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Povzetek 

 

Pri razvoju učnih načrtov s področja naravoslovnih predmetov je zaradi pomena naravoslovja za 

trajnostni gospodarski in družbeni razvoj smiselno izhajati iz konsenza med ključnimi deležniki, pri 

čemer je potrebno upoštevati relevantnost učenja naravoslovja. Slednja je v prispevku osvetljena z 

vidika različnih avtorjev, podrobneje pa je razdelan model relevantnosti učenja kemije. Glavni namen 

prispevka je preučiti percepcijo relevantnosti sodelovanja med »šolami-univerzo-podjetji« z vidika 

ključnih deležnikov kot izhodišča za nadaljnje skupne aktivnosti na področju načrtovanja pouka 

kemije v slovenskih šolah. Vzorec raziskave predstavlja 32 učiteljev kemije iz slovenskih osnovnih in 

srednjih šol, 33 študentov - bodočih učiteljev kemije - v osnovnih in srednjih šolah ter 3 predstavniki 

podjetij, ki so bili udeleženci sodelovanja med »šolami-univerzo-podjetji«, ki je potekalo v študijskem 

letu 2016/17 v okviru izvajanja dveh študijskih programov izobraževanja bodočih učiteljev kemije na 

Univerzi v Ljubljani. V raziskavi je bil za pridobitev mnenja posameznih deležnikov uporabljen 

vprašalnik. Rezultati kažejo, da se vsi trije ključni deležniki zavedajo pomena sodelovanja med 

»šolami-univerzo-podjetji« ter prepoznavajo njegovo dodano vrednost z vidika posameznih 

deležnikov. Za uporabo rezultatov v izobraževalne namene je bistveno izpostaviti ugotovitve 

deležnikov, da se ob sodelovanju med »šolami-univerzo-podjetji« učenci seznanijo s pomenom znanja 

kemije v družbi, omogočeno je usmerjanje učencev v izbiro poklicev povezanih s področjem kemije, 

vsi udeleženi pridobijo dodatne specifične izkušnje oz. znanja kemije, ter da lahko na takšen način 

dolgoročno šole in podjetja pridobijo kvalitetni bodoči kader.  

Ključne besede:  sodelovanje med »šolami-univerzo-podjetji«, relevantnost učenja kemije, razvoj 

učnih načrtov 

 

Abstract 
 

In the development of curricula in the field of natural science, it is sensible to start-off from the 

consensus among key stakeholders, taking into account the relevance of science teaching for the 

sustainability, economics and social development. The relevance of science teaching is elaborated 

from the perspective of various authors, in more detailed the model of the relevance of learning 

chemistry is presented. The main purpose of this paper is to examine the perception of the relevance of 

cooperation between "schools-university-companies" from the point of view of key stakeholders as the 

starting point for further joint activities in chemistry education at Slovenian schools. The sample 

consists of 32 chemistry teachers from Slovene primary and secondary schools, 33 students - future 

chemistry teachers - in elementary and secondary schools, and 3 representatives of companies who 

participated in the cooperation between "schools-university-companies" which took place during the 

academic year 2016/17 in the framework of the implementation of two study programs of education of 

future chemistry teachers at the University of Ljubljana. In the survey, a questionnaire was used to 
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obtain the opinion of the key stakeholders. The results indicate that all three key stakeholders are 

aware of the importance of cooperation between "schools-university-enterprises" and recognize the 

added value from the perspective of individual stakeholders. In particular, they emphasized that it is 

important for students to acquaint themselves with the role of chemistry knowledge in society, it is 

valuable to inform students about the possible choices of professions related to the field of chemistry, 

all participants gain additional specific experience or knowledge of chemistry, and that in such a way 

in long-term schools and companies can acquire quality future staff. 

 

Keywords:  cooperation between "schools-university-companies", the relevance of chemistry 

education, the development of curricula 

 

 

1 Uvod 

 

Pri razvoju učnih načrtov s področja naravoslovnih vsebin je zaradi velikega pomena 

naravoslovja za trajnostni gospodarski in družbeni razvoj smiselno izhajati iz konsenza med 

ključnimi deležniki, ki pa imajo različno, včasih tudi nasprotujoče si, mnenje glede učnih 

ciljev, ki jih je potrebno obravnavati v okviru pouka kemije (Bennett in Lubben, 2006; 

Hofstein in Kesner, 2006; Hofstein, Eilks in Bybee, 2011). 

Pri obravnavanju te tematike je zato smiselno izhajati iz relevantnosti učenja kemije. 

Definicije relevantnosti lahko razdelimo v pet skupin, ki pa jih ni mogoče vedno jasno 

razločevati, saj se medsebojno prepletajo.  

Različni avtorji relevantnost opredeljujejo: 

(1) kot sinonim za interes učencev (npr. Childs, 2006);  

(2) kot učenčevo dojemanje smiselnosti za razumevanje kontekstov povezanih z njihovim 

življenjem (npr. King, 2012; Mandler, Mamlok-Naaman, Blonder, Yayon in Hofstein, 2012);  

(3) v povezavi s potrebami učencev, kjer predstavlja sinonim za pomembnost ali 

uporabnost (npr. Simon in Amos, 2009);  

(4) v smislu dejanskih učinkov za posameznika in družbo (npr. Marks in Eliks, 2009);  

(5) večdimenzionalno in kot kombinacija izbranih elementov iz kategorij 1.-4. (npr. 

Rannikmäe, Teppo in Holbrook, 2010).  

Pojem relevantnosti je v povezavi z naravoslovnim izobraževanjem v literaturi pogosto 

uporabljen, vendar, kot je razvidno iz opredeljenih skupin, velikokrat različno razumljen in 

interpretiran (Stuckey, Hofstein, Mamlok-Naaman in Eilks, 2013). 

V pričujočem prispevku izhajamo iz definicije relevantnosti naravoslovnega izobraževanja, 

ki jo je predlagal Stuckey-a s sodelavci (2013) in opredeljuje kot bistvene posledice 

naravoslovnega izobraževanja (slika 1). Definicijo sta raziskovalca Eliks in Hofstein (2015) 

prilagodila za kemijsko izobraževanje in vključuje naslednje vidike:  

(1) Učenje kemije postane relevantno, kadar ima pozitivne posledice za učenčevo življenje. 

Pozitivne posledice za učenčevo življenje se nanašajo na izpolnjevanje učenčevih potreb, 

ki izhajajo neposredno iz njegovih interesov ali pa se nanašajo na izpolnjevanje potreb, ki 

izhajajo iz zahtev na učenčevi izobraževalni poti. 

(2)  Pozitivne posledice se časovno nanašajo na potrebe v sedanjosti, ki se jih učenci 

zavedajo, kot tudi njihove bodoče potrebe, ki se jih morda še niti ne zavedajo. 

(3)  Relevantnost kemijskega izobraževanja vključuje tako notranje kot zunanje 

komponente. Notranje komponente predstavljajo učenčeve interese in namere, zunanje 
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komponente pa se osredinjajo na s strani bližnjega okolja ali družbe etično upravičena 

pričakovanja do učenca. 

 (4) Relevantnost kemijskega izobraževanja je sestavljena iz treh različnih dimenzij, in sicer 

dimenzije subjekta, družbene dimenzija in poklicne dimenzija. Različne dimenzije 

nakazujejo, da relevantno kemijsko izobraževanje prispeva k kognitivnemu razvoju 

učencev, spodbuja razvoj kompetenc potrebnih za vključevanje v današnjo in prihodnjo 

družbo ter izboljša karierno izbiro (Stuckey idr., 2013; Eliks in Hofstein, 2015). 

 

Slika 1: Prikaz modela treh dimenzij relevantnosti naravoslovnega izobraževanja (Stuckey idr., 

2013) 

Relevantnost kemijskega izobraževanja po definiciji Stuckey-a idr. (2013) in Eliks in 

Hofstein (2015) tako sestoji iz treh dimenzij relevantnosti, pri čemer vsaka dimenzija zajema 

notranje in zunanje komponente ter vidik sedanjega in prihodnjega pomena. Omenjene 

dimenzije so medsebojno povezane in se lahko delno prekrivajo. To je razvidno npr. iz 

odločitve za poklic, ki lahko izhaja iz osebnega interesa in/ali zaznane potrebe po 

naravoslovnih poklicih v prihodnje. Slednji razlog je lahko neposredno povezan z idejo 

razvijanja uspešne in trajnostne družbe (Eilks in Hofstein, 2015). 

Pristop, ki prispeva k razvoju vseh treh dimenzij relevantnosti kemijskega izobraževanja, 

lahko vključuje sodelovanje podjetij (industrije) in šol (Hofstein in Kesner, 2006; 2015). V 

mnogih državah (npr. Finska, Nemčija, Velika Britanja, Izrael) tovrstni pristop že uspešno in 

sistematično vpeljujejo v izobraževanje na vseh ravneh izobraževanja, potrebe za sistematično 

obravnavanje vključevanja sodelovanja med »šolami-univerzo-podjetji« se kažejo tudi pri 

nas. Glavni namen prispevka je zato preučiti percepcijo relevantnosti sodelovanja med 

»šolami-univerzo-podjetji« z vidika ključnih deležnikov, kot izhodišča za nadaljnje skupne 

aktivnosti v smislu sooblikovanje smernic bodočega pouka kemija, sodelovanja pri razvoju 

učnih načrtov s področja naravoslovja, ipd..  

Za namen raziskave so bila oblikovana naslednja raziskovalna vprašanja, ki se nanašajo na 

posamezne komponente sodelovanja: 

 Kakšna je percepcija bodočih učiteljev kemije, učiteljev kemije in predstavnikov 

podjetij o relevantnosti sodelovanja med šolami in podjetji? 

 Kakšna je percepcija bodočih učiteljev kemije, učiteljev kemije in predstavnikov 

podjetij o relevantnosti sodelovanja med podjetji in univerzo z bodočimi učitelji? 

 Kakšna je percepcija bodočih učiteljev kemije in učiteljev kemije o relevantnosti 

sodelovanja med šolami in univerzo z bodočimi učitelji? 
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2 Metoda 

 

2.1 Vzorec 

Vzorec je sestavljalo 32 učiteljev kemije iz slovenskih osnovnih in srednjih šol (27 

ženskega spola in 5 moškega spola) s povprečno 26,7 let izkušenj pri poučevanju (min. 2, 

max. 40), 33 študentov, bodočih učiteljev kemije, v osnovnih in srednjih šolah (27 ženskega 

spola in 6 moškega spola), ter 3 predstavnikov podjetij (1 ženskega spola in 2 moškega spola) 

s povprečno delovno dobo 33,3 (min. 27, max. 40). Vsi udeleženci iz opisanega vzorca so bili 

udeleženi pri sodelovanju med »šolami-univerzo podjetji«, ki je potekalo v letnem semestru 

študijskega leta 2016/17 v okviru predmetov Eksperimentalno in projektno delo (v študijskem 

programu dvopredmetni učitelj Univerze v Ljubljani, Pedagoška fakulteta) in/ali Didaktika 

kemije za srednje šole II (v študijskem programu kemijsko izobraževanje/enopredmetni 

učitelj Univerze v Ljubljani, Fakultete za kemijo in kemijsko izobraževanje).  

 

2.2 Inštrument – Vprašalnik o relevantnosti povezovanja med »šolami-univerzo-podjetji« 

V raziskavi je bil uporabljen Vprašalnik o relevantnosti sodelovanja med »šolami-univerzo 

podjetji«. Vprašalnik je sestavljalo 5 sklopov, ki so zajemali 11 vprašanj odprtega tipa. 

Vprašalnik je v polnem besedilu možno pridobiti od avtoric prispevka. 

 

2.3 Opis zbiranja podatkov 

Vprašalnik o relevantnosti sodelovanja med »šolami-univerzo podjetji« so bodoči učitelji 

kemije, učitelji kemije in predstavniki podjetij izpolnili ob koncu letnega semestra študijskega 

leta 2016/17 (maj 2017), ter jim je bil vročen v elektronski obliki ali osebno. Do konca 

zbiranja podatkov (junij 2017) smo prejeli izpolnjene vprašalnike od vseh bodočih učiteljev 

kemije (n=32; 100 % odziv), vseh učiteljev kemije (n=33; 100 % odziv) in polovice 

predstavnikov podjetij (n=3; 50 % odziv). 

 

2.4 Analiza podatkov 

Zbrani podatki so bili kvalitativno analizirani, pri tem so bili na osnovi analize posameznih 

vsebinskih sklopov 25 % vprašalnikov (n=17) oblikovani trije kodirniki s kategorijami, ki 

predstavljajo prepoznane tematske enote. Zanesljivost kodiranja je 99 % in je bila dosežena z 

usklajevanjem neodvisnega kodiranja dveh raziskovalcev, avtoric prispevka.  

Kodirnik za preučevanje relevantnosti povezovanja med šolami in podjetji v končni obliki 

zajema 16 kategorij, to so: (1) Seznanitev učencev s pomenom znanja kemije v družbi; (2) 

Seznanitev učencev s poklicnimi možnostmi povezanimi s področjem kemije; (3) Usmerjanje 

učencev v izbiro poklicev povezanih s področjem kemije; (4) Učenci pridobijo nove izkušnje 

oz. znanja (v splošnem); (5) Učenci pridobijo specifične izkušnje oz. znanja na področju 

kognitivne domene; (6) Učenci pridobijo specifične izkušnje na področju afektivne domene; 

(7) Učenci pridobijo specifične izkušnje na področju spretnosti; (8) Šole oz. učitelji pridobijo 

nova znanja (v splošnem); (9) Šole oz. učitelji pridobijo specifične izkušnje oz. znanja na 

področju kognitivne domene; (10) Šole pridobijo sponzorstvo; (11) Šole pridobijo možnost 

izvajanja pouka izven šole; (12) Druge dodane vrednosti za učni proces; (13) Promocija 

podjetij; (14) Podjetja pridobijo nove ideje; (15) Podjetja pridobijo kvalitetni bodoči kader in 

(16) Druge dodane vrednosti za podjetja.  

Kodirnik za preučevanje relevantnosti povezovanja med podjetji in bodočimi učitelji ter 

univerzo zajema 16 kategorij, in sicer: (1) Bodoči učitelji pridobijo kontakte in veze; (2) 

Bodoči učitelji pridobijo nove izkušnje oz. znanja (v splošnem); (3) Bodoči učitelji pridobijo 

specifične izkušnje oz. znanja na področju kognitivne domene, ki so posredno vezana na 
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bodoče pedagoško delo; (4) Bodoči učitelji pridobijo specifične izkušnje na področju 

spretnosti, ki so posredno vezana na bodoče pedagoško delo; (5) Bodoči učitelji pridobijo 

specifične izkušnje oz. znanja na področju kognitivne domene neposredno vezana na bodoče 

pedagoško delo; (6) Bodoči učitelji pridobijo specifične izkušnje na področju afektivne 

domene neposredno vezana na bodoče pedagoško delo; (7) Bodoči učitelji pridobijo izkušnje 

oz. znanja, ki jih bodo lahko vključili v učni proces na področju kognitivne domene; (8) 

Bodoči učitelji, univerze in podjetja si izmenjajo izkušnje oz. znanja na področju kognitivne 

domene; (9) Zaposleni v podjetjih pridobijo nove izkušnje oz. znanja na področju kognitivne 

domene; (10) Zaposleni v podjetjih pridobijo nove izkušnje na področju afektivne domene; 

(11) Podjetja pridobijo kvalitetni bodoči kader; (12) Promocije podjetij; (13) Univerza kot vez 

med bodočimi učitelji in podjetji ter šolo; (14) Promocija univerze; (15) Univerza pridobi 

nove izkušnje oz. znanja na področju kognitivne domene; (16) Preoblikovanje učnega načrta.  

Kodirnik za preučevanje relevantnosti povezovanja med šolami in bodočimi učitelji ter 

univerzo zajema 16 kategorij, to so: (1) Bodoči učitelji izvajajo praktično pedagoško 

usposabljanje; (2) Bodoči učitelji imajo v šoli možnost preizkušanja svojih idej in naučenega 

na fakulteti; (3) Bodoči učitelji se predstavijo potencialnim bodočim delodajalcem; (4) Bodoči 

učitelji pridobijo povratne informacije od učiteljev mentorjev; (5) Bodoči učitelji pridobijo 

nove izkušnje oz. znanja v povezavi s poučevanjem (v splošnem); (6) Bodoči učitelji 

pridobijo specifične izkušnje oz. znanja neposredno vezana na bodoči pedagoški proces na 

področju kognitivne domene; (7) Bodoči učitelji pridobijo specifične izkušnje na področju 

spretnosti, ki so posredno vezana na bodoče pedagoško delo; (8) Učitelji, bodoči učitelji in 

univerza si izmenjajo izkušnje oz. znanja v povezavi s poučevanjem; (9) Šole oz. učitelji 

pridobijo izkušnje oz. znanja v povezavi s poučevanjem od bodočih učiteljev kemije ali 

univerze (v splošnem); (10) Šole oz. učitelji pridobijo specifične izkušnje oz. znanja v 

povezavi s poučevanjem od bodočih učiteljev kemije ali univerze na področju kognitivne 

domene; (11) Šole pridobijo možnost izvajanja pouka izven šole; (12) Dodane vrednosti 

sodelovanja med šolami in bodočimi učitelji ter univerzo za učence; (13) Univerza pridobi 

povratne informacije od šol; (14) Univerza kot vez med podjetji ter šolo; (15) Univerza 

izobražuje bodoče učitelje; (16) Druge dodane vrednosti za univerzo.  

Z uporabo opisanih končnih verzij kodirnikov je bil analiziran celoten nabor zbranih 

vprašalnikov. 

 

 

3 Rezultati z diskusijo 

 

Z namenom preučevanja percepcije relevantnosti sodelovanja med »šolami-univerzo-

podjetji« z vidika ključnih deležnikov so bili zbrani rezultati glede na zastavljena raziskovalna 

vprašanja. 

3.1  Percepcija bodočih učiteljev kemije, učiteljev kemije in predstavnikov podjetij o 
relevantnosti sodelovanja med šolami in podjetji 

 

V tabeli 1 je predstavljenih 16 prepoznanih kategorij možnih odgovorov bodočih učiteljev 

kemije, učiteljev kemije in predstavnikov podjetji o relevantnosti sodelovanja med šolami in 

podjetji.  
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Tabela 1:  Delež pojavnosti posameznih kategorij, ki predstavljajo percepcijo ključnih deležnikov o 

relevantnosti sodelovanja med šolami in podjetji 

Pomen 

sodelo-

vanja z 

vidika 

Kategorija 
Dimenzija 

relevant.* 

Bodoči 

učitelji 
Učitelji 

Predstavniki 

podjetij 

f f(%) f f(%) f f(%) 

Učencev 

Seznanitev učencev s pomenom 

znanja kemije v družbi  
S, D 30 38.0 13 22.4 0 0.0 

Seznanitev učencev s poklicnimi 

možnostmi povezanimi s 

področjem kemije 

S, P 4 5.1 4 6.9 0 0.0 

Usmerjanje učencev v izbiro 

poklicev povezanih s področjem 

kemije 

S, P, D 7 8.9 6 10.3 0 0.0 

Učenci pridobijo nove izkušnje 

oz. znanja (v splošnem)  
S 7 8.9 2 3.4 0 0.0 

Učenci pridobijo 

specifične 

izkušnje oz. 

znanja  

na področju 

kognitivne 
domene 

S 9 11.4 10 17.2 1 33.3 

na področju 

afektivne 
domene 

S 5 6.3 1 1.7 0 0.0 

na področju 

spretnosti 
S 1 1.3 0 0.0 0 0.0 

Šol/ 

učiteljev 

Šole oz. učitelji pridobijo nova 

znanja (v splošnem) 
S, D 1 1.3 2 3.4 0 0.0 

Šole oz. učitelji 

pridobijo 

specifične 

izkušnje oz. 

znanja 

na področju 

kognitivne 
domene 

S, D 0 0.0 4 6.9 0 0.0 

Šole pridobijo sponzorstvo S, D 0 0.0 3 5.2 0 0.0 

Šole pridobijo možnost izvajanja 

pouka izven šole 
S, D 3 3.8 7 12.1 0 0.0 

Druge dodane vrednosti za učni 

proces 
S, D 4 5.1 1 1.7 0 0.0 

Podjetij 

Promocija podjetij S, D 4 5.1 1 1.7 0 0.0 

Podjetja pridobijo nove ideje  S, D 1 1.3 0 0.0 0 0.0 

Podjetja pridobijo kvalitetni 

bodoči kader 
S, P, D 3 3.8 4 6.9 2 66.7 

 

* S – dimenzija subjekta, D – družbena dimenzija, P – poklicna dimenzija 

 

Bodoči učitelji in učitelji kemije so izpostavili predvsem kategoriji Seznanitev učencev s 

pomenom znanja kemije v družbi (f=30, f%=38.0 %; f=13, f%=22.4 %) in Učenci pridobijo 

specifične izkušnje oz. znanja na področju kognitivne domene (f=9, f%=11.4 %; f=10, 

f%=17.2 %).  

Pri tem so bili tipični odgovori za kategorijo Seznanitev učencev s pomenom znanja 

kemije v družbi naslednji: 

Učitelj kemije A: »Učencem lahko pokažemo, kako uporabno je znanje, ki ga 

pridobijo.« 

Bodoči učitelj kemije A: »Preko sodelovanja lahko učenci spoznajo, da je znanje, ki 

ga pridobijo v šoli, uporabno v našem vsakdanu in da bi bili brez razvoja kemije 

prikrajšani za marsikatero stvar.« 
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Primera tipičnih odgovorov za kategorijo Učenci pridobijo specifične izkušnje oz. 

znanja na področju kognitivne domene:  

Učitelj kemije B: »Učenci vidijo proizvodnjo, spoznajo delovanje laboratorijev v 

podjetjih.« 

Bodoči učitelj kemije B: »Sodelovanje doprinese k temu, da učenci spoznajo 

določeno delo v podjetju, kaj vse raziskujejo oz. analizirajo.« 

 

Poleg navedenih dveh kategorij so učitelji kemije poudarili tudi pomen kategorij Šole 

pridobijo možnost izvajanja pouka izven šole (f =7, f%=12.1 %) in Usmerjanje učencev v 

izbiro poklicev povezanih s področjem kemije (f =6, f%=10.3 %). 

 

Primer tipičnega odgovora za kategorijo Šole pridobijo možnost izvajanja pouka 

izven šole: 

Učitelj kemije C: »Sodelovanje predstavlja veliko možnosti za ekskurzije in skupne 

aktivnosti.« 

 

Primer tipičnega odgovora za kategorijo Usmerjanje učencev v izbiro poklicev 

povezanih s področjem kemije:  

Učitelj kemije Č: »Sodelovanje olajša izbiro ali predstavlja motivacijo za nadaljnje 

izobraževanje.« 

 

Predstavniki podjetji so relevantnost sodelovanja prepoznali predvsem v sklopu kategorij 

Podjetja pridobijo kvalitetni bodoči kader (f=2, f%=66.7 %) in Učenci pridobijo specifične 

izkušnje oz. znanja na področju kognitivne domene (f=1, f%=33.3 %). 

 

Primer tipičnega odgovora za kategorijo Podjetja pridobijo kvalitetni bodoči kader:  

Predstavnik podjetja A: »Možnost pridobivanja novih kadrov.« 

 

Primer tipičnih odgovorov za kategorijo Učenci pridobijo specifične izkušnje oz. 

znanja na področju kognitivne domene: 

Predstavnik podjetja B: »Pridobivanje znanj glede odnosa do okolja, še posebej 

vode.« 

 

Kljub majhnemu vzorcu vključenih predstavnikov podjetij je iz rezultatov vidna 

raznolikost percepcije relevantnosti sodelovanja med šolami in podjetji v vseh treh dimenzijah 

relevantnosti učenja kemije. Vsi deležniki se zavedajo, da lahko učenci preko takšnega 

sodelovanja pridobivajo specifične izkušnje oz. znanja, predvsem v smislu vsebinskega 

spoznavanja podjetij.  

 

 

3.2 Percepcija bodočih učiteljev kemije, učiteljev kemije in predstavnikov podjetij o 
relevantnosti sodelovanja med podjetji in univerzo z bodočimi učitelji 

 

V tabeli 2 je predstavljenih 16 prepoznanih kategorij možnih odgovorov bodočih učiteljev 

kemije, učiteljev kemije in predstavnikov podjetji o relevantnosti sodelovanja med podjetji in 

univerzo z bodočimi učitelji. 
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Tabela 2:  Delež pojavnosti posameznih kategorij, ki predstavljajo percepcijo ključnih deležnikov o 

relevantnosti sodelovanja med podjetji in univerzo z bodočimi učitelji 

Pomen 

sodelo-

vanja z 

vidika 

Kategorija 
Dimenzija 

relevant.* 

Bodoči 

učitelji 
Učitelji 

Predstav-

niki 

podjetij 

f f(%) f f(%) f f(%) 

Bodočih 

učiteljev 

 

Bodoči učitelji pridobijo kontakte in 

veze  
S, P 6 9.7 2 5.0 0 0.0 

Bodoči učitelji pridobijo nove izkušnje 

oz. znanja (v splošnem) 
S 6 9.7 8 20.0 0 0.0 

Bodoči učitelji pridobijo 

specifične izkušnje oz. 

znanja, ki so posredno 

vezana na bodoče 

pedagoško delo 

na področju 

kognitivne 
domene 

S 8 12.9 2 5.0 1 33.3 

na področju 

spretnosti 
S 7 11.3 4 10.0 0 0.0 

Bodoči učitelji pridobijo 

specifične izkušnje oz. 

znanja neposredno 

vezana na bodoče 

pedagoško delo 

na področju 

kognitivne 
domene 

S, P, D 5 8.1 2 5.0  0 0.0 

na področju 

afektivne 
domene 

S, P, D 1 1.6 0 0.0 0 0.0 

Bodočih 

učiteljev 

in 

učencev 

Bodoči učitelji pridobijo 

izkušnje oz. znanja, ki 

jih bodo lahko vključili v 

učni proces 

na področju 

kognitivne 
domene 

S, P, D 15 24.2 9 22.5 0 0.0 

Bodočih 

učiteljev, 

univerze 

in 

podjetij 

Bodoči učitelji, univerze 

in podjetja si izmenjajo 

izkušnje oz. znanja 

na področju 

kognitivne 
domene 

S, P, D 2 3.2 4 10.0 1 33.3 

Podjetij 

Zaposleni v podjetjih 

pridobijo nove izkušnje 

oz. znanja  

na področju 

kognitivne 
domene 

S, P, D 1 1.6 1 2.5 0 0.0 

na področju 

afektivne 
domene 

S, D 1 1.6 1 2.5 0 0.0 

Podjetja pridobijo kvalitetni bodoči 

kader  
S, P, D 1 1.6 3 7.5 1 33.3 

Promocije podjetij S, D 2 3.2 0 0.0 0 0.0 

Univerze 

 

Univerza kot vez med bodočimi učitelji 

in podjetji ter šolo  
S, P, D 3 4.8 2 5.0 0 0.0 

Promocija univerze  S, D 2 3.2 0 0.0 0 0.0 

Univerza pridobi nove 

izkušnje oz. znanja 

na področju 

kognitivne 
domene 

S, P, D 1 1.6 1 2.5 0 0.0 

Drugo Preoblikovanje učnega načrta S, P, D 1 1.6 1 2.5 0 0.0 

 

* S – dimenzija subjekta, D – družbena dimenzija, P – poklicna dimenzija 

 

Bodoči učitelji in učitelji kemije so v zvezi z relevantnostjo sodelovanja med podjetji in 

univerzo z bodočimi učitelji izpostavili predvsem kategorije Bodoči učitelji pridobijo izkušnje 

oz. znanja na področju kognitivne domene, ki jih bodo lahko vključili v učni proces (f=15, 

f%=24.2 %; f=9, f%=22.5 %), Bodoči učitelji pridobijo nove izkušnje oz. znanja (v splošnem) 

(f=6, f%=9.7 %; f=8, f%=20.0 %) in Bodoči učitelji pridobijo specifične izkušnje na področju 
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spretnosti, ki so posredno vezane na bodoče pedagoško delo (f=7, f%=11.3 %; f=4, f%=10.0 

%). 

 

Pri tem so bili tipični odgovori za kategorijo Bodoči učitelji pridobijo izkušnje oz. znanja 

na področju kognitivne domene, ki jih bodo lahko vključili v učni proces naslednji: 

Učitelj kemije B: »Tudi bodoči učitelji lahko spoznajo proizvodnjo, delo, pogoje dela in 

potem to lažje prenašajo to znanje na učence.« 

Bodoči učitelj kemije C: »Pridobimo lahko konkretne ideje, kako vsakdanje situacije 

predstaviti skozi pouk in pri tem učiti vsebino, ki jo zahteva učni načrt.« 

 

Primera tipičnih odgovorov za kategorijo Bodoči učitelji pridobijo nove izkušnje oz. 

znanja (v splošnem):  

Učitelj kemije D: »Nova izkušnja, ki je dobrodošla in pomembna za bodoče učitelje.« 

Bodoči učitelj kemije Č: »Za nas kot bodoče učitelje je to odlična priložnost, da se na 

naši poti učenja še kaj naučimo in spoznamo nekaj novega.« 

 

Primera tipičnih odgovorov za kategorijo Bodoči učitelji pridobijo specifične izkušnje, 

ki so posredno vezane na bodoče pedagoško delo na področju spretnosti:  

Učitelj kemije E: »Pomembno za razvijanje retorike, pristopa do ljudi.« 

Bodoči učitelj kemije D: »Bodoči učitelji se naučijo primernega komuniciranja s 

podjetji.« 

 

Poleg navedenih treh kategorij so bodoči učitelji kemije poudarili tudi pomen kategorije 

Bodoči učitelji pridobijo specifične izkušnje oz. znanja, ki so posredno vezana na bodoče 

pedagoško delo na področju kognitivne domene (f=8, f%=12.9 %), ki jo je predlagal tudi eden 

izmed predstavnikov podjetij (f=1, f%=33.3 %), ter kategorijo Bodoči učitelji pridobijo 

kontakte in veze (f=6, f%=9.7 %). 

 

Primera tipičnih odgovorov za kategorijo Bodoči učitelji pridobijo specifične izkušnje oz. 

znanja, ki so posredno vezana na bodoče pedagoško delo na področju kognitivne domene:  

Bodoči učitelj kemije E: »Bodoči učitelji se spoznajo z dejavnostmi podjetij.« 

Predstavnik podjetja B: »Gre za poglobljeno osveščanje pedagoškega kadra, ki je nujno 

potrebno za dvig nivoja odnosa ljudi do narave.« 

 

Primer tipičnega odgovora za kategorijo Bodoči učitelji pridobijo kontakte in veze:  

Bodoči učitelj kemije A: »Bodoči učitelji kemije pridobijo kontakte. Lažje je namreč 

pristopiti k podjetju s prošnjo sodelovanja, če z njim ohranjaš stik skozi celotno 

pedagoško kariero.« 

 

Učitelji kemije so izpostavili tudi kategorijo Bodoči učitelji, univerze in podjetja si 

izmenjajo izkušnje oz. znanja na področju kognitivne domene (f=4, f%=10.0 %), kar je 

izpostavil tudi eden izmed predstavnikov podjetij (f=1, f%=33.3 %). Predstavniki podjetji so 

relevantnost sodelovanja prepoznali tudi v sklopu kategorij Podjetja pridobijo kvalitetni 

bodoči kader (f=1, f%=33.3 %). 

 

Primera tipičnih odgovorov za kategorijo Bodoči učitelji, univerze in podjetja si 

izmenjajo izkušnje oz. znanja na področju kognitivne domene  

Učitelj kemije F:  »Univerza in šole si delijo znanja in uspešne tehnike.« 

Predstavnik podjetja A: »Prenos znanja v obe smeri.« 
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Primer tipičnega odgovora za kategorijo Podjetja pridobijo kvalitetni bodoči kader:  

Predstavnik podjetja C: »Lahko najdemo skupna področja znanj, ki jih univerze 

intenzivno razvijajo za uporabo v praksi in prenašajo na študente.« 

 

Tudi v primeru prepoznavanja relevantnosti sodelovanja med podjetji in univerzo z 

bodočimi učitelji v odgovorih različnih deležnikov zaznamo veliko raznolikost, ki obsega vse 

tri dimenzije relevantnosti učenja kemije. Poleg usvajanja izkušenj in znanj kognitivne 

domene, ki so direktno prenosljiva v šolsko prakso, so bodoči učitelji in učitelji kemije 

poudarili tudi relevantnost sodelovanja med podjetji in univerzo z bodočimi učitelji pri 

razvijanju različnih spretnosti predvsem na področju komunikacije. 

 

3.3 Percepcija bodočih učiteljev kemije in učiteljev kemije o relevantnosti sodelovanja med 
šolami in univerzo z bodočimi učitelji 

 

V tabeli 3 je predstavljenih 16 prepoznanih kategorij možnih odgovorov bodočih učiteljev 

kemije, učiteljev kemije in predstavnikov podjetji o relevantnosti sodelovanja med šolami in 

univerzo z bodočimi učitelji. 

 

Bodoči učitelji in učitelji kemije so v zvezi z relevantnostjo sodelovanja med šolami in 

univerzo z bodočimi učitelji izpostavili predvsem kategorije Bodoči učitelji pridobijo nove 

izkušnje oz. znanja v povezavi s poučevanjem (v splošnem) (f=10, f%=16.9 %; f=6, f%=13.0 

%), Bodoči učitelji pridobijo specifične izkušnje oz. znanja neposredno vezana na bodoči 

pedagoški proces na področju kognitivne domene (f=9, f%=15.3 %; f=7, f%=15.2 %) in Šole oz. 

učitelji pridobijo izkušnje oz. znanja v povezavi s poučevanjem od bodočih učiteljev ali 

univerze (v splošnem) (f=6, f%=10.2 %; f=7, f%=15.2 %). 

 

Pri tem so bili tipični odgovori za kategorijo Bodoči učitelji pridobijo nove izkušnje oz. 

znanja v povezavi s poučevanjem (v splošnem) naslednji: 

Učitelj kemije C: »Bodoči učitelj pridobi ustrezne izkušnje.« 

Bodoči učitelj kemije F: »Bodoči učitelji lahko na šolah pridobivajo izkušnje, ki jim 

bodo pomagale na začetku lastnega dela v šoli.« 

 

Primera tipičnih odgovorov za kategorijo Bodoči učitelji pridobijo specifične izkušnje 

oz. znanja neposredno vezana na bodoči pedagoški proces na področju kognitivne 

domene: 

Učitelj kemije G: »Bodoči učitelji spoznavajo učence in njihove potrebe. « 

Bodoči učitelj kemije A: »Za bodoče učitelje je sodelovanje z učenci odlična priložnost 

za pridobivanje izkušenj, kakšna je stopnja znanja učencev, koliko so razvite njihove 

sposobnosti uporabe znanja, kakšno je njihovo zanimanje za raziskovanje.« 

 

Primera tipičnih odgovorov za kategorijo Šole oz. učitelji pridobijo izkušnje oz. znanja v 

povezavi s poučevanjem od bodočih učiteljev ali univerze (v splošnem): 

Učitelj kemije H: »Ob študiju se študenti seznanijo z najnovejšimi dognanji didaktike, 

učnimi metodami, pristopi in jih lahko prenesejo tudi nam, učiteljem.« 

Bodoči učitelj kemije Č: »Pomembno je, da učitelj ves čas sodeluje z univerzo in si na 

ta način pridobi nove informacije o tem, kako izvesti kakšne spremembe pri izvajanju 

projektnega učnega dela, pridobi informacije o kakšnih inovativnih metoda 

poučevanja.« 
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Tabela 3:  Delež pojavnosti posameznih kategorij, ki predstavljajo percepcijo ključnih deležnikov o 

relevantnosti sodelovanja med šolami in univerzo z bodočimi učitelji 

Pomen 

sodelovanja 

z vidika 

Kategorija 
Dimenzija 

relevant.* 

Bodoči 

učitelji 
Učitelji 

f f(%) f f(%) 

Bodočih 

učiteljev 

 

Bodoči učitelji izvajajo praktično pedagoško 

usposabljanje  
S, P, D 4 6.8 5 10.9 

Bodoči učitelji imajo v šoli možnost 

preizkušanja svojih idej in naučenega na 

fakulteti  

S, P, D 3 5.1 2 4.3 

Bodoči učitelji se predstavijo potencialnim 

bodočim delodajalcem  
S, P 4 6.8 0 0.0 

Bodoči učitelji pridobijo povratne 

informacije od učiteljev mentorjev  
S, P 1 1.7 3 6.5 

Bodoči učitelji pridobijo nove izkušnje oz. 

znanja v povezavi s poučevanjem (v 

splošnem) 

S, P, D 10 16.9 6 13.0 

Bodoči učitelji pridobijo 

specifične izkušnje oz. znanja 

neposredno vezana na bodoči 

pedagoški proces 

na 

področju 

kognitivne 

domene 

S, P, D 9 15.3 7 15.2 

Bodoči učitelji pridobijo 

specifične izkušnje oz. znanja, 

ki so posredno vezana na 

bodoče pedagoško delo 

na 

področju 

spretnosti 
S 0 0.0 2 4.3 

Bodočih 

učiteljev, 

univerze, 

šol 

Učitelji, bodoči učitelji in univerza si 

izmenjajo izkušnje oz. znanja v povezavi s 

poučevanjem  
S, P, D 0 0.0 6 13.0 

Šol  

Šole oz. učitelji pridobijo izkušnje oz. znanja 

v povezavi s poučevanjem od bodočih 

učiteljev ali univerze (v splošnem) 

S, D 6 10.2 7 15.2 

Šole oz. učitelji pridobijo 

specifične izkušnje oz. znanja v 

povezavi s poučevanjem od 

bodočih učiteljev ali univerze 

na 

področju 

kognitivne 

domene 

S, D 5 8.5 0 0.0 

Šole pridobijo možnost izvajanja pouka izven 

šole  
S, D 1 1.7 1 2.2 

Učencev 
Dodane vrednosti sodelovanja med šolami in 

univerzo z bodočimi učitelji za učence 
S, P, D 9 15.3 2 4.3 

Univerze 

Univerza pridobi povratne informacije od šol S, P, D 2 3.4 1 2.2 

Univerza kot vez med podjetji ter šolo  S, P, D 1 1.7 1 2.2 

Univerza izobražuje bodoče učitelje  S, P, D 3 5.1 3 6.5 

Druge dodane vrednosti za univerzo S, P, D 1 1.7 0 0.0 

* S – dimenzija subjekta, D – družbena dimenzija, P – poklicna dimenzija 

 

Poleg navedenih treh kategorij so bodoči učitelji kemije poudarili tudi pomen kategorije 

Dodane vrednosti sodelovanja med šolami in univerzo z bodočimi učitelji za učence (f=9, 

f%=15.3 %), učitelji kemije pa kategoriji Učitelji, bodoči učitelji in univerza si izmenjajo 

izkušnje oz. znanja v povezavi s poučevanjem (f=6, f%=13.0 %) in Bodoči učitelji izvajajo 

praktično pedagoško usposabljanje (f=5, f%=10.9 %). 
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Primer tipičnega odgovora za kategorijo Dodane vrednosti sodelovanja med šolami in 

univerzo z bodočimi učitelji za učence:  

Bodoči učitelj kemije A: »Sodelovanje predstavlja novo izkušnjo učencev, da se 

spoznajo z novim načinom dela.« 

 

Primer tipičnega odgovora za kategorijo Učitelji, bodoči učitelji in univerza si izmenjajo 

izkušnje oz. znanja v povezavi s poučevanjem: 

Učitelj kemije D: »Med univerzo in šolami tudi preko bodočih učiteljev poteka 

izmenjava znanj.« 

 

Primer tipičnega odgovora za kategorijo Bodoči učitelji izvajajo praktično pedagoško 

usposabljanje:  

Učitelj kemije I: »Šole predstavljalo vir praktičnega pedagoškega usposabljanja.« 

 

V primeru prepoznavanja relevantnosti sodelovanja med šolami in univerzo z bodočimi 

učitelji v odgovorih zaznamo veliko raznolikost pogledov bodočih učiteljev in učiteljev 

kemije, ki obsegajo vse tri dimenzije relevantnosti učenja kemije. Iz odgovorov je razvidno, 

da sodelovanje med šolami in univerzo z bodočimi učitelji predvsem predstavlja možnost 

pridobivanja novih izkušenj in znanja v povezavi s poučevanjem tako bodočih učiteljev kot 

učiteljev kemije. Možnost obojestranske izmenjave izkušenj, pa so zaznali le učitelji kemije. 

 

 

4 Zaključki 

 

Pri razvoju učnih načrtov s področja naravoslovnih predmetov je zaradi pomena 

naravoslovja za trajnostni gospodarski in družbeni razvoj pomembno izhajati iz konsenza med 

ključnimi deležniki. Le-ti lahko vsak s svojega vidika pomembno doprinesejo h 

kakovostnemu in smiselno zastavljenemu pouku naravoslovnih predmetov glede na aktualne 

družbene potrebe. Eno od možnih izhodišč za takšen razmislek je relevantnost izobraževanja 

na specifičnem strokovnem področju.  

Pristop, ki prispeva k razvoju vseh treh dimenzij relevantnosti kemijskega izobraževanja, 

in sicer dimenzije subjekta, družbene dimenzije in poklicne dimenzije, lahko vključuje 

sodelovanje podjetij in šol (Hofstein in Kesner, 2006; 2015). Na osnovi večletnega uspešnega 

sodelovanja med »šolami-univerzo-podjetji« in širše prepoznane dodane vrednosti takšnega 

sodelovanja, so v zadnjih letih v nekaterih državah vpeljali tudi sistemske ukrepe v podporo 

smiselnemu udejanjenju takšnega sodelovanja, npr. kot predpisani del tematskih področij 

učnega načrta za kemijo na Finskem (Turley, 2015). 

Kot izhodišče za nadaljnje skupne aktivnosti v Sloveniji v smislu sooblikovanje smernic 

bodočega pouka kemije, sodelovanja pri razvoju učnih načrtov s področja kemije, ipd. lahko z 

vidika preučevane percepcije relevantnosti sodelovanja med »šolami-univerzo-podjetji« 

izpeljemo, da so tudi v našem okolju prepoznane možne dodane vrednosti takšnega 

sodelovanja z vidika različnih deležnikov. Utemeljitve učiteljev kemije, bodočih učiteljev in 

predstavnikov podjetij so vključevale vse tri dimenzije relevantnosti kemijskega 

izobraževanja (dimenzije subjekta, družbene dimenzije in poklicne dimenzije), ki so se v 

odgovorih deležnikov pogosto tudi prekrivale, saj se je vsebina nanašala na vidike več 

dimenzij hkrati. Med najpomembnejšimi ugotovitvami gre izpostaviti, da se različni deležniki 

zavedajo dodane vrednosti tako z vidika učencev in šol, (bodočih) učiteljev kemije in 

univerze ter podjetij. Pri tem so posebej izpostavili, da se ob takšnem sodelovanju učenci 

seznanijo s pomenom znanja kemije v družbi, omogočeno je usmerjanje učencev v izbiro 

poklicev povezanih s področjem kemije, vsi udeleženi pridobijo dodatne specifične izkušnje 
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oz. znanja kemije, ter da lahko na takšen način dolgoročno šole in podjetja pridobijo kvalitetni 

bodoči kader. 

V nadaljnjih raziskavah je smiselno podrobneje preučiti percepcijo relevantnosti 

kemijskega izobraževanja pri predstavnikih posameznih deležnikov ob uporabi strukturiranih 

intervjujev, ter na osnovi novih spoznanj razmisliti tudi o možnostih nadgradnje modela 

relevantnosti kemijskega izobraževanja. Razmisliti velja tudi o možnostih, kako spodbuditi 

različne deležnike, da bi v sodelovanje »šola-univerza-podjetja« čimbolj usmerjeno prispevali 

glede na lastne potrebe in možnosti doprinosa k kakovostnemu izobraževanju prihodnosti. 

 

 

5 Zahvala 

 

Raziskovalno delo predstavlja del projekta z naslovom Razvoj in evalvacija modela za 

povezovanje “univerza-industrija-šola” s področja integracije trajnostnega razvoja v pouk 

kemije v okviru Internega razpisa za financiranje raziskovalnih in umetniških projektov 

2016/17 Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. 
 

 

6 Literatura 

 
Bennett, J. in Lubben, F. (2006). Context-based chemistry: The Salters approach. International 

Journal of Science Education, 28, 999-1015. 

Childs, P. E. (2006). Relevance, relevance, relevance. Physical Sciences Magazine, 5, 14. 

Eilks, I. in Hofstein, A. (2015). From some historical reflections on the issue of relevance of 

chemistry education towards a model and an advance organizer–A prologue. V I. Eliks in A. 

Hofstein (ur.),  Relevant chemistry education (str. 1-10). SensePublishers. 

Hofstein, A. in Kesner, M. (2006). Industrial chemistry and school chemistry: Making chemistry 

studies more relevant. International Journal of Science Education, 28, 1017-1039.   

Hofstein, A. in Kesner, M. (2015). Learning from and about industry for relevant chemistry 

education. In I. Eliks, & A. Hofstein (ur.), Relevant Chemistry Education (str. 285-299). 

SensePublishers. 

Hofstein, A., Eilks, I. in Bybee, R. (2011). Societal issues and their importance for contemporary 

science education: A pedagogical justification and the state of the art in Israel, Germany and the 

USA. International Journal of Science and Mathematics Education, 9, 1459-1483. 

King, D. (2012). New perspectives on context-based chemistry education: Using a dialectical 

sociocultural approach to view teaching and learning. Studies in Science Education, 48(1), 51-87. 

Mandler, D., Mamlok-Naaman, R., Blonder, R., Yayon, M. in Hofstein, A. (2012). High-school 

chemistry teaching through environmentally oriented curricula. Chemistry Education Research 

and Practice, 13(2), 80-92. 

Marks, R. in Eilks, I. (2009). Promoting scientific literacy using a sociocritical and problem-oriented 

approach to chemistry teaching: Concepts, examples, experiences. International Journal of 

Environmental and Science Education, 4(3), 231-245. 

Rannikmae, M., Teppo, M. in Holbrook, J. (2010). Popularity and relevance of science education 

literacy: Using a context-based approach. Science Education International, 21(2), 116-125. 

Simon, S. in Amos, R. (2011). Decision making and use of evidence in a socio-scientific problem on 

air quality. In Socio-scientific Issues in the Classroom (str. 167-192). Springer Netherlands. 

http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Razpisi/2015/2015_Interni_razpis_za_financiranje_raziskovalnih_in_umetni%C5%A1kih_projektov.pdf


419 

 

Stuckey, M., Hofstein, A., Mamlok-Naaman, R. in Eilks, I. (2013). The meaning of ‘relevance’in 

science education and its implications for the science curriculum. Studies in Science 

Education, 49(1), 1-34. 

Turley, A. (2015). Finland to emphasise topics for basic education. Education in Chemistry. Royal 

Society of Chemistry <https://eic.rsc.org/news/finland-to-emphasise-topics-for-basic-

education/2000235.article> 

 

 

Kratka predstavitev avtorjev 

ŠPELA HRAST, asist., je  študentka 2. letnika doktorskega študijskega programa Izobraževanje učiteljev in 

edukacijske vede, smer Izobraževanje učiteljev, ter asistenka za področje kemijskega izobraževanja, zaposlena 

na Univerze v Ljubljani Pedagoški fakulteti, Slovenija. Raziskovalno deluje na področju didaktike biologije in 

kemije. 

Izr. prof. dr. VESNA FERK SAVEC je izredna profesorica za področje kemijskega izobraževanja, zaposlena 

na Univerze v Ljubljani Pedagoški fakulteti, Slovenija. Raziskovalno deluje na področju razvoja in optimizacije 

različnih pristopov poučevanja kemije na vseh ravneh izobraževanja ter evalvacije učnih pripomočkov v 

tradicionalni in e-obliki. 

  


