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Američani prehitevajo
Po približno petnajstih letih, ko so v Združenih dr-

žavah uveljavili standarde za pouk naravoslovja iz pro-
jekta 2061, so leta 2013 oblikovali nove standarde s 
pomenljivim imenom Naravoslovni standardi za 

prihodnje generacije. Standardi so nastali pod okri-
ljem Nacionalne akademije za znanost, pri nastanku 
pa so sodelovali člani akademije in izkušeni učitelji − 
praktiki. 
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Nove standarde so utemeljili s tem, da je naravoslov-
je ključnega pomena v življenju vseh Američanov, saj 
je življenje postalo tako kompleksno in je prav naravo-
slovje tisto, ki ga osmišlja v največji meri. V zadnjih 
petnajstih letih pa je naravoslovje in naravoslovno izo-
braževanje tudi tako napredovalo, da mu šola več ne 
sledi. Novi standardi naj bi spodbudili in motivirali 
več mladih za nadaljevanje študija naravoslovja, tehni-
ke, tehnologije in matematike. Rezultat izobraževanja 
po novih standardih naj ne bi bilo le poznavanje disci-
pline, ampak tudi sposobnost kritičnega mišljenja in 
reševanja problemov z raziskovanjem. Prav znanja iz 
naravoslovja, tehnike in tehnologije omogočajo, da 
ameriška družba ostaja inovativna in da bo ustvarjala 
nova delovna mesta tudi v prihodnosti. Naravoslovje 
tudi omogoča tehtno odločitev, ko je vprašanje zdrav-
je državljanov, so še zapisali v obrazložitvi. 

Novi standardi temeljijo na vsebinah programa 
»Framework for K-12 Science Education«, ki ga je raz-
vil Nacionalni razvojni svet (National Reserach Coun-
cil). 

Prednosti in novosti novih naravoslovnih 
standardov za prihodnje generacije so:
− Vsak standard zajema tri dimenzije: temeljne 

ideje znanstvene discipline (vsebina) znanstvene 
in tehnične prakse in prečno povezovalne kon-
cepte. V trenutno veljavnih standardih so te vse-
bine ločene celote, kar vodi tudi k ločenemu 
poučevanju in ločenemu preverjanju usvojenega 
znanja. Njihovo povezovanje naj bi v večji meri 
odražalo, kako naravoslovje in tehnika delujeta 
v realnem svetu.

− Znanstvena in tehnološka praksa in povezovalni 
koncepti so načrtovani tako, da so podani v re-
alnem kontekstu in ne v vsebinskem vakuumu. 
Novi standardi spodbujajo povezovanje s te-
meljnimi naravoslovnimi pojmi skozi vse leto. 

− Naravoslovni pojmi se razvijajo koherentno po 
vsej vertikali K12 od razreda do razreda in omo-
gočajo dinamično izgradnjo znanja. 

− Novi standardi so usmerjeni na manjše število 
ključnih pojmov vsake znanstvene discipline, ki 
naj bi jih učenci osvojim da konca srednje šole. 
Poudarek je na  poglobljenem razumevanju in 
uporabi naučenih vsebin. 

− Naravoslovje in tehnika sta tako povezana v na-
ravoslovnem izobraževanju, da dvigujeta tehno-
loško in tehnično načrtovanje na raven, kot jo 
ima raziskovanje v naravoslovju. Izpostavljeni so 
temeljni pojmi tehničnega načrtovanja in teh-
nološke uporabe. 

− Standardi so usmerjeni na pripravo učencev za 
nadaljevanje študija in profesionalno kariero v 
naravoslovju. Standardi so usklajeni s kognitiv-
nimi lastnostmi učencev v posameznem razredu 
in se navezujejo na standarde predmetov angle-
ški jezik in matematika. To omogoča, da posta-
ne naravoslovje del celostnega − povezanega izo-
braževanja in zagotavlja skladno napredovanje 
pri vseh učnih predmetih. Vsebine vseh treh 
dimenzij naj bi se prepletale in dopolnjevale na 
smiseln in tehten način. 

Prva dimenzija − praksa (uporaba) opisuje najpo-
gostejše dejavnosti, s katerimi naravoslovci raziskuje-
jo, ustvarjajo modele, teorijo o svetu in zbirko tehnič-
nih dejavnosti, ki jih tehniki uporabljajo za načrtovanje 
in gradnjo sistemov. Uporabljen je nov termin  »pra-
ksa« namesto dosedanjih naravoslovnih postopkov 
(slovensko) ali skills (angleško). S  tem so snovalci no-
vih standardov želeli poudariti, da za raziskovanje niso 
potrebne le spretnosti (skills), ampak specifično zna-
nje za vsako od praks. Izogniti so se želeli dosedanji 
pogosto zmedeni interpretaciji »raziskovanja« (ang. 
inquiry) in bolje opredeliti, kaj je mišljeno kot razi-
skovanje, in vrsto kognitivnih, socialnih ter fizičnih 
praks (dejavnosti), ki jih ta termin vključuje. Cilj no-
vih standardov naj bi bil izboljšanje pristopa »učenja z 
raziskovanjem«, da ta ne bi bil le učenje o raziskova-
nju, temveč naj bi raziskovanje učenci tudi dejansko 
izkusili. Šele s tem je odprta pot do razumevanja nara-
voslovnih ali tehničnih praks. 

Druga dimenzija – prečno povezovalni koncepti 
naj bi se pojavljali vzdolž vseh naravoslovnih področij 
in predstavljajo enega od načinov povezovanja podro-
čij tretje dimenzije standardov, to so temeljne ideje ali 
temeljni naravoslovni pojmi. Ta dimenzija je bila iz-
postavljena že v prejšnjih smernicah za naravoslovno 
izobraževanje, na primer v projektu »Benchmarks for 
Scienec litaracy«, ki je znan tudi slovenskim načrtoval-
cem učnih načrtov. 

Tretja dimenzija − temeljni pojmi oži obširen na-
bor pojmov in vsebin, ki jih predpisuje okvirni učni 
načrt »Framework for science education K12«. To ute-
meljujejo z večjo dostopnostjo do informacij in pou-
darkom, da namen naravoslovnega izobraževanja ni 
učenje vseh mogočih dejstev, ampak opremiti učence 
s temeljnim znanjem, ki jim kasneje omogoča samo-
stojno širjenje in poglabljanje znanja. Izobraževanje, 
usmerjeno na omejeno število pojmov in praks, naj bi 
omogočilo vrednotenje in izbiro relevantnih informa-
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cij in uspešno nadaljnje izobraževanje in morda tudi 
znanstveno kariero. 

V obrazložitvah Naravoslovnih standardov za priho-
dnje generacije posebej izpostavljajo povezovanje pra-
kse z vsebino ali povezovanje uporabe z vsebino. Do 
sedaj je bilo to pri pouku pogosto ločeno ali pa se pra-
ksa in uporaba sploh nista poučevala. Kar se ni izkazalo 
za učinkovito in uporabno, saj sta tudi v realnem svetu 
naravoslovje in tehnika kombinacija vsebin ali deklara-
tivnega znanja in praks ali procesnega znanja. Izposta-
vljeno je tudi, da ena od treh dimenzij standardov, to je 
naravoslovna in tehnična praksa, ni le način ali strate-
gija poučevanja, temveč samostojni učni cilj ali poka-
zatelj napredka. Praksa naj se zato ne izvaja le kot do-
datek k pouku naravoslovja. Šele povezovanje učnih 
vsebin in njene uporabe ustvarjata ustrezni učni kon-
tekst. Poučevanje vsebin samih vodi k memoriranju, 
samostojna praksa pa k neosmišljenim dejavnostim. 

Naravoslovni standardi za prihodnje generacije so stan-
dardi in ne kurikulum, so cilji, ki  določajo to, kar naj bi 
učenec vedel in bil sposoben narediti, ne določajo pa na-
čina poučevanja. Pričakovani dosežki so zapisani v Stan-
dardih, tako da jasno določajo pojme in postopke, vendar 
prepuščajo kurikulum in odločitve o načinu poučevanja 
posameznim zveznim državam, šolam in učiteljem. S tem 
omogočajo fleksibilnost v pristopih poučevanja, ki vodijo 
k ciljem, napisanih v Standardih. Kurikulum in ocenjeva-
nje naj bo organizirano tako, da bo postopna izgradnja 
znanja in praks vodila k pričakovanim ciljem, določnih v 
Standardih. Standardi tudi ne predpisujejo zaporedja vse-
bin ali konteksta, v katerem naj bi bile vsebine predstavlje-
ne, zato priporočajo, da jih šole in učitelji v čim večji meri 
prilagodijo učencem in posebnostim ter potrebam okolja. 
Različni primeri uporabe naravoslovja v medicini, kmetij-
stvu, sodstvu (forenziki), strojništvu in drugje naj bi dvi-
gnili  motivacijo in osvetlili, kako je naravoslovje vpleteno 
v današnje življenje. 

standardi prihodnje generacije za 
prvi razred.

Temeljni pojmi: od učencev se pričakuje razvijanje 
razumevanja povezave med vibriranjem predmetov in 
zvokom ter med prisotnostjo svetlobe in sposobno-
stjo, da kaj vidimo. Potovanje svetlobe lahko prikažejo 
s postavljanjem različnih ovir svetlobnim žarkom. Od 
učencev se pričakuje razumevanje, kako zunanji deli 
rastlin in živali omogočajo življenje, rast in zadovolje-
vanje potreb ter kako obnašanje staršev omogoča rast 
mladičev. Razvija se razumevanje, da so mlade rastline 
in živali do neke mere, a ne povsem podobne odra-
slim. Učeni naj bi bili sposobni opazovati, opisovati in 
napovedovati gibanje nekaterih teles po nebu.

Prečno povezovalni koncepti so: vzrok in posledica, 
struktura in funkcija, vpliv tehnike in tehnologije na 
znanost in družbo; narava sama pa predstavlja organi-
zacijski okvir za temeljne pojme.

Od učenca se pričakuje starosti in razredu primerno 
sposobnost načrtovanja in izvajanje raziskovanja, ana-
lizo in interpretacijo podatkov, razvijanja razlag in na-
črtovanja rešitev ter zbiranja obdelavo in interpretaci-
jo  informacij. Od učenca se pričakuje, da uporablja te 
prakse pri predstavitvi razumevanja temeljnih pojmov.    

Za boljšo predstavo si oglejmo enega od standardov 
za prvi razred.

K PS 2 Gibanje in mirovanje: sile in interakcije 

Učenec, ki izkazuje razumevanje:
− načrtuje in izvede raziskavo, v kateri primerja uči-

nek različnih sil in smeri pri potiskanju in vlečenju 
na gibanje objekta. Npr. vlečenje lahko vključuje 
objekt z vrvico; osebo, ki predmet potisne; osebo, ki 
gibajoči predmet ustavi, dva gibajoča se objekta, ki 
trčita. Pri preverjanju in ocenjevanju se upošteva le 
ena spremenljivka ali sila ali smer. Ne preverja se ne-
kontaktne sile, npr. magnetov;

− analizira podatke, da ugotovi, ali je bila raziskava iz-
vedena, kot je bila načrtovana, pri tem spreminja 
hitrost ali smer gibanja objekta, ki ga potisne ali po-
vleče, npr. kroglico potisne tako, da gre v določeno 
smer, ali pa tako, da opravi določeno pot, ali da kro-
glica trči v drug predmet. Pri tem raziskovanju lah-
ko uporabijo klanec ali pa pripomoček, kjer se kro-
glica obrne in spremeni smer gibanja.

Povezovanje z ostalimi standardi 

Angleški jezik – opismenjevanje:
− spodbuda in podpora pri postavljanju odgovorov in 

vprašanj o ključnih podrobnostih v besedilu,
− sodelovanje pri skupnem pisnem poročanju,
− iskanje odgovorov in vprašanj pri pojasnjevanju ne-

razumljivega. 

Matematika:
− abstraktno in kvantitativno mišljenje,
− opisuje merljive lastnosti objektov  kot sta na primer 

razdalja in teža. Določenemu objektu pripiše nekaj 
merljivih lastnosti,

− neposredno primerja dva objekta po isti merljivi la-
stnosti, kateri objekt ima več ali manj te lastnosti in 
opiše razlike.
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naravoslovne in tehniške prakse Temeljni pojmi
Prečno povezovalni 
koncepti 

− načrtovanje in izvajanje raziskave: 
načrtovanje in izvajanje  raziskave ali 
preizkušanje rešitev, ki temelji na 
učenčevih izkušnjah in vključuje 
pošten poskus, s katerim pridobimo 
podatke, ki vodijo k razlagi ali k 
načrtovanju rešitve problema. 
Vključuje navodila, načrt in izvajanje 
poskusov v sodelovanju s sošolci.

− Analiza in interpretacija podatkov: 
pri tem uporablja že pridobljeno 
znanje, v katerem napreduje v 
zbiranju,  zapisovanju in sporočanju 
podatkov. Analizira podatke, da 
ugotovi, ali so bila predvidevanja 
pravilna.

− Gibanje in sile: potiskanje in vlečenje 
ima lahko različno moč in različno smer, 
s potiskanjem in vlečenjem lahko 
objektu spremenimo hitrost gibanja, 
smer gibanja, lahko ga ustavimo ali 
poženemo v gibanje.

− vrste interakcij: če se objekti dotaknejo 
ali trčijo, potisnejo drug drugega in 
lahko spremenijo smer.

− Zveza med energijo in silo: potisk ali 
vlek pospeši ali upočasni gibajoči objekt. 

− Definiranje  tehničnih problemov: ko 
želimo kaj spremeniti ali zgraditi kaj 
novega, rešujemo tehnične probleme. 
Pogosto je lahko več rešitev enega 
problema.

− vzrok in posledica: načr-
tovanje preprostih posku-
sov, ki potrdijo ali ovržejo 
zamisli učencev o vzroku.

Kaj je pravzaprav novega v ameriških Standar-
dih za prihodnje generacije, če imamo v mislih 
tudi naše učne načrte za predmete, ki vključu-
jejo naravoslovje?

Novosti so naslednje: 
− Jasno so določene tri dimenzije poučevanja: te-

meljni pojmi, praksa, prečno povezovalni kon-
cepti.

− Večji poudarek je na tehniki in tehnologiji, ki 
postaneta enakovredni vsebinam naravoslovja.

− Nova terminologija in drugačno razumevanje 
naravoslovnih postopkov (ang. skills).

− Manjši nabor temeljnih naravoslovnih pojmov.
− Poudarek na učenju z raziskovanjem.
− Odprti za vse vrste pristopov in učnih strategij. 
− Velika avtonomija lokalnih oblasti, šol in učite-

ljev.
− Povezovanje naravoslovja in tehnike z učenjem 

jezika in opismenjevanjem ter z matematiko.

Viri:

n http://www.nextgenscience.org/sites/ngss/files/NGSS%20DCI%20
Combined%2011.6.13.pdf

n http://www.arkansased.gov/public/userfiles/Learning_Services/Cur-
riculum%20and%20Instruction/Science_Standards/Review_of_the_
Next_Generation_Science_Standards.pdf

n http://www.nextgenscience.org/next-generation-science-standards


