„Ko hodiš, pojdi vedno do konca.“
(T. Pavček)

Delphi kurikularna študija in poučevanje kemije

Miha Slapničar

Zahvala
Diplomsko delo je nastalo kot končni rezultat mojega univerzitetnega študija kemije in biologije na
Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani.
Zahvaljujem se mentorju doc. dr. Iztoku Devetaku za vso pomoč, strokovne nasvete in usmerjanje.
Zahvaljujem se članom komisije za strokovni pregled diplomskega dela.
Zahvala velja vsem sodelujočim v Delphi raziskavi, ki so s svojim sodelovanjem in zanimanjem
prispevali k novim spoznanjem na področju kemijskega izobraževanja. Delphi raziskava je del
mednarodnega projekta PROFILES, ki ga financira Evropska komisija v sklopu projektov 7.
Okvirnega programa Science and Society po pogodbi št. 266589.

Hvala prijateljema Urbanu Zajcu in Maji Škufca, ki sta me skozi ves čas mojega dela podpirala in
mi stala ob strani. Maji Škufca se na tem mestu zahvaljujem tudi za lektoriranje diplomskega dela.

Navsezadnje pa dolgujem zahvalo svojim najbližjim, moji družini, za razumevanje, potrpežljivost
in spodbudo na celotni poti do cilja.

1

Delphi kurikularna študija in poučevanje kemije

Miha Slapničar

Diplomsko delo je zaključek univerzitetnega študija kemije in biologije na Pedagoški fakulteti
Univerze v Ljubljani.

Komisija za oceno in zagovor:
Član in mentor:

doc. dr. Iztok Devetak,
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Članica:

red. prof. dr. Margareta Vrtačnik,
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta

Članica:

izr. prof. dr. Vesna Ferk Savec,
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta

Datum:

Diplomska naloga je rezultat lastnega raziskovalnega dela.

Miha SLAPNIČAR

2

Delphi kurikularna študija in poučevanje kemije

Miha Slapničar

Povzetek
Namen diplomskega dela je analiza podatkov prvega kroga Delphi študije. V diplomskem delu so
predstavljene ideje in mnenja sodelujočih v Delphi raziskavi o njihovih pogledih na naravoslovno
izobraževanje v Sloveniji. Pomembno je, da se pri oblikovanju naravoslovnega izobraževanja
upošteva priporočila različnih strokovnjakov s področja naravoslovja. V prvem delu diplomske
naloge je predstavljen koncept naravoslovne pismenosti. Glede na rezultate študij naravoslovje
pismenosti je zasnovana Delphi raziskava o poučevanju naravoslovnih predmetov. Ta Delphi
raziskava je del mednarodnega projekta PROFILES v sklopu 7. okvirnega programa, ki ga financira
Evropska unija. V prvem krogu raziskave so bile vključene različne skupine strokovnjakov s
področja naravoslovja in uporabniki naravoslovja, to so: (1) znanstveniki na področju
naravoslovnih ved, (2) znanstveniki na področju didaktike naravoslovnih predmetov, (3) učitelji
naravoslovnih predmetov, (4) študenti dvopredmetnih študijskih vezav kemije, biologije in fizike,
(5) šestnajstletniki in (6) svetovalci, ki rešitve v šolstvu prenašajo v prakso. Analiza s sintezo mnenj
članov posameznih skupin nakazuje, da je za kakovostno poučevanje in učenje naravoslovja
bistvenega pomena: (1) kako pravilno spodbujati interes do učenja naravoslovnih predmetov, (2)
kako izbrati prave naravoslovne situacije in jih uporabiti v kontekstu naravoslovnega znanja, (3)
katere učne vsebine in metode poučevanja so ob tem najprimernejše ter (4) katere spretnosti in
znanja moramo razvijati, da dosežemo ustrezno naravoslovno pismenost.

Ključne besede:
Poučevanje kemije, naravoslovna pismenost, Delphi metodologija.
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Abstract
The main purpose of this thesis was to analyse the data of the first round of the Delphi study.
Stakeholders views about Slovenian science education were presented in this work. It is important
to emphasise that stakeholders views should lead the development of the science education. In the
first part of this work the concept of scientific literacy is presented. According to the results of the
research of scientific literacy the Delphi study about teaching science subjects has been planned..
This Delphi study has been a part of the international project PROFILES within the sphere of the
7th Framework Programme financed by the European Union. The first level of the study included
different groups of experts from the fields of science and its users in practice, namely: (1)
researchers on the field of science, (2) researchers on the field of science-didactics, (3) teachers of
science, (4) students of two-subject study programmes with combinations of chemistry, biology and
physics, (5) sixteen-year-olds and (6) counsellors that carry over the solutions to practice.
According to the analysis, together with the synthesis of opinions of individuals in the groups
enumerated above, it can be concluded that the suitable science education can be reached by: (1)
properly encouraging the interest of studying science, (2) choosing the proper science-situations and
using them in the suitable context, (3) finding out the most suitable science contents and didactic
methods, (4) selecting the skills and knowledge necessary for developing proper scientific literacy.

Key words:
Teaching chemistry, science literacy, the Delphi methodology.
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1 UVOD
Naravoslovna pismenost, v katero vključujemo poznavanje biologije, fizike in kemije, postaja vse
pomembnejša. Srečujemo se z vedno bolj aktualnimi dogodki, ki so povezani z naravo in njenimi
zakonitostmi. Raziskovalci didaktike1 naravoslovnih področij izražajo široko soglasje o
pomembnosti naravoslovno pismenih v sodobni družbi. Naravoslovno pismeni posamezniki v taki
družbi bodo lažje razumeli okolje in s svojim znanjem oblikovanim med šolanjem, spreminjali sebe
in nato svojo ožjo in širšo okolico. Za kvalitetno in trajnostno znanje državljanov pa je pomemben
tudi način poučevanja in dovolj kompetenten učitelj (Bolte, 2008).
Med študijem sem opravljal pedagoško prakso pri predmetih kemija in biologija na osnovni in
srednji šoli. Vsaka šola je bila nekaj posebnega. Sooblikujejo jo učenci oziroma dijaki, učiteljski
zbor z ravnateljem, starši in tudi šolsko okolje. Med opravljanjem pedagoške prakse sem opazil, da
se šole ne razlikujejo le v omenjenih stvareh, temveč tudi v načinu in kakovosti poučevanja ter
interesu učencev oziroma dijakov do vsebin naravoslovnih predmetov. Vsak učitelj je imel
svojevrsten način poučevanja, v katerega je vključeval pestre in raznolike metode dela, kar me je še
najbolj pritegnilo. Seveda pa ne smemo pozabiti na informacije, s katerimi učitelji seznanjajo
učence. Dejstvo je, da si niti dva učenca med seboj nista enaka glede na način učenja. Tudi učitelj,
ki poučuje, tu ni izjema, saj vsak učitelj poučuje na svojevrsten način. Učiteljevo poučevanje
vsebine, ki se jo učenci učijo, mora biti v skladu s časom in okoljem, v katerem živimo, ter
neprestanim napredkom znanja.
Učenci oziroma dijaki, prav tako pa tudi vsi ostali udeleženci izobraževalnega procesa, si želimo
sprememb izobraževalnega sistema, ki bi vplivale na kvalitetnejše znanje učencev. Ravno v ta
namen se na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani odvija Delphi raziskava, ki poskuša raziskati
in pojasniti problematiko naravoslovne pismenosti v naših šolah in išče ustrezne načine, kako to
pismenost izboljšati. Rezultati posameznega kroga Delphi raziskave naj bi dali splošne, pa tudi bolj
specifične usmeritve za izboljšanje kvalitete poučevanja naravoslovnih predmetov (npr. posodobitve
učnih načrtov, vpeljava sodobnih in aktivnih pristopov poučevanja, priprava kriterijev avtorjem in
urednikom učbenikov ter drugega učnega materiala …) glede na trenutno stanje v družbi. Na tem
mestu velja izpostaviti tiste, ki se za bodoči poklic še izobražujemo. Velikega pomena je namreč
izoblikovanje načinov ugotavljanja naravoslovnih kompetenc, ki jih bodoča produktivna delovna
1

iz SSKJ: Didaktika: veda o poučevanju.
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sila v neki družbi potrebuje. Rezultati te študije so pomembni za kurikularni in tudi nacionalni
razvoj, katerega cilj je premik v smeri na znanju temelječe družbe (Post et al., 2011). Z rezultati
analize Delphi raziskave lahko oblikujemo model poučevanja naravoslovnih predmetov, tudi
kemije, ki bo odražal sodobne poglede na naravoslovno, tudi kemijsko, izobraževanje v družbi.
V teoretičnem delu diplomskega dela je podan pogled različnih avtorjev na naravoslovno
izobraževanje. V njem so podani zaključki nekaterih raziskav, tudi Delphi, ki so se že izvajale na
področju naravoslovnega izobraževanja in zato predstavljajo temelj diplomskega dela.
Teoretičnemu delu sledi metodološki del, ki zajema predstavitev metodologije Delphi raziskave.
V drugem delu so podani rezultati prvega kroga Delphi raziskave o naravoslovnem izobraževanju v
Sloveniji. Podana je primerjalna analiza podatkov pridobljenih z vprašalnikom, uporabljenem v
prvem krogu Delphi raziskave v Sloveniji, iz katere sledi diskusija z zaključki. Zaključek zajema
inovativen model poučevanja naravoslovnih predmetov, s poudarkom na kemiji, ki ga je bilo moč
oblikovati na osnovi rezultatov pridobljenih v prvem krogu Delphi raziskave v Sloveniji.
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2 TEORETIČNI DEL
Vsebine naravoslovnih predmetov pogosto veljajo za abstraktne in posledično težje razumljive.
Trditev temelji na obsežni predhodni deskriptivnosti, ki je značilna tako za kemijo kot tudi za
fiziko, predvsem pa za biologijo. Eden od izzivov sodobnega naravoslovnega izobraževanja je
premik poudarka od učenja novih strokovnih izrazov proti razumevanju naravnih pojavov. Pri tem
je med naravoslovnimi vedami kemija zlasti zaradi svoje do nedavnega pretežno deskriptivne
naravnanosti precej obremenjena z množico strokovnih izrazov. Premik poudarka poučevanja od
naštevanja pojmov in definicij proti razumevanju ni preprost. Učitelji so pri poučevanju dolga leta
uporabljali strokovne izraze in si težko predstavljajo, kako naj bi vsebina pouka izgledala brez njih.
Po drugi strani pa so problem tudi učenci sami, predvsem starejši, ki so skozi leta neustreznega
izobraževanja prišli do sklepa, da je učenje besed in povedi na pamet isto kot razumevanje
konceptov. Splošno razširjeno nagnjenje učencev, da ne dojemajo razlike med pomnjenjem in
razumevanjem, je lahko za učitelja dodatna spodbuda, da izboljša sposobnost svojih učencev za
učenje vsebine ter s tem pri njih doseže trajnejše in uporabnejše znanje. Splošni kriterij za uvajanje
novih strokovnih izrazov je njihov pomen za spodbujanje razmišljanja in za učinkovito
sporazumevanje. Znanje določenih strokovnih izrazov je nujno, da lahko učenci razmišljajo in
razpravljajo o naravnih pojavih ter razvijajo sposobnost za jasno in jedrnato izražanje. Vpeljava
novega strokovnega izraza je smiselna, kadar se ideja, ki jo ta izraz opisuje, pogosto pojavlja v
nadaljnjem izobraževanju. Ravno tako je pomembno, da se učenci naučijo strokovne izraze, ki se
pogosto uporabljajo v vsakdanjem življenju in v javnih občilih. Vsekakor pa morajo učenci vedno
dobro razumeti pomen strokovnih izrazov, ki jih uporabljajo. Vpeljevanje novih izrazov je
nadgradnja osnovnega razumevanja naravnih pojavov. Pretirano poudarjanja pomena strokovnih
izrazov učenje namreč oddaljuje od razumevanja. Poleg tega je pri tem naravoslovna znanost pri
pouku napačno predstavljena kot učenje »pomembnih, zapletenih besed« in ne kot postavljanje
vprašanj o delovanju sveta in iskanju odgovorov nanje (American Association for the Advancement
of Science, 2001). Kemijo tako veliko učencev in dijakov uvršča med težje predmete, ki so premalo
osnovani na praktičnem delu. Težave učencev pri razumevanju vsebin pa lahko povzročijo različni
vzroki. Pomembno je, da učitelji te vzroke poznajo, jih skušajo odpraviti in pri učencih vzbudijo
interes za učenje.
Poleg učiteljevih osebnostnih lastnosti je predpogoj za odpravljanje težav dobro strokovno znanje,
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poznavanje psihologije in pedagogike ter informacijskih tehnik za prikaz abstraktnih naravoslovnih
vsebin (Marušič, 1994).
Učna vsebina, ki je v veliki meri osnovana na abstraktnih pojmih, je za učence velikokrat
neprivlačna in jih od učenja pogosto celo odvrača. Zaradi tega dolgoročen pogled na učenje
naravoslovja ni optimističen, saj je v nasprotju s cilji po kvalitetnem naravoslovnem znanju. Učenje
naravoslovnih predmetov naj učencem ne bi povzročalo nelagodja, bilo naj bi jim blizu, kajti danes
je znanje, povezano z naravo in njenimi zakonitostmi, vse pomembnejše. Povezavo z naravo
vzpostavimo z lastnim zanimanjem, krepimo in nadgrajujemo pa jo z nenehnim izpopolnjevanjem
znanja. Največ znanja sistematično usvojimo v šoli pri pouku in raznovrstnih aktivnostih, ki jih pri
pouku kemije in ostalih naravoslovnih predmetov ni malo. Kljub temu je z Delphi študijo dokazan
pedagoški primanjkljaj, ki zbuja skrb predvsem na področju naravoslovne pismenosti.

2.1 Delphi raziskave v naravoslovnem izobraževanju
Delphi metodološki pristop je bil razvit leta 1950 v Kaliforniji, ZDA, na Univerzi UCLA v Sveti
Moniki. Z njim so želeli nadgraditi usmerjeno raziskovalno delo v izboljševanju napovedovanja
politike. S pomočjo Delphi raziskav, ki sodijo med subjektivno-intuitivne metode predvidevanja2 o
določeni problematiki, lahko poglobljeno raziskujemo specifične pojave v izbranih skupinah
posameznikov, ki se ukvarjajo s preučevano dejavnostjo (Blind, Cuhls in Grupp., 2001). V našem
primeru so to različni uporabniki naravoslovja v družbi. Metoda je dobila ime po Oraclue na reki
Delphi; starogrškem preroku, ki lahko napoveduje prihodnost, saj lahko s to metodo ugotavljamo
trenutna stanja o raziskovanih primerih in tako na osnovi tega napovemo spremembe, smernice in
modele, ki bi lahko izboljšali stanje, ki so ga opisali udeleženci Delphi raziskave. Razpoznavne
značilnosti te metode so: (1) ves čas stalne skupine sodelujočih anketirancev, (2) anonimnost
prispevkov anketirancev ter (3) vplivanje mnenja enega udeleženca na druge udeležence znotraj
skupine z logiko svojega argumenta. Taka komunikacija je učinkovita, saj skupina posameznikov
deluje kot celota, ki rešuje kompleksnejše probleme (Miller et al., 2003).
Značilnost Delphi raziskave je tudi v tem, da je sestavljena iz več krogov. V prvem krogu
raziskovalci anketirancem zastavijo vprašanja v najširši možni obliki. Udeleženci raziskave nanje
običajno odgovarjajo esejsko, zato jim izpolnjevanje vprašalnika vzame največ časa. Drugi in vsak
2

Subjektivno-intuitivna metoda predvidevanja: metoda, pri kateri posameznik, vključen v raziskavo, intuitivno izrazi

svoje predvidevanje ali mnenje o določeni stvari.
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naslednji krog raziskave udeležencem omogoča vpogled v rezultate prvega kroga. Na ta način lahko
udeleženci v naslednjem krogu svoje mnenje o določenem vprašanju spremenijo ali pa še vedno
vztrajajo pri že prej izraženem mnenju. Delphi raziskave so vedno anonimne in se v zadnjih desetih
letih uporabljajo tudi v družboslovnem raziskovanju in tehniki. S pomočjo tovrstnega raziskovanja
je mogoče predvideti oziroma napovedati določene pojave v prihodnosti. Metoda je zelo primerna
za vrednotenje inovacij v nekem okolju. Delphi študije so na splošno dokaj zapletene raziskave, ki
zahtevajo kar nekaj sredstev. Zahtevnost je odvisna tudi od tega, kako široko se raziskava zastavi.
Delphi raziskava zahteva daljšo pripravo in natančno izdelan načrt, z vključenimi več zaporednimi
krogi, ki so vezani drug na drugega, podatki pridobljeni v posameznih krogih pa se kompleksno
analizirajo. Če raziskava vključuje tudi praktično delo, to poteka v manjših skupinah. Vsebina
Delphi študij so navadno vprašanja o katerih znanost še nima natančnih odgovorov. Osebe
vključene v raziskavo tako podajajo ocene ali njihova osebna mnenja. V Delphi raziskavi vedno
sodelujejo strokovnjaki iz različnih področij, ki imajo izkušnje in znanje o določeni temi, ki je
predmet raziskovanja. Na ta način skupina izbranih strokovnjakov poda svoja mnenja, na osnovi
katerih se lahko napove uspešnost določene novosti, ki se uveljavlja ali pa naj bi se uvedla v bližnji
prihodnosti. Poleg tega se med potekom raziskave strokovnjaki seznanijo z določenimi novostmi,
saj so s sodelovanjem v raziskavi vključeni v branje in študijo mnenj ostalih sodelujočih. Tako
imajo v vseh krogih raziskave priložnost, da spremljajo in zbirajo nove informacije, ki so v danem
trenutku najbolj aktualne na obravnavanem področju. Sodelujoči v Delphi raziskavi naj bi
komunicirali med seboj. Delphi metoda se uporablja predvsem pri ocenjevanju in oblikovanju
nekega mnenja, ki se tiče kompleksnejših vprašanj z dolgoročnim namenom. Pred začetkom
raziskave si mora raziskovalec vedno postaviti naslednja vprašanja: (1) Kaj je moj cilj
raziskovanja?, (2) Koliko sredstev imam za raziskavo na razpolago (finance, dovolj raziskovalcev
za pomoč pri izvedbi raziskave...)?, (3) Ali je Delphi metoda raziskovanja za moj raziskovalni
problem ustrezna?, (4) Kako in na kakšen način lahko udeleženci oblikujejo svoje izjave? in (5)
Kakšna so vprašanja, ki bodo udeležencem postavljena?
V začetku raziskave je potrebno oblikovati raziskovalni odbor. To je skupina strokovnjakov, ki
raziskavo vodi in usmerja. Ta vodilna skupina nato določi ekipe, ki delajo po natančnem
logističnem načrtu, ki je vnaprej pripravljen. Delo v taki raziskovalni skupini mora biti dobro
organizirano in skrbno načrtovano. Ko je načrt raziskave v grobem opredeljen, se določi eno ali več
okvirnih tematskih področij, ki so raziskovalno zanimiva in smiselna. Med potekom raziskave se
lahko področja kadarkoli doda, odvzame ali se jih preimenuje. Bolj ustvarjalen način pa je poiskati
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delovne skupine raziskovalcev, katerih naloga je strukturiranje raziskovalnega področja in
oblikovanje okvirnih tem. Naslednji korak raziskave je razvoj kriterijev za vrednotenje in analizo
odgovorov. Slednje je odvisno od postavljenih vprašanj, medtem ko je eden izmed glavnih kriterijev
predviden čas izvedbe. Delphi študije lahko potekajo tudi več let. Število udeležencev v Delphi
raziskavi je odvisno od več dejavnikov, na primer od števila zajetih tematskih področij, od področja
raziskovanja, od pričakovanih izidov študije in od interesa, da udeleženci sodelujejo v njej.
Povprečno število udeležencev v Delphi raziskavah je navadno okoli 100. Zaključna interpretacija
dobljenih rezultatov raziskave navadno temelji na statistični analizi vseh podatkov zajetih v
različnih krogih študije. Podatki iz raziskave so nato največkrat prikazani tabelarično, pa tudi
grafično (Blind, Cuhls in Grupp, 2001).
2.1.1 Delphi raziskava o globalnem segrevanju Zemlje
Glede na navedeno je mogoče povzeti, da je Delphi raziskovani pristop zastavljen razmeroma
široko, zato je ta metodologija uporabna tudi za raziskovanje na različnih področjih. Ruth, Streveler,
Olds in Miller (2003) so izvedli Delphi raziskavo, katere cilj je bil doseči skupno soglasje v skupini
izkušenih strokovnjakov s področja kemijske tehnologije in inženiringa glede pomena temeljnih
pojmov o globalnem segrevanju Zemlje zaradi prometa. Namen raziskave je bil opredeliti tiste
pojme, ki so z vidika strokovnjakov zelo pomembni, pa vendar pri študentih povzročajo težave v
razumevanju koncepta globalnega segrevanja, ki je povezano z vse večjo uporabo avtomobilov na
Zemlji.
V raziskavi je sodelovalo 30 uglednih strokovnjakov s področja kemijskega inženiringa ter fizike in
matematike. Vsi sodelujoči so tudi avtorji knjig in učbenikov obravnavane vsebine. S pomočjo
Delphi raziskave želijo najprej poiskati vrzeli v razumevanju obravnavanih pojmov in nato vsebine,
ki zajemajo te pojme, popraviti oziroma dopolniti v smislu, da bodo študenti vsebino bolje
razumeli. Podatki študije lahko učiteljem dolgoročno pomagajo izbrati primerne teme in metode
poučevanja teh vsebin, ki bi omogočale doseganje boljše naravoslovne pismenosti študentov.
Delphi raziskava je v tem primeru potekala v treh krogih z začetno fazo nič. V fazi nič se je
oblikoval raziskovalni odbor, sestavljen iz 30 strokovnjakov z obravnavanega področja, ki je vodil
celoten projekt. Na začetku so pripravili seznam študentom težje razumljivih vsebin in jih razvrstili
v 60 različnih pojmov. Štirje raziskovalci so teh 60 pojmov oblikovali v 28 različnih kategorij. Te
kategorije so bile izhodišče za prvi krog Delphi raziskave. V prvem krogu sta bila oblikovana dva
vprašalnika. Vsak izmed sodelujočih v raziskavi je za vsako kategorijo podal svoje mnenje o: (1)
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deležu študentov, ki pojmov znotraj kategorije ne razumejo in (2) kako pomembno je za študenta,
da te pojme razume. Na podlagi tega je bila oblikovana lestvica ocen 0–10, pri čemer je ocena 0
pomenila, da nihče od študentov tega pojma ne razume oziroma ni pomembno, da ta pojem študenti
dobro razumejo. Ocena 10 pomeni, da ta pojem razume vsak oziroma zelo je pomembno, da ta
pojem študenti dobro razumejo. Pri vseh kategorijah so imeli udeleženci možnost izbire, da
kategorije v primeru premalo izkušenj ni potrebno ovrednotiti. Analiza podatkov prvega kroga je
dala skupine udeležencev, ki so v prvem krogu odgovarjali z enakimi ali zelo podobnimi odgovori.
Te skupine so nato služile za izpeljavo drugega kroga Delphi raziskave. V drugem krogu raziskave
so bili isti udeleženci naprošeni, da na vsako vprašanje prvega kroga podajo srednji odgovor in
obenem ocenijo vrsto, ki je vsebovala 50 % odgovorov iz prvega kroga. Svoje ocene so morali
udeleženci tudi pojasniti. V tretjem krogu je bila zagotovljena srednja ocena drugega kroga. Na
podlagi zadnjega (tretjega) kroga Delphi raziskave je bilo izbranih dvanajst najpogostejših in
najpomembnejših pojmov povezanih z globalnim segrevanjem ozračja zaradi vpliva prometa. Na ta
način so bili po treh krogih Delphi raziskave s soglasjem udeležencev strokovnjakov na področju
okoljskih vplivov prometa izbrani najpomembnejši in hkrati za učence najbolj nerazumljivi pojmi
obravnavane teme. Ti zaključki predstavljajo nov izziv pri poučevanju teh vsebin na univerzitetni
ravni v prihodnje, saj je potrebno ugotovljene pojme, ki so težji ali povzročajo večje število
napačnih razumevanj pri študentih, natančneje in bolj nazorno pojasniti. Ker so bile ocene
strokovnjakov glede izbranih pojmov izredno podobne, je mogoče sklepati, da se je z raziskavo
potrdila hipoteza o slabem ali celo napačnem razumevanju pojmov povezanih z globalnim
segrevanjem zaradi povečanja uporabe avtomobilov (Ruth et al., 2003).

2.2 Raziskovanje naravoslovnega izobraževanja z Delphi pristopom
Raziskave poučevanja naravoslovja (Hin Wai Yung, Zhu, Ling Wong, Wai Cheng in Yin Lo, 2011)
kažejo šest dimenzij kakovostnega naravoslovnega poučevanja. Te so: (1) osredotočanje na učenje
naravoslovja, (2) sprotno reševanje težav, ki jih imajo učenci in dijaki z učenjem naravoslovja, (3)
spodbujanje učencev k učenju in zanimanju za naravoslovne predmete, (4) ustvarjanje ugodne učne
klime, ki spodbuja delo in razvoj znanja, (5) spodbujanje pogostejšega eksperimentiranja in (6)
kvalitetna priprava učencev in dijakov na nacionalna preverjanja znanja. V raziskavi so se med
učitelji in učenci pokazale velike pomanjkljivosti glede konkretne predstave obravnavanih
naravoslovnih pojmov pri pouku. Neskladje glede razumevanja naravoslovnih pojmov se je
pokazalo tudi pri pisanju mature. Prav zato so se vprašali, kakšni so konkretni razlogi za te
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pomanjkljivosti v znanju.
V številnih državah po svetu so potekale študije, ki so opisale stanje poučevanja naravoslovja na
vseh ravneh šolanja (Brown, 1974; Tobin in Fraser, 1988; Yager, Hidayat in Penick, 1988; Harlen,
1998; Goodrum, Hackling in Rennie, 2001). Poučevanje in učenje naravoslovnih predmetov
zaznamuje slaba naravoslovna pismenost. Vzrok temu so nepravilni načini poučevanja in izbor
naravoslovnih konceptov ter vsebin. Za izboljšanje te situacije se najprej predlaga identifikacija
težav razumevanja naravoslovnih pojmov (Tobin in Fraser, 1988; Treagust, 1991; Tyler, 2003;
Waldrip, Fisher in Dorman, 2009). Identifikacija in opisi težav ter predlogi njihovega odpravljanja
bi učiteljem lahko zagotovili smernice za zasnovo drugačnih, inovativnih in prenovljenih pristopov
poučevanja ter bi tako lahko privedli do učinkovitejšega poučevanja naravoslovja v šoli in s tem
boljše naravoslovne pismenosti učencev. Raziskave (Brown, 1974; Tobin in Fraser, 1988; Yager,
Hidayat in Penick, 1988; Harlen, 1998; Goodrum, Hackling in Rennie, 2001; Hin Wai Yung et al.,
2011;) so v zadnjih štiridesetih letih pokazale, da je poučevanje proces, ki ne vključuje samo
učencev in njihovega znanja, temveč ima pri tem pomembno vlogo tudi učitelj in njegovo
poznavanje procesa poučevanja in učenja. V pregledih raziskav se odkrije, da je praktične metode
dela v razredu določila osnova učiteljevih miselnih procesov, teorije in prepričanj. Učitelj sam je bil
tisti, ki je v določenem trenutku obravnave učne vsebine po svoji presoji vpeljal praktično metodo
dela (na primer delo v parih, skupinsko delo, in podobno). Realizacija tega je privedla do povečanja
interesa za učenje naravoslovja (Brown, 1974). Naravoslovno izobraževanje, predvsem pouk,
metode in oblike dela, ki jih uporablja učitelj, je osnovano na standardnih vsebinah, ki jih določa
učni načrt. Učitelji v pouk vključujejo učinkovite prakse poučevanja, ki so jih sami predhodno
preizkusili. Prav tako skušajo upoštevati učenčeve želje po morebitnem poglabljanju kakšne,
učencu zanimive, učne vsebine. Pomembno je, da se med učitelji in učenci med potekom pouka
neprestano vzpostavlja dialog, tako o poučevani temi, kot tudi o načinu poučevanja. Ta mora biti
obojesmeren, vendar se ob tem učenčeve ideje o tem, kako spremeniti poučevanje, ne bi smele
obravnavati kot dokončne. Rešitev tega je učiteljeva pripravljenost pogajati se z učenci, jih pravilno
usmeriti in obenem podati odgovor na njihova izražena stališča. Raziskava je pokazala, da bi se ob
povečanju tistih naravoslovnih vsebin, ki so aktualne in blizu učencem, znanje in zanimanje za
naravoslovje močno povečalo. Pri vodenju pouka naravoslovja, ki bo spodbudil zanimanje učencev
do obravnavane vsebine, pa ima dobra učiteljeva pripravljenost na pouk in strokovnost ključen
pomen (Hin Wai Yung et al., 2011).
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2.3 Sodobna družba in naravoslovno izobraževanje
Izjemni napredki v znanosti in tehnologiji, med drugim genski inženiring, izjemen razvoj
farmacevtske industrije, uporaba tekočih kristalov, odkritja novih spojin, ugotavljanje njihove
uporabnosti, so povzročili spremembe kakovosti življenja ljudi, saj je le-to že precej odvisno od
uporabe sodobne tehnologije. Kdo si danes še zna predstavljati življenje brez avtomobila,
mobilnega telefona, osebnega računalnika, energijsko bogate hrane in kvalitetnih zdravil? Ljudje
novosti naravoslovnih znanosti preko medijev spoznavamo vsak dan, česar pa se velikokrat sploh
ne zavedamo. Zlasti izrazit razvoj medicine in biotehnologije človeštvu vzbuja več upanja za dolgo,
zdravo in srečno življenje. Po drugi strani pa ta razvoj prinaša veliko etičnih vprašanj, ki lahko
vplivajo na človeško dostojanstvo (Hyunju, Hyunsook, Kyunghee, Sung-Won, Dana in Zeidlerc,
2011). Pri tem učitelji velikokrat ne znajo najti ali težje najdejo načine, kako uskladiti pomen
dosežkov naravoslovja za družbo na eni strani in etičnih vprašanj na drugi strani. Potrebno je vedeti,
da se otroci predvsem na predšolski stopnji in prvih letih osnovne šole niso zmožni sami odločati,
kaj je za njih dobro in kaj ne. Otrok pri tem izbere tisto, kar mu v tistem trenutku najbolj ugaja. Prav
zato je šola situacija, kjer se učimo za življenje. Pri tem veliko vlogo igrajo aktualni dogodki doma
in po svetu. Pomembni so tisti dogodki, ki se tičejo naravoslovja v družbi, ki so lokalni okolju, kjer
učenci živijo. Pri pouku naravoslovja pa se lahko uporabijo tudi obsežnejši in globalni problemi,
kot so tanjšanje ozonske plasti ali povečan vpliv tople grede in s tem spremenjene podnebne
razmere, radioaktivne snovi (npr. nesreča jedrske elektrarne v ruskem Černobilu leta 1980 ali
eksplozije reaktorjev v jedrski elektrarni Fukušima na Japonskem leta 2011 po uničujočem potresu
in tsunamiju), genski inženiring in drugo. Ti aktualni dogodki so pri poučevanju naravoslovnih
predmetov izrednega pomena, saj so imeli velik vpliv na življenje ljudi. Le s kvalitetnim znanjem
lahko človek oblikuje svoje mnenje o določeni stvari in tako uravnoteženo argumentira svoje
odločitve tudi kot odrasel in odgovoren državljan. S pomočjo znanja lahko posameznik stori
konkretna dejanja, ki pripomorejo k zmanjšanju okoljskih problemov (npr. uporaba goriva, ki daje
manj ogljikovega dioksida …) ali pa manjše celo odpravi (npr. zmanjšanje količine odpadkov na
lokalnem odlagališču zaradi ločevanja odpadkov doma …). Državljan naj bi imel oblikovane tri
komponente odgovornega ravnanja v življenju: (1) okoljevarstveni pogled na svet, (2) družbenonaravoslovno odgovornost ter (3) socialno in moralno sočutje.
V okviru okoljevarstvenega pogleda na svet je predlagan širši in celovitejši pogled na trenutne
pereče okoljske probleme. Okoljevarstveni okvir temelji tudi na razumevanju sobivanja ljudi z
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uporabo tehnologije v naravnem okolju. Znotraj tega okvira sta postavljeni dve načeli: (1) odnos
človeka z Zemljo in njenimi zakonitostmi ter skrb zanjo in (2) učenje z raziskovanjem življenjskega
prostora ter vključevanje učencev v razne krožke in gibanja, ki se ukvarjajo z varovanjem okolja, v
katerem živijo. Učenci se o naravi morajo učiti, saj le na ta način spoznajo njene značilnosti,
razsežnost, lepoto in tudi vrednost za življenje človeka in ostale organizme. Tako se posredno
naučijo tudi odgovornosti. Z učenjem teh vsebin učenci spoznajo, da je upravljanje s skupnim
dobrim, ki nam ga nudi narava, pomembno za zagotavljanje trajnostne prihodnosti za vse prebivalce
planeta. O omenjenem okoljevarstvenem okviru govori tudi študija (Hyunju et al., 2011), s katero
so preučevali odnos človeka do okolja in analizirali povezavo med okoljem in vedenjem človeka.
Rezultati tako kažejo, da so okoljsko osveščeni ljudje bolj kritični do narave. Vključeni so v
številne prostovoljne organizacije, ki se zavzemajo za ohranjanje narave in njene dediščine.
Raziskava kaže, da je za razvoj učenčeve družbeno-naravoslovne odgovornosti pomembno aktivno
sodelovanje učencev v skupinskem delu in praktično znanje. Pomembno je, da učenci razvijajo
kritično mišljenje za delovanje v perspektivni družbi. Učenci pogosto ne prevzemajo odgovornosti,
ker se za svoja dejanja in osebne odločitve čutijo neodgovorne, to odgovornost pa je potrebno
razviti med izobraževanjem.
Kadar govorimo o socialnem in moralnem sočutju, je potrebno poudariti, da je pri vsakem
posamezniku v sodobni družbi potrebno razviti sočutje in spoštovanje do drugih ljudi oziroma do
vseh ostalih živih bitij in okolja. Raziskava kaže, da bi morali učenci med poukom spoznati možne
skrbi in težave sočloveka. Učitelji bi morali učencem problem pojasniti in jih usmeriti h konkretnim
dejanjem pomoči na način, ki je etično odgovoren. Poleg tega naj bi učitelji spodbujali skrb za
živali, rastline in ostalo okolje podobno kot skrbimo ljudje za ljudi.
Povzeti je mogoče, da z naravoslovnim izobraževanjem lahko razvijamo tudi družbeno odgovorne
državljane, ki delujejo v odrasli dobi v skladu z družbenimi vrednotami (Hyunju et al., 2011).
Postavi se vprašanje, kako lahko učenci samostojno razrešijo družbeno-naravoslovni problem.
Učenci in dijaki imajo možnost, če se učijo naravoslovje z iskanjem rešitev na določene družbenonaravoslovne probleme, da uspešno sledijo in obenem tudi sodelujejo v razpravah, ki se navezujejo
na problematiko npr. trajnostnega razvoja in podobno. Odločanje o vprašanjih trajnosti je precej
kompleksno in vključuje širok razpon možnih načinov ukrepanja. Pri učenju na osnovi problemov
trajnostnega razvoja učenci pridobijo sposobnosti strukturiranega odločanja, ki so bistvenega
pomena za oblikovanje ustreznih odločitev. Vendar pa so te razprave v procesu učenja naravoslovja
za učence in dijake zahtevne, saj je potrebno razumevanje zapletenih naravoslovnih in družbenih
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vprašanj. Osrednji cilj naravoslovnega izobraževanja je naučiti učence, da bodo kritično misleči
državljani, ki imajo o vsem dobro znanje in se znajo sistematično odločati. Ukvarjanje z družbenonaravoslovnimi vprašanji, za katera enoznačne rešitve praktično ne obstajajo, je bistveni del
naravoslovne pismenosti. Ameriško združenje za razvoj naravoslovja (AAAS) je kompetence
naravoslovne pismenosti v različnih standardih vključilo tudi v učne načrte naravoslovnih
predmetov. Zaključiti je mogoče, da bi glede na to, da družbeno-naravoslovni problemi niso
pogosto vključeni v naravoslovno izobraževanje, morali učitelji in avtorji učnih materialov razvijati
nove učne materiale, ki bi te vsebine sistematično vpeljale v pouk naravoslovja (Baron, 1998;
Haidt, 2001; Gresch, Hasselhornb in Bogeholz, 2011; Hyunju et al., 2011; Khishfe, 2011).
Haidt (2001) postavi ugotovitev, da večina etičnih odločitev temelji predvsem na intuiciji, ne pa tudi
na racionalnem mišljenju. Baron (1998) celo pravi, da imajo lahko intuitivne odločitve katastrofalne
posledice. To še posebej velja za kompleksne odločitve, kot je na primer trajnostni razvoj. Tako pri
poučevanju kot tudi pri vzgoji moramo učence soočati z procesi odločanja. Učenci morajo biti
sposobni spopadanja z več merili odločanja neke situacije, ki vključuje konkurenčne cilje. Učenci
naj bi bili samostojni oblikovalci lastnih sklepov. Ti so končen rezultat odločanja in se izoblikujejo
v postopku izbire ustreznih možnih rešitev ter dokazom za in proti tem rešitvam. Dokaze »za in
proti« je potrebno učence naučiti pretehtati in se na njih ustrezno odzvati. Prednosti in slabosti
možnih predlogov je potrebno znati razbrati s premislekom, ki pa je lahko tehten samo s seznamom
ustreznih meril in dovolj velike količine zbranih informacij. Pri izbiri dokončnega sklepa se morajo
učenci zavedati tudi ustreznih posledic, ki ob tem nastanejo. Odločitve torej ne pomenijo le uporabe
strategije odločanja kot kognitivni proces, temveč tudi izbor ustreznih strategij odločanja kot
metakognitivni proces. Strategijo odločanja lahko krepimo pri reševanju posebnih nalog, ki
poudarjajo tri ključne elemente: premišljevanje, zmogljivost in samorefleksijo.
Po teoriji samoodločanja sta motivacija in uspešnost podprti, če so v učnem okolju izpolnjene tri
osnovne psihološke potrebe: zaznavanje pristojnosti, avtonomije in povezanosti (Gresch et al.,
2011).
Za učence in dijake to pomeni, da so aktivno vključeni v aktualno dogajanje okoli sebe. To jim daje
priložnost za razmislek o problemih, ki so za njihovo življenje in tudi življenje v prihodnje še kako
pomembni. Stalna vključenost v to človeka pripravlja, da bo v prihodnje sprejemal boljše odločitve,
ki so ključne za razvoj naravoslovno pismenih državljanov. Vse skupaj ustvarja pravo demokratično
družbeno skupnost. Odločitev naj ne bi bila sklenjena samo na podlagi čustev in osebnih izkušenj,
temveč tudi na podlagi znanstvenih dokazov in spoznanj. Pomembno je, da imajo ljudje pri
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odločitvi moč uporabiti razpoložljive dokaze kot ključna dejstva, da njihove trditve o družbenonaravoslovnem problemu prepričajo v njihov prid tudi druge. Prepričljive odločitve dosežemo le z
dobro argumentacijo dejstev in kvalitetnim temeljem znanja. Učenci in dijaki, ki imajo možnost
argumentiranja, pridobijo tudi nadvse pomembno kritično pristojnost. Khishfe (2011) trdi, da je leta ključnega pomena pri sodelovanju družbeno-naravoslovnih vprašanj in dilem. Med takim
aktivnim načinom učenja sklepanja učenci pridobijo mnogo smiselnih idej in razlag za gradnjo
pojasnil iz obilice podatkov in preostalih mnenj. Razumevanje naravoslovja človeku omogoča, da
veliko lažje razume večplastno človeško naravo znanstvenih dognanj. Razumevanje značilnosti
naravoslovnih spoznanj bi na ta način pomagalo izboljšati pismenost posameznika in tako sčasoma
omogočilo, da državljani igrajo aktivnejšo in učinkovitejšo vlogo v družbi (Khishfe, 2011).

2.4 Sodobne smernice poučevanja naravoslovnih predmetov
V današnjem času je znano, da imajo učenci in dijaki tako pri nas kot tudi po svetu številne težave
pri razumevanju naravoslovnih pojmov, še posebej kemijskih. Težave izhajajo iz narave kemije
same, saj so kemijski pojmi kompleksni in abstraktni, zato veljajo za težje razumljive. Pri
poučevanju kemijskih pojmov se moramo zavedati našega cilja in želje, da učenec oziroma dijak
doseže celostno razumevanje pojmov, zato je pomembno, da pojme razložimo tako, da so za učence
smiselni. Zlasti pri razlagi kemijskih pojmov mora učitelj nemalokrat poseči na raven delcev snovi
in njihovih interakcij. Če je predstavitev sveta delcev smiselna, potem omogoča učencu, da generira
strokovno ustrezno, poglobljeno in trajno naravoslovno znanje na zanj razumljiv način. Na ta način
bo to znanje učencu služilo kot dobra osnova pri nadgradnji razumevanja naravoslovnih pojmov na
naslednjih ravneh izobraževanja. Vse to dolgoročno pomeni nastanek naravoslovno dobro
pismenega državljana. Po drugi strani je mogoče reči, da neustrezno predstavljena kemijska vsebina
učencu predstavlja breme, zdi se mu nesmiselna in neuporabna. Če se to pri poučevanju nenehno
ponavlja, učencem oziroma dijakom kemija ali nek drug naravoslovni predmet predstavlja
nelagodje in se ga posledično težko učijo. Kompleksnost poučevanja in učenja kemijskih pojmov na
vseh naravoslovnih področjih, se kaže predvsem v naravi kemijskih pojmov, ki jo je mogoče opisati
na treh ravneh: (1) prvo raven predstavlja dejansko raven nekega naravoslovnega procesa, ki ga
lahko opazujemo na makroskopski ravni; ker na tej ravni naravni proces zaznavamo s čutili, ji lahko
pravimo tudi senzorna (zaznavna) raven in je zato učencem oziroma dijakom najbolj blizu, (2) na
drugi ravni, ki je prav tako dejanska raven nekega naravoslovnega pojava, razložimo opažanja s
teorijami, ki temeljijo na atomski, molekularni ali ionski oz. submikroskopski ravni delcev, (3)
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obema ravnema sledi še tretja raven, za katero je bistvena pretvorba prvih dveh ravni v ustrezne
simbole, ki predstavljajo simbolno raven naravoslovnega pojma; simboli, ki omogočajo
enostavnejšo interpretacijo dejanskega stanja naravoslovnih pojavov, so običajno kemijski simboli,
formule in enačbe, matematične enačbe ter različne shematske in grafične predstavitve (Devetak,
2012).
Johnstone (1982) je bil prvi, ki je sistematično nakazal pomen submikroskopske ravni
naravoslovnega pojma za boljše razumevanje kemijskih pojavov. Vse tri prej omenjene ravni
kemijskega pojma je zato povezal v t.i. trikotnik trojne narave kemijskega pojma, ki prikazuje
njihovo soodvisnost (Shema 1).
Makroskopska

Submikroskopska

Simbolna

Shema 1: Johnstonov model; trikotnik trojne narave kemijskega pojma (Johnstone, 1982).

Na shemi 2 pa je prikazan model soodvisnosti treh ravni naravoslovnih pojmov (STRP model). Ta
nazorno nakazuje vse elemente modela originalnega Johnstonovega modela ter njihove povezave, ki
omogočajo učenje, s tem pa oblikovanje ustrezne in pravilne razlage nekega kemijskega pojma.
Makroraven
vizualizacijske metode

dejansko stanje

Mentalni
model
Submikroraven

predstavitev dejanskega stanja

Simbolnaraven

Shema 2. Model soodvisnosti treh ravni naravoslovnih pojmov (STRP model) (Devetak, 2005).
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STRP model temelji na različnih teorijah učenja kot so: Paiviova dvojna kodna (Paivio, 1986),
Mayerjeva SOI (Select, Organize, and Integrate) teorija smiselnega učenja (Mayer, 1996),
Johnstonov model procesiranja informacij (Johnstone et al., 1994), kognitivna teorija
multimedijskega učenja (Moreno in Mayer, 2000) ter Mayerjeva teorija učinkovitih ilustracij
(Mayer, 1993).
Pri poučevanju naravoslovja se moramo zavedati, da se njegova kompleksnost kaže tudi v
poučevanju. Vsebine, ki vključujejo težje razumljive in abstraktne pojme iz narave, mora učitelj
učencem ustrezno predstaviti.
Model poučevanja in učenja kemije, ki odraža njeno kompleksnost je predstavljen v Shemi 3.
Ustrezni mentalni model
kemijskega pojma
Abstraktni

Simbolna

specializirani

učenja

H2O(l)
Izobraževalna
strategija

Raven abstraktnosti

Socialni kontekst

predstavitve kemijskega pojma

raven

(simbolni jezik;
submikrojezik)

Submikro
raven

metode

STRP
Model

Raven
kompleksnosti
izražanja

Makro raven
- Vizualizacijske

jezik

Konkretni znani
jezik

Kemijska pismenost
(makrojezik)
- metavizualna kompetenca

- Ustrezna raba
jezika

- integracija trojnosti pojmov
- formalno-logične sposobnosti
- zavedanje pomena kemije
- večji interes poglabljanja

KEMIJA

UČITELJ

kemijskega znanja

UČNI MATERIAL

UČENEC

Shema 3. Model poučevanja in učenja kemije (Devetak et al., 2010).

Razumevanje zahtevnih kemijskih pojmov, ki so pomemben del naravoslovne pismenosti, mora
učitelj pri pouku doseči z integracijo trojne narave kemijskih pojmov, v pomoč pa mu je raznovrstni
izobraževalni material in pristopi poučevanja. Učenec bo le tako lahko oblikoval ustrezni mentalni
model kemijskih pojmov, ki odraža zadostno raven kemijske pismenosti. Model poučevanja in
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učenja kemije učitelju omogoča lažje spodbujanje učencev k oblikovanju ustreznih mentalnih
modelov naravoslovnih pojavov in omogoča odpravljanje napačnih razumevanj. Učitelj mora biti še
posebej pozoren na kemijske (naravoslovne) pojme, ki niso neposredno zaznavni s čutili. Med njimi
velja omeniti pojme kot so: atom, spojina, molekula, element … Učitelji bi morali spodbujati učenje
z razumevanjem teh pojmov in ne njihovo učenje na pamet (Devetak, 2012).
V prihodnje bo vse večjo vlogo imela sposobnost vizualizacije naravoslovnih, še posebej pa
kemijskih pojmov. Sodobna kemija namreč od uporabnikov zahteva sposobnosti branja in
ustvarjanja vizualizacijskih elementov, na katerih temeljijo sodobne raziskovalne metode. Prav zato
je potrebno učence navajati na različne metode vizualizacije abstraktnih naravoslovnih pojmov že
pri osnovnošolskem naravoslovju (Longden et al., 1991; Jones, 1996).

2.5 Učni načrti in naravoslovna pismenost
V družbi dobra izobrazba velja za pomembno stvar, tudi zato postaja vloga učitelja vedno bolj
pomembna. Pri tem ima velik pomen povezava med učiteljem in njegovim pričakovanjem na eni
strani ter učenci in njihovimi zmožnostmi na drugi strani. Pomembno je, da so z učnimi načrti
zadovoljni tako učitelji ter posredno tudi učenci. Zavedati se moramo vpliva učnih načrtov na
učiteljeva pričakovanja med poučevanjem naravoslovja ter vpliva na učence in njihovo sprejemanje
predpisane učne vsebine. Poleg učnega načrta pa na uspešnost učencev v šoli vplivajo tudi drugi
dejavniki kot so: vodstvo šole, učitelji, starši in učenčeve učne navade in njegovi zastavljeni cilji,
učenčeva sposobnost učenja in pomnjenja, njegova motivacija za učenje ter okolje, v katerem živi
(Lumpe, Czerniak, Haney, in Beltyukova, 2011).
Med naštetimi dejavniki je učitelj med najpomembnejšimi, saj neposredno posreduje učencem
informacije s katerimi oblikujejo lastno znanje. Učencu je učitelj, še posebej pri mlajših učencih,
velikokrat tudi nadomestni starš, ki mu svetuje in ga usmerja med procesom učenja pa tudi širše v
procesu vzgoje. Pri tem je pomembno dobro strokovno znanje učitelja. Dober strokovni razvoj
učitelja pa je mogoče doseči po trodelnem modelu, ki ga predlaga Lumpe s sodelavci (2011) in
vključuje naslednje ključne postavke: (1) osredotočanje na vsebine, ki se jih bodo učenci učili, (2)
vseživljenjsko strokovno izpopolnjevanje in pridobivanje izkušenj in (3) stalno timsko delo med
učitelji. S trajnostno rabo opisanega modela naj bi se močno izboljšala učiteljeva znanja in veščine,
ter prepričanja in stališča, kar bi spodbujalo tudi večje zanimanje učencev za učenje. Le praktičen in
iz vsebin, ki jih imajo učenci radi, dobro strokovno usposobljen učitelj je dober učitelj. Učitelj zna
pri učencih spodbuditi interes za učenje bolj kot nekdo, ki je strokovno šibkejši ali ne uporablja
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inovativnih strategij poučevanja. Učiteljevo prepričanje, da naravoslovje poučuje kvalitetno, ima
vpliv tudi za učence, saj je tak pouk zanimivejši zanje in se učne vsebine kvalitetnejše naučijo.
Učiteljevo prepričanje tako lahko služi kot pomemben dejavnik pri razvijanju študijskih programov
za izobraževanje bodočih učiteljev naravoslovja. Prav zato je mogoče zaključiti z dilemo, ali
študijski programi usposabljanja učiteljev naravoslovja sledijo napredku naravoslovnih znanosti in
potrebam sodobne družbe ter ali upoštevajo učiteljeve poglede na pouk naravoslovja. Prav zato je
potrebno te programe ustrezno posodabljati in vanje vpeljevati take pristope, da bodo iz programa
izstopili sodobno izobraženi učitelji naravoslovja (Lumpe et al., 2011).

2.6 Naravoslovna pismenost
Na razvoj naravoslovne pismenosti je leta 1957 vplivala izstrelitev Sputnika (prvi sovjetski umetni
satelit) v vesolje. V ZDA so ugotovili, da ljudje slabo poznajo razvoj in pomen naravoslovja. Hurd
(1958) je definiral naravoslovno pismenost kot poznavanje naravoslovja, potrebno za racionalno
razmišljanje o znanosti v odnosu do posameznika, družbe, politike, ekonomske problematike in
drugih področij, ki so pomembna za razvoj človeštva. Pozitiven odnos ljudi do naravoslovja podpira
razvoj znanosti in tehnologije (Waterman, 1960). Pella in Ohearn (1966) navajata, da naravoslovno
pismen posameznik razume osnovne naravoslovne pojme ter soodvisnost med naravoslovjem in
družbo, priznava znanstveno etiko naravoslovnega raziskovanja ter razlikuje med naravoslovjem in
tehnologijo. Naravoslovna pismenost je odvisna od družbenega okolja (Gilbert in Treagust, 2009).
V tem kontekstu razlikujemo: (1) nominalno naravoslovno pismenost (prepoznavanje nekaterih
pojmov, pri tem je potrebno upoštevati tudi napačna razumevanja), (2) funkcionalno naravoslovno
pismenost (ustrezen opis pojma, razumevanje pojma pa je omejeno), (3) pojmovno naravoslovno
pismenost (razumevanje pojmovnih sklopov, razumevanje pristopov raziskovalnega dela), (4) večjo
dimenzionalno naravoslovno pismenost (razumevanje povezovanja naravoslovja z drugimi vedami,
sociološke dimenzije naravoslovja v povezavi z življenjem posameznika).
Naravoslovna pismenost se pričenja pri otroku razvijati že na predšolski ravni. Vzgojitelji lahko
zaradi velike radovednosti otrok pomembno vplivajo na razvoj naravoslovnih pojmov predšolskih
otrok. Pri tem so zelo pomembni odnos in zanimanje vzgojitelja za naravoslovje ter njegova
strokovna usposobljenost. Vzgojitelj je tisti, ki prvi prepozna naravoslovno radovednost otroka.
Vedeti mora, kako naj naravoslovno radovednost pri otroku spodbuja in krepi. Rezultati raziskave
(Ornit Spektor, Yael Kesner, Zemira, 2011), v katero je bilo vključenih 146 vzgojiteljev, kažejo, da
se mora naravoslovno izobraževanje začeti že v zgodnjem otroštvu. Ugotovili so, da le tako pri
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otroku lažje vplivamo na dolgoročen pozitiven odnos do naravoslovja in na večje zanimanje zanj.
Otroci so po naravi radovedni in zato jih zanima vse, kar se v naravi dogaja. Otroke zanima
predvsem življenje rastlin in živali, zvezde, luna, nenavadni zvoki ter predmeti različnih oblik, barv
in velikosti. Njihovo raziskovanje okolice izhaja iz uživanja ob spoznavanju novega. Otrokovo
spraševanje o naravoslovnih pojavih je ključno za pridobivanje začetnih korakov v razvijanju
naravoslovnih pojmov. Opazovanje, razmišljanje in aktivno raziskovanje naravoslovnih vsebin se
dotika občutkov otrok in njihovega zgodnjega interesa do narave. Študije (Ornit Spektor et al.,
2011) so med drugim pokazale, da zgoden stik z naravoslovjem močno pripomore k oblikovanju
trajnih in pozitivnih stališč ter vrednot. Kurikulum za vrtce tako ne vključuje le vsebin, ki se
poučujejo v predšolskem obdobju, temveč tudi smernice za razvijanje odnosa in vrednot do
naravoslovja, ki jih je potrebno odkrivati že v predšolski dobi. Rezultati raziskave (Ornit Spektor et
al., 2011) kažejo, da programi usposabljanja za vzgojitelje vsebujejo zelo malo predmetov z
naravoslovnimi vsebinami. Še posebej niso zastopane vsebine, povezane z delom znanstvenikov,
premalo pa je tudi začrtanih smernic, ki bi spodbujale naravoslovno radovednost med otroki.
Motivacija je ena izmed najpomembnejših psihičnih funkcij, ki obenem pomeni proces izzivanja in
usmerjanja aktivnosti k cilju oziroma k zadovoljitvi potrebe. Vsakršno delovanje in vedenje
posameznika je motivirano, torej tudi učenje v predšolski dobi (Krajnc, 1982; Lamovec, 1986).
Poleg prej omenjene notranje motivacije poznamo tudi zunanjo motivacijo, o kateri govorimo,
kadar se učimo zaradi zunanjih posledic, ki niso nujen sestavni del same dejavnosti, torej učenja.
Učenje je tako le sredstvo za doseganje pozitivnih posledic in izogibanje negativnim. Zunanja
motivacija običajno ni trajna, kar pomeni, da če vir zunanje podkrepitve izgine, dejavnost preneha.
Pogosto je povezana s pritiski in napetostjo, neredko tudi z nizkim samospoštovanjem in
zaskrbljenostjo, zlasti kadar zahtevnim ciljem nismo kos in menimo, da sami s svojim trudom ne
moremo vplivati na izid. Pri tem imajo pomembno vlogo starši. Oni namreč vplivajo na razvoj
otrokove motivacije že ob najzgodnejši mladosti, in sicer s svojim načinom spodbujanja, z
vrednotenjem znanja in dosežkov, s postavljanjem ciljev, z reagiranjem na dosežke ... Za zdrav
otrokov duševni razvoj in za razvoj njegovega odnosa do učenja je pomembno, da ga starši že v rani
mladosti v osnovi sprejemajo kot človeka, mu izražajo zaupanje in ljubezen ne glede na dosežke ter
mu nudijo vso potrebno pomoč in spodbudo za izboljšanje dosežkov (Marentič Požarnik, 2003).
Poučevanje naravoslovja v predšolskem obdobju je postalo obvezno v številnih državah. Študija
(Eshach, 2006) je s prepričljivimi podatki potrdila visoko otrokovo kognitivno sposobnost, ki mu
daje zmožnost dojemanja in razumevanja naravoslovnih pojmov. Te ugotovitve so spodbudile k
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razvoju vrste pristopov za zgodnje poučevanja naravoslovja.
Iz povedanega sledi, da se naravoslovna pismenost razvija že v predšolskem obdobju, nadaljnji
razvoj pa moramo omogočiti učencu na tem področju v šolski dobi. Naravoslovna pismenost lahko
predstavlja želen rezultat učenja učencev in dijakov. Pojem »naravoslovna pismenost« je
razmeroma zapleten, saj obstajajo različna mnenja o tem, kaj naravoslovna pismenost pomeni za
način poučevanja in učne vsebine ter kako se odraža v učnih rezultatih učencev (Smith, Loughran,
Berry, Dimitrakopoulos, 2011).
Naravoslovna pismenost je postala mednarodno priznan izobraževalni slogan in cilj sodobnega
izobraževanja. Izraz se v Združenih državah Amerike običajno šteje kot »javno razumevanje
naravoslovja« (Laugksch, 2000, str. 71). Prav zato so nekateri raziskovalci proti temu, da se pojem
»naravoslovna pismenost« sploh uporablja. Na primer Fensham (2008) trdi, da pojem naravoslovna
pismenost nima določenega pomena ali definicije. Ne glede na to, kako pomen pojma sprejmemo,
so tu vprašanja, kako bodo nove ideje odmevale v učinkovitem delu. Postavljajo se tudi vprašanja o
tem, kako naravoslovno pismenost opredeljujejo učitelji ter kako artikulirajo svoje ideje in
razumevanja v kontekstu učnih načrtov (Fensham, 2008).
Osnovnošolski učitelji so resno zaskrbljeni zaradi slabe oziroma nezadostne naravoslovne
pismenosti svojih učencev, zato so pri zasledovanju te pri učencih še bolj pozorni (Smith et al.,
2011). Razvoj naravoslovne pismenosti je odvisen tudi od vsebine, ki se jo učenci učijo. Smith s
sodelavci (2011) poudarja pomen kriterijev, s katerimi ovrednotimo vsebine, ki so pomembne
oziroma manj pomembne za učence. Vsebine šolskih predmetov se med seboj povezujejo. Tako je
zelo težko določiti, katera vsebina nekega predmeta je bolj pomembna od druge oziroma katera
predstavlja temelj za razumevanje nadaljnjih vsebin. V razpravah o naravoslovni pismenosti je
pomembno tudi mnenje učiteljev, ki pa je velikokrat neupoštevano. Pri razvijanju naravoslovne
pismenosti je pomembna tudi praktična komponenta pouka, saj naj bi učitelji uporabljali metode, ki
krepijo izkušenjsko učenje izven učilnice. Velik pomen ima terensko delo, ki je lahko skupinsko ali
individualno. Tako delo omogoča pristen stik z naravo, ki se zelo razlikuje od učenja o naravnih
zakonitostih iz učbenika pri frontalnem pouku. Poleg terenskega dela mora biti učenje naravoslovja
podkrepljeno z eksperimentalnim delom, ki je del raziskovalnega dela v naravoslovju. Pri
poučevanju moramo pri učencih nenehno zbujati zanimanje in voditi poučevanje tako, da sami
sklepajo na osnovi opažanj pri poskusu. Na ta način razvijajo logično mišljenje in sklepanje, ki je
pri naravoslovju zelo pomembno. Posebna oblika eksperimentalnega dela, ki omogoča razvoj
logičnega mišljenja v večji meri, je tudi učenje naravoslovja z raziskovanjem. Mogoče je reči, da se
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učenci preobrazijo v mladega znanstvenika, ki raziskuje, postavlja hipoteze ter nato sklepa iz
pridobljenih rezultatov, vse to pa lahko pri učencih spodbudi interes za učenje naravoslovja. Učenci
morajo imeti pri tovrstnem odprtem načinu učenja z raziskovanjem dostop do različnih virov
informacij, kjer lahko najdejo informacije in jih kritično ovrednotijo.
Zaključiti je mogoče, da je kljub nedoločenosti izraza »naravoslovna pismenost« pomembno, da se
učitelj sooči s svojim obstoječim razumevanjem naravoslovja in obenem razmisli, kako bi oblikoval
vrsto privlačnih in aktualnih učnih strategij, ki bi spodbudile zanimanje učencev za učenje
naravoslovja in s tem posledično bolje vplival na razvoj naravoslovne pismenosti svojih učencev.
Pomembno je, da učitelji razmišljajo o potrebah učencev pri razvoju naravoslovne pismenosti
(Smith et al., 2011).

2.7 Namen diplomskega dela
Namen diplomskega dela je analiza podatkov prvega kroga Delphi študije, ki je del projekta
PROFILES. V diplomskem delu so predstavljene ideje in mnenja sodelujočih v Delphi raziskavi o
njihovih pogledih na naravoslovno izobraževanje v Sloveniji. Pomembno je, da se pri oblikovanju
naravoslovnega izobraževanja upošteva priporočila različnih strokovnjakov s področja
naravoslovja. Bolte (2008) navaja, da raziskovalci na področju naravoslovnega izobraževanja
izražajo široko soglasje o pomembnosti sodobne naravoslovno-pismene družbe. Splošnega soglasja
o tem, kaj poučevati in kako poučevati, da bi dosegli kvalitetnejšo naravoslovno pismenost, med
strokovnjaki na različnih področjih naravoslovja ni. Prav tako ni soglasja, kako naravoslovno
pismenost vpeljati v izobraževalne procese in obenem določiti, kaj so glavne vsebine in dimenzije
moderne naravoslovne izobrazbe posameznika.
V Sloveniji tovrstnih raziskav še ni bilo opravljenih. S pomočjo Delphi raziskave v Sloveniji lahko
ugotovimo, katere vsebine in izobraževalni pristopi ter katere naravoslovne kompetence naj bi imel
oblikovane šestnajstletnik. Rezultati raziskav pa lahko nadalje služijo za oblikovanje inovativnih
modelov poučevanja naravoslovja, tudi kemije. S pomočjo tovrstnih modelov naj bi pri učencih
dosegli okrepitev priljubljenosti in pomembnosti kemijskega izobraževanja za dosego dolgoročne
naravoslovne, tudi kemijske, pismenosti državljanov (Post, Rannikmae in Holbrook, 2011).
Na osnovi namena diplomskega dela je mogoče postaviti naslednje raziskovalno vprašanje:
 Kakšna mnenja imajo o naravoslovnem izobraževanju predstavniki posameznih interesnih
skupin, ki so sodelovale v prvem krogu Delphi raziskave (dijaki, učitelji naravoslovja,
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svetovalci na področju naravoslovja, izobraževalci učiteljev naravoslovnih predmetov in
znanstveniki na področju naravoslovja)?

3 METODA
3.1 Vzorec
V vzorec prvega kroga Delphi študije je bilo vključenih 91 anketirancev iz različnih interesnih
skupin. Prvi krog Delphi raziskave je potekal v obdobju od januarja 2011 do februarja 2012.
Interesne skupine anketirancev, ki uporabljajo naravoslovje pri svojem delu in so sodelovale v
raziskavi, so:


študenti 4. letnika Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, dvopredmetne študijske smeri:
Kemija – Biologija: 3 anketiranci;



dijaki: 11 anketirancev
- ki v izobraževanju poslušajo naravoslovne predmete: 5 anketirancev;
- ki v izobraževanju ne poslušajo naravoslovnih predmetov: 6 anketirancev;



učitelji naravoslovnih predmetov: 34 anketirancev
- dvopredmetni učitelji kemije, biologije ali fizike z malo izkušnjami: 9 anketirancev;
- učitelji naravoslovnih predmetov v OŠ in SŠ z več izkušnjami: 14 anketirancev;
- mentorji učiteljem pripravnikom: 11 anketirancev;



znanstveniki na področju naravoslovja: 14 anketirancev
- biologija: 6 anketirancev;
- kemija: 3 anketiranci;
- fizika: 3 anketiranci;
- ostalo (veterina, farmacija … ): 2 anketiranca;



izobraževalci učiteljev naravoslovnih predmetov: 21 anketirancev
- biologija: 4 anketiranci;
- kemija: 4 anketiranci;
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- fizika: 4 anketiranci;
- geografija: 4 anketiranci;
- splošno naravoslovje: 5 anketirancev;


svetovalci na področju naravoslovja: 8 anketirancev.

Največji delež sodelujočih v raziskavi predstavljajo učitelji naravoslovnih predmetov – 37 %. 15 %
udeležencev predstavlja skupina znanstvenikov na področju naravoslovja. 12 % udeležencev
pripada skupini dijakov. 9 % anketirancev predstavljajo svetovalci na področju naravoslovja.
Najmanj sodelujočih v raziskavi je predstavljala skupina študentov dvopredmetnega študija kemije
in biologije (3 % celotnega vzorca anketirancev) s Pedagoške fakultete, Univerze v Ljubljani.

3.2 Inštrument
Podatki so bili zbrani s pomočjo vprašalnika (glej prilogo), ki vsebuje tri vprašanja odprtega tipa:
(1) Motivacija, naravoslovne situacije in kontekst: Kako naj bi spodbujali interes učencev/dijakov
za učenje naravoslovja (npr. kemije, biologije, fizike) oz. katere naravoslovne situacije iz življenja,
industrije, raziskovanja … in v kateri kontekst bi jih vključili, da bi to dosegli? (2) Vsebina in
metode poučevanja: Katere vsebine in metode poučevanja bi morali vključevati v pouk
naravoslovja (npr. kemije, biologije, fizike)? in (3) Izobrazba: Katere spretnosti, znanja in
kompetence bi morali razvijati pri pouku naravoslovja (npr. kemije, biologije, fizike), da bi bili
dijaki ustrezno naravoslovno izobraženi?
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3.3 Potek študije
IZVEDBA EMPIRIČNEGA DELA RAZISKAVE
Tabela 1: Izvedba empiričnega dela Delphi raziskave.
1. Priprava in izbor instrumentov
- Prevod in priprava pisma Vaš prispevek k optimizaciji naravoslovja ter vprašalnika prvega kroga
na katerega so odgovarjali udeleženci.
2. Izbor udeležencev in priprava seznama
- Iskanje in priprava naslovov elektronske pošte.
3. Zbiranje podatkov
- Priprava arhiva vrnjenih izpolnjenih vprašalnikov po elektronski pošti.
4. Analiza podatkov
- Določitev kod in kategorij po sklopih vprašanj vprašalnika.

V začetku je bilo potrebno poiskati ustrezne udeležence, ki bodo v raziskavi sodelovali: (1) dijake,
ki v svojem izobraževalnem programu imajo oziroma nimajo pouka naravoslovnih predmetov, (2)
učitelje pripravnike, (3) učitelje z dolgoletnimi izkušnjami poučevanja naravoslovnih predmetov,
(4) učitelje mentorje, (5) študente naravoslovnih predmetov, (6) izobraževalce učiteljev
naravoslovnih predmetov, (7) znanstvenike na posameznem naravoslovnem področju in (8)
svetovalce Zavoda za šolstvo na naravoslovnem področju.
Po elektronski pošti je bilo vsakemu udeležencu poslano uvodno pismo. Z njim smo udeležencem
razložili namen raziskave in jih hkrati povabili k sodelovanju. Pojasnjeno jim je bilo, da lahko na
tak način bistveno pomagajo k izboljšanju naravoslovnega izobraževanja in naravoslovne
pismenosti dijakov pri nas. Vabilo je bilo prevedeno iz angleščine, pripravila pa ga je vodilna
skupina v projektu PROFILES iz Nemčije (glej prilogo 1). Poleg vabila za sodelovanje v raziskavi
Delphi študije je bil vsakemu potencialnemu udeležencu poslan tudi vprašalnik 1. kroga Delphi
raziskave (glej prilogo 2). Udeleženci so imeli mesec dni, da so svoje misli strnili v odgovore in jih
zapisali v posredovane vprašalnike. Ko so se izpolnjeni vprašalniki zbrali, se je pričela njihova
kvalitativna analiza. Na osnovi kvalitativnega pristopa analize podatkov so bile v posameznih
skupinah anketirancev določene kode in nato združene v nadpomenske kategorije. V nadaljnjih
postopkih analize so bile kategorije primerjane med posameznimi skupinami (Vogrinc, 2008). Na
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osnovi pridobljenih kategorij lahko sklepamo, kako naj bi spodbujali interes učencev oziroma
dijakov za učenje naravoslovja, katere naravoslovne situacije iz življenja bi uporabili za to ter v
katere kontekste bi jih vključili, da bi dosegli večji interes učencev oziroma dijakov za učenje
naravoslovja. Poleg tega lahko sklepamo, katere vsebine in metode poučevanja bi morali
vključevati v pouk naravoslovja, da bi dosegli želeno, čim bolj poglobljeno razumevanje
naravoslovja. Na koncu lahko določimo še spretnosti, znanja in kompetence, ki bi jih morali
razvijati pri pouku naravoslovja, da bi bili učenci oziroma dijaki ustrezno naravoslovno izobraženi.

4 REZULTATI Z DISKUSIJO
4.1 Analiza mnenj sodelujočih v prvem krogu Delphi študije o spodbujanju
interesa učencev oziroma dijakov za učenje naravoslovja
S primerjavo rezultatov vprašalnika 1. kroga Delphi študije o poučevanju naravoslovnih predmetov
želimo identificirati tiste specifične lastnosti sodobnega pouka, ki so blizu dijakom, njihovim
učiteljem, znanstvenikom, izobraževalcem učiteljev naravoslovnih predmetov, študentom in
svetovalcem na naravoslovnem področju. To so konkretne značilnosti, ki odražajo sedanje učenje in
poučevanje. V veliki meri so zajete tudi želje, kako naj bi pouk naravoslovja v prihodnosti
pravzaprav potekal. V skladu z razvojem naravoslovnih znanosti se namreč oblikujejo drugačne
potrebe po znanju, ki ga je potrebno vpeljati v pouk naravoslovja, hkrati pa se vpeljujejo tudi
inovativni pristopi poučevanja. Zavedati se je potrebno, da so vse te spremembe nujno potrebne, saj
je raven naravoslovnega znanja zaradi nezanimanja in neustreznega načina poučevanja naravoslovja
močno upadla (Bolte, 2008). Primerjalna analiza, podana v spodnjih tabelah, v stolpcih vsebuje
kategorije, ki so bile oblikovane na osnovi zbranih kod, ki so jih anketiranci zapisali v svojih
odgovorih v vprašalniku 1. kroga.
V vrsticah so zapisane posamezne skupine udeležencev, ki so odgovarjali na vprašalnik.

30

Delphi kurikularna študija in poučevanje kemije

Miha Slapničar

Tabela 2: Primerjava analize kategorij med različnimi skupinami udeležencev, ki zajemajo motivacijo oziroma interes za učenje naravoslovja, kontekst in vsebine
poučevanja.
ZNANSTVENIKI
- nujno potrebno

IZOBRAŽEVALCI
UČITELJEV
- nujno potrebno (učitelj uči na
podlagi učenčevega predznanja)
- predhodno preverjanje
predznanja učencev

PREDZNANJE

UČNO GRADIVO

UČNE VSEBINE

- kvalitetni učbeniki
(atraktivne, uporabne in
privlačne vsebine)
- uporaba računalnikov
(poskusi, ppt
predstavitve)
- prenasičen trg učnega
gradiva

- izkustven pristop
- postopna gradnja novih znanj
- bolj premišljen izbor vsebin s
krčenjem nepotrebnih vsebin
- veliko vsebin je abstraktnih
- učne vsebine, temelječe na
razumevanju in ne zgolj na
pomnjenju
- učno gradivo naj zbuja
radovednost
- prenasičen trg učnega gradiva

- vsakdanje življenje v
povezavi s kemijo
(poznavanje bolezni in
bolezenskih znakov)
- svet okoli nas
- več praktičnih primerov

- neposredno doživljanje kemije
- kontekst življenjskih situacij
(uporaba antibiotikov,
kozmetika, goriva, razstreliva)

UČITELJI NARAVOSLOVJA

ŠTUDENTI NARAVOSLOVJA

DIJAKI

- zelo pomembno
- predhodno preverjanje
predznanja učencev
- zaradi nezadostnega predznanja
je pri učencih oteženo
eksperimentiranje in razlaganje
opažanj
- učenje in poučevanje morata
temeljiti na podlagi predhodnega
razumevanja
- kvalitetno učno gradivo pozitivno
motivira in obratno
- ponudba različnih učnih virov, iz
katerih bi lahko črpali informacije
za svoje znanje (pisna in e-učna
gradiva, dokumentarne oddaje v
slovenskem jeziku,
poljudnoznanstvene revije,
različna tekmovanja, knjižnice,
opremljene s knjigami s področja
naravoslovja)
- prenasičen trg učnega gradiva
- povezovanje učnih vsebin z
življenjskimi situacijami in
okoljem, kjer učenci živijo
- zanimive teme, ki izhajajo iz
praktičnih in vsakodnevnih
problemov in imajo uporabno
vrednost

- predznanje je velikega pomena za
učitelja, saj le na podlagi
predznanja pravilno prične s
poučevanjem
- predhodno preverjanje
predznanja

- predhodno
preverjanje
predznanja
- nivoji predznanja so
različni
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- uporaba raznovrstnega učnega
gradiva
- gradivo zajema preveliko
količino snovi
- z učnim gradivom damo učencem
preveč domače naloge
- od učencev zahtevamo preveč
faktografskega znanja in malo
razumevanja snovi
- prenasičen trg učnega gradiva

- aktualne teme z zanimivimi in
realnimi situacijami iz vsakdanjega
življenja

SVETOVALCI
- predhodno preverjanje
predznanja je nujno

- prenasičen trg učnega gradiva

- teme iz vsakdanjega
življenja, ki
vključujejo
življenjska pričevanja
in izkušnje
- zanimive in
aktualne vsebine
-vsebina vezana na
raziskovanje

- realni, uporabni, osmišljeni in
življenjski problemi
- vključevanje sodobnih odkritij
in spoznanj
- avtentične učne vsebine
- spoznavanje poklicev,
povezanih z naravoslovjem
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(nadaljevanje tabele 2)
ZNANSTVENIKI

UČNE
VSEBINE

EKSPERIMENT

- začeti pri osnovah
- vključiti vsebine, ki jih
učenci razumejo
- vsebine, temelječe na
učenčevem predznanju

- pomemben del pouka
kemije
- demonstracijski
eksperimenti
- uporaba merilnih aparatur
(tehtnice, termometri,
barometri, mikroskopi,
teleskopi, merilci
električne napetosti in
toka)
- praktični poskusi z
uporabno vrednostjo
- uporaba konkretnega
živega materiala
- sekcije organov

IZOBRAŽEVALCI
UČITELJEV
- teme, ki se tičejo dogajanja v
živi naravi in okolja v katerem
dejansko živimo
- teme, zanimive za določeno
starost
- aktualno odmevni dogodki
- vsebine, grajene na osnovi
kritičnega razmišljanja učencev

- načrtovanje in izvedba
eksperimenta v skupinah in tudi
individualno
- uporaba snovi iz gospodinjstva
in kuhinje
- demonstracijski eksperimenti
- opazovanje in
eksperimentiranje na terenu, v
učilnici in v laboratoriju
- razvijanje eksperimentalnih
tehnik (risanje skic, primerjanje
velikosti in oblike)
- mikroskopiranje
- praktični poskusi z uporabno
vrednostjo

UČITELJI NARAVOSLOVJA
- teme, zanimive za določeno
starost
- aktualno odmevni dogodki ( iz
medijev ali dogodki iz bližnje ali
daljne preteklosti)
- zgodovina naravoslovja
- izhajanje vsebine od preprostega
spoznavanja pojavov k
znanstvenim spoznanjem
- raziskovanje delovanja naprav, s
katerimi se srečujemo vsak dan
- aktualne, zanimive in ne pretežke
laboratorijske vaje, povezane z
vsakdanjim življenjem
- ciljno naravnana izbira
eksperimentov (eksperimenti z
uporabnimi ugotovitvami)
- dobro načrtovane
eksperimentalne vaje (učenci
sledijo navodilom
eksperimentiranja)
- iskanje povezave med
eksperimentom in pojmi, ki so se
že usvojili pri pouku
- eksperimentalne učne enote
so dojete kot izolirani dogodki in
ne kot integralni del učnega
procesa
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ŠTUDENTI NARAVOSLOVJA

- načrtovanje eksperimentov

DIJAKI

- pogostejše
laboratorijske vaje
- iskanje povezave
med
eksperimentom in
pojmi, ki so se že
usvojili pri pouku

SVETOVALCI

- pomemben del pouka
naravoslovja

Delphi kurikularna študija in poučevanje kemije

Miha Slapničar

(nadaljevanje tabele 2)
ZNANSTVENIKI

IZOBRAŽEVALCI
UČITELJEV

EKSPERIMENT

SAMOSTOJNO
DELO

- projekti
- seminarske naloge
- povečanje teorije
- obvezne praktične domače
naloge s problemskimi vprašanji
- opazovanje narave in njenih
procesov

- učenje z odkrivanjem
- projektno učno delo
- obvezne praktične domače
naloge s problemskimi
vprašanji

UČITELJI NARAVOSLOVJA
- eksperimentiranje kot
intelektualni izziv
- povezava načrtovanja
eksperimenta in namena
- samostojno eksperimentalno
delo
- skupinsko eksperimentalno delo
- priprava eksperimentov glede na
zahtevnostno stopnjo
(laboratorijske vaje ne smejo biti
prezahtevne)
- poenostavitev eksperimentov
- obvezna teoretična priprava na
eksperimentalno delo
- vrednotenje rezultatov v
povezavi s teorijo
- eksperimentiranje z uvajanjem
raziskovalnih pristopov
- eksperimentalno delo učencem
predstavlja odmor
- pogostejše laboratorijske vaje
- učenje z razumevanjem
- razgovori s strokovnjaki
(načrtujejo in izvedejo dijaki)
- praktično delo (vzgajanje rastlin
in živali, obdelovanje vrta, skrb za
živali v šoli)
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ŠTUDENTI
NARAVOSLOVJA

- pomembno za razvoj
posameznika

DIJAKI

SVETOVALCI

- vključevanje praktičnih nalog
(naredimo poplavo, veter, plaz,
sušo, potres, rečno strugo;
naredimo čistilo, lak za nohte,
odstranjevalec madežev)
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(nadaljevanje tabele 2)
ZNANSTVENIKI

VLOGA
UČITELJA

- mentor
- strokovno
usposobljen
- pravičen do
učenca
- motiviran za delo
- predan svojemu
poslanstvu
- spodbuja in
ovrednoti lasten
razmislek dijakov
- spodbujanje
samoiniciativnosti
- pomembno je
preverjanje in
ocenjevanja znanja

IZOBRAŽEVALCI
UČITELJEV
- lastna motivacija
- razgledanost
- strokovno usposobljen
- nenehno izpopolnjevanje na
seminarjih, pridobivanje osebnih
izkušenj
- razvijanje dispozicijske
radovednosti
- spodbujanje inovativnosti in
ustvarjalnosti pri dijakih
- dober praktik in teoretik
- oblikovanje pozitivnih stališč do
vsebin
- graditi na predznanju učencev
- upoštevanje napačnih in naivnih
predstav učencev
- aktualizacija pouka
- aktivna vključitev učencev
- razvijanje procesnega znanja
- vključevanje vseh učencev
- skrbno načrtovana učna ura
(uvodna motivacija, jedro učne ure
in zaključek)
- lik učitelja naravoslovja
- čustveno navezovanje na naravo
in njene lastnosti
- pomembno je preverjanje in
ocenjevanja znanja

UČITELJI NARAVOSLOVJA
- razvijanje in spodbujanje kreativnosti,
radovednosti in iniciativnosti
- aktivno vključevanje učencev v pouk
- spodbujanje notranje motivacije učencev
- ocenjevanje (ocena je lahko zunanji/notranji
motivator)
- učitelj skrbi za kvaliteto usvojenega znanja
(soustvarjalec znanja)
- z učenci mora imeti dobre odnose
(postavitev meje doslednosti in empatije,
prilagoditev učenčevim interesom)
- vključevanje v različne naravoslovne
dejavnosti (npr. krožki, spodbujanje k
naravoslovnemu tekmovanju)
- uporaba avtentičnih in problemsko
zastavljenih nalog
- nudenje strokovne pomoči učencem (olajšati
razumevanje in učenje kemije, spodbujati k
uporabi lastnega znanja in razumevanja
naravoslovnih pojmov, učence usmerjati v
iskanje podatkov in informacij
- moderator, usmerjevalec; usmerja ter
spodbuja razmišljanje
- pouk naravoslovja prilagojen populaciji in
skupinam
- notranja diferenciacija učencev pri
usvajanju ter preverjanju učnih vsebin
- konstruktivitični pristop poučevanja
- sproščeno vzdušje
- pomembno je preverjanje in ocenjevanja
znanja
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ŠTUDENTI
NARAVOSLOVJA
- lastna motivacija
- dobro strokovno
znanje
- razgledanost
(zanimanje za različna
področja)
- odprtost do novosti
- pripravljenost za
vseživljenjsko učenje
- aktivno vključevanje
učencev v učni proces
- obrazložitev
življenjskih pojavov
- z učenci mora imeti
dobre odnose
(spodbujanje učencev,
da samostojno
kritizirajo in
evalvirajo)
- pomembno je
preverjanje in
ocenjevanja znanja

DIJAKI

SVETOVALCI

- z učenci mora imeti dobre
odnose (pozitiven pristop,
dati pohvalo ali grajo,
spodbujanje)
- pomembno je preverjanje in
ocenjevanja znanja
- dobro strokovno znanje
(jasne predstavitve težje
razumljive snovi)
- lastna motivacija
- vnaprejšnja priprava na
pouk
- razlaga prilagojena nivoju
učencev
- pripravljenost za
vseživljenjsko učenje
- sproščena in razumljiva
razlaga
- čim manj »kampanjskega
učenja« in več sprotnega dela

- sodelovanje učiteljev med seboj
- lastna motivacija
- učence naučiti učenja z
razumevanjem
- pomembno je preverjanje in
ocenjevanja znanja
- uporaba problemsko
zastavljenih nalog
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(nadaljevanje tabele 2)
ZNANSTVENIKI

VLOGA ŠOLE
KOT INSTITUCIJE

VLOGA UČENCA

MEDPREDMETNO
POVEZOVANJE

- potrebno (pomembno je
povezovanje znanj)
- povezovanje vsebin (šport,
likovna umetnost in glasba,
družboslovje)
- povezave med strukturo in
funkcijo
- skupen pouk naravoslovnih
predmetov v naravi

IZOBRAŽEVALCI
UČITELJEV
- redno posodabljanje
laboratorija učilnice in ostale
opreme
- podpora v vodstvu šole
- prisotnost izšolanega
laboranta

- lastna motivacija
- samostojno proučevanje
tem, v katerih prepoznajo
smisel
- priložnost da usvojena
znanja uporabijo
- miselna aktivnost
- ustvarjalnost in inovativnost
- discipliniranost in
samostojnost pri učenju
(zmožnost osredotočenja na
učenje daljši ali krajši čas)
- potrebno (pomembno je
povezovanje znanj)
- povezovanje vsebin v
poznavanju procesov v
lastnem telesu
- skupni moduli predmetov
(vsebinska usklajenost
predmetov)
- preveč prepuščeno učencem

UČITELJI NARAVOSLOVJA
- pravično razporejanje stroškov
- redno posodabljanje laboratorija
učilnice in ostale opreme (priskrba
zalog materiala, opremljenost
učilnic in dostopnost didaktičnih
gradiv in pripomočki)
- varno šolsko okolje
- prisotnost izšolanega laboranta
- razvijanje etičnosti, kritičnosti in
samokritičnosti
- razvijanje socialnih odnosov v
skupine
- razvijanje vodstvenih sposobnosti
- izvedba in predstavitev svojega
dela v ustni in pisni obliki
- samostojno delo, pobude in interes
do dela

- povezovanje naravoslovnih
predmetov v obliki projektnih nalog
- interdisciplinarna obravnava
- povezovanje vsebin (šport,
likovna umetnost in glasba,
družboslovje)
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ŠTUDENTI
NARAVOSLOVJA
- v učilnici biologije naj bodo
prisotne živali in rastline

- odgovornost pri dejanjih

DIJAKI

SVETOVALCI

- enakopravnost
med učenci in
dijaki

- disciplinarno izobraževanje
učiteljev
- uvedba sprejemnih izpitov za
učiteljski poklic

- vnaprejšnja
priprava na pouk
- samozavest
- izmenjava mnenj

- možnost izbiranja oziroma
soodločanja glede obravnavanih
vsebin in učnih metod pri
naravoslovnih predmetih
- podajanje lastnega mnenja
- vnaprejšnja priprava na pouk

- potrebno (pomembno je
povezovanje znanj)
- povezovanje vsebin (povezave
z matematiko, uporaba
matematičnih znanj pri
opisovanju naravnih pojavov in
njihovi razlagi)

Delphi kurikularna študija in poučevanje kemije
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(nadaljevanje tabele 2)

UČNI NAČRT

RAZISKOVANJE
OKOLJA

MULTIMEDIJA

ZNANSTVENIKI

IZOBRAŽEVALCI UČITELJEV

- potrebna je poprava
- razvrstitev vsebin po
nivoju izobraževanja
- povečati obseg
perspektivnih tem
- pravo ravnovesje
med teoretičnim
poukom in poskusi ter
praktičnim delom
- uvedba več
naravoslovnih
krožkov
- naravni pojavi
(vremenski pojavi,
geološki pojavi)
- onesnaževanje
- živa in neživa
narava
- prehranjevalni spleti
- manj abstraktnosti
- astronomija
- delo z računalnikom
(vključevanje spletnih
povezav, simulacij,
animacij in video
posnetkov za
povečanje
predstavljivosti in
vizualizacijo pojavov)

- prepletanje makro, submikro in
simbolne ravni kemijskih pojmov
- predstavitev uporabnih vsebin kemije
z vidika človeka v vsakdanjem življenju
- usvajanje teoretičnih osnov kemijskih
vsebin
- minimalni standard kemijskega znanja
- prenatrpanost vsebin
- več razpoložljivega časa za ključne
vsebine
- smiselnost vsebin
- vsebine v skladu z interesi dijakov
- raziskovanje skozi kemijske
spremembe
- naravni pojavi (vremenski pojavi,
geološki pojavi)
- pouk v naravi
- obiski inštitutov, muzejev, razstav,
prireditev in živalskih vrtov
- naravne nesreče
- onesnaževanje
- delo z računalnikom (vključevanje
spletnih povezav, simulacij, animacij in
video posnetkov za povečanje
predstavljivosti in vizualizacijo
pojavov)
- uporaba IKT in elektronskih tabel pri
pouku in laboratorijskih vajah
- plakati ali traki, ki nastajajo postopno
in se polnijo na več nivojih z različnih
vidikov

UČITELJI
NARAVOSLOVJA
- preveč abstraktnih tem
- več razpoložljivega časa za
ključne vsebine, ki so potrebne
pri posameznem poklicu
- pozitiven ali negativen vpliv
na motivacijo učitelja in
učencev
- podpiranje vseživljenjskega
učenja
- posodabljanje glede na
aktualno dogajanje v svetu

ŠTUDENTI NARAVOSLOVJA

DIJAKI

SVETOVALCI

- več praktičnih
vsebin

- prepletanje makro,
submikro in simbolne ravni
kemijskih pojmov
- potrebna je poprava
(prevelika razdrobljenost
vsebin)
- notranja diferenciacija
naravoslovnih vsebin
- nivojski pouk
naravoslovja

- šola v naravi (CŠOD)
- učenje v povezavi z okolico, v
kateri živimo
- tovarne in industrijski obrati

- naravne nesreče

- pouk v naravi

- naravoslovni krožki

- delo z računalnikom
(vključevanje spletnih povezav,
simulacij, animacij in video
posnetkov za povečanje
predstavljivosti in vizualizacijo
pojavov)
- uporaba IKT in elektronskih
tabel pri pouku in
laboratorijskih vajah

- uporaba modelov in struktur
- delo z računalnikom (vključevanje
spletnih povezav, simulacij, animacij
in video posnetkov za povečanje
predstavljivosti in vizualizacijo
pojavov)

- delo z
računalnikom
(vključevanje
spletnih povezav,
simulacij, animacij
in video posnetkov
za povečanje
predstavljivosti in
vizualizacijo
pojavov)

- delo z računalnikom
(vključevanje spletnih
povezav, simulacij,
animacij in video posnetkov
za povečanje
predstavljivosti in
vizualizacijo pojavov)
- spletne učilnice
- e-učne enote
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(nadaljevanje tabele 2)
ZNANSTVENIKI
- logično mišljenje
RAZVIJANJE
MIŠLJENJA

OSNOVNE
KEMIJSKE
VSEBINE

- razumeti lastnosti
snovi
- submikroskopska
predstava
- kemijsko računstvo
- osnovne kemijske
zakonitosti splošne,
anorganske in
organske kemije
- uporabna kemija
(osnove zdravil,
osnove prehranskih
dodatkov in kemičnih
snovi v kozmetičnih
in čistilnih sredstvih,
barve in laki, umetne
snovi)

IZOBRAŽEVALCI
UČITELJEV
- sistemsko in eko-sistemsko
mišljenje
- analitično in sintezno mišljenje

- poznavanje materialov in snovi iz
vsakdanjega življenja (naravna in
kemična čistila)
- kemijski simbolni jezik

UČITELJI NARAVOSLOVJA

ŠTUDENTI
NARAVOSLOVJA

DIJAKI

- matematično mišljenje
- logično mišljenje
- kritično mišljenje

- osnovne kemijske zakonitosti
splošne, anorganske in organske
kemije s poudarkom na
hevrističnem pristopu
(pridobivanje elementov, zgradba
atoma, periodično ponavljanje
lastnosti elementov)
- razumeti lastnosti snovi
- uporabna kemija (fosilna goriva,
alternativni viri energije,
kozmetična industrija, umetne
snovi, slaščičarstvo, ličarstvo,
kemija v kemični čistilnici, kemija
v kuhinji, delovanje baterij,
reciklaža in onesnaževanje okolja,
kemikalije, s katerimi se srečujemo
vsak dan, hlapne snovi)
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SVETOVALCI
- kritično mišljenje
- ustvarjalno razmišljanje

- tanjšanje ozonske
plasti
- uporabna kemija
(delovanje zdravil)

- kemijsko računstvo
- uporabna kemija

Delphi kurikularna študija in poučevanje kemije
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(nadaljevanje tabele 2)
ZNANSTVENIKI

OSNOVNE
FIZIKALNE
VSEBINE

OSNOVNE
BIOLOŠKE
VSEBINE

- osnove mehanike,
statike, dinamike,
termodinamike,
elektromagnetizma in
optike
- obravnava pojmov
(sila, hitrost, pospešek,
temperatura, tlak,
vzgon, električni naboj,
tok, napetost, zgradba
snovi)
- računstvo v fiziki
- osnove sistematike
rastlinskih in živalskih
vrst
- Darwinov nauk
- ekologija (različnost
biotopov, biološke
čistilne naprave,
varstvo okolja,
onesnaževanje)
- mikrobiologija in
povezava z medicino

IZOBRAŽEVALCI
UČITELJEV
- astronomija
- radioaktivno sevanje

- uporaba živih organizmov
med učno uro
- mikrobiologija (celična
zgradba organizmov)
- poznavanje zgradbe in
delovanje človeškega telesa
ter skrb za zdravje in zdravo
prehrano (osnovni postopki
pridelovanja, predelovanja in
shranjevanja hrane, vedenje
prehranskih dopolnil,
hormoni in obdobje
pubertete, poznavanje
bolezni)

UČITELJI NARAVOSLOVJA
- fizikalne zakonitosti pri športnih panogah
- energetika (jedrska energija)
- računalniške tehnologije in moderne
komunikacije
- radioaktivno sevanje
- astronomija
- razumeti delovanje elektronskih naprav

- poznavanje zgradbe in delovanje
človeškega telesa ter skrb za zdravje in
zdravo prehrano
- poznavanje kemijske zgradbe spojin
(ogljikovi hidrati, beljakovine, maščobe,
vitamini, minerali)
- medpredmetno povezovanje gospodinjstva
in športne vzgoje
- energija in snov (smotrna uporaba
energije, alternativni viri energije)
- ekologija in varstvo okolja (poznavanje
ekosistemov in skrb za vzdrževanje
njihovih ekoloških ravnovesij, zrak, zemlja,
voda)
- astronomija
- naravni pojavi (podnebne spremembe,
potresi, izbruhi vulkanov)
- urbanizacija
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ŠTUDENTI
NARAVOSLOVJA
- energetika (jedrska
energija in jedrske
elektrarne)

- mikrobiologija
- zoologija
- botanika
- poznavanje zgradbe in
delovanje človeškega telesa
ter skrb za zdravje in zdravo
prehrano
- raziskovanje človeka in
njegovega razvoja
- psihologija človeka

DIJAKI

SVETOVALCI

- uporabna fizika
(fizika vsakdanjega
življenja)
- računanje v fiziki
- osnove mehanike in
dinamike

- simulacije (trk avtomobilov,
smučarske skakalnice)
- energetika (jedrska energija in
jedrske elektrarne)
- radioaktivno sevanje
- nanotehnologija
- tekoči kristali
- uporabna fizika (umetne mase,
delovanje mobilnih telefonov)
- optična vlakna

- poznavanje zgradbe
in delovanje
človeškega telesa ter
skrb za zdravje in
zdravo prehrano
- genetika in
razmnoževanje
(spolnost)
- ekologija in varstvo
okolja

- poznavanje zgradbe in
delovanje človeškega telesa ter
skrb za zdravje in zdravo
prehrano
- ekologija in varovanje okolja
(degradacija ekosistemov iz
domačega okolja, kroženje snovi
v naravi, organizem in njegov
pomen v okolju, vpliv človeka na
ekosisteme)
- prehranjevalni spleti
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(nadaljevanje tabele 2)
ZNANSTVENIKI

OSNOVNE
BIOLOŠKE
VSEBINE

- poznavanje zgradbe
in delovanje
človeškega telesa ter
skrb za zdravje in
zdravo prehrano
- zdravila in njihovo
delovanje
- higiena
- prva pomoč
- industrija (lesna
industrija)
- kmetijstvo
- gospodinjstvo

IZOBRAŽEVALCI
UČITELJEV
- genetika in razmnoževanje
(rast, razvoj in diferenciacija,
gensko spremenjeni organizmi,
genski inženiring)
- evolucija in razvoj
- ekologija in varovanje okolja
- energija in snov
- zgodovina biologije
- praktično in terensko delo
(merjenje temperature,
ugotavljanje onesnaženosti voda,
rast rastlin v različnih pogojih)
- spreminjanje lastnosti snovi
- gospodinjstvo
- osnove sistematike rastlinskih
in živalskih vrst
- naravni pojavi (podnebne
spremembe)
- biotska raznovrstnost

UČITELJI NARAVOSLOVJA
- geologija (zgradba Zemlje,
prepoznavanje osnovnih kamnin)
- botanika (kaljenje semen)
- zoologija
- osnove biokemije
- poznavanje zgradbe in delovanje
človeškega telesa ter skrb za zdravje in
zdravo prehrano (gensko spremenjena
živila, energijske pijače in njihov vpliv
na telo, aditivi v prehrani)
- genetika (gensko spremenjeni
organizmi)
- zdravila in njihovo delovanje
(razumevanje navodil za jemanje
zdravil)
- prva pomoč
- kozmetika
- nova odkritja
- nanotehnologija
- vsebine v povezavi s hišnimi
ljubljenčki in domačimi živalmi
- biotska raznovrstnost
- evolucija
- delo z organizmi v njihovih
ekosistemih
- higiena
- soodvisnost žive in nežive narave
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ŠTUDENTI
NARAVOSLOVJA

DIJAKI

SVETOVALCI
- biotska raznovrstnost
- mikrobiologija (poznavanje
delovanja in zgradbe celice)
- energija in snov (smotrna
uporaba energije, alternativni
viri energije)
- poznavanje zgradbe in
delovanje človeškega telesa ter
skrb za zdravje in zdravo
prehrano
- poznavanje bolezni (sladkorna
bolezen, nalezljive bolezni)
- naravni pojavi (potresi,
cunamiji)
- trajnostni razvoj
- genetika in razmnoževanje
(spolnost, uporaba gensko
spremenjenih organizmov)
- zdravila in njihovo delovanje
(uporaba antibiotikov)
- evolucija
- povezovanje znanja o zgradbi,
delovanju, razvoju in
soodvisnosti živih sistemov na
različnih ravneh
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(nadaljevanje tabele 2)
ZNANSTVENIKI

SOCIONARAVOSLOVNI
VIDIKI

- rekonstrukcija
politike (več
štipendij, nagrad,
bonitet)
- možnost
nadaljnjega
izobraževanja
- boljše možnosti
zaposlitve
- povečan obseg ur
pri predmetih
naravoslovja
- redno posodabljanje
laboratorija učilnice
in ostale opreme

IZOBRAŽEVALCI
UČITELJEV
- sprememba programa za
izobraževanje bodočih učiteljev
- selektivnejši izbor bodočih
študentov kemije
- podpora v vodstvu šole, širši
politični javnosti in tudi v politiki
- odgovorno odločanje pri
potrošništvu
- podelitve Nobelovih nagrad za
dosežke v naravoslovju
- zanimanja za etična vprašanja in
spoštovanje varnosti in tajnosti
- vključenost v reševanje lokalnih
problemov
(npr. prenašanje dvoživk v času
parjenja)

UČITELJI NARAVOSLOVJA
- manj številčni razredi
- varno domače okolje
- boljše javno mnenje o poklicih in o
predmetih (popularizacija naravoslovnih
predmetov preko javnih občil, TV
oddaje, posredovanje informacij o
deficitarnih poklicih)
- boljše možnosti zaposlitve (zakon o
malem delu ogroža redna delovna
razmerja)
- interes države za naravoslovne
znanosti
- sodelovanje v raziskovalnih nalogah,
ki bi jih razpisalo gospodarstvo
- selektivnejši izbor bodočih študentov
kemije (uvedba sprejemnih izpitov za
poklic učitelja)
- sodelovanja (medsebojno sodelovanje
naravoslovnih fakultet, sodelovanje z
društvi, ki pripravijo predavanja za
učence in jih seznanijo s specifičnimi
informacijami ter problemi današnjega
življenja, sodelovanje s študenti
fakultet, ki pripravijo zanimive šolske
ure na različne teme, sodelovanje šole z
uspešnimi podjetniki)
- povečan obseg ur pri predmetih
naravoslovja
- notranja diferenciacija pouka
- nivojski pouk
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ŠTUDENTI
NARAVOSLOVJA

DIJAKI

SVETOVALCI

Delphi kurikularna študija in poučevanje kemije

Miha Slapničar

(nadaljevanje tabele 2)
ZNANSTVENIKI

IZVENŠOLSKE
AKTIVNOSTI

IZOBRAŽEVALCI
UČITELJEV
- pogled v posamezna okolja (v
kmetijsko zadrugo, v mlin za
moko, na čistilno napravo in
urejeno odlagališče odpadkov s
sortirnico, na transfuzijski oddelek
za odvzem in predelavo krvi, v
farmacevtske obrate, v domače
sirarne in mlekarne)

UČITELJI NARAVOSLOVJA
- obisk inštitucij, v katerih so
zaposleni strokovnjaki
naravoslovnih znanosti
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ŠTUDENTI NARAVOSLOVJA
- obisk muzejev, botaničnega vrta,
živalskega vrta

DIJAKI
- obisk muzeja

SVETOVALCI
- sistematična organizacija
obšolskih dejavnosti
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Predznanje za učenje naravoslovnih predmetov
Da je predznanje za uspešno nadaljnje učenje res pomembno, menijo vse izbrane interesne skupine.
Izobraževalci učiteljev ob tem poudarjajo, da je predznanje, ki ga učenci oziroma dijaki imajo,
pomemben kriterij, ki vodi načrtovanje nadaljnjega poučevanja. Če je predznanje učencev oziroma
dijakov slabo, je naloga učiteljev ta, da pričnejo z obravnavo naravoslovnih vsebin na ravni
razumevanja učencev oziroma dijakov. Če učitelj tega ne stori, imajo učenci oziroma dijaki težave
pri razumevanju novih pojmov, saj nimajo oblikovanega osnovnega okvirja potrebnega znanja. Tak
način dela zagotovo zmanjšuje zanimanje za učenje naravoslovnih predmetov, še posebej zato, ker
so nekatere naravoslovne (še posebej kemijske) vsebine abstraktne in zato za učence in dijake težje
razumljive. Pri kemiji se pokažejo težave pri prejemanju novih informacij tudi pri
eksperimentalnem delu. Učenci oziroma dijaki s šibkim predznanjem ne vedo, na kaj morajo biti pri
izvajanju eksperimenta pozorni. Rezultate poskusa si zelo težko razložijo in jih težko razumejo
tako, da bi učno vsebino usvojili. Kemija učencem oziroma dijakom postane nekaj nezanimivega,
nekaj, česar se morajo učiti, pri tem pa ne vidijo pravega pomena. Na to so še posebej opozarjali
učitelji naravoslovja, saj se s tem problemom srečujejo v svoji pedagoški praksi.
Predznanje ob vstopu v osnovno šolo lahko definiramo z vidika primarne socializacije otroka, pri
kateri imajo največjo vlogo starši in najbližji sorodniki. Ta se vrši tudi na ravni vrtca in jo
pomembno sooblikujejo tudi vzgojitelji. Vzgojitelji lahko na osnovi radovednosti otrok pomembno
vplivajo na oblikovanje naravoslovnih pojmov že v predšolski dobi. Vzgojitelj je tisti, ki prvi
prepozna naravoslovno radovednost otroka, hkrati pa mora vedeti, kako naj naravoslovno
radovednost spodbuja. Rezultati raziskave (Ornit Spektor et al., 2011), v katero je bilo vključenih
146 vzgojiteljev, kažejo, da se mora naravoslovno izobraževanje začeti že v predšolskem obdobju.
Na ta način pri otroku v najboljši meri vplivamo na dolgoročen pozitiven odnos do naravoslovnih
znanosti in zanimanju zanje. Eshach (2006) navaja prepričljive podatke, ki potrjujejo velike
otrokove kognitivne sposobnosti, ki mu dajo zmožnost dojemanja in razumevanja naravoslovnih
pojmov. Te ugotovitve so spodbudile k razvoju vrste pristopov za zgodnje poučevanje naravoslovja.
Otrok nato v nižjih razredih osnovne šole postopoma spoznava svet okoli sebe in si nadgrajuje
spoznanje o okolju in stvareh, ki ga obdajajo.
Učno gradivo na področju naravoslovnega izobraževanja
Pod besedno zvezo učno gradivo razumemo marsikaj. Še nedavno je bilo najpomembnejše učno
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gradivo učbenik in pripadajoči delovni zvezek. Danes obstaja na slovenskem trgu veliko različnih
učbenikov za različne naravoslovne predmete. Interesne skupine naše raziskave menijo, da je na
slovenskem trgu preveč različnega učnega gradiva. Znanstveniki s področja kemije, fizike in
biologije opozarjajo, da učbeniki danes izgubljajo svoj pomen. Po njihovem mnenju bi morali biti
učbeniki kvalitetni, poleg tega pa naj bi vsebovali atraktivne, uporabne in predvsem privlačne
vsebine. Učitelji naravoslovja se s tem mnenjem strinjajo in dodajajo še, da dober učbenik in
predvsem delovni zvezek spodbudita učence k učenju določenega predmeta. Poudarjajo tudi, da
slabi učbeniki, ki lahko abstraktne vsebine razlagajo nerazumljivo, učence odvračajo od učenja.
Udeleženci raziskave predlagajo uporabo raznovrstnih učnih gradiv, kjer bi lahko učenci oziroma
dijaki našli različne informacije in oblikovali svoje znanje (na primer: e-učna gradiva,
dokumentarne oddaje, poljudnoznanstvene revije, uporaba najrazličnejših modelov ...).
Izobraževalci učiteljev ob tem poudarjajo, da vsa razpoložljiva učna gradiva spodbujajo učni
pristop, ki temelji na učenčevih izkušnjah. Pri tem je pomembno, da učenci sami postopno gradijo
nova znanja. Predlagajo zmanjševanje obsega učnih vsebin, saj menijo, da jih je preveč. Veliko
vsebin je za učence oziroma dijake abstraktnih in nepomembnih. Študenti naravoslovja ob vsem
tem celo dodajo, da od učencev zahtevamo preveč. Tu je mišljena predvsem prevelika količina
obravnavane vsebine. Preveč je učenja na pamet in premalo učenja z razumevanjem, kar bi moralo
spodbujati ustrezno učno gradivo. Anketiranci tako predlagajo avtorjem učnih gradiv, naj napravijo
izbor pomembnejših naravoslovnih vsebin, ki spodbujajo razumevanje in ne zgolj pomnjenje. Učna
gradiva naj bi bila pripravljena tako, da bi branje gradiv vzbujalo v učencih radovednost, kar
spodbuja učenje z razumevanjem, to pa kažejo tudi analize učbenikov na področju naravoslovja
(Devetak, Vogrinc in Glažar, 2010) in kemije (Marinč, Glažar in Devetak, 2011a,b, 2012c).
Izbor učnih vsebin
Zgoraj omenjeno raznoliko učno gradivo bo vsestransko koristno le, če bo vsebovalo premišljen
izbor vsebin, ki so blizu tako učiteljem kot tudi učencem oziroma dijakom. Rezultati kažejo, da
anketiranci prisegajo na teme, ki zadevajo njihovo vsakdanje življenje. Učne vsebine naj bi v
prihodnje konkretneje opisovale svet okoli nas. Znanstveniki naravoslovnih področij in učitelji
naravoslovja opozarjajo na uporabo različnih praktičnih primerov ter povezovanje učnih vsebin z
življenjskimi situacijami. Pojavi, ki jih učitelji poučujejo, naj bi bili zanimivi, pa vendar realni.
Vsebine naj opisujejo dogajanje v živi naravi in naj se tičejo perečih okoljskih problemov. Grajene
morajo biti na osnovi kritičnega razmišljanja učencev oziroma dijakov. Izobraževalci učiteljev
43

Delphi kurikularna študija in poučevanje kemije

Miha Slapničar

opozarjajo, da morajo vključene tiste vsebine, ki so zanimive za določeno starostno populacijo.
Nesmiselno bi bilo namreč vključevati vsebino, ki določene starostne skupine učencev oziroma
dijakov ne zanima ali je ne poznajo. Poučevanje v šoli bi moralo biti podkrepljeno s številnimi
aktualnimi dogodki doma in po svetu. Učitelji naravoslovja pogrešajo predstavitve zgodb o
odkritjih ključnih stvari in kasneje raziskovanj v naravoslovju (zgodovina naravoslovja), ki imajo
velik pomen za razvoj naravoslovnih znanosti. Ob tem trdijo še, da učence zanima uporabna
vrednost vsebine, o kateri se učijo. Tako bi morali pri pouku dati večji poudarek vsebinam, ki so del
življenja učencev in jim ponujajo odgovore v praksi. Učenje bi moralo vsebovati veliko praktičnega
dela, kjer bi lahko teorijo tudi preizkusili oziroma bi teoretično znanje pridobili z eksperimentalnim
delom. Dijaki, sodelujoči v raziskavi, so izrazili željo po vključevanju življenjskih izkušenj, ki so
jih ljudje že doživeli. Tudi oni so mnenja, da bi moral sodoben pouk naravoslovja vključevati
aktualne dogodke, ki jih imajo moč zaslediti v časopisu, po radiu, na televiziji, internetu in drugod.
Svetovalci za naravoslovne predmete menijo, da bi bilo pri vsebinah potrebno vključiti več
avtentičnosti. Tudi oni podpirajo učenje, ki izhaja iz konkretnih življenjskih situacij, pri čemer se
nagibajo tudi k reševanju uporabnih, realnih in osmišljenih problemov. Stalno naj se vključuje in
opominja na sodobna odkritja in iznajdbe s področja naravoslovja. Poudarili so tudi, da bi morali
imeti učenci oziroma dijaki priložnost spoznavati naravoslovne poklice.
Zaključiti je mogoče, da je potrebno v naravoslovno izobraževanje v osnovni in srednji šoli vključiti
vsebine, ki jih učenci oziroma dijaki poznajo iz življenja, so povezane z razvojem naravoslovja in
temeljijo na njihovem predznanju. Pri tem je potrebno vedno izhajati od preprostega k bolj
kompleksnemu znanju.
Vloga eksperimenta pri poučevanju naravoslovja
Eksperiment je ključen element pri odkrivanju novega znanja, pa tudi pri poučevanju naravoslovnih
ved. Kvalitetnega in zanimivega pouka kemije, fizike in biologije brez eksperimentalnega dela z
različnimi pristopi ni. S tem se strinjajo tudi vsi anketiranci prvega kroga Delphi raziskave. Dijaki
menijo, da bi moralo biti pri poučevanju več eksperimentiranja. Eksperiment naj bi povezoval
teoretične vsebine, ki so predpisane v učnih načrtih ter so velikokrat težje razumljive in abstraktne.
Da je eksperiment pomemben del pouka naravoslovja, menijo tudi svetovalci. Študenti naravoslovja
dodajajo, da je eksperiment potrebno vnaprej natančno načrtovati in se nanj dobro pripraviti.
Učitelji naravoslovja so pri vlogi eksperimenta podali največ mnenj. Pri poučevanju imajo največ
praktičnih izkušenj, kako eksperimente izbrati in jih izvesti na način, da bodo učenci oziroma dijaki
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z eksperimentalnim delom pridobili čim več pomembnih informacij o neki vsebini. Učitelji
naravoslovnih predmetov so izpostavili, da bi morali biti eksperimenti aktualni, zanimivi in
uporabni. Po njihovem mnenju so bistvenega pomena tudi navodila za izvajanje eksperimenta in
samo načrtovanje eksperimenta. Eksperimentalne vaje naj bi bile načrtovane tako, da učenci pri
delu lahko sledijo navodilom. Če so navodila za eksperimentiranje slaba ali nepopolna, učenci
velikokrat ne vidijo bistva določenega eksperimenta. Eksperiment mora biti zasnovan tako, da
učenci oziroma dijaki z njim iščejo povezave s teoretičnimi pojmi, ki so jih že usvojili pri pouku.
Učitelji pri tem pozabljajo, da je lahko poskus namenjen tudi ilustraciji novih pojmov in da s
pomočjo praktičnih aktivnosti učenci samostojno pridobivajo informacije za izgradnjo svojega
znanja. Učitelji naravoslovja so izpostavili tudi konkreten problem, ki pa zanimanje za naravoslovje
zgolj zmanjšuje. Učenci oziroma dijaki eksperimentalne vaje dojemajo kot izolirane dogodke in ne
kot del učnega procesa pri predmetu. Naloga učitelja je, da v primeru, ko učenci ali dijaki ne vidijo
povezave med eksperimentalnim delom in frontalno razlago vsebin, dodatno poudari pomen
eksperimenta pri obravnavi neke vsebine; šele tako postane pouk naravoslovnih predmetov zanimiv
in kvalitetnejši. Eksperimentalno delo veliki večini učencev oziroma dijakov predstavlja le odmor
med teoretično naravnanim poukom, ne nastopa pa kot intelektualni izziv. Nekateri učenci
eksperimentalnim učnim uram sledijo slabše kot frontalnemu načinu pouka, ki jim zato bolj
odgovarja. Iz tega lahko sklepamo, da so laboratorijske aktivnosti za nekatere učence prezahtevne.
Učitelji naravoslovja glede upoštevanja različnosti učencev oziroma dijakov predlagajo pripravo
eksperimentov na več težavnostnih ravneh. Izbira eksperimentov naj bi bila ciljno naravnana. Tako
učitelji kot učenci oziroma dijaki so mnenja, da bi moralo biti pri pouku naravoslovnih predmetov
več samostojnega eksperimentalnega dela. Za eksperimentalno delo je zelo pomembna predhodna
skupna priprava. Za vsak eksperiment morajo učenci poznati tudi njegove teoretične osnove, saj je
eksperimentiranje drugače nesmiselno. Po eksperimentu je pomembna tudi razprava in vrednotenje
dobljenih rezultatov v povezavi z obravnavano učno vsebino. Znanstveniki (biologi), sodelujoči v
raziskavi, predlagajo eksperimentiranje s konkretnim, živim materialom. Predlagajo tudi sekcije
živalskih organov. Znotraj eksperimentiranja naj bi se uporabljalo različne merilne naprave oziroma
druge pripomočke, kot so tehtnice, termometri, barometri, mikroskopi ter merilci električne
napetosti in toka. Po njihovem mnenju naj bi bili poskusi predvsem praktični in z uporabno
vrednostjo. Izobraževalci učiteljev ob tem poudarijo uporabo snovi iz vsakdanjega življenja, na
primer živila in snovi od doma, ki se uporabljajo kot čistila in podobno. Zagovarjajo tako
eksperimentiranje v učilnici in laboratoriju kot tudi v naravi, na terenu. Poudarjajo, da je bistveni
45

Delphi kurikularna študija in poučevanje kemije

Miha Slapničar

del eksperimentiranja tudi risanje skic.
Samostojno delo
Samostojno delo učencev oziroma dijakov se zdi vsem anketirancem pomembna komponenta
sodobnega pouka naravoslovja. Med tako delo znanstveniki in izobraževalci učiteljev prištevajo
projektne in seminarske naloge s praktično in uporabno vrednostjo. Med samostojno delo prištevajo
tudi reševanje problemov, ki so povezani s krajem, v katerem je šola, in naravo, ki jih obdaja.
Svetovalci so mnenja, da je potrebno v šolah spodbujati ustvarjanje modelov (učenčevo
modeliranje) na primer poplav, vetra, plazu, suše, potresa … ter izdelavo praktičnih izdelkov, kot so
čistila, lak za nohte, odstranjevalec madežev … Kot obvezno samostojno delo so anketiranci
predlagali domače naloge, ki imajo za učenje velik pomen. Te naj bi bile tudi praktično naravnane.
Učenci oziroma dijaki z domačo nalogo doma še enkrat pregledajo delo, ki so ga opravili v šoli, in
ga nadgradijo z reševanjem podobnih problemov, ki so jih reševali že pri pouku. Na tak način
znanje še dodatno utrdijo in poglobijo. Učitelji naravoslovja poudarjajo učenje na podlagi
razumevanja. Med drugim predlagajo, da učenci oziroma dijaki sami vzgajajo rastline, obdelujejo
vrt in skrbijo za živali v šoli, kar spodbuja razvijanje praktičnih sposobnosti. Dijaki naj bi načrtovali
in izvedli razgovore s strokovnjaki različnih naravoslovnih področij. Tak način samostojnega dela
nudi učencem in dijakom izkušnje, ki jih bodo lahko v življenju uporabili tudi pri drugih
dejavnostih.
Vloga učitelja
Učitelj mora biti po mnenju znanstvenikov naravoslovnih predmetov predvsem dober mentor
učencem in dijakom. Biti mora dobro strokovno usposobljen in široko razgledan na svojem
področju, kajti le tako je lahko dosleden pri poučevanju. Podobno menijo tudi izobraževalci
učiteljev in študentje naravoslovnih predmetov. Do vseh učencev oziroma dijakov mora biti
pravičen in vse obravnavati enakovredno. Prav tako menijo, da učitelj spodbuja in ovrednoti
razmišljanje učencev oziroma dijakov, ob tem pa mora biti sam motiviran za delo in predan
poučevanju. Samo dobro motiviran učitelj za poučevanje lahko spodbudi interes tudi pri učencih in
dijakih. Ves čas mora spodbujati in razvijati samoiniciativnost učencev. Dober učitelj se mora stalno
izpopolnjevati na raznih seminarjih in delavnicah ter biti sposoben vpeljevati novosti v pouk, ki jih
odkrijejo v znanosti. Učiteljski poklic zahteva vseživljenjsko učenje, zanimanje za različna
področja, predvsem pa mora učitelj pri učencih in dijakih razvijati radovednost za iskanje
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informacij različnih področij. Dober učitelj naj bi spodbujal inovativnost, kreativnost, iniciativnost
in ustvarjalnost. V učni proces pri pouku mora aktivno vključevati vse učence oziroma dijake in
obenem spodbujati njihov interes za učenje naravoslovja. Učitelj naj bi učence oziroma dijake tudi
spodbujal k samoevalvaciji ter kritičnemu mišljenju. Anketiranci menijo, da mora imeti učitelj do
učencev oziroma dijakov vedno pozitiven pristop. Ustvarjati mora dobre odnose, obenem pa
postaviti meje doslednosti in empatije. Učitelj naj bi bil v učnem procesu dober praktik in teoretik.
Do učnih vsebin mora imeti pozitivna stališča in upoštevati napačne oziroma naivne predstave
učencev pri načrtovanju pouka. Razlago nove učne vsebine naj bi gradil na vnaprej preverjenem
predznanju učencev oziroma dijakov. Razlaga je le tako prilagojena ravni razumevanja učencev.
Bistvenega pomena je tudi učiteljeva vnaprejšnja priprava na pouk. Učna ura učitelja mora biti
skrbno načrtovana. Imeti mora tudi ustrezno uvodno vsebino, s katero pri učencih spodbudimo
interes za učenje vsebine pri učni uri. Anketirani dijaki so izpostavili tudi sodelovanje med učitelji,
saj tako lahko učitelji učni proces načrtujejo bolj homogeno in se vsebine pri različnih predmetih
stalno ne ponavljajo. Zavračajo kakršno koli »kampanjsko učenje« in poudarjajo sprotno delo.
Mnenja so, da bi morali učitelji naravoslovnih predmetov naučiti učence oziroma dijake učiti se, kar
jim bo po zaključenem izobraževanju koristilo v življenju. Pomembno je, da se dijaki zavedajo
pomena učiteljeve pohvale, pa tudi graje, če je ta potrebna. Študentje naravoslovnih predmetov so
izpostavili pomen sproščene in razumljive učiteljeve razlage ter jasne predstavitve težjih vsebin za
kakovosten pouk. Pouk se mora vsakokrat aktualizirati. Aktualizacija naj se nanaša na že minule ali
tudi šele prihajajoče dogodke, ki so povezani z obravnavano učno vsebino. Zajema naj učiteljevo
pomoč učencem oziroma dijakom pri dojemanju in razvijanju pojmov s poglabljanjem razumevanja
konkretnih procesov v naravi. Izobraževalci učiteljev naravoslovnih predmetov so mnenja, da je
pomembna vloga učitelja tudi skrb, da se učenci in dijaki do neke mere čustveno navežejo na
naravo in v skladu s tem tudi delujejo kot odgovorni državljani. Poudarjajo, da naj bi učitelji
razvijali procesna znanja in pridobivanje osebnih izkušenj. Če se pouk naravoslovja prilagodi tudi
željam učencev oziroma dijakov, bo ta postal za njih veliko bolj zanimiv in privlačen. Sproščeno
vzdušje pri pouku in učiteljevo spodbujanje učencev oziroma dijakov k uporabi lastnega znanja in
razumevanja naravoslovnih pojmov prispeva h kvaliteti pouka kemije, biologije ali fizike. Prav vse
anketirane skupine so mnenja, da je učiteljevo preverjanje in ocenjevanje znanja zelo pomembno.
Vsi poudarjajo, da ocena lahko spodbuja ali zavira interes učencev oziroma dijakov za učenje
naravoslovja. Pri preverjanju in ocenjevanju znanja naj učitelj uporablja avtentične in problemske
naloge. Poleg poučevanja naravoslovja je naloga učitelja tudi spodbujanje učencev oziroma dijakov,
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da se vključujejo v dodatne naravoslovne dejavnosti, kot so na primer krožki in tabori. Učitelj naj
spodbuja tudi učenčevo udejstvovanje na tekmovanjih iz znanja kemije, biologije ali fizike. Učence
oziroma dijake mora usmerjati v iskanje vedno novih informacij in jih seznaniti z različnimi
sodobnimi viri informacij in podatkov. Pri tem spodbuja in podpira naravoslovno radovednost in
obenem spodbuja razvoj interesa za nadaljnje učenje ter razvoj učenčeve osebnosti. Učitelji
naravoslovnih predmetov so izpostavili še, da mora biti pouk prilagojen populaciji učencev oziroma
dijakov. Upoštevali naj bi tudi notranjo diferenciacijo pouka glede na sposobnosti učencev v
skupini, pri tem pa mora vsem učencem oziroma dijakom učitelj prikazati uporabno vrednost
naravoslovnih znanosti.
Vloga učenca
Svetovalci na področju naravoslovja menijo, da bi morali imeti učenci oziroma dijaki v določenem
segmentu možnost izbiranja oziroma soodločanja tako glede obravnavanih vsebin, kot tudi glede
učnih metod pri samem poučevanju naravoslovja. Učenci imajo tako priložnost spoznati katere učne
vsebine in metode dela so jim najbližje. Študenti in izobraževalci učiteljev to dopolnijo še z
vnaprejšnjo pripravo učenca oziroma dijaka na pouk. Le dobro pripravljen učenec bo lahko sledil
učiteljevi razlagi in si pri tem zapomnil bistvene stvari že v času pouka v šoli. Učenci morajo biti
samozavestni, med seboj si morajo izmenjavati mnenja in se naučiti kritično presojati. Za svojimi
dejanji morajo stati odgovorno. Biti morajo notranje motivirani, da lahko sami gradijo znanje. Poleg
notranje motivacije je pomembna še učenčeva aktivnost pri pouku, ustvarjalnost in inovativnost.
Učenec mora biti pri učenju samostojen in discipliniran. Poznati mora svojo vlogo pri pouku, saj bo
tako lažje dosegel boljši uspeh. Po mnenju izobraževalcev učiteljev mora imeti učenec priložnost,
da osvojeno znanje uporabi na konkretnih življenjskih situacijah. Učenci morajo tako proučevati
teme, v katerih prepoznajo smisel za njihovo življenje. Učitelji naravoslovnih predmetov ob tem
poudarjajo še razvijanje etičnosti in samokritičnosti. Učenci morajo skozi izobraževalni sistem
razviti vodstvene sposobnosti in sposobnosti razvijanja socialnih odnosov v skupini.
Vloga šole kot institucije
Šola je kot institucija prostor, v katerem se odvija tako vzgoja kot izobraževanje. Izobraževalci
učiteljev dajejo velik poudarek na rednem posodabljanju laboratorijske opreme. Učitelji
naravoslovja dodajo, da bi morala šola priskrbeti zaloge materiala in kemikalij za nemoteno delo
učencev. Pomembna je tudi kvaliteta opremljenosti učilnic in dostopnost didaktičnih gradiv. Šola bi
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se morala povezovati z različnimi podjetji in ustanovami, ki razvijajo učne materiale, ter tako
zagotoviti učiteljem kakovosten pouk podprt z različnimi učinkovitimi didaktičnimi pripomočki in
učnimi gradivi. Učitelji in izobraževalci učiteljev menijo, da bi v razredu moral biti prisoten tudi
laborant, ki bi učitelju pomagal pri praktičnih in terenskih vajah. Učitelj mora imeti podporo v
vodstvu šole. Dober kolektiv mu omogoča večjo avtonomijo in dobro počutje, kar pa nedvomno
vpliva na njegovo motivacijo za kvalitetno poučevanje. Študenti naravoslovnih predmetov so
izpostavili, da morajo biti v učilnici biologije nujno prisotne živali in rastline. Dijaki menijo, da bi
morala šola skrbeti za enakopravnost med učenci oziroma dijaki, saj bi morali biti pred učiteljem
vsi enaki, ne glede na finančne ali ostale razmere v družini. Svetovalci na naravoslovnem področju
poudarijo disciplinirano izobraževanje učiteljev in uvedbo sprejemnih izpitov za učiteljski poklic.
Medpredmetno poučevanje
Medpredmetno povezovanje naj bi se po mnenju učiteljev naravoslovnih predmetov kazalo
predvsem v obliki projektnih nalog in skupnih modulov predmetov. S strani znanstvenikov in
svetovalcev na področju naravoslovja je predlagano povezovanje naravoslovnih vsebin s športom in
poznavanjem procesov v lastnem telesu, likovno umetnostjo, matematiko in glasbo. Učitelji naj bi
pri tem predvsem poudarjali strukturo in funkcijo obravnavanih vsebin. Pri opisovanju naravnih
pojavov in njihovi razlagi naj bi učitelji poudarjali pomen matematičnega znanja za pojasnjevanje
naravoslovnih pojmov, anketiranci pa so mnenja, da bi pouk naravoslovja moral potekati tudi v
naravi.
Učni načrt in naravoslovno izobraževanje
Učni načrt je nacionalni dokument, ki predpisuje temeljne vsebine in metode ter oblike poučevanja
pri posameznem predmetu. Učnega načrta naj bi se učitelji držali, lahko pa so pri obravnavi
določenih vsebin avtonomni, predvsem pri izboru metod in oblik dela ter širšega konteksta v okviru
katerega predstavijo učencem predpisane naravoslovne pojme. Na ta način lahko učni načrt na
motivacijo učitelja in učenca vpliva pozitivno ali negativno, slednje v primeru neustreznih pojmov.
Anketiranci so bolj ali manj podobnega mnenja, da je potrebno učne načrte nujno predelati, saj se
jim zdijo prenovljeni učni načrti vsebinsko prezahtevni. V njih naj bi bilo preveč abstraktnih vsebin
poglobljeno obravnavanih. Dijaki so predlagali večje število ur naravoslovnih predmetov z večjim
številom praktičnih vsebin, ki so pomembne v vsakodnevnem življenju. Učni načrti naj bi bili taki,
da bi obsegali manj vsebin in te naj bi se obravnavalo bolj natančno in poglobljeno. Biti bi moral
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zastavljen tako, da bi podpiral vseživljenjsko učenje in bi se lahko sproti prilagajal dogajanju v
življenju učencev in dijakov. Izobraževalci učiteljev predlagajo, da bi morale učne vsebine
naravoslovnih predmetov temeljiti na prepletanju makro, submikro in simbolne predstavitve ravni
pojmov. Vsebine bi morale biti predstavljene z vidika človeka v sodobni družbi. Pri vsem tem je
potrebno najti pravo ravnovesje in jasne povezave med teoretičnim in praktičnim poukom. Podpirati
je potrebno naravoslovne krožke in notranjo diferenciacijo pouka. Sedanji učni načrt je po mnenju
svetovalcev na naravoslovnem področju preveč razdrobljen. Učne vsebine posameznih
naravoslovnih predmetov so preobsežne in preveč natančno razdelane. Obravnavajo se prehitro,
primanjkuje pa tudi časa za njihovo utrjevanje. Ključne vsebine bi morale pri pouku dobiti več časa.
Učitelji naravoslovnih predmetov predlagajo, da bi v učne načrte za srednje šole znotraj
naravoslovnih predmetov vnesli praktične in konkretne učne vsebine, ki bi dijakom služile za
bodoči poklic ali nadaljnje izobraževanje. Vsebine bi morale biti tudi izbirnega tipa. To pomeni, da
bi si jih učenci oziroma dijaki izbirali sami. Predlagan je nivojski pouk naravoslovnih predmetov,
pri čemer bi na nižjih nivojih zagotavljali dosego minimalnih standardov znanja.
Raziskovanje okolja
Kemijo, biologijo in fiziko si brez okolja in narave težko predstavljamo. Učiteljeva frontalna
razlaga učne vsebine v razredu brez neposrednega stika z naravo, kjer lahko konkretno vidimo,
tipamo, vohamo, nima velikega smisla. Raziskovanje okolja je zato ključen dejavnik, ki lahko v
veliki meri prispeva k večjemu zanimanju za učenje naravoslovnih predmetov. Svetovalci na
področju naravoslovja so predlagali izvajanje krožkov naravoslovnih predmetov v povezavi z
raziskovanjem okolja. Gre za dodatno dejavnost učencev oziroma dijakov, kjer poglobijo svoje
znanje in krepijo zanimanje za naravoslovje. Znotraj krožka naj bi se pripravljali na tekmovanja iz
znanja posameznih naravoslovnih predmetov. Anketiranim dijakom bi odgovarjalo več pouka v
naravi. Pouk v naravi pride do izraza še posebej pri biologiji, kjer lahko razlago podkrepimo s
konkretnim živim materialom. Študentje naravoslovnih predmetov izpostavijo učenje in
raziskovanje naravnih katastrof, ki so danes zelo pogoste. Predlagajo raziskovalne naloge, kjer bi
učenci oziroma dijaki raziskovali vzroke naravnih nesreč in kako bi se človek pred njimi lahko
zavaroval. Ob vsem tem bi uporabljali znanje kemije, biologije in fizike. Modelirali bi lahko
razmere v okolju pred in med nesrečami ter predstavili ideje, kako prizadeto okolje obvarovati še
hujših posledic. S tem se strinjajo tudi učitelji naravoslovnih predmetov, ki dodajo še, da bi bilo
potrebno učencem oziroma dijakom ponuditi tudi naravoslovne tabore, kjer bi lahko osmišljali tisto,
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o čemer bi se učili v razredu. Vsekakor bi moralo biti učenje naravoslovja povezano z
raziskovanjem okolja, kjer učenci oziroma dijaki dejansko živijo. Predlagani so tudi obiski
zanimivih ljudi, delavnic, razstav in tudi prireditev različnih izobraževalnih organizacij. Spodbuja
se obisk raziskovalnih inštitutov, muzejev, živalskih vrtov, tovarn in industrijskih obratov. Pri
učenju je potrebno izhajati iz okoljskih pojavov. Preučevati je potrebno konkretne probleme, kot so
na primer onesnaženost okolja zaradi prometa, pojav mavrice, ekstremni vremenski pojavi ter
vedenje o astronomiji. Izobraževalci učiteljev kot vir materialov predlagajo tudi tržnico, kjer je
mogoče najti številen material, uporaben za pouk. Pri raziskovanju narave in njenih zakonitosti je
nujno zmanjšanje abstraktnosti učnih vsebin in ob tem vzpostaviti povezave žive in nežive narave v
celoto. Okolje je potrebno raziskovati skozi kemijske in fizikalne spremembe. Anketiranci te
skupine menijo, da je pomembno poznavanje geoloških pojavov in poznavanje zgodovinskega
razvoja naravoslovja.
Multimedija v naravoslovnem izobraževanju
Vsi anketiranci so mnenja, da morajo biti pri pouku naravoslovja prisotni računalniki in
računalniška tehnologija. Pod pojmom računalniško-informacijska tehnologija (IKT) razumemo
razne pripomočke, kot so merilniki, specializirani računalniški programi za zaznavanje majhnih
sprememb, vizualizacijski programi za animacije abstraktnih (npr. submikroskopska raven) in z
očesom nevidnih naravoslovnih procesov in videoposnetke, na primer nevarnejših poskusov,
programi, ki so zmožni dogajanje v naravi pretvoriti v matematične funkcije, spletnih aplikacije za
samostojno učenje in evalvacijo znanja in podobno. Vedno pogosteje se uporabljajo tudi elektronske
table in elektronske spletne učilnice, tablični računalniki in ostala sodobna IKT tehnologija. Dijaki
so predlagali večje vključevanje PowerPoint predstavitev ter uporabo bolj pestrega slikovnega
gradiva.
Razvijanje mišljenja
Anketiranci so poudarili tudi pomen logično-matematičnega mišljenja pri učenju naravoslovja. To
je namreč ključno za razumevanje velike večine naravoslovnih pojmov, ki jih lahko srečamo tako
pri kemiji kot tudi pri biologiji in fiziki. Med osnovnošolskim izobraževanjem morajo učenci
oziroma dijaki razvijati sistematično razmišljanje, ki pa naj bi bilo ob koncu osnovne šole že na
ravni analitično-sinteznega mišljenja. Svetovalci na področju naravoslovja omenjajo tudi
ustvarjalno mišljenje, ki ga je potrebno neprestano razvijati in krepiti. Kritično mišljenje je
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pomembno tudi pri naravoslovnem izobraževanju, prav tako pa igra bistveno vlogo pri zrelem
presojanju in izbiri določene kvalitetne odločitve.
Osnovne kemijske vsebine
Anketiranci prvega kroga Delphi študije v Sloveniji so mnenja, da bi morali pri kemiji v prihodnje
obravnavati vsebine, ki so učencem in dijakom uporabne v življenju. Znanstveniki s področja
kemije so izpostavili pojme osnovnega znanja splošne, anorganske in organske kemije. Dodajajo, da
s poznavanjem osnov kemije marsikatero stvar v realnem življenju razumemo drugače, kot bi jo
sicer. Tako kot dijaki tudi skupina znanstvenikov daje večji poudarek na kemijskem računanju, saj
se jim zdi to potrebno. Znanstveniki so mnenja, da je potrebno učencem oziroma dijakom
natančneje predstaviti submikroskopski svet kemije, ki pa je za veliko večino učencev in dijakov
najabstraktnejši in zaradi tega najtežji. Razumeti je potrebno lastnosti snovi, tudi materialov in
snovi iz vsakdanjega življenja. Izobraževalci učiteljev poudarijo še uporabo kemijskega simbolnega
jezika. Če učenci in dijaki dobro razumejo pravila zapisovanja kemijskih formul in enačb kemijskih
reakcij, jim ne bo težko razumeti tudi zahtevnejših vsebin na kasnejših ravneh šolanja. Učitelji
kemije in študenti so izpostavili konkretne učne vsebine, ki predstavljajo kemijo kot uporabno vedo.
Te učne vsebine so aktualni dogodki doma in po svetu, ki so povezani s kemijo (npr. učenje o
tanjšanju ozonske plasti, razumevanje delovanja zdravil, uporaba fosilnih goriv in alternativnih
virov energije, poznavanje kozmetične industrije, industrije barv in lakov, poznavanje lastnostih
umetnih snovi, prehranskih dodatkov, snovi v čistilnih sredstvih, recikliranje in onesnaževanje
okolja …). Učitelji so poudarili tudi vsebinske sklope, kjer se lahko kemijske pojme vgradi v
vsakdanja človeška opravila, kot so: kemija v kuhinji, kemija in ličarstvo, kemija in slaščičarstvo,
kemija v kemični čistilnici, kemija in mobilna telefonija.
Osnovne fizikalne vsebine
Znanstveniki so v sklopu pomembnih fizikalnih vsebin omenjali predvsem osnove mehanike,
statike, dinamike in termodinamike, elektromagnetizma in optike. Posebej izpostavljajo pojme sila,
hitrost, pospešek, temperatura, tlak, vzgon, električni naboj, tok, napetost in zgradba snovi s stališča
fizike kot tiste, ki bi jih morali šestnajstletniki poznati. Izobraževalci učiteljev dajejo poudarek
fizikalnemu računanju, za katerega menijo, da je osnova vsega razumevanja fizikalnih pojmov.
Učitelji fizike ob tem dodajo nekaj konkretnih učnih vsebin, ki so povezane z življenjem.
Osredotočajo se na pojme, kot so: vesolje, radioaktivno sevanje, jedrske elektrarne, energetike ter
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računalniška tehnologija in sodobne komunikacije. Pomembne se jim zdijo tudi fizikalne
zakonitosti pri različnih športih. Med drugim omenijo, da je pomembno razumeti, kako delujejo
elektronske naprave, ki jih uporabljamo, ter kako poznavanje fizikalnih zakonitosti lahko olajša
fizično delo. Dijaki tako kot pri kemiji tudi pri fiziki poudarijo, da se mora poučevati fizika,
uporabna za življenje. Od učnih vsebin sta jim najbližje valovanje in trenje. Svetovalci na področju
naravoslovja predlagajo popestritev pouka s simuliranjem trkov avtomobilov, simulacijo smučarske
skakalnice in delovanja mobilnih telefonov, obenem pa poudarjajo učne vsebine, kot so
nanotehnologija, teorija tekočih kristalov in umetnih mas ter razvoj optičnih vlaken.
Osnovne biološke vsebine
Udeleženci raziskave so izpostavili trenutno najbolj popularna področja biologije, ki so deležna
skokovitega napredka. Med prvimi velja izpostaviti široko področje ekologije in varovanja okolja.
Tu anketiranci poudarjajo različnost biotopov znotraj celotnega ekosistema Zemlje. Vse skupine
anketirancev so mnenja, da se o tem pri pouku naravoslovnih predmetov govori premalo. Izpostavili
so probleme glede onesnaževanja okolja in postavili vprašanje, kaj storiti za obvarovanje okolja.
Znotraj ekologije so izpostavili učenje o osnovnih postopkih pridelave, predelave in shranjevanja
hrane. Učenci oziroma dijaki naj bi razumeli osnove biotehnoloških procesov prehrambne industrije
in znali našteti in opisati nekaj primerov. Praktični pouk bi moral vsebovati vsebine poznavanja
vode in principov za ugotavljanje njene kakovosti. Ekološke učne vsebine bi morale v prihodnje
bolj natančno obravnavati področje biotske raznovrstnosti in klimatskih sprememb. Znotraj pouka
ekologije bi morali učenci oziroma dijaki razviti pozitiven odnos do okolja, ki jih obdaja. Zavedati
bi se morali smotrne uporabe energije. Za ekosisteme bi morali znati ustrezno skrbeti in vzdrževati
njihova ekološka ravnovesja. Med živo in neživo naravo naj bi znali poiskati pravo mero
ravnovesja. Primeri, ki bi to ravnovesje opisovali, naj bi izhajali iz domačega okolja, saj bi jih le
tako lahko čustveno bolj aktivirali (npr. primer prehranjevalnih verig pojasnimo z organizmi iz
domačega, poznanega okolja in ob tem poudarimo pomen posamezne vrste za celoten ekosistem).
Učence oziroma dijake moramo ob tem spodbujati, da kritično razmišljajo o vplivu človeka na
celotno biotsko raznovrstnost. Svetovalci na področju naravoslovja so izpostavili vsebine
svetlobnega onesnaževanja, hkrati pa predlagali, da omenjeno vsebino povežemo s pomenom
varčevanja z energijo. Pomembno je vedenje o spreminjajočih se vremenskih pojavih s stališča
biologije oziroma ekologije okolja. Učencem in dijakom je potrebno konkretno predstaviti naravne
nesreče, njihove posledice in jih hkrati naučiti, kako je možno ukrepati, da se take nesreče
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dolgoročno ne bi dogajale. Poudarjajo tudi, da morajo biti učenci sposobni povezovanja znanja o
zgradbi, delovanju, razvoju ter soodvisnosti živih sistemov na različnih ravneh.
Vsi anketiranci so poudarili tudi pojme, povezane z genetiko in mikrobiologijo. Omenjali so pomen
mikroorganizmov in njihovo povezavo z medicino in zdravjem. Izpostavili so poznavanje celične
zgradbe organizmov. Na osnovi tega znanja lahko učenci in dijaki razumejo tudi pojme rasti,
razvoja in diferenciacije. V šoli bi se po mnenju izobraževalcev učiteljev morali dotakniti
teoretičnih osnov gensko spremenjenih organizmov, torej genskega inženiringa, in njihove uporabe
v prehrani. Anketirancem je pomembno, da učenci in dijaki spoznavajo človeško telo (njegovo
zgradbo in delovanje – npr. delovanje možganov, poznavanje hormonov in njihov vpliv na obdobje
adolescence, spolnih organov in spolnosti, pomen poznavanja zgradbe in delovanja čutil lahko
predstavimo preko raziskovalne naloge, zakaj lahko slepi berejo …) ter njegov osebnostni razvoj.
Udeleženci raziskave omenjajo pomen higiene, preventivne zdravstvene ukrepe in prvo pomoč ter
poznavanje osnov uporabe zdravil. Anketiranci so mnenja, da je bistven del učenja o človeku tudi
zdravo življenje, na katerega danes mnogi opozarjajo. V času napredne tehnologije sta skrb za
zdravje in zdrava prehrana, ki je pridelana z uporabo nenaravnih pristopov ali kako drugače
spremenjene hrane, še kako pomembni. Poznavanje prehranskih dopolnil, bolezni, kemijske
zgradbe ogljikovih hidratov, beljakovin, maščob, vitaminov, mineralov, njihovih kaloričnih
vrednosti in človekovih dnevnih potreb so po mnenju sodelujočih v študiji vsebine, o katerih mora
sodoben človek vedeti veliko. Nujno potrebno je interdisciplinarno povezovanje gospodinjstva in
športne vzgoje. Učenci se morajo med šolanjem naučiti pripravljati zdravo hrano in se obenem
zavedati pomembnosti športa za naše zdravje. Hkrati naj bodo seznanjeni tudi z motnjami hranjenja,
ki so razmeroma pogoste pri mladostnikih. Pomembno je, da učenci in dijaki poznajo pomen
energetskih pijač ter aditivov v prehrani in se zavedajo njihovega vpliva na telo. Vse to so lahko
konkretne vsebine raziskovalnih nalog, ki jih učenci oziroma dijaki pripravijo bodisi individualno,
bodisi v paru ali skupini. Za učence oziroma dijake so zanimive tudi vsebine, povezane s
kozmetičnimi sredstvi in z ohranjanjem lepote, kamor spada tudi zdravo in pravilno izgubljanje
odvečne telesne teže.
Znanstveniki s področja biologije opozarjajo, da je potrebno znanje sistematike rastlinskih in
živalskih vrst, izpostavijo pomembnost Darwinovega nauka in probleme prehrane svetovnega
prebivalstva. Vsebine ekologije naj bi obsegale biološke čistilne naprave, lesno industrijo in ukrepe,
ki so pomembni za varstvo okolja. Izobraževalci učiteljev še posebej izpostavljajo uporabo živih
organizmov med poukom, saj lahko učitelj z demonstracijo živih organizmov pri pouku biologije
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spodbudi učenčev interes. Pomembno se jim zdi, da se pri pouku obravnava zgodovinski razvoj
izbranega naravoslovnega pojma ali pojava. Izpostavljajo tudi pomen gospodinjstva in vsebin,
povezanih z domačimi živalmi ... Pomembna se jim zdita tudi evolucijska teorija in novo odkrivanje
organizmov v okolju. Študenti naravoslovnih predmetov so pri tem izpostavili še pomen psihologije
človeka, ki naj bi se kazala v naravoslovnem izobraževanju, skupaj z dijaki pa predlagajo manj
učnih vsebin, povezanih z rastlinami in živalmi.
Socio-naravoslovni vidiki
Pomembnost družbenega pogleda na šolo so navedle tri anketirane skupine, in sicer skupina
anketiranih znanstvenikov, izobraževalcev učiteljev in skupina učiteljev naravoslovnih predmetov.
Znanstveniki predlagajo rekonstrukcijo celotne šolske politike. Znotraj tega predlagajo povečanje
štipendij, nagrad in bonitet za učence in dijake. Poudarjajo, da bi moralo naravoslovje imeti na
razpolago več ur pouka v celotnem šolskem predmetniku in dobro opremljene učilnice. Za učence
oziroma dijake je pomembno tudi nadaljnje izobraževanje in ob koncu ustrezna možnost zaposlitve.
Učitelji naravoslovnih predmetov trdijo, da se učenci ali dijaki, ki nimajo zagotovljene zaposlitve,
učijo slabše, saj je njihova motivacija za učenje slaba. Izobraževalci učiteljev opozarjajo, da bi bilo
potrebno konkretno spremeniti študijske programe izobraževanja učiteljev. Pri izbiri bodočih
študentov kemije in študentov ostalih naravoslovnih predmetov bi morala biti veliko večja mera
selektivnosti. Ob vpisu je potrebno preverjanje sposobnosti vzpostavitve stika s sočlovekom,
sposobnost javnega nastopanja in podobno. Anketiranci, ki so sodelovali pri študiji, pa niso podali
konkretnejših predlogov za spremembe študijskih programov. Po mnenju izobraževalcev učiteljev,
bi morali učitelji imeti veliko podporo v vodstvu šole in tudi v širši politični javnosti. Učenci
oziroma dijaki se morajo izobraziti tudi na področju zrelega odločanja pri potrošništvu. Zanimati bi
se morali za etična vprašanja ter spoštovanje varnosti in tajnosti. Vse to privede do varnega
domačega okolja, ki pa je za ustrezen razvoj neke družbe nujno potreben. Učitelji menijo, da bi
morala država nujno pokazati večji interes za naravoslovne predmete. Predlagajo razna sodelovanja
šole v razpisih, ki jih objavi gospodarstvo. Pri tem gre za sodelovanje v raziskovalnih nalogah, pri
čemer je pomembno tudi sodelovanje s fakultetami. Pomembno je tudi sodelovanje z društvi, ki za
učence lahko pripravijo predavanja ali praktične vaje, kjer jih seznanijo s specifičnimi
informacijami, ki niso direktno povezane z učnimi načrti in jih pri pouku natančneje ne
obravnavajo, za razvoj posameznika pa so pomembne. Naravoslovne predmete bi bilo po mnenju
učiteljev potrebno bolj popularizirati. Posredovati bi se morale informacije o deficitarnih poklicih,
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na šole bi lahko prišli tudi uspešni podjetniki, ki delujejo na področju naravoslovja in uporabe
naravoslovja v industriji, ki bi predstavili svoje delo in uspehe in bi tako pokazali pomemben zgled,
ki bi ga učenci oziroma dijaki posnemali. Predlagali so tudi nivojski pouk naravoslovja in s tem
prilagojen način poučevanja za posamezen oddelek.
Izvenšolske aktivnosti
Šola bi morala po mnenju izobraževalcev učiteljev vzgajati učence oziroma dijake na tak način, da
bi raziskovalne dejavnosti razvijali in krepili tudi izven šolskega pouka. Anketiranci so konkretno
predlagali, da bi se organizirale ekskurzije v posamezna okolja, kjer se uporablja znanje
naravoslovja, na primer: mlin za moko, čistilna naprava in odlagališče odpadkov s sortirnico,
transfuzijski oddelek za odvzem in predelavo krvi, farmacevtski obrati, domače sirarne in mlekarne
… Učitelji naravoslovnih predmetov so dodali še obisk inštitucij, v katerih so zaposleni
strokovnjaki naravoslovnih znanosti, kot so inštituti, univerze in zavodi. Študenti in anketirani
dijaki predlagajo obiske raznih muzejev ter botaničnega in živalskega vrta, svetovalci na področju
naravoslovja pa so mnenja, da bi morala šola učence oziroma dijake naučiti sistematične
organizacije svojih obšolskih dejavnosti. Za učence in dijake so te nujno potrebne, saj omogočajo
njihov skladnejši razvoj. Bolj kot so te dejavnosti raznolike, širše okvirje svojega znanja lahko
učenec oziroma dijak razvije. Šola mora izvenšolske aktivnosti podpirati in učence preko njih
nagrajevati z dodelitvijo specifičnega statusa, ki jim omogoča določene bonitete v učnem procesu.
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Tabela 3: Primerjava analize kategorij med različnimi skupinami udeležencev, ki zajemajo želene metode dela pri pouku naravoslovja.
ZNANSTVENIKI

METODE
DELA

- kritično vrednotenje
rezultatov
- uporaba raznovrstne
literature
- konceptualni pouk
- problemsko učenje
(razločevanje med
vzrokom in posledico)
- timske diskusije
- organizirano skupinsko
delo
- učenje, izhajajoče
neposredno iz
opazovanja, raziskovanja
in dela v naravi (manj
učenja na pamet)
- izkušenjsko učenje
- individualno delo
- delo v parih

IZOBRAŽEVALCI
UČITELJEV
- učenje, izhajajoče iz konteksta
življenjskih situacij (učenje
preko lastnih aktivnosti dijakov)
- študije primerov (branje
naravoslovnih poljudnih knjig)
- igranje vlog in izvajanje
didaktičnih iger ter analogij
- timske diskusije (vodeni
razgovor)
- delo v parih
- kooperativno in sodelovalno
učenje
- organizirano skupinsko delo
- metoda reševanja problemov
(problemsko učenje, aktivno
doživljanje problemske
situacije)
- učne ure, vodene preko
dijakov
- razvijanje znanstvene metode
dela (mali raziskovalni projekti,
postavljanje hipotez, učenje z
odkrivanjem, samostojno
odkrivanje znanja)
- javne predstavitve izdelkov
(pisanje člankov)

UČITELJI NARAVOSLOVJA
- avtonomno učenje (prenos pouka na učenca
oz. dijaka)
- organizirano skupinsko delo
- delo v parih
- diferenciacija pouka
- izkustveno učenje
- evalvacija dela (samorefleksija)
- poučevanje s primeri
- nivojski pouk naravoslovja
- praktično raziskovalno delo
- sistematično podajanje snovi (stopenjsko
poučevanje)
- heterogene skupine (manjše skupine učencev
oziroma dijakov)
- delavnice (okrogle mize z aktualno tematiko)
- uporaba raznovrstne literature (pestro
slikovno gradivo)
- metoda prikazovanja (demonstracije
eksperimentov)
- razvijanje znanstvene metode dela
(izdelovanje raziskovalnih nalog, primerjanje,
razvrščanje, urejanje, merjenje,
eksperimentiranje, mali raziskovalni projekti,
določanje spremenljivk, postavljanje hipotez,
urejanje in sporočanje podatkov)
- terensko delo (samostojna priprava dijakov,
načrtovanje eksperimentov)
- naravoslovni dan
- uporaba računalnika (analiza in prikaz
rezultatov)
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ŠTUDENTI
NARAVOSLOVJA
- metoda prikazovanja
(prikaz živega materiala
pri biologiji)
- stopenjsko učenje
- timska diskusija
- delo v parih
- organizirano
skupinsko delo
- problemsko učenje
- praktično raziskovalno
delo (projektno učno
delo)
- študije primerov
- sodelovalno učenje
- učenje z odkrivanjem
- izkustveno učenje
- eksperimentalno delo
- samostojno delo
- uporaba raznovrstne
literature
- uporaba računalnika
(uporaba spleta pri
učenju naravoslovja)
- frontalni pouk
- pouk v naravi

DIJAKI

SVETOVALCI

- samostojno delo
- skupinsko delo
- delo z modeli
- izkušenjsko učenje
- eksperimentalno delo
- uporaba raznovrstne
literature (delo s
slikovnim gradivom)
- timske diskusije
- terensko delo (manj
frontalnega pouka)
- naravoslovni krožki
- delo z računalnikom
- metoda prikazovanja
(demonstracije
eksperimentov)
- sprotno preverjanje in
ocenjevanje znanja
- učenje skozi igro (npr.
lov na zaklad)
- manj učenja na pamet
- praktično raziskovalno
delo
- preprosta razlaga z več
primeri
- strokovne ekskurzije
- pouk v naravi

- problemsko učenje (izhajati iz
problema, ki je blizu učencem in ga z
raziskovanjem razlagati ter posledično
razumeti)
- avtentični pouk
- terensko delo (neposreden stik z
naravo)
- učenje, izhajajoče iz konteksta
življenjskih situacij (povezovanje
teoretične vsebine s primeri iz
življenjskih situacij, ki jih učenci
poznajo, lastna spoznanja)
- razvijanje znanstvene metode dela
(projektne naloge)
- eksperimentalno delo
- naravoslovni dnevi
- strokovne ekskurzije
- literarni natečaji (avtor v esejski
obliki v zgodbo vplete naravoslovno
znanje)
- aktivnosti (obisk tovarne)
- delo z modeli
- uporaba raznovrstne literature
- kritično mišljenje
- metoda razgovora
(zastavljanje vprašanj)
- evalvacija dela (vrednotenje lastnega
dela)
- diferenciacija pouka
- sodelovalno učenje
- samostojno delo
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(nadaljevanje tabele 3)
ZNANSTVENIKI

METODE
DELA

IZOBRAŽEVALCI
UČITELJEV
- nivojski pouk naravoslovja
- uporaba raznovrstne
literature (obdelava različnega
slikovnega, grafičnega in
pisnega gradiva, delo z
informacijskimi viri)
- uporaba digitalnih
fotoaparatov
- izkustveni pristop k učenju
in poučevanju
- sestavljanje testnih nalog
- zasnova pojmovnih map in
miselnih vzorcev
- terensko delo (delo z
naravnim materialom)
- šolska tekmovanja
- vključevanje delujočih
slovenskih znanstvenikov
- frontalna metoda dela
- metoda prikazovanja
(demonstracije
eksperimentov)
- ogledi in ekskurzije
- naravoslovni tabori
- šola v naravi CŠOD
- sprotno preverjanje in
ocenjevanje

UČITELJI NARAVOSLOVJA
- metoda opazovanja
(opazovanje modelov in simulacij, opis in razlaga, vzročnoposledični odnosi)
- timske diskusije
- sodelovalno učenje
- problemsko učenje
- študije primerov
- reševanje problemov in nalog
- učne ure, vodene preko dijakov
- sestavljanje testnih nalog
- sprotno preverjanje in ocenjevanje znanja (kolegijsko
ocenjevanje, samoocenjevanje)
- anketa o zadovoljstvu ob koncu šolskega leta
- igranje vlog
- javne predstavitve izdelkov (pisanje člankov, priprava plakatov)
- seminarske naloge
- zasnova pojmovnih map
- uporaba listkovnika
- frontalni pouk
- ustrezni učni pripomočki (strukturirana navodila, pripomočki in
učbeniki)
- uvedba blok ure
- ure, namenjene ponavljanju in utrjevanju znanja (čim manj
faktografskega učenja)
- delo z modeli in e-gradivi
- aktivnosti (šolski »eko« vrt, obiski učnih poti, kot so gozd,
močvirje, jame, pouk biologije v živalskem vrtu)
- samostojno delo
- reševanje rebusov, kvizov
- eksperimentalno delo
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Metode dela na področju naravoslovja
Z drugim vprašanjem v vprašalniku smo želeli ugotoviti, kakšen pogled imajo anketiranci na
metode poučevanja, ki jih učitelji uporabljajo pri pouku naravoslovja. Poleg tega so sodelujoči
podali svoje mnenje o tem, katere metode bi po njihovem mnenju morale biti uporabljene za
poučevanje naravoslovnih predmetov v osnovni in srednji šoli. Anketirane skupine so podale
nekatere metode dela, ki naj bi prispevale k sodobnemu pouku naravoslovja. Vsem šestim
skupinam, ki so sodelovale v raziskavi, je skupno, da izpostavljajo praktično in laboratorijsko delo,
delo z živim materialom, uporabo raznolike literature in izdelave raziskovalnih nalog, ki naj bi
imele za učence oziroma dijake praktično in uporabno vrednost. Svetovalci na področju
naravoslovja so izpostavili vse večje uvajanje problemskega in avtentičnega pouka. Pouk kemije,
fizike in biologije naj bi potekal v neposrednem stiku z naravo. Njegove teoretične vsebine se
morajo povezovati s praktičnimi življenjskimi situacijami, ki jih učenci oziroma dijaki poznajo in
so jim zato blizu. Svetovalci podpirajo vključevanje manjših projektnih nalog in več praktičnega
dela v pouk naravoslovnih predmetov, kamor spada predvsem več samostojnega raziskovanja in
eksperimentiranja. Izpostavijo organizacijo terenskih vaj ter raznih naravoslovnih dni in ekskurzij.
S tovrstnim delom naj bi bili učenci oziroma dijaki v neposrednem stiku z naravo. Vsaka
naravoslovna učna ura naj bi razvijala kritično mišljenje, metodo razgovora in diskusije ter
zastavljanje problemskih vprašanj. Znotraj problemskega učenja je potrebno izhajati iz problema, ki
je učencem blizu. Tega je potrebno razložiti preko raziskovalno zasnovanega pouka, saj ga bodo na
ta način učenci dodobra razumeli, hkrati pa se naučili novih naravoslovnih vsebin. To pomeni, da
učenje izvira iz konteksta življenjskih situacij in učenčevih lastnih spoznanj, česar pri pouka danes
primanjkuje. Učenje mora biti tako individualno kot tudi skupinsko. Pri skupinskem delu naj bi se
učenci oziroma dijaki udeležili literarnih natečajev, pri čemer bi v svoji zgodbi obravnavali aktualne
naravoslovne vsebine. Po obravnavi učne vsebine ali eksperimentiranju je nujno potrebno
vrednotenje lastnega dela in evalvacija dobljenih rezultatov. Anketiranci opozarjajo, da je delo z
modeli bistven del pouka naravoslovja.
Prav tako so dijaki mnenja, da je potrebno v pouk večkrat vgraditi samostojno delo in izkušenjsko
učenje. Menijo, da je učiteljeva preprosta, pa vendar kvalitetna razlaga veliko bolj pomembna in
učinkovita, kot uporaba e-spletnih učilnic. Želijo si več raziskovalnega dela in dela s slikovnim
gradivom. Znotraj laboratorijskih vaj predlagajo več demonstracijskih poskusov, saj so jim
zanimivi. Podpirajo večkratno preverjanje in ocenjevanje znanja, saj jih ta način spodbudi, da se
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učijo sproti. Tako jim težje razumljiva učna vsebina ne predstavlja večjih težav, saj morebitne
probleme rešijo sproti in tako lažje razumejo vsebine, ki se nadgrajujejo pri pouku. Učenja na pamet
naj bi bilo čim manj, pouk pa naj bo vezan na delo z računalnikom in delom neposredno v naravi.
Dijaki po končani obravnavi snovi predlagajo razne igre, kot so lov za skritim zakladom, pri čemer
bi skozi pot, speljano po naravi, na zanimiv način uporabljali osvojeno znanje kemije, biologije ali
fizike. Pomembno se jim zdi obiskovanje naravoslovnega krožka, saj pogrešajo diskusijo in
praktično raziskovalno delo.
Znanstveniki na področju naravoslovja so navedli, da bi morali učitelji pri pouku uporabljati
različne pristope raziskovalnega dela, pri tem jim je ključnega pomena opazovanje, kritično
vrednotenje rezultatov ter razločevanje med vzrokom in posledico. Tudi oni podpirajo uporabo
raznolike literature, problemsko zastavljeno učenje, izkušenjsko učenje in diskusije med učenci
oziroma dijaki in učiteljem. Tudi oni poudarjajo, da bi moralo biti znotraj pouka naravoslovja manj
učenja na pamet. Učenje naj izhaja neposredno iz opazovanja, raziskovanja in dela v naravi.
Podpirajo individualno delo, delo v parih in tudi organizirano sodelovalno učenje.
Študentje naravoslovnih predmetov so poudarili, da bi morali učitelji pri poučevanju biologije
prikazovati živi material oziroma se s pomočjo živega materiala učiti novih bioloških vsebin.
Menijo, da je učenje po logičnem zaporedju glede na vsebine za učence oziroma dijake pomembno,
saj na ta način veliko lažje nadgrajujejo novo učno vsebino na podlago, ki je dobro utrjena s
ponavljanjem. Razumevanje osnov naravoslovnih predmetov lahko namreč vpliva tudi na nadaljnje
zanimanje za naravoslovje pri učencu oziroma dijaku. Pomembno je projektno učno delo in študije
primerov, pri čemer mora učitelj podpirati učenje z odkrivanjem, uporabo spleta in delo z
računalnikom. Študentje kot dobro in pozitivno za učence oziroma dijake izpostavljajo tudi
frontalni pouk in pouk v naravi. Na to je mogoče navezati tudi mnenje izobraževalcev učiteljev, ki
zatrjujejo, da v poučevanju kemije, biologije in fizike manjkajo smiselne in zanimive zgodbe, na
katerih bi gradili spoznavni proces pri naravoslovju. Zanimive zgodbe z naravoslovno vsebino in
učenje, ki iz njih izhaja, bi se morali nanašati na kontekst življenjskih situacij ter lastne aktivnosti in
izkušnje učencev oziroma dijakov. Izobraževalci učiteljev predlagajo kooperativno oziroma
sodelovalno učenje, pri čemer bi morali učenci oziroma dijaki problemsko situacijo doživeti
aktivno. V pouk naravoslovnih predmetov je potrebno vključevati znanstvene metode dela z uvedbo
malih raziskovalnih projektov, ki bi jih tudi javno predstavili. Pomembno je, da bi svoje delo učenci
oziroma dijaki predstavili v obliki člankov. Te bi nato objavili v šolskem glasilu ali kakšnem
drugem lokalnem časopisu ali tudi širše nacionalno. Učenci oziroma dijaki bi morali med poukom
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snovati svoje pojmovne mreže, miselne vzorce oziroma različne sheme, kjer bi prikazovali svoje
razumevanje vsebine z ustreznimi povezavami med pojmi. Te izdelke naj bi učitelji tudi evalvirali
in na osnovi rezultatov ovrednotili učenčevo znanje. Anketiranci so predlagali, da bi učenci vodili
učno uro. Pri tem naj bi učenci ali dijaki samo zasnovali vse etape učne ure vključno s preverjanjem
znanja, pri katerem bi sami sestaviti naloge. Podobno so predlagali anketirani učitelji naravoslovnih
predmetov. Izobraževalci učiteljev predlagajo uporabo digitalnih fotoaparatov in poznavanje
uporabe obdelovanja različnega slikovnega, grafičnega in pisnega gradiva. Digitalne fotoaparate bi
učenci in dijaki uporabljali pri samostojnem raziskovalnem terenskem delu kot dodatni učni
pripomoček za slikanje različnih faz poskusa. V naravoslovne predmete bi uvedli nivojski pouk, v
katerem bi bilo bistvenega pomena delo z informacijskimi viri in naravnim materialom. Učitelji
naravoslovnih predmetov podpirajo udeležbo učencev in dijakov na šolskih tekmovanjih iz znanja
kemije, biologije in fizike ter vključevanje slovenskih znanstvenikov v pouk naravoslovja in
podobno. Predlagajo prebiranje naravoslovnih poljudnih knjig in revij. Učenje bi moralo pri
učencih postati avtonomno, učna vsebina pa bi se morala poučevati sistematično. Učitelji podpirajo
heterogenost skupin učencev oziroma dijakov, kar pa pomeni manjše število učencev v skupini za
lažji potek pouka. Učitelji so namreč mnenja, da tak pouk vodi do lažjega in veliko bolj
učinkovitega dela. Predlagajo aktivne metode dela, kot so: primerjanje, razvrščanje, urejanje,
merjenje, določanje spremenljivk, postavljanje hipotez, urejanje in sporočanje podatkov, priprava
plakatov, uporaba portfolija, aktualne okrogle mize, šolski »eko« vrt, obiske učnih poti, reševanje
rebusov in kvizov ter oglede videoposnetkov, s pomočjo katerih se učenci oziroma dijaki naučijo
kaj novega. Anketiranci so poudarili pomen končne evalvacije poteka pouka naravoslovnih
predmetov; predlagajo uvedbo ankete o zadovoljstvu s predmetom ob koncu šolskega ter podajanje
osebnega mnenja o poteku pouka. Le tako lahko učitelj pridobi tudi od učencev oziroma dijakov
informacije o pouku, ki ga je načrtoval in ga zato lahko v prihodnje pripravi drugače oziroma
odpravi morebitne napake ali pomanjkljivosti, ki se jih sam niti ne zaveda.
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Tabela 4: Primerjava analize kategorij med različnimi skupinami udeležencev, ki zajemajo izobrazbo in kompetence, potrebne pri poučevanju in učenju naravoslovja.

IZOBRAZBA
IN
KOMPETENCE

ZNANSTVENIKI

IZOBRAŽEVALCI UČITELJEV

UČITELJI NARAVOSLOVJA

ŠTUDENTI NARAVOSLOVJA

DIJAKI

SVETOVALCI

- sposobnost
odzivanja na
spremembe v okolju
(kemijske spremembe
v okolju)
- orientacija v naravi
- sposobnost
medpredmetnega
povezovanja
- sposobnost mišljenja
(logično mišljenje,
neodvisno in lastno
razmišljanje,
sistemsko mišljenje,
kritično mišljenje)
- sposobnost
samostojnega dela
- dober karakter
(potrpežljivost,
natančnost)
- sposobnost
razločevanja med
vzrokom in posledico
- sposobnost
postavljanja in
preverjanja hipotez
- spodbujanje
samostojnosti in
prevzemanje
odgovornosti za svoje
rezultate in mnenje

- znanje specialnih didaktik
- učenje z razumevanjem
- sposobnost posploševanja
- sinteza in vrednotenje znanja
- analiza novega znanja
- uporaba novega znanja
- sposobnost interpretacije in
predstavitve svojega sklepanja ter
postavitev ustreznih zaključkov
(sposobnost ovreči ali potrditi hipotezo)
- sposobnost eksperimentiranja
(razumevanje korakov poskusa,
spretnosti in sposobnosti varnega
rokovanja s kemikalijami)
- razvijanje ročnih spretnosti
- sposobnost razumevanja razlage
- sposobnost mišljenja (razvijanje
naravoslovnega mišljena)
- sposobnost razlikovanja med znanostjo
in »kvazi« znanostjo
- sposobnost opredeljevanja problemov
- sposobnost raziskovanja (načrtovanje
in priprava uporabnih raziskav)
- sposobnost iskanja informacij, njihova
organizacija in vrednotenje
- sposobnost opazovanja (kritično
opazovanje in beleženje)
- odgovornost (zavestna odgovornost za
svoje lastno učenje in delo)
- sistemske kompetence (sposobnost
vseživljenjskega učenja)

- odgovornost (sposobnost prevzeti
odgovornost za učenje, odgovornosti do
soljudi, do narave in do naših
zanamcev)
- sposobnost razumevanja osnovnih
naravoslovnih procesov in zakonitosti
- izkušenjsko učenje
- urjenje spretnosti, medsebojnega
komuniciranja in skupinskega dela
- toleranca do drugačnih mnenj in ljudi
- sposobnost komuniciranja (razumeti,
znati vprašati, znati prebrati in obnoviti,
da je razumljivo tudi drugim,
predstaviti svoje dosežke in spoznanja
na vsem razumljiv način, kompetence s
področja IKT, kompetence strokovnega
sporazumevanja v maternem in tujih
jezikih, osvajanje tehnike branja in
pisanja, razumevanje in uporabljanje
pisnih navodil sposobnost sklepanja,
argumentiranja, povezovanja)
- razvijati skrb za lastno zdravje in
zdravje drugih
- sposobnost prepoznavanja nevarnosti
ter ukrepanja v situacijah v naravi in na
delovnem mestu
- sposobnost medpredmetnega
povezovanja
- sposobnost opazovanja

- težnja po doseganju višjih
kognitivnih ravni znanja
- opredeljevanje problema
- sposobnost opazovanja
- obvladanje informacijskotehničnih spretnosti (beleženje)
- sposobnost raziskovalnega dela
(sposobnost oblikovanja hipotez
in njihovo preverjanje z izvedbo
eksperimenta, zaključevanje in
poročanje, sposobnost
analiziranja podatkov)
- sposobnost eksperimentalnega
dela (sposobnost načrtovanja
eksperimentov, sposobnost dela z
napravami za eksperimentiranje)
- sposobnost odločanja za
ustrezne metode dela
- sposobnost iskanja informacij,
njihova organizacija in
vrednotenje
- obvladanje informacijsko
tehničnih spretnosti (sposobnost
preučevanja besedila, uporaba
IKT
- sposobnost samostojnega dela
- sposobnost razumevanja
osnovnih naravoslovnih procesov
- sposobnost mišljenja (razvijanje
kritičnega mišljenja)
- sposobnost zavedanja svojega
jaza

- sposobnost
učenja
splošnega in
uporabnega
znanja, ki
temelji na
teoriji
- razvijanje
ročnih
spretnosti
- sposobnost
terenskega
dela

- sposobnost eksperimentiranja
(merjenje količin, načrtovanje
poskusov, opisovanje
eksperimentov, navajanje na
izbiro in uporabo primerne in
varne opreme, spretnosti in
sposobnosti varnega rokovanja s
kemikalijami)
- sposobnost terenskega in
laboratorijskega dela
- sposobnost opazovanja
- obvladanje informacijsko
tehničnih spretnosti (beleženje,
urejanje, razvrščanje, prikaz
podatkov)
- razvijanje ročnih spretnosti
(modeliranje)
- sposobnost raziskovalnega dela
(zastavljanje raziskovalnih
vprašanj, napovedovanje hipotez,
opredelitev spremenljivk in
konstant, načrtovanje in izvajanje
raziskav, zastavljanje problemskih
vprašanj, ki jih je mogoče
eksperimentalno preveriti)
- učenje z raziskovanjem
(razvijanje procesnih in ne
vsebinskih ciljev)
- uporaba matematičnih orodij in
tehnologije (zapisati oceno
natančnosti in zanesljivosti
pridobljenih rezultatov)
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(nadaljevanje tabele 4)
ZNANSTVENIKI

IZOBRAZBA
IN
KOMPETENCE

IZOBRAŽEVALCI UČITELJEV

UČITELJI NARAVOSLOVJA
- sposobnost eksperimentalnega dela
(samostojno eksperimentiranje,
poznavanje delovanja mikroskopov in
lup, teoretično znanje preveriti z
ustreznimi eksperimenti, razvijati
laboratorijske spretnosti,
usvajanje eksperimentalnih tehnik in
metod, pravilna uporaba šolske opreme,
navajanje na upoštevanje navodil in
varnostnih ukrepov, razvijanje
eksperimentalnih veščin, sposobnost
oblikovanja zaključkov na osnovi
rezultatov eksperimenta ter priprava
pisnega in ustnega poročila, izdelava
lastnih navodil za izvedbo poskusov,
sposobnost izdelovanja preprostih
preparatov za mikroskopiranje,
načrtovanje in izvajanje poskusov,
razlaga in kritična ocenitev poskusa,
poznavanje in razumevanje tehnik dela,
raziskovalnih pripomočkov in aparatur,
kompetenca samostojnega reševanja
problemov)

63

ŠTUDENTI NARAVOSLOVJA

DIJAKI

SVETOVALCI

Delphi kurikularna študija in poučevanje kemije

Miha Slapničar

(nadaljevanje tabele 4)

IZOBRAZBA
IN
KOMPETENCE

ZNANSTVENIKI

IZOBRAŽEVALCI UČITELJEV

UČITELJI NARAVOSLOVJA

- sposobnost
interpretacije in
predstavitve svojega
sklepanja ter
postavitev ustreznih
zaključkov (sposobnost
ovreči ali potrditi
hipotezo)
- uporaba
matematičnih orodij in
tehnologije (risanje in
razumevanje grafov,
skic)
- sposobnost iskanja
informacij, njihova
organizacija in
vrednotenje
- razumeti, kaj so vzroki
in kaj posledice
procesov v naravi
- sposobnost
prepoznavanja funkcije
različnih sistemov
(ekosistemov,
organizmov, organov
…)
- poznavanje bistvenih
elementov narave

- kreativnost, samoiniciativnost, skrb
za kvaliteto dela
- sposobnost mišljenja (analitično in
sintezno mišljenje, kritično mišljenje,
matematično mišljenje)
- sposobnost komuniciranja
(eksaktnost pisnega in ustnega
izražanja, zmožnost uporabe ustreznih
pripomočkov (zapisek, shema, graf,
zemljevid, skica ipd.) za izdelavo,
predstavitev in razumevanje
kompleksnih informacij, pisnih ali
govorjenih vsebin, zmožnost
poslušanja in razumevanja tujega
govora v različnih okoliščinah,
zmožnost uporabe znanstvenih
podatkov za doseganje ciljev oziroma
zaključkov, zmožnost ustreznega
sporazumevanja v različnih socialnih
razmerah v šoli in zunaj nje,
zmožnost komunikacije z javnimi
ustanovami in organi, zmožnost
pogajanja in sklepanja kompromisov)
- medosebnostne kompetence
(socialna interakcija in sodelovanje,
etičnost)
- obvladanje informacijsko tehničnih
spretnosti (oblikovanje besedila, delo
z razpredelnicami, vnašanje in
shranjevanje podatkov)

- uporaba računalnika (obdelava podatkov,
učenje s pomočjo računalniški simulacij,
animacij)
- razvijanje ročnih spretnosti
- sposobnost raziskovalnega dela
(pridobivati izkušnje pri zasnovi in vodenju
raziskave, ter strukturiranju aktivnosti,
postopno uvajanje dijakov v znanstveno
metodo, zapis projektnega poročila in
njegova predstavitev, sposobnost vodenja
projektne mape, sposobnost napovedovanja
rezultatov in opažanj)
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- sposobnost
poslušanja in
zbranosti
- dojemanje
človekovih pravic in
enakosti kot osnove
za solidarnost in
odgovornost v
sodobnem svetu
(spoštovanje
sočloveka in
predmeta)
- vedoželjnost

DIJAKI

SVETOVALCI
- sposobnost interpretacije in predstavitve
svojega sklepanja ter postavitev ustreznih
zaključkov (sposobnost ovreči ali potrditi
hipotezo in argumentirano oblikovanje
sklepov)
- sposobnost iskanja informacij, njihova
organizacija in vrednotenje
- sposobnost uporabe računalnika
- sposobnost mišljenja (kritično mišljenje)
- sposobnost komuniciranja (razvijanje
bralnega in pisnega razumevanja, povezave
s slovenščino in tujimi jeziki)
- zmožnost ločevanja pomembnega od
nepomembnega
- razvijati skrb za lastno zdravje in zdravje
drugih
- sposobnost naravoslovne pismenosti
- sposobnost ocenjevanja znanja
(objektivno ocenjevanje)
- socialne kompetence
- odgovornost
- medosebnostne kompetence (razvijanje
stališč in odnosov)
- sposobnost oblikovanja pozitivnih stališč
do predmeta in vsebin
- razumevanje soodvisnosti živih bitij
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IZOBRAZBA
IN
KOMPETENCE

ZNANSTVENIKI

IZOBRAŽEVALCI UČITELJEV

UČITELJI NARAVOSLOVJA

- zavedanje velike
raznolikosti življenjskih
oblik v naravi
- zavedanje pomena
organizmov pri
uravnavanju okoljskih
razmer
- zavedanje neposredne
odvisnosti od narave in
pomena nemotenosti
naravnih procesov za
naše preživetje
- odgovornost (čutiti
odgovornost za svoje
delovanje v naravi ter
ohranjanje strukture in
funkcije)

- razumevanje okoljske problematike
ter temeljnih naravoslovnih pojmov in
teorij
- razumevanje soodvisnosti živih bitij
(razumeti, da smo ljudje del žive
narave, razumeti, da so organizmi
prilagojeni na življenje v svojem
okolju, zavedati se, da spremembe v
okolju vplivajo na življenje živih bitij,
ki zaradi njih lahko izumrejo)
- sposobnost oblikovanja pozitivnih
stališč do predmeta in vsebin
- zavedanje zmožnosti in omejitev
naravoslovnih znanosti
- sposobnost razločevanja med
osebnim mnenjem in znanstvenimi
podatki
- uporaba matematičnih orodij in
tehnologij (uporaba osnovnih
statističnih metod, razumevanje
pomena statističnih podatkov,
razumevanje tabel, diagramov in
grafikonov, razvijanje pripravljenosti
soočanja s številkami in premagati
strah pred njimi, zmožnost uporabe
osnovne matematične in statistične
operacije ter metode)

- jasnost in točnost ugotovitev in
zaključkov
- sposobnost samostojnega dela
(natančnost)
- uporaba matematičnih orodij in
tehnologije
- sposobnost timske diskusije
- dojemanje človekovih pravic in enakosti
kot osnove za solidarnost in odgovornost v
sodobnem svetu
- sposobnost pravilnega odnosa do dela in
predmeta
- dober karakter (natančnost, iskrenost,
zaupanje, vztrajnost, ustvarjalnost,
vedoželjnost, iniciativnost)
- sposobnost iskanja informacij, njihova
organizacija in vrednotenje (iskanje
informacij po različnih virih, sposobnost
poiskati prave informacije v pravem
trenutku in za pravi namen)
- sposobnost dela z računalnikom
- sposobnost dela v parih
- uporaba matematičnih orodij in
tehnologije (merjenje, beleženje,
primerjanje, razvrščanje, sposobnost
predstavljanja rezultatov v obliki grafa ali
preglednice, sposobnost branja grafov in
tabel)
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ZNANSTVENIKI

IZOBRAZBA
IN
KOMPETENCE

IZOBRAŽEVALCI UČITELJEV

UČITELJI NARAVOSLOVJA

- razvijanje skrbi za lastno zdravje in
zdravje drugih (sposobnost
varne spolnosti, razlaga delovanja in
vplivanja drog na telo in počutje ter
zavedanja nevarnosti uživanja drog)
- razumevanje in zavedanje, da se
naravoslovno znanje stalno dopolnjuje in
na osnovi novo ugotovljenih dejstev tudi
spreminja
- dober karakter (sposobnost strpnosti in
tolerantnosti, zmožnost solidarnosti)
- zmožnost ločevanja pomembnega od
nepomembnega
- zaupanje do drugega in vživljanje v
njegovo osebnost
- zmožnost izražanja razočaranja ali
reševanje nesporazuma na ustrezen način
- zavedanje nujnosti razlikovanja in
ločevanja med poklicnim in zasebnim
življenjem
- zavedanje pravic in odgovornosti preko
dogovorjenih nalog in obveznosti
- sposobnost vključevanja v odločanje o
razvoju domače pokrajine in širšega
območja
- zavedanje o smislu pripadnosti lokalni
skupnosti, državi, EU, Evropi ali svetu
oziroma iskanje ravnotežja med
individualizacijo in skupnostjo
zmožnosti za izkoriščanje prednosti, ki jih
omogoča EU

- sposobnost oblikovanja pozitivnih
stališč do predmeta in vsebin
(pridobivanje pozitivnega odnosa do
rastlin in živali v naravi in vivarijih,
poznavanje in razumevanje načinov
primernega ravnanja z živimi bitji
oziroma naravo, sposobnost pozitivnega
odnosa do soljudi in naravnega okolja)
- sposobnost povezovanja učnih vsebin z
življenjem
- poznavanje in razumevanje vplivov
poseganja v okolje ter njihovih posledic
za okolje in družbo
- po svojih močeh delovati v skupnosti za
izboljšanje stanja okolja in odnosov v
družbi
- sposobnost zastavljanja vprašanj
- sposobnost raziskovalnega dela
(pridobivanje izkušenj pri zasnovi in
vodenju raziskave ter strukturiranju
aktivnosti, postopno uvajanje dijakov v
znanstveno metodo, zapis projektnega
poročila in njegova predstavitev,
sposobnost vodenja projektne skupine)
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IZOBRAŽEVALCI UČITELJEV

UČITELJI NARAVOSLOVJA

- dojemanje človekovih pravic in enakosti
kot osnove za solidarnost in odgovornost
v sodobnem svetu
- pripravljenost spoštovati vrednote in
zasebnost drugih in se ustrezno odzivati
na odklonilne družbene pojave
- zmožnost dela in prilagajanja skupini
- občutek za identiteto s spoštovanjem
različnosti
- osnovne veščine podjetniškega
obnašanja
- sposobnost zastavljanja vprašanj
- sistemske kompetence (sposobnost
vseživljenjskega učenja)
- zavedanje o smislu pripadnosti lokalni
skupnosti, državi, EU, Evropi ali svetu
oziroma iskanje ravnotežja med
individualizacijo
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Izobrazba in kompetence na področju naravoslovja
Zadnje vprašanje vprašalnika 1. kroga Delphi raziskave je bilo namenjeno spretnostim, znanju in
kompetencam, ki bi jih morali razvijati pri pouku naravoslovnih predmetov (kemije, biologije in
fizike), da bi bili učenci oziroma dijaki ustrezno naravoslovno izobraženi oziroma naravoslovno
pismeni. Vsi sodelujoči v raziskavi so poudarili, da bi med naravoslovnimi predmeti morali imeti
medpredmetna povezovanja, kar bi na videz ločene vsebine posameznih naravoslovnih predmetov
povezovalo v celoto. Učenci oziroma dijaki bi morali znati prepoznati kemijske spremembe v
okolju. Na okoljske spremembe bi se morali znati pravilno odzvati, hkrati pa poznati osnove
orientacije v naravi. Pri učenju je potrebna uporaba logičnega in sistemskega mišljenja, sposobnost
kritičnega sklepanja, potrpežljivost in natančnost. Učenci morajo znati delati samostojno, vendar
mora biti samostojno delo odgovorno. Pri tem morajo imeti neodvisno in lastno mišljenje ter
obenem sposobnost razločevanja med vzrokom in posledico. Učenci oziroma dijaki morajo znati
postavljati in nato preverjati hipoteze. Med šolanjem naj bi učenci oziroma dijaki razvili
kompetenco interpretacije in predstavitve rezultatov oziroma sklepanj lastno zasnovane raziskave
ter na osnovi rezultatov znati izpeljati ustrezne zaključke. Pri kemiji in fiziki je še posebej
pomembno dobro poznavanje matematike z uporabo risanja grafov, skic in tabel. Izrednega pomena
je sposobnost iskanja informacij, njihova organizacija in vrednotenje. Učenci morajo imeti
sposobnost pomnjenja pojmov in sposobnost priklica že usvojenega znanja iz spomina. Znali naj bi
prepoznavati funkcije različnih ekosistemov in bistvenih elementov narave. Zavedati se morajo
velike raznolikosti živih organizmov in njihovega pomena pri uravnavanju okoljskih razmer. Dijaki
predlagajo, da pri poučevanju naravoslovja zajemamo bolj splošno in uporabno znanje, ki temeljijo
na teoriji in praksi. Učenci oziroma dijaki naj bi imeli možnosti razvijanja ročnih in raziskovalnih
spretnosti. Svetovalci na naravoslovnem področju dodajajo, da bi morali pri pouku dodobra poznati
uporabo primerne in varne opreme za delo pri naravoslovnih predmetih ter imeti sposobnosti
obvladovanja terenskega in laboratorijskega dela. Med raziskovalne spretnosti prištevajo predvsem
opazovanje, beleženje, urejanje, razvrščanje in prikazovanje podatkov, načrtovanje poskusov,
merjenje, sposobnost zastavljanja raziskovalnih vprašanj, sposobnost opredeljevanja spremenljivk
in konstant ter sposobnost opisovanja eksperimentov. Pri tem ima pomembno vlogo učenje z
raziskovanjem ter razvijanje procesnih in manj vsebinskih ciljev. Dijaki bi morali znati pravilno
načrtovati in izvajati raziskave ter zastavljati problemska vprašanja, ki bi jih bilo moč
eksperimentalno preveriti. Ves čas bi se morali usposabljati za varno ravnanje s snovmi, varno
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eksperimentiranje in upoštevanje varnostnih navodil ter predpisov. Na koncu eksperimentalnega
dela morajo učenci oziroma dijaki imeti sposobnost zapisati oceno natančnosti in zanesljivosti
pridobljenih rezultatov. Poleg tega morajo razvijati sposobnost argumentiranja, sposobnost bralnega
in pisnega sporazumevanja. Poglobiti je potrebno povezave s slovenščino in tudi tujimi jeziki in ob
tem skrbeti za družbeno ozaveščanje. Učenci in dijaki bi se morali znati objektivno samoevalvirati.
Pri pouku naravoslovja bi morali krepiti tudi socialne kompetence in hkrati oblikovati pozitiven in
odgovoren odnos do narave, ter zavedanje vrednosti in občutljivosti okolja. Okoljsko problematiko
je potrebno razumeti in obenem aktivno sodelovati pri trajnostnem razvoju. Po mnenju študentov bi
morali učitelji in učenci oziroma dijaki težiti k doseganju višjih kognitivnih ravni znanja. Opozorili
so tudi, da je potrebno spodbujati varno eksperimentiranje predvsem z opozarjanjem na razvijanje
spretnosti dela z napravami za eksperimentiranje. Učenci morajo poznati uporabo računalnika pri
pouku. To pomeni povezovanje eksperimentov z IKT, saj je potrebno, da učenci oziroma dijaki
poznajo sodobne trende eksperimentalnega dela pri pouku naravoslovnih predmetov. Učitelji
naravoslovja poudarjajo, da je pomembna učiteljeva naloga naučiti učence prevzemanja
odgovornost za učenje. Učitelji morajo učencem oziroma dijakom pojme približati, oni pa jih
morajo usvojiti preko izkušnje. Pri učencih oziroma dijakih je potrebno ves čas spodbujati
vedoželjnost. Do mnenj svojih sošolcev in sošolk morajo učenci oziroma dijaki razviti neko mero
tolerance, kar je učence potrebno naučiti. Učenci in učitelj morajo biti sposobni prepoznavanja
nevarnosti, ki se lahko pripetijo pri samem eksperimentalnem delu. Proti njim morajo znati
ukrepati. Iz tega se nadalje razvija tudi skrb za lastno zdravje in zdravje drugih. Učitelji
naravoslovnih predmetov so izpostavili tudi posebnosti, na katere bi morali pri izobraževanju, še
posebej pozorni. Pravijo, da morajo učenci oziroma dijaki pridobiti sposobnost naravoslovnega
načina razmišljanja. To pomeni, da bi morali znati videti in prepoznati vzroke za določen pojav v
naravi. Pojave naj bi preko osvojenega znanja znali kvalitativno analizirati in nato znati poiskati
nove rešitve problemov. Pri svojem delu morajo biti natančni. Ko razvijajo laboratorijske spretnosti
in usvajajo nove eksperimentalne tehnike, morajo znati pravilno uporabiti šolsko opremo. Učenci
oziroma dijaki se morajo navaditi na upoštevanje navodil in varnostnih ukrepov. Usposobljeni naj bi
bili načrtovati in izvesti lasten poskus. Pri delu morajo biti samostojni, pri ugotavljanju sklepov in
postavljanju zaključkov pa biti točni in jasni. Stavki, ki opredeljujejo zaključke učenčevega dela,
morajo biti jedrnati in morajo zajemati bistvo. Učitelji zatrjujejo, da je učence oziroma dijake
potrebno naučiti vztrajanja pri raziskovanju in potrjevanju oblikovane hipoteze. Do dela, ki ga
opravljajo, morajo imeti pravilen odnos in ob tem vztrajati do konca. Učenci morajo biti vajeni
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timskega dela, v katerem vsak član predstavlja pomemben del skupine, pri tem pa mora vladati
povezovalno vzdušje. Pri delu v parih je prav tako potrebno razvijanje pozitivnega odnosa z
namenom doseganja skupnih ciljev. Pozitiven odnos je potrebno oblikovati tudi do rastlin in živali v
naravi in vivariju. Z živalmi in rastlinami moramo znati pravilno ravnati, zato je pomembno, da
učenci spoznajo pri pouku naravoslovja, še posebej biologije, tudi ta vidik odnosa do narave, ki se
odraža v pozitivnem odnosu do sočloveka. Učitelji izpostavijo sposobnost, da učenci oziroma dijaki
prepoznajo povezave šolskih učnih vsebin z življenjem. Učenci oziroma dijaki morajo poznati in
razumeti vplive poseganja v okolje ter njihove posledice za okolje in človeka. Po svojih najboljših
močeh bi morali vsi sodelovati v skupnosti za izboljšanje stanja okolja in odnosov v družbi. Zelo
pomembno je, da se učenci oziroma dijaki naučijo biti zgled drugim, pri čemer so še posebej
pomembni zaupanje, iskrenost in vztrajnost.
Izobraževalci učiteljev poudarjajo, da bi morale biti v izobraževanju učiteljev bolj poudarjene
vsebine specialnih didaktik poučevanja naravoslovnih pojmov. Učitelji bi morali spodbujati učenje
z razumevanjem, pri čemer bi učenci oziroma dijaki svoje znanje pri preverjanju in ocenjevanju
znanja lahko nemoteno posploševali. Dejstvo je, da moramo v primeru posploševanja specifičnega
znanja o neki vsebini veliko vedeti in jo poglobljeno razumeti. Prav tako tudi izobraževalci učiteljev
poudarjajo, da je potrebno znanje znati vrednotiti, analizirati in predvsem uporabiti v konkretnem
življenju. Izobraževalci učiteljev izpostavljajo znanje o uporabi informacijsko-komunikacijske
tehnologije, pri čemer so še posebej pomembne spretnosti oblikovanja besedil, delo z
razpredelnicami in grafi, vnašanje in shranjevanje podatkov in podobno. Po njihovem mnenju je
pomembno, da se učenci in dijaki zavedajo sprememb, ki se dogajajo na Zemlji. Pogoji se
spreminjajo, ljudje pa s svojo dejavnostjo na te spremembe vplivamo v veliki meri. Nastale
spremembe v okolju vplivajo na življenje živih bitij, ki zaradi nenadnih sprememb v okolju lahko
izumrejo. Razvijati je potrebno skrb za lastno zdravje in zdravje drugih. Poznati je potrebno svoje
telo, njegovo zgradbo in obenem razumeti delovanje. Učence oziroma dijake je po mnenju
izobraževalcev učiteljev potrebno podučiti o varni spolnosti, škodljivi uporabi drog in uživanju
alkohola. Razumeti je potrebno, da se naravoslovno znanje stalno dopolnjuje in na osnovi
ugotovljenih dejstev tudi spreminja. Imeti je potrebno zmožnost ustreznega sporazumevanja v
različnih socialnih razmerah v šoli in tudi zunaj nje. Potrebna je zmožnost komunikacije z javnimi
ustanovami in organi. Pri učencih je pomembna zmožnost ločevanja pomembnega od
nepomembnega in obenem kritično sprejemanje informacij, ki jih nudijo množični mediji.
Izpostavili so razvijanje pripravljenosti soočenja s številkami in premagovanja strahu pred njimi,
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obenem pa krepitev zmožnosti matematičnega mišljenja. Učenci morajo znati pokazati razočaranje
in reševati nesporazume na pravilen način. Bistveno je zavedanje o nujnosti razlikovanja in
ločevanja med poklicnim in zasebnim življenjem. Naučiti se je potrebno zmožnosti pogajanja in
sklepanja kompromisov. Krepiti je potrebno zavedanje o smislu pripadnosti lokalni skupnosti,
državi, Evropi ali svetu in ob tem iskati ravnotežje med individualizacijo in skupnostjo. Potrebno je
znati dojemati človekove pravice in enakosti kot osnove za solidarnost in odgovornost v sodobnem
svetu. Pomembne so tudi veščine podjetništva in podjetniškega vedenja.
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6 ZAKLJUČKI
Namen Delphi kurikularne raziskave znotraj mednarodnega projekta PROFILES, ki ga financira
Evropska Unija v okviru projektov 7. okvirnega programa Science and Society po pogodbi št.
266589, je, da se pridobi mnenja deležnikov, ki uporabljajo naravoslovje v neki družbi. To pomeni,
da izrazijo svoje mnenje o ravni naravoslovne pismenosti mladostnikov (v tem primeru
šestnajstletnikov) ter kakšen naj bo pouk naravoslovnih predmetov, biologije, kemije in fizike v
osnovni in srednji šoli, da se pri učencih in dijakih razvija čim višja raven naravoslovne pismenosti.
Na tej predpostavki je temeljilo prvo raziskovalno vprašanje.
Povzeti je mogoče, da imajo različne skupine anketirancev v prvem krogu Delphi raziskave o
naravoslovnem izobraževanju v Sloveniji dokaj podobna mnenja.
Na prvo vprašanje, kako naj bi spodbujali interes učencev oziroma dijakov za učenje naravoslovja s
poudarkom na učenju kemije, naj bi po mnenju anketirancev upoštevali različne vidike naravoslovja
kot znanosti, ki se mora kazati v ustrezno načrtovanem in izvedenem pouku naravoslovnih
predmetov, tudi kemije. Učitelj mora informacije o predpisanih kemijskih pojmih, ki jih posreduje
učencem oziroma dijakom, graditi na vnaprej preverjenem predznanju učencev oziroma dijakov,
vključenih v pouk. Na tak način bo lahko učitelj oblikoval učne pristope, ki bodo pri učenih
spodbudili interes za učenje zahtevnejših kemijskih vsebin. Poleg predznanja je za uspešno
spodbujanje interesa naravoslovnih predmetov nujno potrebno tudi kvalitetno in pestro učno
gradivo. S pomočjo takega učnega gradiva lahko učitelj učencem oziroma dijakom strokovno
neoporečno in na zanimiv način predstavi učno vsebino. Učitelj mora znati svetovati učencem ali
dijakom, katera dodatna literatura bi jim bila pri učenju v pomoč. Učne vsebine, ki naj bi se
poučevale v osnovni in srednji šoli pri naravoslovnih predmetih, tudi kemiji, bi morale biti aktualne,
slediti bi morale interesom učencev oziroma dijakov, predvsem pa bi morale biti blizu vsakdanjemu
življenju učencev in dijakov. Pomembno je, da se učitelji zavedajo, da interes do kemije in ostalih
naravoslovnih predmetov neposredno spodbuja eksperimentalno delo. To naj bi bilo pri pouku
obvezen element učiteljeve razlage učne vsebine. Tako pri eksperimentalnem delu kot tudi pri
ostalih učnih aktivnostih naj bi bilo močno poudarjeno samostojno raziskovalno delo, ki bi ga
morali učitelji podpirati in razvijati. Učitelj mora predvsem voditi in usmerjati pravilno
razmišljanje o naravoslovnih, tudi kemijskih, procesih. Pri svojem delu mora biti dobro strokovno
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usposobljen, motiviran za poučevanje in vsesplošno razgledan. Do učencev oziroma dijakov mora
imeti vedno pozitiven pristop, ki temelji na iskanju usvojenega znanja in nenehnega spodbujanja
naravoslovne radovednosti. Učenci in dijaki morajo biti motivirani za učenje, naučiti se morajo
sprejemati mnenja drugih in obenem razviti ustrezno raven kritičnega in matematičnega mišljenja.
Šola mora biti pri tem naklonjena obema, tako učitelju kot tudi učencu oziroma dijaku. Ves čas
mora skrbeti za posodabljanje učne opreme in naravoslovnih, tudi kemijskega, laboratorija. Z vidika
družbenega pogleda na poučevanje naravoslovja se poudarja pomen štipendij, nagrad in bonitet, ki
učencem oziroma dijakom povečujejo interes do učenja naravoslovja. Naravoslovni predmeti bi
morali imeti na voljo več učnih ur, saj bi le tako lahko kakovostno razvijali naravoslovno
raziskovalno delo. Učni načrti bi morali zajemati splošnejše vsebine, ki omogočajo izbirnost glede
na učenčeve oziroma dijakove želje. Podpirajo naj vsebine medpredmetnega poučevanja in tako
združujejo naravoslovne predmete v celoto. Učenje in interes do kemije in vseh ostalih
naravoslovnih predmetov naj učitelji spodbujajo tudi z raziskovanjem okolja, v katerem učenci
oziroma dijaki živijo, omogočajo naj jim udeležbo pri krožkih, na delavnicah in obiske raznih
inštitucij. Pouk mora biti podkrepljen z uporabo računalniške tehnologije, saj ta olajša delo učitelju,
če jo zna uporabljati, učenje pa postane privlačnejše za učence in dijake. Za izšolane naravoslovce
bi država morala priskrbeti ustrezna delovna mesta. To je eden pomembnejših dejavnikov, ki
pripomorejo k povečanju interesa do študija naravoslovja.
Poleg načinov spodbujanja interesa za učenje naravoslovnih predmetov je za razvoj naravoslovne
pismenosti pomemben tudi izbor vsebin in metod poučevanja.
Na drugo vprašanje Delphi raziskave, ki je spraševalo o vsebinah in metodah poučevanja, ki bi jih
učitelji morali vključevati v pouk naravoslovja, da bi dosegli čim bolj poglobljeno razumevanje
naravoslovja, dobimo sledeče zaključke. Pomembno je poznavanje osnovnih kemijskih pojmov,
predvsem pa je poudarek na vsebinah uporabne kemije, ki je v veliki meri povezana s svetom, ki
nas obdaja. Omenjena uporabnost kemijskih vsebin naj se prepleta s kemijskim računstvom.
Biološke vsebine, ki so pomembne, so predvsem pojmi s področja mikrobiologije in genetike,
evolucije in ekologije, svoj pomen pa pridobivajo tudi vsebine, povezane s prehrano in zdravim
načinom življenja, povezanega z delovanjem človeškega telesa. Pri fiziki naj se preučujejo osnove
mehanike, statike, dinamike in termodinamike, elektromagnetizma ter optike. Interes bi še dodatno
krepili z raznimi simulacijami, ki jih pripravljajo tako učenci oziroma dijaki kot tudi učitelj sam.
Vsebina naravoslovnega predmeta mora biti učencu oziroma dijaku predstavljena na najustreznejši
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način. Izpostavlja se praktično in laboratorijsko delo, delo z živim materialom, raznoliko literaturo
ter praktične raziskovalne naloge z uporabno vrednostjo. Pospešeno naj se uvaja problemski in
avtentični pouk. Pouk naj poteka tudi v naravi oz. izven naravoslovne učilnice. Teoretične vsebine
se morajo povezovati s praktičnimi, ki so učencem oziroma dijakom blizu. Šola mora organizirati
terenske vaje, naravoslovne dneve in ekskurzije. Vsaka naravoslovna učna ura mora razvijati
kritično mišljenje, metodo razgovora in diskusije ter zastavljanje problemskih (tudi računskih)
vprašanj, kjer učenci razvijajo matematično mišljenje. Pomembno je, da učencem oziroma dijakom
omogočimo načrtovanje in izpeljavo dela učne ure, kjer lahko na svoj način podajo določeno učno
vsebino. Pri tem se mora učenec oziroma dijak zelo temeljito pripraviti in poglobljeno razumeti
učno vsebino, da lahko informacije posreduje svojim sošolcem tako, da jih bodo razumeli. Učenje
mora biti tako individualne kot tudi sodelovalne narave. Nujno je večkratno preverjanje in
ocenjevanje znanja, hkrati pa je potrebno krepiti sposobnosti opazovanja, kritičnega vrednotenja
rezultatov ter razločevanje med vzrokom in posledico. Učenci in dijaki bi se morali kemijske pojme
manj učiti na pamet, podpirati in krepiti je potrebno izkušenjsko učenje s timskimi diskusijami.
Predlagane so aktivne metode poučevanja in učenja, kot so na primer: primerjanje, razvrščanje,
urejanje, merjenje, določanje spremenljivk, postavljanje hipotez, urejanje in sporočanje podatkov,
priprava plakatov, uporaba portfolija, aktualne okrogle mize, šolski »eko« vrt, obiski učnih poti,
reševanje rebusov in kvizov ter ogledi videoposnetkov. Med šolskim letom in na koncu tega naj bi
se izvedla tudi evalvacija pouka, ki jo lahko učitelj med učenci izvede z anketo o zadovoljstvu s
poukom pri kemiji in njihovem osebnim mnenjem o morebitnih spremembah pouka v prihodnje.
Na osnovi odgovorov anketirancev na zadnje vprašanje Delphi raziskave o naravoslovnih
kompetencah šestnajstletnikov je mogoče zaključiti, da bi morali dijaki biti zadostno naravoslovno
pismeni. To pomeni, da bi morali znati interdisciplinarno povezovati naravoslovne vsebine.
Prepoznava ustrezne naravne situacije in ustrezno ravnanje ob njej je danes še kako pomembno.
Razvijati je potrebno kompetenco samostojnega in odgovornega dela, kompetenco raziskovalnega
dela, sposobnost interpretacije svojih rezultatov dela, pomembna je sposobnost uporabe
matematičnih operacij in navsezadnje tudi iskanje informacij, njihova organizacija in nato
vrednotenje. Zelo velikega pomena danes igrajo tudi socialne kompetence in kompetence
komunikacije v tujih jezikih.
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Namen diplomskega dela je bil opis stanja naravoslovnega izobraževanja v Sloveniji na osnovi
analize podatkov prvega kroga Delphi študije, ki je del projekta PROFILES. V diplomskem delu so
predstavljena mnenja vseh deležnikov na področju naravoslovja v Sloveniji, saj je pomembno, da se
pri oblikovanju naravoslovnega izobraževanja upošteva priporočila in mnenja različnih
strokovnjakov. Na osnovi mnenj deležnikov je mogoče povzeti, da mora biti tako pouk kemije, kot
tudi pouk ostalih naravoslovnih predmetov ustrezno načrtovan. Učitelj mora znanje graditi na
ustreznem učenčevem predznanju, pri tem pa potrebuje kvalitetno in pestro učno gradivo. Dobro
strokovno usposobljen učitelj mora biti v procesu izobraževanja učenčev svetovalec. Aktualne učne
vsebine, temelječe na računalniški tehnologiji, se morajo dotikati vsakodnevnega življenja.
Teoretični del pouka se mora prepletati z raziskovalnim delom, ki naj poteka v naravi.
Naravoslovne vsebine posameznih predmetov se morajo povezovati interdisciplinarno. Zaključki
diplomskega dela lahko pripomorejo k spodbujanju vzgoje in izobraževanja na področju
naravoslovja k trajnostnemu razvoju naravnanih državljanov.
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8 PRILOGE
Priloga 1: Uvodno pismo – vabilo v Delphi raziskavo

Priloga 2: Vprašalnik 1. kroga Delphi raziskave
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