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POVZETEK
V današnjem času je pomembno, da se vsak posameznik zave, da se učenje nikoli ne
konča, saj poteka vse povsod in skozi celo življenje. Še zlasti to velja za učitelje.
Zavedati se moramo, da učitelji potrebujemo znanja, ki nam omogočajo, da učenca
pripeljemo do uresničitve njegovih potencialov. Ta znanja, spretnosti oziroma
kompetence učiteljem ne more zagotoviti še tako kakovostno začetno izobraževanje,
ampak se moramo učitelji vseživljenjsko izobraževati. Zato sem se v diplomski nalogi
dotaknila teme trajnostnega razvoja in kompetenc, ki jih učitelji potrebujemo, da bomo
čim bolj uspešni v vlogi posredovalcev znanja in oblikovalcev učenčeve osebnosti.
Osrednja tema diplomskega dela je sodelovalno učenje, to je način, ki se pri današnjem
pouku vse pogosteje uporablja. Predstavljena so različna pojmovanja sodelovalnega
učenja, najpogosteje uporabljeni načini, temeljna načela ter prednosti sodelovalnega
učenja za učence v primerjavi s tradicionalnim poukom. Sodelovanje lahko opredelimo
kot skupno delo dveh ali več posameznikov, s pomočjo katerega lahko dosežemo
zastavljeni skupni cilj. V sodelovalni situaciji so cilji udeležencev pozitivno povezani in
dosegljivi le v primeru, če tudi drugi člani skupine dosežejo svoj cilj. Zato udeleženci v
skupini iščejo pri svojem delu skupne poti in metode, ki

ustrezajo vsem članom

skupine.
Empirični del diplomskega dela je potekal v obliki eksperimenta, v katerem smo
primerjali sodelovalno učenje s tradicionalnim poukom, v sedmem razredu pri pouku
naravoslovja. Za obdelavo podatkov je bil uporabljen program SPSS. V raziskavi je
sodelovalo 80 učenk in učencev dveh osnovnih šol. Ugotovili smo, da so učenci, ki so
bili deležni sodelovalnega učenja, dosegli primerljive rezultate z učenci, ki so bili
deležni frontalnega pouka. Boljše rezultate so v sodelovalno učni situaciji, v primerjavi
s frontalnim poukom, dosegli učenci s slabšim učnim uspehom, in sicer pri vprašanjih,
ki so bila zastavljena na nižjem taksonomskem nivoju. Prav tako so primerljive rezultate
glede na spol dosegli učenci, ki so bili deležni sodelovalnega učenja, medtem ko smo
pri frontalnem pouku boljše rezultate zabeležili pri učenkah.

Ključne besede: trajnostni razvoj, kompetence, učne oblike, sodelovalno učenje, načini
sodelovalnega učenja, cilji sodelovalnega učenja, frontalni pouk, naravoslovje
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ABSTRACT
Nowadays it is important to be aware that learning never ends but continues every
where and through out all our lives. We should be aware that teachers need the
knowledge that enables them to help pupils increase the irabilities. The knowledge and
competencies required are not something that teachers could gain at the university but
for that they have to pursue life-long learning. For this reason this dissertation aims to
explain life-long development and competencies that teachers require to be successful in
their role of transferring knowledge and shaping pupils' personalities. The main topic of
this dissertation is cooperative learning, a teaching method that is being used more and
more often. The dissertation presents various interpretations of cooperative learning,
most frequently used models, basic principles and the benefits of cooperative learning
for the pupils in comparison to traditional teaching. Cooperation can be defined as
working together as two or more individuals to achieve a common goal. In a
cooperative situation the goals of group members are positively connected and
achievable only if other members achieve their goals too. For this reason each group
member tries to find ways and methods of work that are suitable for all group members.
The experimental part of this dissertation presents the results of a research, where
cooperative learning was compared to traditional teaching in the seventh grade in the
natural science classes. For data processing SSPS software was used. In this research 80
pupils of mixed gender participated from two elementary schools. The research has
shown that the achieved results of pupils participating in cooperative learning were
comparable to those who participated in frontal teaching. In comparison to frontal
teaching, better results were achieved using cooperative learning approach by pupils
with lower grades when answering questions at lower taxonomic level. When
comparing results with regard to gender, comparable results were achieved by male
pupils participating in cooperative learning where as female pupils achieved better
results participating in frontal teaching.
Keywords: life-long learning, competencies, teaching models, cooperative learning,
cooperative learning models, cooperative learning aims, frontal teaching, natural
science
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1 UVOD
Učitelji morajo biti usposobljeni, da pri pouku dosegajo vzgojne in izobraževalne cilje,
ki bodo učencem omogočali razviti kompetence, ki jih potrebujejo v življenju. Poleg
kakovostnega izobraževanja je pomembno, da se učenci naučijo sodelovanja,
komunikacije, da razvijejo določeno stopnjo kritičnosti in podobno. Vse te kompetence
bodo učencem omogočile, da bodo v življenju lažje iskali rešitve, oblikovali konsenze
in reševali konflikte.
Ker cenim dinamičnost pri pouku in pri pouku rada uporabljam več praktičnega
materiala, me je v diplomi zanimalo, kateri načini poučevanja omogočajo učencem čim
več izkustvenega učenja. Pri pregledu literature me je najbolj pritegnilo sodelovalno
učenje, zato sem se odločila, da ga bom podrobneje proučila. Zavedam se, da se je
sodelovanja potrebno naučiti in prav je, da se ga začnemo učiti čim prej.
Napredek v znanosti, tehnologiji in na splošno v življenju nas neprestano sili k učenju,
zato sem se v teoretičnem delu dotaknila tematike trajnostnega razvoja. Ker je tema zelo
obsežna, sem se osredotočila predvsem na trajnostni razvoj z vidika sodelovanja.
Strinjam se z mnenjem Delorsa (1996), ki pomen vseživljenjskega učenja opredeli z
besedami, da je učenje skozi življenje srčni utrip naše družbe. Zavedati se moramo, da
se učimo v zelo različnih situacijah in da učenje ni namenjeno le pridobivanju izobrazbe
in kvalifikacije, temveč tudi osebnemu razvoju.
Poseben poudarek sem v diplomi namenila kompetencam. Zanimalo me je, katere
kompetence učitelji potrebujejo, da se bodo lahko odzivali na spremenjene zahteve
vloge učitelja v družbi znanja, ter da bodo hkrati razvijali lastno profesionalnost in
omogočili učencem razvoj njihovih kompetenc.
Osrednji del teoretičnega dela diplomske naloge predstavlja opredelitev sodelovalnega
učenja. Avtorji sodelovalno učenje opredeljujejo na različne načine. Eden izmed prvih,
ki se je lotil raziskovanja sodelovalnega učenja, je bil Slavin. Leta 1982 je opisal
sodelovalno učenje kot učenje v majhnih skupinah, katere sestavljajo učenci z
različnimi sposobnostmi. Osnovna naloga tako sestavljenih skupin je, da zmožnejši
1
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učenci pomagajo šibkejšim učencem ter se vsi trudijo za dosego čim boljšega rezultata
celotne skupine. Kagan (1989, v Peklaj idr., 2001) opiše sodelovalno učenje kot učenje
v majhnih skupinah, ki so oblikovane tako, da vsak učenec doseže najboljši učinek pri
lastnem učenju, pomaga pa tudi drugim, da dosežejo čim boljši rezultat. Brata Johnson
(1987, v Peklaj idr., 2001) opišeta sodelovalno učenje kot učenje v majhnih skupinah z
namenom, da bi učenci dosegli skupni cilj. Vsak član skupine predela določen del snovi
ter hkrati preveri ali so ostali člani skupine storili enako. Peklaj idr. (2001, str. 9) pa
pojmujejo sodelovalno učenje kot učenje v majhnih skupinah, v katerih obstaja
pozitivna povezanost med člani skupine. S pomočjo neposredne interakcije poskušajo
doseči skupen cilj tako, da se ohrani odgovornost vsakega posameznega člana.
Za sodelovalno učenje sem se odločila zato, ker je to eden izmed načinov učenja v
skupini, v kateri so vloge med člani skupine razdeljene tako, da je pomemben vsak član
skupine, hkrati pa se učenci znotraj skupin poistovetijo z različnimi vlogami. Učenec se
preizkusi v vlogi vodje, poročevalca, posredovalca znanja, sodelovanje znotraj skupine
mu omogoča izražanje mnenj in podobno. Učenci s tem krepijo komunikacijske in
sodelovalne veščine, brez katerih kot posamezniki ne moremo biti uspešni na nobenem
področju. Poleg tega sodelovalno učenje učencem omogoča socialni razvoj ter spodbuja
čustveno-motivacijske procese. Raziskave na področju sodelovalnega učenja so
pokazale, da je sodelovalno učenje pripomoglo k višjim dosežkom učencev z nižjim
učnim uspehom, predvsem pri vprašanjih, ki so se nanašale na višji taksonomski nivo,
zato sem to trditev želela preveriti še sama. Poleg tega me je zanimalo, ali na višje
dosežke pri sodelovalnem učenju vpliva spol in ali sodelovalno učenje prinese višje
dosežke v primerjavi s frontalnim poukom.
Svoje teoretično znanje o sodelovalnem učenju sem preizkusila tudi v praksi. Uporabila
sem način sestavljanke oziroma ˝Jigsaw˝ in v praktičnem delu diplomske naloge
predstavila rezultate raziskave, ki sem jo izvedla pri pouku naravoslovja v sedmem
razredu osnovne šole. Ker se v večji meri pri pouku še vedno uporablja frontalni pouk,
sem naredila primerjavo med sodelovalnim učenjem in frontalnim poukom, saj me je
zanimalo, pri katerem načinu poučevanja bodo učenci dosegli višje dosežke. Primerjala
sem, kako se dosežki razlikujejo po spolu, učenčevi oceni pri naravoslovju in tudi
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taksonomski zahtevnosti vprašanj. Pri sestavi vprašanj za preizkus znanja sem uporabila
Bloomovo taksonomijo.
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TEORETIČNI DEL
2 SLOVENSKO ŠOLSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ
Slovenski šolski sistem je razdeljen na predšolsko vzgojo, osnovno šolo, poklicno in
strokovno ter splošno srednje izobraževanje, višje strokovno izobraževanje in visoko
šolstvo. Prizadevanje za trajnostni razvoj je potrebno vpeti v celoten šolski sistem.
Predšolska vzgoja se izvaja v javnih in zasebnih vrtcih. Obiskovanje vrtcev ni
obvezno.
Obvezno devetletno osnovno šolo izvajajo osnovne šole, osnovne šole s
prilagojenim programom ter zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi
potrebami. Devetletna osnovna šola je razčlenjena na tri vzgojno-izobraževalna
obdobja, ki so vsako zase razmeroma zaključena celota. Prvo vzgojnoizobraževalno obdobje traja od 1. do 3. razreda, drugo vzgojno-izobraževalno
obdobje od 4. do 6. razreda in tretje vzgojno-izobraževalno obdobje od 7. do 9.
razreda. Osnovna šola je obvezna ter za otroke in mladino brezplačna.
( vir: http://www.belaknjiga2011.si/pdf/bela_knjiga_2011.pdf 19.10.2011 ob 13:16 )

Poklicno in strokovno izobraževanje obsega pet nivojev, ki se razlikujejo po
zahtevnosti in ciljih ter trajanju izobraževanja. Bodočim dijakom omogoča, da
izberejo med dve-, tri- ali štiriletnim izobraževanjem. Cilj nižjega poklicnega
izobraževanja je nadgraditi znanje temeljnih spretnosti ter dijake usposobiti za
opravljanje poklicev na nižji ravni zahtevnosti.
Splošno srednje izobraževanje izvajajo gimnazije. Je najsplošnejši srednješolski
vzgojno-izobraževalni program, ki pripravi dijake za nadaljnji študij. Traja štiri leta
in se zaključi s splošno maturo.
Višje strokovno izobraževanje dopolnjuje oziroma zaokroža ponudbo v
terciarnem izobraževanju in je postalo njegov nepogrešljivi del. V Sloveniji je bil
višješolski študij temeljito prenovljen v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, saj z
uveljavitvijo Zakona o visokem šolstvu ob koncu leta 1993 ta študij na
visokošolskih zavodih ni bil več mogoč. Leta 1996 so bili sprejeti prvi novi,
evropsko primerljivi dveletni višješolski študijski programi, nastali iz dejanskih
kadrovskih potreb gospodarstva.
(vir:http://www.mss.gov.si/si/solstvo/visjesolsko_izobrazevanje/ 19.10.2011)

Visoko šolstvo – Bolonjski sistem na prvi stopnji ohranja binarni sistem univerzitetne in visokošolske strokovne študijske programe. Druga stopnja ima en
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tip študijskih programov, to je magistrske študijske programe in tretja stopnja je
doktorat znanosti. Sistem je zastavljen tako, da je trajanje prve in druge stopnje
določeno okvirno – skupaj ne več kot pet let. Diplome po prvi stopnji omogočajo
dostop do programov druge stopnje, diplome po drugi stopnji omogočajo dostop v
doktorski študij.
Novi dodiplomski in podiplomski študijski programi so se uvajali postopoma do
študijskega leta 2009/10. To pomeni, da so visokošolski zavodi lahko razpisali
študijske programe, ki so bili sprejeti pred reformo, zadnjič v študijskem letu
2008/09, končati jih bo mogoče do izteka študijskega leta 2015/16.
(vir:http://www.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/visoko_solstvo/bolonjski_proces/vsebina/#c501,17.04.2010,15:29)
(Slovensko šolstvo včeraj, danes, jutri, 2007 ).

2.1 Vzgojno-izobraževalni cilji v osnovni šoli
S pojmom učni cilji skušamo pojasniti predstavo o izobraževalnih in vzgojnih namenih
učnih vsebin in širše učne organizacije. V tem smislu so sestavni del načrtovanja in
reguliranja pouka ter nekakšni posredni usmerjevalci vzgojno-izobraževalnih odločitev.
Čeprav je ciljno delo večkrat pojmovano kot neproduktivno, je vseeno bolj učinkovito
od spontanega, ne intencionalnega učnega dela. Od učnih ciljev je odvisna tudi izbira
učne vsebine, učne oblike, učnih metod in sredstev, ne nazadnje pa nam učni cilji na
nek način omogočajo vrednotenje izpeljanega učnega procesa in vrednotenja znanja
učencev (Blažič idr., 2003).
Poznamo več klasifikacij učnih ciljev, razširjeni pa sta predvsem dve, in sicer po vsebini
in po trajanju.
a) Po vsebinski plati učne cilje delimo na izobraževalne, vzgojne in funkcionalne učne
cilje.
Izobraževalni učni cilji se nanašajo na osvajanje znanja določene vsebine. Znanje je
individualna svojina, ki si jo človek pridobi z lastno aktivnostjo. Znanje je sistem
trajno osvojenih posameznosti in posplošitev, pa tudi navad in spretnosti.
Izobraževalni učni cilji temeljijo na pridobivanju kvalitetnega, trajnega in
uporabnega znanja na različnih področjih (intelektualnem, estetskem, delovnem,
moralnem), znotraj posameznih predmetov. Te cilje moramo uresničevati postopno,
skozi različne aktivnosti in v povezavi z ostalimi cilji (Blažič idr., 2003).
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Vzgojni učni cilji so osebnostno-socialni cilji, ki spodbujajo osebnostni in socialni
razvoj, omogočajo razvoj učnih navad ter podpirajo osebnostno rast učencev. Z
vstopom v šolo otrok vstopa v nove odnose, ki temeljijo na interakciji učitelj skupina. Pojavi se t.i. sekundarna socializacija (Blažič idr., 2003).
Funkcionalni cilji se nanašajo na razvijanje različnih sposobnosti: zaznavnih,
gibalno-motoričnih, estetsko-izraznih in intelektualnih. Usmerjeni so v razvijanje
določenih spretnosti in navad ter razvijanje ustvarjalnosti, razvijanje osebnih in
poklicnih kompetenc, in sicer, da učenci samostojno razvijajo delo, da znajo delati
in prevzeti odgovornosti. Doseganje teh ciljev je dolgoročno. Zanje je pomembno,
da spodbudimo učenčevo individualno aktivnost, pouk pa mora biti naravnan na
učence. Zato ne moremo ostati pri golem frontalnem pouku, saj je z vidika učnih
vsebin pomembno dopolnjevanje z učnimi cilji. Učence moramo spodbujati naj
razmišljajo sami, analizirajo in s tem razvijajo svoje sposobnosti (Blažič, 2003).
Pomembno je, da se v učnem procesu izobraževalni in vzgojni učni cilji prepletajo, da
potekajo enakovredno, hkrati in simultano, čeprav je v neki učni situaciji v ospredju
izobraževalna ali vzgojna stran neke učne teme. (Blažič idr. 2003, str. 104)
b) Glede na čas trajanja učne cilje delimo na dolgoročne ali globalne, srednjeročne ali
etapne in kratkoročne ali operativne:
dolgoročni –globalni (šolsko leto, šolanje na določeni stopnji),
srednjeročni – etapni (poglavja, področja),
kratkoročni – operativni (učne teme ali posamezne učne enote).
Cilji osnovne šole so podrobneje navedeni v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju
(2011), izpostavila pa bi predvsem tiste, ki jih lahko dosežemo s sodelovalnim učenjem.
Ti cilji osnovne šole so:
zagotoviti mednarodno primerljivo raven znanja ter v sodelovanju in s podporo
staršev in širšega družbenega okolja visoko postavljati cilje v znanju, socialnem in
osebnem razvoju.
Posredovati znanje različnih področij znanosti, zagotavljati pluralizem v pogledih in
enakovredno obravnavati vse znanosti.
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Zmanjševati neugodne dejavnike okolja, ki so povezani z učenčevim razvojem in
učenjem:
zagotavljati ustrezno pomoč in spodbude vsem učencem, zlasti skupinam
učencev, ki prihajajo iz socialno in kulturno manj spodbudnega okolja,
omogočati uspešno vključevanje učencev priseljencev,
zagotavljati strokovno ustrezno pomoč učencem s posebnimi potrebami,
prispevati

k

zmanjševanju

razlik

med

spoloma

na

področju

izobraževanja.
Zagotavljati možnosti razvoja nadarjenosti na različnih področjih ter z ustrezno
pomočjo in s spodbudami učencem prispevati k optimalnemu razvoju vsakega
posameznika v skladu z njegovimi sposobnostmi in nadarjenostjo.
Razvijati sposobnosti za razumevanje različnosti:
za vzgojo, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
za udejanjanje dolžnosti posameznika, ki izhajajo iz teh pravic,
vzgajanje

za

medsebojno

strpnost,

spoštovanje

drugačnosti

in

sodelovanje z drugimi,
poznavanje, razvijanje in ohranjanje lastne kulture, razvijanje narodne
identitete in spoznavanje kultur drugih narodov ter
vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz
evropske tradicije.
Razvijati kritičnega, avtonomnega, odgovornega in samostojnega posameznika, ki:
neguje in spodbuja radovednost ter domišljijo,
razvija neodvisno mišljenje,
razvija sposobnosti za pridobivanje znanja,
razvija ustvarjalnost in inovativnost,
razvija sposobnost za razumevanje svojih osebnostnih lastnosti, interesov
ter močnih področij znotraj kariernih izbir,
razvija odgovornost za vseživljenjsko učenje in stalen osebni razvoj,
razvija sposobnosti za delovanje v družbi in za družbeno ter
medčloveško solidarnost,
razvija odgovornost za svoje zdravje in zdrav način življenja ter
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razvija odgovornost za lastno udeleženost pri zagotavljanju trajnostno
zasnovane družbe in za ohranjanje okolja.
(Bela knjiga, 2011, str. 117-119)
Marentič Požarnik (1991) opredeli operativne cilje kot nameravane učinke pouka, ob
katerih se učitelj vpraša, kaj bo učenec ob koncu pouka znal in zmogel ter s katero
dejavnostjo, aktivnostjo ali operacijo bo dokazal svoje znanje.
Za operativne cilje je značilno predvsem, da so:
vsebina, procesi in ravnanje opisani v konkretni, enopomensko določeni obliki (npr.
povej, pokaži, reši, naštej, poišči…),
procesi in rezultati pouka predvideni in preverljivi s pričakovanim konkretnim
ravnanjem in vedenjem,
cilji pregledno, konsistentno in hierarhično razporejeni, običajno po pomembnosti
in obveznosti,
iz formulacije ciljev razvidni potrebni pogoji za njihovo realizacijo in pomoč, ki jo
bo učenec potreboval ter
razvidna merila za minimalne učne rezultate.
(Blažič idr. 2003, str. 111)

2.2 Trajnostni oziroma vzdržni razvoj za sodelovanje med učenci
2.2.1

Pomen trajnostnega razvoja

Trajnostni razvoj je danes pogosto uporabljen pojem, ki ga je težko enoznačno
definirati. Definicij trajnostnega razvoja je precej, najbolj preprosta in najbolj nazorna je
definicija Svetovne Komisije za okolje in razvoj (Brundtlandina komisija), ki pravi, da
trajnostni razvoj pomeni »zadovoljiti trenutne potrebe, ne da bi pri tem ogrožali
zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij« (Our Common Future, Oxford
University Press 1987)
(vir: http://www.umanotera.org/index.php?node=5 , 22.04.2010 15:04 ).

Izobraževanje za trajnostni razvoj vključuje vse predmete in življenje na šoli kot celoti.
Glavni pomen tega je razvijanje spoznanj o vplivih človeka na okolje, o zgodovini in
razvoju sodobnih družb, ki so razlog uvajanja spoznanj in načel trajnostnega razvoja v
8
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družbo in šolski kurikulum. Kot primer naj navedemo poznavanje dejstev o porabi in o
mejah človekove porabe vode, zemlje, energije in drugih dobrin na zemlji; spoznanja o
možnostih in načinih trajnostnega gospodarjenja z naravnimi viri in varovanjem
biološke in krajinske raznovrstnosti; spoznanja o vplivih zgodovine, politike,
industrijske proizvodnje in pravil tržne ekonomije na globalne in lokalne spremembe v
okolju ter drugo. V šolski sistem je potrebno torej vključiti znanja, ki bodo bodočim
generacijam pomagala razumeti, kako človekova kultura, kot jo poznamo danes, vpliva
na naravo, ogroža druga živa bitja in spodnaša temelje obstoja na Zemlji. Trajnostni
razvoj torej podpira odnos do živih bitij in do okolja (Bela knjiga, 2011, str. 39-41).
2.2.2

Trajnostni razvoj za sodelovanje med učenci

Vzgojno-izobraževalni proces je pomemben dejavnik trajnostnega razvoja, in sicer od
predšolskega obdobja dalje. Delors (1996) je zapisal: »Učenje skozi življenje je srčni
utrip naše družbe«, s čimer je želel opredeliti, kakšen pomen moramo pripisovati
vseživljenjskemu izobraževanju. Modernizacija sveta kot tudi uvajanje novih tehnologij
na področju izobraževanja zahteva nenehno prilagajanje in posodabljanje znanj.
Čas za učenje je odslej vse življenje in vsako področje znanja se povezuje z drugimi in
jih bogati. V času 21. stoletja sta vzgoja in izobraževanje tako raznovrstna in njune
naloge tako različne, da pokrivata vse dejavnosti, ki človeka, od otroštva do starosti,
usposablja za pridobivanje življenjskega znanja o svetu, o drugih in o samem sebi
(Delors 1996).
Pomembno je, da se učitelji zavedajo pomena trajnostnega razvoja ter da si z
vsebinskimi in didaktičnimi poudarki ter medsebojnim sodelovanjem prizadevajo k
boljšemu učnemu uspehu. Pomen le-tega opisuje tudi Delors v svojih štirih stebrih
vzgoje in izobraževanja. Zaradi neomejene možnosti izmenjave in shranjevanja
informacij sta vzgoja in izobraževanje postavljena pred dve nalogi, in sicer:
izobraževanje mora množično in učinkovito posredovati vedno več znanja, ki se
nenehno razvija, kar mora zajemati tudi neposredno uporabna znanja, ki jih
civilizacija potrebuje za svoj razvoj ter
vzgoja in izobraževanje morata ljudem omogočiti kakovostno in racionalno izrabo
informacij, ki nas preplavljajo vsak dan iz raznovrstnih medijev in s tem omogočiti
razvoj posameznika in skupnosti (Delors,1996, str. 77).
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Vsak posameznik se mora prilagoditi hitremu razvoju in s tem tudi hitrejšemu pretoku
informacij. To pomeni, da mora biti sposoben svoje prvotno znanje poglobiti, ga
nadgraditi in obogatiti. »Za uspešno opravljanje teh nalog mora biti vzgojnoizobraževalno delo organizirano v sklopu štirih stebrov znanja: učiti se, da bi vedeli,
kar zahteva pridobitev osnov za razumevanje; učiti se, da bi znali delati, da bi znali
ustvarjalno delovati v svojem okolju; učiti se, da bi znali živeti v skupnosti, da bi znali
prispevati svoj delež in sodelovati z drugimi ljudmi v vseh človeških dejavnostih; in učiti
se biti, kar izhaja iz prvih treh in se dviga na višjo raven« (Delors, 1996).
V stebru »Učiti se, da bi vedeli« Delors (1996) govori o tem, kako se
sporazumevati z drugimi, kako razumeti svet ter kako nam lastno odkrivanje in
spoznavanje omogoča osebno zadovoljstvo. Pomembno je, da se spoznavanje
znanstvenih metod omogoči že otrokom na njim primeren način, saj bodo le na ta
način lahko na višjih izobraževalnih nivojih povezovali pojme in orodja, ki jih
zagotavljata znanost in sodobna praksa.
Zaradi raznolikosti in hitrega razvoja znanja je pomembna tudi specializacija, ki ne
sme izključevati splošne izobrazbe, saj specialist, ki se zapira v svoje področje,
onemogoča dotok novih znanj in s tem tudi slabi njegova sposobnost sodelovanja z
drugimi. Pridobivanje znanja ni nikoli končan proces in vsakršna izkušnja ga lahko
obogati.
Steber »Učiti se delati« je pomemben za vsako šolanje, še zlasti pa se navezuje na
poklicno izobraževanje, in sicer kako učenca pripraviti, da bo znal svoje znanje
uporabiti v praksi. Tehnološki napredek je fizične naloge nadomestil z bolj
intelektualnimi. Zato so delodajalci zahtevo po kvalifikaciji zamenjali z zahtevo po
usposobljenosti, ki združuje različne sposobnosti od določene spretnosti, ki si jo
posameznik pridobi s tehničnim in poklicnim usposabljanjem do socialnega
obnašanja, odnosa v skupini oziroma tako imenovanimi življenjskimi spretnostmi.
Steber »Učenje za skupno življenje« uči, da je za uspešno sobivanje zelo
pomembno odkrivanje drugega, ki poteka preko spoznavanja samega sebe. Na ta
način se razvijajo sposobnosti vživljanja v različne vloge, ljudi, čustva in s tem
razumevanje njihovih odzivov. Na ta način se izognemo nerazumevanju, sovraštvu
in nasilju. S sodelovanjem oz. vključevanjem v različne skupine, s sodelovanjem pri
nalogah, pri katerih poudarjamo celovitost, ne pa razlike, nesporazumi, razlike in
spori med posamezniki bledijo. Zato je pomembno, da se znotraj vzgojnega in
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izobraževalnega procesa nameni določen čas tudi za skupne naloge, sodelovanje pri
športnih in kulturnih dejavnostih ter socialnih nalogah kot so pomoč revnejšim,
dobrodelne akcije… Vključevanje v skupne projekte je pomembno tudi za
izboljšanje in bogatenje odnosov med učenci in učitelji.
Učenje za osebnostni razvoj vsem posameznikom omogoča razvoj neodvisnega,
kritičnega mišljenja in oblikovanje lastne presoje, da bi se lahko vsak sam odločal v
najrazličnejših življenjskih okoliščinah. Bistveno sporočilo poročila »Učiti se biti«
je, da morata vzgoja in izobraževanje omogočiti vsakemu človeku, da sam rešuje
svoje probleme, oblikuje svoje odločitve in nosi svoje odgovornosti. ˝Cilj razvoja je
popoln razcvet človeka, vsega bogastva njegove osebnosti, vse zapletenosti njegovih
izrazov in različnih obvez – kot posameznika, člana družine in skupnosti, državljana
in proizvajalca, iznajditelja tehnologij in ustvarjalnega sanjača˝ (Delors,1996).
Osebni razvoj človeka se začne že z rojstvom in se oblikuje skozi celo življenje. Je
proces, ki se začenja s spoznavanjem samega sebe in se nato odpira v odnose z drugimi
(Delors, 1996).
V našem izobraževanju sta najmanj zastopana tretji in četrti sklop. Vzgoja in
izobraževanje tretjega sklopa naj bi temeljila na dveh pristopih: to je v odkrivanju
drugih in v vključevanju v skupne naloge. Sodelovalno učenje je prav gotovo ena izmed
poti, ki vodijo k temu cilju. Vključevanje v skupne naloge privede učence in učitelje do
novih poti pri reševanju nalog, problemov in sporov. Ob tem se oblikujejo dobri
medsebojni odnosi, ki so osnovni pogoj za kvalitetno delo v šoli.
Velik pomen za trajnostni razvoj ima tudi inovativno učenje in problemski pouk.
Marentič-Požarnikova opisuje, da so že v šestdesetih letih prejšnjega stoletja
strokovnjaki Rimskega kluba opozorili na nasprotje med omejenimi naravnimi viri in
neomejenimi možnostmi človekovega učenja. Poudarili so pomen inovativnega učenja,
ki ima dve sestavini, in sicer predvidevanje in sodelovanje. Učenje s predvidevanjem
temelji na predvidevanju prihodnosti, poudarja ustvarjalnost, dolgoročne učinke,
prevzemanje

odgovornosti

in

podobno.

Sodelovanje

pa

izpostavlja

pomen

demokratičnega sodelovanja vseh, ki se jih odločitve prihodnosti tičejo, ne le ozkega
kroga znanstvenikov. Poudarja se celostno razmišljanje, vključevanje vrednostnega
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elementa v odločanje ter formuliranje več alternativ za reševanje določenega problema.
Poudarjena je vseživljenjskost učenja, ki izhaja iz potrebe po razvijanju ˝učeče se
družbe˝, ki bi temeljila na pridobivanju, obnavljanju in uporabi znanja, kar naj bi
omogočilo boljše razumevanje sveta in tudi boljše medsebojno razumevanje (Končno
poročilo projekta Spodbujanje kulture raziskovanja in inoviranja pri pouku skozi proces
vseživljenjskega učenja učiteljev, 2010).
Pri pouku v današnjem času se učitelji vse preveč zatekajo k posredovanju dejstev,
zanemarjajo pa samostojno opazovanje učencev, povezovanje in razvoj mišljenja. Te
cilje lahko v večji meri dosežemo s problemsko zastavljenim poukom. Adamič (1992, v
Strmčnik, 1992) pravi, da moramo problemski pouk uvajati tako, da izhajamo iz učne
vsebine, ki zajema praktično učno delovanje, razvijanje učnih operacij in oblikovanje
pojmov. S problematiziranjem dvigamo različno zahtevne učne vsebine na višjo učno
raven, s čimer učenci učno snov ne samo bolje razumejo, ampak tudi razvijajo kritično
mišljenje in problemski odnos do stvarnosti ter dosegajo večjo življenjsko naravnanost
in večjo učno motiviranost.
Problemski pouk, prispeva tudi k boljšemu razumevanju učne vsebine in uporabnosti
znanja, poveča se ustvarjalnost in logično mišljenje, učenci razvijajo učno samozavest,
zaupanje v svoje zmožnosti in metodičnost dela (Adamič, 1992, v Strmčnik, 1992).
Strmčnik (1992) navaja, da problemski pouk oziroma problemska učna inovacija, kot jo
imenuje sam, ni primerna za učne vsebine, katerih namen je enostavno reproduciranje,
neposredna zapomnitev, razvijanje določene spretnosti in avtomatizacija nekega
ravnanja. Upoštevati je potrebno tudi omejitve problemskega učenja, ki izvirajo iz učne
nesamostojnosti,

neustvarjalnosti,

ne problemskega mišljenja in

pomanjkanja

predznanja …
V listini Združenih narodov Desetletje vzgoje za trajnostni razvoj 2005-2014 piše, da je
vzgoja za trajnostni razvoj ˝vseživljenjsko prizadevanje, ki spodbuja posameznike,
institucije in družbe, da gledajo na jutri kot na dan, ki pripada vsem nam – ali pa ne bo
pripadal nikomur.˝
(vir:http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/razvoj_solstva/vzgoja_in_izobrazevanje_za_trajnostni_razvoj/ 22.04.2010 15:17)
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Zaradi spremembe ekonomskih, političnih, kulturnih in drugih dejavnikov je
spremembo doživelo tudi izobraževanje in vloga učenja. Pojavljajo se nove oblike
učenja, kar postavlja tudi učitelja v drugačen položaj in pred njega postavlja drugačne
zahteve. Jelenc (2007, v Jelenc Krašovec, 2007) vseživljenjsko učenje v strategiji
vseživljenjskosti učenja v Sloveniji opredeli kot dejavnost in proces, ki zajema vse
oblike učenja, bodisi formalno bodisi neformalno ter naključno ali priložnostno. Poteka
v različnih okoliščinah, od rojstva prek zgodnjega otroštva in odraslosti do konca
življenja, s ciljem, da se zboljšajo posameznikovo znanje in spretnosti.
Pomen vseživljenjskega učenja je v tem, da se zavedamo tega, da se učimo povsod in ne
le v šoli in v povezavi s šolskimi predmeti. Zavedati se moramo, da

učenje ni

namenjeno le pridobitvi izobrazbe in kvalifikacije, temveč tudi osebnostnemu razvoju,
dejavnem vključevanju v družbo in povečevanju kakovosti življenja.
Koncept vseživljenjskega učenja predpostavlja, da učenje ni osredinjeno le na osvajanje
vsebin, ki jih zahteva učni načrt ali na doseganje standardov na zaključnih preizkusih
znanja, temveč tudi na učne situacije, ki spodbujajo problemsko učenje, izkušenjsko
učenje, učenje komunikacije, odločanja, kritičnega mišljenja in vrednotenja, dejavnega
zastopanja lastnih interesov in interesov drugih, vzpostavljanja medosebnih odnosov in
spoštovanja različnosti (Jelenc Krašovec, 2009).
Učenje bi moralo biti predvsem problemsko usmerjeno, saj bi s takim načinom postajali
bolj kritični in dejavni tako v osebnem kot tudi v družbenem delovanju. V takem načinu
poučevanja učitelj ni več ključni in edini vir znanja, ampak se njegova vloga spreminja
v vlogo spodbujevalca učenja, odnosi med učiteljem in učencem so bolj sodelovalni.
Učitelj lahko spodbuja vzajemno in sodelovalno učenje takrat, ko ima omogočene
ustrezne delovne in učne pogoje, ki mu hkrati omogočajo ustrezen strokovni in
osebnostni razvoj ter razvoj kompetenc, ki jih potrebuje pri svojem delu.
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3 KOMPETENCE UČITELJEV
3.1 Opredelitev pojma kompetenc
Kompetence so opredeljene kot kombinacija znanja, spretnosti in odnosov, naravnanosti
oz. stališč. Ključne kompetence so tiste, ki jih vsi ljudje potrebujejo za osebno
izpolnitev in razvoj, dejavno državljanstvo, socialno vključenost in zaposlitev.
Kompetence vključujejo spoznavne, motivacijske in čustvene vidike našega delovanja.
Imeti razvito neko kompetenco pomeni, da smo jo sposobni udejanjiti v različnih
situacijah. ˝Kompetence torej vključujejo spoznavno raven, to je sposobnost
kompleksnega razmišljanja in reševanja problemov ter znanje na določenem področju.
Čustveno-motivacijsko raven, to so stališča, vrednote, pripravljenost za aktivnost ter
vedenjsko raven, ki aktivira sposobnost, uskladi in uporabi svoje potenciale v
kompleksnih situacijah ˝ (Peklaj idr. 2009, str. 10).
Hersh Salganik (2000) navaja poglede avtorjev iz različnih področij na ključne
kompetence. Filozofa Canto-Sperberin in Dupuy (Hersh Salganik, 2000) sta vzpostavila
sklop vrednot, ki so uporabne za določitev življenja ter so skladne z moralno teorijo.
Med drugim izpostavljata tudi izbiro lastne poti skozi življenje, razumevanje samega
sebe in uživanje. Predpostavljata, da človeški um ne more biti reduciran na abstraktna
pravila ali algoritme, ki bi um opisovale kot delovanje stroja. Na podlagi tega sta
razdelila kompetence v pet skupin, podobno kot je zgrajen pet-dimenzionalni svet.
Razdelila sta jih na :
kompetence za obvladovanje kompleksnosti,
kompetence

za

dojemanja

(razlikovanje

med

pomembnimi

in

nepomembnimi funkcijami),
kompetence odločanja (tehtanje med različnimi možnostmi, moralno
odločanje v skladu z normami),
sodelovalne kompetence (sodelovanje, zaupanje, izpolnjevanje svoje
vloge v skupini) in
retorične kompetence.
Psihologinja Haste (po Hersh Salganik, 2000) navaja, da so ljudje prilagodljiva in
socialna bitja, katerih pristojnosti izhajajo iz teh lastnosti. Poudarja, da je treba gledati
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na človeka kot celoto tako na kulturnem, družbenem kot tudi na jezikovnem področju.
Na podlagi tega je opredelila pet ključnih kompetenc:
kompetence prilagoditve spremembam tehnologij,
kompetence za reševanje nejasnosti in raznolikosti,
kompetence za iskanje in ohranjanje povezanosti skupine,
kompetence za motiviranje in čustvovanje ter
kompetence za osredotočanje na moralo, odgovornost in aktivno
državljanstvo.
Kompetentnega posameznika opisuje kot osebo, ki je samozavestna, se lahko
osredotoča in načrtuje prihodnost, je prilagodljiva na spremembe, ima občutek za
odgovornost…
Ekonomski pogled na kompetence sta podala Levy in Murnane (po Hersh Salganik,
2000). Osredotočila sta se predvsem na spremembe, ki jih je prinesla globalizacija in
spremembe tehnologij. Za večjo zaposljivost in učinkovitost na delovnem mestu so po
njunem potrebne naslednje kompetence:
kompetence branja in matematične sposobnosti (ne le za njihovo
uporabo, ampak kot instrumente za podlago za vseživljenjsko učenje),
kompetence ustnega in pisnega komuniciranja,
kompetence produktivnega delovanja v različnih družbenih skupinah,
čustvena inteligenca,
kompetenca sodelovanja z drugimi ljudmi ter
poznavanje informacijskih tehnologij.
Ključno vprašanje sociologa Perrenouda (po Hersh Salganik, 2000) pa je bilo, katere so
tiste kompetence, ki jih potrebuje vsak posameznik, da je lahko avtonomen na
večkulturnem področju. Iz tega vidika navaja sledeče kompetence:
kompetence opredelitve, ocenitve in varovanja svojih virov, pravic in
omejitev,
kompetence oblikovanja in vodenja projektov ter razvoj strategij za
individualno in kolektivno delovanje,
kompetence za analizo razmer in odnosov,
kompetence za sodelovanje, delo v sinergiji in enakopravno vodenje,
15
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kompetence za upravljanje in reševanje konfliktov,
kompetence razumevanja, uporabe in izpopolnjevanja pravil ter
kompetence premostitve kulturnih razlik pri pogajanjih.
(Hersh Salganik, 2000)

3.2 Kompetence učiteljev
V zadnjih dveh desetletjih je tudi pri izobraževanju učiteljev dan vse večji poudarek
kompetencam. Pri pregledu znanstvene in strokovne literature lahko glede
poimenovanja kompetentnosti zasledimo različne opredelitve, iz vseh pa je razvidno, da
predstavlja zmožnost medsebojnega sodelovanja eno izmed ključnih kompetenc
sodobnega človeka. Na to, v kolikšni meri bo ta zmožnost razvita, pomembno vpliva
tudi šolanje oz. zavedanje učiteljev o pomenu sodelovanja med učenci.
Coolahan je leta 1996 na simpoziju Sveta Evrope podal predlog, da bi kompetence
obravnavali kot ˝splošne sposobnosti delovanja, ki temeljijo na znanju, izkušnjah,
vrednotah in dispozicijah, ki jih je posameznik razvil ob vključevanju v izobraževalne
prakse˝ (Razdevšek Pučko 2004, str. 58).
Ko razmišljamo o kompetencah učiteljev, se brez težav strinjamo s pojmovanjem, kot
ga navaja Perrenoud, ki pojmuje pridobivanje kompetenc kot »usposabljanje
posameznikov za mobilizacijo, uporabo in integracijo pridobljenega znanja v
kompleksnih, različnih in nepredvidljivih situacijah« in predlaga definicijo, da pomeni
kompetentnost ˝sposobnost učinkovitega delovanja v številnih situacijah, ki sicer temelji
na pridobljenem znanju, vendar ni omejeno s tem znanjem˝ (Razdevšek Pučko 2004, str.
58).
S problemom učiteljevih kompetenc se je ukvarjala ekspertna skupina pri Evropski
komisiji ter identificirala kompetence, ki naj bi jih imeli učitelji, da bi se lahko odzvali
na spremenjene zahteve glede vloge učitelja v družbi znanja. Sestavljena je bila lista
kompetenc, ki naj bi učiteljem pomagale, da bi bili kos zahtevam družbe znanja.
Kompetence so bile razvrščene v naslednjih pet skupin: usposobljenost za nove načine
dela v razredu, usposobljenost za nove naloge in delo zunaj razreda na šoli in s
socialnimi

partnerji,

uporaba

informacijsko-komunikacijske

tehnologije

(IKT),

razvijanje lastne profesionalnosti, usposobljenost za razvijanje novih kompetenc in
novega znanja pri učencih (Razdevšek Pučko, 2004).
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Usposobljenost za nove načine dela v razredu:
uporaba ustreznih pristopov glede na socialno, kulturno in etnično
različnost učencev,
organiziranje optimalnega in spodbudnega učnega okolja z namenom
olajšati in spodbuditi proces učenja,
timsko delo (poučevanje) z drugimi učitelji in strokovnimi sodelavci, ki
sodelujejo v vzgojno-izobraževalnem procesu z istimi učenci.

Usposobljenost za nove naloge in delo zunaj razreda: na šoli in s socialnimi
partnerji:
razvijanje šolskega kurikuluma (v decentraliziranih sistemih),
organizacija in evalvacija vzgojno-izobraževalnega dela,
sodelovanje s starši in drugimi socialnimi partnerji.

Usposobljenost za razvijanje novih kompetenc in novega znanja pri učencih:
Razvijanje usposobljenosti učencev za vseživljenjsko učenje (»učiti jih,
kako se je treba učiti«).

Razvijanje lastne profesionalnosti:
raziskovalni pristop in usmerjenost v reševanje problemov,
odgovorno usmerjanje lastnega profesionalnega razvoja v procesu
vseživljenjskega učenja.

Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT):
uporaba IKT v formalnih učnih situacijah (pri pouku) in pri drugem
strokovnem delu (tudi za potrebe lastnega poklicnega razvoja).
Peklajeva idr. (2009) opisujejo poklic učitelja kot izjemno kompleksnega, v katerem se
strokovno in pedagoško znanje neločljivo prepletata. Učitelj potrebuje znanja, ki mu
omogočajo, da učenca pripelje do uresničitve njegovih potencialov. Ta znanja in
spretnosti učiteljem ne zagotavlja začetno izobraževanje, ampak se morajo učitelji
vseživljenjsko izobraževati.
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3.3 Vpliv učiteljevega vodenja pouka na dosežke učencev
Osnovni namen šolanja in izobraževanja je pridobivanje kakovostnega znanja, ki pa se
ne meri le po količini znanih dejstev in rešitev, ampak po njihovi trajnosti in
uporabnosti za postavljanje in reševanje novih problemov, po razumevanju sebe, drugih
in okolja ter po sposobnosti pridobivanja novega znanja (Peklaj idr., 2009, str. 17).
Vsak učitelj mora pri učencih spodbujati spoznavne, motivacijske in socialne procese.
Učitelj lahko spodbuja socialne interakcije na različne načine. Bodisi preko igre vlog,
besedne in nebesedne komunikacije, likovnega izražanja, diskusije in podobno. S
socialnimi interakcijami lahko učitelj ustvari ugodno socialno klimo, v kateri spodbuja
medsebojno zaupanje, samozavest in spoštovanje. Učenci pridobijo izkušnje, da lahko
kot posamezniki pripomorejo k skupinskemu uspehu ali ugodnemu skupinskemu
vzdušju.
Skupen pojem za vse vrste motivacij v učni situaciji je učna motivacija. Ločimo
notranjo in zunanjo motivacijo ter storilnostno motivacijo, ki je prehod med njima.
Marentič Požarnikova (2000) storilnostno motivacijo opisuje kot pričakovanje, da bomo
našli zadovoljstvo v obvladovanju zahtevnih dejavnostih, pri katerih se učinek meri in
uspeh ni v naprej zagotovljen. Pri notranji motivaciji je cilj delovanja v dejavnosti, vir
podkrepitve pa v nas (Marentič Požarnik, 2000). Juriševič (2006) navaja, da pri notranji
motivaciji prevladuje interes za šolsko učenje, zaznana je pomembnost učenja kot
vrednote in motiviranost za reševanje zahtevnejših učnih nalog. O zunanji motivaciji
govorimo takrat, ko se učimo zaradi zunanjih posledic, ki niso nujno sestavni del same
dejavnosti. Učenje je tako le sredstvo za doseganje pozitivnih in izogibanje negativnim
posledicam (Marentič Požarnik, 2000).
V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so prevladovali splošnejši pedagoški pristopi za
spodbujanje učne motivacije v šoli. Izpostavljali so šolsko klimo in osebnostne lastnosti
učiteljev, povezane s čustveno podporo učencem (Juriševič, 2006). Danes bi lahko
pedagoške pristope razporedili v dve večji skupini, in sicer pedagoške pristope, ki
temeljijo na notranjih motivacijskih spodbudah, kjer so učenci usmerjeni k učenju, in
pedagoške pristope, ki temeljijo na zunanjih motivacijskih spodbudah, kjer so učenci
usmerjeni k dosežkom (Juriševič, 2006).
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Juriševič (2006) je v raziskavi ˝Učna motivacija v odnosu do učenja in učne uspešnosti˝
ugotovila, da so najboljše rezultate dosegali t.i. učno tekmovalni učenci, pri katerih je v
motivacijskem vzorcu bila najbolj izrazita zunanja motivacija.
Temeljno poklicno zadolžitev učiteljev predstavlja način poučevanja in zagotavljanje
ustreznega okolja, ki vpliva na učence. Pri sintezi raziskovalnih rezultatov so uporabne
metaanalitične študije, ki povežejo rezultate raziskav, v katerih je pogosta izvedba
eksperimenta (eksperimentalna in kontrolna skupina ter rezultate pred- in po-testov
merjenih spremenljivk) (Peklaj idr., 2009).
Marzano (2000, v Peklaj idr., 2009) in Walberg (2003, v Peklaj idr., 2009) v raziskavah,
ki so bile narejene na področju kakovosti poučevanja, navajata, da imajo največji učinek
na proces učenja namigi, povratne informacije ter vključenost učencev v učenje. Za
uspešen začetek učenja je zelo pomembno, da se ugotovi nivo predznanja in se ga
uporabi pri nadaljnji obravnavi učne snovi.
Tradicionalno poučevanje ima pozitiven učinek na učne dosežke takrat, ko je sestavljen
iz naslednjih faz:
a) dnevnega preverjanja, pregleda nalog ter ponovne razlage, če je potrebna;
b) razlage oziroma predstavitve nove snovi ali novih veščin v majhnih korakih;
c) vodenih vaj, ki jih nadzoruje učitelj;
d) povratne informacije o napakah ter pozitivne podkrepitve;
e) samostojnega izvajanja vaj ali šolskega in domačega dela, ki mora biti opravljeno z
več kot 90 % uspešnostjo ter
f) pogostimi preverjanji: tedenskimi in mesečnimi
(Peklaj idr., 2009).
Da bodo učenci pri pouku čim bolj uspešni, je potrebno smiselno uravnotežiti
individualno, sodelovalno in tekmovalno delo v razredu. Le na ta način lahko dosežemo
vse učne cilje in vse ključne kompetence.
Peklajeva (2001, v Peklaj idr., 2009) navaja, da je sodelovalno učenje oziroma učenje v
interakciji učinkovito zato, ker lahko v skupini učencev dosežemo večjo aktivnost
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učencev, učenci si snov bolj zapomnijo, ker jo morajo večkrat ponoviti in jo predstaviti
drugim članom skupine, učenci primerjajo, selekcionirajo različne ideje, ugotavljajo
podobnosti in razlike, rešujejo miselne konflikte, ki izhajajo iz različnih pogledov in
stališč. Vendar Slavin (v Marentič Požarnik, 2000) opozarja, da ima razvrščanje v
skupine le malo učinka na dosežke, dokler sistematično ne spremenimo načina
poučevanja, pri tem na prvem mestu omenja sodelovalno učenje.
Rezultati raziskav na področju sodelovalnega učenja so pokazali, da različne oblike
učenja v majhnih skupinah v primerjavi s tradicionalnim poukom pripeljejo do boljših
učnih dosežkov. Brata Johnson (2002, v Peklaj idr., 2009) sta ugotovila, da ima
sodelovalno učenje velik vpliv tudi na socialne procese. Poveča se zaupanje in občutek
povezanosti z vrstniki, pozitivni vplivi se kažejo na motivacijsko čustvenem področju,
spodbuja se boljša samopodoba, prav tako so pozitivnejša stališča do študija in učenja.

4 UČNE OBLIKE
4.1 Učne oblike
Z razvojem teorije in prakse vzgojnega in izobraževalnega dela so se oblikovale različne
učne oblike in didaktični sistemi pouka. Temeljni dejavniki pouka: učitelj, učenec in
učna vsebina so grafično prikazani v obliki trikotnika, ki pojasnjuje njihovo medsebojno
povezanost.
Učitelj

Neposredna povezava

Učenec

Učna vsebina

Slika 4.1: Povezava temeljnih dejavnikov pouka
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Čeprav v učnem procesu posredno ali neposredno sodeluje večje število dejavnikov,
mnogi didaktiki še vedno zastopajo t.i. teorijo didaktičnega trikotnika (slika 4.1).
˝Razvoj didaktične teorije in odkrivanje zakonitosti učnega procesa je imel za
posledico, da so se poenostavljene razlage postopno opustile na osnovi spoznanj o
interakcijskem značaju pouka in interfaktorski korelaciji pri pouku. Kolikor je
interakcija med učiteljem in učencem širša in kvalitetnejša, toliko boljše so možnosti za
učenčev razvoj in učiteljevo ustvarjalnost˝ (Blažič, 1998, str. 22).
Pouk je kompleksna struktura, kjer se prepletajo raznovrstni učni cilji, vsebine in
metode, etape učnega procesa, mišljenje, poučevanje in učenje, doživljanje in gibanje,
didaktični pristopi in načela, didaktična transformacija, redukcija in korelacija učnih
predmetov in drugih vsebin ter različni dejavniki pouka (Blažič idr., 2003, str. 33).
Bognar in Matijević (1993, v Kubale, 2001) definirata

učne oblike kot socialne

interakcije vzgojno-izobraževalnega procesa. Blažič idr. (2003) opisujejo, da se
organizacijske oblike izobraževalnega procesa pojavljajo kot sestavni del načinov in kot
posebni didaktični pojavi, ki urejajo razmerja med položaji in vlogami učiteljev in
učencev. Odvisne so od števila in psihične značilnosti učencev, ciljev, vsebine,
razpoložljivosti didaktičnih sredstev, od didaktičnega okolja, didaktične zasnove in
usmerjenosti vzgojno-izobraževalnega procesa, učiteljevih didaktičnih kompetenc za
oblikovanje, vodenje oz. izvajanje procesa v različnih oblikah. Glede na odnose med
učitelji in učenci razlikujemo neposredni in posredni pouk. Oba lahko potekata v
frontalni, skupinski ali individualni obliki (Blažič idr., 2003).
4.1.1

Frontalna učna oblika

˝Frontalni pouk je organizacijska oblika, pri kateri učitelj neposredno izvaja
izobraževalni proces s celim oddelkom ali večjo skupino učencev˝ (Blažič idr, 2003 str.
380).
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Učitelj

Neposredna povezava
Posredna povezava

Učna vsebina

Učenec

Slika 4.2: Povezava temeljnih dejavnikov pouka pri frontalni učni obliki

Tak način dela od učitelja zahteva, da usmerja vse učence hkrati in jim podaja razlago,
navodila, demonstracije. Kot nam prikazuje didaktični trikotnik (slika 4.2), dela učitelj
neposredno z učenci in učnimi vsebinami ter je posredovalec med učenci in učnimi
vsebinami. Učitelj je v vlogi vodje, deluje v ospredju, uvaja učence v nova tematska
področja ter preverja in utrjuje znanje učencev (Ivanuš-Grmek, 2009 str. 31).
Frontalna oblika pouka je primerna za vse etape učnega procesa, največ pa se jo
uporablja v uvodni fazi, za dogovarjanje z učenci, posredovanje vsebin in navodil.
V nadaljevanju so izpostavljene nekatere prednosti in slabosti frontalne učne oblike.
Prednosti frontalne učne oblike so:
ekonomičnost – omogoča relativno hitro posredovanje učnih vsebin,
neposredni stik z učenci in kontrola,
spodbujanje manj aktivnih k intenzivnemu delu,
kolektivna delovna disciplina,
učitelj dela istočasno z večjo skupino učencev,
učitelj določa tempo osvajanja vsebin,
omogoča kombinacijo različnih učnih metod,
lahko funkcionalno kombinira posamezne faze pouka in
lahko učinkovito kombinira frontalno učno obliko z ostalimi učnimi oblikami.
(Kubale, 2001 str. 34)
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Slabosti frontalne učne oblike so:
težave pri individualizaciji pouka,
težko je preverjati miselno aktivnost učencev,
težko je spodbujati divergentno mišljenje (večja samostojnost, kreativnost),
omejena je komunikacija. Učenci so pretežno v podrejenem položaju,
omejeno je sodelovanje med učenci,
aktivnost učencev je omejena samo na čutno zaznavanje ter
sposobnosti nadpovprečnih učencev so slabo izkoriščene, težave pa imajo
podpovprečni učenci.
(Kubale, 2001 str. 34)

4.1.2

Posredne učne oblike

Za vse oblike posrednega pouka je značilno, da med učiteljem in učencem ne prevladuje
neposredni odnos. Učenci so v neposrednem odnosu z učno snovjo, so neposredno
aktivni, sami z lastno aktivnostjo pridobivajo znanje, si razvijajo spretnosti torej z lastno
aktivnostjo dosegajo vzgojno-izobraževalne cilje. Te oblike izobraževanja so
pomembne za starejše učence, ki so že sposobni delati samostojno, prevladovati pa bi
morale predvsem v višjem in visokem šolstvu. Med posredne učne oblike štejemo
skupinsko obliko, delo v dvojicah in individualno obliko (Blažič idr., 2003, str. 381382).

Učitelj

Neposredna povezava
Posredna povezava

Učenec

Učna vsebina

Slika 4.3: Povezava temeljnih dejavnikov pouka pri individualni učni obliki
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Pri teh učnih oblikah so učenci neposredno povezani z učnimi vsebinami. To pomeni,
da se bodo učenci samostojno pripravili na pouk, da bodo samostojno proučevali
zastavljen problem, da bodo po dostopnih virih samostojno proučevali nove učne
vsebine in jih samostojno utrjevali. Učiteljeva vloga je predvsem ta, da učence pripravi
na samostojno delo, pripravi naloge, priporoča literaturo in spremlja izvajanje
samostojnega dela.
4.1.2.1 Individualna oblika
Glavni pobudnik individualne učne oblike je bil ameriški pedagog Dewey. Za to
didaktično obliko je značilno samostojno delo vsakega učenca posebej. Je oblika, ki je
uporabna v različnih etapah učnega procesa, učenci lahko individualno pridobivajo nove
učne vsebine, ponavljajo ali utrjujejo znanje. Kubale (2001) opisuje, da je bil velik
korak k individualizaciji pouka znotraj individualne učne oblike storjen z razvojem in
uporabo delovnih listov, ki so omogočali večje prilagajanje pouka posameznim
učencem in njihovim sposobnostim.
Učitelj ima v tej obliki še vedno pomembno vlogo. Učitelj ni več samo posredovalec
informacij, ampak se njegova vloga kaže predvsem v načrtovanju, pripravljanju,
organizaciji ter ne nazadnje tudi pomoči učencem pri samostojnem delu.
Po vsebinskih zadolžitvah je individualno delo učencev lahko vsebinsko enako ali
različno. Pri vsebinsko enakem delu je v ospredju aktivnost učencev, delo poteka
individualno zato, da je vsak neposredno aktiven. Pri vsebinsko različnem delu učenci
opravljajo vsebinsko različne naloge v obliki projektov, kjer vsak učenec opravi
določen del naloge (Blažič idr, 2003 str. 388).
V nadaljevanju so na kratko predstavljene nekatere prednosti in slabosti individualne
učne oblike.
Prednosti individualne učne oblike so:
individualno reševanje nalog – končni uspeh je odvisen od posameznika,
navajanje na samostojno in organizirano učenje,
razvoj sposobnosti, spretnosti in navad samostojnega dela,
uveljavljanje in razvoj individualnih interesov,
prilagajanje zahtevnosti in tempa,
samoiniciativnost – kreativnost,
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razvoj metodičnih kompetenc.
(Kubale, 2001 str. 35)
Slabosti individualne učne oblike so:
nezmožnost verbalnega izražanja,
neprimerno pri hitrem posredovanju določenega znanja vsem učencem ter
manj učinkovito in ekonomično pri obravnavanju težjih vsebin.
(Kubale, 2001 str. 36)
4.1.2.2 Delo v dvojicah
Delo v dvojicah ali tandem je najstarejša didaktična oblika. Delo v dvojicah se lahko
prepleta z drugimi oblikami. Primerna je za pridobivanje novega znanja, medsebojno
preverjanje znanja, pripravo na izpite, medsebojno pomoč in podobno.
Pri oblikovanju dvojic moramo upoštevati psihološke, sociološke in pedagoške vidike.
Oblikovati moramo takšno dvojico, ki ima nek skupen interes, način dela, željo po
druženju, ker učenci, ki se med seboj odbijajo, so v konfliktnih odnosih ali se po svojih
značilnostih močno razlikujejo, v dvojicah ne bodo mogli uspešno delati (Blažič idr.,
2003 str. 386).
Nekatere prednosti in slabosti dela v dvojicah so:
Prednosti dela v dvojicah so:
neposredna komunikacija,
sodelovanje (zrelost udeležencev),
povečana motivacija,
medsebojna neposredna kontrola,
organizacijsko je preprosta in
člani dvojic imajo več možnosti za aktivnost kot v individualni in frontalni obliki.
Slabosti dela v dvojicah so:
veliko število parov v razredu,
negativne individualne razlike med učenci,
omejenost učnih virov ter
nevarnost superiornosti in konfliktov.
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4.1.2.3 Skupinska oblika
Nemec Meyer (1956, v Kubale, 2001) je skupinsko učno obliko definiral kot ˝socialno
obliko dela učencev pri pouku. To je delo v majhnem socialnem krogu, v katerem se na
osnovi medsebojne povezanosti posameznih članov skupine realizira učni cilj v okviru
učne skupine in razredne skupnosti. ˝
Skupinsko delo se izvaja v okviru manjših skupin učencev, ki obdelajo določene naloge
in nato s svojimi ugotovitvami seznanijo učitelja in razredni kolektiv. Pomembno je, da
učenci v skupini delajo samostojno ob neposrednem medsebojnem sodelovanju.
Prednosti skupinske učne oblike so:
učenci so neposredno povezani z učno vsebino,
učenci stalno neposredno sodelujejo – pomen socializacije,
učenci razvijajo komunikacijske in sodelovalne spretnosti,
skupinska učna oblika navaja učence na skupinsko delo,
učenci razvijajo delovne navade in interes za učno delo,
učenci se usposabljajo za demokratično odločanje in dogovarjanje,
skupinska učna oblika omogoča slabšim učencem lažje vključevanje v učenje,
skupinska učna oblika navaja učence na različne vloge (organizatorje,
poročevalce…),
učenci lažje razvijajo ustvarjalne spretnosti,
učenci

se

navajajo

na

samostojnost,

oblikujejo

kritično

mišljenje

samoizobraževanje ter
znanje, ki ga osvojijo je trajnejše.
(Kubale, 2001)
Slabosti skupinske učne oblike so:
porabi se več časa,
težja izvedba pri večjem številu učencev,
neprimerna učna oblika pri obravnavi težje snovi in pri zahtevnejših predmetih ter
neprimerna v prvih letih šolanja.
(Kubale, 2001, str. 44)
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Zaradi prednosti in pomanjkljivosti omenjenih učnih oblik je pomembno, da jih v
vzgojno-izobraževalnem procesu ustrezno kombiniramo. Pomembno je, da učitelj
izbiro učne oblike prilagodi zahtevnosti učne vsebine, učnim ciljem ter na ta način
izkoristi čim več prednosti, ki jih določena učna oblika nudi. Z uporabo različnih učnih
oblik znotraj učne ure učitelj pripomore k večji dinamiki pouka, boljši delovni
disciplini, večji motivaciji za delo ter ne nazadnje tudi k večji delovni učinkovitosti.

4.2 Opredelitev pojma sodelovalno učenje
Ljudje smo socialna bitja. Življenje v skupnosti in intenzivna interakcija z drugimi
ljudmi je pogoj za naš razvoj in udejanjanje naših potencialov. Slavin (1982) opisuje
sodelovanje kot eno najpomembnejših življenjskih aktivnosti. Myers (1991, v Panitz,
1996) piše, da beseda ˝sodelovanje˝ izhaja iz latinščine in se osredotoča predvsem na
proces dela, koren besede ˝sodelovanje˝ pa poudarja proizvod takšnega dela.
Sodelovalno učenje poudarja socialno naravo učenja in dela na ravni skupinske
dinamike.
Sodelovanje lahko opredelimo kot skupno delo dveh ali več posameznikov, s pomočjo
katerega lahko dosežemo zastavljeni skupni cilj. V sodelovalni situaciji so cilji
udeležencev pozitivno povezani in dosegljivi le v primeru, če tudi drugi člani skupine
dosežejo svoj cilj. Zato udeleženci v skupini iščejo pri svojem delu skupne poti in
metode, ki ustrezajo vsem članom skupine.
Pojem sodelovalno učenje avtorji opredeljujejo na različne načine. Čeprav osnovna
načela sodelovalnega učenja avtorji pojmujejo enako, pa avtorji navajajo različne načine
sodelovalnega učenja. Najpomembnejši raziskovalci na področju sodelovalnega učenja
so Slavin, Roger in David Johnson ter Kagan. Vsak izmed njih ima svoj pristop k
sodelovalnemu učenju in svoje poudarke. V Sloveniji pa je raziskovanju sodelovalnega
učenja največ časa namenila Cirila Peklaj.
Kagan (1989, v Peklaj idr., 2001) opredeljuje sodelovalno učenje kot učenje v majhnih
skupinah, ki so oblikovane tako, da vsak učenec doseže najboljši učinek pri lastnem
učenju in pomaga drugim, da dosežejo čim boljši rezultat. Predvsem je pomembna
interakcija. Kagan se osredotoča na načine za utrjevanje znanja (sodelovalne karte, več
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glav več ve, preverjanje v parih, okrogla miza), načine za razvoj pojmov (skupinska
diskusija, intervju) ter sodelovalne projekte. Ti načini olajšajo učenje, timsko delo in
skupinske spretnosti.
Brata Johnson (1987, v Peklaj idr., 2001) opredeljujeta sodelovalno učenje kot učenje v
majhnih skupinah z namenom, da bi učenci dosegli skupen cilj. Učenje je organizirano
tako, da se vsak član skupine nauči svojo snov oz. opravi svojo nalogo in obenem
preveri, če so tudi ostali člani skupine storili enako. Njune raziskave se osredotočajo na
načine, ki jih lahko kombiniramo z različnimi kurikulumi in temeljijo na vključevanju
socialnih veščin v učno vsebino. Ti načini so učenje v skupini in posamezno,
ustvarjalno razpravljanje in podobno.
Slavin (1982) opisuje sodelovalno učenje kot učenje v majhnih skupinah, katere
sestavljajo učenci z različnimi učnimi sposobnostmi. Osnovna funkcija teh skupin je, da
učenci z višjimi učnimi sposobnostmi pomagajo tistim z nižjimi in se tako trudijo za
dosego čim višjega dosežka celotne skupine. Se pravi, da učenci z višjimi dosežki
pomagajo tistim z nižjimi dosežki do uspeha. Za doseganje ciljev Slavin uporablja
načine obeh zgoraj navedenih avtorjev, s pomočjo katerih je razvil nove specifične
sodelovalne strukture kot na primer učne skupine za večje dosežke -STAD, sestavljanka
II oz. ˝jigsaw II˝ ter individualizacija v skupini – TAI.
Peklajeva idr. (2001) opredeli sodelovalno učenje kot ˝ učenje v majhnih skupinah, v
katerih si zastavimo delo tako, da obstaja pozitivna povezanost med člani skupine, ko
skušajo s pomočjo neposredne interakcije pri učenju doseči skupen cilj. Pri skupnem
delu se ohrani odgovornost vsakega posameznega člana skupine ˝ (Peklaj idr., 2001, str.
9).

4.3 Temeljna načela sodelovalnega učenja
Ena izmed nalog učitelja pri oblikovanju sodelovalnega učenja je, da pri učenju
spodbuja sodelovalno interakcijo med učenci. Za uspešno sodelovalno interakcijo mora
upoštevati nekaj osnovnih načel. Ta načela so pozitivna soodvisnost članov v skupini,
odgovornost vsakega člana v skupini, delo v skupinah, ustrezna struktura nalog in
sodelovalne veščine.
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Pozitivna soodvisnost članov v skupini
Sodelovalno učenje temelji na pozitivni soodvisnosti med člani skupine. Pomembno je,
da se učenci zavedajo, da bodo le s skupni močmi prišli do zastavljenega cilja. To
pomeni, da je za končni uspeh pomemben uspeh vsakega posameznega člana skupine.
Pozitivno soodvisnost v skupini mora oblikovati učitelj, kar lahko naredi na več
načinov. Nekateri med njimi so:
oblikovanje skupnih ciljev, pri katerih se učenci v skupini zavedajo, da
imajo vsi člani skupine iste cilje ter da je uspeh odvisen od tega, da te
cilje dosežejo vsi člani skupine (Peklaj idr., 2001, str. 29),
oblikovanje skupinskih nagrad, pri katerem učitelj uporabi skupinske
nagrade kot obliko zunanje motivacije. Nagrado dobi skupina takrat, ko
vsi njeni člani dosežejo določen cilj. Pomembno je, da skupina, ki ni
dosegla minimalnega kriterija, ne dobi nagrade. Skupinske nagrade so
lahko v obliki dodatnih točk, posebnih nagrad v obliki različnih pohval,
posebnih ugodnosti, skupne ocene za skupinsko delo,
oblikovanje virov, pri katerem učitelj dodeli vsakemu članu samo del
informacije, vira ali materiala, ki so potrebni za dokončanje določene
naloge. Tako morajo vsi člani skupine prispevati svoj delež h dokončanju
naloge (Peklaj idr., 2001, str. 35),
oblikovanje različnih vlog v sodelovalnih skupinah. S pomočjo prevzema
določene vloge se učenci naučijo različnih socialnih veščin. Primeri
različnih vlog so zapisovalec, spodbujevalec, opazovalec, poročevalec,
pregledovalec,
Učitelj oblikuje naloge na način, da nihče v skupini ne more dokončati
naloge sam, ampak je pri tem odvisen od drugih članov skupine.
Odgovornost posameznega člana v skupini
Učitelj mora sestaviti takšne naloge, ki bodo merljive, vidno mora biti delo in
odgovornost vsakega člana skupine. Zaradi razpršitve odgovornosti pri delu v skupini
mora učitelj sestaviti naloge na način, da vsak član skupine dobi drugačno nalogo, ki je
prav tako pomembna za uspešno dokončanje naloge. Le na ta način je uspeh skupine
odvisen od prispevka vsakega člana skupine.
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Učenci bodo svoje delo v skupini opravili bolj odgovorno, če bodo morali o svojih
rezultatih poročati pred razredom ter če učitelj jasno opredeli, kaj bo predmet njegovega
ocenjevanja. Tako vsak član skupine dobi povratno informacijo o lastnem napredku in
napredku celotne skupine ter o morebitni pomoči članom skupine.
V primeru nejasno opredeljenih nalog in vlog v skupini, se lahko zgodi, da bodo do
dobre ocene prišli učenci, ki v končni rezultat niso vložili dovolj truda, ali da bodo
sposobnejši učenci zmanjšali svoje delo in napor, ker bodo opazili, da se vsi člani
skupine ne trudijo enako in podobno (Peklaj idr., 2001, str. 38-39).
Delo v skupinah
Delo v skupinah je osnovna značilnost sodelovalnega učenja. Najbolj učinkovite so
majhne skupine, ki jih sestavlja od štiri do pet učencev predvsem zaradi večsmerne
komunikacije. Po sestavi so skupine lahko:
heterogene skupine, ki jih učitelj določi načrtno ali po naključnem izboru
npr. z žrebom. Heterogene skupine sestavljajo učenci, ki se med seboj
razlikujejo po znanju, spolu, uspešnosti, sposobnostih ali drugih
osebnostnih značilnostih. S sestavo heterogene skupine učitelj omogoča
učencem različne miselne procese, ki pripeljejo do boljšega učnega
rezultata, da več možnosti za razlago in podporo učencem z nižjimi
učnimi sposobnostmi, izboljšujejo odnose med učenci, pa tudi možnost,
da se naučijo spoštovati in upoštevati drugačnost v medsebojnih odnosih
ter
homogene skupne, ki jih tvorijo učenci s primerljivimi značilnostmi.
Učenci v skupini so si med seboj podobni glede na učne sposobnosti,
ritem dela, znanje, spol in podobno.
Ustrezna struktura nalog
Po Kaganu (1989, v Peklaj idr., 2001) so strukture načini organiziranja interakcije v
skupini. Ti načini so neodvisni od konkretne vsebine in so namenjeni doseganju
specifičnih učnih ciljev na miselnem in socialnem nivoju. Strukture nam povedo, kako
naj oblikujemo interakcijo, da bomo prišli do najboljših učnih in drugi rezultatov
(Peklaj idr., 2001).
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Struktura dela, ki ga opravlja skupina, je zelo pomembna. Pri koordinaciji lahko
pomaga učitelj, sčasoma pa se posamezni člani izmenjujejo v vodstveni funkciji. Učitelj
mora poskrbeti za to, da interakcija v skupinah poteka po pravilih, o katerih se z učenci
pogovarja in nekatera lahko tudi zapišejo npr. pravila diskusije, prevzemanje
odgovornosti.
Skupina se odloči za nalogo ali delno nalogo pri projektu in nato načrtuje, predlaga
nadaljnji potek dela. Nalogo primerno razdeli na posamezne dele, ki jih opravijo
dvojice, ali manjše podskupine. Vsak del naloge je pomemben, ker brez njega ne bi
mogli opraviti naloge, ki so si jo zadali na začetku, torej vsak opravlja pomembno delo.
Sodelovalne veščine
Člani skupine kažejo svoje sodelovalne veščine s sodelovanjem, spodbujanjem in
pomočjo članom skupine pri delu ali da sami prosijo za pomoč. Člani skupine
razpravljajo in razlagajo svoje ugotovitve preostalim članom skupine. Struktura naloge
mora biti takšna, da omogoča različne poglede na zastavljen problem in da lahko vsak
član skupine izrazi svoje mnenje.
Sodelovalnih veščin se morajo učenci naučiti. Najpomembnejše sodelovalne veščine so:
komunikacijske veščine, pri katerih je pomembno, da se člani skupine
med seboj poslušajo, jasno izražajo svoja mnenja, občutke, ideje, znajo
reševati medsebojne konflikte, da znajo sprejeti in podati kritiko na
zamisli člana skupine in ne nazadnje, da znajo manj sposobnega člana
pohvaliti, ko uspešno doseže zastavljeni cilj.
Sodelovalne veščine so povezane z nalogo, pri katerih je za uspešno
dokončanje naloge pomembna pravilna razdelitev nalog in vlog, za kar
skrbi vodja skupine. Vodstvenih veščin se lahko nauči vsak član skupine.
Za uspešno dokončanje naloge so pomembne veščine, kot so:
spodbujanje aktivnosti, dajanje in prejemanje pomoči, posredovanje
informacij in stališč, iskanje konsenza…
Spodbujanje ustreznega vedenja,
uporaba različnih vlog pri delu v skupini. Za učenje sodelovalnih veščin
je pomembna uporaba različnih vlog predvsem igranje vlog, katere
učenci med seboj večkrat zamenjajo. Tako dobijo učenci priložnost, da
se naučijo različnih sodelovalnih veščin. (Peklaj idr., 2001)
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Najpogostejše težave pri pomanjkanju sodelovalnih veščin so pomanjkljivo poslušanje,
neenako sodelovanje, zavrnitve, preusmerjanje pozornosti od naloge, neustrezna pomoč,
hrup, nedokončana naloga (Peklaj idr., 2001, str. 40).
Brata Johnson (1984, v Long 1988) opisujeta, na kakšen način lahko učenci izboljšajo
sodelovanje. Izboljšajo ga lahko:
s spodbujanjem članov skupine k sodelovanju v skupini,
s preverjanjem, da vsi člani skupine razumejo nalogo, ki jim je bila dodeljena,
s poslušanjem preostalih članov, ko govorijo,
s spodbujanjem članov skupine, da povedo svoje mnenje,
z zavedanjem, da se kritizira ideje in ne ljudi.

4.4 Primerjava sodelovalnega in tradicionalnega pouka
Tomić (1997, v Deutsch, 2008) navaja, da je tradicionalni pouk osredotočen na učitelja.
Učitelj je tisti, ki večino časa govori. V večini poteka pouk v frontalni obliki, učitelj pa
je tisti, ki narekuje hitrost in način poučevanja. Dvosmerna komunikacija med učiteljem
in učenci je pomanjkljiva. Učenci imajo omejene možnosti za izražanje lastnih misli,
zato so večino časa postavljeni v položaj poslušalcev. Včasih postanejo precej pasivni
ter tudi nemotivirani in naveličani. Pouk daje po navadi poudarek pomnjenju in
reprodukciji dejstev (Tomić 1997, v Deutsch, 2008). Hkrati je tak pouk bolj osredotočen
na besedno-simbolično ter spoznavno raven (Marentič-Požarnik 2000). Poudariti je
potrebno, da v praksi med omenjenima načinoma poučevanja ni take ostre kategorične
meje.
Sodelovalno učenje je način sodobnega pouka, ki poudarja aktivnosti učencev ter
spremenjeno vlogo učitelja (Peklaj idr. 2001). Peklaj (prav tam) navaja, da je tudi naša
kurikularna prenova v svojih izhodiščih želela v šolo prinesti več aktivnosti učencev.
Sodelovalno učenje je tisto, ki učence aktivira v smeri, da sodelujejo drug z drugim ter
se na ta način učijo.
Med sodelovalnimi načini poučevanja in učnimi oblikami, ki jih običajno najdemo v
razredu, obstajajo nekatere razlike. Raziskovanja le teh sta se lotila tudi brata Johnson,
ki sta ugotovila naslednje značilnosti:
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Tabela 4.1: Razlike med sodelovalnimi in tradicionalnimi skupinami v razredu (Johnson in
Johnson 1989, v Peklaj idr. 2001)

Sodelovalne učne skupine
med

obstaja

člani

soodvisnost

Tradicionalne učne skupine

(učence

pozitivna

zanima

ni

tudi

pozitivne soodvisnosti

(učence

zanima le, kako bodo opravili svojo

aktivnost drugih članov),

nalogo v skupini),

prisotna

ni jasne posameznikove odgovornosti

je

odgovornost

posameznikova

(jasno

je

razviden

(pogosto vso delo opravita en ali dva

prispevek vsakega člana, spremlja se

člana skupine),

njegov napredek, vsak dobi povratno
informacijo),
skupine so heterogene,

skupine so homogene,

vsak je odgovoren za drugega člana

odgovornost samo zase,

(sočlanom pomaga in jih spodbuja),
vodstvene funkcije so porazdeljene

vodja je določen (pogosto je to učno

(vsak

bolj uspešen učenec),

član

skupine

se

nauči

prevzemati različne vloge v skupini),
poudarek je na kognitivnih, afektivnih

poudarek je samo na kognitivnih ciljih

in socialnih ciljih (cilj ni samo čim

(cilj je dokončanje predpisane naloge),

boljši

rezultat

medsebojni
samopodoba,

ampak

tudi

odnosi,

dobri

pozitivna

socialne

veščine,

čustveni razvoj),
učijo se sodelovalnih veščin,

predpostavlja

se

obvladovanje

sodelovalnih veščin,
učitelj je v vlogi opazovalca ter po

učitelj je usmerjen v vsebino,

potrebi poseže v delo,
skupine analizirajo svoje delo.

ni analize delovanja skupine.

Pri tem je potrebno poudariti, da so se učitelji vedno zavedali pomena sodelovanja med
učenci in da so le-to tudi spodbujali v procesu pouka, sodelovalno učenje pa te vidike
organizirano in sistematično izpostavi. Sodelovalno učenje zahteva ustrezno učiteljevo
usposobljenost.
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4.5 Cilji sodelovalnega učenja
Brata Johnson (1984, v Long, 1988) sta opredelila naslednje pomembne cilje, katere
lahko dosežemo s sodelovalnim učenjem:
razvoj pisnih, ustnih in slušnih sposobnosti,
razvoj kritičnega mišljenja in uporaba le tega na višjem kognitivnem nivoju,
iskanje možnosti za pridobivanje znanja in virov, ki so potrebni za učinkovito,
sodelovanje s drugimi člani skupine,
učinkovito sodelovanje v družbi,
razvoj pozitivnega odnosa do drugih strokovnih področij na način, da se o njih čim
več naučijo in s tem spodbudijo zanimanje zanje (področje naravoslovja,
matematike…).
Poleg teh pa so pomembni cilji sodelovanja in sodelovalnega učenja še:
spodbujanje razmišljanja o sebi,
sprejemanje sebe,
razvijanje pozitivne samopodobe,
razvijanje samozavesti,
razvijanje delovnih navad v skupini,
spodbujanje izražanja lastnega mnenja,
razvijanje sodelovalnih spretnosti,
aktivnega poslušanja,
preverjanja razumevanja,
spraševanja za pojasnilo,
reševanja konfliktov,
iskanje konsenza,
upoštevanja in razvijanja idej drugih članov skupine,
nudenje in sprejemanje pomoči.
(vir:http://www2.arnes.si/~osljptvl1s/skupina2/alma/koop.html, 10.04.2010)

4.6 Oblikovanje skupin
Način oblikovanja skupin je za kakovost sodelovalnega učenja zelo pomemben.
Skupina je pri sodelovalnem in skupinskem učenju socialna enota, oblikovana po
teoretično utemeljenih vidikih, katere naloga je, da pri pouku s skupnim delom
uspešneje realizira vzgojno-izobraževalne cilje (Kubale, 2001). Po Podhostniku (prav
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tam) je uspešnost skupine odvisna od razgledanosti, sposobnosti in spretnosti ter
delovnih navad vsakega člana skupine. Pomembno je, da se učitelj zaveda, da je
navajanje na kakovostno skupinsko delo proces ter da se učence v to uvede postopno.
Prav tako je pomembno, da se učitelj z učenci pogovarja o pomenu skupinskega dela,
sodelovanju in da je skupinsko delo skupaj z učenci tudi ovrednoteno.
Pri oblikovanju skupin za skupinsko in sodelovalno učenje, poznamo tri osnovne
načine:
samostojno – skupine oblikujejo učenci sami,
dirigirano – skupine sestavi učitelj,
kombinirano – skupine sestavi učitelj skupaj z

učenci in pri tem upošteva

določene želje učencev.
4.6.1

Samostojno oblikovanje skupin

Zagovornika svobodnega oblikovanja skupin sta bila Cousinet in Petersen. Zagovarjala
sta vzgojno vrednost pouka pred izobraževalno. Causinet navaja, da je samostojno
oblikovanje skupin naravna pot in sredstvo socializacije, ki se ne sme ovirati. Za
Petersena pa je samostojno oblikovanje skupin sredstvo ˝naravnega učenja˝ (Kubale,
2001). Slabost takšnega oblikovanja skupin je v tem, da se v skupine težje vključijo
izolirani in manj sposobni učenci. Učenci se razdelijo v homogene in heterogene
skupine. Pri homogenem oblikovanju skupin učencev se pojavijo trije tipi skupin, ki so
med seboj izenačeni. Ti so:
skupine

učencev

z

enakimi

sposobnostmi

s

specialnimi

(povprečni,

nadpovprečni

in

podpovprečni),
skupine

učencev

sposobnostmi

(povprečni,

nadpovprečni,

podpovprečni učenci pri posameznih predmetih),
skupine učencev z enakim ritmom dela (hitri, počasni in srednje hitri) (Kubale,
2001).
Pri heterogenem oblikovanju skupin pa imamo dva tipa oblikovanja skupin:
skupine učencev, ki se razlikujejo po kontrastu (nekaj slabših učencev okoli enega
dobrega),
skupine, ki se oblikujejo po načelu diferencirane kooperacije (učenci različnih
specialnih sposobnosti, ki so potrebne pri določeni nalogi) (Kubale, 2001).
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Peklaj idr. (2001) opisujejo, da se skupine sestavi na način, da učitelj najprej izbere
nekaj najboljših učencev in jih določi za vodje. Nato jim razloži, kaj je pomen
sodelovalnega učenja ter od česa je odvisen uspeh skupine. Vodja skupine najprej izbere
najslabše učence, kar že v začetku pripomore k večji samozavesti in večjemu
delovnemu elanu le-teh. Nato skupaj izbereta še dva učenca, ki se bosta vključila v
njuno skupino. Učitelj si pridrži pravico do končnih popravkov v skupini.
4.6.2

Dirigirano oblikovanje skupin

Oblikuje jih učitelj, in sicer glede na didaktične naloge. Na podlagi tega se odloči ali bo
oblikoval skupine po socialnih odnosih, po sposobnostih učencev, po interesih, kraju
bivanja in podobno. Na podlagi raziskav se dirigirano oblikovanje skupin delno pokriva
z željami učencev in omogoča lažje usvajanje znanj. Pri tem je pomembno, da učitelj
dobro pozna delovne navade in sposobnosti učenca, saj ga bo le na ta način lahko
vključil v skupino, v kateri mu bo omogočil najoptimalnejši učni uspeh.
Peklaj idr. (2001) opisujejo oblikovanje skupine na način, da učitelj razvrsti učence
glede na njihov uspeh. V prvo skupino vključi enega uspešnega, dva povprečna in enega
slabšega učenca. Pri tem pazi na spolno uravnoteženost skupine, da člani skupine niso
med seboj najboljši ali najslabši prijatelji, na narodnostno strukturo in podobno.
Učitelj lahko upošteva izbire učencev, ki jih dobi s pomočjo sociometričnih tehnik,
vendar jih že v naprej opozori, da bo pri oblikovanju skupin lahko upošteval le eno
njihovo izbiro, ostale pa ob prvi menjavi skupin.
4.6.3

Kombinirane skupine

Kubale (2001) opisuje različne možnosti za kombinirane skupine:
Kombinirane skupine po socialnih odnosih in učnem uspehu so oblikovane tako, da
se učence razporedi v skupine glede na sociogram in učni uspeh na splošno ali pri
določenem predmetu. Po navadi se za vodjo izbere učenca, ki ima osrednje mesto v
razredni skupnosti ob tem pa še zelo dober uspeh.
Kombinirane skupine po učnem uspehu se po navadi oblikujejo za utrjevanje učne
snovi. Pri tem učenci z višjimi dosežki pomagajo tistim z nižjimi.
Kombinirane skupine po sposobnosti in interesu nalagajo dodatno delo učitelju, ki
mora zaradi različnih interesov pripraviti več različnih nalog za diferencirano učno
delo. Pri reševanju specialnih nalog vsak učenec po določeni specialnosti opravi
del naloge.
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Kombinirane skupine po socialnih odnosih in svobodno omogočajo učitelju, da na
podlagi socialnih odnosov postavi vodjo, učenci pa sami izberejo h kateremu vodji
želijo.
Kombinirane skupine po spolu
Ena izmed možnosti za oblikovanje kombinirane skupine, ki jo opisujejo Peklaj idr.
(2001) je, da razdelimo učence v dve skupini, in sicer v eno najboljše in najslabše
učence, v drugo pa povprečne. Na ta način povprečni učenci sestavijo homogene
skupine, najboljši in najslabši pa heterogene. Nato par iz prve skupine izbere par iz
druge skupine. Na ta način učenci sami na koncu sestavijo heterogene skupine.
Pri oblikovanju heterogenih skupin je pomemben tudi čas za opravljanje določene
naloge, saj heterogene skupine potrebujejo več časa, da v skupini razvijejo najboljše
pogoje za pridobivanje znanja in sodelovalnih veščin. Učitelj po določenem času
zamenja učence v skupinah in jim s tem omogoči izkušnje pri delu s čim več sošolci.

4.7 Načini sodelovalnega učenja
4.7.1

Zgodovina raziskav na področju sodelovalnega učenja

Že mnogo prej preden so načini sodelovalnega učenja prešli iz teorije v prakso, je bila
glavna tema proučevanj socialnih psihologov primerjava uspešnosti tekmovanja in
sodelovanja. Ugotovili so, da se ljudje, ki sodelujejo, bolj spodbujajo med seboj, kar
pomaga skupini hitreje doseči zastavljeni cilj. Ugotovili so tudi, da se v sodelovalnih
skupinah proizvede več idej, ki so boljše kot če bi delali posamezno ali v tekmovalnem
duhu, da člani sodelovalnih skupin rešijo naloge hitreje, bolje, pridejo do bolj
produktivnih zamisli. Poleg tega so odnosi v skupini bolj prijateljski, člani skupine si
med seboj bolj pomagajo, so bolj potrpežljívejši in raje rešujejo naloge kot tisti v
tekmovalnih skupinah. Ena večjih ugotovitev je bila ta, da se pri trudu za skupni cilj
posamezniki naučijo medsebojnega spoštovanja, saj sodelovanje povečuje pozitivne
kontakte med posamezniki in vodi do ustvarjanja pravih prijateljskih zvez.
Medtem ko zgodovina laboratorijskih raziskav na področju sodelovanja sega vse v leto
1920, pa raziskovanje načinov sodelovalnega učenja sega šele v leto 1970. Raziskave o
sodelovalnem učenju so se razvijale iz številnih teoretičnih izhodišč. Eno vplivnejših
perspektiv je leta 1978 razvil Vigotski, ki je predlagal, da otrok znanje, ideje, stališča in
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vrednote razvija skozi interakcije z drugimi. Ko so otroci v interakciji z odraslimi ali
bolj sposobnimi vrstniki, lahko pogosteje rešijo naloge, ki jih sami ne bi zmogli.
Območje, kjer otrok sam ne zmore rešiti problema, lahko pa je uspešen v sodelovanju z
vrstniki ali pod vodstvom odrasle osebe, Vigotski imenuje območje bližnjega razvoja
(Gillies, 2003).
Po letu 1970 se je skupina raziskovalcev, na različnih univerzah, lotila raziskovanja
osnovnih zakonitosti sodelovanja. Naj omenim nekatere: De-Varies, Edwards, Aronson,
brata Johnson, Sharan, Kagan in njihovi sodelavci. Vsak izmed njih se je posvetil
razvoju in ocenjevanju načinov sodelovalnega učenja (Slavin, 1982).
Johnoson, Johnson in Stanne (2000) navajajo, da je bilo na področju sodelovalnega
učenja v preteklih desetletjih narejenih več kot 900 raziskav. Razvoj široko razširjene
uporabe sodelovalnega učenja je podkrepljen s teorijo, teorija je preverjena v praksi in
omogoča široko paleto različnih načinov sodelovalnega učenja, od konkretnih do zelo
shematskih in fleksibilnih. Avtorji navajajo, da je sodelovalno učenje splošen izraz, ki
nam ponuja veliko načinov za organizacijo in vodenje pouka.
Navedeni avtorji so zajeli najpogosteje omenjene načine sodelovalnega učenja v
strokovni literaturi:
Tabela 4.2: Najpogostejši načini v literaturi (Johnson, Johnson, Stanne, 2000, str. 3-4)

Raziskovalec, razvijalec

Čas

Način

Johnson & Johnson

1960

Učenje v skupini in posamezno

DeVries& Edwards

1970

Tekmovalne igre (TGT)

Sharan&Sharan

1970

Skupinsko raziskovanje

Johnson & Johnson

1970

Ustvarjalno razpravljanje

Aronson& sodelavci

1970

Jigsaw-sestavljanka

Slavin & sodelavci

1970

STAD-učne skupine za večje dosežke

Slavin & sodelavci

1980

TAI-individualizacija v skupini

Kagan

1980

Različne strukture za ponavljanje znanja

Stevens, Slavin, &

1980

CIRC-sodelovalno integrirano branje in

sodelavci

pisanje
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Peklajeva idr. (2001) so načine sodelovalnega učenja razdelili v več skupin. V prvo
skupino so uvrstili načine za utrjevanje znanja, med katere prištevamo sodelovalne
karte, več glav več ve, preverjanje v parih, okrogla miza, pošiljanje vprašanj, dejstvo ali
izmišljotina ter STAD. V drugo skupino so uvrstili načine za razvoj pojmov. To so
skupinska diskusija, intervju, razmisli, pogovori se v paru, povej, skupinska pojmovna
mreža ter Bloomovi učni listi- posvetovanje v skupini. Tem sledijo sodelovalni projekti,
sestavljeni načini, med katere prištevamo sestavljanki I in II ter programe za učenje
veščin, med katere prištevamo TAI ter CIRC.
STAD-učne skupine za večje dosežke
Skupine so sestavljene iz štirih ali petih članov, različnih spolov, ras, narodnosti ter
različnih učnih sposobnosti. Od najbolj zmožnih učencev do najšibkejših. Način
reševanja naloge ni pomemben, pomembno je, da na koncu vsi člani skupine
obvladajo in razumejo snov. Pri tem rešujejo probleme, preverjajo rešitve, razlagajo
svoje odgovore, popravljajo napačna pojmovanja sovrstnikov. Ob koncu
sodelovalnega dela sledi individualni preizkus v obliki kviza, s čimer je dosežena
posameznikova odgovornost za delo v skupini, nagrade in pohvale učencem pa so
podeljene skupinam na podlagi seštevka individualnih točk za napredovanje (Peklaj
idr., 2001).
Tekmovalne igre
Pri tej metodi učenci vsak teden med seboj tekmujejo za t.i. tekmovalnimi mizami.
Učenec z nižjimi dosežki tekmuje proti ostalim učencem z nižjimi dosežki, učenec z
višjimi dosežki pa proti ostalim učencem z višjimi dosežki. Učenci o dosežkih niso
obveščeni sproti, povedano jim je le-to, da bodo ostali člani igrali pravično. Na ta
način imajo oboji enake možnosti za uspeh. Ekipe ostanejo skupaj šest tednov,
vendar se naloge na t.i. tekmovalnih mizah spreminjajo vsak teden. Po končanem
tekmovanju se razglasi ekipo z največjim številom točk in t.i. zmagovalno mizo.
Tekmovalne igre imajo enak način učenja, dela v skupini, individualnih zadolžitev,
enakovrednih možnosti za napredovanje kot metoda STAD, vendar se za preverjanje
znanje namesto kviza uporabi akademske igre (Slavin 1982).
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Skupinsko raziskovanje
Skupinsko raziskovanje je razvil Sharan. Predstavlja glavni načrt organizacije v
razredu, znotraj katerega učenci delajo v manjših skupinah. Vključuje vse ravni
znanja, in sicer reprodukcijo, razumevanje, uporabo, predvsem pa analizo, sintezo in
vrednotenje (Peklaj idr., 2001). Skupine štejejo od dva do šest članov. V razredu si
izberejo določeno temo, ki jo bodo proučevali in jo razdelijo v več podtem. Problem
mora biti sestavljen tako, da ga učenci lahko raziskujejo iz različnih vidikov in s
pomočjo različnih virov in sredstev. Na koncu vsaka skupina predstavi svoja
dognanja in rezultate celotnemu razredu, ki na to v obliki igre vlog, razstave, kviza
ali razlage predstavi in ovrednoti skupinske izsledke (Peklaj idr., 2001).
Ustvarjalno razpravljanje
Pri ustvarjalnem razpravljanju so skupine sestavljene heterogeno iz štirih ali petih
članov. Ustvarjalno razpravljanje mora vsebovati štiri pomembne komponente, in
sicer preiskavo, interakcijo, razlago in notranjo motivacijo. Skupinski izdelek je en,
tako da pohvale in nagrade temeljijo na skupinskem izdelku (Zingaro, 2008).
TAI-individualizacija v skupini
Avtorja te metode sta Madden in Leavey. Je kombinacija skupinskega učenja in
individualnih napotkov učitelja. Metoda je bila razvita za uporabo v tistih razrednih
skupnostih, kjer je potrebno krepiti pozitivne socialne stike in kjer je učencem
omogočeno individualno reševanje nalog na primerni stopnji znanja. Skupine so
sestavljene heterogeno, enako kot v STAD. Učenci najprej rešijo pred-test na
podlagi katerega nato dobijo naloge. Učenci se sistematično lotijo reševanja nalog,
od branja navodil, do osvajanja določenih spretnosti. Nato preverijo rezultate in na
koncu odpišejo test. Člani skupine delajo v parih tako, da najprej en učenec rešuje
naloge drugi pa preverja, nato pa vlogi zamenjata. Ko učenec doseže 80 % ali več
pravilnih odgovorov, ga oceni še učitelj (Slavin, 1982).
Jigsaw-sestavljanka je podrobneje predstavljena v naslednjem poglavju.
4.7.2

Način ˝jigsaw˝ oziroma sestavljanka

Način sestavljanke spada med skupinske načine sodelovalnega učenja. Način je
namenjen učenju nove snovi, lahko pa tudi razvoju in razumevanju novih pojmov ter
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analizi in sintezi naučenega. Bistvo sestavljanke je vzpostavljanje čim večje
soodvisnosti med člani skupine, tako da vsak član skupine dobi samo del gradiva ali
informacije, ki se jo mora naučiti. Učenci so pri učenju odvisni drug od drugega, naloga
pa je uspešno zaključena šele takrat, ko vsak član skupine zaključi svojo nalogo (Peklaj
idr., 2001).
4.7.2.1 Začetki sestavljanke
Sestavljanko so začeli leta 1970 razvijati Aronson in njegovi podiplomski študenti na
Univerzi v Teksasu. S pomočjo tega načina je Aronson skušal zmanjšati rasne in
medkulturne napetosti v razredu. Način so razvijali na podlagi opazovanja drugih
razredov, kjer se je tekmovalnost med učenci v razredu prevešala v rivalstvo in
sovraštvo. Spoznali so, da je potrebno tekmovalnost spreobrniti v sodelovanje. Da bi
ustvarili sodelovalno okolje, je Aronson učence razdelil v manjše skupine, katerih člani
so se med seboj razlikovali po narodnosti, spolu in sposobnostih. Tako so bili učenci
prisiljeni, da razčistijo medsebojna nesoglasja ter prevzamejo odgovornost za nalogo, ki
jim je bila dodeljena.
Že po nekaj tednih uporabe sestavljanke je Aronson opazil napredek, saj so bili
negativni stereotipi in predsodki manj izraženi, učenci so pokazali bolj pozitiven odnos
do šole in večjo samozavest kot vrstniki tradicionalnih razredov. Študenti, ki so
sodelovali pri sestavi načina sestavljanke, pa so pokazali večjo strokovno
izpopolnjenost kot njihovi vrstniki.
(vir: http://www.learnnc.org/lp/pages/4584, 5. 5. 2010)

4.7.2.2 Izvedba sestavljanke po Aronsonu
Sestavljanka, kot jo je razvil Aronson (1978, v Peklaj idr., 2001), je namenjena učenju
nove učne snovi. Učitelj po uvodni predstavitvi teme razdeli delo učencem tako, da dobi
vsak učenec samo del gradiva. Ker je v učbenikih snov zelo skopo napisana, jo je zelo
težko razdeliti na več delov. Zaradi tega mora učitelj napisati veliko učnega gradiva, kar
pa je zelo zamudno. Učenci gradivo preberejo, nato pa se sestanejo v ekspertnih
skupinah, kjer s člani drugih skupin z enako nalogo, skupaj obravnavajo zastavljeni
problem. V ekspertnih skupinah se med drugim učenci tudi pripravijo za predstavitev
svoje naloge ostalim članom matične skupine. Na koncu učne enote vsak učenec piše
individualni preizkus znanja, na podlagi katerega je tudi ocenjen.
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4.7.2.3 Izvedba sestavljanke po Slavinu
Slavin (1990, v Peklaj idr., 2001) je prvotni obliki sestavljanje dodal dve spremembi, ki
se nanašata na učni material in ocenjevanje. Po začetni predstavitvi snovi dobijo učenci
vsi enako gradivo, ki ga pazljivo preberejo, in šele na to jim učitelj razdeli posamezne
naloge, s katerimi se bodo ukvarjali v ekspertnih skupinah. Omenjena sprememba
omogoča učencem lažjo povezavo snovi v celoto.
Druga sprememba pa je na področju ocenjevanja znanja. Učenci pišejo vsak svoj
preizkus znanja, njihovi individualni rezultati pa se upoštevajo tudi pri določanju
skupinskih rezultatov. S takim načinom ocenjevanja dosežemo večjo skupinsko
soodvisnost ter individualno odgovornost učencev za delo v skupini.
4.7.2.4 Naloga učitelja pri sestavljanki
Naloga učitelja pri sestavljanki je, da prenese vodenje in odgovornost za učenje na
učence. Učiteljeva vloga je izredno pomembna pri oblikovanju navodil in njihovemu
načrtovanju pred začetkom ure, med samo učno uro pa vodi in spremlja delo v
skupinah. Učitelj je v večji meri organizator dela v razredu in svetovalec, ki podpira
učinkovito skupinsko delo. Učitelj posluša, komunicira z učenci, ne ignorira, če ga
učenci nekaj vprašajo, vendar se v njihovo delo ne vmešava (Kmetec in Kozel,
2001/2002).
Naloga učitelja je tudi, da preveri ali učenci znajo prenesti razlago iz ekspertne skupine
v matično. V primeru, da jim razlaga povzroča težave, mora učitelj pomagati z raznimi
namigi, vprašanji, razlago, vendar na tak način, da imajo učenci še vedno možnost
sodelovanja in razlage (Pirc, 2007).
Sodelovalno učenje na način sestavljenke ima svoje prednosti in pomanjkljivosti.
Predstavlja učinkovit način za učenje učnega gradiva ali poglabljanja znanja, razkrije
udeleženčevo lastno razumevanje in rešuje nerazumevanje, temelji na pojmovnih
razumevanjih, razvija timsko delo, razumevanje in sodelovanje znotraj skupine ter
delovne sposobnosti. Kot slabost pa lahko navedemo neenakomerno razporejen čas v
strokovnih skupinah, za kakovostno učenje morejo biti učenci vajeni dela v skupinah,
število članov v skupinah mora biti enako, pomembna pa je tudi primernost učilnice.
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5 UČINKI SODELOVALNEGA UČENJA V VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEM PODROČJU
5.1 Vloga učitelja pri sodelovalnem učenju
Vloga učitelja pri pouku, kjer poteka sodelovalno učenje, se zelo razlikuje od vloge
učitelja pri frontalnem pouku. Pozornost učitelja mora v še večji meri biti usmerjena v
vodenje razreda ter načrtovanje in izvedbo učne ure (Peklaj idr., 2001).
Za uspešno delo v skupinah je pomembno, da učitelj in učenci že na začetku postavijo
jasna pravila vedenja v razredu, da učitelj jasno pove svoja pričakovanja in zahteve.
Pozitivna pozornost in pohvale imajo veliko vrednost pri vzpostavljanju želenega
vedenja v razredu. Za kakovostno in učinkovito sodelovalno učenje bi se morali učitelji
zavedati, da samo s transmisijskim pristopom ne moremo doseči ciljev sodobnega
pouka. Pomembno je, da učitelj učence postopno navaja na nov način dela, saj se tudi
sam v tem procesu uči sodelovanja skupaj z učenci. Glavni namen je pomagati učencu
razviti sposobnosti sodelovanja, ki so zelo pomembne tudi za nadaljnje življenje
(Kranjc, 2002). Pred pričetkom uvajanja sodelovalnega učenja mora učitelj zagotoviti in
določiti optimalne pogoje za delo, pripraviti naloge za preverjanje predznanja, pripraviti
dejavnosti, s katerimi bodo učenci izkustveno prišli do spoznanj, ki imajo znanstveno
podlago, priskrbeti materiale za vse skupine in podobno (Kolar, 2006).
Načrtovanje in izvedba učne ure sta pri sodelovalnem učenju mnogo bolj zahtevni kot
pri frontalnem pouku. Poleg oblikovanja ustreznih učnih ciljev, izbora primernih učnih
metod in oblik ter gradiv, mora učitelj pri sodelovalnem učenju razmisliti, katere
sodelovalne veščine potrebujejo učenci pri opravljanju nalog. Sledi izvedba v razredu,
kjer učitelj po navadi naredi nek motivacijski uvod, v katerem še bolj spodbudi
zanimanje učencev ter poda nekaj najosnovnejših navodil (Peklaj idr., 2001).
Pri sodelovalnem učenju učitelj veliko časa nameni opazovanju učencev, saj le na ta
način lahko ugotovi, kakšne težave jim povzroča naloga in medsebojno sodelovanje.
Pozorno spremlja dogajanje v skupini, spodbuja pozitivne socialne odnose v skupini
oziroma skuša ugotoviti, zakaj jih ni.

43

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Mateja Ivanič; diplomsko delo

Učitelj navadno na začetku ure predstavi cilje, poda navodila za delo, razdeli učence v
skupine ter razdeli naloge. Ko učenci rešujejo naloge, učitelj spremlja delo v skupinah
in jih spodbuja. Je organizator dela v razredu in svetovalec, ki podpira učinkovito
skupinsko delo, ki temelji na sodelovalnem učenju. Učitelj ni več v vlogi vira znanja. V
primeru, da učenci določene naloge ne znajo rešiti, jih učitelj usmeri v odgovore, ki so
jih v skupini že našli ter z dodatnimi vprašanji ponovno usmeri proces reševanja naloge.
Po končani nalogi ima učitelj nalogo, da načrtuje končno refleksijo, kar pomeni analizo
procesa, v katerem učenci razmišljajo o poteku svojega dela, o prijetnih in neprijetnih
stvareh, ki so jih ob delu doživeli. Učitelj organizira pogovor o uspešnih aktivnostih
učencev med opravljanjem naloge, kaj jih je pri delu oviralo, motilo oziroma, kaj bi
želeli spremeniti (Vodopivec, 2003).

5.2 Pomen sodelovalnega učenja za učence
Sodelovalno učenje je tisto, ki omogoča in opremi učence s sodelovalnimi spretnostmi,
ki jih bodo potrebovali v realnem življenju, kar pa nikakor ne pomeni, da naj bi bilo
sodelovalno učenje edina oblika dela v šolah (Kranjc, 2002). Zavedati se je potrebno
prednosti, ki jih imajo različne učne oblike in pomen kombinacije le-teh.
Številne raziskave so pokazale, da je sodelovalno učenje učinkovitejše od ostalih oblik
učenja. Dejavniki, ki vplivajo na boljše dosežke, so predvsem kognitivni in
metakognitivni procesi, ki potekajo pod vplivom interakcije (Peklaj, 1992).
Pri sodelovalnem učenju poteka med učenci interakcija, ki vsakemu izmed njih
omogoča razpravo z drugimi učenci. V okviru te se učenci pogovarjajo o lastnih oblikah
učenja in mišljenja, se medsebojno poučujejo in si pomagajo, rešujejo probleme,
analizirajo in načrtujejo. Razvijajo in uporabljajo torej spretnosti na višjih taksonomskih
nivojih mišljenja (Kranjc, 2002). Sodelovalno učenje je tudi odlična priložnost za
sklepanje novih prijateljstev, saj učenec v skupini sodeluje tudi s takšnimi učenci, s
katerimi se drugače ne druži, učenci s slabšimi sposobnostmi pa se imajo v skupini
priložnost učiti brez občutka ogroženosti, kar pozitivno vpliva na njihov čustvenomotivacijski razvoj. Poleg odgovornosti se učenci v skupini naučijo vrednot, stališč,
spretnosti, ki se jih v družbi odraslih ne morejo naučiti. Razvijejo se tudi druge oblike
socialnega vedenja kot so pomoč drugim, delitev dela med vrstniki ter skrb za druge
(Peklaj, 1992).
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Čeprav se zdi, da v današnjem svetu prevladuje tekmovalnost v doseganju ciljev, ne
obstaja delovno mesto, ki ne vključuje intenzivnega sodelovanja z drugimi ljudmi. Brez
ustreznih sodelovalnih veščin posameznik ne more biti uspešen (Peklaj, 2001).
Vsak učenec mora v skupini opravljati različne vloge. Brata Johnson (1987, v Deutsch,
2008) navajata, da mora biti učenec raziskovalec, da pridobi potrebne materiale za
skupno komuniciranje; zapisovalec, da zapiše skupne odločitve in izdela poročilo
skupine; opazovalec, da vidi, kako dobro skupina sodeluje ter spodbujevalec skupine,
da jo spodbuja pri delu.
Peklajeva (1994, v Deutsch, 2008 ) navaja še druge vloge, ki naj bi jih učenci imeli pri
sodelovalnem učenju. Pravi, da naj bi učenec bil načrtovalec, da načrtuje delo v skupini;
analitik, da analizira stvari ter poročevalec, ki poroča o delu v skupini. S pomočjo
prevzemanja vseh teh vlog se učenci učijo na konkretnih situacijah, prehajajo na učenje
na višjih kognitivnih nivojih do globinskega pristopa k učenju ter h učenju z
razumevanjem.
Iz vidika učenja je pomembno, da ob koncu dela učenci naredijo sintezo in refleksijo
dela. Pogledajo, kaj so se naučili, kako je potekalo njihovo delo, kako so ga doživljali
ter pogledajo, kaj od tega bodo rabili v prihodnosti (Johnson in Johnson 1987, v
Deutsch, 2008).

5.3 Sodelovalno učenje v praksi na različnih področjih
Raziskovanja sodelovalnega učenja so se lotili tudi pri nas. Eno izmed njih je potekalo
na več osnovnih šolah v Sloveniji pod vodstvom Cirile Peklaj. Sodelovalno učenje se je
sistematično izvajalo pri pouku matematike in slovenskega jezika na populaciji 373
petošolcev na devetih osnovnih šolah. Namen študije je bil raziskati učinke
sodelovalnega učenja v primerjavi z individualnim učenjem in vpliv različnih
dejavnikov učenčevega delovanja: kognitivne, funkcionalne, metakognitivne in
socialne. Statistična analiza je pokazala zelo pozitivne rezultate sodelovalnega učenja
pri obeh predmetih, prav tako pri dosežkih, kot so samovrednotenje in socialni odnosi.
Ugotovili so, da je sodelovalno učenje učinkovito le, če pri učencu uravnovešeno
funkcionirajo vsi nivoji delovanja, in sicer kognitivno, funkcionalno, metakognitivno in
socialno delovanje. Najvidnejši uspehi so se pokazali na kognitivni ravni, medtem ko na
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ostalih treh področjih pozitivnih rezultatov sodelovalnega učenja skoraj ni bilo opaziti.
To se lahko pripiše raznim dejavnikom kot na primer prešibki pozornosti učenja
sodelovalnih in komunikacijskih veščin (Horvat, 2003).
Zaslediti je mogoče, da se je uporaba sodelovalnega učenja pri pouku v zadnjih letih
povečala. Deutsch (2008) v svojem diplomskem delu opisuje, da se učitelji, ki so se
udeležili seminarja na temo Sodelovalno učenje, le-tega poslužujejo več, čeprav se jim
porajajo nekateri dvomi, kot so: pri kateri učni snovi uporabiti sodelovalno učenje, ali
bodo imele dovolj časa za izvajanje, ali in kako ocenjevati, kako ustrezno sestaviti
skupine z učenci ter kako ravnati z učenci, ki imajo posebne potrebe.
Deutsch (2008) navaja, da kljub razmeroma novemu načinu dela učitelji v večji meri
vidijo prednosti le-tega in nekoliko manj pomanjkljivosti. Največji napredek so učitelji
opazili na socialnem področju, sledijo čustveno motivacijski procesi in znanje. Kot
pomanjkljivost pa so navedli časovno zamudnost, ne navajenost učencev na tak način
dela, omejenost pri uporabi, nekaj težav so imeli tudi s sestavo skupin.
Hriberšek (2005, v Erčulj) je poleg že prej omenjenih prednosti izpostavila tudi pomen
sodelovanja s sodelavci in znotraj družine, kot slabost pa, da boljši učenci izgubljajo čas
na račun pomoči slabšim, da ni discipline in da se učencev ne pripravi dovolj na svet, ki
je individualističen in tekmovalen.
Tudi Ulaga (2005, v Erčulj) navaja, da je sodelovalno učenje pri utrjevanju in
ponavljanju snovi ustreznejši način kot frontalni pouk, saj so na ta način miselno aktivni
vsi učenci. Kot slabost pa je navedla prenatrpanost učne ure.
Poleg sodelovalnega učenja znotraj pouka je izrednega pomena za strokovni in
osebnostni razvoj učitelja tudi sodelovalno delo med učitelji. Šobar (2005, v Erčulj)
opisuje, da program vrednotijo, se dogovarjajo o timskem delu in na ta način povečajo
svojo učinkovitost. Pomembno je, da si učitelji med seboj pomagajo, ko zaidejo v
težave. Prav to jim omogoča sodelovalno delo. Ponuja jim priložnost za medsebojno
spoznavanje

sodelavcev

in

spodbujanje,

46

usklajevanje

znanj

in

ozaveščanje,

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Mateja Ivanič; diplomsko delo

razpravljanje o stanju in za ocenjevanje stanja, za morebitne ukrepe in pogovor o
posledicah njihovega uvajanja, sodelavcem daje priložnost za samopotrditev in drugo.
Ne nazadnje je tudi učni načrt sestavljen na način, da učitelju in učencem omogoča
povezovanje in sodelovanje z učitelji drugih strokovnih področij.
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EMPIRIČNI DEL
6 OPREDELITEV PROBLEMA IN METODOLOGIJA
6.1 Opredelitev raziskovalnega problema
Sodelovalno učenje je način poučevanja, ki se čedalje bolj uveljavlja pri sodobnem
pouku. Učencem omogoča, da razvijajo sodelovalne veščine, da pridobivajo znanje na
aktiven način ter si hkrati oblikujejo zavest in sprejemanje različnih pogledov na
zastavljeni problem.
Temeljni pogoj za učinkovitost takega načina dela je vzpostavitev ustrezne interakcije
med člani skupine. Kakovostna interakcija v skupini vpliva na razvoj notranje
motivacije, pri čemer so pomembne predvsem pozitivne izkušnje povezane s procesom
učenja v sodelovalno učni situaciji (Peklaj idr., 2001, str. 16).
V raziskavi sem želela preveriti, kateri način dela, sodelovalno učenje ali frontalni pouk,
je učinkovitejši za doseganje določenih vsebinskih ciljev. Zanimalo me je, pri katerem
načinu dela so učenci dosegali višje dosežke. Preveriti sem želela, ali učenci, ki
dosegajo pri naravoslovju nižje dosežke, pri sodelovalnem učenju dosegajo višje
dosežke na višjem taksonomskem nivoju, kot bi jih dosegli pri frontalnem pouku.
Zanimalo me je tudi, ali obstajajo razlike v uspešnosti učencev pri različnih načinih dela
glede na spol in glede na oceno pri predmetu.
Glavni del naloge predstavlja primerjava dosežkov, pridobljenih s preizkusom znanja,
med učenci, ki so bili deležni sodelovalnega učenja in učenci, ki so bili deležni
frontalnega pouka. Sledi primerjava glede na spol in taksonomsko raven vprašanj pri
enem in drugem načinu pouka.
Po končanem pouku sem preverila, na kakšen način so učenci doživljali učno uro ter
kako je potekalo sodelovanje in medsebojna pomoč med učenci. Rezultati so prikazani s
pomočjo tabel in grafikonov.
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Cilji, ki sem si jih zastavila v raziskavi, so:
ugotoviti, ali obstajajo razlike v dosežkih na preizkusu znanja med učenci glede
na uporabljen način poučevanja,
ugotoviti, ali način poučevanja vpliva na dosežke na preizkusu znanja pri učencih
z višjim učnim uspehom,
ugotoviti, ali način poučevanja vpliva na dosežke na preizkusu znanja pri učencih
z nižjim učnim uspehom,
ugotoviti, ali način poučevanja vpliva na dosežke na preizkusu znanja pri
vprašanjih, ki po Bloomovi taksonomiji preverjajo poznavanje,
ugotoviti, ali način poučevanja vpliva na dosežke na preizkusu znanja učencev z
nižjo oceno pri naravoslovju pri vprašanjih, ki po Bloomovi taksonomiji
preverjajo razumevanje in uporabo,
ugotoviti, ali obstajajo razlike v znanju med spoloma pri učencih, ki so bili
deležni sodelovalnega učenja,
ugotoviti, ali obstajajo razlike v znanju med spoloma pri učencih, ki so bili
deležni frontalnega pouka.
Hipoteze:
H1: Med učenci, ki so bili deležni sodelovalnega učenja in tistimi, ki so bili deležni
frontalnega pouka, ne obstajajo statistično pomembne razlike v dosežkih.
H2: Učenci z nižjim uspehom, bodo dosegli višje rezultate, če bodo deležni
sodelovalnega učenja.
H3: Način poučevanja ne vpliva statistično pomembno na rezultate pri učencih z
višjim učnim uspehom.
H4: Način poučevanja ne vpliva statistično pomembno na dosežke pri vprašanjih, ki
po Bloomovi taksonomiji preverjajo poznavanje.
H5: Način poučevanja ne vpliva statistično pomembno na dosežke pri učencih z
nižjo oceno pri naravoslovju in pri vprašanjih, ki po Bloomovi taksonomiji
preverjajo razumevanje in uporabo.
H6: Med učenci in učenkami, ki so deležni sodelovalnega učenja, ni statistično
pomembnih razlik v dosežkih.
H7: Med učenci in učenkami, ki so deležni frontalnega pouka, ni statistično
pomembnih razlik v dosežkih.
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V okviru empiričnega dela me je zanimal tudi potek in doživljanje sodelovalnega
učenja med učenci, zato sem si zastavila naslednji vprašanji:
1. Kakšno je doživljanje učne ure učencev, ki so bili deležni sodelovalnega učenja?
2. Kako je potekalo sodelovanje in medsebojna pomoč učencev, ki so bili deležni
sodelovalnega učenja?
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6.2 Spremenljivke
Pri analizi dobljenih podatkov, sem določila naslednje odvisne in neodvisne
spremenljivke.
Neodvisne spremenljivke:
način poučevanja (sodelovalno učenje, frontalni pouk),
spol.
Odvisne spremenljivke:
dosežki učencev na preizkusih znanja.

6.3 Metodologija
6.3.1

Opis vzorca

V raziskavi, ki je bila narejena v mesecu maju in juniju 2010, je sodelovalo 80 učenk in
učencev sedmega razreda dveh osnovnih šol pri predmetu Naravoslovje 7. Od tega je
bilo 12 učenk in 8 učencev iz OŠ Bakovci ter 37 učencev in 23 učenk iz OŠ I Murska
Sobota. Preizkus znanja so pisali učenci, katerih starši so podpisali soglasje za reševanje
preizkusa. Pri reševanju preizkusa jim je bila zagotovljena anonimnost.
Tabela 6.1: Število in odstotek vseh učencev glede na spol

Spol

f

f%

Dečki

45

56,25

Deklice

35

43,75

Skupaj

80

100
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V tabeli 6.2 je prikazana delitev učencev po spolu, načinu poučevanja in delitvi glede na
dosežke pri naravoslovju. Pri naravoslovju smo v skupino učencev z višjo oceno
združili učence, ki imajo oceno štiri ali pet, v skupino učencev z nižjo oceno, pa učence
z oceno dve ali tri.
Tabela 6.2: Razdelitev učencev glede na spol, oceno pri naravoslovju in način poučevanja

Sodelovalno

Frontalni

učenje

pouk

f

f%

f

Skupaj

Število
sodelujočih

f%

f

f%

učencev v
raziskavi

SPOL
Dosežki

M

23

51,1

22

48,9

45

100

Ž

19

54,3

16

45,7

35

100

24

44,4

30

55,6

54

100

18

69,2

8

30,8

26

100

pri Učenci

naravoslovju

z

80
80

višjo oceno
Učenci

z

nižjo oceno

Tabela 6.3: Razlike med spoloma v končni oceni pri naravoslovju

Spol

Ocena

pri Moški

Število

Srednja

učencev

vrednost

SD

f

f%

M

45

56

3,69

0,85

35

44

4,20

0,83

80

100

3,91

0,875

naravoslovju
Ženski
Skupaj

Iz tabele 6.3 je razvidno, da je pri eksperimentu sodelovalo 45 učencev, katerih
povprečna ocena pri naravoslovju je bila v šolskem letu 2009/10 3,69 in 35 učenk, ki so
imele povprečno oceno 4,20. Učenke so imele v povprečju višjo oceno od učencev.

52

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta
6.3.2

Mateja Ivanič; diplomsko delo

Metoda

Pri raziskovalnem delu sem uporabila kavzalno-eksperimentalno metodo pedagoškega
raziskovanja.
V dveh oddelkih sedmega razreda sem pouk izvedla po dve šolski uri s sodelovalnim
učenjem, v drugih dveh pa dve šolski uri s frontalnim poukom.
S samostojnim izvajanjem učnih ur sem želela preizkusiti, kako sodelovalno učenje
poteka pri pouku naravoslovja v praksi, in sicer v etapi obravnavanja nove učne
vsebine. Zanimalo me je tudi, kako učenci sprejemajo takšen način dela in ali so
navajeni sodelovanja in dela v skupinah. Pri urah, ki sem jih izvedla na sodelovalen
način, sta skupine sestavili profesorici, ki učence učita. V obeh primerih so bile skupine
sestavljene heterogeno tako po spolu kot tudi po znanju.
Na začetku sem v vseh štirih razredih preverila nivo predznanja in s tem odpravila
morebitna nesorazmerja. Rezultate za statistično analizo sem pridobila s pomočjo
preizkusa znanja, ki so ga učenci vseh razredov pisali samostojno zadnjih petnajst
minut. Preizkus (priloga 10.5) je sestavljen iz osmih vprašanj. Pri sestavi preizkusa
znanja sem uporabila Bloomovo taksonomijo. S prvim, drugim in četrtim vprašanjem
sem preverjala najnižjo stopnjo znanja, pri tretjem, petem in šestem vprašanju
razumevanje in uporabo, pri sedmem in osmem vprašanju pa sem preverjala analizo,
sintezo in vrednotenje. Pri preizkusu znanja so učenci lahko dosegli dvajset točk.

6.3.3

Obdelava podatkov

Zbrane podatke sem analizirala, jih vnesla v računalniški program ter jih statistično
obdelala s pomočjo statističnega paketa SPSS 17.0. Zaradi boljše primerljivosti med
vprašanji višjega in nižjega taksonomskega nivoja sem točke pri preizkusu znanja
pretvorila v odstotke in jih na ta način primerjala med seboj. Rezultate sem predstavila
tabelarično in v obliki grafov.
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7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA
Rezultati učencev na preizkusu znanja glede na način pouka in glede na spol ter
doživljanje sodelovalnega načina dela med učenci.

7.1 Rezultati učencev na kontrolnem preizkusu znanja glede na način
pouka
Predznanje učencev, ki so bili deležni sodelovalnega učenja in učencev, ki so bili
deležni frontalnega pouka, smo preverili s pred-testom.
Tabela 7.1: Dosežene točke pred-testu glede na način poučevanja

Način

Število

Srednja

poučevanja

učencev

Vrednost

f

f%

na Sodelovalno 42

Točke
pred-testu

SD

M

52,5

8,51

3,21

38

47,5

7,90

2,21

80

100

8,21

2,71

učenje
Frontalni
pouk

Skupaj

Iz tabele 7.1 je razvidno, da so učenci, ki so bili deležni sodelovalnega učenja, na predtestu dosegli v povprečju 8,51 točk od dvajsetih možnih točk. Učenci, ki so bili deležni
frontalnega pouka, pa 7,90 točk od dvajsetih možnih točk.
Tabela 7.2: Vrednost t-testa za dosežene točke na pred-testu glede na način poučevanja

t-test
t

g

p

0,990

78

0,325

Vrednost t-testa (t = 0,990, g = 78, p = 0,325) ni statistično pomembna, kar pomeni, da
med učenci ni bilo statistično pomembnih razlik v predznanju.
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H1: Med učenci, ki so bili deležni sodelovalnega učenja in tistimi, ki so bili deležni
frontalnega pouka, ne obstajajo statistično pomembne razlike v dosežkih.
Tabela 7.3: Dosežene točke pri kontrolnem preizkusu znanja glede na način poučevanja

Način

Število

Srednja

poučevanja

učencev

vrednost

f
Točke

f%

na Sodelovalno 42

kontrolnem

SD

M

52,5

11,76

3,00

38

47,5

12,38

3,03

80

100

12,06

3,01

učenje

preizkusu
znanja

Frontalni
pouk

Skupaj

Iz tabele 7.3 je razvidno, da so učenci, ki so bili deležni sodelovalnega učenja, dosegli v
povprečju 11,76 točk, to je 58,8 %, pri frontalnem pouku pa 12,38 točk oziroma 61,9 %.
Iz tega je razvidno, da so višji rezultat dosegli učenci, ki so bili deležni frontalnega
pouka, in sicer za 3,1 %. Menim, da so učenci bolj vajeni frontalnega pouka kot
sodelovalnega učenja, saj se s slednjim srečujejo bolj poredko. Ob upoštevanju te
predpostavke je bil dobljeni rezultat pričakovan.
Tabela 7.4: Vrednost t-testa za dosežene točke pri kontrolnem preizkusu znanja glede na način
poučevanja

t-test
t

g

p

-0,918

78

0,362

g-stopnja prostosti
p-Statistična pomembnost

Vrednost t-testa (t = - 0,918, g = 78, p = 0,362) ni statistično pomembna. Hipotezo, v
kateri smo predvidevali, da način poučevanja ne vpliva statistično pomembno na
dosežke, potrdimo.
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Do podobnih rezultatov je v svoji magistrski nalogi prišla tudi Lahova (2006).
Raziskavo je izvedla pri predmetu naravoslovje pri treh različnih temah. V svoji nalogi
navaja tudi raziskavo Peklajeve (1996, v Lah, 2006 ), ki je statistično pomembne razlike
dokazala. Dokazala je, da so učenci pri sodelovalnem učenju dosegli višje rezultate kot
učenci, ki so se učili na tradicionalen način. Raziskava je bila narejena pri predmetih
slovenski jezik in matematika. Tudi Armstrong (1998) ni opazil razlike v dosežkih med
učenci, ki so bili deležni sodelovalnega učenja in učenja na tradicionalni način. Pri
sodelovalnem učenju je uporabil način STAD (učne skupine za večje dosežke). Pri obeh
skupinah je opazil enak napredek.
Ker učenci s sodelovalnim učenjem nimajo veliko izkušenj, med njimi ni bilo prave
komunikacije, težave pa so se pojavljale tudi pri posredovanju znanja ostalim članom
skupine. Podobno je ugotovila tudi Pačnikova (2001), ki je način sestavljanke II
uporabila v tretjem in petem razredu osnovne šole pri pouku slovenskega jezika. Ker so
se učenci s sodelovalnim učenjem srečali prvič, je opazila, da so učenci površno prebrali
navodila, tretješolci so pogosto pričakovali pomoč učitelja. Ugotovila je tudi, da bi
učenci v skupini delovali lažje, če bi šlo za utrjevanje ali preverjanje že osvojene snovi.
S slednjim se strinjam tudi sama, saj bi učenci na ta način svoje dosežke še izboljšali.
Tabela 7.5: Razdelitev točk po vprašanjih na kontrolnem preizkusu znanja glede na način
poučevanja

Sodelovalno učenje

Frontalni pouk

Št. vprašanja

f

f%

f

f%

1

3,38

67,6

2,82

56,4

2

0,88

88,0

0,87

87,0

3

0,79

79,0

0,74

74,0

4

0,88

88,0

0,97

97,0

5

0,67

33,5

0,83

41,5

6

1,01

50,5

1,61

80,5

7a

1,56

78,0

1,57

78,5

7b

1,63

54,3

1,87

62,3

8

0,96

32,0

1,15

38,3
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Povprečje točk na kontrolnem preizskusu znanja po
posameznih vprašanjih glede na način učenja
100,0

Delež točk

80,0
60,0

Sodelovalno učenje

40,0

Frontalni pouk

20,0
0,0
1

2

3

4

5

6

7a

7b

8

Zaporedna številka vprašanja
Slika 7.1: Grafični prikaz porazdelitve točk na kontrolnem preizkusu znanja glede na način
poučevanja

Dosežene točke po posameznih vprašanjih na kontrolnem preizkusu znanja glede na
način učenja sem predstavila v tabeli 7.5 in grafu 7.1. Iz rezultatov je razvidno, da so v
večji meri višje rezultate dosegli učenci pri frontalnem pouku. Izjema je prvo vprašanje,
kje so učenci, ki so se učili s sodelovalnim učenjem, dosegli 67,6 % pri frontalnem
pouku pa 56,4 %. Vprašanje se je nanašalo na vnos tuje vrste med avtohtone vrste in
njeno posledico. Omenjeno težavo sem predstavila na primeru želve močvirske
sklednice, ki je naša avtohtona vrsta, in rdečevratke. Poleg tega so se pri prejšnjih urah
pogovarjali tudi o soški postrvi, kar pomeni, da so se z omenjenim problemom že
srečali, zato me je dobljeni rezultat nekoliko presenetil. Velika razlika v dosežkih je
opazna tudi pri šestem vprašanju, kjer so učenci, ki so se učili s frontalno metodo,
dosegli 80,5 % pravilnih odgovorov, medtem ko so pri sodelovalnem učenju dosegli le
50,5 %. Vprašanje se je nanašalo na popolno preobrazbo. Pojem so pri sodelovalnem
učenju obdelali učenci, ki so se ukvarjali z žuželkami. Moje mnenje je, da so učenci
zaradi pomanjkanja izkušenj s tem načinom poučevanja, slabše razložili omenjeni
proces, čeprav sem ga slikovno predstavila tako na delovnih listih (priloga 10.1) kot tudi
v gradivu, ki sem jim ga pripravila za proučevanje (priloga 10.3).
Iz rezultatov je razvidno tudi, da so učenci dosegli višje rezultate pri vprašanjih, ki so
bila zastavljena na nižjem taksonomskem nivoju. To so bila vprašanja ena, dva in štiri.
Najslabše dosežke sem zabeležila pri vprašanjih pet in osem. Pri obeh vprašanjih so
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višje rezultate dosegli učenci, ki so se učili s frontalnim poukom. Pri petem vprašanju so
v povprečju dosegli 41,5 % pri osmem pa 38,3 %. Učenci, ki so se učili s sodelovalnim
učenjem, pa so pri petem vprašanju dosegli 33,5 % in pri osmem 32 %.
H2: Učenci z nižjim uspehom bodo dosegli višje rezultate, če bodo deležni
sodelovalnega učenja.
Tabela 7.6: Točke na kontrolnem preizkusu znanja pri učencih s slabšim uspehom pri naravoslovju
glede na način poučevanja

Način

Število

Srednja

poučevanja

učencev

vrednost

f
Točke

f%

M

69,2

10,47

3,32

8

30,8

10,31

2,45

26

100

10,42

3,03

na Sodelovalno 18

kontrolnem

SD

učenje

preizkusu
znanja
učencih

pri Frontalni
z pouk

nižjo oceno
pri
naravoslovju
Skupaj

Iz tabele 7.6 je razvidno, da je bilo v sodelovalno učenje zajetih 18 učencev z nižjo
oceno pri naravoslovju, to je 69,2 %, pri frontalnem pouku pa le 8 učencev, kar je
pomenilo 30,8 %. Za večjo veljavnost ugotovitev bi bilo bolje, da bi izbrali številčno
bolj enakovreden vzorec. Na splošno je bil delež učencev, ki imajo pri naravoslovju
nižjo oceno, majhen le 32,5 %.
Iz tabele 7.6 je razvidno, da so učenci z nižjim učnim uspehom, ki so bili deležni
sodelovalnega učenja, dosegli na preizkusu znanja 10,47 točk, to je 52,4 %, učenci, ki
so bili deležni frontalnega pouka pa 10,31 točk, kar je 51,6 %. Razlike v dosežkih na
preizkusu znanja med njimi so bile zanemarljive.
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Tabela 7.7: Vrednost t-testa za dosežke na kontrolnem preizkusu znanja pri učencih z nižjim
uspehom pri naravoslovju glede na način poučevanja

t-test
t

g

p

0,122

24

0,904

Vrednost t-testa (t = 0,122, g = 24, p = 0,904) ni statistično pomembna. Hipotezo, v
kateri smo predvidevali, da bodo učenci z nižjim učnim uspehom dosegli višje rezultate,
če bodo deležni sodelovalnega učenja, ovržemo. To pomeni, da med učenci z nižjim
uspehom, ki so bili deležni frontalnega pouka in tistimi, ki so bili deležni sodelovalnega
učenja, nismo opazili statistično pomembnih razlik v dosežkih.
H3: Način poučevanja ne vpliva statistično pomembno na znanje pri učencih z
višjim učnim uspehom.
Tabela 7.8: Točke na kontrolnem preizkusu znanja pri učencih z boljšim uspehom pri naravoslovju
glede na način poučevanja

Način

Število

Srednja

poučevanja

učencev

vrednost

f
Točke

f%

M

44,4

12,73

2,38

30

55,6

12,93

2,96

54

100

12,84

2,69

na Sodelovalno 24

kontrolnem

SD

učenje

preizkusu
znanja
učencih

pri Frontalni
z pouk

višjo oceno
pri
naravoslovju
Skupaj

Iz tabele 7.8 je razvidno, da je bilo sodelovalnega učenja deležnih 24 učenk in učencev,
ki imajo v šolskem letu 2009/10 višjo oceno pri naravoslovju, frontalnega pouka pa 30.
Pri tem so učenci, ki so bili deležni sodelovalnega učenja, dosegli na preizkusu znanja
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12,73 točk, to je 63,7 %. Učenci, ki so bili deležni frontalnega pouka, pa 12,93 točk
oziroma 64,7 %. Razlika med načinoma učenja je zanemarljiva.
Tabela 7.9: Vrednost t-testa za dosežke na kontrolnem preizkusu znanja pri učencih z višjim
uspehom pri naravoslovju glede na način poučevanja

t-test
t

g

p

-0,274

52

0,785

Vrednost t-testa (t= -0,274, g= 52, p= 0,785) ni statistično pomembna. Hipotezo, v
kateri smo predvidevali, da način poučevanja ne vpliva statistično pomembno na
dosežke učencev z višjim uspehom, potrdimo. To pomeni, da način poučevanja ne
vpliva statistično pomembno na dosežke pri učencih z višjo oceno pri naravoslovju, saj
so pri obeh načinih poučevanja dosegli primerljive rezultate.
Tabela 7.10: Delitev glede na oceno pri naravoslovju in način poučevanja

Sodelovalno učenje

Frontalni pouk

Točke na preizkusu znanja Točke na preizkusu znanja
M

M

Učenci z višjo oceno (4 in 5)

12,73

12,93

Učenci z nižjo oceno (2 in 3)

10,47

10,31
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povprečna vrednost končnih točk

Dosežek točk glede na oceno pri naravoslovju in način učenja
20
16
12
8

Sodelovalno učenje

4

Frontalni pouk

0

Učenci z višjo oceno

Učenci z nižjo oceno

Delitev glede na oceno pri naravoslovju

Slika 7.2: Grafični prikaz točk na kontrolnem preizkusu znanja glede na način učenja in oceno iz
naravoslovja

Iz tabele 7.10 je razvidno, da je razlika med učenci z višjo in tistimi z nižjo oceno pri
naravoslovju, ki so bili deležni sodelovalnega učenja, še vedno precej velika, in sicer
11,3 %. Pri frontalnem pouku pa razlika znaša 13,1 %.
Za večjo objektivnost pri ocenjevanju skupinskega dela je potreben dogovor z učenci.
Slavin (1995) je zapisal, da bi ocene pri skupinskem delu morale biti odsev
posameznikovega dela. S tem se je strinjala polovica vprašanih študentov, ki so bili
zajeti v raziskavi, saj naj bi dobro oceno prejeli tudi tisti študenti, ki v končni izdelek
niso vložili toliko truda. Kouros in Abrami (2006) sta v raziskavi uporabila vprašalnik
o odnosu študentov do dela v skupini - SAGE (Student Attitudes toward Group
Environments). Avtorja sta ugotovila, da se študentje še vedno bojijo, da bodo na račun
skupinskega dela trpele njihovi dosežki in da bodo za njihov trud nagrajeni tudi drugi.
Iz rezultatov raziskave je razvidno, da način poučevanja v manjši meri vpliva na
dosežke pri učencih glede na oceno pri naravoslovju. Opazimo lahko, da so učenci z
nižjo oceno pri sodelovalnem učenju dosegli za 0,8 % višji rezultat kot pri frontalnem
pouku, učenci z višjo oceno pa so dosegli višji rezultat pri frontalnem učenju za 1 %.
Opazimo, da gre za zanemarljive razlike. Stockdale in Williams (2004) sta prav tako
raziskovala, kakšen učinek ima sodelovalno učenje na nadarjene, srednje uspešne in po
uspehu nekoliko slabše učence. Ugotovila sta, da so učenci z nižjim uspehom in srednje
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uspešni učenci napredovali konstantno, medtem ko pri nadarjenih napredka nista
opazila. Razvojna učna teorija nas uči, da je pri učenju potreben kognitivni konflikt, saj
naj bi le-ta podpiral tudi kognitivno rast. Nadarjeni učenci naj ne bi napredovali ravno
zato, ker niso izkusili kognitivnega konflikta. Mnogi med njimi so imeli občutek, da so
večino časa pri sodelovalnem učenju namenili ponavljanju konceptov, ki so jih
obvladali že od prej.
S tem vprašanjem se je ukvarjal tudi Slavin (1995). Nekatere eksperimentalne študije so
pokazale večji napredek nadarjenih učencev, nekatere pa učencev s slabšim uspehom.
Večina pa je opazila napredek vseh v primerjavi z učenci, ki so bili v kontrolnih
skupinah.
Tudi Kagan (2001) je proučeval vpliv sodelovalnega učenja na nadarjene učence in
učence s posebnimi potrebami. Ugotovil je, da so bili učenci s posebnimi potrebami, ki
so bili deležni sodelovalnega učenja, uspešnejši v primerjavi s kontrolno skupino.
H4: Način poučevanja ne vpliva statistično pomembno na dosežke pri vprašanjih,
ki po Bloomovi taksonomiji preverjajo poznavanje.
Ker smo v preizkus znanja zajeli vse taksonomske nivoje, nas je zanimalo, ali prihaja do
razlik v dosežkih pri vprašanjih na nižjem taksonomskem nivoju glede na način
poučevanja. Sklepali smo, da statistično pomembnih razlik med njimi ni. Rezultati so
predstavljeni v tabeli 7.11.

62

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Mateja Ivanič; diplomsko delo

Tabela 7.11: Točke na kontrolnem preizkusu znanja pri vprašanjih na nižjem taksonomskem
nivoju glede na način poučevanja

Način

Število

Srednja

poučevanja

učencev

vrednost

SD

v %
Točke v %

f

f%

M

52,5

73,47

19,66

38

47,5

66,92

20,57

80

100

70,35

20,23

na

Sodelovalno 42

kontrolnem

učenje

preizkusu
znanja

pri Frontalni

vprašanjih,
ki

pouk

so

preverjala
poznavanje
Skupaj

Iz tabele 7.11 je razvidno, da so učenci, ki so bili deležni sodelovalnega učenja, dosegli
v povprečju 73,47 %. To pomeni, da so učenci v povprečju dosegli 5,14 točk od sedmih
možnih točk pri vprašanjih, ki so po Bloomu preverjale poznavanje. Učenci, ki so bili
deležni frontalnega pouka pa 66,92 %, kar je pomenilo v povprečju 4,68 točk. Iz tabele
7.11 je razvidno, da so višji rezultat dosegli učenci, ki so bili deležni sodelovalnega
pouka, in sicer za 6,55 %.
Tabela 7.12: Vrednost t-testa za točke na kontrolnem preizkusu znanja pri vprašanjih na nižjem
taksonomskem nivoju glede na način poučevanja

t-test
t

g

p

1,456

78

0,149

Vrednost t-testa (t= 1,456, g= 78, p= 0,149) ni statistično pomembna. Hipotezo, da
način poučevanja ne vpliva statistično pomembno na dosežke pri vprašanjih, ki
preverjajo poznavanje, potrdimo.
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H5: Način poučevanja ne vpliva statistično pomembno na dosežke učencev z nižjo
oceno pri vprašanjih, ki preverjajo razumevanje in uporabo.
Tabela 7.13: Točke v % pri vprašanjih, ki so na kontrolnem preizkusu znanja preverjala
razumevanje in uporabo pri učencih z nižjo oceno pri naravoslovju

Način

Število

Srednja

poučevanja

učencev

vrednost

SD

v %
Točke v % pri

f

vprašanjih, ki Sodelovalno 18
so

f%

M

69,2

40,56

29,99

8

30,8

55,00

18,51

26

100

45,00

27,46

preverjala učenje

razumevanje
in uporabo pri Frontalni
učencih

z pouk

nižjo oceno pri
naravoslovju
Skupaj

Iz tabele 7.13 je razvidno, da so pri vprašanjih, ki so po Bloomovi taksonomiji
preverjala razumevanje in uporabo, višji rezultat dosegli tisti učenci z nižjo oceno pri
naravoslovju, ki so bili deležni frontalnega pouka. V povprečju so učenci pri frontalnem
pouku dosegli 55,00 %, tisti, ki so bili deležni sodelovalnega učenja pa 40,56 %. To
pomeni, da so učenci, ki so bili deležni frontalnega pouka, dosegli višji rezultat za 14,44
%.
Tabela 7.14: Vrednost t-testa za točke v % pri vprašanjih, ki so na kontrolnem preizkusu znanja
preverjala razumevanje in uporabo pri učencih z nižjo oceno pri naravoslovju

t-test
t

g

p

-1,252

24

0,223

Ugotovili smo, da med učenci, ki so bili deležni sodelovalnega učenja in tistimi, ki so
bili deležni frontalnega pouka, ne obstajajo statistično pomembne razlike. Vrednost t64
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testa (t= -1,252, g= 24, p= 0,223) ni statistično pomembna. Postavljeno hipotezo
potrdimo, saj so bile razlike v dosežkih zanemarljive.
V tabeli 7.15 so prikazani rezultati na kontrolnem preizkusu znanja glede na način
poučevanja in doseženi rezultati v odstotkih po posameznih taksonomskih stopnjah po
Bloomu.
Tabela 7.15: Dosežene točke na kontrolnem preizkusu znanja po posameznih taksonomskih
stopnjah glede na način poučevanja

Sodelovalno učenje -

Frontalni pouk -

Točke na kontrolnem

Točke na kontrolnem

preizkusu znanja v

preizkusu znanja v

odstotkih

odstotkih

M

M

Poznavanje

73,47

66,92

Razumevanje in uporaba

49,28

63,42

Analiza, sinteza, vrednotenje

51,93

56,63

Taksonomske

oblike

po

Bloomu

Točke v odstotkih

Dosežene točke na kontrolnem preizkusu znanja pri taksonomskih
stopnjah po Bloomu glede na način poučevanja
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Sodelovalno učenje
Frontalni pouk
Poznavanje

Razumevanje in Analiza, sinteza
uporaba
vrednotenje

Taksonomske stopnje po Bloomu

Slika 7.3: Grafični prikaz doseženih točk na kontrolnem preizkusu znanja v odstotkih pri
taksonomskih stopnjah po Bloomu glede na način poučevanja
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Iz rezultatov je razvidno, da so pri vprašanjih, ki so na kontrolnem preizkusu znanja
preverjale poznavanje, višje rezultate dosegli učenci, ki so bili deležni sodelovalnega
učenja, in sicer za 6,55 %. Pri vprašanjih višjega taksonomskega nivoja pa so višje
rezultate dosegli učenci, ki so bili deležni frontalnega pouka, in sicer pri vprašanjih, ki
so preverjala razumevanje in uporabo za 14,14 %, pri vprašanjih, ki so preverjala
analizo sintezo in vrednotenje pa za 4,70 %. V tabeli 7.16 in grafikonu 7.4 so prikazani
rezultati vseh učencev, ki so bili deležni pedagoškega eksperimenta.
Tabela 7.16: Dosežene točke na kontrolnem preizkusu znanja po posameznih taksonomskih
stopnjah glede na način učenja pri učencih z nižjo oceno pri naravoslovju

Sodelovalno učenje -

Frontalni pouk -

Točke na kontrolnem

Točke na kontrolnem

preizkusu znanja v

preizkusu znanja v

odstotkih

odstotkih

M

M

Poznavanje

67,86

56,25

Razumevanje in uporaba

40,55

55,00

Analiza, sinteza, vrednotenje

45,48

45,31

Taksonomske

oblike

po

Bloomu

Točke v odstotkih

Dosežene točke pri taksonomskih stopnjah po Bloomu glede na
način poučevanja pri učencih z nižjo oceno pri naravoslovju
100
80
60
40

Sodelovalno učenje

20

Frontalni pouk

0

Poznavanje

Razumevanje in Analiza, sinteza
uporaba
vrednotenje

Taksonomske stopnje po Bloomu
Slika 7.4: Grafični prikaz doseženih točk na kontrolnem preizkusu znanja

po taksonomskih

stopnjah po Bloomu glede na način poučevanja pri učencih z nižjo oceno pri naravoslovju

Tudi v tem primeru so višje rezultate pri vprašanjih, ki so na kontrolnem preizkusu
znanja preverjala poznavanje, dosegli učenci, ki so bili deležni sodelovalnega učenja.
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Pri vprašanjih, ki so na kontrolnem preizkusu znanja preverjala razumevanje in
uporabo, so višje rezultate dosegli učenci, ki so bili deležni frontalnega pouka, medtem
ko pri vprašanjih analize, sinteze in vrednotenja večjih razlik v dosežkih ni bilo.
Tabela 7.17: Dosežene točke na kontrolnem preizkusu znanja po posameznih taksonomskih
stopnjah glede na način poučevanja pri učencih z višjo oceno pri naravoslovju

Sodelovalno učenje -

Frontalni pouk -

Točke na kontrolnem

Točke na kontrolnem

preizkusu znanja v

preizkusu znanja v

odstotkih

odstotkih

M

M

Poznavanje

77,67

69,76

Razumevanje in uporaba

55,83

65,66

Analiza, sinteza, vrednotenje

56,77

59,65

Taksonomske

oblike

po

Bloomu

Točke v odstotkih

Dosežene točke na kontrolnem preizkusu znanja pri taksonomskih
stopnjah po Bloomu glede na način poučevanja pri učencih z višjo oceno
pri naravoslovju
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Slika 7.5: Grafični prikaz doseženih točk na kontrolnem preizkusu znanja

po taksonomskih

stopnjah po Bloomu glede na način poučevanja pri učencih z višjo oceno pri naravoslovju

Tudi v tem primeru so pri preverjanju poznavanja višji rezultat dosegli učenci, ki so bili
deležni sodelovalnega učenja, medtem ko so pri preverjanju razumevanja in uporabe
višji rezultat dosegli učenci, ki so bili deležni frontalnega pouka. Pri preverjanju analize,
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sinteze in vrednotenja so bile razlike v dosežkih glede na način poučevanja
zanemarljive.

7.2 Rezultati učencev na kontrolnem preizkusu znanja glede na spol
S pred-testom smo preverili, ali obstajajo statistično pomembne razlike v dosežkih
glede na spol pri posameznem načinu poučevanja.
Tabela 7.18: Dosežene točke na pred-testu pri sodelovalnem učenju glede na spol

Spol
Točke

na

pred-testu pri Moški

Število

Srednja

učencev

vrednost

SD

f

f%

M

23

54,8

8,04

2,95

19

45,2

9,08

3,51

42

100

8,56

3,23

sodelovalnem
učenju

Ženski

Skupaj

Tabela 7.19: Vrednost t-testa za točke na pred-testu pri sodelovalnem učenju glede na spol

t-test
t

g

p

-1,040

40

0,305

Iz tabel 7.18 in 7.19 lahko zaključimo, da med učenci in učenkami, ki so bili deležni
sodelovalnega učenja, na pred-testu ni bilo statistično pomembni razlik v predznanju,
kar potrjuje tudi t-test (t= -1,040, g= 40, p= 0,305).
H6: Med učenci in učenkami, ki so deležni sodelovalnega učenja, ni statistično
pomembnih razlik v dosežkih.
Preverjali smo, ali obstajajo razlike v dosežkih med učenci, ki so bili deležni
sodelovalnega učenja in frontalnega pouka glede na spol. Rezultati so predstavljeni v
tabeli 7.20.
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Tabela 7.20: Dosežene točke na kontrolnem preizkusu znanja pri sodelovalnem učenju glede na
spol

Spol
Točke

na

Število

Srednja

učencev

vrednost

SD

f

f%

M

Moški

23

54,8

11,63

2,72

sodelovalnem Ženski

19

45,2

11,92

3,39

42

100

11,76

3,00

kontrolnem
preizkusu pri
učenju
Skupaj

Iz tabele 7.20 je razvidno, da je bilo sodelovalnega učenja deležno 23 učencev in 19
učenk. Učenci so na kontrolnem preizkusu znanja v povprečju dosegli 58,2 %, učenke
pa 59,6 %. Iz tabele 7.20 je razvidno, da so učenke na preizkusu znanja dosegle za 1,4
% višje rezultate od učencev. Iz tega lahko zaključimo, da med učenci in učenkami ni
statistično pomembne razlike v dosežkih glede na način poučevanja.
Nekoliko nižje dosežke lahko pripišemo temu, da se učenci s sodelovalnim učenjem
srečujejo bolj poredko.
Tabela 7.21: Vrednost t-testa za točke na kontrolnem preizkusu znanja pri sodelovalnem učenju
glede na spol

t-test
t

g

p

-0,309

40

0,759

Vrednost t-testa (t= -0,309, g= 40, p=0,759) ni statistično pomembna. Hipotezo, v
kateri smo predvidevali, da med učenci in učenkami, ki so deležni sodelovalnega
učenja, ni statistično pomembnih razlik v dosežkih, potrdimo.
Do podobnih rezultatov so prišli tudi Busato in sodelavci (1995), ko so preverjali,
kakšen učinek ima sodelovalno učenje pri pouku matematike glede na spol. Ugotovili
so, da med učenci in učenkami, ki so se učili na sodelovalni način, ni bistvenih razlik v
dosežkih. Dokazali pa so, da so višje rezultate dosegli učenci, ki so bili deležni
sodelovalnega učenja v primerjavi s tistimi, ki so bili v kontrolni skupini in
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sodelovalnega učenja niso bili deležni. Adeyemi (2008), ki je prav tako proučeval
učinke sodelovalnega učenja na učence, je dokazal, da med spoloma obstajajo razlike v
dosežkih, če se učijo na različne načine. Ugotovil je, da so učenke dosegle višje
rezultate v primerjavi z učenci pri strateškem reševanju problemov, medtem ko so
učenci dosegli višje rezultate pri sodelovalnem učenju. Oboji, ne glede na spol, pa so
dosegli višje rezultate pri sodelovalnem učenju v primerjavi s strateškim reševanjem
problemov in frontalnem pouku.
Lahova (2006) v svoji nalogi povzema besede Peklajeve, da spol pomembno vpliva na
interakcijo v skupini in s tem tudi na dosežke na različnih nivojih. Pomembno je, da so
skupine bolj ali manj izenačene po spolu. Webb (1985, v Lah 2006) je ugotovil, da so v
tistih skupinah, kjer so prevladovale deklice višje dosežke dosegli fantje, saj so dekleta
namenile več pozornosti in pomoči fantom, v skupinah, kjer so prevladovali fantje, pa
so bile deklice večkrat zapostavljene (Gillies, Ashman, 2003, v Lah 2006). Lahova je v
svoji nalogi prišla do nasprotnih ugotovitev, saj so v takšnih primeri višje dosežke
dosegli fantje. Tudi v našem primeru je v eksperimentu sodelovalo več fantov kot
deklet, razlike med njimi so bile zanemarljivo majhne. Dekleta so dosegle za 1,4 % višji
rezultat.
Tabela 7.22: Dosežene točke na pred-testu pri frontalnem pouku glede na spol

Spol
Točke

na

pred-testu pri Moški

Število

Srednja

učencev

vrednost

SD

f

f%

M

22

57,9

7,41

2,42

16

42,1

8,56

1,74

38

100

7,99

2,08

sodelovalnem
učenju

Ženski

Skupaj

Tabela 7.23: Vrednost t-testa za točke na pred-testu pri frontalnem pouku glede na spol

t-test
t

g

p

-1,621

36

0,114
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Iz tabel 7.22 in 7.23 lahko sklepamo, da med učenci in učenkami, ki so bili deležni
frontalnega pouka, na pred-testu ni bilo statistično pomembni razlik v predznanju, kar
potrjuje tudi t-test (t= -1,621, g= 36, p= 0,114).
H7: Med učenci in učenkami, ki so deležni frontalnega pouka, ni statistično
pomembnih razlik v dosežkih.
Tabela 7.24: Dosežene točke na kontrolnem preizkusu znanja pri frontalnem pouku glede na spol

Spol
Točke

na

kontrolnem

Moški

Število

Srednja

učencev

vrednost v %

SD

f

f%

M

22

57,9

11,50

2,87

16

42,1

13,59

2,90

38

100

12,38

3,03

preizkusu pri
frontalnem
pouku

Ženski

Skupaj

Iz tabele 7.24 je razvidno, da je bilo frontalnega pouka deležnih 22 učencev in 16
učenk. Učenci so na kontrolnem preizkusu znanja dosegli 57,5 %, medtem ko so učenke
dosegle 68 %, torej za 10,5 % višji rezultat.
Tabela 7.25: Vrednost t-testa za točke na kontrolnem preizkusu znanja pri frontalnem pouku glede
na spol

t-test
t

g

p

-2,213

36

0,033

Vrednost t-testa (t= -2,213, g= 36, p= 0,033) je statistično pomembna. Hipotezo, v
kateri smo predvidevali, da med učenci in učenkami, ki so deležni frontalnega pouka ni
statistično pomembnih razlik v dosežkih, ovržemo. Višji rezultat na dosežkih na
kontrolnem preizkusu znanja so dosegla dekleta, in sicer za 2,09 točke.
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Iz tabele 7.24 je razvidno, da je pri frontalnem pouku sodelovalo več fantov kot deklet.
Raziskave kažejo, da višje rezultate na področju naravoslovja dosegajo fantje, čeprav so
razlike med spoloma pri naravoslovju majhne. Fantje dosegajo višje rezultate na
področju fizike, kemije in geofizike, medtem ko dekleta dosegajo višje rezultate pri
vedah o živi naravi in okoljskih vedah (EURYDICE, 2010). Tudi v našem primeru so
višje rezultate dosegla dekleta, obravnavana tema pa je bila ˝Obiskovalci celinskih
voda˝, kar se tudi sovpada s prejšnjo trditvijo.
Kot zanimivost navajam tudi, da so fantje zasedli predvsem zadnje klopi, medtem ko so
bila dekleta spredaj. Čeprav fantje pouka niso motili, so na preizkusu znanja dosegli
nižji rezultat od deklet, ki so sedele spredaj. Raziskave so pokazale, da so učenci, ki so
sedeli zadaj, dosegali nižje rezultate v primerjavi s tistimi, ki so sedeli spredaj. Dokazali
so tudi, da so bili učenci, ki so sedeli v sprednjih vrstah, bolj motivirani za učenje
(Tagliacollo idr., 2010). Do podobnih ugotovitev sta prišla tudi Perkins in Wieman
(2005), ki sta ugotovila, da je bil delež učencev z odlično oceno v sprednjih vrstah 27
%, v zadnjih pa 18 %. Delež učencev z nezadostno oceno v sprednjih vrstah je bil 2 %,
v zadnjih pa 12 %.
Menim, da je bolje, ne glede na način poučevanja, če so učenci razporejeni po razredu
heterogeno in ne samo takrat, ko so deležni skupinskega učenja.
Tabela 7.26: Dosežene točke na kontrolnem preizkusu znanja glede na spol in način poučevanja

Spol

Sodelovalno učenje -

Frontalni pouk -

Točke na preizkusu znanja

Točke na preizkusu znanja

f

f%

f

f%

Moški

11,63

58,2

11,50

57,5

Ženske

11,92

59,6

13,59

68
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Povprečna vrednost končnih
točk

Dosežek točk na kontrolnem preizkusu zanja glede na
spol in način poučevanja
20
16
12

Sodelovalno
učenje

8
4
0

Moški

Ženske
Spol

Slika 7.6: Grafični prikaz povprečja točk na kontrolnem preizkusu znanja glede na način
poučevanja in spol

Iz grafa 7.6 so razvidni že prej opisani rezultati. Poleg tega pa opazimo, da obstaja
razlika tudi med učenkami, ki so bile deležne različnega načina poučevanja, saj so višje
rezultate dosegale učenke, ki so bile deležne frontalnega pouka. V povprečju so dosegle
višji rezultat za 8,4 %. Pri učencih bistvene razlike pri dosežkih glede na način
poučevanja nismo opazili. Iz grafa in tabele lahko razberemo, da so pri učencih razlike
v dosežkih, glede na način poučevanja, zanemarljive. Učenci so nekoliko višji rezultat
dosegli pri sodelovalnem učenju, in sicer za 0,7 %. Pri sodelovalnem učenju velikega
razkoraka v točkah ni bilo, saj so bile skupine sestavljene heterogeno tako po spolu kot
tudi po dosežkih. Skupine so oblikovale profesorice.
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Tabela 7.27: Rezultati dosežkov na kontrolnem preizkusu znanja glede na spol po posameznih
vprašanjih

Učenci
Št. vprašanja

Učenke

f

f%

f

f%

1

3,09

61,8

3,14

62,8

2

0,91

91,0

0,83

83,0

3

0,73

73,0

0,80

80,0

4

0,89

89,0

0,97

97,0

5

0,61

30,5

0,91

45,5

6

1,33

66,5

1,24

62,0

7a

1,53

76,5

1,60

80,0

7b

1,58

52,7

1,96

65,3

8

0,89

29,7

1,26

42,0

Povprečje točk na kontrolnem preizkusu znanja po
vprašanjih glede na spol
100,0

Delež točk

80,0
60,0
40,0

Moški

20,0

Ženske

0,0
1

2

3

4

5

6

7a

7b

8

Zaporedna številka vprašanja
Slika 7.7: Grafični prikaz dosežkov na kontrolnem preizkusu znanja glede na spol po posameznih
vprašanjih

Iz rezultatov, ki so predstavljeni v tabeli 7.27 je razvidno, da so učenke v povprečju
dosegale višje rezultate, izjema sta vprašanji številka dva in šest. Učenke so višje
rezultate dosegle pri vprašanjih, ki so po Bloomovi taksonomiji preverjala analizo,
sintezo in vrednotenje (7a, 7b in 8). Podobno kot v primerjavi med sodelovalnim
učenjem in frontalnim poukom so učenci in učenke dosegli najnižje rezultate pri petem
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in osmem vprašanju. Pri petem vprašanju so učenke dosegle v povprečju 45,5 %, učenci
le 30,5 %. Tudi pri osmem vprašanju so učenci dosegli nižje rezultate, saj so učenke
dosegle 42 %, učenci le 29,7 %.
Najvišji rezultati so bili pri vprašanjih, ki so preverjala poznavanje, se pravi nižjo
taksonomsko raven.

7.3

Doživljanje sodelovalnega načina dela pri učencih

Po končanem pouku, sem med učence, ki so bili deležni sodelovalnega učenja, razdelila
anketni vprašalnik, na katerem je bilo osem vprašanj. Zanimalo nas je predvsem, kako
so učenci doživljali učni uri, ali jim je bilo sodelovalno učenje všeč in kako je potekalo
sodelovanje in medsebojna pomoč v skupini.
7.3.1

Doživljanje učne ure

Tabela 7.28: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov na vprašanje: »Ali ti je bil takšen način učne
ure boljši kot učna ura, ko govori samo učitelj?«

DA

NE

Skupaj

Spol

f

f%

f

f%

f

f%

Moški

18

78,3

5

21,7

23

100

Ženske

16

84,2

3

15,8

19

100

Skupaj

34

81,0

8

19,0

42

100

Iz tabele 7.28 je razvidno, da je na vprašanje, ali je bil učencem izbrani način učenja
bolj všeč, kot pouk, ki poteka na tradicionalen način, je 81,0 % odgovorilo pritrdilno,
19,0 % učencev pa učni uri nista bili všeč.
Tabela 7.29: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov na vprašanje: »Kakšna se ti je zdela današnja
ura?«

Zanimiva
Spol

Delno

Delno

zanimiva

dolgočasna

Dolgočasna

Skupaj

f

f%

f

f%

f

f%

f

f%

f

f%

Moški

16

69,6

6

26,1

1

4,3

/

/

23

100

Ženske

11

57,9

7

36,8

1

5,3

/

/

19

100

Skupaj

27

64,3

13

31,0

2

4,8

/

/

42

100
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Rezultati v tabeli 7.29 kažejo, da je večini učencev pouk na način sodelovalnega učenja
všeč, saj je 64,3 % učencev odgovorilo, da sta bili današnji učni uri zanimivi, 31 %
učencem pa delno zanimivi. 4,8 % učencev pa je zapisalo, da je bil pouk delno
dolgočasen. Veseli me, da se noben učenec med urama ni dolgočasil.
Poleg vprašanj zaprtega tipa, sem učencem zastavila še dve vprašanji odprtega tipa.
Spraševala sem jih, kaj jim je bilo všeč oziroma kaj bi lahko bilo bolje, saj bom na ta
način lažje prilagodila pouk tako, da bodo vsi učenci zadovoljni.
Odgovore na vprašanje »Kaj je bilo dobro?« sem združila v štiri kategorije. V odgovor
1 so združeni odgovori Vse. V odgovor 2, sem združila odgovore Učenje v skupinah, v
odgovor 3, pa sem združila odgovore Delovni listi, Predstavitev, Razlaga. Pri odgovoru
4 pa učencem ni bilo dobro Nič.
Tabela 7.30: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov na vprašanje: »Kaj je bilo dobro?«

Odgovor 1

Odgovor 2

Odgovor 3

Odgovor 4

Skupaj

Spol

f

f%

f

f%

f

f%

f

f%

f

f%

Moški

10

43,5

6

26,1

5

21,7

2

8,7

23

100

Ženske

4

21,1

9

47,4

5

26,3

1

5,3

19

100

Skupaj

14

33,3

15

35,7

10

23,8

3

7,1

42

100

Iz tabele 7.30 lahko razberemo, da je bilo pri sodelovalnem učenju 35,7 % učencem
všeč predvsem delo v skupinah in če upoštevamo še odgovor 1, pri katerem je bilo
učencem všeč Vse, se delež učencev, ki jim je bil ta način poučevanja všeč še poveča.
23,8 % učencem pa je bilo dobra predvsem Razlaga, Delovni listi in Predstavitev (v
smislu ponavljanja snovi, ki sem jo pripravila na predstavitvi v PowerPoint). Tudi sama
sem opazila, da so učenci delo v skupinah vzeli resno, zavzeto, da je bilo večini delo v
skupinah všeč, saj so naloge reševali z veseljem, predvsem pa jim je bilo všeč sproščeno
in veselo vzdušje. Trem učencem, v dveh urah naravoslovja, ni bilo dobro Nič. Iz
anketnih lističev sem razbrala, da so to učenci z nižjo oceno pri naravoslovju. Menim,
da ti učenci niso imeli zadosti razvitih sodelovalnih kompetenc, zato so imeli težave pri
vključevanju v skupino. Podobno kažejo tudi preostali odgovori v anketnem
vprašalniku. Na vprašanje, ali je bil omenjeni učenec zadovoljen z delom članov v
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skupini je odgovoril da nikoli, prav tako nikoli ni prosil za pomoč oziroma jo sam nudil.
Na vprašanje ˝Kaj bi lahko bilo bolje˝ pa je odgovoril, da je bilo vse v redu. Učenec, ki
ima prav tako nižjo oceno pri naravoslovju, pa je zapisal, da mu je bilo všeč ˝delo v
skupinah in da so skupaj reševali in predelali učni list˝. Na splošno pa rezultati v
zgornjih treh tabelah kažejo, da so učenci sodelovalno učenje dobro sprejeli.
Odgovore na vprašanje »Kaj bi lahko bilo bolje?« sem prav tako združila v štiri
kategorije. V odgovor 1, sem združila odgovore Pomanjkanje časa, v odgovore 2 sem
združila odgovore Manj pisanja, v odgovore 3 sem združila odgovore Razporeditev
skupin in v odgovore 4 sem združila odgovore Vse je bilo dobro.
Tabela 7.31: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov na vprašanje: »Kaj bi lahko bilo bolje?«

Odgovor 1

Odgovor 2

Odgovor 3

Odgovor 4

Skupaj

Spol

f

f%

f

f%

f

f%

f

f%

f

f%

Moški

2

8,7

/

/

/

/

21

91,3

23

100

Ženske

2

10,5

3

15,8

4

21,1

10

52,6

19

100

Skupaj

4

9,5

3

7,1

4

9,5

31

73,8

42

100

Rezultati v tabeli 7.31 kažejo, da 73,8 % učencev pri uri ne bi spreminjali ničesar. Ostali
odgovori pa nakazujejo, da se tisto, kar bi bilo potrebno izboljšati, ne nanaša
neposredno na snov, način učenja ali naravoslovje na splošno, ampak jih je motila
sestava skupin, kar bi lahko bilo povezano s premalo razvitimi sodelovalnimi
veščinami. Sestava skupin je motila predvsem učence z višjo oceno pri naravoslovju.
Sodelovalno učenje na splošno jim je bilo všeč, medtem ko sodelovalno učenje ni bilo
všeč učencem z nižjo oceno pri naravoslovju. Učenka z nižjo oceno pri naravoslovju je
zapisala, da bi lahko bilo bolje to,˝ da bi se kaj več naučila˝, medtem ko je učenka z
oceno odlično zapisala, ˝da bi lahko bilo še več zanimivih nalog˝. Moje mnenje je, da je
učenka v prvem primeru rabila pomoč, ki je po vsej verjetnosti znotraj skupine ni našla
oziroma za njo ni upala ali znala prositi, saj je na vprašanje ˝Če česa nisem razumel sem
vprašal˝, odgovorila, da včasih in da ji tak način učenja ni bil všeč. Učenka z višjo
oceno pri naravoslovju, je na vprašanje ˝Ali ste si v skupini med seboj pomagali?˝
odgovorila, da včasih. Menim, da oba odgovora učenke z oceno odlično nakazujeta na
to, da raje dela samostojno, saj pri delu očitno ne potrebuje pomoči ostalih članov
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skupine, kar pa je temeljna prednost tega načina učenja. Menim, da so učenci še vedno
veliki individualisti, da se preveč opirajo na učitelja, kot na edini vir znanja in se ne
zavedajo, da se znotraj skupin lahko naučijo več.
Preostale učence je motilo tudi pomanjkanje časa, saj so zaradi premalo izkušenj s
sodelovalnim učenjem, potrebovali nekoliko več časa, da so se navadili na nov način
učenja, zato jim je kasneje zmanjkalo časa za ustrezno usvajanje novih pojmov.
7.3.2

Sodelovanje in medsebojna pomoč v skupini

Tabela 7.32: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov na vprašanje: »Ali si bil zadovoljen z delom
članov v svoji matični skupini?«

Spol

Vedno

Včasih

Nikoli

Skupaj

f

f%

f

f%

f

f%

f

f%

Moški

21

91,3

2

8,7

/

/

23

100

Ženske

14

73,7

5

26,3

/

/

19

100

Skupaj

35

83,3

7

16,7

/

/

42

100

Rezultati zapisani v tabeli 7.32 kažejo, da je bilo 83,3 % učencev z delom članov v
skupini vedno zadovoljnih, 16,7 % učencev pa včasih. Veseli me podatek, da takšnih
učencev, ki z delom svojih članov niso bili zadovoljni, ni bilo.
Tabela 7.33: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov na vprašanje: »Ali ste si v skupini med seboj
pomagali?«

Spol

Vedno

Včasih

Nikoli

Skupaj

f

f%

f

f%

f

f%

f

f%

Moški

15

65,2

6

26,1

2

8,7

23

100

Ženske

13

68,4

5

26,3

1

5,3

19

100

Skupaj

28

66,7

11

26,2

3

7,1

42

100

Iz tabele 7.33 je razvidno, da si je 66,7 % učencev med seboj vedno pomagalo, 26,2 %
včasih in 7,1 % učencev nikoli. Zanimivo je, da so odgovor nikoli podali učenci, ki
imajo nižjo oceno pri naravoslovju, prav tako niso bili zadovoljni z delom članov
znotraj skupine, za pomoč niso nikoli prosili in nikoli je niso nudili. Na splošno jim
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sodelovalno učenje ni bilo všeč in imajo raje frontalni pouk. Moje mnenje je, da se niso
uspeli vključiti v skupino in da se raje učijo samostojno.
Tabela 7.34: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov na trditev: »Če česa nisem razumel sem
vprašal?«

Spol

Vedno

Včasih

Nikoli

Skupaj

f

f%

f

f%

f

f%

f

f%

Moški

11

47,8

8

34,8

4

17,4

23

100

Ženske

10

52,6

9

47,4

/

/

19

100

Skupaj

21

50,0

17

40,5

4

9,5

42

100

Iz tabele 7.34 je razvidno, da 50 % učencev vedno prosi za pomoč, 40,5 % včasih in 9,5
% učencev za pomoč ne zaprosi nikoli. Slednje so v vseh primerih odgovorili učenci, ki
imajo oceno pri naravoslovju odlično ali prav dobro. Zanimivo je tudi, da so prav ti
učenci na vprašanje ali so sami nudili pomoč ostalim članom skupine tudi odgovorili da
nikoli oziroma včasih. Slednji odgovori kažejo, da učencem primanjkuje sodelovalnih
kompetenc. Menim, da je učence potrebno naučiti sodelovanja, saj bodo slej ko prej
naleteli na težave in se bodo morali obrniti na pomoč, zato je bolje, da se tega začno
učiti čim prej.
Tabela 7.35: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov na trditev: »Drugim članom skupine sem
pomagal pri učenju.«

Spol

Vedno

Večinoma

Včasih

Nikoli

Skupaj

f

f%

f

f%

f

f%

f

f%

f

f%

Moški

9

39,1

5

21,7

5

21,7

4

17,4

23

100

Ženske

10

52,6

7

36,8

1

5,3

1

5,3

19

100

Skupaj

19

45,2

12

28,6

6

14,3

5

11,9

42

100

Rezultati v tabeli 7.35 nakazujejo, da je sodelovanje znotraj skupin potekalo pozitivno,
saj je 45,2 % učencev vedno nudilo pomoč ostalim članom skupine, 28,6 % učencev
večinoma, 14,3 % včasih in 11,9 % nikoli. Med zadnje spadajo predvsem tisti, ki
pomoči niso potrebovali in je zato tudi niso bili pripravljeni nuditi in tisti učenci, ki so
se slabo vključili v delo znotraj skupine.
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Čeprav so rezultati v zgornjih štirih tabelah pozitivni, pa se ne ujemajo v vseh smereh.
Zanimivo je, da je bilo več tistih učencev, ki so si v skupini vedno pomagali (66,7 %)
kot tistih učencev, ki so vedno nudili pomoč (45,2 %). Kar 83,3 % učencev pa je bilo s
takim delom v skupini vedno zadovoljnih.
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8 ZAKLJUČEK
Sodelovalno ali kooperativno učenje je način poučevanja, ki spodbuja učenčev celostni
razvoj. Sodelovalno učenje omogoča učencem razvoj spoznavnih, čustvenomotivacijskih in socialnih procesov. V sodelovalnih situacijah učenci izboljšajo
komunikacijske veščine, razvijajo delovne navade, medsebojno sodelovanje, disciplino,
naučijo se sprejemati drugačno mnenje in razvijajo določeno mero kritičnosti.
Pogosto lahko slišimo, da so naši učenci preobremenjeni. K zmanjšanju te
preobremenjenosti lahko med drugim pripomoremo tudi z drugačnimi, spremenjenimi
načini poučevanja. Menim, da je eden izmed njih tudi sodelovalno učenje, saj poteka
učenje v bolj sproščenem vzdušju, učenci so med učenjem bolj aktivni in manj pod
stresom. Tak način učenja pripomore k večji storilnosti, učenci si zapomnijo več, hkrati
pa lahko prosijo za pomoč pri nalogi ostale člane skupine. Za slednje se učenci sigurno
opogumijo večkrat, kot pa da bi za pomoč prosili učitelja. Vendar ima tak način
poučevanja tudi svoje pomanjkljivosti in pasti. Ena izmed njih je nekoliko večja
glasnost v razredu, potrebno je nekaj več časa, da pridemo pri učencih do želenega
znanja, paziti je potrebno, da je sodelovanje med učenci enakovredno. Nekoliko več
časa pa vzame tudi priprava učitelja na učno uro.
Bistvo sodelovalnega učenja je, da je delo znotraj skupine razdeljeno enakovredno ter
da je za uspešno opravljeno nalogo potreben prispevek vsakega člana skupine. Zaradi
skupnega cilja učenci pri delu spodbujajo drug drugega, si med seboj pomagajo, iščejo
nove zamisli, rešitve, saj je za uspeh celotne skupine pomemben tudi uspeh vsakega
posameznika.
V teoretičnem delu diplomskega dela sem skušala opredeliti sodelovalno učenje ter
navesti poglede različnih avtorjev na sodelovalno učenje, njihove izkušnje ter
ugotovitve. V empiričnem delu sem preverila učinkovitost sodelovalnega učenja v
primerjavi s frontalnim poukom ter doživljanje sodelovalnega učenja pri učencih.
Ugotovila sem, da način poučevanja ni statistično pomembno vplival na nivo
učenčevega znanja, saj so učenci, ki so bili deležni sodelovalnega učenja in frontalnega
pouka, dosegli primerljive rezultate. Čeprav nekatere raziskave kažejo, da učenci z
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nižjimi dosežki dosegajo v sodelovalno učni situaciji višje rezultate v primerjavi s
frontalnim poukom, so v raziskavi dosegli primerljive rezultate ne glede na način
poučevanja. Vzrokov za takšne dosežke v naši situaciji je lahko več. Eden izmed njih bi
lahko bil nov način poučevanja, ki ga učenci niso vajeni. Imeli so težave pri
komunikaciji, pri reševanju delovnih listov, nekateri so imeli težave tudi pri delu znotraj
skupine. Opazila sem negotovost pri komunikaciji znotraj ekspertnih skupin in nato še
pri posredovanju znanja članom matične skupine. Prav tako sem opazila, da se med
seboj niso poslušali in da se nekateri niso preizkusili v vlogi vodje, ampak je bilo
posredovanje znanja v smislu neposrednega prepisovanja rešitev, brez razlage in
utemeljevanja. Omejitveni dejavnik je bil tudi čas, saj so imeli učenci na voljo le dve
šolski uri. Ker sem v obeh primerih imela sodelovalno učenje zadnji dve uri so bili
učenci že nekoliko utrujeni in so se težko zbrali. Drugi razlog bi lahko bil, da sem si
izbrala temo, ki je učenci prej niso obravnavali in je bila za njih nova. Morda bi bilo
bolje, da bi sodelovalno učenje uporabila za ponavljanje ali poglabljanje snovi, saj bi v
tem primeru imeli učenci več časa za sodelovanje in razvijanje sodelovalnih kompetenc.
Sedaj pa so se morali učiti dve stvari naenkrat.
Ko sem primerjala dosežke na preizkusu znanja pri vprašanjih razvrščenih po Bloomovi
taksonomiji so bila največja odstopanja pri vprašanjih, ki so preverjala razumevanje in
uporabo. Boljši rezultat so dosegli učenci, ki so bili deležni frontalnega pouka. Pri
vprašanjih, ki so preverjala razumevanje ter analizo, sintezo in vrednotenje, so bili
rezultati primerljivi. V prid sodelovalnega učenja so pokazali rezultati le pri učencih, ki
imajo nižjo oceno pri naravoslovju, in sicer pri vprašanjih, ki so preverjala razumevanje.
Menim, da bodo učenci dosegali višje rezultate tudi pri vprašanjih na višjem
taksonomskem nivoju, ko se bodo sodelovalnega učenja naučili oziroma ko bodo
osvojili vse potrebne kompetence za uspešno izvajanje le tega. K višjim rezultatom
učencev z nižjimi dosežki bodo pripomogli tudi učenci z višjimi dosežki, saj je namen
sodelovalnega učenja tudi, da uspešnejši učenci pomagajo manj uspešnim k boljšemu
rezultatu posameznika in s tem tudi celotne skupine.
V raziskavo sem vključila tudi primerjavo po spolu pri učencih, ki so bili deležni
sodelovalnega učenja in frontalnega pouka. Medtem ko pri sodelovalnem pouku razlik
po spolu nisem opazila so bile pri frontalnem pouku razlike očitne. Učenke so dosegle
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za 2,09 točke boljši rezultat od učencev. Iz rezultatov lahko sklepam, da so heterogeno
sestavljene skupine (tako po spolu kot tudi po znanju) pri sodelovalnem učenju dosegle
želeni učinek. Učenci so v obeh primerih dosegli primerljive rezultate, medtem ko so pri
frontalnem pouku dosegle boljše rezultate učenke. Menim, da je tudi pri frontalnem
pouku bolje, če so učenci po klopeh razporejeni heterogeno, tako po spolu kot tudi po
dosežkih.
Opazila sem tudi, da so učenci »slabi opazovalci«. Glede na to, da sem eksperiment
izvedla med učenci, ki živijo v Prekmurju, torej ob reki Muri, me je presenetil rezultat,
v katerem so morali učenci pod slike zapisati imena ptic. Prepoznati so morali štorkljo,
ki je v naših krajih pogosta ptica, raco mlakarico, vodomca in čapljo, s katero so imeli
največ težav. Tudi zato je sodelovalno učenje primeren način učenja, saj jim učitelji
lahko pokažejo, da ni samo učitelj tisti, ki je vir znanja, ampak da do določenih
informacij morajo priti sami. Zavedati se moramo, da se učimo skozi celo življenje, zato
je pomembno, da se naučimo izkoristiti čim več različnih virov informacij, ki so nam na
voljo. Pri tem pa je pomembno tudi to, da razvijemo določeno mero kritičnosti.
Čeprav mi je priprava na učno uro s sodelovalnim učenjem vzela veliko časa, ga bom
pri svojih učnih urah prav gotovo uporabljala. Primerno se mi zdi predvsem za
ponavljanje in poglabljanje učne snovi, nekoliko manj pa za osvajanje novih, zlasti
zahtevnejših vsebin. Morda ga bom uporabila za osvajanje nove snovi, ko se bodo
učenci že naučili sodelovanja in jim ta način učenja ne bo predstavljal težav.
Menim, da morajo s sodelovanjem začeti najprej učitelji med seboj, saj se pogostokrat
zgodi, da se učitelji zapirajo na svoje ožje strokovno področje in niso pripravljeni
sodelovati. Šele takrat ko bodo vešči sodelovanja učitelji, ga bodo lahko uspešno in v
večji meri razvijali tudi pri učencih.
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10 PRILOGE
10.1 Delovni list za sodelovalno učenje
1. skupina – ŽUŽELKE
1. Na sliki komarja označi skupne značilnosti žuželk

2. Komar je žuželka, ki ima razvoj vezan na vodo. Ob sliki dopiši
posamezne dele razvoja.

Kako se imenuje tak način razvoja? _________________________

3. Zakaj so v naravi pomembne žuželke?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________
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4. V kuverti, na slikovnih predlogah, imaš primere ličink nekaterih
žuželk. Kaj imajo skupnega in po čem se razlikujejo od odraslih živali.
(Pomagaj si s sliko iz prve naloge)

Ličinke žuželk

5. Na sprehodu ob

Odrasle žuželke

vodi si naletel na veliko žuželk. Katere so se ti

najbolj vtisnile v spomin?
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2. skupina – DVOŽIVKE
1. Skupne značilnosti dvoživk

2. Kateri predstavniki dvoživk so na slikah

___________

________________

____________
______________

________________

3. Za razvoj zelene žabe je značilna preobrazba. Odgovori na
spodnja vprašanja.
a) Kaj je mrest? ____________________
_______________________________
b) Kako imenujemo ličinke zelene žabe?
______________________________
c) Kako se razlikuje dihanje odrasle
žabe od ličinke?
______________________________
4. Kakšen je pomen dvoživk v naravi?
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3. skupina – PLAZILCI
1. Dopolni miselni vzorec. Ob slike napiši ime vrste v katero naslikana
žival spada.

PLAZILCI

Katere so njihove skupne značilnosti?

2. Nekega sončnega dne, ste se odpravili na sprehod ob jezeru.
Naleteli ste na belouško. V katero vrsto živali spada in kako ste jo
prepoznali?
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Ali še poznaš kakšno nestrupeno kačo, ki živi ob vodi? ____________________

3. Na sliki je predstavnica slovenske avtohtone želve.
Kako se imenuje? ___________________
Po čem jo prepoznaš? _________________________
_____________________________________________
Kaj so po tvojem mnenju glavni razlogi za njeno
ogroženost in kako lahko mi sami pripomoremo k
njeni ohranitvi? ______________________________
_______________________________________________
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4. Pomen plazilcev v našem domačem okolju?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

96

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Mateja Ivanič; diplomsko delo

4. skupina – PTIČI
1. Razloži pojme:
Ptica selivka _______________________________________________________
Ptica stalnica ______________________________________________________
Gnezdomec________________________________________________________

2. Poveži slike nog in kljunov, za katere meniš, da pripadajo istemu
ptiču. Pri reševanju si pomagaj s slikovnimi predlogami.

a) Po obliki noge sklepaj, kateri ptič ne živi ob vodi? ______________________
b) Po obliki noge sklepaj, kateri ptič plava? _____________________________
c) Na slikah sta dve vrsti ptičev, ki plavajo. Ali lahko po obliki kljunov
sklepaš ali se hranijo s podobno ali različno hrano? _______________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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3. Kako ptiči selivci vedo, kdaj morejo odleteti ter kaj jih žene na jug
in nazaj?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4. Med naštetimi pticami obkroži naše obvodne ptice.

a) vodomec

b) domači vrabec

e) liska

f) sraka

i) siva vrana

j) bela štorklja

c) mlakarica

g) povodni kos

k) siva čaplja
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10.2 Delovni list za frontalni pouk
DELOVNI LIST – OBISKOVALCI CELINSKIH VODA

Ko greš na sprehod v naravo srečaš mnogo zanimivih živali. V današnji učni uri pa si spoznala predvsem tiste, ki so na tak ali drugačen način vezane na vodo. Si si zapomnil-a katere
smo še posebej omenjali in kakšna je njihova povezava z vodo?

1.

Komar je žuželka, ki ima razvoj vezan na vodo. Ob sliki dopiši posamezne dele

razvoja.

Kako se imenuje tak način razvoja? __________________________

2.

Dopolni razpredelnico

Ličinke žuželk
Skupne značilnosti

Razlike
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Kateri predstavniki dvoživk so na slikah

___________

________________

___________

______________

4.

Za razvoj zelene žabe je značilna preobrazba. Odgovori na spodnja vprašanja.

d)

Kaj je mrest?__________________________

e)

Kako imenujemo ličinko zelene žabe? _________

f)

Kako se razlikuje dihanje odrasle žabe od ličinke?

__________________________________________________________________
5.
Kaj bi se zgodilo z žabami, če bi iz mlake in njene okolice odstranili vse
žuželke?

6. Dopolni miselni vzorec. Ob slike napiši ime vrste v katero naslikana žival spada.

PLAZILCI

Katere so njihove skupne značilnosti?
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7. Na sliki označi splošne značilnosti slovenske avtohtone želve.

Kako se imenuje? _________________________

Po čem jo prepoznaš?
____________________________________________
____________________________________________

Kaj so po tvojem mnenju glavni razlogi za njeno ogroženost in kako lahko mi sami
pripomoremo k njeni ohranitvi? __________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________

8. Nekega sončnega dne, ste se odpravili na sprehod ob jezeru. Naleteli ste na
belouško. V katero vrsto živali spada in po čem ste jo prepoznali?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________

Ali še poznaš kakšno nestrupeno kačo, ki živi ob vodi? ________________________

9. Poveži slike nog in kljunov, za katere meniš, da pripadajo istemu ptiču.
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a) Po obliki noge sklepaj, kateri ptič ne živi ob vodi? ______________________
b) Po obliki noge sklepaj, kateri ptič plava? _____________________________
c) Na slikah sta dve vrsti ptičev, ki plavajo. Ali lahko po obliki kljunov sklepaš ali se hranijo
s podobno ali različno hrano?
_____________________________________________________________
___________________________________________________________________

10. Med naštetimi pticami obkroži naše obvodne ptice.

a) vodomec

b) domači vrabec

c) mlakarica

e) liska

f) sraka

g) povodni kos

i) siva vrana

j) bela štorklja

k) siva čaplja

11. Katero žival imaš na sliki?
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10.3 Učno gradivo in slikovne predloge za sodelovalno učenje
10.3.1 Žuželke

SKUPNE ZNAČILNOSTI
Žužélke ali insékti spadajo med členonožce. So nevretenčarji, ki imajo
okončine in telo sestavljeno iz členov. Telo imajo sestavljeno iz treh delov:
glave, oprsja in zadka. Na glavi je poleg enega para tipalnic še par
sestavljenih oči. Oprsje je pogosto močno in ščitasto, da varuje telo,
sestavljeno iz treh členov. Vsak člen nosi en par členjenih nog. Na zadnjih
dveh členih oprsja so s hrbtne strani pri večini žuželk nameščena kožnata
krila, ki lahko tudi zakrnijo (npr. pri ušeh in bolhah). Zadek je razčlenjen,
največkrat na šest do dvanajst členov

Pozdravljeni, naj se vam predstavim. Sem metulj monarh. Imam čudovita
črna in rožnata krila z belimi pikami. Opisal vam bom kako sem prišel na
svet. Kar ŠTIRI stopnje sem preživel!
Nekega pomladnega dne je moja mama na spodnjo stran zelenega
lista

izlegla

jajčece.

Čez nekaj dni je jajčece počilo in iz njega sem se izlegel kot
ličinka. Prav ljubka sem bila, majhna in zelena. Začela sem jesti
list, na katerem sem se izlegla. Jedla sem in jedla in rasla in
rasla.

In potem sem nehala biti lačna. Poiskala sem si močan list. Z glavo
navzdol sem se pritrdila na list in začela presti svilene nitke.
Zavijala sem se in zavijala in nastala je čudovita, topla in varna
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zelena vreča z rumenimi progami. Postala sem buba. Zelo varno je bilo v
njej.

In potem, ko mi je postala premajhna, se je začela odpirati. Ven
je pokukal zadek in par nog. In potem še en par nog. In potem še
en par nog. In nato dva para mokrih in pomečkanih kril.
Preživel sem POPOLNO PREOBRAZBO, od jajčeca,
ličinke, bube do odraslega metulja.

Ličinka komarja
Ličinka vrbnice

Ličinka enodnevnice

Ličinka kačjega pastirja
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10.3.2 Plazilci
ZNAČILNOSTI
Telo je pri večini plazilcev podolgovato in vselej pokrito z roženimi luskami,
ploščicami in ščitki, ki nastajajo iz povrhnjice. Zaradi kratkih nog se telo
dotika tal. Pri gibanju ima razen pri želvah veliko vlogo dolg in mišičast rep.
Dihajo s pljuči. Površinska plast kože se v posameznih delih ali kot celota
oddvoji v obliki leva. Pravimo, da se kača levi. Posebej odebeljeni in trdi deli
roževinaste povrhnjice tvorijo značilne luske v obliki ravnih ploščic ali
strešnikov. Zaradi pomanjkanja kožnih žlez je koža suha.

ZNAČILNOSTI NESTRUPENIH KAČ:
•
•
•
•
•

vitko telo,
dolg rep,
okrogla zenica (razen pri mačjeoki),
oko se dotika nad ustnih ploščic,
glava je pokrita z 9 velikimi, značilno razporejenimi luskami.

Močvirska sklednica
Močvirska
sklednica
je
edina
avtohtona želva na Slovenskem.
Njeno telo je dolgo od 25 do 30 cm,
hrbtni ščitnik je skoraj črn in posut
z drobnimi rumenimi pegami. Oklep,
ki je iz zgornjega in spodnjega dela,
sestavljajo koščene ploščice.
Glava in preostali vidni deli telesa
imajo rumene pege na temni podlagi.
Na sprednjih nogah je pet prstov, na
zadnjih štiri, ki jih povezuje plavalna
kožica. Življenjski prostor močvirske sklednice so stoječe vode z muljastim
dnom, zaraščenim z vodnim rastlinjem. Prilagojena je življenju v vodi, kjer
dobro plava in se potaplja. Hrani se predvsem z živalmi, majhnimi kačami,
ribami, žabami, deževniki in rakci. Zaužije tudi nekaj rastlinske hrane.
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Belouška
- Prepoznavna po beli,
rumeni ali oranžni pegi tik
za glavo, ki je zadaj ostro
omejena s črno liso. Črna
lisa je vedno prisotna (razen
pri
popolnoma
črnih
primerkih), medtem ko je
svetla lisa lahko zabrisana.
- Hrbet je zeleno ali
rjavkasto siv s temnimi
pegami in svetlimi lisami.
- Spomladi se zadržuje v
bližini stoječih voda.
- Hrani se z dvoživkami,
njihovimi ličinkami in ribami.

Kobranka
•Vzorec v obliki šahovnice.
•Ozka in dolga glava.
•Veliko oko.
•Živi ob ribnikih in nižinskih
tekočih, čistih vodah z bogato
obrežno vegetacijo. Najdemo
jo tudi ob delno slanih vodah.
•V SLO splošno razširjena.
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10.3.3 Ptiči
ZNAČILNOSTI
Ptice so dobro prilagojene na letenje. Telo je lahko zaradi pljučnih vreč ali
mehov in votlih kosti. Pokrite so s perjem in imajo stalno telesno
temperaturo. Pero je roževinasta kožna tvorba. Sprednje okončine ptic so
krila, zadnje pa noge, ki so prilagojene za hojo, plezanje ali plavanje. Nimajo
zob, imajo pa močan roževinast kljun. Ptice dobro vidijo in slišijo, nekatere
tudi dobro okušajo.
Oblika kljuna
Dolg kljun ima veliko pobrežnikov, čaplje in štorklje, itn. Omogoča
pticam, da hrano iščejo v plitki vodi ali mulju.
• Srednje dolg, močan kljun imajo galebi, vrani, šoja, žolne, itn. Uporaben
je tako za ubijanje plena in za trganje trde rastlinske hrane. Galebi z njim
razkosajo ribe, vrane mrhovino ali poljščine, šoja lahko odpre želod, žolne pa
z njim lahko zasekajo v debla dreves.
• Kratek, tanek kljun imajo npr. sinice in je prilagojen pobiranju žuželk ali
njihovih ličink iz razpok v lubju.
• Kratek, močan kljun potrebujejo vrabci za trenje lupin rastlinskih
semen. Imajo posebno debel in močan kljun.
• Kljukast kljun imajo ujede in sove. Te ptice imajo oster, kljukasto
upognjen zgornji kljun, ki je na korenu zavarovan z rumeno voščenico. S
kljunom žival primejo in raztrgajo na manjše kose.
• Račji in gosji kljun je širok, na robu ima dve vrsti drobnih roževinastih
lamel, plojkov. Plojki oblikujejo cedilo s katerimi delčke hrane ločijo od
vode. Gosem pomagajo tudi pri trganju trave.
•

Pojmi:
• Selivka – je ptica, ki prezimi daleč proč od okoliša, kjer je gnezdila
• Stalnica – imenujemo vrsto, ki prezimuje v okolišu, kjer gnezdi
• Gnezdomec – je izraz za ptičjega mladiča, ki po izvalitvi ostane v
gnezdu
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• Begavec – je ime za mladiča, ki po izvalitvi gnezdo zapusti.

Bela štorklja
Bela štorklja je ptica odprtih travišč, kjer
se prehranjuje z velikimi nevretenčarji,
malimi sesalci in dvoživkami. V Sloveniji je
večina gnezdilne populacije omejena na
vzhodni del države.

Raca mlakarica
Gnezdijo ob jezerih in ribnikih. Vse race
imajo med prsti plavalno kožico. Imajo
razmeroma dolge vratove in večinoma
ravne kratke kljune. Gosto perje je
namaščeno, da se ne zmoči. Ko hoče raca
priti do hrane na dnu vode, se postavi na
glavo, pri čemer ji iz vode moli rep.

Čopasti ponirek
Čopasti

ponirek

je

gnezdilec

večjih stoječih vod z vsaj nekaj
zaraščenimi
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ribojeda vrsta, včasih lovi tudi dvoživke.
Vodomec
Vodomec ure in ure sedi na veji nad
potokom. Ko zagleda plen, strmoglavi v
vodo z zloženimi perutmi. Ko s kljunom
zagrabi ribo, se s perutmi odžene iz
vode.

Povodni kos
Ko išče hrano, se potopi pod vodo. S
perutmi se upre vodnemu toku, s
kremplji se prime za podlago in z
dna

potoka

s

kljunom

pobira

žuželčje ličinke.
Liska
Gnezdi ob vodah z bujno vegetacijo,
neredko pa tudi na odprtih vodnih
površinah.

Hrani

se

z

vodnimi

rastlinami in manjšimi živalmi, tudi
mrestom in ikrami.

Siva čaplja
Čaplje so zelo potrpežljive lovke z
dolgimi nogami in vratom. Živi v
močvirjih, ob ribnikih in rekah, kjer
v plitvinah negibno čaka na plen.
Hrani se z žabami, ribami, kačami,
polži, vodnimi žuželkami…
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10.3.4 Dvoživke
SKUPNE ZNAČILNOSTI
Dvoživke so bile prvi pravi vretenčarji, ki so osvojili kopno, vendar je
njihovo življenje je v veliki meri vezano na vodo, predvsem razvoj mladih
osebkov. Za razliko od rib ima večina dvoživk jasno razvite prednje in
zadnje noge, pogosto imajo še daljši rep. Njihova koža je gola, občutljiva in
se hitro izsuši, zato imajo dvoživke žleze, ki vedno vlažijo kožo. V koži se
nahajajo še druge žleze, nekatere med njimi izločajo razne strupene snovi.
Mnogo dvoživk sprejema atmosferski kisik kar skozi kožo, odrasli osebki
dihajo tudi s preprostimi pljuči, redke vrste dihajo s škrgami. Dvoživke ne
morejo regulirati telesne temperature in so zato odvisne od temperature
zunanjega okolja.
Navodila: S pomočjo slike na delovnem listu in spodnjim besedilom reši delovni
list.
Razmnožuje se z jajčeci, ki jih samica maja izleže v plitve vode. Samec jih
oplodi zunaj samičinega telesa. Kepe jajc, ki jih obdaja sluz, potonejo na
dno. Pravimo jim mrest. Pod vplivom sončne toplote se iz jajc izvalijo ličinke
– paglavci. Paglavčevo kroglasto telo se podaljšuje v dolg, od strani stisnjen
rep, s katerim zelo dobro plava. Je glive, praživali ter alge. Diha z zunanjimi
vejastimi škrgami. Sprejema le kisik, raztopljen v vodi. Raste hitro in se
polagoma preobraža v žabo. Najprej mu zrastejo zadnje, nato pa še
sprednje noge. Hkrati pa mu krnijo rep in škrge in se mu razvijejo pljuča. Za
razvoj zelene žabe je torej značilna preobrazba.
Slovarček
mrest – žabja jajca, obdana s sluzjo, ki v vodi

močno nabrekne. Sluz varuje jajca
pred poškodbami in pred ribami ter
drugimi živalmi, ki mresta zaradi
spolzkosti sluzi ne morejo zgrabiti.
varovalna barva – barva živali, ki se močno

ujema z barvo okolja, v katerem
žival
živi, in jo tako zavaruje pred
zasledovalci.
žmurka – tretja (poleg obeh vek) kožna guba,

ki zapira oko iz notranjega
očesnega kota navzven. Imajo jo
dvoživke, plazilci in ptice. Pri
zeleni žabi je prozorna in varuje
oči pred vplivi vode.
živali z nestalno toplo krvjo – živali, katerih

telesna temperatura je odvisna od
temperature okolja.
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Samec navadnega pupka

Samica navadnega pupka

Navadni močerad

Človeška ribica ali proteus
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10.4 Anketni vprašalnik
ANKETA o sodelovalnem učenju

Spol: _________
Ocena pri predmetu naravoslovja v letošnjem šolskem letu: ______

Današnja šolska ura se počasi zaključuje. Upam, da ti je bila všeč in da si se naučil-a tudi
kaj novega. Za konec te prosim samo še to, da rešiš tole kratko anketo o današnji uri in mi
pripomoreš k izboljšanju moje pedagoške prakse.
Hvala.

1. Kakšna se ti je zdela današnja ura?

a) zanimiva

b) delno zanimiva

c) delno dolgočasna

c) dolgočasna

2. Kaj je bilo dobro?

3. Kaj bi lahko bilo bolje?

4. Ali ste si v skupini med seboj pomagali?

a) vedno

b) včasih

c) nikoli

5. Ali si bil-a zadovoljna z delom članov v svoji matični skupini?

a) vedno

b) včasih

c) nikoli

6. Ali ti je bil takšen način učne ure boljši kot učna ura ko govori samo učitelj?
DA

NE

7. Če česa nisem razumel sem vprašal?

a) vedno

b) včasih

c) nikoli
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8. drugim članom skupine sem pomagal pri učenju.

a) vedno

b) večinoma

c) včasih

d)nikoli

Najlepša hvala za sodelovanje. Želim ti čim lepši zaključek šolskega leta ter
čim prijetnejše počitnice.

Mateja Ivanič
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10.5 Preizkus znanja

Spol:_____
Ocena pri predmetu naravoslovja v letošnjem šolskem letu: _____

1. V desnem stolpcu so našteti predstavniki živih bitij. Črke iz desnega
stolpca vpiši v levi stolpec, kjer so zapisane posamezne vrste.
A nutrija
1____ dvoživke

B kačji pastir

2____ ptiči

C čopasti ponirek

3____ plazilci

Č močerad

4____ sesalci

D močvirska sklednica

5____ žuželke

E liska
F pupek

2. Kaj je značilno za ogroženo vrsto? Obkroži pravilen odgovor
a) da je nevarna za človeka in je ne smemo gojiti doma
b) da zaradi videza ogroža življenja ostalih živali
c) da ji grozi izumrtje zaradi človekovega vpliva ali naravnih dejavnikov
č) da jo lahko opazujemo samo v živalskem vrtu

3. Žival, ki ima telo pokrito s tanko in sluzasto kožo, ki ji poleg zaščite
omogoča tudi dihanje. V kateri razred živali najverjetneje spada?
a)
b)
c)
d)

med ribe
med sesalce
med dvoživke
med plazilce
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4. Kako imenujemo ličinko zelene žabe?

___________________________

5. Kaj bi lahko bila nezaželena posledica vnašanja nove živalske vrste v
naše okolje za naše avtohtone živali. Navedi primer!
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

6. Na primeru razloži popolno preobrazbo.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

7. Poimenuj in primerjaj živali na slikah. Po čem se razlikujejo in kaj
imajo skupnega.

___________

_______________

_____________
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Razlike

8. V rokavu reke Mure se je zgodila ekološka katastrofa. Zaradi
malomarnega ravnanja ljudi je prišlo do izlitja nevarnih snovi v rokav.
Presodi kakšne posledice ima to za življenje v reki Muri danes in v
prihodnosti.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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