Univerza v Mariboru
Fakulteta za naravoslovje in matematiko

PROJEKT:
Razvoj naravoslovnih kompetenc

Preverjanje
gradiv/modelov v šoli
(fizikalne vsebine)
F5

Maribor, 2011

Urednik
mag. Robert Repnik, dr. Milan Ambroţič

Uredniški odbor
dr. Milan Ambroţič, dr. Zlatko Bradač, Sergej Faletič, dr. Ivan Gerlič, Andrej
Nemec, Jerneja Pavlin, mag. Robert Repnik, Eva Ferk, dr. Marjan Krašna, mag.
Tomaţ Bratina, dr. Vladimir Grubelnik

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.

A. OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU
A.1. Naslov projekta:
RAZVOJ NARAVOSLOVNIH KOMPETENC (št. 3311-08-986011)

A.2. Tip projekta:
Strateški razvojno - raziskovalni projekt

A.3. Naročnik:
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT, Masarykova 16, 1000 Ljubljana

A.4. Nosilec projekta:
A.4.1. Odgovorni nosilec in vodja projekta:

Nosilec: prof. dr. Ivan Rozman, rektor UM

Vodja: doc. dr. Vladimir Grubelnik, FNM in FERI

A.4.2. Pogodbena stranka za izvedbo projekta:
Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor
s članico
Fakulteto za naravoslovje in matematiko, Koroška cesta 160, 2000 Maribor

A.5. Projektna skupina:
A.5.1. Vodstvo projekta:
dr. Ivan Gerlič (vodja projekta), mag. Robert Repnik (koordinator projekta),
dr. Nataša Bukovec (koordinatorica zunanjih sodelavcev)
A.5.2. Programski svet projekta:
dr. Ivan Gerlič (vodja projekta), mag. Robert Repnik (koordinator projekta,
koordinator področja fizike, osnovnih šol in vrtcev), dr. Andrej Šorgo
(koordinator področja biologije), mag. Andreja Špernjak (pomočnica
koordinatorja za področje biologije), dr. Nika Golob (koordinatorica
področja kemije), dr. Samo Fošnarič (koordinator področja skupnih
predmetov), dr. Vladimir Grubelnik (sokoordinator področja skupnih
predmetov), dr. Milan Ambroţič (pomočnik koordinatorja za področje
fizike), Kornelia Ţarić (pomočnica koordinatorice za področje kemije),
Andrej Flogie (koordinator področja srednjih šol), dr. Marjan Krašna in dr.
Igor Pesek (računalniška podpora projekta, spletne strani projekta), Eva
Ferk (administracija)
A.5.3. Programsko vodstvo projekta:
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.

dr. Ivan Gerlič (vodja projekta), mag. Robert Repnik (koordinator projekta,
koordinator področja fizike, osnovnih šol in vrtcev), dr. Andrej Šorgo
(koordinator področja biologije), dr. Jelka Strgar

(sokoordinatorica

področja biologije), mag. Andreja Špernjak (pomočnica koordinatorja za
področje biologije), dr. Gorazd Planinšič (sokoordinator področja fizike),
dr. Nika Golob (koordinatorica področja kemije), dr. Nataša Bukovec
(sokoordinatorica področja kemije, koordinatorica zunanjih sodelavcev),
dr. Margareta Vrtačnik (sokoordiantorica področja kemije), dr. Samo
Fošnarič (koordinator področja skupnih predmetov), mag. Vladimir
Grubelnik (sokoordinator področja skupnih predmetov), Andrej Flogie
(koordinator področja srednjih šol), Milena Pačnik (koordinatorica
področja osnovnih šol s prilagojenim programom), dr. Marjan Krašna
(računalniška podpora projekta)
A.5.2. Strokovni sodelavci:
dr. Jana Ambroţič Dolinšek, dr. Milan Ambroţič, dr. Jurij Bajc, dr. Barbara
Bajd, Said Bešlagič, dr. Zlatko Bradač, mag. Tomaţ Bratina, dr. Nataša
Bukovec, Terezija Ciringer, Miroslav Cvahte, dr. Mojca Čepič, dr. Iztok
Devetak, Franc Dretnik, Sergej Faletič, Eva Ferk, dr. Vesna Ferk Savec,
Andrej Flogie, dr. Samo Fošnarič, dr. Ivan Gerlič, dr. Saša Aleksij Glaţar, dr.
Andrej Godec, dr. Nikolaja Golob, dr. Ana Gostinčar Blagotinšek, dr.
Vladimir Grubelnik, Manica Grčar, dr. Vlasta Hus, dr. Marjan Krašna, dr.
Dušan Krnel, dr. Brigita Kruder, dr. Bojan Kuzma, dr. Alenka Lipovec, mag.
Janja Majer, dr. Marko Marhl, Maja Martinšek, dr. Dragan Marušič, Bojana
Mencinger Vračko, Andreja Nekrep, Andrej Nemec, dr. Amand Papotnik,
Jerneja Pavlin, dr. Igor Pesek, dr. Darija Petek, dr. Gorazd Planinšič, Sonja
Plazar, Martina Rajšp, mag. Robert Repnik, mag. Samo Repolusk, dr.
Darinka Sikošek, dr. Jelka Strgar, dr. Andrej Šorgo, mag. Andreja Špernjak,
Matejka Tomazin, Iztok Tomaţič, dr. Nataša Vaupotič, Jernej Vičič, dr.
Janez Vogrinc, mag. Dušan Vrščaj, dr. Margareta Vrtačnik, dr. Katarina
Senta Wissiak Grm, dr. Blaţ Zmazek, Kornelia Ţarić, dr. Janez Ţerovnik
A.5.2. Učitelji:
Jelka Avguštin, Daniel Bernad, Romana Bezjak, Joţica Brecl, Darko Briški,
Sanja Cvar, Silva Čepin, Irena Česnik-Vončina, Martina Črešnik, Romana
Čuješ, Robert Dimec, Mojca Dobnik Repnik, Ines Fišer, Matej Forjan, Neda
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.

Golmajer, Lidija Grubelnik, Zdravka Hajdinjak, Katja Holnthaner Zorec,
Jasmina Jančič, Senka Jauk, Zdenka Keuc, Marjeta Kriţaj, Magdalena
Kunc, Andreja Kuhar, Samo Lipovnik, Andrej Marl, Alenka Mozer, Jasna
Novak, Damjan Osrajnik, Milena Pačnik, Marjanca Poljanšek, Hedvika
Popič, Davorka Pregl, Peter Sekolonik, Milenko Stiplovšek, Tanja Štefl, Maja
Štukl, Katja Stopar, Mladen Tancer, Diana Tavčar Ročenovič, Simon Ülen,
Karmen Vidmar, Samo Zanjkovič, Felicita Hromc, Jasna Ţic, Marko Ţigart

A.6. Raziskovalno polje
A.6.1. Predmetna področja:
1. Biologija
2. Fizika
3. Kemija
4. Skupni predmeti – Matematika, Tehnika, Računalništvo, Razredni pouk,
Osnovna šola s prilagojenim programom
A.6.2. Stopnja:
Vrtci, osnovne šole (razredna in predmetna stopnja), osnovne šole s
prilagojenim programom in srednje šole.

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.

KAZALO VSEBINE
Poročilo koordinatorja fizike za obdobje 1. 4. 2011 – 31. 6. 2011 ......................... 7
mag. Robert Repnik, izr. prof. dr. Ivan Gerlič, doc. dr. Marjan Krašna, asist. mag.
Tomaţ Bratina
Uspešnost tradicionalnih učnih metod pri vnašanju sodobnih znanstvenih
dognanj v pouk fizike v osnovni šoli ...................................................................... 11
mag. Robert Repnik, izr. prof. dr. Ivan Gerlič, doc. dr. Marjan Krašna, asist. mag.
Tomaţ Bratina
Uspešnost tradicionalnih učnih metod pri vnašanju sodobnih znanstvenih
dognanj v pouk fizike v osnovni šoli ...................................................................... 21
Milan Ambroţič, Zlatko Bradač, Andrej Nemec
Različni kvadri – lepenje in trenje .......................................................................... 32
Jerneja Pavlin
Evalvacija učnega gradiva »Uvod v magnetno polje« ....................................... 45
Milan Ambroţič
Vztrajnostni moment rotacijskih teles .................................................................... 71
Matej Cvetko
Oko ........................................................................................................................... 73
Marko Gosak, Jerneja Pavlin
»Optični pojavi v atmosferi« ................................................................................... 82
Matjaţ Štuhec
Radioaktivnost in sevanje&Radioaktivnost v luči jedrske energije in ekologije
................................................................................................................................. 100
Sergej Faletič
Lastno nihanje ........................................................................................................ 108

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 fizike za obdobje 1. 4. 2011 – 31. 6. 2011
Preverjanje didaktičnih gradiv/modelov (fizika) v šolski praksi in
sprotna evalvacija rezultatov preverjanja
mag. Robert Repnik, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru

Izhodišče in vodilo za delo v obdobju od aprila do junija 2011 je bila v projektu
predvidena aktivnost S 2.??
Preverjanje didaktičnih gradiv/modelov (fizika) v šolski praksi in sprotna
evalvacija rezultatov preverjanja;
Rezultat: Preverjanje didaktičnih gradiv/modelov (fizikalne vsebine) F5;
Kazalnik: Preverjanje gradiv/modelov v šoli – gradivo F5.
Povzetek opravljenega dela na področju fizike
Pri fiziki je bilo v obdobju 1. 4. – 30. 6. 2011 testiranih in ocenjenih deset gradiv, od
tega štiri v osnovnih in šest v srednjih šolah. Izkušnje, ki so si jih nabrali učitelji z
dosedanjim delom pri projektu, so pripomogle k temu, da so evalvacije potekale
dokaj gladko. Dobri so tudi rezultati vrednotenja gradiv, kar se lahko pripiše
izkušnjam, ki so si jih pridobili avtorji. Značilen za ta sklop gradiv je velik poudarek
na digitalni kompetenci, eni od ključnih kompetenc iz evropskega referenčnega
okvirja. Vendar pa ne poudarjamo digitalne kompetence same po sebi, ker ni
osnovni cilj projekta, temveč se nam zdi pomembna njena prepletenost z
drugimi naravoslovnimi kompetencami. Na primer, pri predavanju s PowerPointom ni bistvena samo priprava dobrih elektronskih prosojnic, ampak še bolj sam
nastop: intonacija pri govoru, poudarki, tempo, očesni stik s poslušalci in
podobno. Vse to spada h generični kompetenci verbalna komunikacija, pa tudi
k medosebni interakciji nasploh. Seveda pa je treba pri predstavitvi biti pozoren
tudi na strokovno, slovnično in pravopisno natančnost. Pri več gradivih je
predvidena tudi moţganska nevihta učencev/dijakov in tudi uporaba miselnih
vzorcev. Seveda pa tudi tokrat gradiva vključujejo tudi poskuse, ki so
pomemben del pouka fizike. V tem sklopu evalvacija ni potekala izključno v
obliki pred-testov in po-testov, temveč tudi kot vprašalniki o mnenju
učencev/dijakov o izvedbi gradiva, učiteljevo kvalitativno ocenjevanje
učenčevih delovnih listov in podobno.
Avtorja mag. Robert Repnik in dr. Ivan Gerlič sta podala poročilo o gradivih iz
serije gradiv Uspešnost tradicionalnih učnih metod pri vnašanju sodobnih
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znanstvenih dognanj v pouk fizike v osnovni šoli, in sicer s temama Vloga jedrske
elektrarne Krško pri pridobivanju električne energije v Sloveniji in Radioaktivni
odpadki. Gradivi sta bili namenjeni učencem 8. in 9. razreda OŠ. Čeprav sta bili
obe gradivi ţe testirani v enem od prejšnjih evalvacijskih obdobij, sta se avtorja
odločila za ponovno testiranje zaradi aktualnosti teme (jedrska nesreča na
Japonskem). V testiranje je bilo vključenih nad 150 učencev, ugotovitve na
osnovi primerjalne analize rezultatov pred-testa in po-testa pa so podobne kot
pri prejšnji evalvaciji istih dveh gradiv in evalvacijah gradiv obeh avtorjev z
drugimi temami. Rezultati pred-testa so zelo odvisni od splošne razgledanosti in
od zanimanja učencev za določeno fizikalno temo, pri čemer je pomemben tudi
vpliv svetovnega spleta. Napredovanje v po-testu glede na pred-test je odvisno
od kognitivnega nivoja, v katerega so vprašanja usmerjena.
Avtorji dr. Milan Ambroţič, dr. Zlatko Bradač in Andrej Nemec poročajo o
evalvaciji dvojčka gradiv Različni kvadri – lepenje in trenje. Sprva je bilo gradivo
napisano le za srednje šole, pred tem preverjanjem v šolah pa so zaradi
primanjkljaja gradiv za osnovnošolsko fiziko pripravili še različico tega gradiva za
osnovno šolo, kjer pa se delata samo poskusa z lepenjem. Ker je za obe stopnji
vsebina vsaj za lepenje zelo podobna, le nivo nekoliko različen, je poročilo
skupno za osnovno in srednjo šolo. Primerja se uspešnost frontalnega in skupinskih
poskusov. Gradivi je testiralo pet učiteljev: trije iz osnovne in dva iz srednje šole.
Nekateri učitelji dajejo izrazito prednost skupinskemu delu, ker zagotovo bolj
razvija kompetence učencev/dijakov, drugi pa bi predvsem zaradi
organizacijskega vidika raje kombinirali frontalno delo s soudeleţbo (asistenco)
posameznikov pri učiteljevem izvajanju poskusov. Učenci radi delajo takšne
poskuse, dodatno pa jih spodbuja ugotovitev, da pridejo z dvema povsem
različnima načinoma meritve do (v okviru napake) ujemajočih izidov za
koeficient lepenja. Avtorji povzemajo, naj bo v splošnem gradivo raje za
malenkost zahtevnejše kot pa prelahko, zato da se spodbuja delavnost in
iniciativa učencev in dijakov. Ni nujno, da mora učenec ali dijak vedno takoj vse
razumeti iz gradiva, saj mu lahko učitelj pomaga prebroditi teţavnejša mesta.
Po naši odločitvi so nekateri učitelji ponovno testirali gradivo za 9. razred OŠ,
Uvod v magnetno polje avtorice Jerneje Pavlin. Eksperimentalno delo je
potekalo v parih, pri kontrolnih skupinah pa so bili poskusi frontalni. Vsi učitelji se
zavedajo pomena eksperimentalnega dela. Kot boljši eksperimentalni pristop
omenjajo demonstracijski poskus, kadar so učni cilji teoretično naravnani. Delo
po skupinah (v parih) pa je boljši eksperimentalni pristop, kadar ţelimo, da učeči
usvojijo znanja nekega postopka, podrobnih opaţanj eksperimenta ipd. Pri
samostojnem eksperimentalnem delu po skupinah se je treba zavedati, da so
gradiva ustrezno pripravljena (kratka, jasna). Izkaţe se, da učenci berejo površno
in ne marajo predolgih besedil. Treba je ustrezno formulirati skupine. Predvsem
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moramo biti pozorni na učno šibkejše učence, da so deleţni dovolj pozornosti
učitelja, da jih aktivnosti čustveno in miselno aktivirajo, kar jih pripelje do usvojitve
novih znanj. Pri kakršnem koli delu po skupinah z delovnimi listi učenci razvijajo
kompetenco medsebojne interakcije, organizacije dela, sposobnost verbalne in
pisne komunikacije in sposobnost učenja.
Dr. Milan Ambroţič podaja poročilo o testiranju novega gradiva Vztrajnostni
moment rotacijskih teles. Prvotno je sicer bilo pripravljeno gradivo Različni kvadri
– vztrajnostni moment s soavtorjema dr. Zlatkom Bradačem in Andrejem
Nemcem, vendar pa se je zaradi nenehnih zapletov s transportom enega
samega kompleta učila Kvadri od učitelja do učitelja avtor določil za
spremembo in napisal gradivo na novo, kjer učitelji lahko uporabijo svoje
pripomočke. Gradivo je testiral samo en srednješolski učitelj. Avtor se strinja z
evalvatorjem, da je gradivo najbolj primerno za višje letnike srednjih šol, npr. pri
pripravi na maturo. To je tudi prvotni namen gradiva.
Avtor Matej Cvetko je napisal poročilo o testiranju gradiva Oko za srednje šole,
kjer gre za uporabo novega učila Model očesa, ki je bilo razvito v okviru projekta
RNK in so si ga zamislili biologi. Vprašanja pred-testov in po-testov so bila
izbirnega tipa. Primerjala sta se predvsem opazovanje filma s posnetim realnim
poskusom ter demonstracijski poskus z učilom. Zaradi svetlobe se je izkazalo, da
je fizikalno dogajanje na filmu bolje vidno. Rezultati pred-testov in po-testov so
preveč pomanjkljivi, da bi lahko sklepali na to, kateri od obeh načinov dela je
boljši. Avtor meni: pri predvajanju filma odpade vprašanje dostopa do učila,
vendar pa je pri uporabi učila boljše to, da ga lahko po demonstracijskem
poskusu lahko dijaki sami poskusijo.
Avtorja Jerneja Pavlin in dr. Marko Gosak sta pripravila poročilo o testiranju
izjemno atraktivnem gradivu za srednješolski nivo: Optični pojavi v atmosferi. V
testiranje je bilo vključenih 120 dijakov iz petih različnih srednjih šol. Dijaki so delali
z besedilom na učnih listih, po skupinah, kjer obdela vsaka skupina drug optični
pojav. Tudi pri tem gradivu se je uporabljal PowerPoint, kar pa ni edini dejavnik,
ki je pri dijakih promoviral razvoj digitalne kompetence, saj so bili dijaki primorani
dodatne informacije poiskati na spletu (avtorja sta nekaj dodatnega gradiva na
spletnih straneh pripravila tudi sama). Izkazalo se je, da srednješolci dokaj dobro
obvladajo delo s programom PowerPoint, tako da je gradivo le malo nadgradilo
njihovo obstoječe znanje. Njihov napredek pri razvoju digitalne kompetence se
nanaša na določene segmente izdelave PowerPoint prosojnic, kot so barvne
kompozicije predstavitve, velikosti črk pri naslovih ter uporabi krepke pisave.
Zagotovo je takšna oblika dela doprinesla tudi k izkušenosti na področju ustnih
predstavitev.
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Avtor dr. Matjaţ Štuhec poroča o evalvaciji gradiva Radioaktivnost in sevanje &
Radioaktivnost v luči jedrske energije in sevanja, ki je namenjeno četrtemu
letniku gimnazij. Dijakom se zdi takšna tematika zanimiva in aktualna, še
posebno zaradi jedrske nesreče na Japonskem, ki se je zgodila pred kratkim. Kot
je razvidno iz odgovorov na vprašanja, imajo dijaki različen odnos do jedrske
energije. Razveseljivo je, da imajo mnogi zdrav, razumski odnos do nje, torej
določeno mero objektivnosti in priznavanja tako dobrih kot slabih plati. Pri
posameznikih opazimo razmišljanje v skladu s trajnostnim razvojem.
Dr. Sergeju Faletiču so učitelji testirali gradivo za srednješolski nivo: Lastno nihanje.
Gre za to, da dijaki sami s poskusi ugotovijo, katere količine vplivajo na nihajni
čas nitnega nihala in kako. Mnogi dijaki so imeli precejšnje teţave glede
samostojnosti (problem kompetence samostojnega in timskega dela!) in so raje
spraševali za pomoč učitelja, kot da bi si pomagali z dodatnimi lističi. Avtor
ugotavlja, da bi bilo dobro dodati gradivu motivacijski uvod, iz katerega bi dijaki
razbrali koristnost navajanja na znanstvene metode dela.
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Avtor(ji) gradiva:
mag. Robert Repnik1, izr. prof. dr. Ivan Gerlič1, doc. dr. Marjan Krašna2, asist. mag. Tomaţ
Bratina3
Institucije:
1 Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru
2 Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru
3 Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru
Evalvator(ji) gradiva:
Mladen Tancer, Osnovna šola Bratov Polančičev, Maribor
Lidija Grubelnik, Osnovna šola Sladki Vrh
Damjan Osrajnik, Osnovna šola Radlje ob Dravi
Bernard Daniel, Gimnazija Lendava

Uspešnost tradicionalnih učnih metod pri vnašanju sodobnih
znanstvenih dognanj v pouk fizike v osnovni šoli
Učna tema: gradivo »Vloga jedrske elektrarne Krško pri pridobivanju električne
energije v Sloveniji«
Starostna skupina, razred (vrsta šole): 8. in 9. razred OŠ, 1. Letnik SŠ
Kompetence, ki se razvijajo:
a) generične:
3. Sposobnost zbiranja informacij
4. Sposobnost analize in organiziranja informacij
5. Sposobnost interpretacije
6. Sposobnost sinteze in zaključkov
7. Sposobnost učenja in reševanja problemov
8. Prenos teorije v prakso
9. Uporaba matematičnih idej in tehnik
10. Prilagajanje novim situacijam
11. Skrb za kakovost
b) predmetno-specifične: (niso bile eksplicitno preverjane, med uporabo
gradiva se razvijajo)
1. Pridobiti dodatne sposobnosti za razvoj skozi izbirne vsebine (interdisciplinarni
pristop / moţnosti).
5. Sposobnost izvedbe naslednjih aktivnosti: pospeševati in razvijati znanstvene in
tehnološke inovacije; načrtovati in upravljati s tehnologijami, ki so povezane s
fiziko v različnih sektorjih: industrija, okolje, zdravstvo, kulturna dediščina, javna
uprava, bančništvo; visoka stopnja popularizacije znanstveno-kulturnih vprašanj s
poudarkom na teoretičnih, eksperimentalnih in uporabnih vidikih klasične in
moderne fizike (spekter dosegljivih opravil);
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13. Sposobnost razumevanja druţbenih problemov, ki se odsevajo v poklicu in
doumeti etične značilnosti raziskovalnih in profesionalnih aktivnosti v fiziki in
njihovo odgovornost za zaščito javnega zdravja in okolja (splošna in specifična
etična zavest).
24. Razumevanje in obvladovanje uporabe najpogostejših matematičnih in
numeričnih metod (sposobnost reševanja problemov, matematične spretnosti ).
c) dodatne: /
Umestitev v učni načrt / Nova vsebina:
Učni
načrti
v
osnovni
šoli
so
dovolj
fleksibilni
[http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=8&rID=99],
da
omogočajo številne moţnosti za vključevanje sodobnih fizikalnih znanstvenih
dognanj v izobraţevanje osnovnošolcev. Izbrali smo moţnost pouka fizike v
osmem in devetem razredu OŠ in v 1. letniku SŠ. Obstaja zadosten deleţ ur, ki
vsebinsko niso razporejene in je pri njih moţnost za vključevanje sodobnih
znanstvenih dognanj v pouk. 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.
Izvlečka iz veljavnega učnega načrta za fiziko:
»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...«
»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...«
Način evalvacije: (predtest in potest)
Didaktična struktura ure:
Etapa ali faza

Čas v minutah

Mobilizacija (predtest)

10

Osrednji del učne ure (uvodni

25

del, motivacija, NS, osvajanje)
Preverjanje osvojenega (potest)

10

Pred- in potest sta bila sestavljena iz 7 vprašanj, od katerih je prvo raziskovalo
odnos učenca do predmeta/teme, drugo in tretje sta se nanašali na faktografski
nivo znanja, četrto se je nanašalo na nivo analize, peto na primerjavo, šesto na
sklepanje in zadnje vprašanje na vrednotenje. Generične kompetence, ki so po
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mnenju avtorjev potrebne za uspešno odgovarjanje določenega nivoja znanja
(strategije presoje), so opredeljene v naslednji razpredelnici:
STRATEGIJE PRESOJE

Generične
kompetence:
1. Sposobnost
samostojnega in
timskega dela
2. Varnost
3. Sposobnost zbiranja
informacij
4. Sposobnost analize
in organiziranja
informacij
5. Sposobnost
interpretacije
6. Sposobnost sinteze
in zaključkov
7. Sposobnost učenja
in reševanja
problemov
8. Prenos teorije v
prakso
9. Uporaba
matematičnih idej in
tehnik
10. Prilagajanje novim
situacijam
11. Skrb za kakovost
12. Organiziranje in
načrtovanje dela
13. Verbalna in pisna
komunikacija
14. Medsebojna
interakcija

FAKTOGRAFSKO

ANALIZA

PRIMERJAVA

SKLEPANJE

VREDNOTENJE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA
DA

DA
DA

DA
DA

Kratek povzetek samega gradiva (nekaj komentarjev):
Določeni taksonomski nivoji znanj pri usvajanju novih fizikalnih vsebin se laţje
dosegajo, če imajo učenci pred obravnavo nove snovi osvojene določene
naravoslovne kompetence. V učnem načrtu vsebinsko nedefinirane ure so
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dobra priloţnost za razvoj naravoslovnih kompetenc, saj učitelj ni v tolikšni meri
obremenjen z doseganjem vsebinskih znanj, kakor pri običajnih urah. V raziskavi
smo doseganje nivojev znanj opazovali z metodo primerjave predtestov in
potestov, izpolnjevanih s strani posameznega učenca v začetku in ob koncu
učne ure, v kateri se obravnava snov. Uspešnost osvajanja različnih nivojev znanj
v učni uri osvajanja nove snovi s področja izbrane tematike lahko analiziramo na
podlagi omenjenih testov. Za ugotavljanje uspešnosti določene didaktične
metode dela glede razvoja določenih naravoslovnih kompetenc pa je potrebno
daljše opazovalno obdobje (do 2 šolski leti).
Gradivo vsebuje učne priprave z različnimi pristopi za obravnavanje eno izmed
vsebin iz nerazporejenih vsebin fizike v učnem načrtu. V tem delu smo se
osredotočili na temo: Vloga JE Krško pri pridobivanju električne energije v
Sloveniji.
Prvi del testov smo izvedli na treh osnovnih šolah in na eni srednji šoli.
Osrednji cilj raziskave je analizirati uspešnost naslednjih učnih metod v procesih
vnašanja aktualnih znanstvenih vsebin in dognanj s področja fizike v
osnovnošolsko poučevanje:
- tradicionalni frontalni pouk (P1),
- tradicionalni pouk z vključevanjem elementov metode dela s tekstom (P2),
- tradicionalni
pouk
z
vključevanjem
elementov
informacijskokomunikacijske tehnologije v obliki uporabe pasivnih in aktivnih e-gradiv
(P3).
Vprašalnik ali njegov del (predtest, potest, delovni list,…), ki se ga je reševalo za
evalvacijo
Evalvacija se je izvajala z predtestom in potestom.
PRED-TEST, Izpolni učitelj: T-01, P 1 2 3 , Šola:_________________________, datum:__________ M/Ţ
Izpolni učenec: Ime in Priimek:__________________, razred:____, lanska ocena fizike oz. naravoslovja:___

Pri prvem vprašanju oceni, v kolikšni meri se strinjaš s trditvijo v zapisano narekovajih? Na desni
strani obkroži tisto številko od 1 do 5, ki najbolj ustreza tvojemu mnenju.
(1...popolnoma se ne strinjam, 5...zelo se strinjam)

1.
»Veselim se učne ure fizike.«

1 2 3 4 5

V nadaljevanju boš reševal naloge, pri katerih je le en odgovor pravilen. Pozorno preberi
navodilo naloge in obkroži odgovor na desni strani testnega lista.
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2.
S katero enoto podajamo nazivno moč elektrarne?
A. Nazivno moč elektrarne podajamo z: W.
B. Nazivno moč elektrarne podajamo z: A.
C. Nazivno moč elektrarne podajamo z: V.
D. Nazivno moč elektrarne podajamo z: J.
3.
S katero vrsto elektrarn se v Sloveniji pridela najmanj energije?
A. Hidroelektrarne.
B. Termoelektrarne na fosilna goriva.
C. Jedrske elektrarne.
D. Vetrne elektrarne.
4.
Zakaj ima hidroelektrarna jez?
A. Da se zmanjša masni tok vode.
B. Da se reka zaradi padca segreje.
C. Da se hitrost reke upočasni.
D. Da odda voda kar se da veliko potencialne energije turbini.
5.
Primerjaj hidroelektrarno s termoelektrarno
na fosilna goriva. Katera izjava je pravilna?
A. V termoelektrarni ni turbin.
B. V hidroelektrarni ni generatorja.
C. V hidroelektrarni ne potrebujemo goriva.
D. V termoelektrarni ne potrebujemo vode.
6.
Ali bi lahko z dograditvijo hidroelektrarn nadomestili zaprtje Jedrske
elektrarne Krško?
A. Ne, ker nimamo dovolj nezajezenih rek.
B. Da, ker je dovolj fosilnih goriv v hidroelektarnah.
C. Ne, ker je cena proizvedene energije previsoka.
D. Da, ker imamo dovolj nezajezenih rek.

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D
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7. Kateri graf pravilno prikazuje skupne deleže posamezne vrste elektrarn v
Sloveniji pri pridobivanju električne energije na letni ravni, če je
povprečna proizvedena energija na posamezno elektrarno določene vrste v
[TWh]: JE 5.97, TE 1.31 in HE 0.28 ?

A.

B.

C.

D.

A B C D

Jedrska elektrarna Krško
Termoelektrarne
Hidroelektrarne
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PO-TEST, Izpolni učitelj: T-01, P 1 2 3 , Šola:_________________________, datum:_______________
Izpolni učenec: Ime in Priimek:__________________, razred:____

Pri prvem vprašanju oceni, v kolikšni meri se strinjaš s trditvijo v zapisano narekovajih? Na desni
strani obkroži tisto številko od 1 do 5, ki najbolj ustreza tvojemu mnenju.
(1...popolnoma se ne strinjam, 5...zelo se strinjam)

1.
»To je bila zame odlična učna ura fizike.«

1 2 3 4 5

V nadaljevanju boš reševal naloge, pri katerih je le en odgovor pravilen. Pozorno preberi
navodilo naloge in obkroži odgovor na desni strani testnega lista.

2.
S katero enoto podajamo letno proizvedeno količino energije v elektrarni?
A. Količino energije podajamo z: W.
B. Količino energije podajamo z: A.
C. Količino energije podajamo z: V.
D. Količino energije podajamo z: J.
3.
S katero vrsto elektrarn se v Sloveniji pridela najmanj energije?
A. Termoelektrarne na fosilna goriva.
B. Hidroelektrarne.
C. Vetrne elektrarne.
D. Jedrske elektrarne.
4.
Kakšno je pravilno zaporedje energijskih pretvorb v jedrski elektrarni?
A. Električna energija
toplota
notranja energija.
jedrska
B. Notranja energija toplota
električna energija.
elektrarna
C. Notranja energija električna energija
toplota.
D. Toplota notranja energija
električna energija.
5.
Primerjaj jedrsko elektrarno (leva slika) s termoelektrarno na fosilna goriva
(desna slika). Katera izjava NI pravilna?
A. Jedrska elektrarna izpušča toplogredne pline.
B. Obe izkoriščata notranjo energijo goriva.
C. Obe imata parno turbino.
D. Termoelektrarna povečuje globalno segrevanje.
6.
Plinsko elektrarno Brestanica z nazivno močjo 228
MW vklapljamo v omrežje le v primeru večjih
izpadov. Koliko časa bi morala obratovati plinska
elektrarna Brestanica, da bi proizvedla enako
količino energije, kakor jedrska elektrarna Krško z
nazivno močjo 696 MW v dveh tednih?
A. do 2 tednov.
B. od 4 do 8 tednov.
C. med 3 in 5 mesecev.
D. vsaj pol leta.

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D
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7.
Preberi naslednji povzetek intervjuja z Martinom Novšakom,
predsednikom uprave podjetja GEN energija (Finance, 31.5.2007):

A B C D

Sloveniji manjka energije za približno pol krške jedrske elektrarne, to je 22 do 25
odstotkov. Letna poraba se povečuje za približno tri odstotke. Vsaka naložba v
nove zmogljivosti je dobrodošla, a to ne zadošča. GEN energija zato resno
razmišlja o novi jedrski elektrarni, saj Jedrska elektrarna Krško (NEK) zelo dobro
obratuje. V zadnjih petih letih smo letno proizvodnjo s štirih dvignili na pet
teravatnih ur, kar je enako desetim elektrarnam na spodnji Savi. To je edina
proizvodnja, ki se je povečevala, drugih takšnih možnosti praktično ni. Naša vizija
je ohranjati NEK v dobri kondiciji in podaljšati njeno življenjsko dobo. Na dolgi
rok pa je treba resno razmisliti o gradnji novega bloka. Razlogi so tako cenovni
kot ekološki. Cena elektrike z Balkana ni več cenovno tako ugodna, hkrati pa tudi
Evropska unija spoznava, da je jedrska energija okolju najbolj prijazna in se trudi
to energijo čim bolj približati ljudem.

Izmed spodnjih trditev izberi tisto, ki jo ocenjuješ na podlagi prebranega
povzetka kot NEPRAVILNO:
A. Ena hidroelektrarna na spodnji Savi proizvede letno 0,1 teravatnih ur
električne energije.
B. Leta 2007 je predstavljal delež proizvedene energije v NEK med 40 in
50 odstotki slovenske proizvodnje električne energije.
C. Na podlagi 3 odstotnega letnega trenda povečanja porabe električne
energije bi z istimi proizvodnimi zmogljivostmi kot leta 2007 proizvedli v
letu 2009 od 80 do 85 odstotkov potrebne električne energije.
D. O gradnji novega jedrskega bloka razmišljamo tako iz naravovarstvenih
kot iz ekonomskih razlogov.
Poročilo učiteljev o rezultatih in poteku evalvacije (s komentarji avtorja)
Vloga jedrske elektrarne Krško pri pridobivanju električne energije v Sloveniji

Gradivo je bilo evalvirano med aprilom in junijem 2011. Testirali smo učence 8. in
9. razreda, ter srednje šole. V raziskavi smo zajeli mestne šole, kot tudi podeţelske
oziroma primestne šole.
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Splošno
Učenci pri fiziki še posebej v osnovni šoli najpogosteje ne naletijo na razlago
delovanja sodobnih naprav. To velja za ogromno število naprav, ki jih
uporabljajo ali srečujejo vsakodnevno. Ker je učni načrt fizike strašno okoren,
prenatrpan in izključuje sodobne veje fizike ima učitelj po navadi premalo časa
za vključevanje sodobnejših vsebin v pouk fizike. Te se, če se ţe, razen redkih
izjem pojavljajo izključno v izbirnem, dodatnem ali raziskovalnem delu
izobraţevalnega procesa. Torej bolj pri samostojnem učenčevem delu. Pri takem
načinu dela je seveda razvoj ciljnih kompetenc največji, saj je učenec takrat
najbolj motiviran in je tako razumevanje kot pomnjenje na višjem nivoju, kot pri
klasičnih metodah poučevanja.
Seveda se le redki sodobni učitelji posluţujejo takega načina dela. Zato je
ključnega pomena, da se razišče in pripravi strukturirane in dodelane učne ure,
pri katerih bo kompetenčni spekter in njihov razvoj kar največji. Na tak način
učiteljem olajšamo pedagoški proces.
Učna tema je bila ponovno zanimiva zaradi dogajanja na Japonskem. Ţeleli smo
izvedeti, kako so se spremenila znanja (širše: kompetence) učencev o jedrski
energiji po nesreči jedrske elektrarne v Fukušimi.
Predtest in potest
Učenci sicer pričakujejo, da bodo na potestu enaka vprašanja, kot na predtestu.
Zato med učnim procesom poskušajo najti odgovore nanje. Znanje, ki jim je
manjkalo na predtestu pritegne večjo pozornost in s tem se zviša stopnja
pomnjenja. V predtest je torej priporočljivo vključiti taka vprašanja, ki zajemajo
glavne učne cilje učne enote in ki pri iskanju odgovorov nanje razvijajo ciljne
kompetence.
Menim, da sta predtest in potest primerno pripravljena.
Poročilo (povzetek) avtorja o evalvaciji
Testirana je bilo več kot 150 učencev različnih osnovnih šol. Tako smo v raziskavi
zajeli širši krog učencev in uporabili vse tri pristope, k osnovnim šolam pa smo
dodali še srednje šole, da bi lahko primerjali kolikšen je uspeh pripravljenih vsebin
za razvoj naravoslovnih kompetenc v srednji šoli. Tako smo v raziskavi zajeli širši
krog učencev in uporabili vse tri pristope, k osnovnim šolam pa smo dodali še
srednje šole, da bi lahko primerjali kolikšen je uspeh pripravljenih vsebin za razvoj
naravoslovnih kompetenc v srednji šoli.
Evalvacija je potekala predvsem s primerjalno analizo predtestov in potestov.
Merili smo relativni napredek posameznih učencev, skupine učencev (razvrščeni
glede na oceno v prejšnjem šolskem letu) in celotnega razreda, glede na to
kateri pristop se je pri učni uri uporabil.
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Pri pregledu predtestov smo ugotovili, da so rezultati odvisni tudi od zanimanja
učencev za samo tematiko ter splošne razgledanosti učencev samih in ne toliko
od fizikalnega predznanja, saj so bili rezultati učencev osmega razreda pri
predtestih primerljivi z rezultati učencev devetega razreda. Prav tako so mnogi
učenci o tej učni temi v veliki meri informirani iz medijev, saj je tema v današnjem
času dokaj aktualna in se relativno pogosto pojavlja v medijih. Pri vseh skupinah
je bil opazen tudi trend zmanjševanja števila pravilnih odgovorov z vsakim
naslednjim vprašanjem (vse zahtevnejše strategije presoje). Opazno je bilo
predvsem to, da se je znanje o jedrski energiji povečalo, je pa odnos do teme
malenkost bolj negativen, kot pred enim letom (mnenje učiteljev).
Morebitni predlog avtorja za dopolnitev/izboljšavo gradiva
Glede na opaţanja evalvatorjev je bilo ponovno preverjanje istih tem, vezanih
na jedrsko energijo, po dogodkih v Fukušimi smiselno. Zanimivo je, da je bil
rezultat tega tragičnega dogodka pozitiven v smislu večje informiranosti o temi,
hkrati pa se je povečal odklonilen odnos do jedrske energije, ki je bil pred letom
bolj nevtralen.
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Avtor(ji) gradiva:
mag. Robert Repnik1, izr. prof. dr. Ivan Gerlič1, doc. dr. Marjan Krašna2, asist. mag. Tomaţ
Bratina3
Institucije:
1 Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru
2 Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru
3 Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru
Evalvator(ji) gradiva:
Mladen Tancer, Osnovna šola Bratov Polančičev, Maribor
Lidija Grubelnik, Osnovna šola Sladki Vrh
Damjan Osrajnik, Osnovna šola Radlje ob Dravi
Bernard Daniel, Gimnazija Lendava

Uspešnost tradicionalnih učnih metod pri vnašanju sodobnih
znanstvenih dognanj v pouk fizike v osnovni šoli
Učna tema: gradivo »Radioaktivni odpadki«
Starostna skupina, razred (vrsta šole): 8. in 9. razred OŠ, 1. Letnik SŠ
Kompetence, ki se razvijajo:
a) generične:
3. Sposobnost zbiranja informacij
4. Sposobnost analize in organiziranja informacij
5. Sposobnost interpretacije
6. Sposobnost sinteze in zaključkov
7. Sposobnost učenja in reševanja problemov
8. Prenos teorije v prakso
9. Uporaba matematičnih idej in tehnik
10. Prilagajanje novim situacijam
11. Skrb za kakovost
b) predmetno-specifične: (niso bile eksplicitno preverjane, med uporabo
gradiva se razvijajo)
1. Pridobiti dodatne sposobnosti za razvoj skozi izbirne vsebine (interdisciplinarni
pristop / moţnosti).
5. Sposobnost izvedbe naslednjih aktivnosti: pospeševati in razvijati znanstvene in
tehnološke inovacije; načrtovati in upravljati s tehnologijami, ki so povezane s
fiziko v različnih sektorjih: industrija, okolje, zdravstvo, kulturna dediščina, javna
uprava, bančništvo; visoka stopnja popularizacije znanstveno-kulturnih vprašanj s
poudarkom na teoretičnih, eksperimentalnih in uporabnih vidikih klasične in
moderne fizike (spekter dosegljivih opravil);
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13. Sposobnost razumevanja druţbenih problemov, ki se odsevajo v poklicu in
doumeti etične značilnosti raziskovalnih in profesionalnih aktivnosti v fiziki in
njihovo odgovornost za zaščito javnega zdravja in okolja (splošna in specifična
etična zavest).
24. Razumevanje in obvladovanje uporabe najpogostejših matematičnih in
numeričnih metod (sposobnost reševanja problemov, matematične spretnosti ).
c) dodatne: /
Umestitev v učni načrt / Nova vsebina:
Učni
načrti
v
osnovni
šoli
so
dovolj
fleksibilni
[http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=8&rID=99],
da
omogočajo številne moţnosti za vključevanje sodobnih fizikalnih znanstvenih
dognanj v izobraţevanje osnovnošolcev. Izbrali smo moţnost pouka fizike v
osmem in devetem razredu OŠ in v 1. letniku SŠ. Obstaja zadosten deleţ ur, ki
vsebinsko niso razporejene in je pri njih moţnost za vključevanje sodobnih
znanstvenih dognanj v pouk. 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.
Izvlečka iz veljavnega učnega načrta za fiziko:
»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...«
»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...«
Način evalvacije: (predtest in potest)
Didaktična struktura ure:
Etapa ali faza
Mobilizacija (predtest)
Osrednji del učne ure (uvodni

Čas v minutah
10
25

del, motivacija, NS, osvajanje)
Preverjanje osvojenega (potest)

10

Pred- in potest sta bila sestavljena iz 7 vprašanj, od katerih je prvo raziskovalo
odnos učenca do predmeta/teme, drugo in tretje sta se nanašali na faktografski
nivo znanja, četrto se je nanašalo na nivo analize, peto na primerjavo, šesto na
sklepanje in zadnje vprašanje na vrednotenje. Generične kompetence, ki so po
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mnenju avtorjev potrebne za uspešno odgovarjanje določenega nivoja znanja
(strategije presoje), so opredeljene v naslednji razpredelnici:
STRATEGIJE PRESOJE

Generične
kompetence:
1. Sposobnost
samostojnega in
timskega dela
2. Varnost
3. Sposobnost zbiranja
informacij
4. Sposobnost analize
in organiziranja
informacij
5. Sposobnost
interpretacije
6. Sposobnost sinteze
in zaključkov
7. Sposobnost učenja
in reševanja
problemov
8. Prenos teorije v
prakso
9. Uporaba
matematičnih idej in
tehnik
10. Prilagajanje novim
situacijam
11. Skrb za kakovost
12. Organiziranje in
načrtovanje dela
13. Verbalna in pisna
komunikacija
14. Medsebojna
interakcija

FAKTOGRAFSKO

ANALIZA

PRIMERJAVA

SKLEPANJE

VREDNOTENJE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA
DA

DA
DA

DA
DA

Kratek povzetek samega gradiva (nekaj komentarjev):
Določeni taksonomski nivoji znanj pri usvajanju novih fizikalnih vsebin se laţje
dosegajo, če imajo učenci pred obravnavo nove snovi osvojene določene
naravoslovne kompetence. V učnem načrtu vsebinsko nedefinirane ure so
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dobra priloţnost za razvoj naravoslovnih kompetenc, saj učitelj ni v tolikšni meri
obremenjen z doseganjem vsebinskih znanj, kakor pri običajnih urah. V raziskavi
smo doseganje nivojev znanj opazovali z metodo primerjave predtestov in
potestov, izpolnjevanih s strani posameznega učenca v začetku in ob koncu
učne ure, v kateri se obravnava snov. Uspešnost osvajanja različnih nivojev znanj
v učni uri osvajanja nove snovi s področja izbrane tematike lahko analiziramo na
podlagi omenjenih testov. Za ugotavljanje uspešnosti določene didaktične
metode dela glede razvoja določenih naravoslovnih kompetenc pa je potrebno
daljše opazovalno obdobje (do 2 šolski leti).
Gradivo vsebuje učne priprave z različnimi pristopi za obravnavanje eno izmed
vsebin iz nerazporejenih vsebin fizike v učnem načrtu. V tem delu smo se
osredotočili na temo: Radioaktivni odpadki
Prvi del testov smo izvedli na treh osnovnih šolah in na eni srednji šoli.
Osrednji cilj raziskave je analizirati uspešnost naslednjih učnih metod v procesih
vnašanja aktualnih znanstvenih vsebin in dognanj s področja fizike v
osnovnošolsko poučevanje:
- tradicionalni frontalni pouk (P1),
- tradicionalni pouk z vključevanjem elementov metode dela s tekstom (P2),
- tradicionalni
pouk
z
vključevanjem
elementov
informacijskokomunikacijske tehnologije v obliki uporabe pasivnih in aktivnih e-gradiv
(P3).
Vprašalnik ali njegov del (predtest, potest, delovni list,…), ki se ga je reševalo za
evalvacijo
Evalvacija se je izvajala z predtestom in potestom.
PRED-TEST, Izpolni učitelj: T-06, P 1 2 3 , Šola:_________________________, datum:__________ M/Ţ
Izpolni učenec: Ime in Priimek:__________________, razred:____, lanska ocena fizike oz. naravoslovja:___

Pri prvem vprašanju oceni, v kolikšni meri se strinjaš s trditvijo v narekovajih? Na desni strani
obkroži tisto številko od 1 do 5, ki najbolj ustreza tvojemu mnenju.
(1...popolnoma se ne strinjam, 5...zelo se strinjam)

1.
»Veselim se učne ure fizike.«

1 2 3 4 5

V nadaljevanju boš reševal naloge, pri katerih je le en odgovor pravilen. Pozorno preberi
navodilo naloge in obkroži odgovor na desni strani testnega lista..
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2.
Katera elektrarna proizvede največ odpadkov, škodljivih za okolje?
A) Jedrska elektrarna
B) Hidroelekrarna
C) Termoelektrarna
D) Sončna elektrarna
3.
Kateri kemijski element se uporablja v jedrski
elektrarni Krško?
A) Evropij (Eu)
B) Vodik (H)
C) Uran (U)
D) Helij (He)
4.
Z radioaktivnimi odpadki moramo ravnati:
A) Ni nobene potrebne za skrb, odlagamo jih lahko kjerkoli,
B) Niso zelo nevarni, odlagamo jih v posebne posode za smeti, ki jih
najdemo v mestnih središčih,
C) So zelo nevarni odpadki, shranjujemo jih pod najstrožjim nadzorom v
večplastnih rezervoarjih,
D) Odlagamo jih lahko izključno globoko v oceansko dno.
5.
Katera vrsta elektrarne spusti v ozračje pri normalnem obratovanju več
radioaktivnih snovi?
A) Jedrska elektrarna,
B) Termoelektrarna,
C) Obe enako,
D) Nobena ne spušča v ozračje radioaktivnih snovi.
6.
Jedrska elektrarna v enem dnevu naredi 35 kg radioaktivnih odpadkov.
Vsak dan razen sobote in nedelje delavci uskladiščijo 23 kg odpadkov
(prepeljejo jih v skladišče zraven elektrarne). Koliko kg odpadkov je
prisotnih v elektrarni po 11 dneh?
A) 132 kg
B) 178 kg
C) 385 kg
D) 201 kg

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D
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7.
V čem vidiš v bližnji prihodnosti v Sloveniji najbolj verjetno in učinkovito
reševanje problema pomanjkanja električne energije?

A B C D

A) Velika polja vetrnic na Krasu in bližnji okolici zaradi ugodne burje, ki
piha več kot 2/3 dni v letu,
B) Gradnje dodatnih hidroelektrarn predvsem na Soči in Savi,
C) Izgradnja dodatnih zmogljivosti v jedrski elektrarni Krško,
D) Ključno je varčevanje z električno energijo (ugašanje luči, gospodinjski
aparati tipa A, lcd televizorji…)
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PO-TEST, Izpolni učitelj: T-06, P 1 2 3 , Šola:_________________________, datum:_______________
Izpolni učenec: Ime in Priimek:__________________, razred:____

Pri prvem vprašanju oceni, v kolikšni meri se strinjaš s trditvijo v narekovajih? Na desni strani
obkroži tisto številko od 1 do 5, ki najbolj ustreza tvojemu mnenju.
(1...popolnoma se ne strinjam, 5...zelo se strinjam)

1.
»To je bila zame odlična učna ura fizike.«

1 2 3 4 5

V nadaljevanju boš reševal naloge, pri katerih je le en odgovor pravilen. Pozorno preberi
navodilo naloge in obkroži odgovor na desni strani testnega lista.

2.
Katera elektrarna proizvede najmanj odpadkov, škodljivih za okolje?
A) Jedrska elektrarna
B) Hidroelekrarna
C) Termoelektrarna
D) Sončna elektrarna
3.
Katero sevanje je najbolj prodorno?
A) Alfa,
B) Beta,
C) Gama,
D) Ultravijolično.
4.
S katerimi odpadki imamo zaradi njihove velike količine ob primernem
skladiščenju največ problemov ?
A) Z podrtim lesom in umazanijo, ki se nabira v zaščitnih mrežah pri
hidroelektrarnah,
B) Jedrskimi odpadki, ker se dolgotrajno razgrajujejo in nihče noče živeti
poleg njih,
C) Z odpadnim pepelom, ki nastaja pri termoelektrarnah. Nastajajo
ogromni kupi pepela, ki zelo onesnažujejo okolje,
D) Z odpadki pri elektrarnah na biomaso saj kurivo za pogon elektrarne
slabo izgoreva in poleg elektrarne nastajajo veliki kupi odpadkov.
5.
Primerjaj jedrsko elektrarno (levo) s
termoelektrarno (desno). Katera izjava je pravilna?
A. Termoelektrarna ne škoduje okolju.
B. Jedrska elektrarna ne proizvaja nobenih odpadkov.
C. Termoelektrarna proizvede več električne energije.
D. Jedrska elektrarna proizvede več električne energije.

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D
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6.
110 gramov radioaktivnih odpadkov postanejo neškodljivi po 290 letih.
Koliko časa mine, preden se 330 gramov teh istih odpadkov nevtralizira?
A) 290 let
B) 870 let
C) več kot 900 let
D) 97 let
7.
Razvoj jedrske tehnologije je:
A) Doživel vrhunec, več el. energije v prihodnosti s to tehnologijo ne
bomo mogli pridobivati,
B) Šele na začetku, veliko lahko še naredimo, da izboljšamo neposredni
izkoristek elektrarne (z enako elektrarno lahko dobimo znatno večje moči),
C) Tehnološko zelo dovršen, vendar bodo fuzijske elektrarne čez 5 let
prinesle več el. energije,
D) Tehnološko zelo dovršen, v prihodnosti bomo z boljšim bogatenjem
urana dosegli še večje moči elektrarn.

A B C D

A B C D

Poročilo učiteljev o rezultatih in poteku evalvacije (s komentarji avtorja)
Radioaktivni odpadki
Gradivo je bilo evalvirano med aprilom in junijem 2011. Testirali smo učence 8. in
9. razreda, ter srednje šole. V raziskavi smo zajeli mestne šole, kot tudi podeţelske
oziroma primestne šole.
Splošno
Učenci pri fiziki še posebej v osnovni šoli najpogosteje ne naletijo na razlago
delovanja sodobnih naprav. To velja za ogromno število naprav, ki jih
uporabljajo ali srečujejo vsakodnevno. Ker je učni načrt fizike strašno okoren,
prenatrpan in izključuje sodobne veje fizike ima učitelj po navadi premalo časa
za vključevanje sodobnejših vsebin v pouk fizike. Te se, če se ţe, razen redkih
izjem pojavljajo izključno v izbirnem, dodatnem ali raziskovalnem delu
izobraţevlnega procesa. Torej bolj pri samostojnem učenčevem delu. Pri takem
načinu dela je seveda razvoj ciljnih kompetenc največji, saj je učenec takrat
najbolj motiviran in je tako razumevanje kot pomnjenje na višjem nivoju, kot pri
klasičnih metodah poučevanja.
Seveda se le redki sodobni učitelji posluţujejo takega načina dela. Zato je
ključnega pomena, da se razišče in pripravi strukturirane in dodelane učne ure,
pri katerih bo kompetenčni spekter in njihov razvoj kar največji. Na tak način
učiteljem olajšamo pedagoški proces.
Učna tema je bila ponovno zanimiva zaradi dogajanja na Japonskem. Ţeleli smo
izvedeti kako so se spremenila mnenja učencev o jedrski energiji po nesreči
jedrske elektrarne v Fukušimi.
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Predtest in potest
Učenci sicer pričakujejo, da bodo na potestu enaka vprašanja, kot na predtestu.
Zato med učnim procesom poskušajo najti odgovore nanje. Znanje, ki jim je
manjkalo na predtestu pritegne večjo pozornost in s tem se zviša stopnja
pomnjenja. V predtest je torej priporočljivo vključiti taka vprašanja, ki zajemajo
glavne učne cilje učne enote in ki pri iskanju odgovorov nanje razvijajo ciljne
kompetence.
Menim, da sta predtest in potest primerno pripravljena.
Poročilo (povzetek) avtorja o evalvaciji
Testirana je bilo več kot 150 učencev različnih osnovnih šol. Tako smo v raziskavi
zajeli širši krog učencev in uporabili vse tri pristope, k osnovnim šolam pa smo
dodali še srednje šole, da bi lahko primerjali kolikšen je uspeh pripravljenih vsebin
za razvoj naravoslovnih kompetenc v srednji šoli. Tako smo v raziskavi zajeli širši
krog učencev in uporabili vse tri pristope, k osnovnim šolam pa smo dodali še
srednje šole, da bi lahko primerjali kolikšen je uspeh pripravljenih vsebin za razvoj
naravoslovnih kompetenc v srednji šoli.
Evalvacija je potekala predvsem s primerjalno analizo predtestov in potestov.
Merili smo relativni napredek posameznih učencev, skupine učencev (razvrščeni
glede na oceno v prejšnjem šolskem letu) in celotnega razreda, glede na to
kateri pristop se je pri učni uri uporabil.
Pri pregledu predstestov smo ugotovili, da so rezultati odvisni tudi od zanimanja
učencev za samo tematiko ter splošne razgledanosti učencev samih in ne toliko
od fizikalnega predznanja, saj so bili rezultati učencev osmega razreda pri
predtestih primerljivi z rezultati učencev devetega razreda. Prav tako so mnogi
učenci o tej učni temi v veliki meri informirani iz medijev, saj je tema v današnjem
času dokaj aktualna in se relativno pogosto pojavlja v medijih. Pri vseh skupinah
je bil opazen tudi trend zmanjševanja števila pravilnih odgovorov z vsakim
naslednjim vprašanjem (vse zahtevnejše strategije presoje). Opazno je bilo
predvsem to, da se je znanje o jedrski energiji in radioaktivnih odpadkih
povečalo, se je pa pojavilo malenkost bolj negativno nastrojen odnos do
tematike radioaktivnih odpadkov, kot pred enim letom. Vendar lahko
zaključimo, da dogajanje na Japonskem ni drastično vplivalo na znanja in
kompetence ter mnenja učencev in dijakov, izhajajoč iz rezultatov ponovne
primerjalne evalvacije te teme so vidni le trendi, ki pa statistično niso pomembni.
Zavedati se moramo tudi, da je bil vzorec premajhen za izpeljavo širše veljavnih
sklepov.
Parcialna spoznanja, zanimivosti in posebnosti:
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Učenci so presenetljivo dobro ţe v predtestu pravilno odgovarjali na naslednje
vprašanje
Kateri kemijski element se uporablja v jedrski elektrarni Krško?
A) Evropij (Eu)
B) Vodik (H)
C) Uran (U)
D) Helij (He)

Zanimiva je bila razdeljenost odgovorov med odgovora jedrska in termo
elektrarna pri naslednjem vprašanju.
Katera elektrarna proizvede največ odpadkov, škodljivih za okolje?
A) Jedrska elektrarna
B) Hidroelekrarna
C) Termoelektrarna
D) Sončna elektrarna
Zanimivo je bilo predvsem primerjanje rezultatov iz lanskega testiranja enake
teme in sicer pri rezultatih naslednjega vprašanja. Opaziti je bilo malo manj
podpornikov jedrske energije.
V čem vidiš v bliţnji prihodnosti v Sloveniji najbolj verjetno in učinkovito reševanje
problema pomanjkanja električne energije?
A) Velika polja vetrnic na Krasu in bliţnji okolici zaradi ugodne burje, ki piha več
kot 2/3 dni v letu,
B) Gradnje dodatnih hidroelektrarn predvsem na Soči in Savi,
C)Izgradnja dodatnih zmogljivosti v jedrski elektrarni Krško,D) Ključno je
varčevanje z električno energijo (ugašanje luči, gospodinjski aparati tipa A, lcd
televizorji…)
Morebitni predlog avtorja za dopolnitev/izboljšavo gradiva
Glede na opaţanja evalvatorjev je bilo ponovno didaktično preverjanje te teme
zelo smiselno. Ugotovitve so zanimive, saj se zanimanje in posledično znanje
poveča ob medijsko intenzivneje predstavljenih dogodkih, pa četudi ob
tragičnih nesrečah, kakor je bila v jedrski elektrarni v Fukušimi na Japonskem po
cunamiju. Prav takrat, ko je več govora o določeni temi, je potrebno takšno
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tematiko vključiti v obravnavo pri pouku, saj obstaja velika nevarnost o
neobjektivnem in nepopolnem informiranju učencev in dijakov s strani medijev.
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Avtor(ji) gradiva:
Milan Ambroţič, Zlatko Bradač, Andrej Nemec
Institucija:
Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru

EVALVACIJA GRADIVA:

Različni kvadri – lepenje in trenje
Strategija (metoda): skupinski ali demonstracijski poskus, delovni listi
Starostna skupina: 8. razred OŠ, 1. Letnik SŠ
Kompetence, ki se razvijajo (spodbujajo): Predvsem naslednje generične
kompetence: sposobnost interpretacije in sinteze sklepov, sposobnost
skupinskega dela, sposobnost učenja in reševanja problemov, uporaba
matematičnih idej in tehnik
Umestitev v učni načrt: Sile na klancu, definicija lepenja in trenja
Način evalvacije: pregled delovnih listov
Kratek povzetek gradiva
Gradivo je bilo pripravljeno za osnovno in srednjo šolo, s podobno vsebino, a
nekoliko različno stopnjo teţavnosti. V osnovni šoli so merili koeficient lepenja, v
srednji pa tudi koeficient trenja. Pri obeh poskusih v zvezi z lepenjem, bodisi
demonstracijskih bodisi skupinskih, se učenci soočijo z dvema alternativnima
meritvama koeficientov lepenja: na klancu ali pa na vodoravni podlagi.
Primerjava izidov meritev sprošča ustvarjalno razmišljanje in med drugim krepi
več generičnih kompetenc: sposobnost interpretacije in sinteze sklepov,
reševanje problemov, itd. Uporabijo se lahko kvadri iz različnih snovi, ki so
navadno na razpolago med fizikalno opremo osnovnih šol.
Pri tem gradivu gre za primerjavo uspešnosti (glede razumevanja snovi in s
kompetenčnega vidika) dveh načinov dela: 1) frontalne razlage z
demonstracijskimi poskusi, 2) skupinskega eksperimentalnega dela z uporabo
delovnih listov. Za oba načina je predvidena ena šolska ura, naslednjo šolsko uro
pa učitelj pobere doma izpolnjene delovne liste in jih primerja za oba vzorca.
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POROČILA EVALVATORJEV
Gradivo je testiralo 5 učiteljev: trije osnovnošolski in dva srednješolska.
Osnovna šola
Evalvator: Zlatka Ferlinc, OŠ ?
EVALVACIJA: merjenje koeficienta lepenja s spreminjanjem nagiba podlage in
na vodoravni podlagi.
Delo v dvojicah
V raziskavi je sodelovalo 26 učencev 8. razreda - 13 parov (dvojic ).
Polovica dvojic je merila kot, pri katerem kvader začne drseti po nagibu klanca,
druga polovica pa je ugotavljala koeficient lepenja na vodoravni podlagi.
Potem so se dvojice zamenjale.
Preden so začeli izvajati meritve, smo morali še enkrat frontalno pojasniti osnovne
podatke (stranice v trikotniku), ki jih morajo pri poskusu meriti. Učencem 8.
razredov ta del matematične geometrije še ni poznan (podobni trikotniki).
Pri meritvah so uporabili znane materiale: les, steklo, kovino. Pri samih meritvah so
bili precej spretni in iznajdljivi. V paru sta bila oba učenca aktivna, saj sta opazila,
da je potrebno spreminjati naklon, opazovati začetek premika telesa in izmeriti
kot. Pri tej uri sem opazovala učence in so vsi delali, saj je bilo sicer nemogoče
poskus izvesti.
Same meritve so pokazale, da so učenci merili precej natančno. To so pokazali
izračuni koeficientov, ki so se gibali v mejah znanih podatkov iz Tabele 1.
Opaţanja učitelja:
- Delo v parih je bilo porazdeljeno na oba izvajalca.
- Diskusija je potekala na obeh relacijah.
- Računski del naloge je prevzel spretnejši učenec.
- Pri odgovorih na dodatna vprašanja, so učenci odgovorili le na vprašanje
v zvezi z uporabo mase teles. Na prvo vprašanje o podobnosti pa še
nimajo dovolj matematičnega znanja in se tega vprašanja niso lotili.
Frontalno delo
V raziskavi je sodelovalo 23 učencev drugega 8. razreda. Pri tem sem frontalno
pojasnila geometrijski del matematike za uporabo izračunov.
Sledili so demonstracijski poskusi. Otroci so bili vodeni in so na osnovi opazovanj
zapisovali meritve in kasneje opravili izračune. Sami izračuni so bili podobni in ni
bilo bistvenih odstopanj od podatkov v tabeli.
Opaţanja učitelja:
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Učenci so bili le bolj ali manj pasivni opazovalci.
Pri delu ni bilo konstruktivne diskusije med učenci.
Napovedi in pričakovanja izida poskusa niso bila v ospredju učencev.
Urejenost zapiskov in rezultati meritev so bila poenotena, kar pa ni dalo
diskusije v poročanju.
Na dodatni vprašanji so učenci pri frontalnem delu dobili odgovor, vendar
menim, da je za večino bila razlaga matematično zahtevna, ji niso sledili.

Splošne ugotovitve in analiza obeh učnih ur:
Sam pristop in delo za omenjeno učno vsebino se mi zdi bistveno smiselni kot
skupinsko delo- delo v dvojicah. Ura je bolj razgibana, učenci so fizično in
miselno bolj aktivni. Rezultati meritev pa so podobni, če izvzamemo bolj urejen
zapis pri frontalnem delu, kar pa ni bistvenega pomena. Menim pa, da je znanje,
pridobljeno z lastnim eksperimentiranjem, trajnejše. Na delovnem listu bi izpustila
matematično razlago zapisa enačbe za izračun koeficienta.
Pomemben pa se mi je zdel dodatek tabele s koeficienti na učnem listu. Učenci
so bili ponosni in zadovoljni, da so s svojimi meritvami in izračuni dobili primerljive
vrednosti z izračuni v »tabelah znanstvenikov«.
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Evalvator: Samo Lipovnik
OŠ Franja Goloba Prevalje

Mnenje evalvatorja - Samo Lipovnik
Različni kvadri – lepenje in trenje
Gradivo je bilo evalvirano konec maja in v začetku junija 2011.
Testirana sta bili dve manjši skupini 8. razredov.
Potek
Problem s testiranjem gradiva je bil ta, da se dotična snov v učnem načrtu
nahaja na začetku 8. razreda, torej jo večina učencev obravnava v oktobru,
testirana je bila koncem maja.
Učni enoti smo zato izvajali izven rednega pouka fizike z dvema skupinama
izbranih učencev s podobnimi sposobnostmi in zanimanjem za predmet.
Povedati je potrebno, da so učenci na začetku leta snov o trenju ţe obravnavali,
a lepenja niso spoznali, saj to v učnem načrtu ni predpisano.
Učenci so nekaj dni pred izvedbo dobili učne liste. Vsi učenci so dobili enake
učne liste s pojasnili obeh poskusov. V eni skupini je nato učitelj frontalno
predstavil oba demonstracijska poskusa. V drugi skupini so učenci delali v dveh
skupinah po trije učenci. Vsaka skupina je izvedla enega od obeh poskusov. Eni
so merili koeficiente lepenja z nagibom podlage, drugi na vodoravni podlagi. Na
koncu ure naj bi si izmenjali izkušnje, a je bilo še toliko časa, da so lahko vsi
opravili oba poskusa. Pri tem so uporabljali dve leseni kladi, ki imata na eni strani
nalepljeno gumo, na drugi pa brusni papir. V vseh primerih je šlo torej za enako
silo teţe. Klade so spuščali po leseni deski, ki so jo dvigali z vijačnim stojalom.
Skupina, ki je merila s škripcem, je za podlago uporabljala enako desko, le da so
jo na mizo pritrdili s svoro, ki je nameščena na škripcu. Tako vsi so lahko merili
koeficient med lesom in tremi materiali: les, guma, brusni papir.
Gradivo
Gradivo je primerno pripravljeno. Izredno podrobno razdelano, pripravljeno za
hitro izvedbo in lahko razumljivo. Primerno torej za vse vrste učiteljev, tudi tiste, ki s
tovrstnim delom nimajo predhodnih izkušenj. Dobrodošla bi bila le kratka
navodila za potek učiteljevega dela ali krajša priprava na učni uri.
Delovni listi so ustrezni in zajemajo bistvo raziskave. Edina pripomba bi bila, da je
bilo potrebno nekoliko preoblikovati obliko in preglednost. Tudi oznake A1, B1,
A2, B2 so primerne, a so učenci potrebovali dodatno razlago označb, saj niso
vajeni tovrstnega označevanja. V kolikor bi pri pouku večkrat uporabljali tak
način označevanja razlag, poskusov in enačb, jim to ne bi delalo preglavic.
Učni listi so dobro pripravljeni in ustrezni za izvedbo v eni šolski uri. Učitelj mora
seveda zagotoviti, da je vsa potrebno predznanje ţe predelano in utrjeno.
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Eksperimentalno delo z manjšim številom učencev se je izkazalo za ustrezno in
učenci s pomanjkanjem časa niso imeli teţav. Mnenje učitelja je, da bi se tudi pri
večjem številu učencev in skupin časovno ura iztekla načrtovano.
Res pa je, da učenci, čeprav so to ţe učenci 8. razredov, potrebujejo za
praktično delo veliko časa. Veliko časa porabijo za samo organizacijo dela, za
branje navodil, za razumevanje postopka dela, ... Izkušnja je, da večino
učencev pravočasno konča delo, ampak za to potrebujejo konstantno
spodbudo. V tem primeru je bilo zelo dobro to, da so dobili učenci navodila
predčasno in so imeli čas, da jih proučijo. Ker so v naši raziskavi sodelovali le
učenci, ki obiskujejo dodatni pouk fizike, so ti gradivo doma v resnici prebrali. V
kolikor bi učne enote izvajali z učenci pri redni uri, bi bilo potrebno uvod in
razlago poskusov izvesti frontalno v predhodni šolski uri.
Učence smo prav tako ţe predhodno razdeliti v skupine in v uri, ko so izvajali
eksperimente, s tem niso izgubljali časa. Tako je eksperimentalna ura potekala
brez hitenja in so imeli učenci dovolj časa za sledenje navodilom ter za izvedbo
poskusov in zapis rezultatov.
Učitelj s frontalnim načinom dela ni imel problemov. Navodila so bila dokaj
jasna, a bi za dobro primerjavo z delom ostalih učiteljev in za vedno dokaj
podobno izvedbo ure pričakovali še pripravo na učno uro za oba načina dela.
Kljub temu ne pričakujemo, da bi izkušen učitelj imel teţave z izvedbo.
Pri danem gradivu je opaziti višji teţavnostni nivo, ki ni tipičen za učence osnovne
šole. Tudi tematika je ţe srednješolska, saj lepenje v osnovni šoli redko
obravnavamo, večinoma zaradi časovne stiske.
Odziv učencev
Vsi sodelujoči učenci so dokaj hitro razumeli, kaj hočemo v učni enoti spoznati.
Na začetku so imeli nekaj odpora zaradi obseţnih navodil in risb, ki so na prvi
pogled zahtevne in zato odbijajoče, a so po krajših orientacijskih pojasnilih hitro
priznali, da se bodo kar znašli.
V skupini, kjer so učenci samostojno eksperimentirali, so se po kratkih navodilih
učitelja hitro lotili dela. Ker so bili to učenci, ki so vajeni eksperimentalnega dela,
so se brez problema znašli in pričeli z meritvami. Ker so bili učenci predhodno
seznanjeni s potekom dela, so tudi meritve opravili dokaj hitro. V 15 minutah sta
obe skupinici s po tremi učenci končali z delom in ţe tudi izračunali koeficient
lepenja. Učenci pri nalogi A1 so bili presenečeni, kako enostavno je opraviti
izračun, saj nam pravzaprav ni treba poznati sile, ampak sta dosti le dve razdalji.
Učenci pri nalogi A2 prav tako niso imeli večjih teţav pri izvedbi. Na voljo so imeli
50 gramske uteţi, ki so jih lahko dodajali na konec vlečne vrvice. Hitro so
ugotovili, da pri vlečni sili, torej sili teţe uteţi, lahko naredijo napako do 5 N. Zato
so se odločili poskus izvesti tako, da so na konec vrvice pritrdili silomer in ga
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počasi vedno močneje vlekli in poizkušali čim natančneje odčitati silo, pri kateri
klada zdrsne. Tudi ti trije učenci so dokaj hitro opravili meritve. Lotili so se tudi ţe
izračuna koeficienta lepenja. Zato smo se odločili, da se skupinici zamenjata in
vsi opravijo še drug eksperiment.
Med seboj so si dali nekaj hitrih nasvetov. Učenci, ki so nato izvajali A2, so se
tokrat po nasvetu sosedov takoj lotili dela na enak način, torej z vlečenjem
silomera in odčitavanjem sile. Obe skupini sta tudi po zamenjavi hitro končale
delo. Imeli so tudi dovolj časa, da so izračunali koeficiente lepenja za vse
primere, in ker so vsi opravili obe nalogi, ni bilo potrebe po poročanju drugi
skupini.
Po kasnejši primerjavi učnih listov med meritvami in rezultati ene in druge skupine
ni bilo posebnih razlik.
Pri frontalnem načinu dela je prav tako sodelovalo šest učencev. Odločili smo
se, da navodila za delo, torej učne liste, s projektorjem projeciramo na tablo, kjer
jih lahko učitelj opozarja kateri del meritve opravljamo in kaj je potrebno zapisati.
Po krajšem uvodu pri izvedbi ni bilo teţav. Pred vsakim poskusom je učitelj podal
kratko pojasnilo, kaj počne, in sproti razlagal potek poskusa, omenjal sile ipd. Pri
prvih merjenjih je bilo potrebno učencem pokazati, na kakšen način naj zapišejo
rezultate, nato je šlo hitreje. Ker so imeli učenci med učiteljevo demonstracijo
dovolj časa, so nekateri ţe sproti računali koeficiente lepenja.
Na koncu ure je ostalo še nekaj časa in učenci so se tekmovalno lotili reševanja
dodatnih nalog. To so počeli kar vsi skupaj in se medsebojno posvetovali in o
pravilnosti spraševali učitelja, ki je dajal nasvete in komentiral pravilnost izjav.
Naloge C1 niso najbolje razumeli, saj jim izraz »pokaţi« ni najbolj domač. Po
učiteljevem, »dokaţi«, »potrdi«, so predlagali, da bi izmerili kote obeh, da saj se
pa ja vidi, da se bolje vidi podobnost, če je strmina manjša ipd. Pri nalogi C2 so
hitro komentirali, da z navadno tehtnico bi pa verjetno merili maso. Na
vprašanje, kako bi spremenili enačbo, pa je bil potreben poseg učitelja, ki je dal
primerjavo: »če smo, ko smo merili sile, imeli razmerje sil, imamo, ko merimo
maso, ...«. Po tem komentarju so učenci hitro zapisali enačbo v novi obliki.
Primerjava učnih listov pri obeh načinih poučevanja ni pokazala očitnih razlik.
Učenci, ki so sodelovali pri frontalnem delu, so imeli nekoliko bolj urejene zapiske,
saj je primer zapisa pokazal učitelj. Razumevanje snovi je bilo v obeh primerih
dobro. Čeprav bi, zaradi konceptualne in izkustvene narave dela, lahko sklepali
na dolgotrajnejše znanje pri eksperimentalni skupini.
Učenci pri samih poskusih niso imeli veliko teţav, saj so navodila dobra in jasna.
Splošno mnenje
Gradivo je pozorno, premišljeno in natančno izdelano. Menimo, da je gradivo v
taki obliki za samostojno eksperimentalno delo primerno le za sposobnejše
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učence v manjših skupinah, saj počasnejši učenci s pomanjkanjem zanimanja in
predznanja prehitro odnehajo.
Tako se v večjih oddelkih, kjer je zaradi pomanjkanja učnega gradiva potreba
po večjih skupinah, v skupini najdeta le en ali dva posameznika, ki opravita vse,
ostali pa ne razumejo, kaj počneta. Nesodelujoči in počasnejši le prepišejo
rezultate in jim bistvo snovi uide. V taki situaciji, ko eden ali dva učenca
demonstrirata poskus, opravita meritve in izračune brez komentarja, je torej
bolje, da to stori učitelj frontalno, saj posreduje boljšo razlago in natančnejše, bolj
strukturirane zapise.
Gradivo je bolj primerno za frontalno delo učitelja v večjih skupinah, in bolj
primerno za eksperimentalno delo v manjših.
V splošnem so delovni listi in navodila za učitelje ustrezno pripravljeni in primerni
za izvedbo.
Drugih pripomb ni.
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Evalvator: Goran Sabolič
OŠ Poljčane

ANALIZA testiranega gradiva:
Merjenje koeficienta LEPENJA
Učna snov.
Po sedanjem učnem načrtu definicijo koeficienta lepenja in trenja
obravnavamo pri spoznavanju zaviralnih sil. Učenci so predhodno ţe seznanjeni s
I. in III. Newtonovim zakonom, znajo seštevati in razstavljati nevzporedne sile,
narisati sile na klado na ravni podlagi in klancu. Ker te vsebine obravnavamo na
začetku šolskega leta (v oktobru) in učenci 8. razreda še nimajo veliko fizikalnega
znanja, večini to vrstna tematika povzroča nemalo preglavic. Teţave nastopajo
tudi zaradi nepoznavanja vektorjev, ki so jih po starem učnem načrtu
obravnavali pri matematiki.
Kadar računamo koeficient lepenja klade na klancu, opaţam, da postopek
dojemajo le najboljši učenci. Zato sem to eksperimentalno delo izvajal pri
dodatnem pouku z nadarjenimi učenci. Nalogo smo izvajali tako, da smo merili
kot, pri katerem klada zdrsne po klancu, in z načrtovanjem vektorjev določili
koeficient lepenja.
Posredovano gradivo sem mi zdi zelo motivacijsko, uporabno, vendar za
razumevanje zahtevno. Navodila za eksperimentiranje so razumljiva, pri samem
izvajanju ni bilo teţav. Iz danih enačb so učenci znali izračunati koeficient
lepenja.
Izvedba meritev
Gradiva smo testirali v dveh razredih. V prvem smo izvedli poskuse v štirih
skupinah, v drugem frontalno demonstracijski poskus. V prvih dveh skupinah so
učenci meritve izvajali na klancu, v drugih dveh pa na ravni podlagi. Poleg
omenjenih materialov sem za podlago pripravil tudi brusni papir. V tem primeru
je klada zdrsnila pri bistveno višjem naklonu oz. večji vlečni sili. Pri kombinacijah:
les, plastika, kovina, razlike med koeficienti niso bile velike. Še predvsem pri zdrsu
na vodoravni podlagi je bila napaka meritve večja zaradi nezveznega
povečevanja sile uteţi. Silo uteţi smo namreč povečevali postopoma z uteţmi
teţe 0,5 N.
Pri obeh izvedbah sem zabeleţil prednosti in slabosti.
Skupinski eksperiment z uporabo delovnih listov – delo po skupinah
Prednosti:
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Učenci za eksperimentalno delo vedno kaţejo veliko zanimanje, še posebej, če
lahko delajo po skupinah. V tem primeru je lahko vsak aktiven. Pri meritvah je
potrebno več iznajdljivosti, sami so presojali o smiselnosti meritvah in izračunali
rezultat iz dane enačbe. Pri poročanju smo ugotovili, da so rezultati skupin
različni. Ugotavljali smo vzroke in na zadnje ocenili poprečno vrednost meritve.
Slabosti:
Za samostojno delo je potrebna predhodna priprava oz. več znanja. Pri delu v
skupinah so bili aktivnejši boljši učenci. Nekateri slabši so bili le opazovalci,
meritve so prepisovali od ostalih. Ker so se učenci sami formirali v skupine, so se
nekateri prijatelji zabavali z učili ali počeli stvari, ki niso bile v zvezi s snovjo. To sem
opazil medtem, ko sem spremljal potek dela v drugih skupinah. Če bi skupine
določil sam, bi za to porabil več časa. Izkazalo se je, da so skupine, v katerih je
bil vsaj eden boljši učenec, opravile delo prej in bolj kvalitetno, kot skupine, ki
niso imele »vlečnega konja«.
POSKUS S FRONTALNO RAZLAGO Z DEMONSTRACIJSKIM POSKUSOM
Prednosti:
Pri poskusu sem lahko nadzoroval spremljanje vseh učencev. Vsi učenci so sledili
poskusu. S sprotnimi vprašanji sem ugotavljal njihovo razumevanje. Vsi učenci so
si zapisovali meritve in vsak je sam po navodilih iz učnega lista izračunal rezultat.
Slabosti:
Učenci pri eksperimentiranju niso bili aktivni. Zaradi izvedbe v eni skupini nismo
ocenili povprečnega rezultata, kot v prejšnjem razredu.
Rezultati
8.b - skupinski eksperiment z uporabo delovnih listov.
Od 20 učencev je domačo nalogo rešilo 14 učencev. Ostali so nanjo pozabili.
Učenci so izračunali vrednosti koeficienta lepenja iz podatkov druge skupine.
Prve naloge nihče ni pravilno opravil v celoti. Nekateri so označili le en kot.
Druge naloge ni rešil nihče. Pri analizi sem jim ponovno zastavil vprašanje in
nekateri so pravilno odgovorili, da bi s tehtnico merili maso. Nihče ni ugotovil
ustreznega zapisa spremenjene enačbe.
8.a - poskus s frontalno razlago z demonstracijskim poskusom.
Od 21 učencev je domačo nalogo poskusilo opraviti 17 učencev.
Pri 1. nalogi večina učencev ţe v osnovi ni razumela definicije podobnih
trikotnikov, zato so oznake kotov bile pomanjkljive. Pri analizi domače naloge
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smo na tablo narisali podobna trikotnika in poiskali para enakih kotov. Večina
učencev je šele takrat razumela, kaj bi bilo treba narediti. Po naknadnih
navodilih je 8 učencev pravilno označilo kote obeh trikotnikov.
Pri 2. nalogi je 11 učencev pravilno odgovorilo, da bi namesto teţe merili maso.
Nihče pa ni pravilno zapisal ustrezne enačbe. Pri analizi, kjer sem zastavil
dodatna vprašanja, so učenci uspeli ugotoviti, da bi izračun koeficienta bil enak.
Boljšim učencem sem zastavil dodatno vprašanje: Zakaj se izračunani vrednosti
koeficienta lepenja pri istih snoveh pri obeh načinih merjenja razlikujeta? Samo
ena učenka je poskusila odgovoriti na vprašanje, vendar ni razmišljala v pravi
smeri.
Zaključek
V bodoče nameravam izvajati oba načina določanja koeficienta lepenja bodisi
pri rednem pouku ali pri delu z nadarjenimi učenci. Najbolj se ogrevam za
frontalni pristop, kjer bi meritev po mojih navodilih izvajali različni učenci.
Navodila bi v največji meri bila v obliki vprašanj: kako, zakaj, s čim…, tako, da bi
učenci pred razredom sami iskali postopke in poti do reševanja posameznih
problemov. S tem doseţem pregled nad delom in preverjam sledenje učencev.
Učenci so motivirani in čakajo, kdo bo izbran za eksperimentiranje nadaljnjih
korakov. Pri nekaterih zahtevnejših učnih vsebinah eksperimentalno delo
opravimo na naslednji način: najprej opravim frontalni poskus, kjer je v ospredju
razumevanje snovi, naslednjo šolsko uro pa učenci samostojno izvajajo podobne
meritve v skupinah ali samostojno vsak sam.
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Učitelj: Aljoša Kancler, prof.
Šola: Prva gimnazija Maribor

Poročilo učitelja o gradivu
Gradivo: Različni kvadri – lepenje in trenje
Podobno gradivo, kot je bilo predstavljeno tukaj, uporabljamo tudi ţe v praksi.
Po pregledu gradiva je tole nekoliko zahtevnejše, predvsem vaja s škripcem in
uteţjo. Vseeno sem ţelel z dijaki preveriti tudi znanje, ki ga pridobijo na takšen
način.
Po navodilih sem vajo izvedel v dveh razredih, torej frontalno in delo v skupinah.
Kot sem ţe rekel, imamo podobno vajo zastavljeno na šoli, tako da ni bilo teţav z
rekviziti. Glede uporabljenih klad imamo na voljo lesene, leseno s smirkovim
papirjem in leseno z gumijasto podlago. Na ta način lahko dijaki ugotavljajo oz.
merijo koeficiente treh različnih podlag.
Po primerjavi obeh izvedb lahko rečem, da v splošnem dijaki različno sprejemajo
metode dela. Seveda je pomembno, kakšen je rezultat dela, ki jih je dal
predvsem pregled učnih listov in preverjanje znanja.
V frontalnem delu ni posebnih razlik pri rezultatih dijakov, namreč zapisovali so
skupne ugotovitve posameznega dela vaj. Največ teţav jim je povzročalo
razumevanje določanja koeficienta trenja pri poskusu 3.
Za skupinsko delo sem dijake nekoliko »taktično« razdelil. Pred razdelitvijo sem
naloge pregledal in razmislil, kateri dijaki so primerni za kateri del poskusa. Tako
da sem zahtevnejše naloge zaupal boljšim dijakom. Glede na število dijakov (pol
oddelka) sem oblikoval 6 skupin po 2 – 3 dijake. Pred izvedbo vaje smo
pregledali naloge in jih razloţili, da so dijaki vedeli, do kakšne rešitve morajo priti.
Morda bi bilo potrebno delovne liste nekoliko dodelati, predvsem dodati tabele,
v katere vpisujejo rezultate, prostor za izračune… Sama meritev dijakom ni delala
posebnih teţav, seveda pa so bile meritve pač obteţene z določeno napako.
Nekoliko več pomoči je zopet potreboval 3. poskus.
Po opravljenih meritvah in izračunih je sledilo poročanje skupin. Seveda so se
vaje nekoliko zavlekle, tako da smo izkoristili še nekaj glavnega odmora. Pregled
delovnih listov v tem primeru skoraj ne bi bil potreben, saj sem povratno
informacijo dobil ţe pri poročanju.
Namen vaje je bil tudi v tem primeru doseţen, je pa res, da so dijaki v tem
primeru veliko bolj aktivni, potrebne je več organiziranosti, več samodiscipline. Iz
izdelkov dijakov in njihovega odziva pa menim, da so seveda takšne vaje
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dobrodošle, vendar kot sem ţe omenil, za dijake so potrebna bolj podrobna
navodila.
Evalvator: Andrej Marhl,
Srednja gradbena šola MB

Poročilo o evalvaciji gradiva
Različni kvadri – lepenje in trenje
Gradivo sem testiral v dveh razredih.
V prvem razredu sem izvedel frontalno učno uro z demonstracijskima
poskusoma. Naredil sem prva poskusa (A1 - Merjenje koeficienta lepenja s
spreminjanjem nagiba podlage, A2 – Merjenje koeficienta lepenja na vodoravni
podlagi s škripcem in uteţjo) z lesenim kvadrom.
V drugem razredu pa sem razred razdelil na štiri skupine. Prva in druga skupina
sta delali enak poskus (A1 - Merjenje koeficienta lepenja s spreminjanjem
nagiba podlage), tretja in četrta skupina pa sta delali poskus A2 – Merjenje
koeficienta lepenja na vodoravni podlagi s škripcem in uteţjo.
Vsaka od skupin je delala poskuse s tremi različnimi kvadri. Na razpolago so imeli
lesen kvader, kovinski kvader ter kvader iz plastike. Po opravljenih poskusih pa so
skupine poročale o svojem delu.
Po končanem šolskem delu, sta oba razreda doma dopolnila delovne liste ter
rešili prvi posebni nalogi (I. Naloga v zvezi s sliko 1, II. Grafična naloga).
Po pregledu delovnih listov obeh razredov sem opazil, da sta oba razreda
koeficiente lepenja izračunala zelo dobro. Tudi pri naslednji šolski uri sem
ugotovil, da dijaki razumejo nove pojme, o katerih so se učili pri prejšnji uri.
Pri prvi posebni nalogi (Naloga v zvezi s sliko 1) pa so bile moje ugotovitve ţe
nekoliko drugačne. Dijaki iz drugega razreda, v katerem je potekalo skupinsko
eksperimentiranje, so pogosteje rešili domačo nalogo pravilno, kot dijaki iz
prvega razreda, v katerem so potekali demonstracijski poskusi.
Pri drugi posebni nalogi (Grafična naloga) pa so se rezultati prvega in drugega
razreda še bolj razlikovali. Torej so dijaki, ki so med poukom delali v skupinah,
bolje oz. pravilneje rešili drugo nalogo.
Po kasnejšem pogovoru z dijaki in njihovem domačem delu, sem ugotovil, da je
delo v skupinah v šoli, interpretacija rezultatov meritev v šoli ter šolska sinteza
sklepov, spodbudila tudi njihovo delo doma. Tako je razred, ki je v šoli
eksperimentiral po skupinah, tudi v domačem okolju veliko več sodeloval in tako
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posledično domače delo opravil veliko bolje, kot razred s frontalno obliko dela,
ki v domačem okolju sploh ni sodeloval, se ni pogovarjal o šolskem delu.
Moja končna ocena in opaţanja so zelo naklonjena skupinskemu delu. Saj so bili
rezultati veliko boljši. Tudi delo v razredu je bilo na višjem nivoju, saj so bili dijaki
bolj motivirani. Na predstavitve rezultatov skupin so se temeljito pripravili in s tem
še poglobili svoje znanje.
Zanimivo pa je, kako malo časa je potrebno, da lahko vplivamo na njihov način
dela doma in domače diskusije, ki bi večkrat lahko bile tudi o šolskih temah, če
bi seveda bili v šoli v to podzavestno in ne s »prisilo« usmerjeni.
Splošne ugotovitve avtorjev
Učitelji imajo glede primernosti frontalnega in skupinskega dela deljena mnenja.
Nekateri dajejo izrazito prednost skupinskemu delu, ker zagotovo bolj razvija
kompetence učencev/dijakov, drugi pa bi predvsem zaradi organizacijskega
vidika raje kombinirali frontalno delo s soudeleţbo (asistenco) posameznikov pri
učiteljevem izvajanju poskusov. Ugotovitve učiteljev tudi pri tem gradivu znova
potrjujejo znano dejstvo: učenci in dijaki so sposobni dati od sebe veliko več, kot
so pripravljeni. Na primer, eden od učiteljev je omenil, da so imeli učenci na
začetku odpor do poglabljanja v fizikalne skice, ki ponazarjajo velikosti in smeri sil,
ko pa so po učiteljevem prigovarjanju ta odpor le premagali, so skice igraje
razumeli. Razen opomb glede posameznih podrobnosti so učitelji gradivo ocenili
pozitivno. Učitelji so menili, da je za osnovno šolo gradivo zaradi nekaj
matematike nekoliko teţko, hkrati pa so priznali, da se je učencem ob kakih
dodatnih učiteljevih komentarjih hitro posvetilo, za kaj gre. Lepenja v OŠ
navadno ne omenjajo, vendar so učenci ta pojem brez velikih teţav dojeli.
Nekoliko so se lovili pri razumevanju podobnih trikotnikov (morda zato, ker gre za
dva trikotnika z različnimi fizikalnimi dimenzijami: trikotnik dolţin in trikotnik sil),
čeprav je podobnost trikotnikov snov, ki se pri matematiki obravnava ţe veliko
prej. Ob dodatnih učiteljevih besedah pa se je tudi to nerazumevanje hitro
razblinilo.
Iz vseh teh ugotovitev lahko sklenemo zelo preprosto pravilo. Gradivo naj bo raje
za malenkost zahtevnejše kot pa prelahko. Naj se spodbuja delavnost in
iniciativa učencev in dijakov, ne pa lenoba. Ni nujno, da mora učenec vedno
takoj vse razumeti iz gradiva; za to je tu učitelj, ki bo z veseljem pomagal
učencem prebroditi teţavnejša mesta. Glede na današnja modna didaktična
gesla o učiteljevi vlogi v razredu pravimo avtorji tole: učitelj naj ne bo samo
organizator dela v razredu, temveč naj bo tudi zares učitelj!
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Avtor gradiva:
Jerneja Pavlin
Institucija:
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Evalvacija učnega gradiva »Uvod v magnetno polje«
Uvod
Gradivo o magnetnem polju je namenjeno učencem 9. razreda osnovne šole za
uvodno uro v magnetno polje. Pripravljeno gradivo vodi učence do usvojitve
znanj, ki smo jih predpisali s pomočjo učnih ciljev, in skuša odgovoriti na
vprašanje, katera vrsta izvedbe eksperimentov (demonstracijski eksperimenti ali
izvajanje eksperimentov v skupini) v primeru obravnave magnetnega polja vodi
do boljšega razumevanja konkretne učne snovi.
Osnovala sem učno uro, kjer učitelj izvaja demonstracijske poskuse v kontrolni
skupini. V testni skupini pa učenci izvajajo poskuse samostojno v parih. Rezultati
dobljeni na podlagi raziskave sluţijo za odgovor na vprašanje, kateri način
eksperimentalnega dela v razredu na nivoju osnovne šole pri omenjeni temi
prinese boljše rezultate. Obenem pa s podrobnim opazovanjem učencem med
izvajanjem poskusov v parih in pregledom delovnih listov lahko ugotovimo, koliko
tak način dela doprinese k razvoju specifičnih kompetenc: sposobnost učenja,
sposobnost dela v paru, organiziranje dela, verbalna in pisna komunikacija,
medsebojna interakcija. Rezultati kaţejo, da se učitelji zavedajo pomena
eksperimentalnega dela pri pouku fizike. Način izvedbe eksperimenta pogojujejo
z učnimi cilji in časom, ki ga imajo na voljo za obravnavo določene učne snovi.
Učitelji poročajo, da je v primeru obravnave magnetnega polja nekoliko boljši
pristop demonstracijski eksperiment, če ciljamo na usvojitev teoretičnega
znanja, drugače pa samostojno eksperimentalno delo učencev. Učitelji so
poudarili, da učenci oboţujejo eksperimentalno delo, pri čemer pa jih je
potrebno zadosti usmerjati. Posebno pozorni moramo biti na učno šibkejše
učence.
Teoretične osnove
Eksperimentalno delo je pomembno pri pouku naravoslovnih znanosti, saj
spodbuja radovednost in motivira učence za naravoslovje, jih spodbuja k
uporabi znanja za reševanje problemov, navaja na opazovanje, obdelavo,
vrednotenje in prikaz rezultatov, pribliţa pojme in jim jih pomaga usvojiti preko
izkušnje, s tem olajša razumevanje in učenje ter popestri pouk, kar navajajo
Skvarč (1999) in Johnstone in Al-Shuaili (2001).
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Skvarč (1999) s svojo raziskavo potrjuje, da eksperimentalno delo vpliva na
rezultate znanja učencev. Odprti tip eksperimentalnega dela zahteva od
učencev določeno predznanje, uporabo znanja na novih primerih, zbranost,
razmišljanje, kreativnost, povezovanje novih spoznanj in pojmov, ki so jih usvojili
pri teoretičnem pouku. Na osnovi anketiranja učiteljev in intervjuja z učenci je
sklepala, da v slovenskih šolah (OŠ, SŠ) prevladuje demonstracijska oblika
izvajanja eksperimentov in da učenci nimajo priloţnosti, da bi samostojno
eksperimentirali.
O delu v parih je pisalo ţe kar nekaj avtorjev. Prednosti dela v parih so: delo se
lahko porazdeli med člana, ki si med seboj pomagata, tako da se z
medsebojnim opazovanjem čim več naučita drug od drugega. Učenci laţje
komunicirajo med seboj kot z učiteljem.
Rezultati raziskave, ki sta jo izvedla Haslam in Gunstone (1996) povedo, da je
opazovanje zelo pomemben del učenja. Zaznavanje eksperimenta je odvisno
od znanja in izkušenj opazovalca. Opazovalčeve odločitve povedo, kaj je zanj
pomembno. Rezultati, ki so jih dobili s pomočjo intervjujev s študenti pa so:
- pri laboratorijskem delu po skupinah ima zelo pomembno vlogo velikost
skupine,
- med opazovanjem eksperimenta se razmišljanje spreminja,
- na napredovanje pri opazovanju največkrat vplivajo trije dejavniki: učitelj,
specifičen eksperiment in drugi študentje,
- skupine navadno ne pridejo do zaključkov, kvečjemu do zelo pičlih,
- vseh nalog ne izvedejo v predvidenem času, čeprav so bili ves čas aktivni,
- delo si navadno razdelijo po spolu, tako da fantje delajo z aparaturami,
dekleta pa zapisujejo rezultate.
Na splošno je s pojmom kompetenca opredeljena kombinacija znanja, spretnosti
in odnosov, ustrezajočih okoliščinam (UL EU, 30.12.2006). Ključne kompetence
pa so tiste, ki jih vsi ljudje potrebujejo za osebno izpolnitev in razvoj, dejavno
drţavljanstvo, socialno vključenost in zaposlitev. V Uradnem listu Evropske unije
najdemo zapisanih osem ključnih kompetenc, in sicer: sporazumevanje v
maternem jeziku, sporazumevanje v tujih jezikih, matematična kompetenca ter
osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, digitalna pismenost, učenje
učenja, socialne in drţavljanske kompetence, samoiniciativnost in podjetnost ter
kulturna zavest in izraţanje. Poudariti je potrebno, da se kompetence enako
pomembne in med njimi pride do prepletanja in povezovanja.
Sedaj opredelimo osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji oziroma v
naravoslovju in tehniki. Človek z ustreznimi naravoslovnimi kompetencami bi
moral biti sposoben in pripravljen uporabiti znanja in metodologije za razlago
naravnega sveta. Kompetenca v tehnologiji pomeni uporabo omenjenega
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znanja in metodologije kot odziv na znane človeške ţelje ali potrebe.
Kompetenca na področju znanosti in tehnologije vključuje razumevanje
sprememb, nastalih zaradi človeške dejavnosti, in odgovornost vsakega
posameznika za te spremembe.
Pomembno je, da se učitelji pri poučevanju fizike oprimemo eksperimentalnega
pristopa. Pri tem pa morajo biti morebitni učni listi zelo dodelani, da učenci niso
zbegani in znajo usmeriti svojo pozornost na specifično zadevo. Seveda pa je
izbira oblike eksperimentalnega dela odvisna od številnih dejavnikov, največ pa
od učne snovi in laboratorijskega pribora, ki nam je na voljo.
Vsekakor je pomembno, da znamo presoditi, kdaj izbrati določeno obliko
eksperimentiranja. Potrebno je, da tudi učencem damo moţnost
eksperimentiranja.
Priporočljivo pa bi bilo vse priporočene eksperimente za osnovno šolo preveriti z
različnimi oblikami dela in jih ovrednotiti glede na kvaliteto in trajnost znanja, kar
bi nam zagotovo pomagalo pri nadaljnjem delu. Obenem pa bi lahko z
različnimi načini eksperimentiranja skozi daljši čas v razredih lahko ugotovili, kateri
učenci v večji meri razvijejo določene kompetence.
Raziskovalna vprašanja
Na osnovi teoretičnih izhodišč ţelim z raziskavo ugotoviti, kateri način izvedbe
eksperimenta (delo v parih ali demonstracijski eksperiment) je primernejši za
predstavitev magnetnega polja.
Raziskovalna vprašanja:
1. raziskovalno vprašanje:
Kateri učenci bodo uspešnejši pri sledenju
(opazovanju in beleţenju sprememb in dogajanja) eksperimentalnega? (Tisti, ki
so opazovali učiteljevo demonstracijo ali tisti, ki so sami delali poskuse v parih.)
2. raziskovalno vprašanje: Kateri učenci bodo dosegli boljše (bolj kvalitetne)
rezultate na testu znanja? (Tisti, ki so opazovali učiteljevo demonstracijo ali tisti, ki
so sami delali poskuse v parih.)
3. raziskovalno vprašanje: Kateri učenci bodo imeli kvalitetnejše izpolnjene
delovne liste? (Tisti, ki so opazovali učiteljevo demonstracijo ali tisti, ki so sami
delali poskuse v parih.)
4. raziskovalno vprašanje: Kateri učenci bodo imeli trajnejše znanje? (Tisti, ki so
opazovali učiteljevo demonstracijo ali tisti, ki so sami delali poskuse v parih.)

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.

5. raziskovalno vprašanje: Kako si bodo pari, ki bodo izvajali poskuse, organizirali
delo, kakšna bo interakcija med učencema v paru in kako se bodo pari izraţali
med diskusijo?
Metode
Merski inštrument
Kot inštrumente pri raziskavi sem uporabila predtest (slika 1), potest (slika 2) in
intervju z učiteljem (slika 3). S predtestom in potestom smo testirali znanje in
razumevanje pojmov feromagnetna snov, magnetno polje ipd.. Predtest vsebuje
5 vprašanj, potest pa vsebuje 8 vprašanj. Teţavnost vprašanj je različna kot so
tudi različni tipi vprašanj (izbirni in opisni tip). Vprašanja so bila formulirano tako,
da pokrivajo isto polje znanja z različnimi tipi vprašanj, v ţelji, da bi lahko
opazovala oz. zaznala razlike v znanju.

Slika 1: Predtest
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Slika 2: Predtest
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Slika 3: Vprašanja za intervju
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Rezultati z diskusijo
Gradivo »Uvod v magnetno polje« je testiralo 5 učiteljev z različnih šol. V
nadaljevanju so priloţeni rezultati dobljeni na podlagi njihovih evalvacij.
Dodan je tudi komentar avtorice na podlagi posamezne evalvacije.
Samo Lipovnik (Osnovna šola Franja Goloba Prevalje)

Gradivo je bilo evalvirano konec maja in v začetku junija 2011. Testirana sta
bila dva oddelka 9. razredov.
Potek
Vsi učenci so predtest reševali teden dni pred obema načinoma poučevanja.
En oddelek je nato sodeloval pri frontalni učni uri, kjer je učitelj z
demonstracijskimi poskusi in razlago podajal snov. V drugem oddelku so
učenci po uvodni motivaciji in navodilih za delo delali v parih in s pomočjo
učnih listov samostojno eksperimentirali. Pri obeh načinih so na koncu ure
preverili rezultate dela in ponovili ključne pojme, ki naj bi jih med učno uro
usvojili. Seveda po tem, ko so oddali učne liste.
Potest so učenci reševali štiri dni kasneje na začetku naslednje učne ure, torej
brez vmesne ponovitve snovi. Tudi preverjanje opravljanja domače naloge
pred potestom ni bilo opravljeno, saj bi bilo teţavno analizirati vpliv opravljene
oz. neopravljene domače naloge na rezultate potesta. V vmesnem času je
bila opravljena tudi analiza učnih listov v obeh oddelkih.
Gradivo
Gradivo je primerno pripravljeno. Izredno podrobno razdelano, pripravljeno
za hitro izvedbo in lahko razumljivo. Primerno torej za vse vrste učiteljev, tudi
tiste, ki s tovrstnim delom nimajo predhodnih izkušenj. Dobrodošla bi bila le
kratka navodila za potek učiteljevega dela.
Predtest in potest sta ustrezna in zajemata bistvo raziskave. Učitelj, ki pozna
potek raziskave lahko iz izpolnjenih vprašalnikov hitro razbere trende in
korelacije.
Učni listi so dobro pripravljeni in ustrezni za izvedbo v eni šolski uri. Učitelj mora
seveda zagotoviti, da je vsa uporabljena snov ţe predelana in utrjena.
Eksperimentalno delo z večjim številom učencev zahteva svoj čas, zato so
naloge primerne za celo šolsko uro.
Učenci, čeprav so to ţe učenci 9. razredov, potrebujejo za praktično delo
veliko časa. Veliko časa porabijo za samo organizacijo dela, za branje
navodil, za razumevanje postopka dela,... Večino učencev pravočasno
konča delo, ampak za to potrebujejo konstantno spodbujanje.
Zato smo se odločili učence ţe predhodno razdeliti v skupine in v uri, ko so
izvajali eksperimente s tem niso izgubljali časa. Tako je eksperimentalna ura
potekala brez hitenja in so imeli učenci dovolj časa za branje navodil, ki jih jim
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je učitelj predhodno frontalno predstavil ter za izvedbo poskusov in zapis
rezultatov.
Učni list
Učenci pri samih poskusih niso imeli veliko teţav, saj so navodila dobra in
jasna.
Pri poskusu ena učence moti, ker s črko S označujemo juţni pol. Učitelji v šolah
pogosto uporabljajo slovenske kratice za pole, torej S za severni in J za juţni
pol.
Pri poskusu dva, kjer je navodilo, da magnet prelomijo na dva dela naletimo
na nekaj teţav. Šole namreč nimajo neomejene količine magnetov, poleg
tega so magneti krhki in se teţko natančno lomijo.
Teţavo lahko rešimo tako, da učitelj pred uro razpolovi dva magneta, ki ju
nato ponudi skupini učencev, ki začnejo reševati dano nalogo. V tem primeru
je torej dobro, da učencem damo navodilo naj naloge rešujejo naključno in
ne po vrsti. S tem se znebimo teţave, da bi vsi učenci istočasno potrebovali
prelomljen magnet.
Na podoben problem s pomanjkanjem učnega gradiva naletimo pri plošči z
majhnimi magnetnimi iglami. Nekatere šole še imajo demonstracijske plošče z
magneti, ki so se uporabljale za projekcijo na grafoskopu. A to imajo
najverjetneje le eno. Tudi ta problem rešimo tako, da jo učencem ponudimo,
ko jo potrebujemo, ti izvedejo poskus, nato ploščico damo naslednjemu paru.
Ostalih teţav pri delu, kjer so učenci samostojno eksperimentirali nismo zaznali.
Boljši in hitrejši učenci so navodila prebrali natančneje. Počasnejši so prebrali
le navodilo ali le pri sosedu ugotovili, kaj je potrebno narediti. Velikokrat so
tudi izpuščali razlago na koncu naloge.
Učitelj pri frontalnem delu ne bi smel imeti omenjenih napak.
Predtest in potest
Predtest in potest imata na učni proces pozitiven vpliv, saj se učenci med uro
trudijo, da bi našli in si zapomnili odgovore na vprašanja, na katera so naleteli
na predtestu. Učenci stari okoli 15 let so ţe sodelovali v podobnih raziskavah
in pričakujejo, da bodo vprašanja na potestu enaka kot na predtestu. Tudi
tista vprašanja, na katera so odgovore poznali, se jim še bolj vtisnejo v spomin,
saj jim s predtestom na nek način pokaţemo, katere učne cilje ţelimo doseči.
V predtest je torej priporočljivo vključiti taka vprašanja, ki zajemajo glavne
učne cilje učne enote in ki pri iskanju odgovorov nanje razvijajo ciljne
kompetence. Istočasno je potrebno pohvaliti nekoliko spremenjen potest
glede na predtest, saj ima pozitiven učinek na pomnjenje odgovorov na
ključna vprašanja iz učnih ciljev.
Na predtest so učenci v večini znali odgovoriti, da je feromagnetna snov tista,
ki jo privlači magnet. Iz izkušenj so znali našteti nekaj sovi, ki jih magnet privlači.
Daleč najpogostejši odgovor je bil »ţelezo«. Nekaj več teţav so imeli pri
definiranji magnetnega polja. Čeprav se pri nekaterih pokaţe, da vedo, kaj
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to je, so prav vsi imeli teţave pri razlagi. Dosti blizu je bil odgovor, da je to
okolica magneta ali prostor med magnetoma. Ţe v 8. razredu pri fiziki so se
učili o silah na daljavo in skoraj vsi, razen nekaterih lapsusov, so zapisali, da je
to sila na daljavo. Tudi smer kazanja magnetne igle v kompasu so v večini v
obeh skupinah zadeli. Nekaj teţav je bilo pri vprašanju zakaj. Med obema
skupinama ni bilo opaznih razlik v predznanju.
Potest je nato dal nekaj zanimivih rezultatov. Na odgovor na vprašanje,
katere snovi so feromagnetne, je pravilno odgovorilo več učencev iz
kontrolne skupine. Torej tisti, ki so poslušali frontalno razlago. Podoben odziv je
opaziti tudi pri vprašanjih:
»Kaj je magnetno polje?«,
»Magnetno polje ponazorimo s/z ____________, ki imajo po dogovoru
smer __________.«
»Magnetna sila deluje na____«
Torej pri vseh bolj teoretičnih vprašanjih.
Ravno obratno, so učenci, ki so samostojno eksperimentirali bolje odgovarjali
na vprašanja, ki so bolj praktične narave. Bolje so odgovorili na vprašanje:
»V kateri smeri se obrne paličasti magnet, če ga obesimo na vrvico in
počakamo, da se umiri? Zakaj?«
V več primerih so pravilneje skicirali pri nalogi:
»Z ţelezovimi opilki smo ponazorili magnetno polje v okolici paličastega
magneta. Skiciraj potek magnetnic.«
Med skupinama pa ni bilo opaznih razlik pri obeh vprašanjih, na katere
lahko učenci pridobijo vsakodnevne izkušnje:
»Obkroţi predmet, ki ga magnet ne privlači.«
»Vsak magnet ima oba pola, severnega in juţnega.«
To si razlagamo s tem, da ima učitelj, ki sam frontalno izvaja poskuse več časa
za dodatno razlago. Večkrat lahko ponovi izraze, med razlago ima več časa
za sprotno preverjanje in mikro utrjevanje znanja. Poleg tega lahko na koncu
ure v miru ponovi zahtevano znanje.
Medtem, ko učitelj pri učenčevem samostojnem eksperimentiranju ne more
toliko sproti opozarjati na ključne besede, pojasnila lahko daje le nekaj
učencem hkrati. Več časa porabi pri tehnični pomoči učencem. Tudi skrb za
disciplino pri takem načinu dela odvzame nekaj časa. Zaradi časovno bolj
natrpane ure ima tudi na koncu manj časa za ponovitev, kot učitelj v
frontalnem načinu. Zato se po končanem eksperimentalnem delu priporoča
skupen pregled rešenih nalog, ponovitev ključnih pojmov in utrjevanje učnih
ciljev, kar pa v tako zastavljeni uri lahko storimo šele v naslednji učni enoti.
Čeprav eksperimentalno delo vzame več časa lahko sklepamo, da se učenci
v obeh načinih poučevanja naučijo pribliţno enako teoretične snovi, a imajo
učenci, ki so delali praktično, bolj konceptualno in nekoliko globlje
razumevanje fizikalnih pojavov.
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Tako predtest, kot potest sta primerno pripravljena.
Nestrukturiran intervju z učiteljem Samom Lipovnikom
Kateri obliki eksperimentalnega dela so učenci bolj naklonjeni?
Učenci so jasno bolj naklonjeni samostojnemu eksperimentiranju.
Kaj je bilo učencem všeč pri učiteljevi demonstraciji poskusov?
Najbolj jim je všeč demonstracija magnetnega polja.
Kaj učencem ni všeč pri učiteljevi demonstraciji?
Pri učiteljevi demonstraciji jim ni všeč, da poskusov ne morejo izvajati
sami. V kolikor potrebujemo prostovoljca, ga izredno hitro najdemo.
Kaj je učencem všeč pri samostojnem eksperimentiranju?
Všeč jim je ţe samo dejstvo, da lahko delajo prosto in ni potrebe po
absolutni tišini in mirnem sedenju.
Kaj učencem ni všeč pri samostojnem eksperimentiranju?
Ni jim všeč, da morajo prebirati toliko besedila in slediti navodilom.
Najraje bi se le malo igrali.
Kakšna se vam je zdela učna ura o magnetnem polju (dobre, slabe
stvari, kaj bi bilo potrebno izboljšati)?
Odgovor je celotna zgornja analiza gradiva.
Katere kompetence so učenci v večji meri razvijali pri samostojnem
eksperimentiranju?
Lahko rečemo, da učenci razvijajo vse kompetence, ki jih omenjajo
teoretična izhodišča: sposobnost učenja, sposobnost dela v paru,
organiziranje dela, verbalna in pisna komunikacija in medsebojna
interakcija.
Splošno mnenje
Gradivo je pozorno, premišljeno in natančno izdelano. Delovni listi in navodila
za učitelje so ustrezno pripravljeni in so primerni za izvedbo.
Drugih pripomb ni.
Komentar avtorice gradiva
Učitelj Samo Lipovnik je podrobno opisal in izpostavil ključne lastnosti gradiva.
Poudaril je tako dobre plati gradiva in opisal pomanjkljivosti le-tega oziroma
predloge za izboljšave. Meni, da je gradivo primerno izdelano, vsebina
gradiva je razumljiva. Omenil je, da so na šoli omejeni s pripomočki. Strinjam
se tudi z njim, da nisem dobro zapisala, kako dejansko naj poteka izmenjava
pripomočkov med učenci. Obenem pa včasih kar pozabim, da šole niso
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toliko zaloţene s pripomočki kot smo na fakulteti. Gradivo vodi učence do
spoznanj novih pojmov v povezavi z magnetnim poljem. Natančneje, učenci,
ki so opazovali učiteljevo demonstracijo poskusov, so bolje odgovarjali na
vprašanja, ki so se nanašala na teorijo – npr. katere snovi so feromagnetne,
kaj je magnetno polje, s čim ponazorimo magnetno polje, kako deluje
magnetna sila. Na vprašanja poveza s samimi poskusi so bolje odgovarjali
učenci, ki so poskuse izvajali po skupinah. Primera takih vprašanj sta: »V kateri
smeri se obrne paličasti magnet, če ga obesimo na vrvico in počakamo, da
se umiri? Zakaj?« in »Z ţelezovimi opilki smo ponazorili magnetno polje v okolici
paličastega magneta. Skiciraj potek magnetnic.«. Med kontrolno in testno
skupino ni bilo razlik pri vprašanjih, ki se nanašajo na vsakodnevne izkušnje,
npr. »Obkroţi predmet, ki ga magnet ne privlači.«. Na podlagi rezultatov
sklepam, da je izbira načina izvedbe eksperimenta pogojena z učnimi cilji, ki
jih ţelimo doseči. Učitelj je omenil, da je na njegove učence testiranje
delovalo pozitivno, kar pa ţal ni vedno praksa. Kakorkoli ţe, testiranje gradiva
in njegova evalvacija kaţeta tudi na to, da učenci tekom izvajanja
eksperimentov v skupini tudi razvijajo naslednje kompetence: sposobnost
učenja, sposobnost dela v paru, organiziranje dela, verbalna in pisna
komunikacija in medsebojna interakcija.
Goran Sabolič (Osnovna šola Poljčane)

Gradivo je testiral tudi učitelj Goran Sabolič. Doseţki učencev na predtestu
oziroma potestih so prikazani v tabeli 1. Iz tabele lahko vidimo, katere pojme
so učenci poznali ţe pred obravnavo magnetnega polja. Koliko doprinese k
poznavanju magnetnega polja gradivo, nam kaţeta potesta. S potestom 1
smo ţeleli preveriti, koliko so si učenci zapomnili o magnetnem polju takoj po
uri, s potestom 2 pa koliko se učenci spomnijo o omenjeni temi čez čas.
Tabela 1: Dosežki učencev na testih

PRED-test
Razred /
Izvedba

9.a
Delo v parih

Nalog
a

Praviln
o
rešenih
nalog v
(%)

1.
2.
3.
4.
5.

37
88
6
88
81

1. PO-test

Povprečj
e

Nalog
a

Praviln
o
rešenih
nalog v
(%)

60 %

1.
2.
3.
4.
5.

94
88
6
47
35

2. PO-test

Povprečj
e

62 %

Praviln
o
rešenih
nalog v
(%)

86
36
18
32
41

Povprečj
e

50 %
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82
41
0
88
56

53 %

6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

70
88
65
73
89
63
42
42
53
89
11

58 %

45
82
59
89
0
58
74
74
74
84
21

59 %

Učitelj je podal sledeče odgovore na raziskovalna vprašanja:
1. raziskovalno vprašanje:
Kateri učenci bodo uspešnejši pri sledenju
(opazovanju in beleţenju sprememb in dogajanja) eksperimentalnega? (Tisti,
ki so opazovali učiteljevo demonstracijo ali tisti, ki so sami delali poskuse v
parih.)
V povprečju so učenci 9.b razreda, ki so opazovali učiteljevo demonstracijo
bili uspešnejši. Pri nekaterih učencih iz 9.a, ki so poskus izvajali samostojno, je
sicer bilo opaziti intenzivno sledenje. Vendar sem to opazil predvsem pri
uspešnih učencih, ki so delo opravljali bolj zavzeto. Kar nekaj učencev,
predvsem takih, ki so učno šibki, niso zmogli slediti navodilom, zato so se
poigravali z magneti in si potek dela priredili po svoje. V kolikor teh učencev
ne bi dodatno spodbujal in vodil pri delu, ne bi naredili ničesar ali zelo malo.
2. raziskovalno vprašanje: Kateri učenci bodo dosegli boljše (bolj kvalitetne)
rezultate na testu znanja? (Tisti, ki so opazovali učiteljevo demonstracijo ali
tisti, ki so sami delali poskuse v parih.)
Rezultati, ki so prikazani v zgornji tabeli kaţejo, da so boljše rezultate dosegli
učenci 9.b, ki so opazovali učiteljevo demonstracijo. Ti učenci, ki so na
začetku imeli slabše predznanje, so v povprečju dosegli boljši rezultat obeh
potestov glede na predtest.
3. raziskovalno vprašanje: Kateri učenci bodo imeli kvalitetnejše izpolnjene
delovne liste? (Tisti, ki so opazovali učiteljevo demonstracijo ali tisti, ki so sami
delali poskuse v parih.)
Delovni listi so bili v obeh razredih pribliţno enako kvalitetno izpolnjeni. Razlika
se je pokazala le pri 3. nalogi, kjer so učenci 9.b, ki so opazovali učiteljevo
demonstracijo, natančneje skicirali potek magnetnic. Morda zaradi tega, ker
sem pri demonstraciji še posebej opozoril na razporeditev ţelezovih opilkov.
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4. raziskovalno vprašanje: Kateri učenci bodo imeli trajnejše znanje? (Tisti, ki so
opazovali učiteljevo demonstracijo ali tisti, ki so sami delali poskuse v parih.)
Trajnejše znanje so v povprečju pokazali učenci 9.b, ki so opazovali učiteljevo
demonstracijo. Povprečje pravilno rešenih nalog vseh učencev 1. in 2. POtesta sta v tem razredu skoraj enaka (58% in 59%), med tem, ko se je
povprečje 2. PO-testa 9.a razreda zniţalo za 8 %.
Pri posameznih nalogah je opaziti višji rezultat v 2. PO-testu, kar pa je
najverjetneje posledica utrjevanja znanja pri ustnem ocenjevanju in reševanju
domačih (podobnih) nalog iz delovnega zvezka v obdobju med obema POtestoma. Presenečen sem bil nad odgovori 2. naloge v 9.b razredu. Nihče ni
odgovoril povsem pravilno. Skoraj vsi so pravilno obkroţili slamico kot snov, ki
jo magnet ne privlači. Nihče pa se ni spomnil, da med naštetimi snovmi, ki jih
magnet ne privlači, sodi tudi baker. Na to vprašanje je v 1. PO-testu pravilno
odgovorilo 41% učencev!
5. raziskovalno vprašanje: Kako si bodo pari, ki bodo izvajali poskuse,
organizirali delo, kakšna bo interakcija med učencema v paru in kako se
bodo pari izraţali med diskusijo?
Če se učenci sami formirajo v skupine oz. pare s tem prihranimo nekaj časa.
Vendar se njihova izbira vselej ne izkaţe kot najučinkovitejša. Največkrat se
formirajo skupine oz. dvojice boljših ali učno slabših učencev. Največkrat
odigra vloga prijateljstva. Pri boljših učencih eksperimentiranje praviloma
poteka vzorno. Delo pa je precej ovirano, kadar gre za vzgojno moteče
posameznike, ki počenjajo vsemogoče in le z nenehnim opominjanjem
doseţejo minimalne standarde. V takih primerih so prikrajšani udeleţenci v
skupini ali dvojici.
Intervju z učiteljem Goranom Saboličem:
Kateri obliki eksperimentalnega dela so učenci bolj naklonjeni?
Učenci so gotovo bolj naklonjeni eksperimentiranju v parih, saj dosti raje
sami izvajajo poskuse, kot pa jih le opazujejo.
Kaj je bilo učencem všeč pri učiteljevi demonstraciji poskusov?
Učenci so bili videti navdušeni nad vsemi fazami poskusa. Če je
podajanje snovi zastavljeno problemsko, potem učenci sledijo z večjim
zanimanjem.
Kaj učencem ni všeč pri učiteljevi demonstraciji?
Učenci vedno znova sprašujejo, ali lahko pomagajo, sodelujejo (dva ali
trije) pri demonstracijskih poskusih. Zato je v takih primerih med njimi
nemalo prerekanja, kdo je na vrsti za »asistenco«. V primerih, ko
odklonim njihovo pomoč in poskuse izvajam sam, izrazijo razočaranje.
Kaj je učencem všeč pri samostojnem eksperimentiranju?
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Aktivnost pri eksperimentiranju, ki vključuje lastno organizacijo, moţnost
izvajanja poskusov na različne načine. Opazil sem, da nekateri z
eksperimentalnim priborom z zanimanjem počenjajo takšne stvari, ki v
navodilih niso omenjene, vendar jih zanima, kaj se bi zgodilo, če bi…
Kaj učencem ni všeč pri samostojnem eksperimentiranju?
Nerazumljiva, dolga navodila ali teţke naloge. V takih primerih je bolje,
da pred eksperimentiranjem skupaj preberemo navodila. Opozorim jih
na postopnost izvajanja in sprotnega beleţenja.
Kakšna se vam je zdela učna ura o magnetnem polju (dobre, slabe
stvari, kaj bi bilo potrebno izboljšati)?
Gradivo za izvajanje te uče ure je dobro pripravljeno. Podobne naloge
so navedene v delovnem zvezku (zaloţba Modrijan), ki smo jih z učenci
največkrat reševali ob frontalni demonstraciji.
Katere kompetence so učenci v večji meri razvijali pri samostojnem
eksperimentiranju?
o sposobnost dela v paru,
o organiziranje dela,
o medsebojna interakcija.
Komentar avtorice gradiva
Učitelj Goran Sabolič je podrobno razdelal doseţke učencev na predtestih in
testih. Poudaril je, da učenci radi samostojno eksperimentirajo. Samostojno
eksperimentiranje pa ima tudi nekaj negativnih strani, sploh učno šibkejši in
vzgojno problematični učenci prehitro zaidejo na stranpoti. Pri tem je
potrebno stalno spodbujanje učno šibkejših učencev, da usvojijo znanje
določeno z učnimi cilji. Znanje o magnetnem polju so trajnejše usvojili učenci,
ki so opazovali učiteljevo demonstracijo, saj je učitelj poudari ključne stvari pri
temi, medtem ko so učenci površno prebrali razlage z delovnih listov, saj je bil
tekst z razlagami nekoliko daljši.
Tatjana Krump (Osnovna šola Vuzenica)

Učiteljica poroča:
V raziskavi je sodelovalo 24 učencev. Eksperimentalno delo je aktivno
sodelovanje med učenci. Pri tem razvijajo sposobnosti samostojnega dela in
reševanja zastavljenih problemov.
Pri sestavljanju parov smo upoštevali diferenciacijo tako, da smo sestavili
nekaj dvojic, kjer so bili učenci, ki imajo dodatno strokovno pomoč. Potem so
bile dvojice ena – ena. Na koncu pa še dvojice, kjer posamezniki, ki
sestavljajo dvojico, nimajo dodatne strokovne pomoči.
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Delo so si razdelili tako, da je prva dva poskusa delal en učenec, drugi pa
zapisoval opaţanja in ugotovitve. Za druga dva poskusa pa sta vlogi
zamenjala.
Na začetku ure smo se pogovarjali o orientaciji v naravi s kompasom in
zemljevidom. Z izvajanjem poskusov pa so ugotovili lastnosti paličastih
magnetov (dipoli), da magnetna sila deluje na feromagnetne snovi. S
pomočjo ţeleznih opilkov so ponazorili magnetne silnice in s tem spoznali
magnetno polje.
Pri izvajanju poskusov so svoja opaţanja vpisovali na učne liste.
Učencem je bilo eksperimentalno delo všeč.
Pristop v okviru avtonomne izbire učitelja je dober. Z delom in rezultati sem
bila zadovoljna.
Na podlagi tabele s podatki o doseţkih učencev po nalogah smo prišli do
sledečih rezultatov. Učenci so na predtestu v povprečju dosegli 56,7 %, kar
kaţe na njihovo delno poznavanje pojmov v povezavi z magnetnim poljem.
Na potestu so učenci dosegli v povprečju kar 88,0 % moţnih točk, kar kaţe na
to, da je vsebina sveţa in učni cilji doseţeni ter znanje usvojeno. Deleţ
doseţenih točk na predtestu in potestu za posameznega učenca je prikazan
na grafu 1. Pri večini učencev opazimo, da so na potestu dosegli večji deleţ
točk kot na predtestu.

Graf 1: Delež doseženih točk na predtestu in potestu za posameznega učenca

Če pogledamo še podrobneje. Na predtestu je 4,2 % učencev zapisalo, da je
feromagnetna snov tista, ki jo magnet privlači. Na potestu pa so vsi učenci
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zapisali ustrezno opredelitev feromagnetne snovi. Vsi učenci so na predtestu
znali našteti vsaj eno snov, ki jo magnet privlači. Na potestu smo učence
spraševali, katere izmed naštetih snovi magnet privlači. Vprašanje je bilo
nekoliko zvito, saj smo vanj vtaknili baker, ki je kovina, a je magnet ne privlači.
Posledično je 95,8 % študentov izmed naštetih snovi obkroţilo tiste, ki jih
magnet ne privlači. Na predtestu je 16,7 % učencev vedelo, s čim lahko
ponazorimo magnetno polje. Na potestu je bilo vprašanje formulirano
nekoliko drugače, saj smo od učencev zahtevali, da skicirajo potek
magnetnih in se spomnijo poskusa, kjer smo z ţelezovimi opilki ponazorili
magnetno polje v okolici paličastega magneta. 66,7 % je ustrezno narisalo
potek magnetnic. Na predtestu je 79,2 % učencev vedelo, da magnetna sila
deluje na daljavo, medtem ko je na potestu deleţ študentov, ki to ve,
nekoliko večji – 87,5 %. Na predtestu je 83,3 % študentov vedelo, v kateri smeri
kaţe magnetna igla v kompasu. Na potestu je 79,2 % študentov vedelo, v
kateri smeri se obrne paličast magnet, če ga obesimo na vrvico in
počakamo, da se umiri.
Intervju z učiteljico Tatjano Krump:
Kateri obliki eksperimentalnega dela so učenci bolj naklonjeni?
Učenci imajo eksperimentalno delo raje, kot pa samo učiteljevo
demonstracijo. Pri učiteljevi demonstraciji pozorno opazujejo. Všeč jim
je, da lahko pomagajo pri sami izvedbi demonstracije, vendar pravijo,
da si laţje zapomnijo takrat, ko eksperiment izvedejo samostojno.
Kaj je bilo učencem všeč pri učiteljevi demonstraciji poskusov?
Učenci so radi izvajali poskuse, vendar pa je učencem, ki imajo
dodatno strokovno pomoč bolj všeč delo v skupinah, saj se tam zlahka
skrijejo za »boljšimi« učenci. Delo prepuščajo njim. Po besedah učencev
z boljšimi učnimi rezultati, pa je delo v dvojicah nedvoumno bolj všeč.
Kaj učencem ni všeč pri učiteljevi demonstraciji?
Pri učiteljevi demonstraciji učencem ni všeč, da velikost
eksperimentalnih pripomočkov ni vedno tako velika, da bi lahko
podrobnosti opazovali iz klopi. Tako se morajo včasih zbrati ob
laboratorijski mizi, da natančneje spremljajo izvajanje eksperimenta.
Kaj je učencem všeč pri samostojnem eksperimentiranju?
Pri samostojnem eksperimentiranju jim je všeč, da lahko v celoti sami
izvedejo poskuse ter usklajujejo spoznanja, mnenja, sami pridobivajo
nova znanja, samostojno razvijajo in poglabljajo vsebine. Dodajo pa
lahko tudi svoje izkušnje.
Kaj učencem ni všeč pri samostojnem eksperimentiranju?
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Učenci nimajo negativnega mnenja o samostojnem eksperimentiranju
takrat, kadar vse poskuse sami opravijo. Kadar pa so poskusi razdeljeni
na skupine in potem slišijo samo razlago in rezultate ostalih izvedenih
poskusov, pa jim ni všeč.
Kakšna se vam je zdela učna ura o magnetnem polju (dobre, slabe
stvari, kaj bi bilo potrebno izboljšati)?
Učna ura o magnetnem polju je na podlagi eksperimentiranja v
dvojicah dobro potekala. Učenci so z zanimanjem izvajali poskuse, risali
skice in zapisovali ugotovitve.
Katere kompetence so učenci v večji meri razvijali pri samostojnem
eksperimentiranju?
Pri tej temi smo razvijali kompetence sposobnosti učenja, sposobnost
dela v parih in s tem tudi organizacijo dela, verbalno in pisno
komunikacijo, medsebojno interakcijo in sposobnost organiziranja
informacij. Razvijali smo kompetenco opazovanja, opisovanja, analize,
primerjanja in razvrščanja.
Komentar avtorice gradiva
Učiteljica Tatjana Krump je izvedla učno uro o magnetnem polju v enem 9.
razredu. Uro je izvedla tako, da so učenci izvajali eksperimente po parih. Na
podlagi rezultatov predtesta in potesta se kaţe, da je doprinos znanja znaten.
Na predtestu so učenci v povprečju dosegli 56,7 % moţnih točk, medtem ko
so na potestu učenci v povprečju dosegli 88,0 % točk. Učiteljica je poudarila,
da imajo učenci raje samostojno eksperimentalno delo, če to zajema
aktivnosti, katere vsi učenci izvedejo. Učenci nimajo radi dela po skupinah,
kjer ima vsaka skupina drugo nalogo, in potem le poročajo sošolcem o
rezultatih poskusa, nalogi, ipd. Zasnovana učna uro je ustrezno potekala in
vodila učence do usvojitve pojmov predpisanih z učnimi cilji. Obenem so
učenci tekom izvajanja eksperimentov po skupinah razvijali kompetenco
organizacije dela, ob zapisu opaţanj na delovni list kompetenco pisne
komunikacije, med samim delom s sošolcem pa kompetenco medsebojne
interakcije.
Robert Murko (Osnovna šola Videm pri Ptuju)

V raziskavi je sodelovalo 43 učenk in učencev iz treh različnih oddelkov
devetih razredov, dva razreda na matični šoli in en razred na podruţnični šoli.
Vsi učenci imajo prebivališče na vasi. V enem razredu sem uvod v magnetno
polje pripravil v obliki demonstracijskih eksperimentov, ki so bili podobni tistim,
ki sta jih ostala dva razreda izvajala samostojno oz. kjer so učenci delali v
parih. Uvod v uro je bil v vseh razredih enak. V razredu, kjer sem pripravil
demonstracijsko obliko predstavitve je bilo 15 učencev. V drugih dveh
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razredih, kjer so učenci eksperimentirali samostojno, je bilo po 20 in 8
učencev. Vsi učenci so uporabljali enake delovne liste. Pred začetkom ure so
vsi učenci reševali enak predtest in po izvedeni uri enak potest. Po 14 dneh so
vsi učenci še enkrat reševali potest, s katerim smo preverili trajnost
pridobljenega znanja.
Analiza predtesta
S pomočjo kratkega predtesta smo testirali predznanje
magnetizma pri učencih.
Rezultati predtesta so predstavljeni v nadaljevanju po nalogah.

s

področja

1. Obkroţi pravilno trditev. Feromagnetna snov je:
A Snov, ki se odbija od magneta.
B Snov, ki jo privlači magnet.
C Snov, na katero magnet nima vpliva.
D Ne vem.
Trditev A je bilo 5. Trditev B je obkroţilo 12 učencev. Trditev C je izbralo 7
učencev
Vsi ostali učenci so izbrali odgovor D, torej teh 19 učencev (44,2 % izmed vseh
anketiranih učencev) ve, da ne vedo kaj je feromagnetna snov.
2. Naštej nekaj snovi iz vsakdanjega ţivljenja, ki jih magnet privlači.
Vsi učenci so pri tem vprašanju našteli ţelezo, kar predvidevam, da jim je
znano iz njihovih izkušenj. Nekateri so dodali še jeklo, kovine, tablo (šolsko
magnetno tablo).
3. Ali veš, s čim bi lahko ponazoril magnetno polje. Zapiši navodila za poskus.
Samo en učenec (2,3 %) je pri tem vprašanju odgovoril, da s kompasom, vsi
ostali učenci so napisali, da ne vedo.
4. Magnetna sila deluje
A na dotik
B na daljavo
C ne vem
Pri tem vprašanju so vsi učenci, razen dveh, odgovorili pravilno (95,3 %
učencev), in sicer, da magnetna sila deluje na daljavo (B). To predznanje je
bilo pričakovano, saj so učenci v osmem razredu spoznali, katere sile delujejo
na daljavo.
5. V kateri smeri kaţe magnetna igla v kompasu? Zakaj?
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33 učencev (76,7 %) je odgovorilo, da kompas kaţe proti severu, nihče od teh
učencev pa ni znal razloţiti, zakaj..
Analiza potesta 1
S pomočjo potesta1 smo ugotavljali, v kolikšni meri so učenci usvojili pojme
povezane z magnetnim poljem, in sicer takoj ob koncu šolske ure.
Eksperimentalno skupino je sestavljalo 15 učencev, katerim sem snov podal s
pomočjo demonstracijskih poskusov in so sproti izpolnjevali učne liste.
Kontrolno skupino je sestavljalo 28 učenk in učencev iz dveh različnih
oddelkov. V eksperimentalni skupini je ob koncu ure večina učencev znala
zapisati, kaj je feromagnetna snov. Prav tako so v večini primerov pravilno
odgovorili na ostalih sedem vprašanj iz potesta, ki so bila:
2. Obkroţi predmet, ki ga magnet ne privlači.
A sponka za papir
B ţebelj
C bakrena ţica
D slamica
3. Z ţelezovimi opilki smo ponazorili magnetno polje v okolici paličastega
magneta. Skiciraj potek magnetnic.
4. Kaj je magnetno polje?
5. Magnetno polje ponazorimo s/z _____________________________, ki imajo po
dogovoru smer _________________________________.
6. V kateri smeri se obrne paličasti magnet, če ga obesimo na vrvico in
počakamo, da se umiri? Zakaj?
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
7. Vsak magnet ima oba pola, severnega in juţnega.
A Da.
B Ne.
C Ne vem
8. Magnetna sila deluje na __________________________.
Analiza potesta 2
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S pomočjo potesta 2 smo ugotavljali trajnost usvojenega znanja pri učencih
po štirinajstih dneh. Zanimala nas je predvsem primerjava med trajnostjo
znanja pridobljenega pri samostojnem delu v primerjavi z znanjem
pridobljenim pri frontalnem delu, podprtim z demonstracijskimi eksperimenti.
Analiza potesta 2 je pokazala, da je znanje pri samostojnem delu trajnejše, saj
so rezultati potesta 2 pri učencih kontrolne skupine bili bistveno boljši
predvsem pri vprašanjih, ki so direktno vezana na praktično delo, kot so drugo
vprašanje, kjer so morali obkroţiti, katerega predmeta magnet ne privlači.
Podobno so bili boljši rezultati kontrolne skupine od eksperimentalne pri
tretjem vprašanju, kjer so morali učenci skicirati potek magnetnih silnic v
okolici paličastega magneta. Tudi pri vprašanjih 6, 7 in 8 so več znanja
pokazali učenci kontrolne skupine. Tudi ta vprašanja so močno vezana na
njihovo eksperimentalno delo. Nekoliko slabši rezultati so bili pri vprašanjih kot
so: »Kaj je magnetno polje?« in pri petem vprašanju, ki je podobno kot
prejšnje nekoliko manj vezano na samo eksperimentalno delo.
Na podlagi opravljenega dela lahko trdim, da je znanje pridobljeno s
samostojnim eksperimentalnim delom trajnejše od znanja pridobljenega s
frontalnim delom in demonstracijskimi poskusi. Je pa res, da nekatere osnove,
kjer učenci spoznavajo osnovne pojme, so nekoliko bolje poznali učenci, ki so
bili deleţni demonstracijskega eksperimentalnega dela, saj jih lahko učitelj
posebej opozori na posamezne pojme.
Komentar avtorice gradiva
Učitelj Robert Murko je izvedel pedagoški eksperiment, v katerem je primerjal
doseţke in usvojeno znanje o magnetnem polju, pri čemer je uporabil dva
različna pristopa eksperimentiranja – demonstracijske eksperimente in
samostojno eksperimentalno delo po parih. Na podlagi rezultatov predtesta
in potestov je prišel do zaključkov, da samostojno eksperimentalno delo vodi
do trajnejšega znanja v povezavi z znanji povezanimi s samimi aktivnostmi. Na
preizkusu teoretičnega znanja pa so boljši učenci, ki so opazovali učiteljevo
demonstracijo eksperimentov.
Samo Zanjkovič (Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer)

Učitelj Samo Zanjkovič je gradivo o magnetnem polju testiral v dveh devetih
razredih. V 9. A so učenci izvajali eksperimente v parih, v 9. B pa so opazovali
učiteljevo demonstracijo eksperimentov. Omenil je, da je pri analizi podatkov
vmesno upoštevati dejstvo, da je A razred v povprečju za eno oceno boljši od
B razreda. Iz grafa 2 vidimo, da so učenci 9. A razreda v povprečju tako na
predtestu kot tudi potestih dosegli boljše rezultate. Omeniti ponovno velja, da
os učenci v 9. A razredu izvajali eksperimente samostojno v parih.
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Graf 2: Povprečen delež doseženih točk na predtestu in testih za oba 9. razreda

Če primerjamo doseţke učencev 9. A in 9. B po nalogah potesta (graf 3),
ugotovimo, da so A-jevci vse naloge reševali bolje kot B-jevci, razen naloge
5.b, kjer smo od učencev zahtevali, da razloţijo, zakaj magnetna igla v
kompasu kaţe proti severu. Kot lahko vidite iz grafa 3, je največje odstopanje
v znanju na predtestu med A-jevci in B-jevci pri vprašanju 1. Z vprašanjem 1
smo od učencev ţeleli, da se opredelijo, da je feromagnetna snov tista, ki jo
privlači magnet.
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Graf 3: Delež doseženih točk na predtestu po nalogah za oba 9. razreda (9. A – izvajanje
poskusov v parih, 9. B – opazovanje demonstacijskih poskusov)

Na grafu 4 vidimo, kako je s trajnostjo znanja pri učencih, ki so samostojno
izvajali poskuse v parih. Vidimo, da so učenci v povprečju dosegli manj točk
na potestu 2 kot na potestu 1 pri šestih nalogah. Pri treh nalogah so na
potestu 2 dosegli več točk kot na potestu 1. Gre za naloge, kjer smo od
učencev zahtevali, naj skicirajo potek magnetnih v okolici paličastega
magneta, razlago, zakaj se paličast magnet obrne v smeri v določeni smeri in
da magnetna sila deluje na daljavo.
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Graf 4: Delež doseženih točk na potestu 1 in potestu 2 po nalogah v 9. A razredu

Učenci 9. B so opazovali poskuse povezane z magnetnim poljem, ki jih je
izvajal učitelj. Graf 5 kaţe, kako je s trajnostjo znanja pri učencih, ki so
opazovali poskuse. Vidimo, da so učenci v povprečju dosegli manj točk na
potestu 2 kot na potestu 1 pri šestih nalogah. Pri treh nalogah so na potestu 2
dosegli več točk kot na potestu 1. Gre za naloge, kjer smo od učencev
zahtevali, naj zapišejo s čim lahko ponazorimo magnetno polje, kakšno smer
imajo magnetne silnice in v kateri smeri se obrne paličast magnet, če ga
obesimo na vrvico in počakamo, da se umiri.
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Graf 5: Delež doseženih točk na potestu 1 in potestu 2 po nalogah v 9. B razredu

Kakorkoli ţe, rezultati kaţejo na to, da gradivo omogoča usvojitev novega
znanja v povezavi z magnetnim poljem in razvoj naravoslovnih kompetenc.
Izbira učitelja, da izvede uro, kjer učenci samostojno eksperimentirajo, v učno
močnejšem razredu se zdi logična izbira. Sami podatki ne dopuščajo
primerjave, s katero bi lahko opredelili določne način izvedbe eksperimenta
kot boljši, saj imamo izhodiščna razreda, ki se med seboj dosti razlikujeta po
doseţkih pri fiziki – po podatkih učitelja okvirno za eno oceno.
Zaključek
Učitelji ocenjujejo gradivo »Uvod v magnetno polje« kot primerno za usvojitev
in razvoj pojmov povezanih z magnetnim poljem glede na sledeče učne cilje
(Kregar, et al., 2003):
- Učenci povedo, da magnetna sile deluje na feromagnetne snovi.
- Učenci vedo, da ima vsak magnet dva pola in da se enaka pola
odbijata in nasprotna privlačita. Če magnet prelomimo, dobimo dva
magneta.
- Učenci znajo s silnicami ponazoriti in opisati magnetno polje
paličastega magneta.
- Učenci vedo, da je smer silnic določena s smerjo, v katero se postavi
magnetna igla. Silnice izvirajo v severnem polu in se vračajo v juţni pol.
Zemlja ima na severnem geografskem polu juţni magnetni pol.
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Gradivo je testiralo 5 učiteljev z različnih šol. Učitelji so gradivo testirali z učenci
9. razredov. Vsi učitelji se zavedajo pomena eksperimentalnega dela. Kot
boljši eksperimentalni pristop omenjajo demonstracijski poskus, kadar so učni
cilji teoretično naravnani. Delo po skupinah pa je boljši eksperimentalni
pristop, kadar ţelimo, da učeči usvojijo znanja nekega postopka, podrobnih
opaţanj eksperimenta ipd. Pri samostojnem eksperimentalnem delu po
skupinah se je potrebno zavedati, da so gradiva ustrezno pripravljena (kratka,
jasna). Izkaţe se, da učenci berejo površno in ne marajo predolgih besedil. Ne
smemo pozabiti na samo organizacijo eksperimentalnega dela, natančneje
na morebitno izmenjavo pripomočkov med skupinami. Zagotovo velja
omeniti, da je potrebno ustrezno formulirati skupine. Predvsem moramo biti
pozorni na učno šibkejše učence, da so deleţni dovolj pozornosti učitelja, da
jih aktivnosti čustveno in miselno aktivirajo, kar jih pripelje do usvojitve novih
znanj.
Pri kakršnem koli delu po skupinah z delovnimi listi učenci razvijajo
kompetenco medsebojne interakcije, organizacije dela, sposobnost verbalne
in pisne komunikacije in sposobnost učenja.
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Avtor gradiva:
Milan Ambroţič
Institucija:
Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru

EVALVACIJA GRADIVA:

Vztrajnostni moment rotacijskih teles
Strategija (metoda): skupinski poskus, delovni listi
Starostna skupina: gimnazija
Generične kompetence: uporaba matematičnih idej in tehnik, sposobnost
skupinskega dela, sposobnost učenja in reševanja problemov
Umestitev v učni načrt: Kinetična energija (razširjen pojem)
Način evalvacije: pregled delovnih listov
Kratek povzetek gradiva
Pri teh poskusih se dijaki soočijo s kotaljenjem rotacijskih teles (krogle, valja,
votlega valja) po klancu navzdol in iz energijskega zakona sklepajo na
vztrajnostni moment teh teles pri vrtenju okrog geometrijske osi. Snov je
zahtevnejša, ker morajo dijaki razumeti kotaljenje kot gibanje, sestavljeno iz
dveh elementarnih vrst gibanja: translacije in rotacije okrog teţiščne osi.
Vztrajnostni moment ima pri rotaciji telesa analogno vlogo kot masa pri
translaciji. Pri simetričnih telesih, kot sta valj in krogla, je pri rotaciji okrog
simetrijske osi skozi masno središče telesa vztrajnostni moment odvisen od
mase in od polmera (oz. dveh polmerov pri votlem telesu). Zaradi različnih
vztrajnostnih momentov se razna rotacijska telesa različno hitro kotalijo po
klancu navzdol.
Pri izvedbi gradiva gre za poskuse, kombinirane z izračuni vztrajnostnega
momenta. Primerja se niz treh frontalnih poskusov (za kotaljenje treh rotacijskih
teles po klancu) s skupinskimi. Za izvedbo gradiva je dovolj ena šolska ura
fizike, dijaki pa doma dopolnijo delovne liste, ki so hkrati učni listi in navodila
za poskuse.

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa
razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1
prednostne usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izva janje
projekta naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011.

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
REPUBLIKA SLOVENIJA

www.mss.gov.si, e: gp.mss@gov.si
Masarykova 16, 1000 Ljubljana
t: 01 400 54 00, f: 01 400 53 21

POROČILO EVALVATORJA
Gradivo je testiral en srednješolski učitelj.
Poročilo evalvacije gradiva Vztrajnostni moment
Evalvator: Marko Ţigart
Insittucija: Srednja šola Slovenska Bistrica

Na Srednji šoli Slovenska Bistrica smo testirali didaktično gradivo Vztrajnostni
moment avtorja dr. Milana Ambroţiča v maturitetni skupini (4. a, b in c), kjer je
skupno sodelovalo 15 dijakov- 5 dijakov v vsaki skupini (3 v skupinskem delu in
1 v frontalnem). Za vse skupine smo izvedli test v sredo, 4. 5. 2011. Ker so imeli
tisti dan dve uri pouka fizike, je bilo v času frontalne izvedbe 10 dijakov
drugače zaposlenih z drugim eksperimentalnim delom.
Pri načrtovanju eksperimentalne opreme smo uporabili kovinsko kroglico, uteţ
valjaste oblike in prirezano plastično cev. Dijaki so dobili pri predhodni uri
navodila za izvedbo eksperimenta. Tik pred izvedbo smo preverili, ali vsi
razumejo koncept vztrajnostnega momenta. Pri skupinskem delu je vsaka
skupina najprej določila strmino klanca, da je bil čas kotaljenja dolg vsaj 2
sekundi. S tem so zmanjšali vpliv merilca časa na natančnost merjenja. Vse tri
skupine so hkrati izvajale meritve z enim izmed treh teles, nato so si jih
medsebojno zamenjale. Sami so ugotovili, katere količine je bilo potrebno
meriti. Teţave jim je predstavljalo razumevanje koeficienta k, ki pa smo ga
kasneje skupno pojasnili (in upam razjasnili). Domače delo je pokazalo, da so
skupine pribliţno enako dojele pomen vztrajnostnega momenta. Teţavo jim je
predstavljala naloga z zvezdico.
Ocenjujemo, da so tako zastavljene naloge za večino dijakov naše šole
precej resen zalogaj, zato smo se odločili za izvedbo v maturitetni skupini. Ker
pri rednih urah v niţjih letnikih vztrajnostnega momenta praviloma ne
obravnavamo, se za izvedbo se v kakšni kontrolni skupini nismo odločili.
Eksperiment sicer ni zahteven, dijakom se je zdel precej zabaven, teţave jim
je povzročalo razumevanje izpeljave enačbe za končni k, kar pa je po drugi
strani tudi izziv za bolj nadarjene dijake.
Dodaten komentar avtorja
Ker je bilo gradivo testirano le enkrat, je teţko podati sklep o uspešnosti
njegove uporabe v šoli. Lahko samo omenim, da se strinjam z evalvatorjem,
da je gradivo najbolj primerno za višje letnike srednjih šol, npr. pri pripravi na
maturo. To je tudi prvotni namen gradiva.
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Avtor gradiva:
Matej Cvetko
Institucija:
Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru

EVALVACIJA GRADIVA:

Oko
Strategija (metoda): predvajanje filma, frontalni demonstracijski poskus,
skupinski demonstracijski poskus
Starostne skupine: vse srednje šole
Kompetence, ki se razvijajo:
a) generične: npr. sposobnost skupinskega in individualnega dela, pisna in
verbalna komunikacija, sposobnost učenja in reševanja problemov
b) predmetno-specifične: opazovanje
c) dodatne: /
Umestitev v učni načrt: Optika
Način evalvacije: pred-test, po-test
Kratek povzetek gradiva
Omenjeni poskus spada v poglavje Optika in se lahko izvede na različnih
stopnjah gimnazij in drugih srednjih šol. Vezan je na novo učilo »Model očesa«
podjetja nTBrog, katerega izdelava je bila naročena v okviru projekta RNK, in
sicer po zamisli biologov (slika 4). Tako model očesa kot tudi »nesimetrični
predmet« (skupina LED diod, ki oriše enico) sta na podstavkih, ki ju lahko
poljubno pomikamo po podlagi, na katero sta postavljena. Poudarimo, da je
za izvedbo poskusa potreben še merilni trak, ki v zbirki ni vključen. To gradivo
je namenjeno simuliranju delovanja človeškega oz. drugega podobnega
očesa. Njegov namen med drugim preverjanje, kaj je v primeru »raziskovanja
očesa« oz. optike boljše za razvijanje naravoslovnih kompetenc: frontalni
oziroma demonstracijski poskus, ki je predvajan s filmom, realni demonstracijski
poskus, ki ga v razredu izvaja učitelj in poskus dijakov. Pri slednjem je treba
poudariti, naj se izbere nekoliko manj številčni razred.

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa
razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1
prednostne usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izva janje
projekta naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011.

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
REPUBLIKA SLOVENIJA

www.mss.gov.si, e: gp.mss@gov.si
Masarykova 16, 1000 Ljubljana
t: 01 400 54 00, f: 01 400 53 21

Slika 4: Elementi zbirke Oko

a) Film kot demonstracijski poskus
b) Frontalni demonstracijski poskus
c) Skupinski demonstracijski poskus
Rešeni pred-test
Obkroţi črke pred pravilnimi odgovori!
Pri vsakem od vprašanj je lahko en pravilen odgovor, lahko pa tudi dva ali
nobeden!
Previdno: vsak napačen obkroţen odgovor pomeni eno negativno točko,
vsak pravilen pa eno pozitivno.
1) Kaj pomeni to, da zbiralna leča naredi realno in obrnjeno sliko predmeta?
Na zaslonu se pojavi slika, kjer…
a) sta spodnji in zgornji konec obrnjena, leva in desna stran pa se ohranita.
b) sta spodnji in zgornji konec obrnjena in prav tako leva in desna stran.
c) sta leva in desna stran obrnjeni, spodnji in zgornji konec pa se ohranita.
č) kjer se levi spodnji konec predmeta preslika v desnega zgornjega.
POZOR, POZOR: Leva in desna stran je mišljena z našega stališča, ko gledamo
vse troje – predmet, lečo in sliko na zaslonu od zgoraj. Obrat leve in desne
strani pomeni na primer, da se levi del predmeta preslika na desno stran
zaslona in obratno. To ni isto, ko če se gledamo v ravnem ogledalu in se nam
zdita naša leva in desna stran zamenjani!
2) Zakaj je realna slika predmeta z zbiralno lečo na zaslonu obrnjena?
a) Ker je eno od gorišč leče med predmetom in lečo.
b) Ker sta obe gorišči leče med predmetom in lečo.
c) Ker je eno od gorišč leče med lečo in zaslonom.
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č) Ker sta obe gorišči leče med lečo in zaslonom.
d) Ker je eno od gorišč leče za zaslonom.
3) Slika zbiralne leče naj bo realna (kar pomeni, da je predmet od leče dlje
kot njeno gorišče). Kaj se zgodi z oddaljenostjo slike od leče (ki jo lovimo z
zaslonom, tako da bi bila vedno ostra), če predmet počasi oddaljujemo od
leče?
a) Se tudi povečuje. Zato moramo odmikati od leče tudi zaslon.
b) Se tudi povečuje. Vendar pa je v redu, če zaslon pustimo, kjer je bil.
c) Se zmanjšuje. Zato moramo primikati k leči tudi zaslon.
č) Se zmanjšuje. Vendar pa je v redu, če zaslon pustimo, kjer je bil.
d) Ostaja nespremenjena.
e) Se zmanjšuje. Če ne premikamo tudi zaslona, je slika na njem razmazana.
4) Ko oko ostri sliko na mreţnici, kaj se od trojega najbolj spreminja?
a) Razdalja med predmetom in lečo.
b) Razdalja med sliko in lečo.
c) Goriščna razdalja leče.
5) Ko ostrimo sliko pri fotoaparatu, katera od treh sprememb je najbolj
bistvena?
a) Razdalja med predmetom in lečo.
b) Razdalja med sliko in lečo.
c) Goriščna razdalja leče.
6) Kaj je podobnega ali pa različnega pri zenici in zaslonki fotoaparata?
a) Obe vplivata na čas osvetlitve.
b) Zaslonka fotoaparata vpliva na intenziteto vpadne svetlobe, zenica pa ne.
c) Zaslonka fotoaparata vpliva na energijski pretok vpadne svetlobe, zenica
pa ne.
č)Nobena od njiju nima moţnosti zvezne nastavitve premera odprtine.
7) Kakšno lečo ima oko?
a) Bikonveksno (izbočeno na obeh straneh - navzven).
b) Bikonkavno (vbočeno na obeh straneh).
c) Plankonveksno (na eni strani ravno, na drugi izbočeno).
č) Konkavno-konveksno (na eni strani vbočeno, na drugi pa izbočeno)
Rešeni po-test
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Obkroţi črke pred pravilnimi odgovori!
Pri vsakem od vprašanj je lahko en pravilen odgovor, lahko pa tudi dva ali tri!
Previdno: vsak napačen obkroţen odgovor pomeni eno negativno točko,
vsak pravilen pa eno pozitivno.
1) Zamisli si, da si obraz polepiš s svetlečimi diodami. Obraz (oziroma diode na
njem) si preslikaš z dovolj veliko lečo na zaslon, kjer nastane ostra realna slika.
Da laţe razlikuješ »levo in desno polovico obraza« na zaslonu, diode na levi
polovici svetijo v drugačni barvi kot tiste na desni. S tvojega stališča (kot
stališča preslikanega predmeta in ne zunanjega opazovalca), kaj se zgodi z
levo in desno polovico obraza tvojega »obraza« na zaslonu. Ne pozabi, da se
tvoj obraz na sliki obrne navzdol.
a) Leva in desna polovica se ohranita. Po tem se slika leče razlikuje od
navidezne slike, ko se gledamo v zrcalu.
b) Leva in desna polovica se ohranita. To je tako kot pri navidezni sliki, ko se
gledamo v zrcalu.
c) Leva in desna polovica se obrneta. Po tem se slika leče razlikuje od
navidezne slike, ko se gledamo v zrcalu.
č) Leva in desna polovica se obrneta. To je tako kot pri navidezni sliki, ko se
gledamo v zrcalu. Vendar pa pri zrcalu ostane obraz pokončen.
2) Kdaj slika predmeta z zbiralno lečo ni obrnjena?
a) Ko je eno od gorišč leče med predmetom in lečo.
b) Ko sta obe gorišči leče med predmetom in lečo.
c) Ko je slika večja od predmeta.
č) Ko slike ne moremo ujeti na zaslon.
d) Ko je predmet med lečo in njenim goriščem.
3) To vprašanje ima spet nekoliko drugačen pomen kot vprašanje 1, tako pri
pred-testu kot po-testu. Zato ga dobro premisli, pomagaj si tudi s kako skico.
Pri poskusu smo uporabili kot predmet »svetilko« z LED diodami, ki so oblikovale
številko 1 (prva enica na sliki x). Ampak takšno prav obrnjeno jo vidimo, če
gledamo proti svetilki, ne pa če bi se postavili za svetilko, ki bi bila prosojna
tudi nazaj (v takšnem primeru bi namreč enico videli prezrcaljeno, to je
srednjo enico na sliki x). Ko smo svetilko obrnili proti leči in sliko izostrili, smo na
zaslonu videli tretjo enico na sliki x. Kaj pa, če namesto enke oblikujemo z
diodami prvo trojko na sliki? Katero od štirih narisanih trojic vidimo tedaj na
zaslonu? Obkroţi tapravo!
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Slika 5: Enice in trojice pri vprašanju 3

Pravilen odgovor je prva, prav obrnjena trojica, čeprav je to morda na prvi
pogled presenetljivo in zahteva odgovor kar nekaj prostorske predstave.
4) Ko pribliţujemo glavo računalniškemu ekranu, kaj se bistveno spreminja?
a) Razdalja med predmetom in lečo.
b) Razdalja med sliko in lečo.
c) Goriščna razdalja leče.
5) Ali se vsaj malo spreminja razdalja med predmetom in lečo, ko ostrimo sliko
pri fotoaparatu?
a) Da.
b) Ne.
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POSAMEZNE EVALVACIJE
Gradivo so testirali štirje srednješolski profesorji.
Evalvator: Marko Ţigart
Institucija: Srednja šola Slovenska Bistrica

Poročilo evalvacije gradiva Oko
Na Srednji šoli Slovenska Bistrica smo testirali didaktično gradivo Oko avtorja
Mateja Cvetka v treh razredih (3. a, 3. b in 3. c) gimnazijskega programa. Kot
je razvidno iz priloţene statistične obdelave pred- in po-testov, je v 3. a
sodelovalo 20 dijakinj in dijakov, v 3. b 7 in v 3. c 19. V prvi skupini (3. a) smo
izvedli uro frontalno, z gledanjem vodenega filma o projekciji predmetov na
očesnem ozadju, v drugi skupini (3. b) je del dijakov (ostali pri izvedbi niso
sodelovali in so takrat samostojno reševali probleme iz lomnega zakona)
samostojno izvedlo poskus z modelom očesa, ki je bilo kot didaktično učilo ţe
v naprej pripravljeno, v tretji skupini (3. c) smo izvedli uro s frontalno
demonstracijo na modelu očesa. S prvo skupino smo izvedli test v torek, 10. 5.
2011, z drugo in tretjo pa v ponedeljek, 9. 5. 2011.
Vse tri skupine so pred pričetkom dela reševale pred-test, nato je vsak dobil
delovne liste, v katere je zapisoval opaţanja in odgovarjal na vprašanja. Na
koncu so še reševali po-test. Opazil sem, da je v frontalnih skupinah (film in
demonstracijski eksperiment) bilo pri predvajanju filma bolje vidno, kako se
predmet (lučka z enico »1«) na zbiralni leči preslikava. Pri demonstraciji je bila
teţava, ker je v svetlost preslikanega predmeta prešibka, tako da je bila
vidljivost dobra nekje do tretje klopi. Film z vodenim govorom ali s podnapisi bi
izboljšal didaktično vrednost gradiva in bi hkrati omogočal tudi samostojno
delo z uporabo filma. Drugih posebnih opaţanj nisem opazil. Po uri smo z dijaki
razpravljali o vprašanju na po-testu, ki sprašuje, kako se preslika trojka »3«.
Menim, da jim je delalo teţave orientacija predmeta, ker niso vedeli, s katere
strani ga naj opazujejo. Pri reševanju pred- in po-testov je marsikdo spregledal
moţnost, da je lahko več (ali nobeden) pravilnih odgovorov. Glede na
kvaliteto izdelanega učnega pripomočka so to le majhne pripombe, ki bodo
morda pomagale pri morebitnem nadaljnjem razvoju učila. Sicer lahko iz
razpoloţenja dijakov/-inj sklepam, da jim je bila izvedba ure problemsko
zanimiva.
Ocenjujemo, da so tako zastavljeni problemi in takšne poti, ko od
konkretnega eksperimenta prehajamo k razumevanju snovi, zelo ţivljenjski. Ker
so bila vprašanja jasno zastavljena, se ni pojavljala potreba po dodatnih
navodilih.
Komentar avtorja:
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Evalvator Marko Ţigart je gradivo testiral v treh oddelkih tretjega letnika
gimnazije. V vsakem oddelku je bil način dela drugačen: frontalno z
gledanjem filma v 3a (20 dijakov), skupinsko z eno samo skupino dijakov v 3b
(7 dijakov) in frontalno z demonstracijskim poskusom na modelu očesa v 3c
(19 dijakov). Primerjava rezultatov pred-testa in po-testa za vse tri skupine je
prikazana na spodnjih slikah iz Excela.
Kako so učenci pisali po-test v primerjavi s pred-testom:
BOLJE
60 %
SLABŠE
ENAKO

40 %
0 %

DELEŢI UČENCEV V
RAZREDU

Oddelek 3a (film); povprečno število točk od 8 moţnih na učenca: 2,65 pri
pred-testu in 2,80 pri po-testu.
Kako so učenci pisali po-test v primerjavi s pred-testom:
BOLJE
42,85714 %
SLABŠE
ENAKO

28,57143 %
28,57143 %

DELEŢI UČENCEV V
RAZREDU

Oddelek 3b (skupinski poskus) ; povprečno število točk od 8 moţnih na
učenca: 3,29 pri pred-testu in 3,43 pri po-testu.
Kako so učenci pisali po-test v primerjavi s pred-testom:
BOLJE
21,05263 %
SLABŠE
ENAKO

52,63158 %
26,31579 %

DELEŢI UČENCEV V
RAZREDU

Oddelek 3c (demonstracijski poskus); povprečno število točk od 8 moţnih na
učenca: 2,84 pri pred-testu in 2,21 pri po-testu.
Presenetljivo je, da daje najslabši rezultat frontalni demonstracijski poskus.
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Evalvator: Marjanca Poljanšek
Institucija: Gimnazija Jurija Vege Idrija

Evalvatorica Marjanca Poljanšek je gradivo testirala v dveh oddelkih tretjega
letnika gimnazije, 3a (23 dijakov) in 3b (27 dijakov). V obeh je bilo delo
frontalno z gledanjem filma. Primerjava rezultatov pred-testa in po-testa za
obe skupini je prikazana na spodnjih slikah iz Excela.
Kako so učenci pisali po-test v primerjavi s pred-testom:
BOLJE
30,43478 %
SLABŠE
ENAKO

30,43478 %
39,13043 %

DELEŢI UČENCEV V
RAZREDU

Oddelek 3a (Idrija); povprečno število točk od 8 moţnih na učenca: 3,00 pri
pred-testu in 2,83 pri po-testu.
Kako so učenci pisali po-test v primerjavi s pred-testom:
BOLJE
48,14815 %
SLABŠE
ENAKO

14,81481 %
37,03704 %

DELEŢI UČENCEV V
RAZREDU

Oddelek 3b (Idrija); povprečno število točk od 8 moţnih na učenca: 2,96 pri
pred-testu in 3,52 pri po-testu.
Evalvator: Jasmina Jančič
Institucija: Gimnazija Ormoţ

Evalvacija je bila izvedena v enem oddelku tretjega letnika (24 dijakov), delo
pa je bilo skupinsko. Pri po-testu so bili dijaki slabši kot pri pred-testu, kot vidimo
spodaj.
Kako so učenci pisali po-test v primerjavi s pred-testom:
BOLJE
8,333333 %
SLABŠE
ENAKO

41,66667 %
50 %

DELEŢI UČENCEV V
RAZREDU

Oddelek 3a Gimnazije Ormoţ; povprečno število točk od 8 moţnih na
učenca: 3,67 pri pred-testu in 3,00 pri po-testu.
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Evalvator: Felicita Zupančič
Institucija: Gimnazija Velenje

Evalvacija je bila izvedena v športnem oddelku tretjega letnika (15 dijakov),
delo pa je bilo skupinsko. Pri po-testu so bili dijaki slabši kot pri pred-testu, tako
kot v Ormoţu.
Kako so učenci pisali po-test v primerjavi s pred-testom:
BOLJE
26,66667 %
SLABŠE
ENAKO

53,33333 %
20 %

DELEŢI UČENCEV V
RAZREDU

Oddelek 3š Gimnazije Velenje; povprečno število točk od 8 moţnih na
učenca: 3,20 pri pred-testu in 2,67 pri po-testu.
Splošni komentar avtorja
Evalvator Marko Ţigart, ki je komentiral delo v razredu, je zapisal, da je takšno
gradivo zelo ţivljenjsko. Ker je na ţalost na voljo eno samo učilo, se
skupinskega dela ne da izvajati v večjem obsegu. Zato podajam le
primerjavo med predvajanjem filma in frontalnim demonstracijskim poskusom.
Zaradi svetlobe je fizikalno dogajanje na filmu bolje vidno. Poudarimo, da tu
ne gre za animacijo, temveč za posnetek resnično izvedenega poskusa, ki ga
je naredil avtor. Rezultati pred-testov in po-testov so preveč pomanjkljivi, da bi
lahko sklepali na to, kateri od obeh načinov dela je boljši. Še komentar s
praktičnega in didaktičnega vidika: pri predvajanju filma odpade vprašanje
dostopa do učila, vendar pa je pri uporabi učila boljše to, da ga lahko po
demonstracijskem poskusu lahko dijaki sami poskusijo.
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Avtor(ja) gradiva:
Marko Gosak, Jerneja Pavlin
Institucija:
1Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru
2Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Evalvacija učnega gradiva

»Optični pojavi v atmosferi«
Uvod
Gradivo »Optični pojavi v atmosferi« je namenjeno dijakom drugih, tretjih ali
četrtih letnikov srednjih šol za utrjevanje in poglabljanje znanja s področja
optike. Gradivo predvideva delo v skupinah, pri čemer vsaka skupina
obravnava enega izmed tematskih sklopov, poišče razlago določenih
optičnih pojavov in jo predstavi sošolcem. Ključnega pomena pri tem je, da
predstavitev temelji na uporabi programa PowerPoint. Vsaka skupina dobi
učni list, ki sluţi kot vodilo za izdelavo predstavitve. Na vsakem učnem listu so
poleg naloge in osnovne razlage posameznega pojava navedeni tudi spletni
naslovi, na katerih lahko dijaki najdejo dodatne informacije in pojasnila. Na
koncu učnega lista je prav tako zapisano, kako lahko do dodatnih slik in
informacij dijaki pridejo s pomočjo spletnih iskalnikov. Poudarek gradiva je
tako na razvijanju kompetence sposobnost uporabe sodobne informacijskokomunikacijske tehnologije (natančneje PowerPointa) pri pouku fizike oziroma
tako imenovane digitalne kompetence. Sočasno z razvojem digitalne
kompetence gradivo predvideva tudi razvoj drugih ključnih in predmetno
specifičnih kompetenc.
Izkazalo se je, da so dijaki teoretično usvojili nekaj segmentov pomembnih za
izdelavo prosojnic in izvedbo PowerPoint predstavitve in napredovali v razvoju
digitalne kompetence. Dijaki vedo, kolikšno naj bi bilo število alinej na
posamezni prosojnici, katera vrsta pisave je primerna, kolikšne naj bodo črke
teksta, katere stvari pišemo krepko, kakšen naj bo govor predavatelja. Dijaki
se morajo še poučiti o barvnih kompozicijah ozadja in besedila, velikosti
pisave naslovov in o količini besedila na prosojnici. Pokazalo pa se je, da bi
bilo več kot odlično, če bi prosojnice in predstavitve dijakov vrednotil učitelj s
pomočjo opazovalnega lista, kar bi nam omogočalo vpogled tudi v to, ali
dijaki znajo uporabiti svoje teoretično znanje.
Teoretične osnove
Pojem naravoslovna kompetenca lahko na splošno opredelimo kot
kombinacijo znanja, spretnosti in odnosov ustrezajočih okoliščinam. Ključne
kompetence pa so tiste, ki jih vsi ljudje potrebujejo za osebno izpolnitev in
razvoj, dejavno drţavljanstvo, socialno vključenost in zaposlitev. V Uradnem
listu Evropske unije najdemo zapisanih osem ključnih kompetenc, in sicer:
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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).
V gradivu »Optični pojavi v atmosferi« je poudarek na razvijanju digitalne
kompetence, ki posamezniku omogoča učinkovito in uspešno uporabo
informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) pri urejanju besedil, delu s
razpredelnicami in podatkovnimi bazami, iskanje informacij na spletu,
shranjevanje, obdelavo in uporabo podatkov, razlikovanje med resničnimi in
neresničnimi podatki, izdelavo učinkovitih predstavitev informacij na različnih
medijih in njihovo razbiranje iz podatkov, komuniciranje in ne najmanj
pomembno poznavanje in zavedanje potencialnih nevarnosti te tehnologije.
Digitalno kompetenten posameznik je z uporabo IKT uspešnejši, ustvarjalnejši,
uporablja veljavne in zanesljive podatke ter se zaveda pravnih in etičnih
načel varne in odgovorne uporabe te tehnologije (Gerlič, 2000).
V osnovni šoli v Sloveniji učenci razvijajo digitalno kompetenco v okviru
izbirnega predmeta Računalništvo v tretji triadi, zelo malo pa ga izvaja tudi v
prvi in drugi triadi (fakultativni pouk računalništva in računalniške interesne
dejavnosti). Kot je zapisano v obstoječem učnem načrtu, je računalništvo
naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem se spoznavanje in
razumevanje osnovnih zakonitosti računalništva prepleta z metodami
neposrednega dela z računalniki, kar učencem odpira moţnost, da pridobijo
tista temeljna znanja računalniške pismenosti, ki so potrebna pri nadaljnjem
izobraţevanju in vsakdanjem ţivljenju. Pri izbirnem predmetu Računalništvo Urejanje besedil (7. razred) pridobijo osnovna znanja, ki so potrebna za
razumevanje in temeljno uporabo računalnika, pri predmetu Računalniška
omreţja in Multimedija (8. in 9. razred) pa se ta znanja spiralno nadgradijo,
poglobijo in razširijo (Batagelj idr., 2002; Gerlič, 2000).
Seveda pa je priporočeno računalnik uporabljati tudi pri pouku fizike, pri
čemer mora uporaba le-tega prispevati k novi kakovosti pouka in se ne sme
izroditi v golo projiciranje prosojnic (Kregar idr., 2003).
Digitalno kompetenco naj bi ciljno pri pouku fizike razvijali tudi dijaki. Dijaki
digitalno kompetenco lahko razvijajo z ravnanjem z napravami, ki temeljijo na
digitalni tehnologiji, ter z uporabo računalniških programov in interneta. Pri
eksperimentalnih vajah dijaki usvojijo znanje in veščine z uporabo računalnika
kot merilne naprave. Znanje, ki ga pridobijo pri pouku fizike, je neposredno
prenosljivo na uporabo sodobnih tehnoloških pripomočkov in merilnih naprav,
katerih delovanje je povezano z digitalno tehnologijo oziroma računalnikom
(osebni računalnik, vmesniki za meritve in krmiljenja, digitalna kamera,
digitalni fotoaparat, mobilni telefon itd). Pouk fizike je čedalje bolj prepleten z
uporabo sodobne IKT, predvsem s simulacijami pojavov z interaktivnimi
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računalniškimi animacijami in z računalniškimi merjenji z vmesniki in senzorji
(Planinšič idr., 2008).
Z gradivom »Optični pojavi v atmosferi« sva ţelela pri dijakih razvijati digitalno
kompetenco, pri čemer konkretno se učenci naučijo uporabljati program
PowerPoint, z njim narediti predstavitev novih spoznanj ter iskati in izluščiti
informacije iz spleta. Zaradi dela v skupinah, je predviden tudi razvoj
kompetenc, ki se navezujejo na načrtovanje dela ter dela v skupinah.
Raziskovalno vprašanje
Poraja se nam naslednje raziskovalno vprašanje:
- Kako in v kakšnem obsegu učenci usvojijo uporabo PowerPointa s
pomočjo učnega gradiva?
Metode
Merski inštrument
Kot merska inštrumenta smo uporabili predvprašalnik (slika 6) ter vprašalnik
(slika 7). Merska inštrumenta sta med seboj vsebinsko povezana, tako da nam
sluţita za pridobitev podatkov, ki nam sluţijo pri formulaciji odgovora na
raziskovalno vprašanje.
PREDVPRAŠALNIK ZA UČENCE O IZDELAVI IN IZVEDBI POWERPOINT PREDSTAVITVE
Navodilo za izpolnjevanje:
Pred seboj imate vprašalnik, s katerim ţelimo izvedeti več o vaših pogledih na
izdelavo in uporabo predstavitve s pomočjo PowerPointa. Vaša naloga je, da skrbno
preberete vprašanja, temeljito razmislite in iskreno odgovorite.
Prosim oceni, v kolikšni meri se strinjaš z vsako od navedenih trditev oziroma, v
kolikšni meri trditev velja zate. Obkroži ustrezno številko.
1
se sploh ne
strinjam

2
se ne strinjam

3
se ne morem
odločiti

4
se strinjam

5
se popolnoma
strinjam

1 S programom Microsoft PowerPoint sem dobro seznanjen.
2 Obvladam izdelavo prosojnic v programu PowerPoint.
3 Vstavljanje slik, shem in fotografij v programu PowerPoint mi ne
predstavlja teţav.
4 Smiselno število alinej na posamezni prosojnici je okoli 15.
5 Barva ozadja in pisav morajo biti čim bolj kontrastne (npr. rumenavijolična, ali rdeča-zelena).

1 2 3
5
1 2 3
5
1 2 3
5
1 2 3
5
1 2 3
5

4
4
4
4
4
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6 Črke na prosojnici morajo biti čim manjše, da se na njih lahko
napiše čim več besedila.
7 Dobro je izbrati razgibano in umetelno oblikovano pisavo, saj to
napravi prosojnice privlačnejše in preglednejše (primer pisave).
8 Ni smiselno, da je velikost pisave naslova večja kot 32.
9 Prosojnice so boljše, če so na njih napisani celi stavki, saj je to zelo
koristno v primeru, ko mi je predavatelj pripravljen dati elektronsko
kopijo predstavitve.
10 PowerPoint predstavitev naj ima ogromno slik in animacij, tako da
se na prosojnicah ves čas nekaj dogaja in med predavanjem ne
zaspim.
11 Na prosojnicah je bolje uporabljati krepko pisavo, saj na takšen
način še bolj poudarimo ključne točke.
12 Pri poslušanju predavanja se mi zdi moteče, če predavatelj gleda
samo v tablo ali v svoje PowerPoint prosojnice ali pa kar v zrak.
13 Všeč mi je, če predavatelj na pravem mestu vključi kakšno
anekdoto ali šalo.
14 Prav je, da predavatelj potem, ko pove posebno pomembno in
ključno misel, naredi nekaj trenutkov odmora, da se mi misel ali pojem
usede v spomin.
15 PowerPoint predstavitev je neuporabna in se ne more primerjati s
klasičnim načinom predavanja z uporabo table in krede.
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5
1 2 3 4
5
1 2 3 4
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5
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5
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5
1 2 3 4
5

Slika 6: Predvprašalnik o uporabi programa PowerPoint ter značilnosti dobre predstavitve.

VPRAŠALNIK ZA UČENCE O IZDELAVI IN IZVEDBI POWERPOINT PREDSTAVITVE
Navodilo za izpolnjevanje:
Pred seboj imate vprašalnik, s katerim ţelimo izvedeti več o tem, kaj ste se naučili ob
izdelavi prosojnic in predstavitvi poskusa s pomočjo PowerPointa. Vaša naloga je, da
skrbno preberete vprašanja, temeljito razmislite in iskreno odgovorite.
Prosim oceni, v kolikšni meri se strinjaš z vsako od navedenih trditev oziroma, v
kolikšni meri trditev velja zate. Obkroži ustrezno številko.
1
2
3
4
5
se sploh ne se ne strinjam se ne morem
se strinjam
se popolnoma
strinjam
odločiti
strinjam
1 Način dela, kjer smo svoja spoznanja ob PowerPoint predstavitvi
1 2 3 4
predstavljali sošolcem, se mi zdi dober in zanimiv.
5
1 2 3 4
2 Obvladam izdelavo prosojnic v programu PowerPoint.
5
3 Vstavljanje slik, shem in fotografij v programu PowerPoint mi ne
1 2 3 4
predstavlja teţav.
5
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4 Na posamezni prosojnici naj bi bilo med 10 in 20 alinej.
5 Barva ozadja morajo biti zelo kontrastne.
6 Črke na prosojnici morajo biti čim manjše, da se na njih lahko
napiše čim več besedila.
7 Izbrana pisava mora biti čim bolj preprosta, saj so prosojnice tako
bolj pregledne (primer pisave).
8 Priporočljiva velikost pisave naslovov prosojnic je okoli 40.
9 Na prosojnicah naj bo čim manj besedila, čeprav potem brez
razlage predavatelja ne povedo veliko.
10 Za dobro PowerPoint predstavitev je značilno, da vsebuje
ogromno število animacij in posebnih efektov.
11 Krepka pisava se na prosojnicah uporablja le izjemoma, kadar
ţelimo poudariti kakšno besedo ali podatek.
12 Raje vidim, da predavatelj prosto govori, čeprav se mu pri tem
malo zatika, kot pa da gladko bere iz prosojnic.
13 Dobro je, če predavatelj tekom predavanja pove šalo ali
anekdoto, ki s predavanjem ni neposredno povezana.
14 Raje vidim, da gre predavatelj skozi prosojnice počasi, z odmori na
ključnih mestih, čeprav sama predstavitev potem traja malo dlje.
15 PowerPoint predstavitev je neuporabna in se ne more primerjati s
klasičnim načinom predavanja z uporabo table in krede.
16 Optični pojavi v atmosferi se mi zdijo zelo zanimiva tematika.
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1 2 3
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1 2 3
5
1 2 3
5
1 2 3
5
1 2 3
5
1 2 3
5
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5
1 2 3
5
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5
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5
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5
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5
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4
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4
4
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4
4
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Slika 7: Vprašalnik o uporabi programa PowerPoint ter značilnostih dobre predstavitve

Predvprašalnik sestavlja 15 vprašanj, vprašalnik pa 16. Prvo vprašanje
predvprašalnika ter prvo in zadnje vprašanje vprašalnika, so informativne
narave, tako da nam odgovori sluţijo kot vir informacij o seznanjenosti s
programom PowerPoint, mnenju o načinu dela in mnenju o obravnavani
tematiki. Vprašanja 2-15 na predvprašalniku in vprašalniku, pa posredno
sprašujejo o poznavanju programa PowerPoint ter izdelavi prosojnic in tako
preverjajo stopnjo digitalne pismenosti. Čeprav se formulacija vprašanj v
predvprašalniku in vprašalniku v splošnem razlikuje, sprašujejo po isti stvari (npr.
o mnenju o ustreznem številu alinej na eni prosojnici). Vendar moramo biti pri
analizi rezultatov pozorni, saj pri določenih vprašanjih na predvprašalniku,
visoko ovrednoten odgovor priča o dobrem poznavanju lastnosti dobre
PowerPoint predstavitve, medtem ko se na vprašalniku to odraţa z nizkim
ovrednotenjem trditve. Vprašanja, kjer prihaja do tovrstnih razhajanj so: 7, 9 in
11. Sicer pa lahko vidimo, da se vprašanja 2-11 navezujejo na izdelavo
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prosojnic ter na pravilno oblikovanje le-teh, vprašanja 12-15 pa so
osredotočena na značilnosti dobrega predavanja ter programa PowerPoint
na splošno. Posebna pozornost je namenjena količini besedila na eni
prosojnici ter ustrezni izbiri velikosti črk, saj sta ta dejavnika pogosto zelo
problematična.
Rezultati z diskusijo
Gradivo »Optični pojavi v atmosferi« je testiralo pet učiteljev. V nadaljevanju
so priloţeni rezultati njihovih evalvacij (tabele z rezultati in mnenje) ter
komentarji avtorjev z zaključki, povzeti na podlagi rezultatov in učiteljevega
mnenja.
Poudariti velja, da smo opredelili spremembo stanja v znanju takole. Do
spremembe stanja v znanju je prišlo, če je razlika med rezultati pri posamezni
trditvi na predvprašalniku in vprašalniku več kot 0,5. Zopet velja opozoriti, da
razhajanje v vrednotenju trditev 7, 9 in 11 ni posledica spremembe v znanju,
ampak najverjetneje nasprotno zastavljenih trditev na predvprašalniku in
vprašalniku.
Forjan Matej (Šolski center Novo mesto)

Pri testiranju je sodelovalo 32 dijakov tretjega letnika.
Rezultati predvprašalnika:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13

14

4.625

4.75

4.781

4.719

4.344

10 11

12

13

14

4.938

4.875

4.125

4.594

4.344

2.063

2.938

1.344

1.719

2.281

1.438

4.875

Rezultati vprašalnika:
1
2 3
4
5

6

7

8

9

4.563

1.281

1.719

2.281

1.188

4.5

4.281

2.063

2.938

5

4.781

15
1

15
1

Razlika med rezultati predvprašalnika in vprašalnika:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

13

14

15

0.062

0.031

0.157

0.156

0.219

0.00

0.094

0.063

0.000

0.000

0.063

0.000

0.000

0.250

0.125

Komentar učitelja:
Razred, v katerem sem preizkusil gradivo, je tretji letnik (b oddelek tehniške
gimnazije) v katerem je 32 dijakov. Raziskava o priloţenem gradivu je
potekala po predlogu, zapisanem v navodilih za učitelje. Dijaki so dober
teden pred obravnavo snovi pisali predvprašalnik. Priloţeno gradivo sem
umestil na konec poglavja o geometrijski optiki, tako da so vsi dijaki ţe bili
seznanjeni z osnovnimi koncepti iz optike, kot so lom, odboj, totalni odboj pa
tudi uklon in interferenca. Ker bo večina dijakov opravljala maturo iz fizike,
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smo se v glavnem fokusirali na znanja, katera preverja matura, medtem ko
smo nekatere optične pojave v ozračju, kot sta na primer mavrica in modrina
ozračja le beţno omenili. Zato sem priloţeno gradivo izkoristil za to, da so se
dijaki pobliţje seznanili še z omenjenimi ţivljenjskimi temami, poleg tega pa so
imeli priloţnost pokazati svoje znanje o izdelavi elektronskih prosojnic. Pri
pouku fizike imajo dijaki zelo redko priloţnost predstaviti določene teme s
powerpoint predstavitvami, ker dajemo več poudarka na eksperimentalnem
delu ali projektnih nalogah v obliki samostojnega eksperimentalnega
domačega dela ali priprave multimedijskih predstavitev. Delajo pa dijaki dosti
podobnih predstavitev pri nekaterih drugih predmetih, zato sem pričakoval,
da bodo znali ustvariti dobre predstavitve, kar se je v večini primerov izkazalo
za napačno, saj so bile predstavitve daleč od pričakovanega. Dijaki sicer
imajo dobro mnenje o svojih predstavitvah, ki pa ţal ni v skladu s splošnimi
navodili za sestavo predstavitev. Zato je pričujoča naloga dobra ne le s
fizikalnega stališča, da osnovne ideje optike aplicirajo na vsakdanje ţivljenje,
ampak tudi zato, da dobijo natančnejša navodila za pripravo dobre
elektronske prosojnice in jo znajo potem tudi narediti.
Komentar avtorjev gradiva:
Če še malo natančneje pogledamo rezultate. Komentar velja nameniti
trditvam 7, 9 in 11. Pri tem gre zaznati, da ni razlike v vrednotenju trditev na
predvprašalniku in vprašalniku, čeprav sta trditvi na vprašalniku obratno
zastavljeni kot na predvprašalniku. Dijaki se na predvprašalniku povečini niso
strinjali s trditvijo, da je dobro izbrati razgibano in umetelno pisavo, saj to
napravi prosojnice privlačnejše in preglednejše (trditev 7). Presenetljivo pa se
tudi na vprašalniku v povprečju niso strinjali s trditvijo, da mora biti izbrana
pisava čim bolj preprosta, saj so prosojnice tako bolj pregledne. S trditvijo 9
predvprašalnika, da so prosojnice boljše, če so na njih napisani celi stavki, se
dijaki sploh ne strinjajo. Vendar se dijaki sploh ne strinjajo tudi z 9. trditvijo
vprašalnika, da naj bo na prosojnicah čim manj besedila, čeprav brez razlage
predavatelja ne povedo veliko. Dijaki so se popolnoma strinjali s trditvijo 11
predvprašalnika, da je na prosojnicah bolje uporabljati krepko pisavo, saj na
takšen način bolje poudarimo ključne točke. Tekom napotkov za pripravo
dobre predstavitve so se naučili, da krepko pisavo uporabljamo le izjemoma,
če ţelimo poudariti kako besedo ali podatek. Posledično so dijaki v povprečju
popolnoma strinjali z 11. trditvijo vprašalnika, da se krepka pisava na
prosojnicah uporablja le izjemoma, kadar ţelimo poudariti kakšno besedo ali
podatek.
Iz rezultatov razlik na predvprašalniku in vprašalniku in zelo majhnih razlik pri
posameznih trditvah na predvprašalniku glede na vprašalnik lahko sklepamo,
da gradivo dijakom teoretično ni omogočilo razvoja digitalne kompetence.
Inštrument je testiral le teoretično poznavanje pravil za izdelavo prosojnic v
PowerPointu in izvedbo predavanja s pomočjo prosojnic. Pomembno vlogo
tukaj ima učitelj, ki s svojimi opaţanji ovrednoti dejansko poznavanje pravil na
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izdelanih prosojnicah in med samo predstavitvijo. Le tako se izkaţe, da so
dijaki res usvojili pravila za izdelavo prosojnic in izvedbo uspešnega nastopa.
Učitelj Matej Forjan poroča, da se prosojnice dijakov niso skladale s pravili za
izdelavo, čeprav imajo dijaki visoko samopodobo na tem področju.
Aljoša Kancler (1. Gimnazija Maribor)

Pri vprašalnikiranju je sodelovalo 27 dijakov drugega letnika.
Rezultati predvprašalnika:
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4.296

3.63

4.704

2.852
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2.926

2.111
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Rezultati vprašalnika:
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4.185
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Razlika med rezultati predvprašalnika in vprašalnika:
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14

15

0.108

0.815

0.111

1.232

0.333

0.222

0.963

0.185

1.074

0.444

0.074

2.889

0.111

0.371

1.074

Komentar učitelja:
Predstavitev gradiva mi ni delala posebnih teţav, ker sem delo s
PowerPointom dijakom ţe predstavljal. Z gradivom sem se predvsem
osredotočil na primerno oblikovanje predstavitev določene teme s pomočjo
prosojnic PowerPoint. Tema je bila zanimiva za dijake, saj na takšen način
dijake motiviramo in jim predstavimo fiziko na zanimiv način.
V prvem delu (prva šolska ura) sem dijakom razdelil »pred-vprašalnik«, ki so ga
izpolnili. Nato sem jim predstavil teorijo o pripravi dobre predstavitve, na kaj
moramo biti pozorni in kako pritegniti poslušalce. Nato sem razdelil dijake na
posamezne teme. Prav tako sem jim dal navodila, kako naj pripravijo
predstavitev. Dijaki so seveda potrebovali nekaj dodatnih napotkov in
gradiva. Tako smo skupaj oblikovali formo, kako naj predstavitev zgleda in na
čem naj bo poudarek.
V prihodnji šolski uri smo imeli predstavitev. Dijaki so v skupini izbrali
poročevalce, ki so se na predstavitev dodatno pripravili. Prosojnice so bile
primerno izdelane, nazorne, prav tako je bila dijakom zanimiva predstavitev
posameznih tem. Dijaki so seveda tudi ţe pred tem izdelovali prosojnice in
predstavitve, vendar ponavadi niso bili pozorni na posamezne stvari, na
katere sem jih opozoril.
Po opravljenih predstavitvah so izpolnili še »po-vprašalnik«, katerih rezultate
prilagam v Excelovih datotekah.
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V splošnem lahko nekako rečem, da je način dela popestril pouk ter da so bili
splošni cilji doseţeni, dijakova mnenja pa so razvidna iz analize vprašalnika.
Komentar avtorjev gradiva:
Najprej še nekaj malega o rezultatih s predvprašalnika in vprašalnika. Iz
rezultatov razlik na predvprašalniku in vprašalniku lahko sklepamo, da je
gradivo dijakom omogočilo, da so na nekaterih segmentih izdelave prosojnic
teoretično napredovali.
Razliko več kot 0,5 je pri testiranih dijakih zaznati pri šestih vprašanjih.
Dijaki so se na vprašalniku v povprečju v večji meri strinjali s trditvijo 2, da
obvladajo izdelavo prosojnic v programu PowerPoint, kar je tudi razumljivo, saj
so se z omenjenim programom srečali prav s tem namenom, da se bolje
spoznajo z njim.
Na vprašalniku so se dijaki v povprečju strinjali, da naj bi bilo na posamezni
prosojnici od 10 do 20 alinej (trditev 4), kar pa dejansko ni res. Na prosojnici
naj bi bilo do 7 alinej. Na predvprašalniku se pri omenjeni trditvi dijaki v
povprečju niso znali odločiti, kolikšno naj bo število alinej na prosojnici.
Pri trditvi 7 je pričakovan razkorak v oceni dijakov o tem, kakšna naj bi bila
pisava prosojnice, saj sta trditvi na predvprašalniku in vprašalniku nasprotni.
Dijaki se na predvprašalniku niso strinjali s trditvijo, da je dobro izbrati
razgibano in umetelno oblikovano pisavo. Torej so ţe na predvprašalniku
vedeli, da takšna pisava ni dobra za na prosojnice. Na vprašalniku se je
večina dijakov popolnoma strinjala s trditvijo 7, da mora biti izbrana pisava
čim bolj preprosta, saj so tako prosojnice bolj pregledne. Pri trditvi 9 dijaki
nekako v povprečju kolebajo med moţnostma se ne morem določiti in se
strinjam o tem, koliko besedila naj bo na prosojnicah.
Trditev 10 se nanaša na število animacij in posebnih efektov. Na
predvprašalniku se dijaki niso znali odločiti, ali naj ima PowerPoint predstavitev
ogromno slik in animacij, da se na prosojnicah ves čas nekaj dogaja in med
predavanjem ne zaspimo. Na vprašalniku pa so se dijaki strinjali, da mora
dobra PowerPoint predstavitev vsebovati veliko število animacij in posebnih
efektov, kar pa ni nujno res.
Trditev 11 na predvprašalniku se nanaša na krepko pisavo na prosojnicah.
Dijaki so se strinjali, da je na prosojnicah bolje uporabiti krepko pisavo, saj na
takšen način bolje poudarimo ključne točke. Načeloma pa velja, da krepko
pisavo uporabimo le izjemoma. O tem pa se dijaki niso znali odločiti na
vprašalniku, čeprav smo to na nek način pričakovali in je bil eden od naših
ciljev, da bi dijaki to vedeli.
Dijaki so se popolnoma strinjali s trditvijo 13 predvprašalnika, da jim je všeč, če
predavatelj na pravem mestu vključi kakšno šalo ali anekdoto. Medtem ko se
s trditvijo 13 vprašalnika o tem, da je dobro, če predavatelj pove šalo ali
anekdoto, ki s predavanjem ni neposredno povezana, niso znali opredeliti s
strinjanjem.
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Kljub splošni oceni učitelja, da so bile prosojnice primerno izdelane in nazorne,
je še nekaj segmentov, ki bi jih lahko dijaki v boljši meri teoretično in praktično
usvojili. Omenjeno lahko trdim na podlagi analize strinjanja s trditvami zgoraj.
Zagotovo pa bi nam več informacij o stanju v razvoju digitalne kompetence
dal tudi opazovalni list, ki bi ga učitelj izpolnjeval tekom predstavitve in se
zavestno osredotočil na ključne segmente tako prosojnic in same
predstavitve.
Marjanca Poljanšek (Gimnazija Jurija Vege Idrija)

Pri vprašalnikiranju je sodelovalo 26 (28) dijakov tretjega letnika.
Rezultati predvprašalnika:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

4.179

4.179

4.393

1.286

2.286

1.179

2.286

3.214

1.679

3.321

3.821

3.893

4.536

3.143

1.5

Rezultati vprašalnika:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

4.423

4.231

4.692

1.231

2.5

1.077

4.538

2.885

3.615

3.038

4.462

4.385

3.423

4.115

1.577

4.269

Razlika med rezultati predvprašalnika in vprašalnika:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

13

14

15

0.244

0.641

0.492

1.113

0.972

0.077

0.052

0.299

0.055

0.214

0.102

2.252

0.329

1.936

0.263

Mnenje učiteljice:
Gradivo Optični pojavi sem evalvirala v tretjem letniku gimnazije (3.c). Ta
razred sem izbrala povsem naključno – prosta računalniška učilnica v času, ko
jih imam na urniku. Zadnji četrtek pred počitnicami (21.4.2011) je bilo pri
pouku prisotnih 25 dijakov od 29. Uvodoma so dijaki pisali pred vprašalnik,
nato pa sem s pomočjo vzorčne ppt predstavitve predstavila uporabo
programa PowerPoint. Dijake sem opozorila na ključne dejavnike, ki so
pomembni za dobro predstavitev. Ker so imeli vsi v prvem letniku informatiko,
so se ţe takrat naučili, kako se naredi dobra predstavitev. Dijaki so se nato
sami razdelili v pet skupin po pet. Še prej smo se zmenili, da bo vsaka skupina
imela na voljo za predstavitev 10 min in dogovorili smo se za datum
predstavitve – 3.5. in 5.5. Vedeli so, da bodo predstavitve morali dokončati
doma, med počitnicami. Laborantka jim je razdelila učne liste o optičnih
pojavih v atmosferi. Po skupinah so se lotili dela. Zanimivo jih je bilo opazovati.
Nekateri so si delo takoj razdelili, drugi so se lotili iskanja slik, nekateri pa so se
samo gledali.
V torek po počitnicah naj bi imele predstavitev tri skupine, pa je bila resna
samo ena. Torej smo poslušali samo razlago optičnih pojavov v ozračju. Ostali
so prestavili na četrtek. Ker so štirje dijaki pri razdeljevanju dela manjkali, so
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dobili nalogo, da predstavijo severni sij. V četrtek so imele predstavitev tri
skupine (barve neba, mavrica ter halo). Venci in glorije ter polarni sij pa še v
torek 10.5. Ta dan je laborantka tudi naredila nekaj posnetkov. Skupaj smo
ugotovili, da je teţko izbrati najboljšo predstavitev in smo se strinjali, da so se
na koncu vsi potrudili. Za konec so dijaki pisali še po vprašalnik.
Za gradivo, ki naj bi se izvedlo v dveh šolskih urah sem porabila kar štiri ure.
Zaradi tega in tudi zaradi neresnosti dijakov, sem se odločila, da bom optične
pojave v atmosferi vključila v zadnji vprašalnik. Skupine so morale sestaviti tri
vprašanja s svoje predstavitve – dve vprašanji bosta v vprašalniku (še nismo
pisali). Iz evalvacije po vprašalnika (niso ga pisali vsi dijaki) je razvidno, da se
zdijo dijakom optični pojavi zanimiva tema.
Komentar avtorjev gradiva:
Sprva bi ţelela komentirati nekaj rezultatov, pri katerih gre zaznati razliko med
rezultati na predvprašalniku in vprašalniku za več kot 0,5 na ocenjevalni
lestvici.
Dijaki se niso strinjali s trditvijo 7 predvprašalnika, da je dobro izbrati razgibano
in umetelno oblikovano pisavo, da so prosojnice privlačnejše. Posledično so
se na vprašalniku skoraj popolnoma strinjali s trditvijo, da mora biti izbrana
pisava čim bolj preprosta, saj so tako prosojnice bolj pregledne.
Dijaki se niso strinjali s trditvijo 9 predvprašalnika, da so prosojnice boljše, če so
na njih napisani celi stavki. Na vprašalniku pa so se dijaki skoraj strinjali s
trditvijo, da naj bo na prosojnicah čim manj besedila, čeprav potem brez
razlage predavatelja ne povedo veliko.
Na predvprašalniku so se dijaki s trditvijo 11, da je na prosojnicah bolje
uporabljati krepko pisavo, popolnoma strinjali. Svoje mnenje so spremenili po
uporabi gradiva. Natančneje, na vprašalniku so se dijaki popolnoma strinjali s
trditvijo 11, da naj se uporablja krepka pisava na prosojnicah le izjemoma.
Dijaki so se popolnoma strinjali s trditvijo 13 predvprašalnika, da jim je všeč, če
predavatelj na pravem mestu vključi kakšno anekdoto ali šolo. S trditvijo 13
vprašalnika, ki je nekoliko drugačna, se dijaki niso v celoti strinjali, kajti trditev
13 pravi, da je dobro, če predavatelj tekom predavanja pove šalo ali
anekdoto, ki s predavanjem ni neposredno povezana.
Pri trditvi 14 nas je zanimalo, ali dijaki menijo, da je prav, da predavatelj
potem, ko pove posebno pomembno in ključno misel, naredi nekaj trenutkov
odmora, da si misel ali pojem usede v spomin. Na predvprašalniku se dijaki
niso mogli odločiti o strinjanju, medtem ko so se na vprašalniku z omenjeno
trditvijo strinjali.
Včasih kljub trudu učitelja stvari ne izpadejo tako kot bi lahko. Učiteljica
poroča o neresnosti in nepripravljenosti dijakov za delo, ki zna biti posledica
tega, da stvari niso za oceno. Kakorkoli ţe, na podlagi rezultatov je zaznati
razliko v mnenju o teoretičnem poznavanju določenih segmentov o izdelavi in
izvedbi PowePoint predstavitve.
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Jančič Jasmina (Gimnazija Ormoţ)

Pri vprašalnikiranju je sodelovalo 23 (19) dijakov tretjega letnika.
Rezultati predvprašalnika:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

4.565

4.391

4.739

3.304

3.261

1.739

3.435

3.783

2.261

3.957

3.739

3.783

3.957

3.913

2.217

14

15

16

4.211

2.526

3.263

Rezultati vprašalnika:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4.211

4.263

4.421

2.842

4

1.947

3.579

2.579

3.684

3.474

3.684

4.263

4

Razlika med rezultati predvprašalnika in vprašalnika:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

13

14

15

0.354

0.055

0.480

0.043

0.298

0.309

0.128

0.318

0.462

0.739

0.208

0.144

1.201

1.423

0.483

Komentar avtorjev gradiva:
Učiteljica ni podala mnenja na samo gradivo in komentar na izvedbo.
Če sprva nekaj besed namenimo rezultatom. Iz tabele razlik med rezultati
predvprašalnika in vprašalnika vidimo, da se razlika večja od 0,5 pojavi pri
vprašanjih 5, 8 in 9. Zagotovo pa je potrebno pogledati še, v kolikšni meri so se
dijaki strinjali s trditvama 7 in 11 na predvprašalniku oziroma vprašalniku.
Ozadje in napisi naj si bodo dovolj kontrastni. Dveh nasprotnih barv, npr.
rumena – vijolična, rdeča – zelena, ne smemo kombinirati, ker je to za
gledanje moteče. Dijaki se niso mogli odločiti, ali se strinjajo s trditvijo 5
predvprašalnika, da morajo biti barve ozadja in pisav čim bolj kontrastne (npr.
rumena – vijolična, rdeča – zelena). S trditvijo 5 vprašalnika, da morajo biti
barve ozadja zelo kontrastne, so se dijaki strinjali.
Trditev 7 se je nanašala na izbiro pisave na prosojnici. Na predvprašalniku se
niso mogli odločiti, če se strinjajo s trditvijo, da je dobro izbrati razgibano in
umetelno oblikovano pisavo, saj to napravi prosojnice privlačnejše in
preglednejše. Na vprašalniku pa se zopet niso mogli odločiti s strinjanjem, ali
naj bo izbrana pisava čim bolj preprosta.
Črke v naslovu prosojnice naj imajo velikost med 36 in 40, druge črke pa med
24 in 28. Dijaki so se na predvprašalniku strinjali s trditvijo 8, da ni smiselno, da
je velikost pisave naslova večja kot 32, kar pa nekako ni res. Na vprašalniku se
dijaki niso znali odločiti, ali je primerna velikost pisave naslovov prosojnic okoli
40.
Dijaki se niso strinjali s trditvijo 9 predvprašalnika, da so prosojnice boljše, če so
na njih zapisani celi stavki, saj je to zelo koristno v primeru, ko mi je predavatelj
pripravljen dati elektronsko kopijo predstavitve. Pričakovano so se dijaki
strinjali z 9. trditvijo vprašalnika, da naj bo na prosojnicah čim manj besedila.
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Trditev 11 se je nanašala na uporabo krepke pisave. Dijaki so se na
predvprašalniku popolnoma strinjali, da je bolje uporabiti krepko pisavo na
prosojnicah. Na vprašalniku so se pa dijaki strinjali, da naj se krepka pisava na
prosojnicah uporablja le izjemoma, kar so se naučili tekom predstavitve
navodil za izdelavo prosojnic.
Pri dijakih je zaznati napredek v poznavanju določenih segmentov izdelave
prosojnic.
Simon Ülen (Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer)

Pri vprašalnikiranju je sodelovalo 16 dijakov tretjega letnika.
Rezultati predvprašalnika:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

4.625

4.438

4.813

1.938

2.5

1.125

2.438

2.688

2.125

4.313

3.75

3.625

4.313

4.125

1.5

Rezultati vprašalnika:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

4.313

4.188

4.5

1.813

2.438

1.313

4.313

3.313

3.875

3.313

4

4.25

4.25

4.188

1.438

4

Razlika med rezultati predvprašalnika in vprašalnika:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

13

14

15

0.312

0.250

0.625

0.063

0.063

0.062

0.250

0.313

0.125

0.062

0.188

1.875

0.625

1.750

1.000

Komentar učitelja:
Izvedba učne ure je potekala brez teţav. Prvo učno uro so dijaki izdelovali
Powerpoint predstavitve in kar niso dokončali so potem še dokončali za
domačo nalogo. Drugo učno uro so dijaki predstavljali svoje predstavitve.
Dijakom je bila ura po mojem mnenju kar zanimiva, saj je videlo, da so z
veseljem iskali informacije o optičnih pojavih na internetu in izdelovali
PowerPoint predstavitve. Pri sami izdelavi PowerPoint predstavitve niso imeli
bistvenih teţav, saj so mi dijaki povedali, da imajo kar pogosto PowerPoint
predstavitve pri različnih predmetih. PowerPoint predstavitve so bile, kar
dobro izdelane. Dijaki so upoštevali velikost pisav, dobro so tudi upoštevali
barvni kontrast med besedilom in ozadjem, uporabljali so tudi primerno
pisavo. Bistvenih teţav niso imeli, mogoče so na samo predstavitev bili malce
slabše pripravljeni. Vzrok za to lahko pripisujem, da so dijaki imeli premalo
časa, da bi se lahko pripravili na samo predstavitev in da so dijaki pri tem
predmetu (poudarjena fizika) zdruţeni iz različnih razredov 3. letnika. Pri
gradivu ne bi spremenil ničesar, saj se mi zdi, da je primerno zastavljeno.
Komentar avtorjev gradiva:
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Odstopanja med rezultati predvprašalnika in vprašalnika se pojavijo pri
vprašanjih 7, 8, 9, 10 in 12 ter zaradi formulacije trditve na predvprašalniku in
vprašalniku tudi pri trditvi 11.
Dijaki se ne strinjajo s trditvijo 7 predvprašalnika, da je dobro izbrati razgibano
in umetelno pisavo, saj to napravi prosojnice privlačnejše in preglednejše. Na
vprašalniku so se dijaki strinjali, da mora biti izbrana pisava čim bolj preprosta,
saj so prosojnice tako bolj pregledne.
Trditev 8 predvprašalnika – ni smiselno, da je velikost pisave naslova večja kot
32 - dijaki se niso mogli odločiti, ali se strinjajo s trditvijo ali ne. Enako je bilo tudi
na vprašalniku, dijaki se niso mogli odločiti, ali se strinjajo s trditvijo, da je
priporočljiva velikost pisave naslovov prosojnic okoli 40.
Trditev 9 se je nanašala na količino besedila na prosojnici. Na predvprašalniku
je bil formulirana takole: prosojnice so boljše, če so na njih zapisani celi stavki.
Dijaki se z omenjeno trditvijo niso strinjali. Na vprašalniku je bila trditev 9
formulirana nekoliko drugače, in sicer: na prosojnicah naj bo čim manj
besedila, čeprav potem brez razlage predavatelja ne povedo veliko. Dijaki so
se s trditvijo strinjali.
10. trditev se je nanašala na vsebnost slik in animacij na prosojnicah. Dijaki so
se na predvprašalniku strinjali s trditvijo, da naj ima PowerPoint predstavitev
ogromno slik in animacij, da se na prosojnicah ves čas nekaj dogaja in med
predavanjem ne zaspim. Na vprašalniku pa se niso znali odločiti, ali je
dejansko res, da dobra predstavitev vsebuje ogromno število animacij in
posebnih efektov.
Glede uporabe krepke pisave na prosojnicah smo dijake povprašali s
pomočjo trditve 11. Na predvprašalniku so se dijaki strinjali, da je na
prosojnicah bolje uporabljati krepko pisavo. Na vprašalniku pa so se strinjali,
da je bolje uporabiti krepko pisavo le izjemoma, kadar ţelimo poudariti
kakšno besedo ali podatek.
Trditev 12 se je nanašala na obnašanje predavatelja med predavanjem.
Dijaki so se strinjali s trditvijo na predvprašalniku, da se jim zdi moteče, če
predavatelj gleda samo v tablo ali v svoje prosojnice ali pa v zrak. Na
vprašalniku je raven strinjanja z omenjeno trditvijo še nekoliko narasla.
Rezultati kaţejo na doprinos gradiva k poznavanju pravil za izdelavo prosojnic
in izvedbo PowerPoint predtavitve, kar se kaţe pri vrednotenju zgoraj opisanih
trditev.
Skupni rezultati
V testiranje gradiva je bilo vključenih skupno 120 dijakov iz petih različnih
srednjih šol. Povprečni rezultati predvprašalnika in vprašalnika so prikazani v
nadaljevanju.
Rezultati predvprašalnika:
1
4.445

2
4.234

3
4.561

4
2.252

5
2.954

6
1.698

7
2.298

8
3.154

9
2.147

10
3.929

11

12

13

14

15

4.103

4.151

4.510

3.917

1.751
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Rezultati vprašalnika:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

4.359

4.384

4.475

2.392

3.209

1.700

3.708

2.950

3.042

3.933

4.092

4.434

4.033

4.050

1.858

4.284

Razlika med rezultati predvprašalnika in vprašalnika:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

13

14

15

0.086

0.011

0.283

0.477

0.133

0.107

0.150

0.086

0.140

0.255

0.002

1.410

0.204

0.895

0.004

Komentar avtorjev gradiva:
Če podrobno pogledamo rezulate s predvprašalnika in vprašalnika.
Dijaki se strinjajo s trditvijo 1 tako na predvprašalniku in vprašalniku, in sicer
menijo, da so dobro seznanjeni s programom Microsoft PowerPoint.
Tudi s trditvijo 2, da obvladajo izdelavo prosojnic v Powerpointu se strinjajo.
Dijaki se menijo, da jim vstavljanje slik, shem in fotografij v programu
PowerPoint ne predstavlja teţav. O tem smo jih povprašali s pomočjo trditve 3
na predvprašalniku in vprašalniku.
Smiselno število alinej na posamezno prosojnico je do 7. Trditev 4 pravi, da je
smiselno število alinej na prosojnici med 10 in 20. Z omenjeno trditvijo se
pravilno dijaki niso strinjali na predvprašalniku in tudi ne na vprašalniku.
Na barvo ozadja in pisav se je nanašala trditev 5. Ozadje in napisi morajo biti
dovolj kontrastni; to pomeni temne črke na svetlem ozadju ali nasprotno. Z
izjemo slik naj prosojnica ne bo preveč pisana v barvah. Dveh nasprotnih barv
barvnega kroga (npr. rdeča – zelena) ne smemo kombinirati, ker je to za
gledanje zelo moteče. Trditev 5 pravi, da morajo biti barve ozadja in pisav
čim bolj kontrastne (npr. rumena – vijoličasta, rdeča – zelena), kar pa ni res.
Dijaki so se pri omenjeni trditvi niso znali odločiti, ali se strinjajo z njo ali ne.
Mogoče je učitelj premalo poudaril, kako naj bo s kontrastom barv ozadja in
besedila. Kontrast mora biti, a ne z uporabo komplementarnih barv.
Črke teksta na prosojnici naj bi imele velikost med 24 in 28. S trditvijo 6, da
morajo biti črke na prosojnici čim manjše, da se na njih napiše čim več
besedila, se dijaki ustrezno niso strinjali tako na predvprašalniku in vprašalniku.
Za PowerPoint sta manj primerni pisavi Arial in Times New Roman, ki se največ
uporabljata za tiskane članke. Raziskave so pokazale, da je boljše uporabiti
pisave Calibri, Tahoma, Verdana in Trebucher. Zagotovo mora biti pisava
enostavna. Na pisavo se je nanašala trditev 7. Na predvprašalniku se je glasila
takole: dobro je izbrati razgibano in umetelno pisavo, saj to napravi prosojnice
privlačnejše in preglednejše. Trditve 7 predvprašalnika dijaki niso znali
ovrednotiti, niso se mogli odločiti ali drţi ali ne. Na vprašalniku je bila trditev 7
formulirana nekoliko drugače, in sicer: izbrana pisava mora biti čim bolj
preprosta, saj so prosojnice tako bolj pregledne. S to trditvijo so se dijaki po
končanem delu strinjali.
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Priporočljiva velikost pisave naslovov je med 36 in 40. Trditev 8
predvprašalnika pravi, da ni smiselno, da je velikost pisave naslovov večja kot
32, kar pa ni res. Pri omenjeni trditvi se dijaki niso znali odločiti, ali bi se strinjali z
njo ali ne. Na vprašalniku je bila trditev formulirana nekoliko drugače, in sicer
da je priporočljiva velikost pisave naslovov prosojnic okoli 40, kar je res. Dijaki
se kljub navodilom, da je temu res tako, niso opredelili te trditve kot tiste, s
katero se strinjajo.
Na prosojnice ne smemo pisati celih stavkov. Izjema je morda kakšen
dobesedni kratek izrek. Zapisi na prosojnicah naj bodo telegrafski, po vrsticah,
bolj v vizualno podporo govoru. Na količino teksta na prosojnicah se je
nanašala 9. trditev. Na predvprašalniku se je trditev 9 glasila: Prosojnice so
boljše, če so na njih napisani celi stavki, saj je to zelo koristno v primer, ko mi je
predavatelj pripravljen dati elektronsko kopijo predstavitve. Z omenjeno
trditvijo se dijaki niso strinjali, ker dejansko res ne drţi. Na vprašalniku je bil
trditev sledeča: Na prosojnicah naj bo čim manj besedila, čeprav potem brez
razlage predavatelja ne povedo veliko. Pri tej trditvi pa se dijaki niso mogli
odločiti, ali se strinjajo z njo ali ne, čeprav drţi.
Trditev 10 se je nanašala na količino slik in animacij na prosojnici. Slike so na
prosojnicah dobrodošle. Praktičen napotek pa je, da se naj za vsak element
avtor vpraša, ali je res potreben in koristen. Na eni prosojnici naj se obravnava
le ena tema in ne več. Trditev 10 na predvprašalnikupravi, da naj ima
PowerPoint predstavitev ogromno slik in animacij, tako da se na prosojnicah
ves čas nekaj dogaja in med predavanjem ne zaspim. Z omenjeno trditvijo so
se dijaki strinjali. Na vprašalniku je bila trditev malce drugačna, in sicer: Za
dobro PowerPoint predstavitev je značilno, da vsebuje ogromno število
animacij in posebnih efektov. Z omenjeno trditvijo so se dijaki strinjali, a temu
dejansko ni nujno tako.
Krepko pisavo uporabljamo le izjemoma, kadar hočemo poudariti določeno
besedo ali podatek. S krepko pisavo naj se ne pretirava. Na predvprašalniku
so se dijaki strinjali s trditvijo 11, da je na prosojnicah bolje uporabljati krepko
pisavo, saj na takšen način še bolj poudarimo ključne točke, kar ni res. S
trditvijo 11 vprašalnika – krepka pisava na prosojnicah se naj uporablja le
izjemoma, kadar ţelimo poudariti kakšno besedo ali podatek – so se dijaki
strinjali. To kaţe na to, da so si dijaki res zapomnili, kdaj uporabljamo krepko
pisavo.
Teţišče je na govoru predavatelja in ne na prosojnicah. Kar lahko predavatelj
pove ustno, naj pove. Zato se je potrebno na predavanje dobro pripraviti in
temeljne ugotovitve naučiti na pamet, ne pa pisati celih stavkov za pomoč
na prosojnice. Boljše je nekoliko počasnejše govorjenje kot drdranje brez
dinamike. Pomemben je očesni stik s poslušalci. Obračanje nazaj k
prosojnicam, naj bo časovno relativno kratko, razen ko je potrebna podrobna
razlaga shem ali grafov. Vprašanje 12 se je nanašalo na predavatelja. Na
predvprašalniku so se dijaki strinjali s trditvijo 12, da se pri poslušanju zdi
moteče, če predavatelj gleda samo v tablo ali v svoje PowerPoint prosojnice
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ali pa kar v zrak. Na vprašalniku je bila trditev nekoliko drugačna – raje vidim,
da predavatelj prosto govori, čeprav se mu pri tem malo zatika, kot pa da
gladko bere. Z omenjeno trditvijo so se dijaki strinjali.
Všeč mi je, če predavatelj na pravem mestu vključi kakšno anekdoto ali šalo.
To je 13. trditev predvprašalnika, s katero so se dijaki popolnoma strinjali.
Strinjali so se tudi s 13. trditvijo vprašalnika, ki pravi, da je dobro, če
predavatelj tekom predavanja pove kakšno šalo ali anekdoto, ki s
predavanjem ni povezana.
Čustvenost naj se v govor vnese s primerno spreminjajočo se višino glasu in s
poudarki, ki jim sledijo kratki premori (morda 2 ali 3 sekunde). Trditev 14 še
nanaša prav na to. Na predvprašalniku se glasi: prav je, da predavatelj
potem, ko pove pomembno in ključno misel, naredi nekaj trenutkov odmora,
da se mi misel ali pojem usede v spomin. Z omenjeno trditvijo so se dijaki
strinjali. Prav tako so se strinjali s 14. trditvijo vprašalnika, ki je bila na isto viţo –
Raje vidim, da gre predavatelj skozi prosojnice počasi, z odmori na ključnih
mestih.
Trditev 15 pravi, da je PowerPoint predstavitev neuporabna in se ne more
primerjati s klasičnim načinom predavanja z uporabo table in krede. Dijaki se z
omenjeno trditvijo niso strinjali ne na predvprašalniku ne na vprašalniku.
Trditev 16 je povezana z vsebino gradiva – optičnimi pojavi. Dijakom se tema
optični pojavi v atmosferi zdi zanimiva.
Zaključek
Testirani dijaki menijo, da so dobro seznanjeni s programom Microsoft
powerPoint in da obvladajo izdelavo prosojnic v omenjenem programu.
Če odgovorimo na raziskovalno vprašanje: Kako in v kakšnem obsegu učenci
usvojijo uporabo PowerPointa s pomočjo učnega gradiva? Gradivo dijake
sistematično in s pomočjo konkretnega primera vodi do pravil za izdelavo
prosojnic v programu PowerPoint in pravil za izvedbo predstavitve. Najprej
učitelj dijake seznani s konkretnim primerom predstavitve fizikalnega
problema in ob tem razloţi in hkrati pokaţe pravila za pripravo prosojnic. Nato
dijaki še sami izdelajo prosojnice določnega optičnega pojava v atmosferi v
PowerPoint-u, pri čemer sproti utrjujejo teoretična pravila za izdelavo
prosojnic. Pri sami izvedbi predstavitve pa lahko pokaţejo, ali so usvojili
teoretična znanja o izvedbi predstavitve v tolikšni meri, da jih lahko tudi
praktično upoštevajo.
Na podlagi rezultatov dobljenih z evalvacijo gradiva »Optični pojavi v
atmosferi« lahko trdimo, da so dijaki teoretično usvojili nekaj segmentov
pomembnih za izdelavo prosojnic in izvedbo PowerPoint predstavitve in
napredovali v razvoju digitalne kompetence. Dijaki vedo, kolikšno naj bi bilo
število alinej na posamezni prosojnici, katera vrsta pisave je primerna, kolikšne
naj bodo črke teksta, katere stvari pišemo krepko, kakšen naj bo govor
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predavatelja. Dijaki se morajo še malo poučiti o barvnih kompozicijah ozadja
in besedila, velikosti pisave naslovov in o količini besedila na prosojnici. Če bi
ţeleli ocenjevati, ali so dijaki tudi ponotranjili teoretično znanje in ga ustrezno
uporabili pri izdelavi svojih prosojnic in izvedbi nastopa, bi morali zasnovati še
ustrezen opazovalni list, ki bi nam prinesel ţelene rezultate.
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Avtor gradiva:
Matjaţ Štuhec
Institucija:
Samostojni raziskovalec

EVALVACIJA GRADIVA:

Radioaktivnost in sevanje & Radioaktivnost v luči jedrske energije
in ekologije
Strategija (metoda): eksperimentalno delo, interdisciplinarnost
Starostna skupina: 4. letnik SŠ (vse srednje šole, vključno z gimnazijo)
Generične kompetence: sposobnost interpretacije, medosebna interakcija,
prenos teorije v prakso, skrb za kakovost
Umestitev v učni načrt: Jedrska fizika
Način evalvacije: subjektivna učiteljeva ocena skupinskega dela dijakov
Kratek povzetek gradiva
Gradivo je sestavljeno iz dveh delov (zato dva naslova), vsak od njiju pa se
izvaja eno šolsko uro. Prvo uro naj se obravnava radioaktivnost, drugo pa
jedrsko varnost in jedrske nesreče. Gre za splošno razgledanost v zvezi z
uporabo jedrske energije, tveganjem zaradi sevanja in nesreč in podobno. Pri
pouku fizike večkrat ni dovolj časa za podrobnejše obravnavanje
radioaktivnosti, navadno se omejimo na razlago osnovnih fizikalnih pojmov.
Obstaja pa mnoţica poljudnih prispevkov, ki jih pripravljajo npr. ustanove, ki
skrbijo za
osveščanje prebivalstva v zvezi z miroljubno uporabo
radioaktivnosti, ali za varstvo pred sevanji. Velik del snovi lahko učenci
povzamejo tudi s spleta. Koliko je takšno posredovanje snovi učencem
razumljivo, lahko preverimo sami. Oblikujemo npr. več skupin, od katerih
vsaka predela isto snov, pri čemer si pomagajo z različnimi brošurami o
radioaktivnosti, podatki s spleta in pripravi kratko predstavitev. Na koncu
učenci odgovarjajo na vprašanja in v skupni diskusiji z učiteljem skušajo
pojasniti manj razumljive pojme. Gradivo vsebuje tudi učne liste za dijake.
Koliko od tega se uporabi, pa je odvisno od učitelja in dijakov samih. Učitelj se
lahko sam odloči za način dela, odvisno predvsem od tega, koliko opreme v
zvezi z radioaktivnostjo je v šoli na voljo, seveda pa tudi od splošne klime med
dijaki v zvezi z jedrsko energijo in radioaktivnostjo. Če se ne dela nobenih
poskusov oz. so za njih kake formalne omejitve, lahko poteka delo v obliki
diskusije po skupinah. Lahko pa nekateri dijaki na osnovi učnih listov pripravijo
predavanje v PowerPointu, pri čemer se vsak dijak osredotoči na posamezno
temo v učnih listih.
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Na učnih listih za dijake sta obe temi skupaj; vsebina je napisana nekoliko bolj
jedrnato. Učitelj naj se sam odloči, kako z učnimi listi. Zaradi ekoloških razlogov
je najboljše, da ni nepotrebnega tiskanja papirja in dijaki iz šolskega
računalnika kopirajo dokument na svoje spominske ključke. Vprašanja na
koncu učnih listov so lahko opora za miselno nevihto. Način evalvacije:
učiteljeva subjektivna ocena dela.
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EVALVACIJE
Gradivo so testirali štirje srednješolski učitelji.
Evalvator: Matej Forjan
Institucija: ŠC Novo mesto

Radioaktivnost
Avtor: Matjaţ Štuhec, samostojni raziskovalec
Gradivo komentiral: Matej Forjan, ŠC Novo mesto – Srednja šola in tehniška gimnazija

Do trenutka, ko sem gradivo dobil, sem jedrsko fiziko v četrtih letnikih ţe
obravnaval. Na maturo iz fizike mi namreč gre 60 od 64 dijakov četrtih letnikih,
zato smo zadnja dva meseca pouka izkoristili za priprave na maturo in
ponavljanje. Gradivo o radioaktivnosti sem zato porabil za utrjevanje in
ponavljanje ter za dodatna pojasnila. Tako učni list za dijake kot gradivo za
učitelje sta zelo izčrpno napisana, vendar pa ga je v dveh urah nemogoče
predelati tako, da bi se skozenj prebijali pri uri. Zato sem gradivo razdelil na
pet delov:
- Osnove radioaktivnosti
- Radioaktivni razpadi in aktivnost
- Radioaktivnost okoli nas
- Vpliv radioaktivnosti na človeka
- Jedrska nesreča v Fukushimi
Nato sem izbral pet dijakov, ki so se prostovoljno javili, da naredijo pet do šest
minutno predstavitev posameznega dela, medtem ko so preostali dijaki dobili
nalogo, da gradivo preberejo doma in izpišejo morebitne nejasnosti o katerih
bi debatirali pri uri.
Pri poglavju o osnovah radioaktivnosti ni bilo nobenih večjih nejasnosti, saj
smo ta del pri pouku ţe obdelali in ga dijaki dobro razumejo. Tudi poglavje,
kjer smo ponovili radioaktivne razpade in aktivnost, je dijakom dobro
razumljivo. Ker imajo četrti letniki ţe zadosti matematičnega znanja, lahko
enačbo za časovno spreminjanje števila radioaktivnih jeder v vzorcu rešimo
po analitični poti s pomočjo integralov. Zato dijaki dobro poznajo
eksponentno padanje in lastnosti eksponentne funkcije.
Preostale tri teme pri obravnavi snovi nismo predelali, zato so predstavljale
nov, a bolj zanimiv dodatek k ţe obravnavanim temam.
Celotno gradivo predstavlja odličen pripomoček za učitelja, ker v njem najde
ogromno podatkov, o katerih v standardnih srednješolskih učbenikih nič ne
piše in katere bi sicer moral samostojno poiskati na internetu. Snovi, ki je sicer
ni v učnem načrtu za fiziko (npr. vpliv sevanja na človeka ali pasti jedrske
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tehnologije), lahko učitelj obdela pri izbirnih vsebinah, saj gre za teme, katere
bo vsak naravoslovno pismen drţavljan v prihodnosti moral poznati in tudi za
dijake so te teme aktualne.
Ţal na šoli nimamo nič eksperimentalne opreme iz jedrske fizike, tako da nisem
preverjal tega dela gradiva. Bi pa bilo smiselno gradivo malce bolj dodelati z
podvprašanji, vprašanji tipa pojasni, razloţi, napovej, saj na ta način laţje
preverimo usvojitev obravnavanih tem. Moj predlog je tudi, da se gradivo
opremi še s slikami, da postane vsa stvar bolj nazorna.
Evalvator: Aljoša Kancler
Institucija: Prva gimnazija Maribor

Poročilo učitelja o gradivu
Gradivo: Radioaktivnost in sevanje
Učitelj: Aljoša Kancler, prof.
Šola: Prva gimnazija Maribor

Tema je zelo aktualna in zanimiva ne samo za dijake, ampak tudi za splošno
populacijo. Gradivo, ki je predstavljeno, je zastavljeno zelo široko, predvsem
eksperimentalno. Potrebne je precej opreme in tudi časovno ne vem, ali je
izvedljivo v 2 šolskih urah. Namreč potrebno je izvesti poskus in seveda potem
bi še sledilo poročanje. Vprašljivi pa so tudi rezultati meritev. Na osnovi vsega
sem se odločil, da določeni dijaki predstavijo posamezno temo, nato pa se v
razredu razvije debata o sevanju.
Za predstavitev so se javili dijaki, ki jim je tema zanimiva. Večina nalog je bila
teoretična, sem pa ţelel da dijaki tudi praktično vidijo pojem razpolovnega
časa.
Teme sem razdelil na dve šolski uri. Prva je bila namenjena temu, da dijaki
usvojijo osnovne pojme radioaktivnosti, v drugi uri pa je bil poudarek na
škodljivosti in varovanju pred vplivi sevanja. Pred predstavitvijo sem pregledal
gradivo in preveril, o čem bodo govorili ter jim svetoval o popravkih. Prav tako
so potrebovali dijaki še dodatno gradivo, razen učnega lista.
Dijakom je bila tema zelo zanimiva, verjetno tudi zaradi poročanja medijev o
nesreči na Japonskem, tako da se je razvila tudi debata okrog delovanja
naše nuklearke. Z obdelavo teh problemov smo z dijaki usvojili kar nekaj učnih
ciljev. Kar se pa tiče eksperimentalnega dela, pa se mi zdi tema zanimiva za
kakšno raziskovalno nalogo, seveda bi jo bilo potrebno še dodelati. Na
splošno je tako, da dijake pritegnejo aktualne teme, kar je potrebno
upoštevati pri pouku.
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Evalvator: Andrej Marhl
Institucija: Srednja gradbena šola MB

POROČILO O EVALVACIJI GRADIVA :
Radioaktivnost in sevanje
Gradivo sem testiral v enem razredu. Za testiranje celotnega gradiva sem
porabil dve uri fizike. Pri prvi uri sem se osredotočil na obravnavo
radioaktivnosti, pri drugi uri pa na jedrsko varnost in jedrske nesreče.
Prva ura fizike (radioaktivnost) je potekala tako, da so se dijaki razdelili v tri
skupine in s pomočjo spleta ter šolske knjiţnice pripravili uvodne referate o
radioaktivnosti. Nato je sledila diskusija in kar hitro smo ugotovili, da si
določene manj razumljive pojme ne razlagajo vsi dijaki popolnoma enako.
Skupaj smo ugotovili, da si moramo določene vsebine pogledati natančneje
in bolj sistematično. V tem trenutku se je dejansko začutilo, da so dijaki
spoznali, da je razjasnitev nekaterih manj razumljivih pojmov nujna. To je bila
zelo dobra motivacija za nadaljnje delo.
Po uvodnem delu so štirje dijaki »t.i. strokovnjaki na tem področju« pripravili
predavanje oziroma vodeno diskusijo na osnovi učnih listov. Z njimi sem se
predhodno dogovoril, da o svoji pripravi na pouk ne razlagajo ostalim v
razredu. Efekt presenečenja, da si preko spleta,… oz. nesistematičnega
pristopa, le ni moţno vedno ustvariti prave slike, je bil zato toliko večji.
Druga ura fizike (jedrska varnost in jedrske nesreče) je bila sestavljena iz
uvodne motivacije o nesreči v jedrski centrali Fukushima. Motivacija je zelo
dobro uspela, zato je ura z lahkoto prešla v razlago nove snovi, ki pa je bila s
strani avtorja gradiva zelo dobro izbrana in zelo povezana z vsakdanjim
ţivljenjem. Dijaki so se z veseljem vključevali in sodelovali pri pouku.
Da je ura zelo dobro uspela, se je videlo tudi s pomočjo stališč dijakov pred in
po obravnavi nove snovi.
Dijakom je bilo delo na osnovi celotnega gradiva zelo zanimivo.
Kompetence(sposobnost interpretacije, medosebna interakcija, prenos
teorije v prakso) so se skozi obe uri fizike razvijale, saj je bilo gradivo dobro
sestavljeno.
Moja končna ocena, kar se tiče delovne klime v razredu in napredka v
znanju, je zelo pozitivna.
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Evalvator: Zupančič Felicita
Institucija: Gimnazija Ravne na Koroškem

Evalvacija
Gradivo je bilo testirano v 3. letniku splošne gimnazije.
Dijake v povprečju zanima tematika radioaktivnosti, a se polovici testiranih
dijakov ni zdelo smiselno, da se v mesecu maju in juniju sploh še kaj učijo.
Gradivo smo predelali s pomočjo predstavitev dijakov. Intenzivno so
sodelovali tisti dijaki, ki so si izbrali fiziko za maturo! Le-ti so tudi splošno
razgledani in so sledili poročanju o jedrski nesreči. Prav tako so zelo dobro
izkoristili pridobljeno znanje iz kemije.
Menim, da povprečen dijak ne povezuje znanja, ki ga pridobi tekom šolanja
pri naravoslovnih predmetih. Dijaki, ki jih pa naravoslovje zanima, pa nimajo
teţav z razumevanjem fizike tega področja!
Spodaj so podani nekateri odgovori na vprašanje miselne nevihte.
1. Kaj vam je ostalo najbolj v spominu iz poročanja medijev o jedrski nesreči v
Fukushimi?
da bodo s tem zastrupili ogromne količine voda in da dejansko sploh
niso navedli pravih razseţnost katastrofe,
splošna preplašenost o uhajanju radioaktivnih snovi.
2. Ali ste se pogovarjali o nesreči v šoli, med poukom, pri fiziki ali drugem
predmetu, s sošolci?
Največ pri geografiji.
3. Morda veste, kaj je bil vzrok nesreče in ali bi se jo dalo preprečiti?
Vzrok nesreče je bil naraven. Potres je povzročil ustavitev vseh
reaktorjev, cunami pa je onesposobil delovanje agregata za hlajenje
reaktorjev. Nesreči bi se lahko izognili le v primeru, če bi imela
elektrarna dovolj visok nasip oziroma proticunamijsko pregrado, ki pa je
najverjetneje prevelik strošek. Prav tako bi lahko bila elektrarna bolj
odporna na potrese.
4. Ste se morda iz podatkov, ki ste jih dobili v času teh dogodkov, kaj naučili o
radioaktivnosti, o ionizirajočem sevanju in vplivu sevanja na ljudi?
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Moje znanje o radioaktivnosti se med temi dogodki ni razširilo.
5. Ali se je ob spoznanjih, ki ste jih dobili med temi dogodki, vaš odnos do
jedrske energije kaj spremenil?
Niti ne, nikoli ji nisem bil posebno naklonjen, a se zavedam, da je dokaj
uporabna, zato vem, da je potrebna.
Moj odnos do jedrske energije se ni spremenil. Še vedno menim, da je
uporaba jedrske energije za zdaj še dobra, vendar jo bo v prihodnosti
treba postopoma izkoreniniti oziroma izboljšati jedrske reaktorje, da bo
radioaktivnost zmanjšana.
6. Kakšne bodo po vašem mnenju posledice nesreče za ljudi v bliţnji in daljni
okolici Fukushime, za delavce v jedrski centrali, kakšni bodo vplivi na okolje?
Lahko bi se sicer ponovila nesreča iz Ukrajine, ampak mislim da bodo
posledice veliko blaţje, zaradi boljše osveščenosti ljudi. Pojaviti se znajo
embrionalne napake in napake v nadaljnjem razvoju.
Če so ljudi pravočasno evakuirali na dovolj oddaljena področja, bodo
posledice za njih minimalne. Ekosistem bo bolj na udaru, vendar si bo
skozi čas opomogel.
7. Kakšne morebitne posledice bo občutila širša svetovna skupnost?
Najbolj se bo po mojem mnenju poznalo pri nasprotovanju jedrski
energiji. Lahko se pojavijo tudi večji protesti okoljevarstvenikov.
Širša svetovna skupnost je ţe občutila posledice. Močno se je zvišal vpliv
»zelenih« strank. Po svetu bodo izvajali razne teste na jedrskih
elektrarnah in ugotavljali ali zdrţijo potrese, teroristične napade ipd.
Splošni komentarji avtorja:
Učitelji so povedali, da se dijakom takšna tematika zdi zanimiva in aktualna,
še posebno zaradi jedrske nesreče na Japonskem, ki se je zgodila pred
kratkim. Kot je razvidno iz odgovorov na vprašanja, imajo dijaki različen odnos
do jedrske energije. Razveseljivo je, da imajo mnogi zdrav, razumski odnos do
nje, torej določeno mero objektivnosti in priznavanja tako dobrih kot slabih
plati. Pri posameznikih opazimo razmišljanje v skladu s trajnostnim razvojem.
Ker se zdi učiteljem snov na učnih listih obseţna (nekateri so to pohvalili,
nekateri pa kritizirali), so predloţili različne načine dela in so jih tudi izvedli pri
evalvaciji. Učitelj Andrej Marhl je prišel do zelo zanimive zamisli: s štirimi dijaki
se je na samem dogovoril, da se pripravijo za prihodnjo uro fizike predavanje
ali diskusijo o jedrski energiji, radioaktivnosti in jedrskih nesrečah, ne da bi drugi
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dijaki vedeli za to. Uporabil je torej učinek presenečenja. Tudi zaradi tega je
izvedba gradiva zelo dobro uspela.
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Avtor gradiva:
Sergej Faletič

Evalvacija gradiva

Lastno nihanje
Povzetek naloge
Naloga je laboratorijskega tipa. Predvideva delo v skupinah.
Učitelj dijakom razloţi osnovne pojme nihanja: amplitudo in nihajni čas. Vsaka
skupina ima pred seboj matematično (nitno) nihalo. Ugotoviti mora, od česa
in kako je odvisen nihajni čas.
Cilji naloge so trije: 1) da dijaki sami določijo moţne spremenljivke, od katerih
bi lahko bil nihajni čas odvisen, 2) da izmerijo odvisnost od vsake od izbranih
spremenljivk in 3) da iz meritev izpeljejo zvezo med spremenljivkami in nihajnim
časom, s katero lahko napovejo nihajni čas novega, nepoznanega nihala.
Z vidika kompetenc naj bi vsak od ciljev spodbudil razvoj nekaterih
izstopajočih kompetenc: 1) samostojna analiza problema naj bi pri dijakih
razvijala sposobnost prilagajanja novim situacijam, predvsem v smislu analize
problema in določanja parametrov, ki bi lahko vplivali na rešitev. 2) Merjenje
je običajen del laboratorijske vaje, a tu v navodilih ne piše, kako naj se
meritev izvede, zato je v ta del vključena kompetenca organiziranja in
načrtovanja dela. 3) Pri izpeljavi zveze iz meritev, sta najbolj izraţeni
kompetenci interpretacije rezultatov in sinteze zaključkov. Podporne
kompetence, ki se razvijajo ţe samo zato, ker gre za fizikalno laboratorijsko
nalogo, ki se izvaja v skupinah, pa so predvsem: uporaba matematičnih idej
in tehnik, sposobnost timskega dela ter medsebojna interakcija.
Dijaki imajo pri nalogah na voljo dodatna pojasnila v obliki namigov. Ta hrani
učitelj na listkih, dokler skupina ne prosi zanje. Uporaba pomoči se ne
sankcionira, smiselno pa je voditi evidenco o tem, katere pomoči so bile
pogosteje uporabljene, saj lahko to učitelju pokaţe, kje pri obravnavi snovi
oziroma pridobivanju procesnih znanj, so potrebni dodatni poudarki. Metoda
z listki omogoča učitelju tudi, da prihrani nekaj časa, saj mora posredovati
samo tam, kjer tudi pomoč ne bi zadostovala za uspešno rešitev naloge.
Poleg delovnih listov, ki so del naloge, so dijaki reševali še pred- in po-test.
Naloge so preverjale predvsem procesna znanja: povezovanje grafa z
enačbo, določanje parametrov problema. Vsebina nalog ni vezana na snov,
ki se obravnava, razen zadnje naloge pri potestu.
Mnenja evalvatorjev
Matej Forjan
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,, Nalogo sem preizkusil v 3. letniku tehniške gimnazije v oddelku T3A, kjer je 29
dijakov. Gre za relativno dober razred, v katerem so štirje dijaki pri fiziki odlični,
okoli 8 pa je prav dobrih. Z omenjenim razredom sem ţe delal nekatere
naloge v okviru projekta RNK, tako da so navajeni na tak način dela. Predtest
so dijaki pisali eno uro pred opravljanjem vaj, isto uro sem jim razdelil tudi
navodila za vaje.
Komentar:
Navodilo je korektno sestavljeno, razumljivo in razčlenjeno tako, da dijaki niso
potrebovali nobenih dodatnih pojasnil in so celo šolsko uro, koliko je trajala
vaja, uspešno reševali zadane naloge.
V nadaljevanju komentiram posamezne naloge:
Naloge od 1 do 5:
Pri tem delu ni bilo nobenih teţav, ker se je večina dijakov spomnila uvodne
ure v prvem letniku, pri kateri jim razlagam naravoslovno metodo na primeru
Galilejevega opazovanja nihanja lestenca ter njegovih meritev in končnih
ugotovitev o nihajnem času. Zato je ta del potekal dokaj gladko in ni bilo
nobenih omembe vrednih zapletov. Ker gredo skoraj vsi dijaki iz razreda na
maturo iz fizike, ţe v prvem letniku podrobno obdelamo merske napake ter
risanje grafov, tako da so dijaki brez problemov svoje meritve predstavili na
grafu.
Nalogi 6 in 7:
Ker so dijaki natančno merili in so tudi pri matematiki nad povprečjem, ni bil
noben problem ugotoviti, da je nihajni čas neodvisen od mase nihala in
premo sorazmeren s korenom dolţine. Vprašanje 7, pri katerem so preverili
svojo hipotezo, se mi zdi zelo dobra dodana vrednost klasičnim
eksperimentalnim nalogam, pri katerih dijaki v glavnem merijo odnose med
določenimi količinami in jih komentirajo ter preverjajo fizikalne koncepte, ki so
jih spoznali pri pouku. V okviru merskih napak so vse skupine svojo hipotezo
potrdile.
Naloga 8:
Linearizacijo grafov smo izpustili in so dijaki namesto tega izmerili še odvisnost
nihajnega časa od amplitude ter ugotovili, da je nihajni čas pri majhnih
amplitudah bil bolj ali manj konstanten, medtem ko se je pri večjih
amplitudah nihajni čas povečal, kar so potrdili tudi z grafom.
Primerjava predtest-potest:
Na prvo vprašanje iz predtesta je pravilno odgovorilo 23 dijakov, medtem ko
so ostali slabši pri matematiki in niso znali najti povezave med grafoma in
ustrezno enačbo. na drugo vprašanje so popolnoma pravilno odgovorili
dijaki, ki imajo strokovni predmet mehanika, saj tam podrobno obravnavajo
vrtenje, vrtilno količino in pomen vztrajnostnega momenta, medtem ko pri
pouku fizike te teme ne obravnavamo podrobno, ampak na hitro preletimo
ter se ustavimo le pri navoru in pomenu navora za ravnovesje teles.
Pri potestu je bil rezultat podoben predtestu, kar je glede na le eno izvedeno
uro pričakovano. Ker pri fiziki damo precej poudarka samostojnemu risanju
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grafov in interpretaciji funkcij, je večina dijakov brez problemov ugotovila, da
gre za premo sorazmerje s kvadratom ene funkcije in obratno sorazmerje z
drugo funkcijo. Pri drugi nalogi je bil rezultat malce boljši kot pri predtestu, ker
so se dijaki spomnili podobnih nalog iz poglavja o navoru. Pri tretjem
vprašanju je 22 dijakov ugotovilo, da je gugalnica primer matematičnega
nihala, katerega frekvenca je odvisna njegove dolţine in da se z
zmanjševanjem dolţine frekvenca povečuje, kar so ugotovili z
eksperimentiranjem.
Za reševanje celotne naloge je ena šolska ura bila zadosti, saj smo uspeli
izvesti predtest, potest in celoten osrednji del vaje. Naloga se mi zdi zelo
primerna za delo v razredu, saj daje poudarek naravoslovni metodi, kar
klasičnim eksperimentalnim vajam pogosto primanjkuje. Pri nalogi lahko dijaki
postavljajo hipoteze, jih preverjajo in tako eksperimentirajo tudi s svojimi
idejami.''
Opis iz evelvacije lahko povzamemo grafično. Rezultate prve naloge
predtesta prikazuje slika 8.

Slika 8: Uspeh določanja odvisnosti f(b, C) na podlagi grafov f(b); C = konst. in f(C); b = konst
za predtest. Pri potestu je bil rezultat podoben.

Rezultate tretje naloge potesta prikazuje slika 9.
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Slika 9: prikaz števila pravilnih in nepravilnihodgovorov na edino vsebinsko vprašanje
potesta.

Iz evalvacije lahko izluščimo da:
- so bila ţe vstopna procesna znanja dijakov nadpovprečna,
- so dijaki vstopili tudi z ţe nekaj predznanja o matematičnem nihalu,
- Interpretacija grafov in gradnja matematičnega modela nista
predstavljali teţav,
- dijaki so uspešno napovedali nihajni čas neznanega nihala,
- dijaki so povezali gugalnico z matematičnim nihalom in ustrezno
uporabili pridobljeno znanje na novem primeru.
- Rezultati na predtestu in potestu so bili primerljivi, kar ni presenetljivo,
glede na to, da je bila med njima izvedena samo ena ura
Felicita Ţupančič

Profesorica Ţupančič je odgovorila na nekaj mojih vprašanj v zvezi z izvedbo
naloge in rezultati, ki so jih dijaki dobili:
1) Ali so se kje pojavile teţave?
Dijaki niso razumeli, kaj naj bi bila prvi in drugi parameter (nalogi 3) in 4) na
delovnem listu).
Ocenjujem, da je to lahko posledica bodisi dejstva, da ne razumejo, kaj
pomeni izraz parameter, ali da niso uspeli ugotoviti, od česa bi nihajni čas
lahko bil odvisen. V vsakem primeru to kaţe na pomanjkljivost ključne
sposobnosti ţe v samem zagonu kakršnegakoli samostojnega dela, namreč
prepoznavanje in analiza problema. Pomoč na listih, kot bomo videli pri enem
naslednjih vprašanj, ni bila učinkovita.
2) Ali so dijaki izkoriščali listke s pomočmi in ali se vam zdi taka metoda
primerna za laboratorijsko delo ter ali doseţe svoj namen, da razbremeni
učitelja, in omogoča skupinam, da prilagajajo tempo sebi?
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Dijaki so raje kot prebrali pomoč na listih, zanjo neposredno prosili učitelja. To
spet kaţe na teţave dijakov pri samostojnem delu in samostojnem učenju.
Sposobnost samostojnega učenja je predpogoj za vseţivljenjsko učenje in je
pomembna veščina, pri razvijanju katere bi morali vztrajati. Mogoče bi bilo
smiselno v tak način dela dijake uvajati postopoma in s kratkimi nalogami.
Iz povedanega je razvidno, da pri tej populaciji delo na tak način ni doseglo
svojega namena, da razbremeni učitelja. Profesorica pa je izrazila mnenje, da
bi taka oblika dela utegnila biti učinkovita pri bolj motiviranih dijakih.
3) Ali so bili dijaki presenečeni, da nihajni čas ni odvisen od mase uteţi?
Dijaki so bili presenečeni nad to neodvisnostjo, ni pa znano, ali so jo sprejeli
kot eksperimentalno dejstvo, ali so domnevali, da gre za napako v meritvi.
Pričakovan je bil negativni transfer iz izkušenj, ki jih dijaki običajno imajo samo
z linearnimi zvezami. Namen te naloge je bil, da dijakom ponudi izkušnjo, kaj
pomeni priti do ugotovitve, ki se ne sklada s pričakovanji. Spremljati njihovo
prilagajanje bi lahko dalo vpogled v razvitost kompetence sposobnosti
prilagajanja. V novi različici navodil bo to učitelju eksplicitno predlagano.
4) Ali so dijaki uspeli pravilno določiti zvezo med nihajnim časom in dolţino
vrvice?
Pri tej nalogi so dijaki potrebovali namig, katere meritve naj uporabijo, da
pridejo do te zveze.
To je najbrţ posledica tega, da so imeli teţave s samostojnim določanjem
parametrov. Zato tudi ni bilo samoumevno, čemu meritev rabi. Ocenjujem,
da gre za različne člene v verigi znanstvenega raziskovanja (znanstveni
metodi), ki je premalo vadena in utrjevana, zato je razumljivo, da se teţave
pojavijo pri različnih členih vzdolţ te verige.
Menim, da je ključna pri razvoju koncepta znanstvene metode pri dijakih
motivacija, tako kot pri večini drugih učnih vsebin. Dijaki morajo vedeti, zakaj
bi se bilo smiselno tega učiti. V prihodnjih različicah navodil bom zato dodal
kratek motivacijski uvod.
Nadalje je prof. Ţupančičeva posredovala rezultate pred- in potesta. Tabela
posedovanih vrednosti je spodaj v Tabelah 2 in 3.
Tabela 2: Odgovori dijakov na predtest.

pred test
dijak 1
dijak 2
dijak 3
dijak 4
dijak 5
dijak 6
dijak 7
dijak 8
dijak 9
dijak 10

1. vpr. -1
L
C
a,d
D
K
A
F
K
L
a,c

1. vpr. - 2
b

2. vprašanje
bodo uteţi na zunaji strani

b
b
b
a
a
b
b
a

če bo teţja uteţ bolj oddaljena od središča
bo uteţ teţja, bolj oddaljena od središča, večje trenje, …
bo uteţ bolj oddaljena od osi
če zmanjšamo r, se palica hitreje zavrti

če bo palica širša in gladka
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dijak 11
dijak 12
dijak 13
dijak 14
dijak 15
dijak 16

b
b
b
a
b
b

B
B
B
A
K
B

če bo uteţ bolj oddaljena od osi
če bosta uteţi bolj oddaljeni od središča
če bosta uteţi bolj pri robovih palice
če bodo dlje od osi vrtenja in če bodo teţje
če postavimo uteţi bliţje k palici
če povečamo r
Tabela 3: odgovori dijakov na potest.

po test
dijak 1
dijak 2

1. vpr. - 1
G
B

1. vpr. - 2
a
a

dijak 3
dijak 4
dijak 5
dijak 6
dijak 7
dijak 8

B
D
B
A
E
E

a
b
b
b
a
a

dijak 9
dijak 10
dijak 11
dijak 12
dijak 13
dijak 14
dijak 15
dijak 16

D
D
D
D
D
F
L
A

a
b
b
b
b
b
b
b

2. vprašanje
če ga bomo zavrteli z večjo silo
če potisnemo z večjo silo ali če potisnemo višje in
hitreje
če ga bomo potisnili višje in v vodoravni smeri
če bo stal na ploskvi bc, njegova višina pa bo a
če bodo razlike med a, b, in c večje; ostane a>b>c
če bo na najmanjši ploskvi
če bo na manjši ploskvi in če bo laţji
če bo spodnja ploskev oţja ter manjša od drugih
dveh
če ga potisnemo z večjo silo
če bo višje
če bo višji
če bo spodnja ploskev manjša in če bo višji
če je višji in spodnja ploskev manjša
če je masa manjša in če bo kvader večji

3. vpr.
a
a
a
a
a
b
a
a
a
a
c
c
c
b
b
b

Pri prvi nalogi je bilo treba določiti odvisnost neke funkcije dveh spremenljivk
od vsake od spremenljivk. Podana sta bila grafa funkcije v odvisnosti od vsake
od spremenljivk, če je druga konstantna. Pri predtestu so pravilno določili obe
odvisnosti štirje dijaki, dva sta pravilno določila odvisnost le od parametra b, ki
je bila kvadratna, šest pa le od parametra C, ki je bila linearna. Pri potestu je
pravilno določilo odvisnost od obeh parametrov šest dijakov, trije le od
parametra b, ki je bila spet kvadratna, le eden pa le od parametra C, ki j bila
recipročna (v prvi potenci). Rezultate prikazuje slika 10.

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa
razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1
prednostne usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izva janje
projekta naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011.

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
REPUBLIKA SLOVENIJA

www.mss.gov.si, e: gp.mss@gov.si
Masarykova 16, 1000 Ljubljana
t: 01 400 54 00, f: 01 400 53 21

Slika 10: primerjava uspeha določanja odvisnosti f(b, C) na podlagi grafov f(b); C = konst. in
f(C); b = konst. Leva slika prikazuje predtest, desna potest.

Vidi se, da se je med pred- in potestom povečal deleţ tistih, ki so pravilno
določili obe odvisnosti. Hkrati se je zmanjšal deleţ tistih, ki so pravilno določili C
in ostal pribliţno enak deleţ tistih, ki so pravilno določili b. Odvisnost f(b) je bila
pri pred- in potestu enaka, zato to ni presenetljivo. Odvisnost f(C) pri predtestu
je bila f = k C, medtem, ko je bila pri potestu f = k/C. Zato ni presenetljivo tudi,
da je deleţ tistih, ki so pravilno določili odvisnost od C padel. Kljub temu se je
povečal deleţ tistih, ki so obe odvisnosti pravilno določili. Čeprav razlika po
Pearsonovem χ2 testu ni statistično relevantna, kaţe na izboljšanje.
Drugo vprašanje zahteva od dijakov, naj ocenijo, od katerih parametrov bi
lahko bila odvisna vrednost neke količine v situaciji, ki je opisana v predoziroma potestu. V predtestu sta bili ti količini dve, v potestu tri. V predtestu so
pravilno ugotovili oba parametra trije dijaki, samo enega pa sedem dijakov.
V potestu ni nihče pravilno ugotovil vseh treh parametrov, eden je pravlno
ugotovil dva, kar deset pa jih je ugotovilo enega. Rezultate prikazuje slika 11.
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Slika 11: prikaz števila pravilno ugotovljenih parametrov pri drugi nalogi predtesta in potesta.

Skupno število dijakov, ki so pravilno napovedali vsaj en parameter, od
katerega bo vrednost količine odvisna, se je med pred- in potestom
povečalo, število pravilno ugotovljenih dveh ali več parametrov pa
zmanjšalo. Ta rezultat je lahko odvisen od zunanjih vplivov (časa reševanja,
zbranosti) in ne nujno odraţa dejanske sposobnosti dijakov oceniti
pomembne parametre.
Zanimivo je tudi, da ni opaziti korelacije med tistimi, ki so pri predtestu in pri
potestu našl vsaj en parameter. Sedem jih je obakrat našlo vsaj enega,
sedem jih je našlo vsaj enega samo enkrat, od tega trije samo prvič in štirje
samo drugič. Samo dva nista uspela najti nobenega parametra niti enkrat.
Potest je imel še tretje vprašanje, ki se je nanašalo neposredno na
obravnavano vsebino, ne procesna znanja. To naj bi preverilo, ali je tek način
dela primeren tudi za usvajanje vsebinskih znanj. Dijaki so morali določiti, kaj
se zgodi z nihajnim časom, če verigo gugalnice enkrat ovijemo okoli prečke,
na katero je pripeta. Rezultate prikazuje slika 12.
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Slika 12: odgovor na vprašanje potesta, ki se je nanašalo na obravnavano vsebino.

Iz rezultatov se vidi, da je pravilen odgovor v večini (9 od 16). Pearsonov χ 2
test pokaţe, da je odstopanje glede na naključno izbiro med tremi moţnostmi
statistično relevantno (glede na mejo 5%), torej smemo zaključiti, da naloga
posreduje tudi vsebinsko znanje. Rezultat bi bil bolj zanesljiv, če bi bilo
vprašanje tudi v predtestu, ali bi lahko primerjali s kontrolno skupino, ki teme ni
obravnavala na tak način.
Kljub navidezno opaznim razlikam med pred- in potestom, Pearsonov χ2 test
pokaţe, da je verjetnost da so razlike naključne pri večini nalog blizu 15%, kar
je bistveno nad običajno mejo 5% za statistično relevantnost. Temu pripomore
tudi majhen vzorec ter dejstvo, da je bila tako izvedena le ena ura.
Pričakovati je, da bi bilo za statistično pomembno razliko potrebno izvesti več
ur take vrste, da bi dijaki uspeli razviti ustrezna procesna znanja. Razlike torej,
po χ2 testu, niso statistično relevantne. Kljub temu, zgolj 15% verjetnost, da je
razlika v rezultatih naključna namiguje na to, da naloga vendarle ima
pozitiven učinek na znanja dijakov, ki jih razvija.
Povzetek evalvacije
Iz posredovanih evalvacij lahko pridemo do naslednjih sklepov:
- dijaki obvladajo grafični prikaz izmerjenih vrednosti,
- dijaki so sposobni iz oblike grafa sklepati na matematični model,
- dijaki slabo ocenjujejo, kateri parametri bi lahko vplivali na vrednost
neke količine,
- moţnost postavljanja in preverjanja lastne hipoteze je zanemarjena pri
običajnih laboratorijskih nalogah in je dobrodošla dodana vrednost te
naloge.
Opaziti je mogoče še, da se uspešnost reševanja očitno razlikuje med
populacijo, s katero je delal prof. Forjan in populacijo, s katero je delala prof.
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Ţupančič. Pearsonov χ2 test kaţe, da je verjetnost, da bi bile razlike zgolj
naključje 0,017%, kar je veliko manj od majnih 5%. Kot je prof. Forjan omenil,
gre v njegovem primeru za populacijo tehniške gimnazije, z boljšimi ocenami
iz fizike, ki namerava ali je ţe izbrala fiziko za maturo, medtem ko gre pri prof.
Ţupančičevi za populacijo bliţe povprečnemu srednješolcu.
Rezultati testov obeh populacij kaţejo na to, katera znanja in kompetence so
pri povprečnih dijakih manj razviti, tudi v primerjavi s kolegi iz t.i. boljših
razredov, in bi jim bilo treba dati večji poudarek.
Priporočila za izboljšavo
Iz evalvacij je razvidno, da bi bilo smiselno v nalogo vnesti manjše popravke.
Teţav z izvedbo ni bilo. Dodati bi bilo smiselno motivacijski uvod, kjer bi
dijakom predstavili, kakšne koristi lahko imajo od tega, da poznajo
znanstveno metodo. Nadalje bi bilo smiselno ponuditi učitelju strategijo, kako
obravnavati situacijo, ko dijaki ugotovijo, da je nihajni čas neodvisen od mase
uteţi. Gre namreč za pomemben kognitiven konflikt, ki razvija sposobnost
kritičnega razmišljanja, zato bi mu bilo smiselno posvetiti nekaj prostora.
Ocenjujem, naj izvedba z listki s pomočjo ostane, a sposobnost samostojnega
učenja, ki je potrebna za njihovo učinkovito uporabi, bi bilo treba
sistematično razvijati pred izvedbo te vaje.
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