahko v enaki meri razvijajo tudi
druge kompetence.
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Dva osnovna tipa pouka in ergonomska razporeditev
pohištva – vpliv na generične kompetence
Samo Fošnarič, Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru

V prejšnjem poročilu sem pisal o ergonomski ureditvi učilnic, kjer se
upošteva starost otrok v prvih razredih 9-letne osnovne šole. Opozoril sem na
prilagoditev šolskih prostorov novim didaktičnim smernicam, kjer je vse več
kombiniranja različnih učnih načinov. Na primer, pri najmlajših šolarjih gre za
prepletanje učenja in igre. Temu ustrezno mora biti prilagodljiva tudi oprema
prostorov. Največ govora je bilo o univerzalnih šolskih učilnicah, ki morajo
omogočati različne dejavnosti, npr. imeti morajo čim več premičnega
pohištva. Po normativih nudi učilnica okrog 2 m 2 prostora na učenca. Ĉeprav
bi imel učitelj boljši pregled nad učenci v učilnici s kvadratnim tlorisom, so
učilnice v glavnem pravokotne, med drugim zaradi fizioloških učinkov:
stranska ploskev z učilnice daljšo stranico ima okna in tako je prostor bolj
osvetljen.
Vendar se da tudi pravokotno učilnico relativno dobro prilagajati
različnim dejavnostim. Tu omenim dva prevladujoča tipa pouka; frontalni z
učiteljevo razlago in demonstracijskimi poskusi na eni strani ter skupinsko delo
učencev (bodisi pri teoretičnem problemskem pouku bodisi pri mnoţičnih
poskusih). Najustreznejša razporeditev pohištva, posebno klopi in stolov
učencev, je za oba tipa pouka precej različna, ne le zaradi laţje izvedbe
dejavnosti temveč tudi v smislu kompetenc.
Zaradi laţje prilagoditve prostora so priporočljive nakladalne
enosedeţne mize, prav tako pa razni elementi na kolesih, npr. nizke omarice,
čim več iz lesa. Posebno pozornost zaradi praktičnosti pa moramo posvetiti
izbiri miz. Na trţišču so mize različnih oblik: kvadratne, pravokotne, okrogle,
polkroţne in trapezne, glede na obliko in velikost pa so lahko eno-, dvo- ali
večsedeţne. Poseben čar imajo npr. trapezne mize. Pri frontalnem pouku
sedita za takšno mizo dva učenca, pri skupinske delu pa lahko sestavimo
skupaj dve trapezni mizi v 6-kotno. Lahko pa napravimo z več trapeznimi
mizami tudi druge zanimive kombinacije. Pa tudi z običajnimi pravokotnimi
mizami se ob učiteljevi domiselnosti da narediti marsikaj. Po ISO standardu je
višina miz 52 cm, glede drugih dimenzij pa imamo pri enaki osnovni obliki več
moţnosti.
V projektu se kompetence razvrstijo po dveh klasifikacijah, kot ključne in
generične kompetence. Tu se osredotočim na generične kompetence (GK):
1. Sposobnost zbiranja informacij
2. Sposobnost analize literature in organizacija informacij
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3. Sposobnost interpretacije
4. Sposobnost sinteze zaključkov
5. Sposobnost učenja in reševanja problemov
6. Prenos teorije v prakso
7. Uporaba matematičnih idej in tehnik
8. Prilagajanje novim situacijam
9. Skrb za kakovost
10. Sposobnost samostojnega in timskega dela
11. Organiziranje in načrtovanje dela
12. Verbalna in pisna komunikacija
13. Medosebna interakcija
14. Varnost
Poglejmo si nekaj moţnih zamisli za postavitev in kombiniranje 2sedeţnih pravokotnih miz pri različnih nefrontalnih dejavnostih pouka, tako da
ţe s samo razporeditvijo vplivamo na prijetnejše vzdušje, samo delo in s tem
posredno na kompetence.
Po ena miza, z nasprotno postavitvijo učencev
Mize niso sestavljene skupaj, še vedno sedita po dva za eno mizo,
vendar direktno drug nasproti drugemu. Primerno za tekmovalno kresanje
mnenj po parih o nekem problemu. Učitelj predhodno postavi neko kritično
(lahko etično) vprašanje v zvezi z naravoslovjem ali nasploh, npr. vprašanje
vivisekcije (ţrtvovanje ţivali v medicinskih poskusih). Ĉe so mnenja v razredu
deljena in nasprotna, učitelj postavi »nasprotnike« po parih, kot je opisano
zgoraj. Nazadnje pari poročajo o izidih svojih diskusij. Vpliv predvsem na GK
4, 5, 10, 12, 13.
Po ena miza, z diagonalno postavitvijo učencev
Mize niso sestavljene skupaj, še vedno sedita po dva za eno mizo,
vendar na nasprotnih straneh diagonalno drug glede na drugega. To je
ugodno pri problemskem pouku in delu v parih, in sicer ko po dva učenca
najprej vsak zase prebereta neko novo gradivo in si zapišeta povzetke, potem
pa o snovi in sintezi zaključkov razpravljata med seboj. Po mojem mnenju ima
taka razporeditev dober psihološki učinek: učenca, ki sedita diagonalno, se
počutita v prvi fazi problemskega pouka bolj samostojna, neodvisna drug od
drugega. Vpliv predvsem na GK 2, 4, 5, 10, 12, 13.
Po dve mizi skupaj
Po dve mizi zloţimo skupaj tako, da sta v stiku daljši stranici, tako da se
dva učenca usedeta na eno stran, druga dva pa njima nasproti. To je
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najprimernejša razporeditev za skupinsko delo po štiri učence, ne glede na to
ali gre za preprost poskus (npr. opazovanje nihanja vzmetnega nihala, kjer na
sredini sestava miz dovolj prostora za postavitev poskusa) ali pa za teoretično
delo skupine. To je ugodno ta GK 12 in 13.
Po štiri mize v kvadrat z vmesnim prostorom
Mize se postavijo v kvadrat, tako da se na notranji strani njihove ploskve
dotikajo le v eni točki in na sredi nastane kvadraten prostor. Ena od moţnih
razporeditev učencev je 4+1: štirje sedijo vsak za svojo mizo na zunanjih
straneh, eden pa je v vmesnem prostoru, kjer se preseda s stola na stol
nasproti drugim štirim. Ta učenec ima vlogo vodje diskusije o nekem
problemu. GK: 12, 13.
Po tri mize v trikotnik
Mize se postavijo v trikotnik, tako da se na notranji strani njihove ploskve
dotikajo le v eni točki in na sredi nastane trikoten prostor. Ena od moţnih
razporeditev učencev je po dva in dva na zunanjih straneh miz, se pravi
skupinsko delo v šestih. Zelo primerna razporeditev za diskusije in problemski
pouk, na primer pri »moţganskih nevihtah« po skupinah v zvezi z nekim
vprašanjem iz naravoslovja. GK: 5, 10, 12, 13.
Po osem miz v osmerokotnik
Mize se postavijo v enakostraničen osmerokotnik, tako da se na notranji
strani njihove ploskve dotikajo le v eni točki in na sredi nastane osmerokoten
prostor. Ena od moţnih razporeditev učencev je po dva na zunanjih in po
eden notranjih straneh miz, se pravi skupinsko delo v treh za vsako mizo,
skupaj 24 učencev. V osrednjem prostoru lahko sedi en učenec, ki občasno
»naveţe« stike med skupinami. Zelo primerna razporeditev za diskusije in
problemski pouk, na primer pri »moţganskih nevihtah« po skupinah v zvezi z
nekim vprašanjem iz naravoslovja. GK: 5, 10, 12, 13.
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Skupne kompetence naravoslovnih predmetov
Sergej Faletič, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani

Uvod
Namen tega sestavka je opredeliti skupne naravoslovne kompetence
vseh naravoslovnih predmetov. Ţal tega ne morem storiti, saj kot strokovnjak
za področje fizike ne morem oceniti katere kompetence, kako in v kolikšni
meri lahko razvijajo drugi naravoslovni predmeti v srednji šoli. Lahko pa
opredelim, skladno z refernčnim okvirom Evropske unije (EU), katere
kompetence lahko razvija fizika v sklopu trenutnega učnega načrta,
trenutnega obsega ur in trenutnega načina poučevanja. Presek s
kompetencami drugih predmetov bo treba poiskati s primerjanjem
kompetenc, ki so jih strokovnjaki za ostale predmete izpostavili na svojem
področju. A opredelitev kompetenc, specifičnih za predmetno področje ni
namen tega sestavka.
Problem določanja skupnih kompetenc
Določati skupne kompetence vseh naravoslovnih predmetov po
mojem mnenju ni potrebno za dani projekt. Namen projekta je razviti
didaktične metode s katerimi bi lahko učitelji v okviru trenutnega učnega
načrta in obsega ur razvijali naravoslovne kompetence, ki so bile ţe večkrat
opredeljene od večih avtorjev. Menim, da bi morale biti kar te izhodišče, saj
jih tudi avtorji imenujejo naravoslovne kompetence in ne po posameznih
predmetnih področjih. Domnevam, da so torej to kompetence, za katere se
pričakuje, da jih bodo razvijali naravoslovni predmeti. Med različnimi
opredelitvami in razporeditvami kompetenc, se mi osebno zdi najboljša
opredelitev t. i. generičnih kompetenc t. i. Mayerjevega odbora. Na osnovi
teh kompetenc se mi zdi najlaţe klasificirati posamezne aktivnosti pri pouku in
posamezne didaktične metode ter določiti, katera metoda lahko razvija
katere kompetence in na kakšen način. Za tako klasifikacijo in posledičen
razvoj ustreznih učnih metod in gradiv ni potrebno vedeti ali določeno
kompetenco razvija ţe kak drug predmet ali ne. Vsak predmet naj bi bil v prvi
vrsti namenjen temu, da po najboljših močeh pripravi dijaka na poklicno in/ali
študijsko pot ter v zadnjem času še posebej na vseţivljenjsko učenje in
odgovorno ravnanje v druţbi. Predmeti so si po načinu dela, vsebinah in
metodah precej različni med sabo, zato so različno primerni za razvoj različnih
kompetenc. Posledično se mi zdi bolje opredeliti, katere kompetence lahko
razvija vsak posamezen predmet, in razviti specifične didaktične metode, ki
bodo prilagojene specifičnim okoliščinam v katerih pouk posameznega
predmeta poteka.
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.

457

V okviru skupnih vsebin, ki so predmet tega projekta, si predstavljam
predvsem medpredmetno povezovanje, ki pa ne sloni na tem, katere
kompetence posamezni predmeti razvijajo, ampak na vsebini predmetov. Za
učinkovito medpredmetno povezovanje, pa še to ni dovolj, pač pa je
potrebno, da poznavalci, strokovnjaki in izkušeni praktiki posameznih področij
skupaj sestavijo neko vsebinsko smiselno celoto, katere dele lahko posamezni
predmeti razvijejo v okviru obstoječih učnih načrtov, obsega ur in metod dela.
Tudi pri tem, sicer po vsebini in s stališča didaktičnih metod zelo zahtevnem
delu, tako ne vidim potrebe po opredelitvi skupnih kompetenc. Verjamem
pa, da se bo ravno na tem področju najbolje obrestovalo sodelovanje
različnih naravoslovnih predmetov in si od tega dela projekta veliko obetam,
a kljub temu naj ta del ne bi imel prednosti pred razvijanjem metod,
pripomočkov in didaktičnih prijemov za posamezne predmete, saj je deleţ
medpredmetnega povezovanja v šolstvu še vedno razmeroma majhen, mi
pa ţelimo doseči čim boljši razvoj kompetenc pri čim širšem številu dijakov. Kar
pomeni čim več takih didaktičnih pristopov, da bodo pri dijaku čim bolje
razvijala opredeljene kompetence. Ker je količinsko veliko več pouka
posameznega predmeta kot medpredmetnega povezovanja, menim, da bi
bilo treba dati največjo teţo razvoju didaktičnih metod posameznih
predmetov. A tudi to ni predmet pričujočega sestavka.
Zaključek
Menim, da so naravoslovne kompetence, torej tudi skupne
naravoslovne kompetence, ţe opredeljene v Evropskem referenčnem okvirju,
Mayerjevih generičnih kompetencah in drugih delih na to temo in bi morali iz
njih izhajati, saj se tudi naslanjamo na rezultate evropskih in svetovnih raziskav,
ki so ali pa še bodo, domnevam, usklajene z omenjenimi referencami. Zato se
mi ne zdi potrebno dodatno poglobljeno določanje kompetenc, ki naj bi bile
skupne vsem naravoslovnim predmetom, saj ţe izraz naravoslovne
kompetence namiguje, da naj bi šlo za kompetence, ki so skupne vsemu
naravoslovju. Poleg tega kot strokovnjak za zgolj eno področje ne morem
korektno oceniti, katere kompetence razvijajo drugi predmeti in katere so
posledično skupne kompetence. Lahko opredelim kompetence, ki jih razvija
moje specifično področje in predlagam metode, ki naj te kompetence čim
učinkoviteje razvijejo, a to še pride na vrsto v, po mojem mnenju,
najpomembnejšem delu tega projekta in ni predmet tega sestavka. Zaradi
vsega naštetega, ţal, skupnih naravoslovnih kompetenc ne morem korektno
opredeliti.
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Tabela generičnih kompetenc za vrtec
Jasna Novak, Vrtec Vuzenica

ZNANJA

Otrok pozna pojave na
nebu ter spoznava
vremenske pojave.

Otrok pozna, da na
njegovo zdravje vpliva
okolje in on sam.

ZNANJA
Otrok odkriva, spoznava
in primerja ţiva bitja,
njihova okolja in sebe kot
enega izmed njih.

ZNANJA

1. generična kompetenca: SPOSOBNOST ZBIRANJA INFORMACIJ
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Opazuje nebo, pojave na
nebu (sonce, luna,
Opazovanje
zvezde, mavrica), opisuje
in sodeluje v pogovorih.
Išče znanja po literaturi
Opazuje, spremlja in
beleţi vreme.
Neguje svoje telo.

OPOMBE

Zdrava prehrana,
rekreiranje, bivanje na
prostem.
3. generična kompetenca : SPOSOBNOST INTERPRETACIJE
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Sposobnost logičnega
Otrok obišče ţivalski vrt,
mišljenja
park, kmetijo, njivo, vrt,
gozd…
Opazovanje, opisovanje in
primerjanje.
Obisk knjiţnice in zbiranje
podatkov.
6. generična kompetenca : PRENOS TEORIJE V PRAKSO
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO

OPOMBE

OPOMBE
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Otrok si pridobiva izkušnje
in ve, kako sam in drugi
ljudje vplivajo na naravo
in kako lahko dejavno
prispeva k varovanju in
ohranjanju naravnega
okolja.

ZNANJA

Otrok rabi simbole, s
simboli zapisuje dogodke
in opisuje stanje.

Otrok klasificira in
razvršča.

ZNANJA

Otrok sodeluje pri
ločenem zbiranju
odpadkov ali ponovni
uporabi ali predelavi
(izdelovanje papirja),
recikliranje.
Sposobnost organizacije

Otrok sodeluje v
pogovoru o posledicah
kopičenja odpadkov za
okolje in zdravje.

Skupaj si izdelamo
različne zabojnike za
ločeno zbiranje
odpadkov.
7. generična kompetenca : UPORABA MATEMATIČNIH IDEJ IN TEHNIK
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Otrok opazuje
spremembe v daljšem
časovnem obdobju
(opazovanje sebe,
drevesa, parka, rasti
rastlin, ţivalskih mladičev)
in s simboli označuje
dogajanja.
Otrok odkriva in spoznava
lastnosti teles (kaj plava,
Preizkušanje
se potopi, kaj se topi, kaj
lebdi…)
11. generična kompetenca : ORGANIZIRANJE IN NAČRTOVANJE DELA
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO

OPOMBE

OPOMBE
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Primer: Zunaj piha?
Otrok odkriva lastnosti
zraka.

Načrtovanje dela (otrok
se igra z zrakom,
uporablja vetrnice,
pahljače, letala, zmaje,
balone, mehurčke in
ugotavlja lastnosti, ki
omogočajo gibanje v, po
zraku.

Skupaj si izdelamo idejni
načrt, kaj ţelimo spoznati
in kako organizirati in
načrtovati delo
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Tabela generičnih kompetenc za predšolske otroke
Martina Črešnik, Vrtec Muta

ZNANJA
Odkrivati, spoznavati
spremembe v ţivljenju,
Rojstvo, rast..

1. generična kompetenca: SPOSOBNOST ZBIRANJA INFORMACIJ
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Zavedanje samega sebe
Opazuje dojenčke, slike,
opazovanja, primerjanja,
fotografije, se pogovarja
spoznavanja
Zanimanje za razlike in
o razvoju
podobnosti
Opazuje sebe in druge
Ob neposrednem
opazovanju sebe v
ogledalu

Spoznavati svoje telo
in ga primerjati

Opazovanja, primerjanja

Spoznati,da mu uţivanje
različne hrane pomaga
ohranjati zdravje..
Spoznati čutila

Spoznavanje
Preko čutil

Prepoznava čutila preko
izkustev

Odkrivati in spoznavati
lastnosti materialov

Zbiranja, odkrivanja,.
Spoznavanja

Ob uporabi čutil
Oblikovanje in igra z
materiali

Ugotoviti hitrost gibanja
predmetov in bitij
Odkrivati lastnosti zraka

Ugotavljanja,
Primerjanja

Ob neposrednem
preizkušanju
gibanja telesa,
predmetov

Uporabljati literaturo za
zbiranje informacij

Iskanje in zbiranje

Poznati moţnosti in
načine uporabe za
zbiranje informacij na
vseh področjih

Spoznati podobnosti in
razlike

OPOMBE
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ZNANJA
Opazovati rast rastlin in
znati zanj poskrbeti
ZNANJA

3. generična kompetenca : SPOSOBNOST INTERPRETACIJE
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Zbiranje informacij ob
literaturi, in preko
izkustvenega učenju

Predvidevanje, sklepanje,
mišljenja

6. generična kompetenca : PRENOS TEORIJE V PRAKSO
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO

Odkrivati in spoznati
naravni pojavi v okolju

Znajti se v situacijah,

Uporabi spoznanja v
situaciji

Zbiranje odpadkov

Sposobnost ločevanja,
Prepoznava

Kam z odpadki,
Spoznava, spodbuja,
ločuje

Znanja o ţivalih
Uporabi znanja

Zmoţnost motivacije

V neposrednem okolju
uporablja znanja

ZNANJA

OPOMBE

7. generična kompetenca : UPORABA MATEMATIČNIH IDEJ IN TEHNIK
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO

Spoznavanje vremena
in zapisovanje v tabelo

Uporabiti znak, spretnost v
dogovarjanju

Dogovarjanje

Riše znake v tabelo

Meritev tekočine z
nestandardnimi enotami

V igri z tekočinami

Dogovarjanje

Preliva iz posode v
posodo
prešteva

Razvršča predmete, po
lastnostih

Spretnost v razvrščanju

OPOMBE

OPOMBE

Se igra, sklepa
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Spoznava gibanje ljudi
in predmetov

Uporablja, se giba,
opazuje, sklepa

Voda v različnih stanjih

Prepoznava, loči

ZNANJA
Razumevanje pravil
vedenja v druţbi

Medsebojna
komunikacija

Preizkuša preko lastnih
izkušenj, spuščanje, tek,
voţnja..
Z eksperimentiranjem
preko opazovanja

13. generična kompetenca : MEDSEBOJNA INTERAKCIJA
SPRETNOSTI
ODNOSI
NAČIN, KAKO
Sposobnost negovanja
medsebojnih odnosov

Motivacija za sodelovanje
z drugimi

OPOMBE

V igri, dejavnostih,
komunikaciji
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Temeljni koncepti značilni za spoznavanje okolja in
opredelitev kompetenc
Davorka Pregl, učiteljica v 1.triadi OŠ

NALOGA 1: Identifikacija temeljnih konceptov
Predmet spoznavanje okolja je zasnovan tako, da pokaţe vso
kompleksnost, raznolikost in prepletenost dejavnikov, ki delujejo v človekovem
naravnem in druţbenem okolju.
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). Vsebine predmeta so
zasnovane na temeljnih pojmih, ki omogočajo nadgrajevanje v predmetih
naravoslovje in tehnika ter predmetu druţba v drugem triletju in v naravoslovnih
in tehničnih ter druţboslovnih predmetih v tretjem triletju.
Cilj predmeta spoznavanje okolja je zato tudi organizacija pouka
(ustvarjanje pogojev in priloţnosti), ki bo omogočal razvijanje sposobnosti
(spretnosti) in postopkov: primerjanja, razvrščanja, urejanja, merjenja,
zapisovanja podatkov, napovedovanja in sklepanja, eksperimentiranja ter
sporočanja.
Zajema generične kompetence na področju naravoslovja znane tudi
kot predmetno-neodvisne oziroma transverzalne kompetence, kot so
komuniciranje, reševanje problemov, logično mišljenje, vodenje, kreativnost,
motivacija, timsko delo in sposobnost učenja. V zadnjem obdobju pridobiva
na pomenu zlasti slednja kompetenca, in sicer v kontekstu vseţivljenjskega
učenja. To so kompetence, ki jih posameznik bolj kot s specifičnim učenjem
določene snovi razvija z načinom dela.
Ob spoznavnih ciljih se uresničujejo tudi socialne kompetence v prvem
triletju, (komunikacija, odnosi med učenci in učiteljem) osebne kompetence
(radovednost, motivacija, kreativnost, skeptičnost, poštenost, navdušenje,
samospoštovanje, zanesljivost, odgovornost, iniciativnost in vztrajnost,
razvijanje delovnih navad (kako se učiti), ustvarjalnost (eksperimentiranje)telesno
gibalni cilji (ročne spretnosti, varnost pri delu) in čustveni cilji (pozitivna
samopodoba, odnos do narave).

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.

465

Temeljni koncept
SPO v katerem so zdruţene vsebine vseh
naravoslovnih področij, (kemija, fizika, biologija).
Neposredno spoznavanje ţive narave;
Odkrivanje in določanje lastnosti snovi in teles;
Različni načini prenosa in obdelave informacij.
spoznajo različne načine prenosa in obdelave informacij

Ti trije koncepti so pri SPO v 1.triadi v OŠ skupni vsem naravoslovnim
področjem. Na osnovi teh konceptov lahko razvijamo dejavnosti s katerimi
spoznajo
različne
načine prenosa i n obdelave informacij
bomo
razvijali
kompetence.
Bolj kot o konceptu pa bi lahko na začetni stopnji naravoslovja v 1.triadi
v OŠ govorili o medpredmetni povezanosti.
Kako se koncept oz. povezanost kaţe pri vseh treh naravoslovnih
predmetih:
Temelji koncepti, skupni vsem naravoslovnim predmetom
Odkrivanje in določanje lastnosti snovi in teles;
Temeljni koncepti značilni za
biologijo

Temeljni koncepti značilni za
fiziko

Temeljni koncepti značilni za
kemijo

Voda v naravi

Zmrzovanje vode, večja
prostornina

Mešanje snovi z vodo

NALOGA 2:
Skupne naravoslovne kompetence, ki so pojmovane kot presek znanj,
spretnosti in odnosov.
Ker pa se ljudje razlikujemo po pristopih, sem izbrala prvi ponujeni prvi
načinu dela, kjer bom identificirala kakovostne obstoječe dejavnosti, način
izvedbe ter jim pripisala nabor generičnih kompetenc, posredovanih v enem
od predhodnih dokumentov.
Zato sem obrnila vrstni red v posredovani tabeli in jo začela izpolnjevati
v drugi smeri.
Opredelila bom ţe podane generične kompetence:
a) sposobnost zbiranja informacij,
b) sposobnost analize in organizacija informacij,
c) sposobnost interpretacije,
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d) sposobnost sinteze zaključkov,
e) sposobnost učenja in reševanja problemov,
f) prenos teorije v prakso,
g) uporaba matematičnih idej in tehnik,
h) prilagajanje novim situacijam,
i) skrb za kakovost,
j) sposobnost samostojnega in timskega dela,
k) organiziranje in načrtovanje dela,
l) verbalna in pisna komunikacija,
m) medosebna interakcija,
n) varnost, …
Opredelitev kompetenc
Dejavnost
Ledeni ali sneţeni dan,
igre s snegom in ledom,
taljenje ledu in snega
ter zmrzovanje vode,
opisovanje in
primerjanje lastnosti
ledu in tekoče vode

Generične kompetence
-sposobnost zbiranja
informacij,
-sposobnost analize
-sposobnost interpretacije,
-sposobnost sinteze zaključkov,
-sposobnost učenja in reševanja
problemov,
-prenos teorije v prakso,
-sposobnost samostojnega in timskega
dela,
-organiziranje in načrtovanje dela,

Gibanje otrok s
pripomočki: drča,
gugalnica, sanke,
smuči, vozila s
kolesi, primerjanje
gibanj, opisovanje
gibanj

• sposobnost zbiranja informacij,
• sposobnost analize in organizacija
informacij,
• sposobnost interpretacije,
• sposobnost sinteze zaključkov,
• sposobnost učenja in reševanja
problemov,
• prenos teorije v prakso,
• prilagajanje novim situacijam,
• varnost, …

Mešajo snovi
Opazujejo lastnosti
sestavin in lastnosti
zmesi
Ugotavljajo
spreminjanje lastnosti

• sposobnost zbiranja informacij,
• sposobnost analize in organizacija
informacij,
• sposobnost sinteze zaključkov,
• prenos teorije v prakso,
• uporaba matematičnih idej in
tehnik,
• prilagajanje novim situacijam,
• sposobnost samostojnega in
timskega dela,
• organiziranje in načrtovanje dela,

Znanja in spretnosti

Ravnanje z merilnimi
inštrumenti;
Povezava med dejavniki
okolja Dejavniki okolja niso
konstantni in so lokalno
neenaki;

Ravnanje s pripomočki za
gibanje

Snov, zmes;
Ravnanje z različnimi snovmi
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Iskanje, odkrivanje,
opazovanje,
raziskovanje ţivih bitij v
njihovih okoljih v okolici
šole in doma, v učilnici

urejanje gojilnic za ţivali
sajenje, sejanje in
potikanje rastlin v
lončke, korita, na
šolskem vrtu
negovanje in skrb za
ţivali in rastline v
gojilnicah in v naravi
pogovor o ţivalih in
rastlinah, ki jih imajo
doma
neškodljivo
eksperimentiranje z
rastlinami in ţivalmi v
gojilnicah

Pripravljanje zbirk snovi
(les, kamnine, steklo,
tekstil, ipd.) in
predmetov odkrivajo
določajo lastnosti snovi
in teles

Opazovanje in
puščanje sledov v mivki,
blatu, sledovi ţivali in
vozil

Opazovanje in risanje v
dveh legah:
gibanje škarij in klešč,
zloţljivi stoli,

• verbalna in pisna komunikacija,
• medosebna interakcija,
• varnost, …
• sposobnost zbiranja informacij,
• sposobnost analize
• sposobnost sinteze zaključkov,
• sposobnost učenja in reševanja
problemov,
• sposobnost samostojnega in
timskega dela,
• organiziranje in načrtovanje dela,
• verbalna in pisna komunikacija,

soodvisno ţivih bitij od drugih
bitij in od neţive narave

• sposobnost zbiranja informacij,
• sposobnost analize in organizacija
informacij,
• sposobnost interpretacije,
• sposobnost sinteze zaključkov,
• sposobnost učenja in reševanja
problemov,
• prenos teorije v prakso,
• prilagajanje novim situacijam,
• sposobnost samostojnega in
timskega dela,
• organiziranje in načrtovanje dela,
• verbalna in pisna komunikacija,
• medosebna interakcija,
• varnost…

rastline potrebujejo
svetlobo, vodo,
zrak, prst,
ţivali potrebujejo hrano,
vodo, zrak,
za aktivnost i n rast
potrebujemo hrano,
Sajenje, sejanje, urejanje
gojilnic

• sposobnost analize in organizacija
informacij,
• sposobnost sinteze zaključkov,
• prenos teorije v prakso,
• sposobnost samostojnega in
timskega dela,
• varnost, …

lastnosti teles: velikost, teţa,
oblika; lastnosti
snovi: barva, otip
(gladko - hrapavo,
trdo - mehko, toplo
- hladno), vonj
uporaba "raziskovalnih
škatel",

• sposobnost analize in organizacija
informacij,
• sposobnost sinteze zaključkov,
• sposobnost učenja in reševanja
problemov,
• prenos teorije v prakso,
• sposobnost samostojnega in
timskega dela,

• sposobnost analize in organizacija
informacij,
• sposobnost interpretacije,

po sledovih lahko določimo
smer, način gibanja in
obliko ter veli kost telesa

gibanje tehničnih naprav in
vozil ter njihovih delov
Eksperimentiranje z vozili,
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deţnik, kljuka na vratih,
vodovodne
pipe, kolo
opazujejo in razstavljajo
tehnične igrače
in druge preproste
tehnične predmete
ter opisujejo namen in
povezovanje
sestavnih delov
gradnja modelov z
uporabo
konstrukcijskih zbirk
Opazovanje in
opisovanje
spreminjanja in gibanja
oblakov opazovanje
sprememb v naravi,
povezovanje z
vremenom in letnimi
čaši

Proizvajanje zvoka na
različne načine,
zaznavanje zvoka,
zvočne ovire, mala
otroška glasbila

Uporaba kasetofona pri
učenju uporabljanje
računalnika pri različnih
dejavnostih

Izdelava preprostih
preglednic: zaporedje
sošolcev (abecedno
zaporedje in druga
moţna zaporedja),

• sposobnost sinteze zaključkov,
• prenos teorije v prakso, ,
• sposobnost samostojnega in
timskega dela,
• organiziranje in načrtovanje dela,
• varnost, …

tehničnimi igračami in
sestavljankami,

• sposobnost zbiranja informacij,
• sposobnost analize in organizacija
informacij,
• sposobnost interpretacije,
• sposobnost sinteze zaključkov,
• sposobnost učenja in reševanja
problemov,
• prenos teorije v prakso,

oblaki i n veter,
veter kot premikanje zraka

• sposobnost zbiranja informacij,
• sposobnost analize in organizacija
informacij,
• sposobnost interpretacije,
• sposobnost sinteze zaključkov,
• sposobnost učenja in reševanja
problemov,
• prenos teorije v prakso,
• prilagajanje novim situacijam,
• organiziranje in načrtovanje dela,
• verbalna in pisna komunikacija,
• varnost, …

sprejemanje zvoka
- uho, ton, moč in trajanje
zvoka

• sposobnost zbiranja informacij,
• sposobnost sinteze zaključkov,
• sposobnost učenja in reševanja
problemov,
• prenos teorije v prakso,
• uporaba matematičnih idej in
tehnik,
• prilagajanje novim situacijam,
• sposobnost samostojnega in
timskega dela,
• varnost, …
• sposobnost zbiranja informacij,
• sposobnost analize in organizacija
informacij,
• sposobnost interpretacije,
• sposobnost sinteze zaključkov,

shranjevanje in
uporaba podatkov in
informacij
Ravnaje s pripomočki za
sprejemanje in
pošiljanje podatkov in
informacij
(radio, TV, video, telefon,
kasetofon, računalnik, CD)

obdelava podatkov in
informacij

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.

469

obiski knjiţnice, ogled in
izposoja
knjiţničnega gradiva,
obiski razstav,
zbirk, muzejev

• sposobnost učenja in reševanja
problemov,
• uporaba matematičnih idej in
tehnik,
• verbalna in pisna komunikacija,
• medosebna interakcija,
• varnost, …

Sušenje gob, jabolk
ipd., primerjanje teţe ali
veli kosti sadeţev pred
sušenjem in po njem,
opazovanje gnitja
jabolka, preperevanje
listja, papirja, plastike,
opisovanje sprememb
in pogojev preizkušanje
spreminjanja snovi v
vodi, raztapljanje snovi
v vodi

• sposobnost zbiranja informacij,
• sposobnost analize in organizacija
informacij,
• sposobnost sinteze zaključkov,
• prenos teorije v prakso,
• skrb za kakovost,
• organiziranje in načrtovanje dela,
• verbalna in pisna komunikacija,
• varnost, …

Mehčanje plastelina z
gnetenjem, taljenje
parafina, čokolade,
pečenje toasta,
priprava testa in
pečenje piškotov,
opazovanje in
opisovanje
spreminjanja lastnosti,
oblikovanje preglednic

• sposobnost zbiranja informacij,
• sposobnost analize in organizacija
informacij,
• sposobnost interpretacije,
• sposobnost sinteze zaključkov,
• sposobnost učenja in reševanja
problemov,
• prenos teorije v prakso,
• sposobnost samostojnega in
timskega dela,
• organiziranje in načrtovanje dela,
• verbalna in pisna komunikacija,
• varnost …

Poskusi z zrakom,
poskusi za dokazovanje
zraka v prostoru poskusi
z gibanjem zraka

• sposobnost zbiranja informacij,
• sposobnost analize in organizacija
informacij,
• prenos teorije v prakso,
• uporaba matematičnih idej in
tehnik,

Poskusi s spreminjanjem
gibanja z dotikom:
hitrost in smer vetra
vpliva na vrtenje
vetrnice, vodni tok
vpliva na gibanje
mlinčka spreminjanje
gibanja na daleč,
poskusi z magneti,
poskusi z plavajočimi

• sposobnost zbiranja informacij,
• sposobnost analize in organizacija
informacij,
• sposobnost interpretacije,
• sposobnost sinteze zaključkov,
• sposobnost učenja in reševanja
problemov,
• prenos teorije v prakso,
• uporaba matematičnih idej in
tehnik,

sončna svetloba,
zrak i n voda
spreminjajo snovi,
nekatere lastnosti se
spremenijo
načrtovanje,
napovedovanje,
postavljanje hipotez,
eksperimentiranje,
sporočanje, uporaba
preglednic, grafov).

snovi pri segrevanju
spreminjajo lastnosti
eksperimentiranje s snovmi

Snovi zavzemajo prostor,
zrak kot predstavnik plinov (v
zraku so različni plini,
kisik je pomemben
za dihanje), onesnaţen zrak;
gibanje v zraku in v vodi.

gibanja teles
zunanji vplivi na smer i n
hitrost gibanja teles
primerjava premih
gibanj, od kdaj do
kdaj, od kod in kam,
kako dolgo, kako
hitro
Izvajanje poskusov s
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igračami igre z vozili,
ţogami in kroglami,
opisovanje gibanja,
začetek in konec
gibanja, primerjanje
hitrosti

Poskusi s sončno
svetlobo, drugi viri
svetlobe, smer
svetlobe, poskusi z
odbijanjem sončne
svetlobe, odbijanje od
vodne gladine,
odbijanje od zrcal,
nastajanje senc

• prilagajanje novim situacijam,
• verbalna in pisna komunikacija,
• medosebna interakcija,
• varnost, …

• sposobnost zbiranja informacij,
• sposobnost analize in organizacija
informacij,
• sposobnost interpretacije,
• sposobnost sinteze zaključkov,
• sposobnost učenja in reševanja
problemov,
• prenos teorije v prakso,
• prilagajanje novim situacijam,
• sposobnost samostojnega in
timskega dela,
• organiziranje in načrtovanje dela,
• verbalna in pisna komunikacija,
• varnost, …

sistematičnim
spreminjanjem spremenljivke
npr. visšne klanca,
vzgoja
po katerem spuščamo
vozilo.

lastnosti sončne
svetlobe;
svetlobo zaznamo z
vidom,
čutilo za vid je oko

Ob izbranih dejavnostih sem ugotovila, da so dejavnosti najmanjkrat
razvijale naslednje generične kompetence:
a) uporaba matematičnih idej in tehnik,
b) skrb za kakovost,
Zato bom v prihodnje bolj pozorna na dejavnosti, ki bi razvijale te
generične kompetence.
In še nekaj o odnosih (stališčih), ki so pojmovana kot skupni civilizacijski
temelj, ki naj bi jih razvijali (odnos do naravoslovja ter odnos do naravoslovja
kot znanosti) oz. vrednot in odnosov, ki naj bi jih posameznik posedoval v
odnosu do ţive in neţive narave.
Otroci pri SPOZNAVANJU OKOLJA osebno doţivljajo in upoštevajo
izkušnje in zamisli, ki jih oblikujejo v šoli in zunaj nje. Njihove zamisli in izkušnje so
lahko izhodišče za načrtovanje pouka, ki bo zamisli razvijal v smeri znanstvenih
pojmov. Pouk je organiziran tako, da učenci in učenke razvijajo svoje zamisli
in odkrivajo nova spoznanja ob konkretnih dejavnostih in v kontekstu, ki jim je
blizu.
Znanje se prenaša od enega do drugega in ne nastaja le iz lastne
izkušnje. Pri obravnavanih vsebinah je poudarek na raziskovanju.
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Učiteljica poskrbi, da ţiva bitja spoznavajo predvsem neposredno v naravi,
pa tudi v gojilnicah, kjer jih trajno gojijo, ali le začasno prinašajo v učilnico ter
vračajo v naravo. Učenci in učenke skrbijo za ţiva bitja v razredu. Pri skrbi za ţivali
in rastline jim omogočimo čim večjo samostojnost. Pri opazovanju jih navajam,
da varno uporabljajo vsa moţna čutila ter da varno delajo z ţivimi bitji (varno
zase in za ţiva bitja).
Učilnica postane učencem in učenkam zanimiv prostor, opremljen z
zbirkami, pripomočki, priročno knjiţnico, raziskovalnimi kotički in izdelki ter
poročili.
Zato je v prvem triletju vloga učiteljice še posebno pomembna. Učitelj
oziroma učiteljica je vir znanja in središče dogajanja. Organizira, vodi
aktivnosti, spodbuja, animira, koordinira, opazuje in ocenjuje, pomaga in
spodbuja in je najbogatejši vir informacij in hkrati vpliva na vrednote in odnose,
ki naj bi jih posameznik posedoval v odnosu do ţive in neţive narave.
NALOGA 3: Pogled v prihodnost
Rada bi, da bi tudi nam, ki smo zaposleni v OŠ v 1.triadi in sodelujemo
v projektu v skupini skupni predmeti, namenili več smernic za načrtnejše delo,
ki bi zamisli razvijal v smeri znanstvenih pojmov in sprememb.
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Poročilo o povezavi med ekološkim pohodom učencev in
razvojem generičnih kompetenc
Mojca Dobnik Repnik, Osnovna šola Vuzenica

Poročilo opisuje povezavo med ekološkim pohodom, opisanim v
nadaljevanju, in razvojem 13 generičnih kompetenc (GK), ki so po vrsti:
1. Sposobnost zbiranja informacij
2. Sposobnost analize literature in organizacija informacij
3. Sposobnost interpretacije
4. Sposobnost sinteze zaključkov
5. Sposobnost učenja in reševanja problemov
6. Prenos teorije v prakso
7. Uporaba matematičnih idej in tehnik
8. Prilagajanje novim situacijam
9. Skrb za kakovost
10. Sposobnost samostojnega in timskega dela
11. Organiziranje in načrtovanje dela
12. Verbalna in pisna komunikacija
13. Medosebna interakcija
Ekološkega pohoda so se udeleţili učenci 3. razreda OŠ Vuzenica in tudi
njihovi sorodniki (vključno s starimi starši), tako da ga lahko imenujemo Ekološki
pohod treh generacij. Njegovo organizacijo je vzpodbudilo tudi dejstvo, da je
postala naša šola v šolskem letu 2008/09 eko-šola. V nadaljevanju bom
navedla članek v originalni obliki, ki je bil poslan kot prispevek za IV.
Mednarodno znanstveni posvet »Ekologija za boljši jutri«, marec 2009, RIS
(Raziskovalno izobraţevalno središče) v kraju Rakičan. Potem bom na kratko
opisala povezavo vseh dejavnosti pohoda z GK po gornjih številskih oznakah
(npr. GK 1 = sposobnost zbiranja informacij).
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Ekološki pohod učencev tretjega razreda osnovne šole
Mojca Dobnik Repnik, Osnovna šola Vuzenica

Povzetek: Ekološki pohod učencev tretjega razreda osnovne šole
Pomembno je, da otroke ţe v prvih razredih osnovne šole seznanimo s
pomenom ekoloških vsebin. Moţnih je mnogo aktivnosti izven učilnice, kjer z
doţivljajskimi izkušnjami doseţejo trajnejša znanja. V šoli naj bi se po vzoru
uspešnih pedagoških praks vpeljalo tudi medgeneracijsko sodelovanje in
medpredmetne povezave.
V šolskem letu 2008/09 je naša šola postala EKO ŠOLA, zato smo v tem
duhu ţe takoj na začetku šolskega leta za učence Osnovne šole Vuzenica
organizirali »EKOLOŠKI POHOD«. Predstavila bom Ekološki pohod učencev
tretjih razredov naše šole. Vsebine pohoda so bile medpredmetno povezane,
denimo športna vzgoja (gibanje) in spoznavanje okolja (prometna vzgoja,
ekološka vzgoja).
Pohoda se je poleg tridesetih učencev tretjih razredov in dveh učiteljic
udeleţilo še preko 40 sorodnikov učencev (staršev, dedkov, babic), tako da je
bil to Ekološki pohod treh generacij.
Pohod je bil opazovalne narave, saj so morali učenci na poti beleţiti
svoja opaţanja. Opazovali so gostoto prometa na različnih tipih cest ter
preštevali pešce, kolesarje, število vozil posameznih kategorij. Sproti smo se
pogovarjali o vplivu prometa na okolje. Na poti smo iskali ekološke otoke,
divja odlagališča in s primerno opremo ločeno pobirali smeti. Polne vreče
odpadkov so hišniki odpeljali s kombijem. Odziv staršev je bil zelo pozitiven, pa
tudi učitelji in učenci smo bili zelo zadovoljni z izvedbo Ekološkega pohoda.
V razredu smo v tem šolskem letu uvedli tudi ločeno zbiranje odpadkov,
tako da se dnevno navajamo na ekološko ozaveščen način ţivljenja. V
mesecu januarju smo oblikovali tudi EKO KOTIĈEK v učilnici.
Ključne
besede:
Ekološka
medgeneracijsko sodelovanje.

vzgoja,

medpredmetne

povezave,

Abstract: Ecological hiking of third grade pupils of primary school
It is important that we teach children already in the first years of primary
school on the importance of ecological contents. There are many possible
activities outside the classroom, where the children through adventure
experiences achieve sustainable knowledge. Based on examples of
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successful pedagogical practice there should be more intergenerational
cooperation and cross-curricular links.
At the beginning of the school year 2008/09, our school became Eco
School, so we have organized in that spirit for pupils of elementary school
Vuzenica "ECOLOGICAL HIKING". I will present ecological hiking of third grade
pupils of our school. Contents of hiking were related to cross-curricular links,
such as sport (moving) and learn about the environment (transport and
environmental education).
There were present in addition to thirty third grades pupils and two
teachers also over 40 relatives of pupils (parents, grandfathers and
grandmothers) so that was three generations ecological hiking.
The hiking was organized in observing type; the pupils had to collect
observing data. They observed the density of traffic in different types of roads
and counted pedestrians, cyclists, the number of vehicles of each category.
We were talking about the impact of traffic on the environment. On the
way we were looking for recycle stations, wild rubbish dumps and we
separately collected rubbish with the appropriate equipment.
The Housekeeper took away bags with the collected rubbish. The
reaction of parents was very positive; teachers and pupils were very satisfied
with the performance of ecological hiking.
In the classroom we introduced in this school year a separate collection
of waste, so that the children get used to environmental friendly lifestyle daily.
In the month of January was also developed ECO CORNER in the classroom.
Keywords: Environmental teaching, cross-curricular links, intergenerational
cooperation.
Uvod
Naloga osnovne šole je med drugim tudi naslednja: otroke moramo
poučevati in vzgojiti tako, da bodo imeli spoštljiv odnos do narave in okolja.
Pri tem smo lahko uspešni le, če obstaja dobro sodelovanje tako učiteljev na
eni strani kot tudi staršev in ostalih sorodnikov na drugi strani v domačem
okolju otroka. Kakšen odnos ima otrok do okolja se vidi doma in v šoli, zato se
je potrebno tega segmenta vzgoje lotiti celovito in sistematično. Naši otroci
imajo ţal prepogosto slab zgled v nas, odraslih, saj na poti v šolo srečajo tudi
divja odlagališča odpadkov ter onesnaţene reke in potoke. V skladu z
ţelenim razvojem sodobne druţbe moramo otroke postopoma skozi celotno
osnovno šolo pripeljati do takšnega razmišljanja, da se bodo odgovorno
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obnašali tudi do svojega okolja. Vlogo učiteljev pri tem je določilo tudi
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije v sodelovanju z Zavodom
Republike Slovenije za šolstvo[1,2].
Specifičnost vzgoje, vezane na ekologijo, je ravno v tem, da mora biti
obravnavana interdisciplinarno in tudi hkrati v različnih okoljih (šolsko okolje,
domače okolje). Interdisciplinarni pristop pri obravnavi ekološke tematike
onesnaţevanja okolja in odpadkov vključuje mnogo vidikov: poleg same
ekologije še sociologijo, biologijo, kemijo, fiziko, tehniko itd. Učitelji se trudimo
obravnavati vsebine interdisciplinarno ţe pri pouku. V prvem triletju in še
deloma v drugem najdemo kar nekaj interdisciplinarno orientiranih
predmetov, npr.: Spoznavanje okolja v 3. razredu ali denimo Naravoslovje v
drugem triletju. Poleg pouka v sami učilnici pa so dobra priloţnost za
interdisciplinarno obravnavo tematik t.i. dnevi dejavnosti, denimo tehnični,
naravoslovni, ali kakor bomo videli v tem prispevku, celo športni dnevi.
Ĉeprav poteka izobraţevalni proces povsem organizirano, vsi vemo, da so
takšni dnevi drugačni, vzdušje je bolj sproščeno, manj vsiljivo se lahko
dotaknemo različnih vprašanj in soočimo različne poglede.
Ekološka vzgoja pa bo uspešna le, če bo otrokovo okolje nanj vplivalo
poenoteno, torej da bodo nova spoznanja podobna ali celo enako
predstavljena doma in v šoli. Razhajanja tako v vsebinskem smislu kot v
konceptu vzora, zgleda, lahko otroka na poti osebnostne rasti in razvoja
najmanj zmedejo. Postavlja se vprašanje, kako to doseči? Nekako čutimo, da
če bi odgovor na to lahko bilo v intenzivnem sodelovanju šole s starši. Pa
vendar, včasih ne najdemo dobrih priloţnosti, jih ne izkoristimo ali pa si ne
uspemo vzeti dovolj časa.
V današnjem času je tudi vse manj večgeneracijskih druţin. Nasploh je
tudi manj sodelovanja med generacijami. V tujini, denimo v Zdruţenih
drţavah Amerike, je pogosto videti upokojene osebe, ki sodelujejo in
pomagajo v otroških vrtcih, umirjajo promet na prehodih za pešce ob šolski
stavbi in podobno. Pri nas je tega zelo malo. In ravno pri vzgoji otrok v prvem
triletju je zelo pomembno, kakšen odnos vzpostavijo otroci do drugih osem v
druţbi, recimo do invalidov ali starejših oseb. In kot učiteljica vidim dobre
priloţnosti za medgeneracijsko sodelovanje in neformalno vključenost v
vzgojno-izobraţevalni proces sorodnikov učencev ravno pri izvedbi dnevov
dejavnosti. Tako se poenotijo tudi pristopi in zgled pri obravnavani tematiki,
denimo pri ekoloških vsebinah. Hkrati pa se pri tem zgledujemo po usmeritvah
Evropske unije, k i nas usmerja k aktivni vključitvi vseh starostni slojev v
druţbeno dogajanje. Naše izkušnje so bile zelo pozitivne.
Eko-pohod
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S pričetkom šolskega leta 2008/2009 je, kakor prej ţe mnogo drugih, tudi
Osnovna šola Vuzenica, na kateri poučujem, postala EKO šola. V povezavi s
tem se je na šoli začelo odvijati več različnih aktivnosti, nekatere so prostorsko
omejene na samo šolsko stavbo, še več pa jih je vezanih na okolico šole in
domači kraj v celoti. Takoj ob prihodu učencev v šole smo se odločili, da za
vse razrede izvedemo ekološki pohod, torej eko-pohod. Seveda so bile
vsebine in predvideni cilji 12.9.2008, ko je bil eko-pohod v lepem vremenu
izveden, po razredih različni. Oba tretja razreda, ki ju poučujeva z učiteljico
Vlasto Stepišnik, smo »zdruţili« in na eko-pohod povabili starše ter dedke in
babice, naj se pridruţijo. Odziv je bil nad pričakovanji. Pred samo izvedbo je
bilo potrebno marsikaj pripraviti in organizirati.
Naloge tretješolcev so bile naslednje:
a) štetje prometa na različnih cestah
b) ekološki otoki (ločeno zbiranje odpadkov)
c) divja odlagališča
d) pobiranje smeti ob cesti.
Prve tri naloge so bile dodeljene posameznim skupinam, vsaki skupini
po ena. Zadnjo nalogo pa smo izvajali ves čas eko-pohoda vsi učenci skupaj.
Eko-pohod kot celotno aktivnost bi lahko razdelili na naslednje faze:
a) priprava in organizacija
b) izvedba eko-pohoda
c) analiza opaţanj in predstavitev v razredu
d) ureditev ekološkega kotička v razredu.

Priprava in organizacija
Ţe pred izvedbo sva pripravili učne liste, pripete na trdi podlagi, učence
sva razdelili v skupine in določili vodjo, ki bo beleţil opaţanja, opazovali pa
bodo vsi učenci. Učence smo razdelili v tri skupine po pet otrok v vsakem
razredu. Vsaki skupini je bila določena po ena naloga.
Pred izvedbo sva morali poskrbeti še za: zaščitne rokavice, vreče za
smeti in prevoz smeti s šolskim kombijem z dogovorjenega zbirnega mesta do
ekološkega otoka. Posebno pozornost sva namenili tudi eko-malici. Otroci so
dobili za malico: polnozrnati kruh, jabolko in plastenko vode. Starši in sorodniki
pa so z naše strani dobili plastenko vode, malica pa je bila »iz nahrbtnika«.
Dobro sva morali poznati tudi pot, saj je le-ta po končanem dnevu
znašala nekaj manj kot 7 km. Prostor za malico sva določili nekje na sredini
poti, na varnem in manj prometnem mestu. Prostor je omogočal tudi malo
aktivne sprostitve »med odmorom« (Slika 1) [3].
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Pred zadnjo etapo, v kateri smo se vrnili k šoli, sva v prijetnem ambientu
okolice razvalin gradu umetnika Oscarja von Pistorja predvideli še zadnji
postanek in počitek. Tudi to mesto je primerno za medpredmetno
povezovanje, vključujoč zgodovino, umetnost in odnos do narave.

Slika: Pričetek kroţnega eko-pohoda je pred Osnovno šolo Vuzenica. Prikazana je pot v dolţini 7 km.

Izvedba
Eko pohod je bil izveden 12.9.2008. Pribliţno 7 km dolga pot je bila
primerno razgibana. Pot nas je vodila sprva skozi naselje Vuzenica, nato pa
po gozdni cesti v »Kosov graben«. Pot je bila v obliki zanke in je bila speljana
skozi gozd, deloma čez travnike in pašnike, ob koncu pa smo se spet vrnili v
strnjeno naselje k šoli.
Pohod smo izvedli po predvidenih etapah:
a) jutranji posvet učiteljev, otrok in staršev v učilnici (razdelitev malice,
nalog, pripomočkov in zaščitnih sredstev)
b) prvi del pohoda in izvajanje nalog (iskanje ekoloških otokov, štetje
prometa v naselju in na gozdni cesti, iskanje divjih odlagališč
odpadkov, pobiranje smeti)
c) malica
d) drugi del pohoda in izvajanje nalog (štetje prometa na gozdni cesti,
iskanje divjih odlagališč odpadkov, pobiranje smeti)
e) počitek pri gradu
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f) tretji - zadnji del pohoda in izvajanje nalog (iskanje ekoloških otokov,
štetje prometa v naselju in na gozdni cesti, iskanje divjih odlagališč
odpadkov, pobiranje smeti)
g) vrnitev na zbirno mesto pred Osnovno šolo Vuzenica.
Analiza opaţanj in predstavitev v razredu
Eko-pohodu je sledil vikend, v ponedeljek, ko smo se vrnili v šolo, pa je
sledila analiza in urejanje opaţanj v okviru ure Spoznavanje okolja, kjer je
eden izmed ciljev ravno naslednji: Razume, da ljudje vplivajo na naravo in
kako lahko prispevajo k varovanju in ohranjanju naravnega okolja. Učenci so
prejeli kopijo učnega lista svoje skupine, ki so si jih prilepili v zvezke. Vodja
vsake skupine je predstavil opaţanja svoje skupine, skupaj smo jih komentirali.
Vsi učenci so bili zelo ponosni na svoje doseţke, zadovoljni so bili tudi z
udeleţbo svojih staršev, dedkov in babic na eko-pohodu.

Ugotovili smo, da so v naši okolici ţal tudi mesta, kamor neodgovorni in
ekološko neosveščeni ljudje odvrţejo odpadke.
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Po drugi strani pa so v strnjenem naselju urejena mesta za ločeno
zbiranje odpadkov, kar kaţe na pozitiven trend pri odnosu ljudi do okolja.

Ob poti smo nabrali kar štiri vreče raznih odpadkov, ki smo jih ločili v
vreče in pustili ob škarpi na dogovorjenem mestu, od koder sta jih hišnika s
šolskim kombijem odpeljala na ustrezno mesto. Presenečeni smo bili, da se je
nabrala tolikšna količina na komaj sedmih kilometrih. Glede prometa pa smo
opazili naslednje: vozniki vse preveč divjajo in ne upočasnijo voţnji niti takrat,
ko je ob cesti večja skupina otrok. Avtomobili povzročajo tudi hrup in s
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.

480

smradom ter nevarnimi plini iz izpušnih cevi onesnaţujejo okolje. Opazili smo
tudi, da so precejšnje razlike v gostoti prometa, če primerjamo cesto v kraju z
gozdno cesto.

Ureditev ekološkega kotička v razredu
V diskusiji o eko-pohodu smo z učenci sprejeli odločitev, da v učilnici
uredimo eko-kotiček. Ta je bil do sedaj predvsem orientiran v ukrepe glede
zagotavljanja neoporečne pitne vode ter še vedno v odlaganje odpadkov. V
prihodnje pa ga nameravamo dograjevati še z drugimi ekološkimi vsebinami,
predvidoma vsak mesec.
Razred
Eko-pohod smo izvedli kot dan dejavnosti, in sicer kot medpredmetno
orientiran športni dan. S pričetkom šolskega leta 2008/2009 je tudi Osnovna
šola Vuzenica postala EKO šola, zato smo v začetku septembra za vse
razrede organizirali ekološki pohod, t.i. »eko-pohod«. Vsak razred je imel svoje
specifične cilje, ki jih je uresničeval. Oba tretja razreda smo zdruţili in
organizirali eko-pohod z naslednjimi cilji: štetje prometa na različnih cestah,
ekološki otoki (ločeno zbiranje odpadkov), divja odlagališča in pobiranje
smeti ob cesti. Na eko-pohod smo v smislu medgeneracijskega sodelovanja
povabili tudi starše ter dedke in babice učencev. Mnogo sorodnikov učencev
se je eko-pohoda na veliko veselje otrok udeleţilo. Udeleţba sorodnikov na
takšnem dogodku je pomembna še iz enega vidika: za kvalitetno in enovito
vzgojo otrok glede ekoloških vsebin morata biti obe okolji otrok (šolsko okolje,
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.

481

domače okolje) usklajeni in učenčevim očem dajati pravilen vzgled pri
obnašanju do okolja.
Ekološki dan je bil predhodno podrobno načrtovan, od priprave
ekološke malice, zaščitnih sredstev, učnih pripomočkov do organizacije dela
učencev in nenazadnje odvoza zbranih smeti. Izvedba eko-pohoda je
potekala v več etapah, upoštevaje vsebinsko-smiselne odseke poti in
razporeditev odmorov za počitek ter malico. Tekom pohoda so se izvajale
aktivnosti za uresničitev zastavljenih ciljev. Po vrnitvi k pouku nekaj dni kasneje
je sledila analiza opaţanj ter poročanje vodij posameznih skupin, temu pa
diskusija celotnega razreda in urejanje podatkov vsakega učenca v zvezek.
Kot sklepno dejanje, ki ga je med drugim sproţil tudi eko-pohod, je sledilo
urejanje ekološkega kotička v učilnici, ki se sedaj prvenstveno dotika tematike
voda in divjih odlagališč odpadkov, v prihodnje pa ga nameravamo enkrat
mesečno prenoviti oz. dopolniti z novimi in aktualnimi ekološkimi vsebinami,
plakati in literaturo. Vnema učencev za lepše okolje in prijaznejši odnos nas
ljudi do okolja je prav presenetljiva; pozitivne odmeve na eko-pohod je čutiti
še nekaj mesecev po izvedbi, verjetno tudi na račun ekološkega kotička v
učilnici in vseh drugih, v ekološko razmišljanje usmerjenih aktivnosti na šoli.
Tako v smislu usvajanja znanj kot v smislu dobrega vzgojnega primera
na področju ekologije in trajnostnega razvoja bi na podlagi izjemno pozitivne
izkušnje z eko-pohodom, ki jih potrjujejo izjave sorodnikov otrok, izvedbo
kolegom učiteljicam in učiteljem v takšni ali podobni obliki priporočala. Poleg
osnovnega cilja, t.j. ekološke vzgoje, je bil eko-pohod tudi uspešen primer
interdisciplinarnega pristopa v okviru dneva dejavnosti (športni dan – pohod)
in vključitve staršev ter še starejših generacij na neformalen način v proces
vzgoje in izobraţevanja.
Literatura
1. Prenovljena
strategija
EU
za
trajnostni
razvoj,
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/raz
voj_solstva/trajnostni_razvoj/trajnostni_prenovljena_str_EU.doc
(Ministrstvo za šolstvo in šport, december 2008)
2. Rustja, E. (ur.): Vzgoja in izobraţevanje za trajnostni razvoj, primeri dobre
prakse v Sloveniji, Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije,
Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana. 2007
3. Atlas okolja,
http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso
(Agencija Republike Slovenije za okolje, september 2008)
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POVEZAVA DEJAVNOSTI/FAZ PROJEKTA Z GENERIČNIMI KOMPETENCAMI
1) Priprava in organizacija
Zaradi delitve na skupine z različnimi nalogami in sploh celotne
organizacije lahko govorimo o močnem razvijanju GK 11 (organiziranje in
načrtovanje dela) tako pri učiteljih kot pri učencih in njihovih sorodnikih.
2) Izvedba eko-pohoda
Pri samem posvetu in zadnjih pripravah tik pred začetkom pohoda so
prišle v poštev GK 6, 9, 11-13.
GK po nalogah pohoda:
a) štetje prometa na različnih cestah: GK 1, 10, 12, 13
b) ekološki otoki (ločeno zbiranje odpadkov): GK 9-13
c) divja odlagališča: GK 9-13
d) pobiranje smeti ob cesti: GK 9-13.
3) Analiza opaţanj in predstavitev v razredu
Predvsem GK 2-5.
4) Ureditev ekološkega kotička v razredu
Predvsem GK 6 (prenos teorije v prakso), zelo pomembna generična
kompetenca, ki se jo v OŠ prevečkrat zanemarja.
Ob vsem tem ţelim poudariti še en pomemben vidik pohoda:
sodelovanje generacij. S starajočo se populacijo (vse manj relativnega
deleţa otrok in mladih!) v razvitih deţelah, kamor spada tudi Slovenija, bo
treba nujno na novo premisliti o druţbenih vlogah generacij, še posebno
starejših. Tudi ta pohod je pokazal na njihov socialni potencial.
Sklep: V pripravi in izvedbi pohoda so bile zastopane vse generične
kompetence (razen GK 7, ki tu ni bila tako pomembna). Zato takšne
dejavnosti toplo priporočam.
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Naravoslovne vsebine v 4. razredu
Diana Tavčar Ročenovič, Osnovna šola bratov Polančičev, Maribor

Kot sem nanizala ţe v prvem prispevku, se mi zdi pri samem delu z otroki
najpomembnejše njihovo samostojno ustvarjanje, raziskovanje in iskanje
moţnih rešitev. Večina otrok v tem obdobju še ne zmore razumeti pojavov,
procesov, zakonitosti, ne znajo si jih abstraktno predstavljati, zato je učiteljeva
naloga, da jim vse vsebine predstavi na čim bolj konkreten način, kjer je
učenec glavni akter dogajanja, učitelj pa jih usmerja.
Razmišljanje glede učbenikov in delovnih zvezkov: Zaloţbe se trudijo
prekositi ena drugo, konkurenca, boj za obstanek, šest ali sedem različnih
učbenikov…mi učitelji ne potrebujemo takšne izbire, potrebujemo pa veliko
KONKRETNIH, DIDAKTIĈNIH PRIPOMOĈKOV pri samem pouku (zelo veliko pri
predmetu naravoslovje in tehnika), ki si jih moramo poiskati sami, narediti sami
ali prositi za pomoč kakšnega strokovnjaka.
Tisto, kar bodo učenci prijeli, potipali, naredili…zaznali s čim več čutili…si
bodo sigurno zapomnili in znali uporabiti v kakšni podobni situaciji v ţivljenju,
kar pa se mi zdi bistvo poučevanja. Tako bo njihova kreativnost in
ustvarjalnost presegla ravni tradicionalnega učenja, ki ga je po mojih
izkušnjah (metoda komunikacije) po šolah še kar veliko (tudi zaradi
pomanjkanja didaktičnih gradiv).
Osredotočila se bom izključno na ure Naravoslovja v četrtem razredu in
dodala nekaj v praksi (pet let devetletke) preverjenih spodbud, idej… misli k
nadaljnjim razmišljanjem. Teme so naključne iz učbenika Od mravlje do
Sonca, ki ga uporabljam:
Predmet: Naravoslovje in tehnika
Učna tema: Sonce in senca
Dodatna dejavnost doma: Spodbuditi učence, naj doma spremljajo
»navidezno potovanje sonca« en dan in ugotovitve narišejo ali zapišejo na
pripravljen učni list. Opazovanje naj bo z njihovega stanovanja, samostojna
ugotovitev, pogovor s sošolci o ugotovitvah. (GK 1, 3, 5, 11, 12, 13)
Medpredmetna povezava s predmetom Druţba; tema Orientacija-smeri
neba. V razredu smo si v kotičku (s pleskarskim zaščitnim selotejpom) naredili
čudovito vetrovnico.
Predmet: Naravoslovje in tehnika
Učna tema: Od zore do mraka
Dejavnost v šoli: Tema je zelo zahtevna za četrtošolce, zato je nujno potreben
tri dimenzionalni prikaz Zemlje, Lune, Sonca, da učenci osvojijo »vrtenje
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Zemljana«. Likovno skupinsko delo-keširanje (GK 6, 8, 9, 10), kjer se vsebine
nadgradijo s pogovorom med delom in zaključno analizo ob vodenju učitelja
ob projekciji:
1. skupina:- izdelovanje: Zemlja 4. skupina:-iskanje zanimivosti o Zemlji
2. skupina:-izdelovanje: Luna
5. skupina:-iskanje zanimivosti o Luni
3. skupina: -izdelovanje Sonce 6. skupina:-iskanje zanimivosti o Soncu
Iskanje je lahko: po različnih literaturah ali internetu (GK 1, 2 ),
Predmet: Naravoslovje in tehnika
Učna tema: Kako raziskujemo
Dejavnost v šoli: Ĉudovita tema, kjer se lahko učenci pokaţejo v vsej svoji
raziskovalni kreativnosti. Delo naravnamo eksperimentalno (vsak učenec se
predhodno prijavi, pripravi in nam pokaţe svoj »najljubši« izum, ki ga je kot
otrok sam izvedel (GK 3, 4, 7, 11 ) in mu je najljubši. Seveda prej učitelju
zadevo prišepne na uho, da se učitelj kvalitetno pripravi, med uro povezuje in
z otroki analizira.
Predmet: Naravoslovje in tehnika
Učna tema: Tekočine in trdne snovi
Teţko zastavljena naloga: opozorila bi na nalogo 3 v DZ Od mravlje do Sonca,
str. 9, ki je zelo teţko zastavljena. Naloga je definirana takole: Zberi različne
kamnine, kos stekla, jeklen vijak, kovanec, kos bakra, kos svinca in še kaj.
Trdoto preizkusiš tako, da po snovi povlečeš s kosom druge snovi. Ĉe je kos po
katerem si vlekel, mehkejši od snovi, s katero vlečeš, nastane na njem raza ali
praska.
Po preizkusu uredi snovi po trdoti in jih naštej od najmehkejše do najtrše.
Dvomim, da bi samo z razenjem ugotovili natančno zaporedje oz. razvrstitev
snovi od najmehkejše do najtrše.
Predmet: Naravoslovje in tehnika
Učna tema: Snovi v naravi
Dejavnost v šoli: Učencem je pojem kamnina precej tuj in bi ga bilo potrebno
podpreti z dodatnimi slikami in gradivi na elektronski prosojnici. Predlagam
sodelovanje z učiteljem geografije in ogledom šolske zbirke kamnin in
podrobnejši opis kamnin, ki so značilne za okolico, kjer otroci ţivijo in se
gibljejo. (GK 11, 13)
Predmet: Naravoslovje in tehnika
Učna tema: Magneti
Dejavnost v šoli: Učencem so magneti blizu in o njih ţe veliko vedo, zato lahko
celotno učno snov učenci »predelajo« ob eksperimentiranju in sodelovalnem
učenju, kjer si izmenjajo izkušnje, ugotovitve. (GK 4, 1, 5, 8, 13). Prenos teorije v
prakso-raziskovalno delo za učence, ki zmorejo več: Ali in zakaj se lahko
razmagneti plastična bančna kartica ali videokaseta?
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Predmet: Naravoslovje in tehnika
Učna tema: Od zbiralnika do pipe
Dejavnost v šoli: Učencem zastavimo raziskovalni problem: Poišči in skiciraj
vodovodno omreţje v J delu šole (tam, kjer imajo učilnico). Uporabi vse
naslednje elemente: cevi (modra barva hladna voda, rdeča barva topla
voda), kotel, črpalke, radiatorji, pipe…(GK 6, 8, 10, 12).
Dodatna dejavnost doma: Učenci v pripravljeno tabelo vpisujejo v kakšnih
posodah (steklenice, plastenke, tetrapaki…) in pribliţno koliko tekočin so v
enem tednu prinesli oz. pripeljali v skupno gospodinjstvo. Nadgradnja snovi:
MAT-tabeliranje, obdelava podatkov, merimo prostornino…V šoli sledi
pogovor in analiza raziskovalnih nalog.
Predmet: Naravoslovje in tehnika
Učna tema: Sporočila
Dodatna dejavnost v šoli: Učenci poskušajo najti način, kako bi ugotovili koliko
kvadratnih decimetrov koţe prekriva naše telo, skupinsko delo, (velike pole
papirja, pisala, modeli kvadratnega decimetra, ki ga izdelajo sami…)
povezava z MAT in nadgradnja (GK 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13).
Dodatna dejavnost doma: Koliko »koţe« manj imaš ti na sebi, kot tvoj očka ali
mamica?
Predmet: Naravoslovje in tehnika
Učna tema: Zakaj različni-dinozavri
Dejavnost v šoli: Ogled videokasete, izsek iz filma Jurassic Park, polovica otrok
se še ni srečala s to temo in si ne znajo predstavljati resnične velikosti
dinozavrov. Delo v tandemu: npr.: iskanje največjega rastlinojedega
dinozavra, iskanje največjega mesojedega dinozavra, poišči dinozavre, ki so
hodili po dveh nogah, po štirih, razvrsti jih glede na hranjenje…iskanje
podatkov preko računalnikov v računalniški učilnici-pri povzetku in analizi k uri
povabimo učitelja biologije ( GK 1, 2, 4, 10, 13).
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Opredelitev naravoslovnih kompetenc v izobraţevalnem
programu z niţjim izobrazbenim standardom
Franc DRETNIK, prof. defektolog, Zavod Republike Slovenije za šolstvo
Milena PAČNIK, prof. defektolog, Osnovna šola Slovenj Gradec
Tanja ŠTEFL, specialni pedagog, Osnovna šola Muta

Kaj so kompetence?
Različni
kompetence.

avtorji

navajajo

različne

predloge

za

razlago

pojma

a) J.Coolahan je leta 1996 na simpoziju Sveta Evrope predlagal, da bi
kompetence obravnavali kot »splošne sposobnosti delovanja, ki
temeljijo na znanju, izkušnjah, vrednotah in dispozicijah, ki jih je
posameznik razvil ob vključevanju v izobraţevalne prakse«.
b) F.E. Weinert pa kompetence interpretira kot »razmeroma specializiran
sistem
sposobnosti, izkušenost in obvladovanje spretnosti, ki so
potrebne ali zadostne za doseganje specifičnih ciljev«.
c) Day definira kompetence kot »sposobnosti za opravljanje nalog in vlog,
ki so potrebne za doseganje pričakovanih standardov«
Vedno pogosteje se srečujemo tudi z izrazom ključne kompetence, ki so
nujno potrebne za to, da bomo posamezniki lahko ţiveli svobodno, smiselno,
odgovorno in uspešno ţivljenje. Pojavlja pa se vprašanje, katere so tiste
ključne kompetence, ki omogočajo izpolnitev tega splošnega cilja. Predvsem
morajo biti to tiste kompetence, ki so relevantne za vse, ne glede na spol,
razred, raso, kulturni izvor in druţinske okoliščine ali materni jezik. Biti morajo
skladne z etičnimi, gospodarskimi in kulturnimi vrednotami in navadami
skupnosti. Pri tem ni mogoče upoštevati posameznikom specifičnih ţivljenjskih
stilov, ampak ţivljenjske okoliščine, ki so skupne vsemu prebivalstvu: bolj ali
manj vsi smo enkrat v ţivljenju učenci, delavci, starši, skrbniki, udeleţenci v
številnih političnih, kulturnih in prostočasnih aktivnostih.
Leta 2006 je bil sprejet referenčni okvir, ki določa osem ključnih
kompetenc:
a) matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in
tehnologiji;
b) digitalna pismenost;
c) sporazumevanje v maternem jeziku na področju naravoslovja;
d) učenje učenja;
e) sporazumevanje v tujih jezikih;
f) socialne in drţavljanske kompetence;
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g) samoiniciativnost in podjetnost ter
h) kulturna zavest in izraţanje.
Pomembni dejavniki pri vseh ključnih kompetencah so:
a) kritično mišljenje,
b) ustvarjalnost,
c) dajanje pobud,
d) reševanje problemov,
e) ocena tveganj,
f) sprejemanje odločitev,
g) konstruktivno obvladovanje čustev.
(EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE, 18.12. 2006)

Zavedati se moramo, da kompetenc ni mogoče poučevati, prav tako
jih ni mogoče izgrajevati z izoliranimi dejavnostmi, temveč se le-te izgrajujejo v
vseh stopnjah izobraţevanja tako, da pripravljamo različne dejavnosti, ki
prispevajo k razvoju posamezne kompetence.
Ključne kompetence so enakovredne, vendar pa se številne
kompetence prekrivajo ter povezujejo in tako je lahko ena kompetenca
podlaga za razvoj druge kompetence.
Poleg kompetenc učenca so zelo pomembne tudi kompetence
učitelja. Perrenoud pojmuje pridobivanje kompetenc kot »usposabljanje
posameznikov za mobilizacijo, uporabo in integracijo pridobljenega znanja v
kompleksnih, različnih in nepredvidljivih situacijah« in predlaga definicijo, da
pomeni kompetentnost »sposobnost učinkovitega delovanja v številnih
situacijah, ki sicer temelji na pridobljenem znanju, vendar ni omejeno s tem
znanjem«. Takšna opredelitev dokaj primerno opisuje zahteve, ki jih pred
učitelja postavlja sodobna šola, kajti vključuje tudi nujnost stalnega
profesionalnega razvoja, saj znanje, pridobljeno v procesu usposabljanja, ne
zadošča.
Pri učiteljih pa je potrebno ločevati tudi med:
a) specifičnimi kompetencami, ki so vezane na posamezne predmete, pri
kateri gre večinoma za različne vrste pismenosti (jezikovna,
matematična, informacijska, naravoslovna) in
b) splošnimi kompetencami, ki so predmetno neodvisne in se pridobivajo
pri več različnih predmetih. Nanašajo se na komunikacijo, timsko delo,
spretnosti pridobivanja znanja, vseţivljenjsko učenje in torej zajemajo
osebnostno in interpersonalno področje.
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Tako splošne, kot specifične kompetence učitelja pa morajo biti
prenosljive in uporabne v različnih situacijah in ne zgolj v kontekstu, kjer so bile
pridobljene.
Učitelj, ki se osredotoča na kompetence, mora znati:
a) prepoznati ciljno skupino;
b) podajati primere in snov iz izkušenj in vsakdanjega ţivljenja učencev;
c) ponuditi znanje in orodja za obravnavo informacij;
d) učencem na razne načine omogočiti, da hkrati in povezano razvijejo
veščine,
e) stališča in znanje;
f) uporabljati različne učne pristope, kar učence spodbudi k dodatnemu
razmišljanju in
g) uporabljati raznolike učne metode.
Razvijanje naravoslovnih kompetenc v osnovnih šolah s prilagojenim
programom
Program osnovnih šol, ki izvajajo osnovnošolski program z niţjim
izobrazbenim standardom, razvija naravoslovne kompetence od prvega
razreda dalje. Le-te se razvijajo pri naravoslovnih temah, dopolnjujejo in
utrjujejo pa tudi pri ostalih predmetih, kot so slovenščina, matematika, likovna
in glasbena vzgoja.
V prvi triadi so naravoslovne teme zajete v predmetu Spoznavanje
okolja, v drugi in tretji triadi pa se predmet imenuje Naravoslovje.
Naravoslovne teme se skozi celotno osnovnošolsko izobraţevanje prepletajo,
nadgrajujejo in dopolnjujejo.
Zaradi načina dela z učenci z laţjo motnjo v duševnem razvoju je nujno
potrebno, da se teme in naravoslovne kompetence s področja biologije,
fizike in kemije, ki se v osnovnošolskih programih obravnavajo in pridobivajo
ločeno, v programu z niţjim izobrazbenim standardom obravnavajo
povezano v skupnem predmetu naravoslovje.
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Zastopanost naravoslovnih tem v tretji triadi
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Prva triada – spoznavanje okolja
Predmet spoznavanja okolja je zasnovan tako, da pokaţe vso
kompleksnost, raznolikost in prepletenost dejavnikov, ki delujejo v človekovem
najoţjem naravnem in druţbenem okolju. Predstavlja spontano otroško
raziskovanje sveta v naravnem in v druţbenem okolju. Znanje, ki nastaja
predvsem iz neposrednih izkušenj v okolju in se pri pouku utrjuje, razširja in
poglablja. Spoznavanje okolja zdruţuje procese in vsebine s pomočjo katerih
spoznavamo najoţji svet v katerem ţivimo in je eden izmed temeljnih nosilcev
spoznavnega razvoja v prvem triletju prilagojenega izobraţevalnega
programa devetletne osnovne šole z niţjim izobrazbenim standardom. V njem
so zdruţene vsebine s področij narave, druţbe in tehnike. Pestrost vsebin in
dejavnosti ter predlaganih metod poučevanja in učenja omogoča
integracijo vsebin in smiselno povezovanje z matematiko, slovenskim jezikom,
glasbeno, likovno in športno vzgojo.
Najpomembnejša splošna cilja sta spoznavanje in razumevanje okolja
ter razvijanje spoznavnega področja. Ta dva cilja se lahko uresničujeta le z
aktivnim spoznavanjem okolja. V oţjem smislu lahko to razloţimo kot
spoznavanje dejstev, oblikovanje pojmov in povezav, kar vodi v znanje in
razumevanje ter v uporabo znanja o naravnem in druţbenem okolju.
Spoznavno področje v širšem smislu zajema razvijanje procesov, sposobnosti
in postopkov, kar omogoča bogatenje izkušenj, njihovo obdelavo in
povezovanje. Pomemben splošni cilj predmeta spoznavanje okolja je tudi
organizacija pouka, ki omogoča razvijanje sposobnosti, spretnosti in
postopkov: primerjanja, razvrščanja, urejanja, merjenja, zapisovanja podatkov
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in sporočanja. S tem razvijamo odnos do dejstev, negotovosti, sprejemanja
tujih zamisli in občutljivosti za dogajanja v naravnem in druţbenem okolju.
Prav občutljivost za dogajanja v okolju naj se razvija v zavedanje o
pomembnosti človekovega premišljenega ravnanja v medosebnih in
druţbenih odnosih, v razvijanje tolerantnosti do drugačnih ter upoštevane
načela enakosti spolov. Naslednji zelo pomemben splošni cilj je ohranjanje
naravnega okolja in sonaravno gospodarjenje z njim.
Druga triada - naravoslovje
Naravoslovje
se
poučuje
v
drugem
triletju
prilagojenega
izobraţevalnega programa z niţjim izobrazbenim standardom in je
nadgradnja predmeta spoznavanje okolja iz prvega triletja ter podlaga za
naravoslovne teme v tretjem triletju.
V drugi triadi je predmet naravoslovja naravnan tako, da učenci pri
pouku naravo izkustveno doţivljajo, jo spoznavajo in se čutijo del nje. Z
različnih stališč vrednotijo posege vanjo in razvijajo pozitiven odnos do narave
in skupnih interesov ljudi. Ob izkušnjah z naravo se uče ceniti vse, kar je dobro,
lepo, res in prav. Pojave v naravi se uče načrtno opazovati, jih razlagati, bolj
predvidljive tudi napovedovati in vplivati nanje. Popravljajo zmotne predstave
o svetu. Ob enostavnih reševanjih problemov in nalog se učijo presojanja in
odgovornosti za svoje ravnanje.
Spoznanja in izkušnje o sebi in naravi jim
omogočajo, da se enakovredno vključujejo v okolje. Z lastnim odločanjem o
sebi in svojem okolju, okolje tudi spreminjajo, se ga uče vzdrţevati in izboljšati.
Pridobivajo veščine dela, znanje in vedenje, ki neposredno izboljšuje kvaliteto
njhovega ţivljenja.
Tretja triada - naravoslovje
V okviru predmeta Naravoslovje so v tretji triadi biološke, kemijske in
fizikalne vsebine medsebojno povezane in so glede na razvojno stopnjo
učencev in njihovo sposobnost razumevanja, v posameznih razredih različno
zastopane, vendar pa je potrebno pri doseganju ciljev upoštevati, da ima
vsako področje svojo specifiko. Osnove vseh treh področij pridobijo učenci ţe
v niţjih razredih, zadnja triada pa predstavlja usklajeno nadaljevanje in
nadgradnjo naravoslovnih ciljev in kompetenc. Učenci pridobijo znanje, ki jim
omogoča razumevanje narave in ţivljenja. Hkrati s pridobivanjem znanja
oblikujejo tudi pozitiven odnos do okolja.
V tretji triadi daje pouk naravoslovja učencem uporabna znanja, ki so
potrebna za ţivljenje posameznika; znanje, ki je širšega pomena tudi za
skupnost, v kateri posameznik ţivi in deluje ter znanje, ki je potrebno za
njegovo osebno rast. Učenci znanje usvajajo preko naslednjih dejavnosti:
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zaznavanja, opazovanja, razvrščanja, štetja, merjenja, tehtanja, beleţenja,
zbiranja podatkov, sklepanja, komuniciranja, uporabe časovnih, dolţinskih in
prostorskih razmerij, eksperimentiranja, napovedovanja, postavljanja
podmen, nadzora spremenljivk, razlage. Osnova vseh dejavnosti je
interdisciplinarna obravnava problemov. Teoretične osnove se morajo
prepleti z metodami neposrednega opazovanja ter s preprostimi oblikami
laboratorijskega, eksperimentalnega in terenskega dela. To daje učencem
moţnost, da aktivno pridobivajo znanje, vzpostavijo neposreden stik z
ţivljenjem in z naravo in prihajajo do določenih spoznanj z lastnim iskanjem in
odkrivanjem. Raznolike dejavnosti so izrednega pomena za učence z laţjo
motnjo v duševnem razvoju, ki funkcionirajo na ravni konkretnosti in zato
potrebujejo številne ponazoritve, mnogo vaj v opazovanju, zaznavanje z
vsemi moţnimi čutili, moţnost primerjanja in utrjevanje znanja ob praktičnem
delu z različnimi materiali. Zelo pomembno je ob tem učenčevo čustveno
doţivljanje in upoštevanje njihovega predznanja in izkušenj.
Učenci s pridobivanjem informacij iz različnih virov odkrivajo
obravnavano vsebino in se naučijo znanje povezovati in posploševati. Tako
doseţeno znanje je uporabno na številnih novih primerih.
Glede na to, da imajo učenci, ki so usmerjeni v prilagojeni izobraţevalni
program z niţjim izobrazbenim standardom zniţane intelektualne sposobnosti,
so pri naravoslovju zajete le bistvene vsebine in cilji, ki jih je moţno
poenostaviti in konkretizirati. Fizikalni cilji so zastopani predvsem v 9. razredu,
ko so učenci zrelejši in imajo več predznanja. Kemijskih ciljev je najmanj, ker so
bolj abstraktni in učencem teţje razumljivi. Temeljno vodilo pri izbiri vsebin in
ciljev je uporabnost znanja v vsakdanjem ţivljenju, pri nadaljnjem šolanju in v
poklicu.
Cilji opredeljujejo vsebine, to je znanje, ki naj ga učenci usvojijo.
Zahtevnejši cilji so podani na nivoju seznanitve, v standardih znanj pa niso
zajeti oziroma od učencev tega znanja ne zahteva.
S poukom naravoslovja se v tretji triadi ţeli pri učencih:
a) doseči razumevanje osnovnih pojmov, dejstev in zakonitosti s področja
neţive in ţive narave in pestrosti ţivljenja;
b) razvijati sposobnosti za preučevanje procesov in pojavov;
c) razvijati sposobnost za izvajanje in načrtovanje preprostih poskusov;
d) doseči, da z lastnim iskanjem in preučevanjem učenci pridejo do
določenih spoznanj in si oblikujejo pozitiven odnos do narave;
e) razvijati sposobnosti za zaznavanje in
razumevanje ekoloških
problemov;
f) razvijati sposobnosti za opazovanje ter spretnosti za učinkovito in varno
raziskovanje;
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g) razvijati sposobnosti za posploševanje in uporabo pridobljenih spoznanj;
h) razvijati odgovoren odnos do okolja in narave ter spodbuditi interes za
njegovo aktivno varovanje;
i) spodbujati spoznanja, da je človek odvisen od narave in njen sestavni
del;
j) razvijati spoštovanje do vseh oblik ţivljenja ter razumevanje o
medsebojni povezanosti ţive in neţive narave;
k) spoznavati naravne vire snovi in njihovo uporabo;
l) razvijati sposobnosti za varno delo v šolskem laboratoriju in s snovmi v
vsakdanji rabi;
m) spodbujati kritično presojanje o škodljivosti in negativnem vplivu
pretiranih človeških posegov v naravno okolje.
Iz opredelitev predmetov spoznavanja okolja in naravoslovja, ki se
izvajajo v osnovnih šolah s prilagojenim programom, lahko zaključujemo, da
so pri poučevanju predvsem v ospredju cilji, ki so usmerjeni v razvijanje
naslednjih naravoslovnih kompetenc:
a) Poznavanje in razumevanje temeljnih naravoslovnih konceptov ter
njihova uporaba pri razlagi naravnih pojavov in dogajanj v okolju.
b) Uporaba osnovnega strokovnega izrazoslovja pri opisovanju pojavov,
procesov in zakonitosti.
c) 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,
vrednotenje in interpretacija ter povezovanje informacij in
podatkov,
razvijanje razumevanja in uporabe simbolnih/grafičnih zapisov,
uporaba IKT za zbiranje, shranjevanje, iskanje in predstavljanje
informacij.
d) Razvijanje eksperimentalnih spretnosti in metod raziskovanja:
navajanje na izbiro in uporabo primerne in varne opreme ter
obvladovanje veščin terenskega in laboratorijskega dela,
usposabljanje za varno ravnanje s snovmi, varno
eksperimentiranje ter upoštevanje varnostnih predpisov,
opredelitev dejavnikov poskusov (eksperimentov); razlikovanje
med konstantami in spremenljivkami,
ocena natančnosti in zanesljivosti pridobljenih rezultatov,

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.

494

interpretacija eksperimentalnih podatkov, njihovo povezovanje s
teorijo in argumentirano oblikovanje zaključkov.
e) Razvijanje stališč in odnosov:
zavedanje vrednosti in občutljivosti naravnega in antropogenega
okolja, oblikovanje pozitivnega in odgovornega odnosa do
narave ter spoštovanja do vseh oblik ţivljenja,
razumevanje vplivov naravoslovno-matematičnih znanosti in
tehnologij na razvoj druţbe in na okolje,
sposobnost za prepoznavanje in razumevanje okoljske
problematike ter odgovorno in aktivno sodelovanje pri
razreševanju in trajnostnem-sonaravnem razvoju,
prepoznavanje in preprečevanje nevarnosti v skrbi za lastno
zdravje in zdravje drugih.
f) Pri naravoslovju učenci razvijajo tudi znanja, spretnosti in odnose v
okviru ostalih ključnih kompetenc za vseţivljenjsko učenje, predvsem s
področij:
sporazumevanja v maternem jeziku (sposobnost izraţanja in
razumevanja pojmov, dejstev, misli, čustev in mnenj v pisni in
govorni obliki; govorno in pisno oblikovanje in izraţanje
argumentov na prepričljiv način, ustrezen okoliščinam);
učenje učenja (načrtovanje lastnih aktivnosti, odgovornost za
lastno znanje, samostojno učenje, razvijanje metakognitivnih
znanj, razvijanje delovnih navad);
socialnih in drţavljanskih kompetenc (konstruktivno
sporazumevanje pri sodelovanju v skupini, odgovoren odnos do
skupnih nalog);
samoiniciativnosti in podjetnosti (ustvarjalnost, dajanje pobud,
načrtovanje, organiziranje, vodenje, ocena tveganja,
sprejemanje odločitev);
digitalne pismenosti
tehnološka pismenost.
Učne ure naravoslovja v zadnji triadi v osnovnih šolah s prilagojenim
programom temeljijo na aktivni vlogi učencev, saj le-ti na takšen način
najlaţje usvajajo novo učno snov in tako pridobivajo znanje, spretnosti in
veščine, ki so podlaga za nadaljnje učenje in ţivljenje.
OŠPP - niţji izobrazbeni standard:
Učitelj:

Razred: 7.
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Predmet: Naravoslovje (KEMIJA)
Učni sklop: KEMIJA SNOVI
Predmeti so iz snovi, naravne in izdelane snovi
Kamnine, minerali, kovine
Nevarne snovi, simboli za označevanje nevarnih snovi
Št. ur: 7
Datum:
Zapor. št. ure:
Temeljni standardi znanj:
razlikujejo med snovmi iz katerih so predmeti,
naštejejo nekaj naravnih in izdelanih snovi,
vedo, da rudo kopljejo v rudnikih in iz nje pridobivajo kovino,
naštejejo primere kamnin in mineralov in jih poveţejo z uporabo,
poznajo pomen simbolov za označevanje nevarnih snovi in glavne primere nevarnih snovi,
poznajo nekatere načine varnega ravnanja z nevarnimi snovmi in njihovega shranjevanja.
Minimalni standardi znanj:
znajo našteti različne snovi,
vedo, da rudo kopljejo v rudniku in iz nje pridobivajo kovino,
naštejejo nekaj primerov kamnin in njihovo uporabo,
naštejejo nekaj primerov nevarnih snovi.
Did. sistemi, metode in oblike: Razgovor, razlaga, pripovedovanje, opazovanje, zapis,
metoda didaktične igre, metoda demonstracije, metoda eksperimentalnega dela.
Frontalna, individualna, delo v dvojicah.
Medpredmetne povezave: Druţboslovje, gospodinjstvo

Preverjanje in ocenjevanje znanja: Natančnost opazovanja in opisovanj, razumevanje
pojmov, sprotno ustno preverjanje znanja. Minimalni standardi zadoščajo za pozitivno
oceno.
Pojmi:
naravne snovi: volna, lan, les, premog, rude, nafta…
izdelane snovi: papir, steklo, kovine, plastika…
snovi, potrebne za ţivljenje: zrak, voda, hrana…
ločevanje: filtriranje, magnet, kristalizacija, kromatografija, s sejanjem, po videzu
fizikalne in kemijske spremembe
kamnine, minerali: granit, apnenec, glina, kremen, dragi kamni
rudnik, premogovnik
simboli za označevanje nevarnih snovi: eksplozivno, vnetljivo, strupeno, zdravju škodljivo,
jedko
Učni viri in sredstva: Slikovno gradivo, Učbenik (Naravoslovje – Modrijan, STR. 8-9, 12,
Naravoslovje – DZS, STR. 10-15), zmes ţelezovih opilkov in peska, magnet, zmes vode in peska,
lij, filtrirni papir, čaša, »vrečka presenečenja«
DEJAVNOSTI UČITELJA
DEJAVNOSTI UČENCA
1. PREDMETI SO IZ SNOVI, NARAVNE IN
IZDELANE SNOVI
-V »vrečki presenečenja« si s tipanjem izberejo
SNOVI imajo maso in zavzemajo prostor.
in prepoznajo predmet in ga opišejo
Med seboj se ločijo po lastnostih: barvi, siju,
učencem, npr. je okrogle oblike, mehko,
trdoti, nekatere po vonju in okusu.
gladka površina, uporabnost…dokler mu ne
Nekatere so strupene, lahko so trde,
»zmanjka« besed oz. dokler sošolec ne
tekoče, plinaste.
prepozna predmeta. Te predmete razvrstijo
NARAVNE SNOVI so snovi, ki so v naravi
med naravne snovi in pridobljene snovi.
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(nafta, kamen, glina, les…).
PRIDOBLJENE SNOVI so snovi, ki jih
pridobimo iz naravnih snovi (papir, plastika,
steklo, kovine…).
Mnoge snovi, ki jih potrebujemo v ţivljenju
so v naravi. Kamen lomijo v kamnolomu,
glino kopljejo v glinokopu, les dobimo v
gozdu. Marsikaterih snovi pa v naravi ni.
Dobimo jih iz surovin, ki so v naravi: umetne
mase pridobivamo iz nafte, ţelezo iz
ţelezove rude, sol iz morske vode. Snovi v
naravi so surovine za pridobljene snovi.
ČISTE SNOVI IN ZMESI ČISTE SNOVI
Vsi deli snovi imajo enake lastnosti. V naravi
so redke (zlato, minerali, ţveplo, diamanti,
ţivo srebro, ţelezo…).

-Pripravijo razpredelnice za vpis, risanje ali
lepljenje slik predmetov glede na snovi iz
katerih so in razdelitev snovi na naravne in
izdelane.

ZMESI
Več čistih snovi je pomešanih. Deli snovi
imajo različne lastnosti. V naravi jih je
veliko( zrak, voda, kamnine…).

Ločijo zrna (po videzu)
Ločijo ţelezove ostruţke in sol (z magnetom)

KAKO DOBIMO ČISTE SNOVI IZ ZMESI?
Tehnike ločevanja:
po videzu
sejanje
z magnetom
kristalizacija
filtriranje
kromatografija
SPREMEMBE SNOVI
Mnogi pojavi v naravi so povezani s
spreminjanjem snovi. V neţivem delu
narave spremembe pogosto potekajo pod
vplivom električnega toka, s segrevanjem,
osvetljevanjem.

Izvedejo eksperiment »kako očistimo kuhinjsko
sol onesnaţeno s peskom?« (filtriranje in
kristalizacija)

Na primerih iz vsakdanjega ţivljenja sklepajo o
vrsti spremembe (fizikalni ali kemijski).

FIZIKALNE SPREMEMBE
Snov se ne spremeni, spremeni se stanje
snovi (vrenje vode, raztapljanje sladkorja v
čaju, drobljenje kamenja, ţaganje lesa,
segrevanje peska).
KEMIJSKE SPREMEMBE
Snov se spremeni (vrenje mošta, kisanje
mleka, pečenje palačink, gorenje plina, če
se zrezek zaţge, rjavenje).
-Si ogledajo in otipajo nekatere kovine
BIOLOŠKE SPREMEMBE
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Potekajo fizikalne in kemijske spremembe
(razvoj piščeta v jajcu, rast nohtov, brstenje
drevja).

- Iz različnih slikovnih in drugih virov (internet) si
ogledajo primere kamnin in mineralov

2.) KAMNINE, MINERALI, KOVINE
Vsak dan uporabljamo milijone snovi, ki jih
najdemo v zraku, vodi, zemeljski skorji.
V zemeljski skorji najdemo rude in minerale.
Imamo 2 osnovni vrsti rudnikov: dnevne
kope in podzemne rudnike.
KAMNINE so trdne snovi iz mineralov,
vsebujejo več vrst mineralov.
MINERALI so uporabni del kamnine, čisti
mineral je ena sama snov.
Kamnine, iz katerih pridobivamo kovine, se
imenujejo RUDE. Rudo kopljejo v rudniku in
iz nje pridobivajo kovino.
Boksit – aluminij: pločevinke, folije za
gospodinjstvo, kuhinjske posode, letala...
Galenit – svinec: cevi, naboji-šibre, za
spajkanje…
Hematit – ţelezo: jeklenke za plin, ograje,
cisterne…
Kovine so tudi: baker, cink, srebro, zlato…
Značilnosti kovin:
-so kovne
-dobro prevajajo električni tok
-imajo zven
-so čvrste
-so teţke
KAMNINE so:
apnenec (uporablja se za apnenje zemlje,
gradnjo cest, za izdelavo stekla, cementa)
granit (uporabljamo za tlakovce,
spomenike, obloge hiš)
marmor (v kiparstvu, kot okrasni kamen)
MINERALI so:
kremen (uporabljamo ga za kresanje isker,
za izdelavo stekla)
kamena sol (uporabljamo za kuhanje,
taljenje ledu, za pridobivanje kemikalij)

- Na različni embalaţi prepoznajo simbole za
nevarne snovi
- Naštejejo nekaj nevarnih snovi
-V zvezek si nalepijo simbole za označevanje
nevarnih snovi

Minerali so še: kalcit, hematit, boksit,
bakrov pirit…
3.) NEVARNE SNOVI, SIMBOLI ZA
OZNAČEVANJE NEVARNIH SNOVI
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Tudi v vsakdanjem ţivljenju uporabljamo
nevarne snovi. Z njimi moramo ravnati v
skladu s priloţenimi navodili. Poznati
moramo simbole za označevanje nevarnih
lastnosti snovi. Poskrbeti moramo tudi za
varno shranjevanje snovi in odstranjevanje
odpadkov teh snovi.
Simboli za označevanje nevarnih lastnosti
snovi: zdravju škodljivo, jedko, strupeno,
vnetljivo, nevarno za okolje, radioaktivno,
oksidirajoče.
Navodila za ravnanje in shranjevanje
nevarnih snovi:
vedno preberi navodilo za uporabo
kemikalije ne smejo biti v istih omarah, kot
hrana in pijača
kemikalije moramo vedno hraniti v tisti
embalaţi, kot smo jih v njej kupili
embalaţa mora biti iz ustreznega
materiala, dobro zaprta in opremljena s
posebnimi navodili in opozorili
kemikalije, ki jih uporabljamo v
gospodinjstvu, moramo hraniti v zaklenjenih
omarah, oziroma na takih mestih, ki so
nedostopna majhnim otrokom in ţivalim
kemikalij nikoli ne puščamo v odprtih
posodah
ostanke kemikalij in stare kemikalije
oddamo na ustrezna zbirališča

-Utrjevalni list- SNOVI

Nevarne snovi, ki jih uporabljamo v
vsakdanjem ţivljenju: belilo, lak za lase,
varikina, barvila, razkuţila, pralni prašek,
čistila, insekticidi
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Katere skupne generične kompetence razvijamo ob
naravoslovnih dnevih
Samo Lipovnik, OŠ Franja Goloba Prevalje, Fakulteta za naravoslovje in matematiko
UM

Skupne naravoslovne kompetence
V zvezi s projektom Naravoslovne kompetence sem za fizikalne vsebine
pripravil spisek dejavnosti ter pripadajočih kompetenc, ki so v osnovni šoli
poleg znanja naravoslovja pomembne tudi pri načrtovanju naravoslovnih dni.
V projektu se kompetence razvrstijo po dveh klasifikacijah, kot ključne in
generične kompetence. Osredotočil sem se na generične kompetence (GK),
ko jih glede na prevedeno gradivo razvrščamo takole:
1. Sposobnost zbiranja informacij
2. Sposobnost analize literature in organizacija informacij
3. Sposobnost interpretacije
4. Sposobnost sinteze zaključkov
5. Sposobnost učenja in reševanja problemov
6. Prenos teorije v prakso
7. Uporaba matematičnih idej in tehnik
8. Prilagajanje novim situacijam
9. Skrb za kakovost
10. Sposobnost samostojnega in timskega dela
11. Organiziranje in načrtovanje dela
12. Verbalna in pisna komunikacija
13. Medosebna interakcija
S pojmom kompetenca je opredeljena 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. 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.
Pri razvijanju kompetenc pri pouku naravoslovja naletimo na enega
izmed ključnih problemov, s katerimi se danes srečujejo učitelji v šoli, to je
pomanjkanje motivacije za učenje naravoslovnih predmetov. Eden od
vzrokov za takšno stanje je dejstvo, da je program naravoslovja premalo
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povezan z učenčevimi ţivljenjskimi izkušnjami in da le redko vključuje
uporabne vidike. Zato se zdi učencem učenje naravoslovja nepotrebno
breme, saj niso sposobni prepoznati povezav med abstraktnimi
naravoslovnimi pojmi in njihovimi izkušnjami. Pri pouku v razredu učitelji
večinoma nimajo časa za praktično
Tako učitelji naravoslovja kot raziskovalci, kakor tudi šolske oblasti si ţelijo
oblikovati take učne programe, ki bi motivirali mlade za študij naravoslovnih
predmetov in tehnologij. Pri tem ne gre le za programe, ki bi vzbujali trenutno
navdušenje za naravoslovne predmete, temveč za stalno vzdrţevanje
motivov za pridobivanje naravoslovnega znanja in za njegovo uporabo v
ţivljenju – se pravi razvoj kompetenc, v skladu s katerimi bodo delovali.
Ena od moţnih poti, ki bi trajneje motivirala učence za pridobivanje
naravoslovnega znanja, je uporaba konteksta, v katerem so naravoslovni
pojmi povezani z ţivljenjem. Cilj takega pristopa je pribliţati učenje pojmov
izkušnjam učencev. Tako naj bi učenje za učence postalo bolj pomembno.
Poleg samega pouka v učilnicah in spremljajočih dejavnosti je skrajno
pomembno tudi pazljivo in skrbno načrtovanje dni dejavnosti. Za razvijanje
naravoslovnih kompetenc so še posebej pomembni naravoslovni dnevi.
Naravoslovni dnevi v osnovni šoli
V seznamu podajam predloge tem naravoslovnih dni pri katerih učenci
urijo specifične naravoslovne kompetence in so orientirane bolj na fizikalne
vsebine. Prilagam kratek opis predlaganih dejavnosti ter pripadajoče
generične kompetence.
Razred: 1
Tema naravoslovnega dne: Učilnica eksperimentov
Predlagane dejavnosti: V učilnici se pripravijo razni naravoslovni poskusi s
katerimi lahko učenci samostojno ali v skupinah eksperimentirajo.
Konceptualni in problemski pristop nudi obilico moţnosti za razvoj učenčevih
sposobnosti.
Generične kompetence:
Sposobnost interpretacije, sposobnost sinteze
zaključkov, sposobnost učenja in reševanja problemov, uporaba
matematičnih idej in tehnik, prilagajanje novim situacijam, sposobnost
samostojnega in timskega dela, organiziranje in načrtovanje dela,
medosebna interakcija.
Razred: 2
Tema naravoslovnega dne: Tekočine - voda
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Predlagane dejavnosti: Pripravi se več različnih dejavnosti ali delavnic, ki se jih
učenci izmenično udeleţujejo. Spoznavajo tekočine, lastnosti tekočin, lastnosti
vode, tok tekočin, pomembnost vode ipd.
Generične kompetence: sposobnost zbiranja informacij, sposobnost sinteze
zaključkov, sposobnost učenja in reševanja problemov, prilagajanje novim
situacijam, sposobnost samostojnega in timskega dela, medosebna
interakcija.
Razred: 3
Tema naravoslovnega dne: Orientacija - strani neba
Predlagane dejavnosti: Učenci v različnih delavnicah spoznavajo načine in
razloge orientacije v naravi, gibanje sonca, lune, planetov in zvezd.
Generične kompetence: sposobnost interpretacije, sposobnost sinteze
zaključkov, sposobnost učenja in reševanja problemov, prilagajanje novim
situacijam, sposobnost samostojnega in timskega dela, organiziranje in
načrtovanje dela, medosebna interakcija.
Razred: 4
Tema naravoslovnega dne: Elektrika
Predlagane dejavnosti: Praktično spoznavanje električnih pojavov,
elektronskih elementov in naprav, električne energije ter njenih virov,
varčevanje z električno energijo, …
Generične kompetence: sposobnost zbiranja informacij, sposobnost
interpretacije, sposobnost sinteze zaključkov, sposobnost učenja in reševanja
problemov, prenos teorije v prakso, prilagajanje novim situacijam, skrb za
kakovost, sposobnost samostojnega in timskega dela, organiziranje in
načrtovanje dela, medosebna interakcija.
Razred: 5
Tema naravoslovnega dne: Energija
Predlagane dejavnosti: V različnih delavnicah, ki jih učitelji pripravijo v
sodelovanju z učitelji naravoslovnih predmetov v višjih razredih, učenci
spoznajo vrste energije, vire energije, energijske tokove, energijske pretvorbe,
ohranitev energije, …
Generične kompetence: sposobnost zbiranja informacij, sposobnost
interpretacije, sposobnost sinteze zaključkov, sposobnost učenja in reševanja
problemov, prenos teorije v prakso, uporaba matematičnih idej in tehnik,
prilagajanje novim situacijam, sposobnost samostojnega in timskega dela,
organiziranje in načrtovanje dela, medosebna interakcija.
Razred: 6
Tema naravoslovnega dne: Obdelava podatkov
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Predlagane dejavnosti: Učenci raziščejo spoznajo vire informacij, shranjevanje
ter obdelavo podatkov, organizacija ter iskanje informacij, pomembnost
iskanja ter uporabe obstoječih informacij pri znanstvenem raziskovanju, …
Generične kompetence: sposobnost zbiranja informacij, sposobnost analize
literature in organizacija informacij, sposobnost interpretacije, sposobnost
učenja in reševanja problemov, prenos teorije v prakso, uporaba
matematičnih idej in tehnik, prilagajanje novim situacijam, skrb za kakovost,
sposobnost samostojnega in timskega dela, organiziranje in načrtovanje dela,
verbalna in pisna komunikacija, medosebna interakcija.
Razred: 7
Tema naravoslovnega dne: Poskusi v naravoslovju
Predlagane dejavnosti: V učilnicah se pripravijo razni naravoslovni poskusi s
katerimi lahko učenci samostojno ali v skupinah eksperimentirajo.
Konceptualni in problemski pristop nudi obilico moţnosti za razvoj učenčevih
sposobnosti. Poskusi se pripravijo tematsko po področjih in tako, da usmerjajo
učenčevo pozornost. Učenci lahko sami pripravijo veriţni eksperiment.
Generične kompetence: sposobnost interpretacije, sposobnost sinteze
zaključkov, sposobnost učenja in reševanja problemov, prenos teorije v
prakso, uporaba matematičnih idej in tehnik, prilagajanje novim situacijam,
sposobnost samostojnega in timskega dela, organiziranje in načrtovanje dela,
medosebna interakcija.
Razred: 8
Tema naravoslovnega dne: Merjenje
Predlagane dejavnosti: V skupinah opravijo meritve različnih fizikalnih količin,
tako osnovnih kot sestavljenih. Priporočam, da je to prvi naravoslovni dan ţe v
septembru in v njem sodelujejo učitelji fizike, biologije in kemije saj učenci
potrebujejo spretnosti merjenja pri vseh naštetih predmetih. Pomembno je, da
učitelji skrbno načrtujejo delo po postopku znanstvene metode, ki jo
učencem tudi temeljito razloţijo.
Generične kompetence: sposobnost analize literature in organizacija
informacij, sposobnost interpretacije, sposobnost sinteze zaključkov,
sposobnost učenja in reševanja problemov, prenos teorije v prakso, uporaba
matematičnih idej in tehnik, prilagajanje novim situacijam, skrb za kakovost,
sposobnost samostojnega in timskega dela, organiziranje in načrtovanje dela,
verbalna in pisna komunikacija, medosebna interakcija.
Razred: 9
Tema naravoslovnega dne: Hiša eksperimentov
Predlagane dejavnosti: Obisk hiše eksperimentov v Ljubljani ter ogled katere
izmed dogodivščin.
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Generične kompetence: sposobnost zbiranja informacij, sposobnost
interpretacije,
sposobnost sinteze zaključkov, sposobnost učenja in reševanja problemov,
prenos teorije v prakso, prilagajanje novim situacijam, sposobnost
samostojnega in timskega dela, medosebna interakcija.
Za konec
Študije so pokazale, da tako aktivna vključenost učencev v vzgojnoizobraţevalni 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 in naravoslovni dnevi v
osnovni šoli nudijo ravno to.
Pomembno je tudi, da se učitelji oprimejo in ne bojijo
eksperimentalnega pristopa, ki se mu nekateri zaradi daljše priprave na delo
radi izognejo. Pri delu se mi zdi zelo pomembna uporaba znanstvene
metode, torej opazovanja, napovedi, eksperimenta ter evalvacije. Učence bi
bilo dobro ţe zgodaj navajati na tak pristop v naravoslovju saj sem mi zdi, da
lahko edino tako zaupajo pravilnosti tudi tistih znanstvenih dognanj, ki jih sami
zaradi različnih razlogov ne morejo preizkusiti.
Predlagam tudi, da se na podoben način sestavijo primerne teme tudi
za druga predmetna področja ter bolj podrobni opisi dejavnosti, ki bi jih
učitelji lahko hitro uporabili v svoji vsakodnevni praksi in iz katerih je jasno
razvidno katere naravoslovne kompetence se razvijajo pri določeni
dejavnosti.
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