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POVZETEK  

 

Dandanes živimo v času, v katerem je srečanje s sodobno informacijsko tehnologijo nekaj 

nepogrešljivega. Tako je zelo pomembno, da učitelji čim bolje prilagajo svoj pouk in način 

poučevanja napredku ter razvoju informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT). Namreč, 

učenci so zelo napredni pri uporabi novih tehnologij in se z njihovo uporabo srečajo že v 

nižjih razredih. V diplomskem delu smo se bolj podrobno posvetili predvsem uporabi 

videoposnetkov pri pouku kemije, saj že sam učni načrt za kemijo v osnovni šoli spodbuja in 

predlaga uporabo IKT (v katero je vključena tudi uporaba videoposnetkov). 

Z diplomskim delom smo želeli preveriti, v kolikšni meri uporabljajo učitelji kemije v 

nekaterih slovenskih osnovnih šolah pri svojem pouku videoposnetke in na kakšen način ter 

kakšna je povezava med videoposnetki in znanjem učencev oziroma kako uporaba 

videoposnetkov pri pouku kemije vpliva na znanje ter razumevanje kemijskih pojmov 

učencev pri pouku kemije.  

Ker pa v osnovnošolskem izobraževanju nekateri učitelji velikokrat uporabljajo tudi 

videoposnetke, ki so prostodostopni npr. na YouTubu, vendar niso v slovenskem jeziku, 

ampak pogosto v tujem jeziku (angleščini), bomo nekaj besed namenili tudi sodobnemu 

pristopu poučevanja, imenovanemu vsebinsko in jezikovno integrirano učenje (od tu naprej 

VJIU), ter temu, kakšen vpliv ima na učence to, ali je videoposnetek v maternem ali tujem 

jeziku (v angleščini). 

Rezultati raziskave so pokazali, da učitelji kemije v svoj pouk pogosto vključujejo uporabo 

videoposnetkov in da to pozitivno prispeva k znanju učencev. Prav tako smo ugotovili tudi to, 

da učencev uporaba videoposnetkov v angleškem jeziku pri pouku kemije ne ovira pri 

razumevanju kemijskih pojmov in hkrati pozitivno prispeva k znanju angleškega jezika pri 

učencih.  

Ključne besede: vizualizacija, IKT, videoposnetki, VJIU 
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ABSTRACT 

 

We live in the time when we are exposed to modern information technology on a daily basis. 

It is really important for teachers to adapt their lessons and teaching methods by facilitating 

the information and communication technology (ICT) development. The use of new 

technologies is namely not new to the students as they learn it at a very young age. This 

graduation thesis discusses the use of video clips in chemistry classroom as the curriculum for 

chemistry in primary school does itself encourage the use of ICT (which also includes the use 

of video clips). 

The aim of the thesis was also to verify to what extent chemistry teachers in Slovenian 

primary schools use video clips as part of their lessons. We also wanted to find out how video 

clips are incorporated in the lesson plans and what the connection between students’ 

knowledge and the use of video clips is. We were interested in finding out whether the use of 

video clips in chemistry classroom affects the level of knowledge and the comprehension of 

chemical principles.  

Primary school teachers often use video clips taken from the Internet, for example, YouTube, 

and these are usually in English and not in the Slovenian language. That is why the thesis also 

relates to the modern teaching approach Content and Language Integrated Learning (CLIL) 

and how the language of schooling and how English as a foreign language affects students in 

video clips. 

Our study showed that chemistry teachers often include video clips in their lessons, which has 

positive effects on students’ knowledge. We not only concluded that the use of video clips in 

foreign language (English) has no negative influences on students’ understanding of chemical 

principles but also improves their foreign language skills. 

Key words: visualization, ICT, video clips, CLIL 
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1 UVOD 
 

S hitrim razvojem sodobne informacijske tehnologije, računalniških in omrežnih aplikacij, ki 

se pogosto uporabljajo na različnih področjih, se postopoma spreminjajo tudi delo ljudi, 

študij, življenje nasploh in še posebej področje izobraževanja. Informacijska in 

komunikacijska tehnologija (IKT) ni le hrbtenica informacijske družbe, temveč tudi 

pomemben katalizator ter orodje za indukcijo inovacij v izobraževanju, pri čemer je zelo 

pomembno, da se spremenita tudi način in slog poučevanja. Eden izmed dejavnikov, ki 

določajo oziroma uporabljajo izobraževalne inovacije, so učitelji, ki morajo v svoj pouk 

vključevati IKT-tehnologijo, saj s tem pripomorejo k izobraževalnemu razvoju. Ker 

tehnologija sama po sebi nima izobraževalne vrednosti, je zelo pomembno, kako jo učitelj 

vključuje v učni proces (Zhou, Zhao, Hu, Liu in Xing, 2010). 

Zhou idr. (2010) so zapisali, da je namen vsakega učitelja kemije pomagati učencem razumeti 

znanstvene ideje in kemijske pojave. Zhou idr. (2010) navajajo, da je eden izmed načinov 

lahko učenje z razumevanjem, tako da učenci sodelujejo pri obdelavi informacij in reševanju 

problemov, ki se osredotočajo na izkušnje iz realnega sveta. Drugi način je ta, da učitelji 

vključijo vizualizacijska orodja v svoj pouk in s tem izboljšajo razumevanje snovi pri učencih. 

V zadnjih letih je bila IKT-tehnologija vključena v številne učne ure kemije. Vključitev IKT-

tehnologije v pouk kemije se je izkazala kot pozitivna izobraževalna korist, saj se je pri 

učencih povečala motivacija za učenje kemije. Pokazalo se je tudi, da lahko vključitev IKT v 

pouk kemije izboljša razumevanje kemijskih konceptov in teorij pri učencih. Zhou idr. (2010) 

navajajo, da je druga študija pokazala, da ima učenje z IKT-pripomočki tudi pozitiven vpliv 

na kemijsko znanje učencev. Isti avtorji (2010) so poleg navedenega ugotovili tudi, da lahko 

odnos učiteljev do uporabe IKT-pripomočkov pri pouku neposredno vpliva na znanje in 

prepričanja učencev. Zato je zelo pomembno, da učitelji v pouk ustrezno vključujejo IKT-

pripomočke in se na tem področju tudi usposabljajo.  

Moore, Chamberlain, Parson in Perkins (2014) so zapisali, da so animacije in simulacije že 

dolgo priznane kot pomemben element pri poučevanju ter učenju kemije. S povečanim 

dostopom tehnologije v razredu se je izkazalo, da imajo interaktivna vizualizacijska orodja 

nedvomno močan vpliv na kemijsko izobraževanje. Interaktivne simulacije zagotavljajo 

dinamičen dostop do različnih vidikov kemije, saj lahko z njihovo pomočjo naredimo nevidno 

vidno, prav tako pa so medtem privlačne in zabavne tako za učitelje kot tudi učence (Moore 
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idr., 2014). Priyambodo (2014) je zapisal, da se je v zadnjih letih učenje in poučevanje s 

pomočjo multimedije1 zelo povečalo. Na splošno je namen njene uporabe pri pouku izboljšati 

pouk, povečati motivacijo učencev in s tem tudi njihove učne rezultate. Pri tem lahko 

uporabljamo tako besedilo kot tudi slike, animacije ali videoposnetke. Glavni namen pri tem 

je, da v pouk vključujemo take procese poučevanja in učenja, ki spodbujajo hitrejše ter 

samostojno učenje (Priyambodo, 2014).    

Izobraževalni videoposnetki so ena izmed informacijsko-komunikacijskih tehnologij, ki je 

najpogosteje uporabljena v razredu. Merkt, Weigand, Heier in Schwan (2011) so zapisali, da 

se z naraščajočo dostopnostjo in posledično čedalje večjo razpoložljivostjo videoposnetkov ta 

trend verjetno v prihodnjih letih ne bo spremenil. Nameni uporabe videoposnetkov so lahko 

različni. Na primer: pri pouku zgodovine se lahko uporabljajo kot zgodovinski vir ali za 

analizo družbenih in političnih stališč. Zato ni presenetljivo, da je pri pouku zgodovine 

ključna metoda ogled videoposnetkov, saj lahko tako učenci spoznavajo različne zgodovinske 

dogodke (Merkt idr., 2011). Učenje s pomočjo računalniško generiranih vizualizacij je v 

zadnjih letih postalo zanimiva tema. Z večjo uporabo digitalnih tehnologij je postalo mogoče, 

da se ne predstavljajo le statične vizualizacije, ampak tudi dinamične vizualizacije, kot so 

animacije ali videoposnetki. Še vedno pa je malo znanega v zvezi s tem, kako so metode 

poučevanja s pomočjo vizualizacije povezane z učnimi rezultati (Kühl, Scheiter, Gerjets in 

Gemballa, 2011).  Vrtačnik, Ferk, Dolničar in Sajovec (1999) so zapisale, da ima vizualizacija 

pri pouku kemije lahko zelo velik pomen, kajti dobro razvite vizualne predstave so ključnega 

pomena za lažje razumevanje abstraktnih kemijskih pojmov. Učitelj kemije ima danes na 

voljo izredno veliko vizualizacijskih elementov, ki ustrezno integrirani v pouk bistveno 

olajšajo procese zaznave (Vrtačnik idr., 1999). 

Videoposnetki, ki so prosto dostopni na spletu, so pogosto v tujem jeziku (npr. angleščini), 

kljub temu pa jih lahko učitelj kemije vključi v svoj pouk. Z uporabo takšnih videoposnetkov 

pri pouku lahko učenci hkrati pridobijo tako jezikovno znanje kot tudi vsebinsko znanje 

kemije. Ž. Pavlica (2015) navaja, da se v zadnjem obdobju uporablja inovativna metoda dela, 

ki omogoča vsebinsko učenje predmeta in hkrati tudi učenje jezikov. VJIU (vsebinsko in 

jezikovno integrirano učenje) je strategija, ki nam pomaga pri vključevanju tujega jezika kot 

sredstva za usvajanje nove učne vsebine nejezikovnih predmetov (med katere sodi tudi 

kemija). Tako lahko učenci na primer z ogledom videoposnetka v angleščini pridobijo tako 

1 »Multimedija je področje, ki se ukvarja z integracijo besedil, grafike, slik, videoposnetkov, animacij, zvoka in 
ostalih vrst medijev, ki so lahko predstavljeni, shranjeni in prenosljivi v digitalni obliki.« (Marshall, 1999) 
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znanje s področja tujega jezika in hkrati tudi s področja kemije. Prav to je tudi ena izmed 

prednosti VIJU, saj se uporaba tega kaže v več različnih dimenzijah (kulturni, geografsko-

ekonomski, jezikovni in vsebinski dimenziji učenja). Slabost, na katero lahko naletimo pri 

uporabi te metode, je, da lahko pride tudi do napačnega razumevanja tega pristopa 

poučevanja. Marsikdo meni, da učenci, ki se učijo v tujem jeziku, ne morejo usvojiti enake 

količine vsebinskega znanja kot učenci, ki se učijo v maternem jeziku (Pavlica, 2015). Dalton 

in Nikula (2014) navajata še druge »prototipne« izvedbe VJIU: (1) vsebino naj poučuje 

učitelj, ki je strokovnjak na tem področju, ne pa samo učitelj tujega jezika, (2) nejezikovni 

predmet naj poteka poleg jezikovnega predmeta in ne namesto njega. Pri uporabi VIJU je zelo 

pomemben tudi teoretični okvir 4C (ang. 4C Framework), ki je osredotočen na povezavo med 

vsebino (ang. content), jezikovnim sporazumevanjem (ang. communication), mišljenjem (ang. 

cognition) in kulturo (ang. culture) (Coyle, 2007). Coyle (2007) pravi, da teorija 4C 

predvideva, da se preko napredka v znanju, razumevanja vsebine, interakcij v jezikovnem 

smislu, razvijanja jezikovnega znanja in doživljanja poglobljene medkulturne zavesti kaže 

učinkovitost VJIU. 

 

1.1 NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA 
 

Glavni namen diplomskega dela je sistematični pregled literature v povezavi z uporabo 

videoposnetkov v slovenščini oziroma angleščini pri pouku kemije v Sloveniji in tujini ter 

pridobitev osnovnega vpogleda v stanje na tem področju v nekaterih slovenskih osnovnih 

šolah pri pouku kemije. Cilji diplomskega dela so bili zato naslednji:  

 

1. Ugotoviti, kako pogosto se uporabljajo videoposnetki pri pouku kemije v slovenščini 

in angleščini. 

2. Ugotoviti željo učencev po ogledu videoposnetkov pri pouku kemije v slovenščini in 

angleščini. 

3. Ugotoviti, s pomočjo katere IKT-naprave si učenci pri pouku kemije največkrat 

ogledajo videoposnetke in iz katerih virov so ti predvajani. 

4. Ugotoviti, na kakšen način se učenci pri pouku kemije srečujejo s kemijskim 

eksperimentom.  
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5. Ugotoviti, v katerih situacijah učenci predstavljeno vsebino kemijskega eksperimenta 

najbolje razumejo.  

6. Ugotoviti zaznave učencev o vplivu videoposnetkov pri pouku kemije na njihovo 

razumevanje kemijske vsebine. 

7. Ugotoviti, zaznave učencev o vplivu videoposnetkov pri pouku kemije na njihovo 

motivacijo za učenje kemije. 

8. Ugotoviti zaznave učencev o vlogi videoposnetkov pri razlagi kemijskih vsebin. 

9. Ugotoviti, katere vsebine v angleščini si učenci največkrat ogledajo v svojem prostem 

času in kako je to povezano z njihovim znanjem angleščine in kemije. 

10. Ugotoviti, kakšna stališča imajo učenci do ogleda videoposnetkov v angleščini pri 

pouku kemije in kako to prispeva k njihovem znanju angleščine in kemije.  
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 VIZUALIZACIJA 
 

Gilbert (2005) pravi, da je vizualizacija še posebej pri naravoslovnih predmetih ključna v 

procesu učenja, saj morajo učenci imeti dobro predstavo o procesih na več različnih nivojih 

(makroskopska, submikroskopska in simbolna raven). Procesi, ki se jih učenci učijo so 

običajno zelo kompleksni zato je potrebna uporaba različnih modelov, ki lahko snov 

poenostavijo. Modeli  običajno temeljijo na predstavitvi submikroskopskega sveta oziroma 

narave delcev, kjer je vizualizacija zelo pomembno orodje, saj z njeno pomočjo dosežemo to, 

da model pravilno prikazuje določen proces. Model lahko hkrati vključuje makroskopsko in 

submikroskopsko raven, kar je še posebej uporabno pri pouku kemije, zato je vizualizacija za 

pouk kemije ključnega pomena (Gilbert, 2005). Gilbert (2005) navaja, dva najbolj ključna 

pomena vizualizacije: eksterna vizualizacija, kjer so modeli zastopani za vizualno percepcijo 

in interna vizualizacija, kjer se vizualne percepcije interpretirajo v mislih. Navaja tudi, da je 

najslabše orodje vizualizacije besedilo, medtem ko dvodimenzionalne vizualizacije kot so 

diagrami in statični 3D modeli veliko bolje spodbudijo razvoj vizualizacije.  Daleč najboljše 

orodje vizualizacije pa sta simulacija in animacija, kar pa najlažje dosežemo z uporabo 

računalnika. Računalnik nam omogoča dostop do različnih oblik eksterne vizualizacije. Kljub 

temu pa je navsezadnje najbolj pomembna interna vizualizacija, še posebno na področju 

naravoslovja, saj je interpretacija vizualizacij v mislih ključna za razumevanje kompleksnih 

pojmov in procesov (Gilbert, 2005). 

Vavra idr. (2011) so zapisali, da se pojem vizualizacija lahko nanaša na proces ustvarjanja 

grafične predstavitve, na produkt, ki nastane v tem procesu (slika, video, idr.) ali na 

sposobnost oblikovanja miselnih slik in interpretacijo le teh. Razlikujemo lahko med 

različnimi vizualizacijskimi elementi, kot so slike, tridimenzionalni modeli, diagrami, 

geometrijske ilustracije, simulacije, animacije in videoposnetki. Ti elementi so lahko 

predstavljeni s pomočjo papirja, diapozitivov, računalnika, interaktivne table ali videa pri 

čemer so lahko podkrepljeni tudi z zvočnimi efekti. Vavra idr. (2011) ločijo dve vrsti 

vizualizacije introspektivno, katero predstavljajo slike, ki se oblikujejo v naših mislih in 

interpretativno, ki vključuje razumevanje vizualizacijskih elementov glede na obstoječe 

miselne strukture in izkušnje. Ta vrsta vizualizacije vključuje miselno aktivnost, saj se 

spremeni način mišljenja kot rezultat interakcije z vizualizacijskimi elementi. Na podlagi tega 

lahko vizualizacijo delimo na fizične elemente (animacije, simulacije, slike, idr.), mentalne 
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elemente (slika, ki se oblikuje v naših mislih) in kognitivne procese, ki vključujejo 

interpretacijo fizičnih ali mentalnih elementov (Vavra idr., 2011). M. Vrtačnik (1999) pa je 

zapisala: »Vizualizacija je proces, katerega ključna funkcija je v premostitvi prepada med 

abstraktno bazo kemijskega znanja ter sposobnostjo zaznave posameznika in jo tako približati 

spoznavnim procesom posameznika« (str. 3).  

 

2.2 POUČEVANJE KEMIJE S POMOČJO MULTIMEDIJE 
 

M. Sajovec (1998) je v svojem delu zapisala naslednjo definicijo: »Multimedija je integracija 

različnih medijev v celoto, katera izrablja njihove lastnosti in prednosti za celovitejše 

posredovanje različnih informacij, vsebinskih sklopov, izobraževalnih programov ipd. 

Vključuje dva ali več medijev (tekst, slike, grafiko, zvok in animacijo), s katerimi podamo 

neko informacijo ali sporočilo« (str. 3). S klasičnimi metodami poučevanja in učenja težko 

predstavimo nekatere kemijske pojme, saj njihovo razumevanje temelji na sposobnosti 

vizualizacije in na tridimenzionalnih predstavah. Uspešnost poučevanja in razumevanja 

naravoslovja je zelo odvisna od učinkovitega povezovanja treh ravni predstav: makroskopske, 

submikroskopske in simbolne ravni. In ravno uporaba multimedije pri pouku kemije nam 

lahko omogoča: vizualizacijo kemijskih eksperimentov, posredovanje reakcijskih shem, ogled 

realističnih animacij zahtevnih kemijskih procesov, kombinacijo videoposnetkov z učiteljevo 

razlago, predpripravo za eksperimentalno delo in samostojno utrjevanje učne snovi (Sajovec, 

1998).  

M. Sajovec (1998) je zapisala, da raziskave kažejo, da uporaba multimedije pri pouku vpliva 

na povečano motivacijo učencev za učenje, omogoča vizualizacijo pojmov na različnih 

nivojih, ki s klasičnim načinom poučevanja ni mogoča. Multimedijske materiale pa lahko 

učitelj posreduje učencem in si jih ti lahko doma ponovno ogledajo, prav tako pa so dostopni 

tudi učencem, ki so bili pri šolski uri odsotni. Učenci so navedli, da so računalniške animacije, 

tridimenzionalna grafika in videoposnetki pripomogli k njihovem razumevanju kemijskih 

pojmov (Sajovec, 1998). M. Sajovec (1998) je na osnovi študija literature o vplivu 

računalnika, videoposnetkov, modeliranja, uporabe simulacij na kakovost pouka naravoslovja 

ugotovila, da je uporaba računalnika v razredu večnivojska. Računalnik lahko predstavlja 

dostop do različnih virov informacij, lahko ga uporabimo za utrjevanje znanja, pridobivanje 

novega znanja, zajemanje in analizo eksperimentalnih podatkov, simulacijo eksperimentov, 
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spremljanje eksperimentov v realnem času ter tudi za vizualizacijo delcev na mikroskopski 

ravni.  Prav tako lahko k boljšemu razumevanju naravoslovnih pojmov prispevajo 

vizualizacija pojavov, simulacija, modelna predstavitev, risanje grafov in videoposnetki. 

Namreč, vizualizacija omogoča vizualne predstave, ki lahko zadržijo in ohranijo predstave o 

določenih pojavih bolj učinkovito kot le verbalni opisi (Sajovec, 1998).  

Marcano, Williamson, Ashkenazai in Williamson (2004) so zapisali, da je veliko različnih 

študij na področju kemije pokazalo, da kadar so pri razlagi uporabljene animacije molekul in 

videoposnetki, učenci lažje povežejo med seboj tri ravni predstavitve delcev: makroskopsko, 

submikroskopsko in simbolno raven. Takšen proces razmišljanja omogoča učencem, da 

izboljšajo svoje konceptualno razumevanje in sposobnosti za ustvarjanje dinamičnih miselnih 

modelov. Pri pouku kemije je nujno vključevanje tehnoloških procesov, saj tako predmet 

povezujemo z vsakdanjim življenjem. Tako lahko z multimedijsko učno uro učencem 

posredujemo posnetke nevarnih eksperimentov (pri katerih so uporabljene nevarne in zdravju 

škodljive snovi) in eksperimente, ki so predragi za delo v razredu (npr. zaradi dragih 

kemikalij ali aparatur). Prav tako nam ta omogoča upočasnjeno predvajanje posnetkov 

procesov, ki potekajo zelo hitro, in večkratno predvajanje (Sajovec, 1998).  

M. Sajovec (1998) navaja, da morajo laboratorijske vaje ostati sestavni del pouka v vseh tistih 

primerih, kjer ima učitelj pogoje za njihovo izvedbo, in da je nadomeščanje preprostih 

eksperimentov z videoposnetki oz. multimedijo nesmiselno v naslednjih primerih: nenevarni 

poskusi, dostopna oprema in kemikalije, čas trajanja, prilagojen urniku, potek reakcije, 

prilagojen človeškim čutilom, če je cilj eksperimenta razvijanje ročnih spretnosti (npr. 

titriranje…) in nazoren potek poskusa. M. Sajovec (1998) na podlagi literature pravi, da ima 

laboratorijski poskus glede vpliva na kognitivni proces prednost pred videoposnetkom oz. 

multimedijo. Vendar je tudi v takšnih primerih smiselno kombiniranje laboratorijskega 

poskusa z multimedijo, kjer ta lahko služi kot priprava na izvedbo poskusa ali za ponavljanje 

in utrjevanje učne snovi, saj se odstotek pomnjenja v tem primeru bistveno dvigne.  
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2.3 UPORABA IKT PRI POUČEVANJU NARAVOSLOVNIH 
PREDMETOV 

 

Barak (2007) je zapisal, da se je v zadnjih nekaj letih pomembnost IKT v izobraževanju 

izredno povečala. IKT lahko služi kot orodje za ustvarjenje novih učnih okolij, vključevanje 

virtualnih modelov in ustvarjanje skupinskega učenja. Kljub temu pa še vedno niso vsi učitelji 

prepričani, da bi IKT lahko bil del njihove poučevalne strategije. Ferk Savec (2015) je 

ugotovila, da učitelji na območju Slovenije pri pouku uporabljajo računalnik pri pripravah na 

pouk in tudi v različnih stopnjah učne ure (največkrat pri obravnavanju novih učnih snovi), saj 

je računalnik vključen v pouk pri uporabi multimedijskih gradiv (CD, DVD, filmi, …), pri 

pripravi in uporabi gradiv za učenje s pomočjo interneta in eksperimentalnem delu 

(računalniške meritve). Učitelji lahko IKT uspešno uporabijo za ponazoritev treh ravni 

predstavitve kemijskih pojmov in s tem pri svojih učencih spodbujajo učenje kemije z 

razumevanjem in tudi popularnost kemije pri učencih. Učitelj lahko za ponazoritev delcev na 

treh različnih ravnih uporablja več različnih programov, ki se razvijajo skupaj z razvojem IKT 

tehnologije: MAGE and PREKIN (1992), Rasmol (1993), Chime (1996), Jmol (2004) in 

Chimera (2014). Prav tako je v svojem delu predstavila model za uspešno vključevanje IKT v 

poučevanje, ki je odvisno od treh dejavnikov: interesa učitelja za kakovosten pouk ob uporabi 

IKT (učitelj mora biti prepričan v to, da uporaba IKT prispeva k boljši kakovosti pouka), 

znanje učitelja za poučevanje z IKT (povezovanje vsebinskega znanja, pedagogike in IKT) in 

šolsko okolje (primerna IKT infrastruktura in opremljenost, IKT management in sodelovanje 

učencev). Tako lahko uspešna povezava vseh treh dejavnikov omogoča učiteljem in učencem 

nove priložnosti in izzive (Ferk Savec, 2015). 

Za učitelje naravoslovnih predmetov (med katere sodi tudi kemija) je zelo pomembno, da v 

svoj pouk in poučevanje vključujejo vizualizacijske elemente. Pri njihovi uporabi je zelo 

pomembno, da učitelj v svoj pouk aktivno vključuje tudi učence in s pomočjo uporabe 

vizualizacijskih elementov usmerja njihovo pozornost, preverja razumevanje simbolike ter 

sprotno razumevanje pri učencih, hkrati pa učence opozarja tudi na napačna razumevanja, ki 

jih lahko učenci pridobijo s pomočjo vizualizacijskih gradiv. Poznavanje in uporaba IKT sta 

učitelju lahko v veliko pomoč pri razlagi primerov iz življenja, za usvajanje znanja s pomočjo 

aktivnosti učencev in za povezovanje treh ravni zaznave naravoslovnih pojmov 

(makroskopska, submikroskopska in simbolna raven), kar je za poučevanje naravoslovnih 

predmetov zelo pomembno (Moravec idr., 2014).   
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Moravec idr. (2014) navajajo naslednje osnovne vizualizacijske e-gradnike, ki jih lahko 

uporabljamo pri pouku naravoslovnih predmetov: 

• slike, fotografije, skice, sheme, 

• avdio (zvočni) posnetki, 

• videoposnetki, 

• animacije in simulacije, 

• pojmovne mape, miselni vzorci, različni shematski in grafični prikazi (diagrami itd.). 

Poberžnik, Skvarč in Bačnik (2015) predlagajo uporabo IKT pri pouku kemije na naslednjih 

področjih: 

• učenje z družabnimi omrežji (Facebook, Twitter …), 

• pri projektnem sodelovalnem učenju, 

• pri eksperimentalnem delu (videoposnetki eksperimentov – kot nadomestek v primeru, 

da so pri eksperimentu uporabljene nevarne snovi ali težko dostopna tehnologija, 

računalniško podprto eksperimentalno delo (vmesniki in senzorji), navidezni 

laboratorij),  

• za vizualizacijo (submikroskopski in grafični prikazi), 

• učenje z e-gradivi (interaktivnost, večpredstavnost, individualizacija) in 

• vrednotenje z IKT (npr. učenci rešujejo objavljene naloge v e-gradivih). 

Moravec idr. (2014) so zapisali, da je pri vključevanju vizualizacijskih elementov v pouk in 

poučevanje zelo pomembno, da ima učitelj tako didaktično kot tudi tehnično znanje. Učitelj 

mora s pomočjo učnega načrta in ciljev, zapisanih v njem, znati ustrezno obdelati in 

prilagoditi določene vizualizacijske e-gradnike tako, da bodo ti primerni za starost ter 

razvojno stopnjo učenca. Prav tako mora biti učitelj kritičen pri izbiri vizualizacijskih gradiv 

in mora pri tem upoštevati to, kaj želi doseči z njihovim vključevanjem v svoj pouk, kaj bodo 

učenci s tem pridobili in kako bo učitelj to pridobljeno znanje tudi preveril. Učitelje pa je 

treba opozoriti tudi na to, da je pri pouku naravoslovnih predmetov še vedno pomembno to, 

da učenci razvijajo eksperimentalno-raziskovalne spretnosti in veščine, ter da teh uporaba 

IKT  ne more nadomestiti (Moravec idr., 2014).  

Moravec idr. (2014) poudarjajo tudi to, da mora biti vključevanje IKT v pouk naravoslovja 

smiselno in dobro načrtovano s strani učitelja, saj bo le v tem primeru uporaba pripomogla k 

večjemu pridobivanju novega znanja pri učencih. Zato je pomembno, da učitelj dobro presodi, 

9 
 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                             Anita Kočevar, diplomsko delo 

kdaj in koliko vključevati IKT v pouk ter kako ob uporabi IKT v pouk aktivno vključiti tudi 

učence. Šele ko ugotovimo, da je znanje učencev boljše, kakovostnejše in da je z uporabo IKT 

večji odstotek tistih, ki snov bolje razumejo, smo lahko zadovoljni z vključevanjem IKT v 

svoj pouk (Moravec idr., 2014). Barak (2007) je zapisal, da se učenci  pri učenju in 

razumevanju kemije srečajo z zelo kompleksnimi ter abstraktnimi pojmi in kemijskimi 

koncepti. Cilj in namen vsakega učitelja kemije sta, da učencem pomaga razumeti znanstvene 

ideje in kemijske pojave. Barak (2007) navaja, da je ena izmed prednosti uporabe IKT pri 

pouku kemije omogočanje individualnega učenja in vizualizacije mikr- ter makro- sveta. 

Statične grafike, ki jih najdemo v učbenikih, lahko učencem pomagajo ustvarjati 2D-slike, 

vendar lahko orodja, kot so na primer ISIS-draw, MDL in Chime, učencem omogočajo 

dinamične ter interaktivne ponazoritve 3D-vizualizacij molekul. Ti programi učencem 

omogočajo poglede molekul z različnih strani, rotacijo, merjenje, oblikovanje ter 

konstruiranje novih molekul. S takšnimi vizualizacijskimi orodji lahko predmet postavimo v 

realnost in tako učencem pomagamo razumeti kemijske koncepte (Barak, 2007).  

 

2.3.1 IKT IN UČNI NAČRT ZA KEMIJO 
 

Učni načrt za kemijo v osnovni šoli spodbuja in predlaga uporabo IKT (v katero je vključena 

tudi uporaba videoposnetkov). Uporaba IKT je vključena pri splošnih ciljih – učenci naj bi 

med drugim tudi prednostno razvijali prostorske predstave s pomočjo vizualnih elementov in 

uporabe sodobne IKT. Prav tako tudi pri naravoslovno-matematičnih kompetencah (učenci 

naj bi uporabljali IKT za zbiranje, shranjevanje, iskanje in predstavljanje informacij), 

operativnih ciljih, standardih znanja (učenec mora znati uporabljati podatke iz različnih virov 

IKT in jih tudi ustrezno uporabiti ter predstaviti) in tudi pri didaktičnih priporočilih (poleg 

običajnih metod in oblik dela naj bi učenci uporabljali IKT za iskanje podatkov) (Bačnik idr., 

2011).  

 

2.3.2 UČITELJI IN UPORABA IKT 
 

Barak (2007) je zapisal, da kljub temu, da je IKT že vključen v številne izobraževalne ure 

kemije in se je to pokazalo kot pozitivna izobraževalna korist, je spreminjanje tradicionalnega 

načina poučevanja še vedno v procesu. Za uspešno integracijo novih metod poučevanja, kot je 
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poučevanje z IKT, potrebujejo učitelji tako pedagoško kot tudi tehnološko znanje. Prav tako 

morajo biti učitelji odprti za sprejemanje novih idej in pripravljeni sprejeti spremembe v svoje 

poučevanje. Ferk Savec (2015) je s pomočjo raziskave ugotovila, da bodoči učitelji kemije na 

področju Slovenije vidijo priložnost za uporabo IKT pri pouku kemije predvsem: za uporabo 

vizualizacijskih elementov (54,5 % študentov), za lažje razumevanje delčnega sveta (36,4 % 

študentov), za ustvarjanje zanimivejšega pouka (36,4 % študentov) in za utrjevanje in 

ponavljanje učne snovi, ter hitre in dobre komunikacije (24, 2% študentov). Prav tako je v 

svoji raziskavi raziskovala mnenje bodočih učiteljev o izzivih, ki jih prinaša IKT za pouk 

kemije in ugotovila, da študenti (34,8 %) navajajo predvsem to kako zelo pomembno je 

preprečevanje slabšanja bralne pismenosti in preprečevanje razvoja napačnih razumevanj pri 

učencih, ter ustreznost gradiva in kritičnost pri izboru (26,1 % študentov) (Ferk Savec, 2015). 

Na podlagi študije primera o dojemanju in uporabi IKT, izvedene s pomočjo desetih učiteljev 

kemije v ZDA, so ugotovili, da je večina učiteljev po uporabi IKT pri poučevanju imela 

pozitivno mnenje o uporabi IKT pri poučevanju, pri tem pa so vsi poudarili, da je potrebno še 

več sredstev (časa, denarja in oseb) vložiti v to, da bi se pouk s pomočjo IKT-tehnologije še 

bolj uspešno uveljavil. Z raziskavo so ugotovili tudi to, da učitelji kemije, ki so bili udeleženi 

v raziskavi, uporabljajo internet in računalniško generirane modele molekul pri poučevanju, 

vendar niso označili IKT-tehnologije kot nujno pomembne metode za izobraževanje. Šele 

potem ko so udeležencem raziskave predstavili prednosti uporabe IKT za izobraževalne 

namene, so postali učitelji (udeleženi v raziskavi) odprti oz. pripravljeni na vključevanje IKT 

v poučevanje (Barak, 2007).  

 

2.4 UPORABA VIDEOPOSNETKOV PRI POUKU 
 

Berk (2009) je zapisal, da ko gledamo film ali televizijski program, se pri tem vzbudijo celo 

najbolj globoki občutki in emocije, kot so na primer razburjenje, jeza, smeh, sprostitev, 

ljubezen ali pa celo dolgčas. Vsa ta čustva, oziroma emocije, so odvisna od razpoloženja, ki je 

ustvarjeno s posebnimi vizualnimi scenami igralcev in tudi od glasbe v ozadju predvajane 

vsebine. Tako imajo lahko videoposnetki zelo močan vpliv na naša čutila in mišljenje. In 

ravno to želimo doseči z uporabo videoposnetkov pri pouku, saj lahko na ta način izboljšamo 

pomnjenje ter razumevanje poučevanih pojmov pri učencih (Berk, 2009). 
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Berk (2009) pravi, da lahko z uporabo videoposnetkov pridobimo naslednje: 

1. učenčevo pozornost, 

2. učenčevo koncentracijo, 

3. pritegnemo učenčevo zanimanje, 

4. sprožimo občutek predvidevanja pri učencih, 

5. sproščanje učencev pred izvedbo laboratorijskih vaj, 

6. učenčevo domišljijo, 

7. lahko izboljšamo odnos učencev do določene vsebine, 

8. povežemo učence med seboj in z ostalimi učitelji na šoli, 

9. povečamo učenčevo pomnjenje obravnavane vsebine,  

10. povečamo učenčevo razumevanje obravnavane vsebine,  

11. spodbudimo pretok idej pri učencu,  

12. povečamo ustvarjalnost učencev, 

13. podpiramo bolj podrobno in natančno učenje, 

14. zagotovimo priložnost za svobodo izražanja, 

15. lahko služijo kot sredstvo za sodelovanje, 

16. lahko navdihnemo in motiviramo učence, 

17. naredimo učenje in poučevanje zanimivo ter zabavno, 

18. ustvarimo prijetno vzdušje v razredu, 

19. zmanjšamo strah in napetost pri učencih v primeru zahtevnih tem ter 

20. ustvarimo nepozabne vizualne slike (Berk, 2009, str. 2).  

 

 

 

2.4.1 UČENJE Z VIDEOPOSNETKI IN MULTIMEDIJO 

 

Različne teorije o učenju so preučevale povezanost med verbalno komunikacijo, ki vključuje 

vidne, slušne ali artikulacijske kode, ter neverbalno komunikacijo, ki vključuje oblike, zvok, 

kinestetična dejanja in čustva. Teorije so bile povezane z multimedijo in raziskava je 

vključevala več različnih načinov uporabe v razredu. Pojem multimedija se navadno nanaša 

na predstavitev gradiva v dveh oblikah: verbalni in vizualni (Berk, 2009). 
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Berk (2009) navaja, da se kognitivna teorija učenja aktivira skozi pet korakov:  

1. izbira ustreznih besed za predelavo v verbalni delovni spomin, 

2. izbira ustreznih slik za predelavo v vizualni delovni spomin, 

3. organiziranje izbranih besed v verbalni mentalni model, 

4. organiziranje izbranih slik v vizualni mentalni model in 

5. povezovanje verbalnih ter vizualnih predstavitev s predznanjem.  

Rezultati te raziskave so pokazali, da imajo predstavitve verbalnega in vizualnega materiala, 

kot je to v videoposnetkih z vključenim dialogom, največji vpliv na novince v razredu ter 

vizualne tipe učencev. Zato so videoposnetki kot poučevalna metoda najbolj primerni za 

predstavitev oz. uvod v učno uro, uvajanje težjih tem, pri vsaki učni uri, kjer imamo učence z 

nižjim doseganjem standardov znanja, in v razredu, kjer prevladuje vizualni tip učencev. 

Gotovo pa lahko vse to pri učenju in usvajanju znanja koristi tudi vsem ostalim učencem 

(Berk, 2009).  

Berk (2009) navaja, da so številne empirične raziskave pokazale, da je uporaba 

videoposnetkov pri pouku lahko zelo učinkovita in predstavlja veliko spodbudo. Rezultati 

številnih študij, ki so bile izvedene na specifičnih področjih, kot je izobraževanje učiteljev, so 

namenile veliko prednosti uporabi videoposnetkov. Vse te študije z različnih področij so 

podale navodila, opisne ali eksperimentalne dokaze o tem, kako učinkoviti so lahko 

videoposnetki za poučevanje. Večina raziskav je prav tako podprla že omenjeno teorijo 

povezanosti med verbalnimi in vizualnimi gradivi, ki pri učencih povečajo pomnjenje učne 

vsebine ter razumevanje obravnavanih pojmov in učence spodbudijo za bolj poglobljeno 

učenje. Učna ura, pri kateri je bilo izvedeno poučevanje s slikovnimi (video in 

avdiovizualnimi) materiali, se je izkazala kot bolj produktivna v primerjavi z učno uro, pri 

kateri je potekala zgolj verbalna komunikacija. In ravno to nakazuje na to, kakšen učinek ima 

lahko na učence vizualno gradivo (Berk, 2009).  
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2.4.2 IZBIRA PRIMERNEGA VIDEOPOSNETKA 
 

Berk (2009) pravi, da če je naš namen uporabiti videoposnetek ali celoten film za 

izobraževanje oz. poučevanje v razredu, moramo svoje kriterije za izbiro videoposnetka temu 

prilagoditi. Predvideti moramo, kaj je sprejemljivo in primerno za poučevanje v razredu. 

Priporočljivo je, da vsak učitelj naredi svoj kriterij za izbiro videoposnetka, ki ustreza 

njegovim standardom. Zagotovo pa mora kriterij za izbiro videoposnetka vključevati 

naslednje točke:  

1. Značilnosti učencev, kar se nanaša predvsem na starost učencev oz. razred, spol, 

narodnost in jezik. Vsak učitelj pozna značilnosti svojih učencev, zato je zelo 

pomembno, da jih upošteva pri izbiri videoposnetka. 

2. Stopnja žaljivosti oz. neprijetnosti videoposnetka. Pri uporabi videoposnetkov pri 

pouku moramo biti pozorni na to, da z njihovo vsebino ne žalimo učencev (npr. 

rasizem, nespoštljivost do spola itd.).  

3. Struktura videoposnetka – videoposnetek, ki ga predvajamo učencem, mora imeti 

uporabno in poučno vrednost. Predlagane smernice: (1) dolžina videoposnetka ne sme 

biti predolga niti prekratka, mora biti takšna, da pokažemo bistvo videoposnetka; (2) 

primerna raba jezika v videoposnetku (vsakdanja), razen v primeru, če se namen 

videoposnetka nanaša na uporabo jezika; (3) vizualne iztočnice se morajo nanašati 

direktno na namen videoposnetka, vse ostale moramo izbrisati; (4) videoposnetek ne 

sme vsebovati preveč igralcev, vsebovati mora le tiste, ki naredijo bistvo 

videoposnetka, saj je v nasprotnem primeru to lahko moteče (Berk, 2009). 
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2.4.3 KJE VSE LAHKO NAJDEMO VIDEOPOSNETKE 
 

Berk (2009) navaja tri glavne vire, iz katerih lahko pridobimo videoposnetke: originalen 

DVD, internet in CD-ji kot priloga knjigam. Pri tem moramo upoštevati različne dejavnike, 

prikazane v spodnji tabeli. 

Tabela 1: Dejavniki, povezani z virom videoposnetkov (Berk, 2009) 

Dejavnik DVD Internet CD-ji kot priloga knjigam 

Strošek Visoka cena Brezplačno ali ugodna 

cena 

Ugodna cena 

Kakovost Zelo dobra Dobra–zelo dobra Zelo dobra 

Priročnost Zmerna Zmerna–zelo dobra Zmerna 

Razpoložljivost Zelo dobra Zelo dobra Zelo dobra 

 
 

2.4.4 OSEM KORAKOV, KAKO UPORABLJATI VIDEOPOSNETKE ZA 
POUČEVANJE 

 

Berk (2009) je zapisal, da je najprimernejši postopek uporabe videoposnetkov za poučevanje 

naslednji: 

1.) Izbira primernega videoposnetka, ki na dober in primeren način ponazori izbrano 

vsebino.  

2.)  Pripravimo konkretne smernice za učence ali diskusijska vprašanja, da imajo učenci 

oporne točke, na kaj morajo biti pozorni pri ogledu videoposnetka. Ustrezno moramo 

učencem predstaviti namen ogleda videoposnetka.  

3.) Učencem na kratko predstavimo videoposnetek, ki si ga bodo ogledali.  

4.) Predvajamo videoposnetek.  

5.) Na pomembnih delih predvajanje videoposnetka zaustavimo (če je to potrebno). 

6.) Po ogledu videoposnetka damo učencem nekaj časa, da razmislijo o tem, kaj se je 

dogajalo v videoposnetku.  

7.) Aktivna učna dejavnost (učenci si zapišejo konkretna vprašanja in ključne pojme, 

obravnavane v videoposnetku). 

8.) Diskusija s pomočjo vprašanj, ki so si jih zapisali učenci (lahko tudi po manjših 

skupinah in nato predstavitev ugotovitev). 
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2.4.5 ZA KAJ VSE LAHKO PRI POUKU UPORABIMO VIDEOPOSNETKE 
 

Berk (2009) navaja 12 različnih tehnik za uporabo videoposnetkov pri poučevanju: 

1. Predstavitev določene vsebine in informacij (največkrat uporabljena tehnika). 

2. Ponazoritev koncepta ali načela (pred izvedbo učne ure ali na koncu učne ure).  

3. Predstavitev alternativnih pogledov na obravnavano temo.  

4. Postavitev konteksta oz. obravnavane vsebine v realni svet.  

5. Spodbuda za aktivno učenje (motiviranje učencev). 

6. Zagotavljanje kritičnega mišljenja pri učencih. 

7. Prikaz pretiravanja določenih lastnosti. 

8. Pridobivanje pozornosti učencev. 

9. Sodelovalno učenje. 

10. Motivacija učencev. 

11. Premor. 

12. Uvodna motivacija.  

2.4.6 PREDNOSTI UPORABE VIDEOPOSNETKOV 

 
S pomočjo določenega videoposnetka lahko v določenih primerih učencem na hiter način 

kakovostno razložimo učno snov, hkrati pa je to lahko učinkovitejše tudi za učno slabše 

učence. Prav tako lahko z vključitvijo videoposnetkov v svoje poučevanje naredimo učno uro 

bolj zanimivo in z njo navdušimo učence. Videoposnetek nam lahko služi tudi kot motivacija 

za manj zanimive teme, ki učence dolgočasijo ali jih ne zanimajo. Dokazano je tudi to, da 

kombinacija slike in zvoka pri učencih z različnimi tipi učnega stila omogoča boljše 

pomnjenje ter vsebinsko razumevanje pojmov. Velika prednost videoposnetkov pa je tudi ta, 

da so v veliki meri prostodostopni in brezplačni, seveda pa moramo biti pri izbiri kritični ter 

pozorni na primernost izbranega videoposnetka za poučevanje (Berk, 2009). 

2.4.7 SLABOSTI UPORABE VIDEOPOSNETKOV 
 

Pri učencih lahko sprožimo vtis, da obravnavane vsebine v videoposnetku ni treba razumeti in 

lahko med tem počnejo druge stvari. Prav tako lahko ob napačni izbiri videoposnetka pri 

učencih sprožimo odpor oziroma nezanimanje do določene obravnavane vsebine (Berk, 

2009). 
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2.4.8 UPORABA VIDEOPOSNETKOV PRI POUKU KEMIJE 
 

M. Sajovec (1998) v svojem delu pravi, da ker je kemija ena izmed naravoslovnih znanosti, 

vključuje obravnavanje dogajanj v okolju, zaradi česar lahko realističen in animiran prikaz 

takšnih procesov olajša razumevanje kemijskih pojmov pri učencih ter lahko prispeva h 

kakovosti pouka. S pomočjo dinamične slike lahko pridobimo realnejši prikaz in bolj popolne 

informacije. M. Sajovec (1998) navaja, da je uporaba videoposnetkov smiselna za 

prikazovanje naravnih pojavov, eksperimentov, tehnoloških procesov ali posameznih faz 

procesa in za prikaz časovno ter prostorsko odmaknjenih pojavov. S prikazovanjem naravnih 

pojavov nudimo učencem kakovostno informacijo in bolj natančno predstavo o procesih ter 

pojavih, ki si jih zaradi časovnih, prostorskih, finančnih in drugih vzrokov ne moremo 

ogledati neposredno (Sajovec, 1998). Avtorica je zapisala tudi (1998), da lahko učenci dobijo 

hiter dostop do vsebine, v primeru povezave videa z računalnikom, hkrati pa tudi resnične 

situacije, ki so lahko veliko kakovostnejše od slik.  

 

 

2.5 VSEBINSKO IN JEZIKOVNO INTEGRIRANO UČENJE 
 

VJIU (vsebinsko in jezikovno integrirano učenje) oziroma CLIL (ang. Content and Language 

Integrated Learning) je metoda poučevanja, pri kateri gre za poučevanje vsebine določenega 

predmeta v tujem jeziku, pri temu učenec usvoji tako vsebinsko znanje predmeta kot tudi 

znanje tujega jezika. Vendar za poimenovanje te metode poučevanja različni avtorji navajajo 

različne definicije (Coyle, 2007). Metoda poučevanja VJIU se lahko izvaja v različnih jezikih 

(tujem jeziku, regijskem ali manjšinskem jeziku z uradnim statusom ali brez statusa, 

neterioterialnih jezikih z uradnim statusom ali brez statusa) (Pavlica, 2015). Cilj te metode 

poučevanja je razvijanje nejezikovnih predmetov in tudi jezika, v katerem se predmet 

poučuje. Pri tem pa je pomembna celota – tako vsebina kot tudi učenje tujega jezika. V 

določenih delih učne ure pa lahko pride do večjega poudarka vsebine ali jezika (Pavlica, 

2015). 
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Določeni avtorji Mehisto, Marsh in Frigols (2008, v Pavlica, 2015) navajajo dvojne cilje 

uporabe VJIU pri poučevanju: 

1) Vključevanje učenja jezika pri poučevanju drugih predmetov (npr. kemije, biologije, 

matematike itd.). 

2) Učenje jezikov z uporabo vsebin drugih predmetov. Učitelj, ki poučuje jezik, sodeluje 

z učitelji drugih predmetov in vključuje vsebino teh predmetov v svoje poučevanje. 

Tako učenci usvojijo vsebinsko zanje in znanje jezika (Pavlica, 2015). 

Cilji VJIU vključujejo medsebojno povezovanje vsebine, jezika in tudi učnih spretnosti. To, 

da pri učenju jezika učenec lahko rešuje konkretne naloge in se pri tem uči tudi jezika, 

predstavlja za učence motivacijo. Pri tem pa učenci hkrati pridobivajo tudi različne učne 

spretnosti (Pavlica, 2015). Pri uporabi metode VJIU je potrebno upoštevati določena pravila 

in dejavnike, da lahko zagotovimo uspešnost te metode. Pozorni moramo biti na naslednje 

dejavnike: poleg tujega jezika moramo uporabljati tudi prvi jezik učencev (materni jezik), 

učitelji morajo biti usposobljeni za poučevanje jezika in tudi za poučevanje vsebine, hkrati pa 

morajo biti izobraženi na področju uporabe te metode. Z uporabo te metode morajo biti 

seznanjeni tudi starši in ostali sodelavci na šoli. Učitelj mora za poučevanje pripraviti ustrezen 

in primeren didaktični material, ki lahko pripomore k večjemu učnemu uspehu učencev. Prav 

tako moramo že vnaprej določiti, kolikšen del ur poučevanja bo potekal s pomočjo metode 

VJIU (Pavlica, 2015). Colye, Hood in Marsh (2010) so zapisali, da mora učna ura VJIU 

vsebovati medsebojno povezovanje štirih elementov: vsebine, komunikacije (učenje in 

uporaba jezika), kognicije (proces učenja in razmišljanja) in kulture (razvijanje 

medkulturnega razumevanja). Pri tem pa VJIU upošteva vključevanje vsebine in učenje jezika 

v določenem kontekstu ter simbiotično razmerje med temi elementi. Rezultat razmerja med 

temi elementi zagotavlja uspešnost metode VJIU, ki se kaže pri učencih skozi: napredek v 

znanju, pridobivanje spretnosti in razumevanje pojmov, sodelovanje v družbeni kognitivni 

obravnavi, komunikativno interakcijo, razvoj jezikovnega znanja in medkulturnega zavedanja 

(Coyle idr., 2010). 
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Slika 1: Konceptualni okvir VJIU (Coyle, Hood, Marsh, str. 41) 

 

Ž. Pavlica (2015) v svojem delu glede na različne avtorje navaja več različnih sklopov 

prednosti in slabosti uporabe VJIU. V nadaljevanju bomo izpostavili nekatere izmed njih. 

Prednosti uporabe VJIU: 

• pridobivanje medkulturnega znanja, 

• razvijanje jezikovnih sposobnosti in komunikacije, 

• učenec usvoji učne strategije, 

• povečanje motivacije za učenje, 

• razvijanje interesa za učenje jezikov, 

•  uporaba različnih metod poučevanja, 

• ni potrebno uvesti dodatnih učnih ur, 

• medpredmetno povezovanje in 

• učenec ima možnost učenja vsebine iz različnih perspektiv (Pavlica, 2015). 

Slabosti uporabe VJIU: 

• napačno razumevanje pristopa, 

• mnogi mislijo, da je uporaben le za uspešne učence, 

• pomanjkanje ustrezne programske opreme, 

• pomanjkanje izobraženih učiteljev na področju jezika in vsebine ter 

• pomanjkanje ustreznih materialov na tem področju, zaradi česar se mora učitelj na 

pouk pripravljati več časa (Pavlica, 2015). 
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2.6 UPORABA VJIU IN VIDEOPOSNETKOV PRI POUČEVANJU 
 

Učitelj mora pri poučevanju s pomočjo metode VJIU poiskati primerna orodja in pripomočke, 

ki lahko učencem olajšajo usvajanje učnih vsebin ter hkrati razvijanje jezikovnih kompetenc. 

Primerna izbira multimedijskih vsebin lahko pospeši izvajanje VJIU (Cinganotto in 

Cuccurullo, 2015). Cinganotto in Cuccurullo (2015) sta zapisala, da imajo lahko 

videoposnetki bistveno vlogo pri VJIU, ker so lahko vključeni v različne dele poučevanja 

(uvodni del učne ure, praktični del učne ure, preverjanje znanja itd.) z namenom, da so učenci 

čim bolj aktivno vključeni v učno uro. Videoposnetki so primerni za vključevanje v pouk 

naravoslovnih in družboslovnih predmetov. Prav tako so lahko uporabni pri pouku predmetov 

v tujem jeziku, kjer so v razredu učenci z nizko stopnjo znanja tujega jezika. Pomembno je, da 

učitelj analizira sposobnosti, potrebe in raven znanja učencev, da jim lahko pomaga pri 

razvijanju slušnih strategij. Zato mora učitelj vizualno gradivo kritično in primerno glede na 

učence izbirati ali prilagoditi. Tako je bilo na primer ugotovljeno, da so podnapisi pri 

videoposnetkih moteči za VJIU, saj se pozornost učencev usmeri na pisno besedilo ne pa na 

vsebino (Cinganotto in Cuccurullo, 2015). C. Oddone (2011) ugotavlja, da veliko internetnih 

strani ponuja avdiovizualni material, ki lahko olajša poučevanje predmetov na ustrezen način 

v tujem jeziku. Danes je na voljo veliko videoposnetkov, ki vsebujejo verodostojne 

informacije, nudijo veliko izbiro dokumentarnih videoposnetkov in tudi praktičnih 

eksperimentov. Še posebej tisti videoposnetki, ki se nanašajo na naravoslovne predmete, 

imajo značilnosti, ki lahko pripomorejo k širjenju besednega zaklada pri učencih.  

C. Oddone (2011) pravi, da mora učitelj videoposnetke predhodno analizirati tako, da 

upoštevajo učne cilje in ustrezajo jezikovnemu znanju učencev. Učitelj mora opredeliti, katera 

znanja in spretnosti morajo učenci razviti že na začetku šolanja ter katera kasneje. 

Produktivne jezikovne spretnosti so zelo pomembne pri VJIU, kjer so pisna in slušna besedila 

splošno uporabljena. Učenci morajo razviti spretnosti, ki jim omogočajo razumevanje teh 

pisnih in slušnih besedil. Učiteljeva naloga pri tem pa je, da učence nauči, kako brati in 

poslušati besedila v tujem jeziku. Pisna besedila je navadno lažje prilagoditi nivoju znanja 

učencev, medtem ko se videoposnetki navadno uporabljajo v izvorni obliki, zaradi česar jih 

mora učitelj temeljito pregledati in pripraviti (Oddone, 2011). C. Oddone (2011) navaja tri 

različne kategorije glede na dejavnosti ob uporabi videoposnetkov pri pouku: predogled 

(njegov namen je predvsem to, da se učenci seznanijo s tematiko), ob gledanju in po gledanju. 

Učenci morajo razumeti, kako uporabljati besedilo in slike, ter morajo znati to med seboj 
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povezati tako, da s tem pridobijo nove informacije in znanje. Uporaba videoposnetkov 

pomaga učencem razvijati slušno razumevanje in hkrati tudi sposobnosti uporabe vizualnih 

informacij za razumevanje pojmov. Poučevanje s poslušanjem pomeni, da se morajo učenci 

osredotočiti na glavne ideje predvajane vsebine, pozorni morajo biti na razumevanje jezika in 

hkrati ustvarjati tudi zapiske. Ko učenci enkrat usvojijo te spretnosti oziroma kako uporabljati 

te strategije, jih bodo lahko uporabljali v več različnih situacijah. C. Oddone (2011) pravi, da 

sta uporaba in razumevanje jezika odvisna od razvoja spretnosti ter veščin učencev, ki jih 

lahko učenci usvojijo s kombiniranjem VJIU in videoposnetkov. 
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3 EMPIRIČNI DEL 
 

3.1 VZOREC 
 

V raziskavo je bilo vključenih 108 učencev (od tega je bilo 49 učencev in 59 učenk) 9. 

razredov štirih slovenskih osnovnih šol. Podatke za raziskavo smo pridobili na podlagi 

anonimnega anketnega vprašalnika, ki je vseboval 13 vprašanj zaprtega tipa.  

3.2 RAZISKOVALNA METODA 
 

Anketni vprašalnik je bil razdeljen na tri dele. S prvim delom anketnega vprašalnika smo 

preverjali zaznave učencev, kako pogosto si ogledajo videoposnetke pri pouku kemije v 

slovenščini in angleščini. V drugem delu smo preverjali zaznave učencev o tem, s pomočjo 

katerih IKT-naprav si pri pouku kemije največkrat ogledajo videoposnetke, kakšna je vsebina 

videoposnetkov in kako to vpliva na njihovo znanje ter razumevanje kemijskih pojmov. V 

tretjem delu anketnega vprašalnika pa smo preverjali stališča učencev do uporabe 

videoposnetkov pri pouku kemije v angleščini in kako to vpliva na njihovo razumevanje 

kemijskih pojmov. Anonimni anketni vprašalnik smo sestavili na podlagi preliminarnega 

intervjuja štirih učencev. Podatke, pridobljene z anketnim vprašalnikom, smo obdelali s 

pomočjo programa Microsoft Office Excel in SPSS ter rezultate ponazorili v obliki grafov in 

tabel.  

3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 
 

3.3.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Kako pogosto učitelji uporabljajo videoposnetke pri pouku kemije v slovenščini in 

angleščini? 

2. Kakšno željo imajo učenci po ogledu videoposnetkov pri pouku kemije v slovenščini 

in angleščini? 

3. S pomočjo katere IKT-naprave si učenci pri pouku kemije največkrat ogledajo 

videoposnetke in iz katerih virov so ti največkrat predvajani? 

4. Na kakšen način se učenci pri pouku kemije srečujejo s kemijskim eksperimentom? 
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5. V katerih situacijah učenci predstavljeno vsebino kemijskega eksperimenta najbolje 

razumejo? 

6. Ali učenci zaznavajo, da ogled videoposnetka pri pouku kemije prispeva k njihovem 

razumevanju kemijskih vsebin? 

7. Ali učenci zaznavajo, da ogled videoposnetka pri pouku kemije prispeva k njihovi 

motivaciji za učenje kemije? 

8. Ali učenci zaznavajo vlogo ogleda videoposnetkov pri razlagi kemijskih vsebin? 

9. Katere vsebine v angleščini si učenci največkrat ogledajo v svojem prostem času in 

kako je to povezano z njihovim znanjem angleščine in kemije? 

10. Kakšna stališča imajo učenci do videoposnetkov v angleščini pri pouku kemije in kako 

to prispeva k njihovem znanju angleščine in kemije? 

 

3.3.2 HIPOTEZE 
 

1. Učenci zaznavajo, da učitelji pri pouku kemije pogosto uporabljajo videoposnetke v 

slovenščini in angleščini. 

2. Večina učencev si želi več ogledov videoposnetkov pri pouku kemije tako v 

slovenščini kot tudi angleščini. 

3. Učenci si videoposnetke pri pouku kemije največkrat ogledajo s pomočjo računalnika 

in projektnega platna, pri čemer so videoposnetki največkrat predvajani z YouTuba. 

4. Učenci se s kemijskim eksperimentom pri pouku kemije najpogosteje srečujejo s 

pomočjo ogleda videoposnetka.  

5. Učenci najbolje razumejo predstavljeno vsebino kemijskega eksperimenta, če 

eksperiment samostojno izvedejo. 

6. Učenci zaznavajo, da ogled videoposnetkov pri pouku kemije prispeva k njihovem 

razumevanju kemijske vsebine.  

7. Učenci zaznavajo, da ogled videoposnetkov pri pouku kemije pripeva k njihovi 

motivaciji za učenje kemije.  

8. Učenci imajo pozitivne zaznave o vlogi videoposnetkov pri razlagi kemijskih vsebin. 

9. Učenci največ svojega prostega časa namenijo gledanju filmov in nadaljevank s 

poljudno vsebino za zabavo v angleščini, kar je povezano z njihovim znanjem 

angleščine in kemije. 
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10. Učenci imajo pozitivna stališča do uporabe videoposnetkov v angleščini pri pouku 

kemije, in to pozitivno prispeva k njihovem znanju angleščine in kemije. 

 

3.4 PREDSTAVITEV IN ANALIZA REZULTATOV 
 

HIPOTEZA 1: Učenci zaznavajo, da učitelji pri pouku kemije pogosto uporabljajo 

videoposnetke v slovenščini in angleščini. 

 

Tabela 2: Rezultati odgovorov na  1. in 3. vprašanje anketnega vprašalnika. 

  
  

Zelo pogosto Pogosto Skoraj nikoli Nikoli SKUPAJ 
f % f % f % f % f % 

Uporaba 
videoposnetkov v 

slovenščini 

13 12,04 54,00 50 40 37,04 1 0,93 108 100 

Uporaba 
videoposnetkov v 

angleščini 

3 2,78 21 19,44 53 49,07 31 28,7 108 99,99 

 

 

 

Graf 1: Rezultati odgovorov na 1. in 3. vprašanje anketnega vprašalnika. 
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Odgovori učencev na 1. vprašanje anketnega vprašalnika so pokazali, da učitelji pri pouku 

kemije pogosto predvajajo videoposnetke, saj je 50 % učencev odgovorilo, da si pri pouku 

kemije pogosto ogledajo videoposnetke. 62 % učencev je odgovorilo, da si pogosto in zelo 

pogosto ogledajo videoposnetke v slovenščini pri pouku kemije.  

Odgovori učencev na 3. vprašanje anketnega vprašalnika pa so pokazali, da učitelji pri pouku 

kemije skoraj nikoli ne uporabljajo videoposnetkov v angleščini, takšen odgovor je podalo 49 

% učencev. Tako je 77 % učencev odgovorilo, da si pri pouku kemije nikoli oz. skoraj nikoli 

ne ogledajo videoposnetkov v angleščini. Na podlagi rezultatov (glej tabelo 2) moramo 

hipotezo delno zavrniti, saj so rezultati pokazali, da učitelji pri pouku kemije pogosto 

uporabljajo videoposnetke v slovenščini, skoraj nikoli pa ne uporabljajo videoposnetkov v 

angleščini. 

 

HIPOTEZA 2: Večina učencev si želi več ogledov videoposnetkov pri pouku kemije tako 

v slovenščini kot tudi angleščini. 

 

Tabela 3: Rezultati odgovorov na 2. in 4. vprašanje anketnega vprašalnika. 

Vprašanje 

Da Ne Mi je vseeno SKUPAJ 
f % f % f % f % 

Ali bi si želeli pri 
pouku kemije ogledati 
več videoposnetkov v 

slovenščini? 

44 40,74 10 9,26 54 50 108 100 

Ali bi si želeli pri 
pouku kemije ogledati 
več videoposnetkov v 

angleščini? 

24 22,22 25 23,15 59 54,63 108 100 
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Graf 2: Rezultati odgovorov na 2. in 4. vprašanje anketnega vprašalnika. 

 

Največ učencev (50 %) je odgovorilo, da jim je vseeno, koliko videoposnetkov si ogledajo pri 

pouku kemije v slovenščini, vendar pa si jih 41 % želi več videoposnetkov in samo 9% 

učencev je odgovorilo negativno. Prav tako je kar 55 % učencev odgovorilo, da jim je vseeno, 

koliko videoposnetkov v angleščini si ogledajo pri pouku kemije. 23 % učencev je 

odgovorilo, da si ne želijo večjega ogleda videoposnetkov pri pouku kemije v angleščini, kar 

je 2-krat več kot delež (9 %) učencev, ki je odgovoril, da si ne želijo večjega ogleda 

videoposnetkov pri pouku kemije v slovenščini. Na podlagi teh rezultatov (glej tabelo 3) 

moramo hipotezo zavrniti, saj je učencem vseeno, če si ogledajo večje število videoposnetkov 

pri pouku kemije tako v slovenščini, kot tudi v angleščini.  
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HIPOTEZA 3: Učenci si videoposnetke pri pouku kemije največkrat ogledajo s pomočjo 

računalnika in projektnega platna, pri čemer so videoposnetki največkrat predvajani z 

YouTuba. 

Tabela 4: Rezultati odgovorov na 5. vprašanje anketnega vprašalnika. 

Vprašanje 

Televizija Računalnik 
(na ekranu) 

Projektor 
(na 

projektnem 
platnu) 

Tablični 
računalnik 

Pametni 
telefon Drugo Brez 

odgovora SKUPAJ 

f % f % f % f % f % f % f % f % 
S pomočjo 

katere IKT-
naprave si pri 
pouku kemije 

največkrat 
ogledate 

videoposnetke? 

30 27,78 0 0,00 74 68,52 0 0,00 1 0,93 0 0 3 2,78 108 100 

 

 

Graf 3: Rezultati odgovorov na 5. vprašanje anketnega vprašalnika. 

Rezultati so pokazali, da si učenci pri pouku kemije videoposnetke največkrat ogledajo s 

pomočjo projektorja, 69 % učencev je podalo takšen odgovor. Naslednji najpogostejši 

odgovor je bil televizija 28 %. Nobeden izmed anketiranih učencev ni izbral ostalih možnih  

odgovorov: računalnik (na ekranu), tablični računalnik ter možnosti drugo in le 1 % 

anketiranih učencev je izbralo odgovor pametni telefon.  
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Tabela 5: Rezultati odgovorov na 6. vprašanje anketnega vprašalnika. 

Vprašanje 

Spletnih 
učbenikov YouTub - a CD - jev Videokaset Drugo Brez 

odgovora SKUPAJ 

f % f % f % f % f % f % f % 
Iz katerih 
virov so 

predvajani 
videoposnetki, 

ki si jih 
ogledate pri 

pouku 
kemije? 

27 25,00 27 25,00 3 2,78 35 32,41 9 8,33 7 6,48 108 100 

 

 

Graf 4: Rezultati odgovorov na 6. vprašanje anketnega vprašalnika. 

 

Videoposnetke, ki si jih učenci pri pouku kemije ogledajo, pa so največkrat predvajani z 

videokaset (32 % učencev je podalo takšen odgovor), takoj za tem pa sta sledila odgovora 

spletni učbeniki (25 %) in YouTube (25 %). Možnost drugo je izbralo 8 % učencev, ki so 

navedli, da so videoposnetki, ki si jih ogledajo pri pouku kemije predvajani iz spletne 

učilnice. Na podlagi rezultatov, prikazanih v tabelah 4 in 5, moramo tudi zadnji del hipoteze 

zavrniti, saj so rezultati pokazali, da si učenci videoposnetke pri pouku kemije največkrat 

ogledajo s pomočjo projektorja (na projektnem platnu), vendar pa so ti največkrat predvajani 

z videokaset.  
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HIPOTEZA 4: Učenci se s kemijskim eksperimentom pri pouku kemije najpogosteje 

srečujejo s pomočjo ogleda videoposnetka.  

Tabela 6: Rezultati odgovorov na 7. vprašanje anketnega vprašalnika. 

Vprašanje 

Učitelj 
demonstrira 
eksperiment. 

Učenci 
samostojno 

izvajajo 
eksperiment. 

Ogled 
eksperimenta s 

pomočjo 
videoposnetka. 

Eksperiment 
je le redko 
vključen v 

pouk. 

Eksperimenti 
niso 

vključeni. 

Brez 
odgovora SKUPAJ 

f % f % f % f % f % f % f % 
Na kakšen 

način se 
učenci pri 

pouku 
kemije 

najpogost
eje srečajo 

s 
kemijskim 
eksperime

ntom? 

23 21,30 58 53,70 12 11,11 13 12,04 1 0,93 1 0,93 108 100 

 

 

Graf 5: Rezultati odgovorov na 7. vprašanje anketnega vprašalnika. 

To hipotezo smo preverjali z 7. in 9. vprašanjem anketnega vprašalnika. 54 % učencev je 
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učitelj. 0,93 % učencev je odgovorilo, da eksperimenti niso vključeni v pouk kemije in se zato 

s kemijskim eksperimentom ne srečajo in 12 % učencev, da je kemijski eksperiment redko 

vključen v pouk kemije. Le 11 % učencev pa je podalo odgovor, da se s kemijskim 

eksperimentom najpogosteje srečajo s pomočjo ogleda videoposnetka. 

Tabela 7: Rezultati odgovorov na 9. vprašanje anketnega vprašalnika 

Vprašanje 

Ogled poteka 
kemijskih 

eksperimentov. 

Razlaga 
nove učne 

snovi. 

Utrjevanje 
že 

obravnavane 
snovi. 

Ponazoritev 
snovi na 
delčnem 
nivoju. 

Ne morem 
odgovoriti, ker 
videoposnetkov 

pri pouku 
kemije ne 
gledamo. 

Brez 
odgovora. SKUPAJ 

f % f % f % f % f % f % f % 

Na kaj so 
vezani 

videoposnetki, 
ki si jih 

ogledate pri 
pouku kemije? 

40 37,04 35 32,41 22 20,37 7 6,48 2 1,85 2 1,85 108 100 

   

 

Graf 6: Rezultati odgovorov na 9. vprašanje anketnega vprašalnika 
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da so videoposnetki pri pouku kemije najpogosteje vezani na razlago nove učne snovi. Le 7 % 

učencev je podalo odgovor, da si s pomočjo ogleda videoposnetkov pri pouku kemije 

ogledajo ponazoritev snovi na delčnem nivoju in le 2 % učencev, da na vprašanje ne morejo 

odgovoriti, ker si videoposnetkov pri pouku kemije ne ogledajo.  

Na podlagi rezultatov moramo to hipotezo zavrniti, saj je le 11 % učencev odgovorilo, da se s 

kemijskih eksperimentom srečajo s pomočjo ogleda videoposnetka. Kljub temu pa je 37 % 

učencev odgovorilo, da so videoposnetki, ki si jih ogledajo pri pouku kemije, vezani na ogled 

poteka kemijskih eksperimentov.  

 

HIPOTEZA 5: Učenci najbolje razumejo predstavljeno vsebino kemijskega 

eksperimenta, če eksperiment samostojno izvedejo. 

 

Tabela 8: Rezultati odgovorov na 8. vprašanje anketnega vprašalnika. 

 

 

Vprašanje 

Ko kemijski 
eksperiment 
demonstrira 

učitelj. 

Ko si ga 
ogledamo s 

pomočjo 
videoposnetka 
v slovenskem 

jeziku. 

Ko si ga 
ogledamo s 

pomočjo 
videoposnetka 
v angleškem 

jeziku. 

Ko ga 
izvedemo 

samostojno. 

Brez 
odgovora. SKUPAJ 

f % f % f % f % f % f % 

Kdaj najbolje 
razumete 
vsebino 

kemijskega 
eksperimenta? 

38 35,19 3 2,78 0 0,00 64 59,26 3 2,78 108 100 
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Graf 7: Rezultati odgovorov na 8. vprašanje anketnega vprašalnika. 

 

Anketirani učenci so odgovorili, da najbolje razumejo vsebino kemijskega eksperimenta, 

kadar ga samostojno izvedejo. Tako je odgovorilo 59 % učencev. 35 % učencev pa je podalo 

odgovor, da najbolje razumejo vsebino kemijskega eksperimenta, ko kemijski eksperiment 

demonstrira učitelj. Nihče izmed anketiranih učencev ni izbral odgovora, da vsebino 

kemijskega eksperimenta najbolje razume, ko si izvedbo eksperimenta ogleda s pomočjo 

videoposnetka v angleškem jeziku. Hipotezo lahko na podlagi rezultatov potrdimo, saj je 

večina učencev odgovorila, da vsebino kemijskega eksperimenta najbolje razumejo takrat, ko 

ga izvedejo samostojno.  
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HIPOTEZA 6: Učenci zaznavajo, da ogled videoposnetkov pri pouku kemije prispeva k 

njihovem razumevanju kemijske vsebine.  

 

Tabela 9: Rezultati odgovorov na 10.1. vprašanje anketnega vprašalnika. 

Trditev 

Se 
absolutno 

ne strinjam 

Se ne 
strinjam Se strinjam 

Se 
popolnoma 

strinjam 

Brez 
odgovora SKUPAJ 

f % f % f % f % f % f % 

Ogled 
videoposnetka 

pri pouku 
kemije vpliva 

na moje 
razumevanje 

kemijskih 
pojmov 

(obravnavanih 
v določenem 
poglavju). 

5 4,63 15 13,89 63 58,33 24 22,22 1 0,93 108 100 

 

 

 

Graf 8: Rezultati odgovorov na 10.1. vprašanje anketnega vprašalnika. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Negativno Pozitivno

Odgovori učencev na vprašanje, ali zaznavajo, da ogled 
videoposnetka pri pouku kemije vpliva na njihovo 

razumevanje kemijskih pojmov 

Se popolnoma strinjam

Se strinjam

Se ne strinjam

Se absolutno ne strinjam

33 
 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                             Anita Kočevar, diplomsko delo 

Najbolj pogost odgovor, ki so ga učenci obkrožili pri trditvi, v kolikšni meri se strinjajo s tem, 

da ogled videoposnetka prispeva k njihovem razumevanju kemijskih pojmov, je bil, da se s 

tem strinjajo (58 % učencev je podalo takšen odgovor). 22 % učencev pa se je s trditvijo 

popolnoma strinjalo. 80 % učencev (glej graf 8, v katerem je predstavljena združitev 

odgovorov se popolnoma strinjam in se strinjam, ter se ne strinjam in se absolutno ne 

strinjam) je podalo odgovor, da zaznavajo, da ogled videoposnetka pozitivno prispeva k 

njihovem razumevanju kemijskih pojmov. 19 %  (glej graf 8) učencev pa je podalo odgovor, 

da zaznavajo, da ogled videoposnetka ne prispeva k njihovem razumevanju kemijskih 

pojmov. Na podlagi predstavljenih rezultatov lahko hipotezo potrdimo, saj učenci zaznavajo, 

da uporaba videoposnetkov pri pouku kemije pozitivno prispeva k njihovem razumevanju 

kemijskih pojmov.  

 

HIPOTEZA 7: Učenci zaznavajo, da ogled videoposnetkov pri pouku kemije prispeva k 

njihovi motivaciji za učenje kemije.  

 

Tabela 10: Rezultati odgovorov na 10.2. vprašanje anketnega vprašalnika. 

Trditev 

Se 
absolutno 

ne strinjam 
Se ne strinjam Se strinjam 

Se 
popolnoma 

strinjam 

Brez 
odgovora SKUPAJ 

f % f % f % f % f % f % 
Ogled 

videoposnetka 
pri pouku 
kemije me 
motivira za 
spremljanje 

učne ure. 

8 7,41 31 28,70 51 47,22 16 14,81 2 1,85 108 100 

34 
 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                             Anita Kočevar, diplomsko delo 

 

 

Graf 9: Rezultati odgovorov na 10.2. vprašanje anketnega vprašalnika. 

 

47 % učencev je odgovorilo, da se strinjajo s tem, da jih ogled videoposnetka pri pouku 

motivira za spremljanje učne ure. 28 % učencev pa je nasprotnega mnenja in se ne strinjajo s 

tem, da jih ogled videoposnetka motivira za spremljanje učne ure. 62 % (glej graf 9, v 

katerem je predstavljena združitev odgovorov se popolnoma strinjam in se strinjam, ter se ne 

strinjam in se absolutno ne strinjam) učencev je podalo odgovor, da zaznavajo, da ogled 

videoposnetka pri pouku kemije pozitivno vpliva na njihovo motivacijo. 38 % (glej graf 9) 

učencev pa je nasprotnega mnenja. Kljub temu prevladuje delež učencev, ki se s trditvijo 

popolnoma strinjajo in se strinjajo, zato lahko hipotezo potrdimo.  
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HIPOTEZA 8: Učenci imajo pozitivne zaznave o vlogi videoposnetkov pri razlagi 

kemijskih vsebin. 

Tabela 11: Rezultati odgovorov na 10.3. vprašanje anketnega vprašalnika. 

Trditev 

Se 
absolutno ne 

strinjam 

Se ne 
strinjam Se strinjam 

Se 
popolnoma 

strinjam 

Brez 
odgovora SKUPAJ 

f % f % f % f % f % f % 

Vsebine 
videoposnetka 

pri pouku 
kemije mi ni 

treba poznati, 
ker ni 

pomemben del 
učiteljeve 
razlage. 

47 43,52 51 47,22 6 5,56 2 1,85 2 1,85 108 100 

 

 

Graf 10: Rezultati odgovorov na 10.3. vprašanje anketnega vprašalnika. 

 

Kar 43 % učencev se absolutno ne strinja s tem, da vsebine videoposnetka ni treba poznati. 

Največ učencev 44 % pa je izbralo odgovor, da se ne strinjajo z navedeno trditvijo. Kar 90 % 

(glej graf 10, v katerem je predstavljena združitev odgovorov se popolnoma strinjam in se 

strinjam, ter se ne strinjam in se absolutno ne strinjam) učencev je podalo odgovor, da menijo, 

da je ogled videoposnetka pri pouku kemije pomemben del učiteljeve razlage. 7 % (glej graf 

10)  učencev, pa meni, da ogled videoposnetka pri pouku kemije ni pomemben del učiteljeve 
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razlage in jim zato vsebine videoposnetka ni treba poznati. Na podlagi rezultatov lahko 

hipotezo potrdimo, saj učenci zaznavajo, da je ogled videoposnetka pri pouku kemije 

pomemben del kemijske razlage in da morajo vsebino tega prav tako poznati. 

HIPOTEZA 9: Učenci največ svojega prostega časa namenijo gledanju filmov in 

nadaljevank s poljudno vsebino za zabavo v angleščini, kar je povezano z njihovim 

znanjem angleščine in kemije.  

Tabela 12: Rezultati odgovorov na 11. vprašanje anketnega vprašalnika. 

Vprašanje 

Filme in 
nadaljevanke s 

poljudno 
vsebino za 

zabavo. 

Dokumentarne 
oddaje poučne 

vsebine. 
Drugo. Brez 

odgovora. SKUPAJ 

f % f % f % f % f % 

Kaj največkrat 
gledaš na 

televiziji ali 
računalniku v 
angleščini v 

prostem času? 

78 72,22 16,00 14,81 8 7,41 6 5,56 108 100 

 

Tabela 13: Rezultati odgovorov na vprašanji 12. a. in 12. b. anketnega vprašalnika. 

Vprašanje 

0–1 ure Do 2 uri Do 5 ur Do 7 ur Več kot 7 
ur 

Brez 
odgovora SKUPAJ 

f % f % f % f % f % f % f % 

Koliko časa na 
teden porabiš 

za spremljanje 
dokumentarnih 
oddaj poučne 

(naravoslovne) 
vsebine v 

angleščini? 

68 62,96 25 23,15 4 3,70 2 1,85 4 3,70 5 4,63 108 100 

Koliko časa na 
teden porabiš 

za spremljanje 
filmov in 

nadaljevank v 
angleščini  s 

poljudno 
vsebino za 
zabavo? 

23 21,30 28 25,93 17 15,74 14 12,96 25 23,15 1 0,93 108 100 
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Graf 11: Rezultati odgovorov na vprašanji 12. a. in b. anketnega vprašalnika 

 

72 % (glej tabelo 13) učencev v svojem prostem času na televiziji največkrat gleda filme in 

nadaljevanke s poljudno vsebino za zabavo v angleščini. Zato ni presenetljivo, da je 63 % 

(glej tabelo 14) učencev odgovorilo, da namenijo gledanju dokumentarnih oddaj poučne 

naravoslovne vsebine v angleščini največ eno uro na teden. Le 4 % učencev je odgovorilo, da 

namenijo gledanju teh vsebin več kot 7 ur na teden. Pod možnim odgovorom drugo, ki ga je 

izbralo 7 % učencev, pa so učenci navajali gledanje glasbenih programov, risank, YouTuba in 

športnih programov. Prav tako je iz tabele 14 in grafa 11 razvidno, da učenci namenijo več 

časa gledanju filmov in nadaljevank s poljudno vsebino v angleščini, kot gledanju 

dokumentarnih oddaj s poučno vsebino v angleščini, saj je 26 % učencev izbralo odgovor, da 

namenijo gledanju teh vsebin do 2 uri na teden, 23 % učencev pa kar več kot 7 ur na teden. 

Na podlagi izračuna Pearsonovega koeficienta korelacije smo ugotovili, da je med oceno 

angleščine oz. znanjem angleščine pri anketiranih učencih in gledanjem poučnih 

naravoslovnih vsebin v angleščini pozitivna povezanost. Vendar je bila izračunana vrednost 

Pearsonovega koeficienta korelacije nizka (r = 0,110), kar pomeni, da je linearna povezanost 

neznatna. Na podlagi izračuna Pearsonovega koeficienta korelacije smo prav tako ugotovili, 

da je pri učencih med oceno kemije oz. poznavanjem kemijskih vsebin in gledanjem poučnih 

naravoslovnih vsebin v angleščini pozitivna povezanost. Vendar je bila izračunana vrednost 
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Pearsonovega koeficienta korelacije nizka (r = 0,013), kar pomeni, da je linearna povezanost 

neznatna.  

Hipotezo lahko na podlagi rezultatov delno potrdimo, saj smo ugotovili, da učenci več 

svojega prostega časa namenijo gledanju filmov in nadaljevank s poljudno vsebino za zabavo 

v angleščini kot pa poučnim vsebinam v angleščini, vendar je to z njihovim znanjem 

angleščine in poznavanjem kemijskih vsebin slabo povezano.  
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HIPOTEZA 10: Učenci imajo pozitivna stališča do uporabe videoposnetkov v angleščini 

pri pouku kemije, in to pozitivno prispeva k njihovem znanju angleščine in kemije. 

 

Tabela 14: Rezultati odgovorov na vprašanje 13. 2., 13. 3., 13. 4. in 13. 6. anketnega 
vprašalnika. 

Trditev 

Se 
absolutno 

ne strinjam 

Se ne 
strinjam Se strinjam 

Se 
popolnoma 

strinjam 

Brez 
odgovora SKUPAJ 

f % f % f % f % f % f % 

Če je videoposnetek, 
ki si ga ogledamo pri 

pouku kemije v 
angleščini, to 

prispeva k temu, da 
se naučim novih 

besed v angleščini. 

7 6,48 30 27,78 59 54,63 12 11,11 0 0,00 108 100 

Če je videoposnetek, 
ki si ga ogledamo pri 

pouku kemije v 
angleščini, to 

prispeva k 
razumevanju 
obravnavane 

kemijske vsebine. 

15 13,89 54 50,00 36 33,33 3 2,78 0 0,00 108 100 

Če je videoposnetek, 
ki si ga ogledamo pri 

pouku kemije v 
angleščini, to 

prispeva k temu, da 
se naučim novih 

besed v angleščini in 
bolje razumem 
obravnavano 

kemijsko vsebino. 

15 13,89 47 43,52 39 36,11 7 6,48 0 0,00 108 100 

Tudi če je 
videoposnetek pri 
pouku kemije v 
angleščini, si ga 
želim ogledati. 

10 9,26 12 11,11 49 45,37 36 33,33 1 0,93 108 100 

SKUPAJ 47 10,88 143 33,10 183 42,36 58 13,43 1 0,23 432 100 
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Graf 12: Rezultati odgovorov na vprašanja 13. 2., 13. 3., 13. 4. in 13. 6. anketnega 
vprašalnika. 

 

42 % (glej tabelo 16, vrstico SKUPAJ) vseh anketiranih učencev se strinja s tem, da če si pri 

pouku kemije ogledajo videoposnetek v angleščini, to prispeva k temu, da se naučijo novih 

besed v angleščini in bolje razumejo obravnavane kemijske vsebine. Prav tako si 45 % (glej 

tabelo 16) učencev želi ogledati videoposnetke tudi, če so ti v angleškem jeziku. Iz rezultatov 

je razvidno (glej graf 12, v katerem so združeni odgovori se strinjam in se popolnoma 

strinjam v kategoriji pozitivno, ter se ne strinjam in se popolnoma ne strinjam v kategoriji 

negativno), da ima 55 % učencev pozitivna stališča do uporabe videoposnetkov v angleščini 

pri pouku kemije, 44 % učencev pa je nasprotnega mnenja.  
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Tabela 15: Rezultati odgovorov na vprašanji 13. 1. in 13. 5. anketnega vprašalnika. 

Trditev 

Se 
absolutno ne 

strinjam 

Se ne 
strinjam Se strinjam 

Se 
popolnoma 

strinjam 

Brez 
odgovora SKUPAJ 

f % f % f % f % f % f % 

Če je 
videoposnetek, ki 
si ga ogledamo pri 

pouku kemije v 
angleščini, težje 

razumem kemijske 
pojme, 

obravnavane v 
videoposnetku. 

21 19,44 39 36,11 31 28,70 17 15,74 0 0,00 108 100 

Če je 
videoposnetek, ki 
si ga ogledamo pri 

pouku kemije v   
angleščini, to 

pomeni, da mi 
vsebine ni treba 

poznati in se med 
tem lahko 
zabavam. 

43 39,81 40 37,04 10 9,26 12 11,11 3 2,78 108 100 

SKUPAJ 64 29,63 79 36,57 41 18,98 29 13,43 3 1,39 216 100 

 

 

Graf 13: Rezultati odgovorov na vprašanji 13. 1. in 13. 5. anketnega vprašalnika. 
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37 %  (glej tabelo 17) učencev se ne strinja s tem, da če je videoposnetek, ki si ga ogledajo pri 

pouku kemije v angleškem jeziku, težje razumejo obravnavane kemijske pojme, prav tako pa 

tudi zaznavajo, da je treba poznati vsebino videoposnetka tudi, če je ta v angleškem jeziku. 67 

% (glej graf 13, v katerem so odgovori se absolutno ne strinjam in se ne strinjam združeni v 

kategoriji negativno, ter odgovori se strinjam in se popolnoma strinjam v kategoriji pozitivno) 

učencev ima negativno mnenje o tem, da zaradi videoposnetkov v angleščini, ki si jih 

ogledajo pri pouku kemije, težje razumejo kemijske pojme. 33 % pa je nasprotnega mnenja. 

Na podlagi rezultatov, ki so prikazani v tabeli 16 in 17, lahko hipotezo potrdimo, saj je večina 

učencev pri trditvah, ki so se nanašale na uporabo videoposnetkov pri pouku kemije v 

angleškem jeziku, odgovorila, da se z njimi strinjajo in da to pozitivno prispeva k njihovemu 

znanju.  
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4 ZAKLJUČEK 
 

Na podlagi rezultatov opravljene raziskave ugotavljamo, da učitelji kemije, ki poučujejo 

učence, ki so sodelovali v raziskavi pri poučevanju kemije v 9. razredu osnovne šole pogosto 

uporabljajo videoposnetke. Učitelji največkrat predvajajo videoposnetke s pomočjo 

projektorja (na projektnem platnu), videokasete pa so najpogostejši vir predvajanja. Glede na 

to, da so videoposnetki, ki jih uporabljajo učitelji anketiranih učencev pri pouku kemije, 

predvajani večinoma z videokaset, ni presenetljivo, da učitelji skoraj nikoli ne uporabljajo 

videoposnetkov v angleščini, saj je teh največ na voljo ravno na YouTubu. Glede na trditve 

nekaterih avtorjev (Cinganotto in Cuccurullo, 2015), ki menijo, da poučevanje preko 

videoposnetkov v tujem jeziku bistveno pripomore k znanju učencev, pa bi bilo dobro, če bi 

jih učitelji vključevali v svoj pouk, saj bi na ta način učenci lahko pridobili tako kemijsko 

znanje kot tudi znanje jezika ter hkrati  razvijali svoje slušne in vizualne zmožnosti ter tudi 

učne spretnosti.  

Raziskava je na podlagi hipoteze 5 pokazala, da glede na zaznave učencev ti kemijsko 

vsebino eksperimenta lažje razumejo, če ga samostojno izvedejo, in večina učiteljev osnovnih 

šol, ki so sodelovale v raziskavi, prepusti učencem, da  samostojno izvajajo eksperimente pod 

njihovim vodstvom in nadzorom. Kljub temu pa so rezultati pokazali, da v določenih primerih 

učitelji uporabijo videoposnetke za ogled poteka kemijskih eksperimentov. Glede na teorijo 

(Sajovec, 1998) verjetno do tega pride takrat, kadar gre za nevarne eksperimente, ki se jih ne 

sme izvajati v šolskem prostoru, ali pa v primeru, ko so za to potrebni posebni pripomočki, ki 

jih na šoli nimajo. Na podlagi hipoteze 6 smo ugotovili, da učenci zaznavajo, da ogled 

videoposnetkov pri pouku kemije pozitivno prispeva k njihovemu razumevanju kemijskih 

pojmov. Prav tako smo na podlagi hipoteze 7 ugotovili, da se učenci strinjajo s tem, da jih 

ogled videoposnetka pri pouku kemije motivira za spremljanje učne ure, kar pomeni, da so 

tudi na samo vsebino učne ure bolj pozorni in lahko posledično usvojijo več kemijskega 

znanja. Zelo pomembno je tudi to, da se učenci zavedajo vloge videoposnetkov pri pouku 

kemije in so pri njihovem ogledu pozorni na njihovo vsebino. Pri tem pa ima pomembno 

vlogo tudi učitelj, ki mora poskrbeti, da so učenci pri takšni obliki poučevanja aktivno 

vključeni v pouk. Učitelj ima tudi nalogo, da videoposnetek učencem predhodno predstavi, 

pove namen njegovega ogleda in učence opozori, na kaj morajo biti pozorni pri ogledu 

videoposnetka – bodisi z vprašanji ali vnaprej pripravljenimi delovnimi listi za spremljanje 

videoposnetka (Berk, 2009). 
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V zadnjem delu raziskave smo preverjali, kakšna je povezanost med ogledom oddaj poučne 

naravoslovne vsebine v angleščini na televizijskih programih, kot sta npr. Animal Planet in 

National Geographic, v prostem času učencev, njihovim znanjem kemije in angleškega 

jezika. Pri tem smo na podlagi hipoteze 9 ugotovili, da je povezanost med ogledom navedenih 

oddaj, znanjem angleškega jezika in poznavanjem kemijskih vsebin neznatna. Z hipotezo 10 

pa smo ugotovili to, da kljub temu, če je videoposnetek v angleščini, si ga učenci pri pouku 

kemije želijo ogledati in hkrati zaznavajo, da to pozitivno prispeva k njihovemu razumevanju 

kemijskih zakonitosti.  Večina učencev zaznava tudi to, da to prispeva k temu, da se pri pouku 

kemije naučijo novih besed v angleščini in s tem nadgrajujejo svoje znanje angleščine.  

Glavna ugotovitev, ki smo jo ugotovili s pomočjo anketiranja učencev na štirih različnih 

osnovnih šolah, je ta, da učenci zaznavajo, da uporaba videoposnetkov v slovenščini pri 

pouku kemije prispeva k temu, da bolje razumejo določene kemijske vsebine, hkrati pa jih 

takšna oblika poučevanja motivira za spremljanje učne ure. Prav tako pa imajo anketirani 

učenci pozitivne zaznave do uporabe videoposnetkov v angleščini pri pouku kemije in se v 

večini strinjajo s tem, da lahko z ogledom takšnih videoposnetkov pridobijo tako kemijsko 

znanje kot tudi znanje angleškega jezika.  

Da bi lahko ugotovitve, pridobljene z raziskavo, še bolje utemeljili in interpretirali, bi morali 

v raziskavo vključiti še anketiranje učiteljev ali izvedbo intervjuja z učitelji kemije izbranih 

osnovnih šol. Tako bi lahko pridobili bolj podrobne odgovore na to, zakaj učitelji uporabljajo 

več videoposnetkov v angleščini kot v slovenščini in na podlagi česa ter v katerem primeru se 

odločijo za izvedbo učne ure s pomočjo ogleda videoposnetkov itd. Predvsem pa tudi to, 

kakšno je njihovo mnenje do uporabe VJIU pri pouku kemije. Raziskavo bi lahko nadaljevali 

tudi tako, da bi v razredu izvedli učno uro s pomočjo ogleda videoposnetka v angleščini in v 

slovenščini ter učno uro brez ogleda videoposnetka. Pred izvedbo učne ure bi učenci pisali 

kratek test na temo učne ure, s katerim bi preverili njihovo predznanje, ki ga že imajo na to 

temo oz. vsebino. Po končani izvedbi učne ure pa bi spet s kratkim testom preverjali usvojeno 

kemijsko in jezikovno (angleško) znanje pri učencih. Na ta način bi pridobili podatke o tem, 

ali je prišlo do razlik v pridobljenem znanju kemijskih pojmov in angleškega jezika pri 

učencih glede na različne metode oz. izvedbo učne ure.  
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6 PRILOGE 

6.1 Anketni vprašalnik 
 

Pozdravljeni! 

Sem študentka 4. letnika Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Postati želim učiteljica 
biologije in kemije. V študijskem letu 2015/2016 moram izdelati diplomsko delo. S pomočjo 
tega anketnega vprašalnika bom ugotovila stanje uporabe videoposnetkov pri pouku kemije v 
angleškem jeziku. Anketni vprašalnik je anonimen in odgovori, pridobljeni s tem 
vprašalnikom, bodo služili zgolj za izdelavo diplomskega dela, zato te lepo prosim, da na 
vprašanja odgovoriš iskreno. 

 Najlepša hvala za odgovore in sodelovanje! 

 

Osnovna šola: ____________________________ 

Spol (obkroži):   M     Ž 

Ocena pri kemiji: _______________________;   ocena pri angleščini:___________________ 

1. Kako pogosto si pri pouku kemije ogledate videoposnetke v slovenščini? 
a) Zelo pogosto. 
b) Pogosto. 
c) Skoraj nikoli. 
d) Nikoli. 

 
2. Ali bi si želeli pri pouku kemije ogledati več videoposnetkov v slovenščini? 

a) Da. 
b) Ne. 
c) Mi je vseeno. 

 
3. Kako pogosto si pri pouku kemije ogledate videoposnetke v angleščini? 

a) Zelo pogosto. 
b) Pogosto. 
c) Skoraj nikoli. 
d) Nikoli . 

 
4. Ali bi si pri pouku kemije želeli ogledati več videoposnetkov v angleščini? 

a) Da. 
b) Ne. 
c) Mi je vseeno. 
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5. S pomočjo katere IKT-naprave si pri pouku kemije največkrat ogledate 
videoposnetke? (Obkroži en odgovor.) 

a) Televizija. 
b) Računalnik (na ekranu). 
c) Projektor (na projektnem platnu). 
d) Tablični računalnik. 
e) Pametni telefon. 
f) Drugo: _______________________________________ 

 
6. Videoposnetki, ki si jih ogledamo pri pouku kemije, so večinoma predvajani (obkroži 

en odgovor): 
a) s spletnih učbenikov. 
b) z YouTuba. 
c) s CD-jev. 
d) z videokaset. 
e) drugo:________________________________________ 

 
7. Kako poteka izvajanje kemijskih eksperimentov pri pouku kemije? (Obkroži en 

odgovor.) 
a) Učitelj največkrat kemijski eksperiment sam demonstrira. 
b) Učenci največkrat izvajamo eksperiment samostojno pod vodstvom učitelja. 
c) Kemijski eksperiment si največkrat ogledamo preko videoposnetka. 
d) Kemijski eksperiment je le redko vključen v pouk kemije. 
e) Kemijski eksperimenti pri pouku kemije niso vključeni. 

 
8. Kdaj najbolj razumete vsebino kemijskega eksperimenta? (Obkroži en odgovor.) 

a) Ko kemijski eksperiment demonstrira učitelj. 
b) Ko si ga ogledamo s pomočjo videoposnetka v slovenskem jeziku. 
c) Ko si ga ogledamo s pomočjo videoposnetka v angleškem jeziku. 
d) Ko ga izvedemo samostojno. 

 
9. Videoposnetki, ki si jih ogledamo pri pouku kemije, so največkrat vezani na (obkroži 

en odgovor): 
a) Ogled poteka kemijskih eksperimentov. 
b) Razlago nove učne vsebine. 
c) Utrjevanje že obravnavane snovi. 
d) Ponazoritev snovi na delčnem nivoju. 
e) Ne morem odgovoriti, ker videoposnetkov pri pouku kemije ne gledamo.  
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10. Obkroži ustrezno številko glede na strinjanje s trditvijo: 
1 – se absolutno ne strinjam; 2 – se ne strinjam; 3 – se strinjam; 4 – se popolnoma 
strinjam. 
 

10.1. Ogled videoposnetka pri pouku kemije vpliva na moje 
razumevanje kemijskih pojmov (obravnavanih v določenem 
poglavju). 

1 2 3 4 

10.2. Ogled videoposnetka pri pouku kemije me motivira za 
spremljanje učne ure. 1 2 3 4 

10.3. Vsebine videoposnetka pri pouku kemije mi ni treba 
poznati, ker ni pomemben del učiteljeve razlage. 1 2 3 4 

 
11. Kaj največkrat gledaš na televiziji ali računalniku v angleščini v prostem času? 

(Obkroži en odgovor.) 
a) Filme in nadaljevanke s poljudno vsebino za zabavo (npr. HBO, FOX, 24 

Kitchen, Cinestar …). 
b) Dokumentarne oddaje poučne vsebine (npr. oddaje na Discovery channel, 

Animal planet, National geographic …). 
c) Drugo: 

_________________________________________________________ 

 

12. Koliko časa na teden porabiš za spremljanje naslednjih oddaj v angleščini? (Za vsako 
trditev obkroži en odgovor.) 
 

a.) Filmi in nadaljevanke s poljudno vsebino za zabavo (npr. HBO, FOX, 24 Kitchen, 
Cinestar …) 

 

0–1 ura Do 2 uri Do 5 ur Do 7 ur Več kot 7 ur 

 
 

b.) Dokumentarne oddaje poučne vsebine (npr. oddaje na Discovery channel, Animal 
planet, National geographic …) 

 

0–1 ura Do 2 uri Do 5 ur Do 7 ur Več kot 7 ur 

 
 

c.) Drugo (navedi): ________________________________________________ 
 

0–1 ura Do 2 uri Do 5 ur Do 7 ur Več kot 7 ur 
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13. Obkroži ustrezno številko glede na strinjanje s trditvijo: 
1 – se absolutno ne strinjam; 2 – se ne strinjam; 3 – se strinjam; 4 – se popolnoma 

strinjam. 
 

13. 1. Če je videoposnetek, ki si ga ogledamo pri pouku kemije v 
angleščini, težje razumem kemijske pojme, obravnavane v 
videoposnetku. 

 

1 2 3 4 

13. 2. Če je videoposnetek, ki si ga ogledamo pri pouku kemije v 
angleščini, to prispeva k temu, da se naučim novih besed v 
angleščini. 
 

1 2 3 4 

13. 3. Če je videoposnetek, ki si ga ogledamo pri pouku kemije v 
angleščini, to prispeva k razumevanju obravnavane kemijske 
vsebine. 
 

1 2 3 4 

13. 4. Če je videoposnetek, ki si ga ogledamo pri pouku kemije v 
angleščini, to prispeva k temu, da se naučim novih besed v 
angleščini in bolje razumem obravnavano kemijsko vsebino.  
 

1 2 3 4 

13. 5. Če je videoposnetek, ki si ga ogledamo pri pouku kemije v   
angleščini, to pomeni, da mi vsebine ni treba poznati in se med 
tem lahko zabavam. 
 

 1  2 3 4 

13. 6. Tudi če je videoposnetek pri pouku kemije v angleščini, si ga 
želim ogledati. 
 

1 2 3 4 
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