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aNa goStiNčar blagotiNšeK, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Nacionalna koordinatorica projekta Fibonacci

Projekt Fibonacci – 
učimo se z raziskovanjem
Projekt Fibonacci – učimo se z raziskovanjem je financirala Evropska skupnost v 7. okvirnem 
programu (FP 7) kot nadaljevanje projektov POLLEn in sinUs. v predhodnem projektu Pollen 
– matična mesta naravoslovja je sodelovala tudi slovenija (Pedagoška fakulteta Univerze v 
Ljubljani) in si zaradi dobrih rezultatov pridobila status referenčnega centra za naravoslovno 
izobraževanje v Evropi. 

V projektu Fibonacci je med 1. 1. 2010 in 28. 2. 
2013 pod vodstvom generalnega koordinatorja iz 
Francije, École normale supérieure v Parizu, sodelova-
lo 25 partnerskih institucij iz 21 držav: referenčni cen-
tri, 12 visoko usposobljenih institucij z izkazano 
odličnostjo na področju naravoslovnega izobraževanja 
(med njimi nosilka projekta v Sloveniji, Pedagoška fa-
kulteta v Ljubljani), 12 pridruženih partnerjev prvega 
kroga in še 13 pridruženih institucij iz drugega kroga 
širitvenega procesa. Zemljevid sodelujočih (Slika 2) in 
ostale podrobnosti so na voljo na spletni strani projek-
ta www.fibonacci-project.eu/. 

Projekt je bil posvečen pospeševanju in razširjanju 
raziskovalnega pouka (v angleščini Inquiry-Based Sci-
ence Education – IBSE) v sodelujočih in kasneje pri-
druženih partnerskih državah. Referenčni centri smo 
poleg domačih učiteljev usposabljali tudi osebje par-
tnerskih institucij, v našem primeru iz Srbije in Polj-
ske, ti pa naprej svoje učitelje in nove partnerje v pro-
jektu. Od tod tudi ime projekta – število sodelujočih 
naj bi se povečevalo v skladu s Fibonaccijevim zapo-
redjem (Več o tem lahko preberete na primer na 
http://uc.fmf.uni-lj.si/mi/arhivpoletih/fibo.pdf.). 

Tudi sicer smo partnerji v projektu uspešno izmenjavali 
izkušnje in se učili drug od drugega, kar je ena od drago-
cenih možnosti, ki jih omogoča sodelovanje v mednaro-
dnih projektih.V tej številki revije na primer objavljamo 
elemente spremljanja, s katerimi učitelj lahko sam evalvira 
svoje poučevanje naravoslovja, razvila pa jih je skupina 
partnerjev v projektu. Gradiva, ki smo jih pripravili za 
učitelje v Sloveniji, so prevedli na Poljskem in v Romuniji, 
kamor so nas tudi trikrat povabili, da smo izvajali izobra-
ževalne delavnice za njihove učitelje (Slika 1).

Poleg izobraževalnih dejavnosti smo izvajali tudi do-
godke, namenjene popularizaciji naravoslovja – vsa-

koletni Naravoslovni sejem za otroke vrtcev, delavnice 
za šolarje in tudi njihove starše.  

raziskovalni pouk naravoslovja

Pomanjkanje zanimanja za naravoslovne študije in po-
klice ter neugodno javno mnenje o naravoslovnih zna-
nostih sili politike in gospodarstvenike v razmislek, kje 
so vzroki za to in kako situacijo omiliti oziroma spreme-
niti. Brez dvoma vsak državljan v 21. stoletju potrebuje 
solidno temeljno naravoslovno znanje, tehnološko viso-
ko razvita kultura, ki ji pripadamo, pa ne more ohranja-
ti sedanjega načina življenja brez vrhunsko izobraženih 
kadrov, ki bodo vzdrževali dosežene standarde in prispe-
vali k nadaljnjemu razvoju. Ob upadu števila študentov 
naravoslovnih smeri in splošni nepriljubljenosti naravo-
slovja je oboje videti kot nedosegljiv cilj. 

Strokovnjaki se strinjajo, da gre »krivdo« za nastalo 
situacijo pripisati načinu izobraževanja, a tudi, da prav 
spremembe v izobraževanju lahko omilijo negativne 
trende ali celo spremenijo družbeni položaj naravoslov-
ja. Zdi se, da je raziskovalni pouk pristop k poučevanju, 

Slika 1: Obisk šole na Poljskem.
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ki poveča priljubljenost naravoslovja tako pri učencih 
kot tudi pri njihovih učiteljih. Ob primernem povezo-
vanju izobraževalnih institucij z okoljem (starši, lokal-
nimi institucijami in gospodarskimi subjekti) pa lahko 
pozitivno vpliva tudi na priljubljenost naravoslovja v 
širši družbeni skupnosti. Evropska skupnost zato finan-
cira projekte, ki uvajajo in razširjajo raziskovalni pouk; 
med njimi sta bila tudi projekta Pollen in Fibonacci.

Projekt Fibonacci v sloveniji

Tudi dejavnosti projekta Fibonacci v Sloveniji so bile 
posvečene razširjanju raziskovalnega pouka. Ker je za 
uspeh novega pristopa k poučevanju ključna vloga uči-
teljev, smo dejavnosti usmerili v podporo učiteljem in 
vzgojiteljem pri njihovem delu. Vabilu k sodelovanju se 
je odzvalo skoraj 500 učiteljev in vzgojiteljev iz 53 šol in 
vrtcev iz vse Slovenije; nekoliko slabše je bila zastopana 
le Primorska. Sodelujoči učitelji so s svojim delom bi-
stveno pripomogli k uspešnosti projekta v celoti in Slo-
venije kot ene najbolj aktivnih udeleženk. 

Za sodelujoče smo organizirali 48 brezplačnih štiriurnih 
eksperimentalnih delavnic, pripravili ustrezne didaktične 
materiale in eksperimentalne pripomočke za delo v razre-
du. Na delavnicah so se sodelujoči seznanili z aktivnostmi, 
teoretskim ozadjem in didaktičnimi napotki ter izvedli po-
skuse. Po obisku delavnic so si sodelujoči lahko izposodili 
eksperimentalne pripomočke za delo z učenci v razredu. 

Možnost izposoje eksperimentalnih pripomočkov, ki 
učencem omogočajo aktivno učenje naravoslovja (delo 
v parih ali trojicah) je novost v Sloveniji. Podoben način 
podpore učiteljem na Danskem poznajo že 75 let, v za-
dnjem desetletju ga zelo uspešno uvajajo na Švedskem, 
v okviru projekta Fibonacci pa ga je poleg Slovenije 
uvedla tudi Nemčija. Izposoja pripomočkov učitelja 
razbremeni skrbi za zbirko, drobnih popravil naprav in 
morebitne nadomestitve posameznih surovin ter zmanj-

šuje prostorsko stisko. Tudi s stališča investitorja je tak 
način oskrbe ekonomičen, saj je zbirka pogosteje v upo-
rabi, kot če bi bila v lasti ene same ustanove ali učitelja. 

Za izposojo eksperimentalnih pripomočkov in njiho-
vo oskrbo po vsakokratni uporabi (kar bi sicer bremeni-
lo učitelje) smo ustanovili tri centre – v Ljubljani (OŠ 
Mirana Jarca), Kamniku (OŠ Marije Vere) in Kranju 
(OŠ Simona Jenka Kranj). Ti delujejo tudi po koncu 
projekta, za kar se zahvaljujemo vodstvom šol in lokalni 
skupnosti, ki delovanje omogočajo. 

Didaktična gradiva, razvita v okviru projektov Pollen 
in Fibonacci ter druge informacije o delovanju ter re-
zultatih projektov, so na voljo na spletnih straneh pro-
jekta http://fibonacci-project.si/. 

Po Fibonacciju – sUsTAin

Mednarodno sodelovanje omogoča izmenjavo izku-
šenj, pretok idej in znanja ter postavlja ogledalo la-
stnemu delu. Po šestih letih sodelovanja s partnerji iz 
vse Evrope lahko ugotovimo, da slovenski učitelji de-
lamo dobro, a možnosti za izboljšanje je še vedno do-
volj. Upamo, da bomo v naslednjih letih nadaljevali 
poglabljanje znanja in izboljševanje spretnosti vodenja 
raziskovalnega pouka, čemur je namenjen naslednji 
mednarodni projekt SUSTAIN, ki ga v okviru progra-
ma ERASMUS prav tako financira Evropska sku-
pnost.Ta bo omogočal mednarodno izmenjavo učite-
ljev in nabiranje izkušenj ter znanja na tujem v okviru 
seminarjev, ki jih bomo organizirali. Več o novem pro-
jektu po začetku, predvidoma spomladi 2014.

Ob zaključku se za prispevek k uspešnosti projekta 
zahvaljujem sodelavcem s Pedagoške fakultete v Lju-
bljani in Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, 
vodjem izposojevalnic pripomočkov, vsem sodelujočim 
vzgojiteljem in učiteljem ter Mestni občini Ljubljana in 
Mestni občini Kamnik za podporo delovanju projekta.
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Reference centres Twin centres 1 Twin centres 2

Netherlands   
University of Amsterdam - up to February 2011
VAN DEN BERG Ed
e.vandenberg@uva.nl

Romania   
National Institute for Lasers, Plasma and Radiation 
SPOREA Dan 
dan.sporea@inflpr.ro

Belgium (Flanders)   
Dienst Katholiek Onderwijs
PEETERS Wim
wim.peeters.int@telenet.be

Netherlands   
Hogeschool of Amsterdam - from March 2011
VAN DEN BERG Ed
e.van.den.berg@hva.nl

Slovakia   
University of Trnava
ZOLDOSOVA Kristina 
kzoldos@truni.sk

Romania   
National Institute for Lasers, Plasma and Radiation 
SPOREA Dan 
dan.sporea@inflpr.ro

Austria    
Pädagogische Hochschule Wien 
BERTSCH Christian 
christian.bertsch@phwien.ac.at

Slovenia   
University of Ljubljana
BLAGOTINSEK Ana G. - ana.gostincar@guest.arnes.si

Serbia   
Vinca Institute for Nuclear Sciences
JOKIC Stevan - sjokic@vinca.rs

Poland   
Jagiellonian University
SOKOLOWSKA Dagmara - ufdsokol@cyf-kr.edu.pl

Sweden   
Royal Swedish Academy of Sciences  
BERGMAN Gerd - gerd.bergman@kva.se

Estonia   
University of Tartu
TENNO Toomas - toomas.tenno@ut.ee

Denmark   
VIA University College
SILLASEN Martin - msil@viauc.dk

United Kingdom   
University of Leicester
JARVIS Tina - jar@leicester.ac.uk

Ireland   
St Patrick’s College
MURPHY Cliona - cliona.murphy@spd.dcu.ie

UK / Northern Ireland   
Queen’s University Belfast
MURPHY Anne-Colette - c.a.murphy@qub.ac.uk

Associated partner for the Greenwave 
project:

External evaluator

Ireland   
Discover Science and Engineering – Discover Primary Science
BRABAZON Peter - peter.brabazon@forfas.ie

Belgium   
Educonsult
BEERNAERT Yves - yves.beernaert@educonsult.be
KIRSCH Magda - magda.kirsch@educonsult.be
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pridruženi partnerji 2. kroga


