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Povzetek 

 

Nizka motivacija za učenje kemije še vedno predstavlja izziv na področju kemijskega izobraževanja. 

Pogost razlog zanjo je, da učenci ne vidijo povezav med vsebino kemijskega izobraževanja in 

njihovim osebnim življenjem ter družbo. Možnost za preseganje te problematike in doseganje 

relevantnosti kemijskega izobraževanja za učence v vseh treh dimenzijah relevantnosti (dimenziji 

subjekta, družbeni in poklicni dimenziji) predstavlja kemijsko izobraževanje, ki temelji na sodelovanju 

med »šolami-univerzo-podjetji«. Z namenom spodbuditve sodelovanja med »šolami-univerzo-

podjetji« v slovenskem prostoru je bilo v študijskem letu 2016/17 v okviru izvajanja dveh študijskih 

programov izobraževanja bodočih učiteljev kemije na Univerzi v Ljubljani takšno sodelovanje 

izvedeno. Glavni namen prispevka je preučiti povezavo te izkušnje s percepcijo bodočih učiteljev 

kemije o relevantnosti sodelovanja med »šolami-univerzo-podjetji«. Vzorec raziskave predstavlja 33 

študentov, bodočih učiteljev kemije v osnovnih in srednjih šolah, ki so bili udeleženci omenjenega 

sodelovanja. V raziskavi je bil za pridobitev informacij glede percepcije bodočih učiteljev kemije o 

relevantnosti sodelovanja pred in po izkušnji sodelovanja uporabljen vprašalnik. Na podlagi 

pridobljenih rezultatov je bilo ugotovljeno, da je izkušnja sodelovanja med »šolami-univerzo-podjetji« 

pri bodočih učiteljih kemije povezana z večjim deležem odgovorov, ki se nanašajo na percepcijo 

relevantnosti sodelovanja iz vidika različnih dimenzij relevantnosti kemijskega izobraževanja - 

dimenzije subjekta (šol, bodočih učiteljev, univerze, podjetij), poklicne dimenzije in družbene 

dimenzije. Pri tem je posebej izpostavljena kognitivna domena, in sicer usvajanje znanj in izkušenj 

učencev ter bodočih učiteljev kemije, med učitelji kemije, bodočimi učitelji kemije in univerzo pa 

proces izmenjave novih znanj in izkušenj v nasprotju z zgolj enostranskim prenosom med različnimi 

deležniki. 

Ključne besede:  sodelovanje med »šolami-univerzo-podjetji«, relevantnost kemijskega 

izobraževanja, bodoči učitelji kemije 

Abstract 

 
Low motivation for chemistry learning still represents a challenge in the field of chemistry education. 

A frequently mentioned reason is that students do not see the connections between the content of the 

chemistry education and their personal life and society. Applying chemistry education based on 

industry collaboration to teaching practice represents the possibility to overcome this issue and to 

enhance and contributing to all three dimensions of the relevance of chemistry education (an 

individual, a societal and a vocational dimension). In order to encourage the "schools-university-

industry" cooperation in Slovenia, this kind of collaboration 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. The main purpose of this paper is to examine the 
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connection between this experience and the perception of the relevance of "schools-university-

industry" cooperation from the point of view of future chemistry teachers. The sample consists of 33 

students, future chemistry teachers in elementary and secondary schools, who participated in the 

mentioned "schools-university-industry" cooperation. In the survey, a questionnaire was used to obtain 

the information regarding the perception of future chemistry teachers about the relevance of 

collaboration before and after the experience of the cooperation. The results indicate that the 

experience of "schools-university-industry" collaboration is connected with the higher proportion of 

students’ responses related to their perceptions of the relevance of the collaboration from the aspects 

of different dimensions of the relevance of chemistry education - an individual, a societal and a 

vocational dimension. The cognitive domain is particularly exposed, namely as the acquisition of 

knowledge and experiences of students and future chemistry teachers or as the process of exchanging 

knowledge and experiences between teachers, future teachers and university, in contrast to one-sided 

transmission between different stakeholders. 
 

Keywords:  "schools-university-industry” cooperation ", the relevance of chemistry education, 

future chemistry teachers  
 

 

1. Uvod 

 

Nepriljubljenost naravoslovnih predmetov, zlasti fizike in kemije, ostaja eden glavnih 

izzivov naravoslovnega izobraževanja (Krapp in Prenzel, 2011; Osborne in Dillon, 2008). 

Raziskovalci nepriljubljenost naravoslovnih predmetov pogosto povezujejo s pomanjkanjem 

motivacije in/ali nezadostnim interesom učencev (Jenkins, 2005; Osborne, Simon in Collins, 

2003). Zadnji rezultati Programa mednarodne primerjave dosežkov učencev (PISA) kažejo, 

da je notranja motivacija slovenskih 15-letnikov za učenje naravoslovja, merjena z vprašanji 

glede uživanja pri učenja naravoslovja, pod povprečjem držav članic Organizacije za 

ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) (OECD, 2016). 

 Pogosto naveden razlog učencev za nizko motivacijo pri predmetu kemije je, da ne vidijo 

povezav med vsebino kemijskega izobraževanja na eni strani in njihovim osebnim življenjem 

ter družbo na drugi strani (Dillon, 2009; Gilbert, 2006). Za preseganje te problematike 

trenutne izobraževalne smernice predlagajo, naj učitelji kemije naredijo kemijsko 

izobraževanje bolj relevantno (Eilks in Hofstein, 2015), za kar je najprej potrebno razumeti, 

kaj relevantno učenje pomeni. Pojem relevantnosti (ang. relevance) je v literaturi pogosto 

uporabljen, vendar velikokrat različno interpretiran. Stuckey s sodelavci (2013) je različne 

interpretacije relevantnosti vsebinsko združil v pet glavnih skupin, pri katerih je relevantnost: 

(1) opredeljena kot sinonim za interes učencev; (2) opredeljena kot učenčevo dojemanje 

smiselnosti za razumevanje kontekstov, ki so povezani z njihovim življenjem; (3) povezana s 

potrebami učencev; (4) opredeljena v smislu dejanskih učinkov za posameznike in družbo (5) 

opredeljena večdimenzionalno in kot kombinacija izbranih elementov iz navedenih kategorij 

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

Na podlagi sinteze literature je Stuckey s sodelavci (2013) predlagal večdimenzionalno 

opredelitev relevantnosti naravoslovnega izobraževanja, ki sta jo raziskovalca Eliks in 

Hofstein (2015) prilagodila za kemijsko izobraževanje. Učenje kemije je tako opredeljeno kot 

relevantno učenje, kadar ima pozitivne posledice za učenčevo življenje. Pri tem ni nujno, da 

se učenec teh posledic že zaveda. Predlagano opredelitev relevantnosti kemijskega 

izobraževanja sestavljajo tri dimenzije: (1) dimenzija subjekta; (2) družbena dimenzija in (3) 

poklicna dimenzija, pri čemer vsaka dimenzija pokriva tako notranje in zunanje komponente, 

pa tudi vidike sedanjega in prihodnjega pomena (Eilks in Hofstein, 2015). Omenjene 

dimenzije relevantnosti kemijskega izobraževanja so medsebojno povezane in se lahko delno 

prekrivajo (Stuckey idr., 2013).  
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Prispevek k določeni dimenziji relevantnosti kemijskega izobraževanja zavisi od izbranega 

konteksta in pristopa (Gilbert, 2006; Stuckey idr., 2013). Za povečanje vseh treh dimenzij 

raziskovalca Hofstein in Kesner (2006, 2015) predlagata vpeljavo kemijskega izobraževanja, 

ki temelji na sodelovanju industrije in šol. Kemijsko izobraževanje, ki ne vključuje vidika 

industrije, ignorira eno najpomembnejših gospodarskih in ekoloških značilnosti sodobnega 

življenja in njegovih tehnoloških dosežkov. S tem je zamujena priložnost, da z uporabo 

avtentičnih in včasih tudi spornih situacij, razvijamo razumevanje kemije v vsakdanjem 

življenju in omogočamo učencem spoznavanje povezav med kemijo, gospodarstvom in 

družbo (Hofstein in Kesner, 2006, 2015). Takšno sodelovanje poudarja družbeno-ekonomske 

in okoljske posledice kemije, zato lahko predstavlja tudi možnost za doseganje ciljev s 

področja trajnostnega razvoja  (Burmeister, Rauch in Eilks, 2012; Jegstad in Sinnes, 2015). 

Učenci so pri tem spodbujeni ne le k razvijanju svojega družbeno relevantnega kemijskega 

znanja, ampak tudi k razvijanju svojih sposobnosti za vrednotenje vprašanj povezanih s 

kemijo, npr. vprašanj glede možnega prispevanja kemije k trajnostnim skupnostim ali 

vprašanj glede ustreznega upravljanja naravnih virov v prihodnosti (Burmeister in Eilks, 

2012).  

Primer dobre prakse na področju sodelovanja med »šolami-univerzo-podjetji« v 

kemijskem izobraževanju predstavlja izraelsko izobraževanje, kjer so več kot dve desetletji 

sistematično razvijali in implementirali učna gradiva, osredinjena na kemijo v industriji. Pri 

tem je glavni cilj projekta predstavljalo učenje kemijskih konceptov v kontekstu industrije z 

namenom predstavitve relevantnosti kemije za osebno življenje učencev in za družbo, v kateri 

živijo. Pri tem glavna raziskovalca Hofstein in Kesner (2006, 2015) izpostavljata, da je za 

razvoj in izvajanje takšnega pristopa, bistvenega pomena tesno sodelovanje različnih 

partnerjev - strokovnjakov iz industrije, bodočih učiteljev kemije, učiteljev v praksi, 

ministrstva pristojnega za izobraževanje in strokovnjakov iz univerze (Hofstein in Kesner, 

2006; 2015). 

Primer dobro uveljavljenega sodelovanja med »šolami-univerzo-podjetji« na področju 

kemijskega izobraževanja predstavlja tudi izobraževanje na Finskem, kjer takšno sodelovanje 

predstavlja del njihovega učnega načrta. Pri tem imajo vsi sodelujoči (strokovnjaki iz 

industrije, bodoči učitelji, učitelji v praksi, strokovnjaki iz univerze) tudi priložnost izmenjave 

svojega strokovnega znanja v skupnem raziskovalnem in učnem okolju LUMA Center 

Finland. Za kemijsko izobraževanje najpomembnejši del centra predstavlja kemijski 

laboratorij ChemistryLab Gadolin, ki deluje v okviru LUMA Center University of Helsinki, 

kjer dejavnosti razvite v okviru sodelovanja med »šolami-univerzo-podjetji« poleg učencev 

vključujejo tudi aktivne in bodoče učitelje kemije (Aksela, 2008; Ikävalko, 2016; Juntunen & 

Aksela, 2014; Vihma & Aksela, 2014).  

V okviru predmetov Eksperimentalno in projektno delo (v študijskem programu 

dvopredmetni učitelj Univerze v Ljubljani, Pedagoška fakulteta) in Didaktika kemije za 

srednje šole II (v študijskem programu kemijsko izobraževanje/enopredmetni učitelj Univerze 

v Ljubljani, Fakultete za kemijo in kemijsko izobraževanje) je bilo v študijskem letu 2016/17 

izvedeno sodelovanje med »šolami-univerzo-podjetji«, s čimer smo želeli spodbuditi, da bi v 

prihodnje učenje in poučevanje kemije tudi v slovenskem prostoru v večji meri potekalo glede 

na potrebe in vsebine iz lokalnega okolja in tako postalo za učence bolj relevantno v vseh treh 

dimenzijah relevantnosti kemijskega izobraževanja. Glavni namen prispevka je bil preučiti 

povezavo te izkušnje s percepcijo bodočih učiteljev kemije o relevantnosti sodelovanja med 

»šolami-univerzo podjetji«. V ta namen so bila oblikovana naslednja raziskovalna vprašanja: 

 Kakšna je povezava izkušnje sodelovanja med »šolami-univerzo-podjetji« s percepcijo 

bodočih učiteljev kemije o relevantnosti sodelovanja med šolami in podjetji? 
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 Kakšna je povezava izkušnje sodelovanja med »šolami-univerzo-podjetji« s percepcijo 

bodočih učiteljev kemije o relevantnosti sodelovanja med podjetji in univerzo z 

bodočimi učitelji? 

 Kakšna je povezava izkušnje sodelovanja med »šolami-univerzo-podjetji« s percepcijo 

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

učitelji? 

 

 

2. Metoda 

 

2.1 Vzorec 

 

Vzorec je sestavljalo 33 študentov, bodočih učiteljev kemije v osnovnih in srednjih šolah 

(27 ženskega spola in 6 moškega spola), ki 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 sodelovanja 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  Potek raziskave 

 

2.3.1  Opis intervencije 

V letnem semestru študijskega leta 2016/17 so bodoči učitelji kemije v okviru predmetov 

Eksperimentalno in projektno delo (UL PEF) in Didaktika kemije za srednje šole II (UL 

FKKT) pridobili izkušnje na področju sodelovanja med »šolami-univerzo podjetji«. Študentje 

so ob uporabi projektnega učnega dela (PUD) v stopnjah iniciative, skiciranja, načrtovanja, 

izvedbe in sklepne faze  PUD v sodelovanju z učitelji kemije, visokošolskimi učitelji in 

sodelavci ter predstavniki podjetij preučili možnosti za realizacijo ciljev učnega načrta za 

kemijo v povezavi z vsebinami iz lokalnega okolja. Osrednji dogodek sklepne faze z 

naslovom Kemija z mislijo na jutri je bil posvečen obeležitvi Dneva Zemlje (Kemija z mislijo 

na jutri, b.d.). Glavni namen dogodka je bil predvsem:  

 Izvedba različnih aktivnosti učencev za poglabljanje znanja kemije in razumevanja 

njegove vloge v povezavi z vsakdanjimi izkušnjami učencev in smernicami 

trajnostnega razvoja. 

 Izmenjava idej, znanja in izkušenj med »šolami-univerzo-podjetji« v želji, da bi v 

prihodnje učenje in poučevanje kemije v naših šolah v večji meri potekalo glede 

na potrebe in vsebine iz lokalnega okolja v skladu s smernicami trajnostnega razvoja. 

 

2.3.2  Opis zbiranja podatkov 

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

kemije izpolnili ob začetku in koncu letnega semestra študijskega leta 2016/17 (februar in maj 
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2017). Do konca zbiranja podatkov (junij 2017) smo prejeli izpolnjene vprašalnike od vseh 

bodočih učiteljev kemije (n=32; 100 % odziv) tako za začetni kot končni vprašalnik. 

 

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 

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 15 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) Učitelji, bodoči učitelji in univerza si izmenjajo izkušnje oz. 

znanja v povezavi s poučevanjem; (8) Šole oz. učitelji pridobijo izkušnje oz. znanja v 

povezavi s poučevanjem od bodočih učiteljev kemije ali univerze (v splošnem); (9) Šole oz. 

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

učiteljev kemije ali univerze na področju kognitivne domene; (10) Šole pridobijo možnost 

izvajanja pouka izven šole; (11) Dodane vrednosti sodelovanja med šolami in bodočimi 
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učitelji ter univerzo za učence; (12) Univerza pridobi povratne informacije od šol; (13) 

Univerza kot vez med podjetji ter šolo; (14) Univerza izobražuje bodoče učitelje; (15) 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 povezave izkušnje sodelovanja med »šolami-univerzo-podjetji« s 

percepcijo bodočih učiteljev kemije o relevantnosti sodelovanja med »šolami-univerzo 

podjetji« so bili zbrani rezultati glede na zastavljena raziskovalna vprašanja. 

 

3.1 Povezava izkušnje sodelovanja med »šolami-univerzo-podjetji« s percepcijo bodočih 

učiteljev kemije o relevantnosti sodelovanja med šolami in podjetji 
 

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

kemije o relevantnosti sodelovanja med šolami in podjetji.  

 
Tabela 1: Delež pojavnosti posameznih kategorij, ki predstavljajo percepcijo bodočih učiteljev kemije 

o relevantnosti sodelovanja med šolami in podjetji, pred in po izkušnji sodelovanja med »šolami-

univerzo-podjetji« 

Pomen 

sodelovanja 

z vidika 

Kategorija 
Pred izkušnjo Po izkušnji 

f f(%) f f(%) 

Učencev 

Seznanitev učencev s pomenom znanja kemije 

v družbi  
30 38.0 17 21.3 

Seznanitev učencev s poklicnimi možnostmi 

povezanimi s področjem kemije 
4 5.1 1 1.3 

Usmerjanje učencev v izbiro poklicev 

povezanih s področjem kemije 
7 8.9 5 6.3 

Učenci pridobijo nove izkušnje oz. znanja (v 

splošnem)  
7 8.9 11 13.8 

Učenci pridobijo 

specifične izkušnje 

oz. znanja 

na področju kognitivne 

domene 
9 11.4 16 20.0 

na področju afektivne 

domene 
5 6.3 1 1.3 

na področju spretnosti 1 1.3 0 0.0 

Šol/ 

učiteljev 

Šole oz. učitelji pridobijo nova znanja (v 

splošnem) 
1 1.3 2 2.5 

Šole oz. učitelji 

pridobijo specifične 

izkušnje oz. znanja 

na področju kognitivne 

domene 
0 0.0 1 1.3 

Šole pridobijo sponzorstvo 0 0.0 1 1.3 

Šole pridobijo možnost izvajanja pouka izven šole 3 3.8 4 5.0 

Druge dodane vrednosti za učni proces 4 5.1 3 3.8 

Podjetij 

Promocija podjetij 4 5.1 7 8.8 

Podjetja pridobijo nove ideje  1 1.3 3 3.8 

Podjetja pridobijo kvalitetni bodoči kader 3 3.8 6 7.5 

Druge dodane vrednosti za podjetja 0 0.0 2 2.5 
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Bodoči učitelji kemije so po izkušnji sodelovanja med »šolami-univerzo-podjetji« v zvezi 

z relevantnostjo sodelovanja med šolami in podjetji z večjim deležem odgovorov 

izpostavljali predvsem kategoriji Učenci pridobijo specifične izkušnje oz. znanja na področju 

kognitivne domene (fpred=9, f%pred=11.4 %; fpo=16, f%po=20.0 %) in Učenci pridobijo nove 

izkušnje oz. znanja (v splošnem) (fpred=7, f%pred=8.9 %; fpo=11, f%po=13.8 %). Pri prvi 

kategoriji so se njihovi tipični odgovori osredinjali na vsebinsko spoznavanje dejavnosti 

podjetij, pri drugi kategoriji pa so njihovi odgovori poudarjali predvsem pomen novega oz. 

dodatnega znanja in izkušenj učencev v splošnem. 

Po izkušnji sodelovanja med »šolami-univerzo-podjetji« so bodoči učitelji kemije z 

manjšim deležem odgovorov poudarjali predvsem kategoriji Seznanitev učencev s pomenom 

znanja kemije v družbi (fpred=30, f%pred=38.0 %; fpo=17, f%po=21.3 %) in Učenci pridobijo 

specifične izkušnje na področju afektivne domene (fpred=5, f%pred=6.3 %; fpo=1, f%po=1.3 %). 

Pri prvi kategoriji so bodoči učitelji kemije po sodelovanju redkeje izpostavljali učenčevo 

spoznavanje uporabe kemije v vsakdanjem življenju, lokalnem okolju in industriji, pri drugi 

kategoriji pa so se tipični odgovori več bodočih učiteljev kemije pred izkušnjo sodelovanja 

osredinjali na relevantnost sodelovanja med šolami in podjetji za spodbujanje motivacije in 

večjega zanimanja za predmet kemije, po zaključenem sodelovanju pa je to izpostavil samo še 

en bodoči učitelj kemije.  

 

Iz rezultatov lahko zaznamo, da je izkušnja sodelovanja med »šolami-univerzo-podjetji« 

pri bodočih učiteljih kemije povezana predvsem z večjim deležem odgovorov, ki se nanašajo 

na percepcijo relevantnosti sodelovanja med šolami in podjetji za usvajanje izkušenj in znanj 

kognitivne domene, kar lahko s strani opredelitve relevantnosti kemijskega izobraževanja 

uvrstimo v dimenzijo subjekta - učenca. Zdi se, da lahko na osnovi rezultatov predpostavimo 

premik percepcije bodočih učiteljev kemije iz splošnejših idej, kot npr. seznanitev učencev s 

pomenom znanja kemije v družbi, k idejam, ki izhajajo iz njihove specifične izkušnje v 

podjetju. 

 

3.2 Povezava izkušnje sodelovanja med »šolami-univerzo-podjetji« s percepcijo bodočih 

učiteljev kemije o relevantnosti sodelovanja med podjetji in univerzo z bodočimi učitelji 

 

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

kemije o relevantnosti sodelovanja med podjetji in univerzo z bodočimi učitelji. 

 

Bodoči učitelji kemije so po izkušnji sodelovanja med »šolami-univerzo-podjetji« v zvezi 

z relevantnostjo sodelovanja med podjetji in univerzo z bodočimi učitelji z večjim deležem 

odgovorov izpostavljali predvsem kategorije Bodoči učitelji pridobijo izkušnje oz. znanja na 

področju kognitivne domene, ki jih bodo lahko vključili v učni proces (fpred=15, f%pred=24.2 %; 

fpo=21, f%po=30.0 %), Bodoči učitelji pridobijo nove izkušnje oz. znanja (v splošnem) (fpred=6, 

f%pred=9.7 %; fpo=12, f%po=17.1 %) in Promocije podjetij (fpred=2, f%pred=3.2 %; fpo=8, f%po=11.4 

%). Pri prvi kategoriji so se tipični odgovori bodočih učiteljev kemije osredinjali na 

pridobivanje novih in konkretnih primerov, idej ter gradiv za izvajanje pouka, pa tudi na 

pomen spoznavanja možnosti zaposlovanja v podjetjih, ki jim bo omogočal kasnejšo 

predstavitev učencem in njihovo usmerjanje v primerno smer nadaljnjega izobraževanja. Pri 

drugi kategoriji so njihovi odgovori poudarjali pomen novega oz. dodatnega znanja in 

izkušenj bodočih učiteljev v splošnem, pri tretji kategoriji pa so izpostavljali možnost 

predstavitve podjetij. 
 

Tudi v primeru prepoznavanja relevantnosti sodelovanja med podjetji in univerzo z 

bodočimi učitelji lahko iz rezultatov zaznamo, da je izkušnja sodelovanja med »šolami-
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univerzo-podjetji« pri bodočih učiteljih kemije povezana predvsem z večjim deležem 

odgovorov glede percepcije relevantnosti sodelovanja iz vidika usvajanja izkušenj in znanj 

kognitivne domene. Pri tem lahko s strani opredelitve relevantnosti kemijskega izobraževanja 

usvajanje izkušenj in znanj kognitivne domene uvrstimo v dimenzijo subjekta – bodočega 

učitelja, zaradi izpostavljanja prenosljivosti teh znanj v šolsko prakso (kategorija Bodoči 

učitelji pridobijo izkušnje oz. znanja na področju kognitivne domene, ki jih bodo lahko 

vključili v učni proces) pa tudi v poklicno in družbeno dimenzijo relevantnosti kemijskega 

izobraževanja. 

 
Tabela 2: Delež pojavnosti posameznih kategorij, ki predstavljajo percepcijo bodočih učiteljev kemije 

o relevantnosti sodelovanja med podjetji, pred in po izkušnji sodelovanja med »šolami-univerzo-

podjetji« 

Pomen 

sodelovanja 

z vidika 

Kategorija 

Pred 

izkušnjo 

Po  

izkušnji 

f f(%) f f(%) 

Bodočih 

učiteljev 

kemije 

 

Bodoči učitelji pridobijo kontakte in veze  6 9.7 4 5.7 

Bodoči učitelji pridobijo nove izkušnje oz. znanja 

(v splošnem) 
6 9.7 12 17.1 

Bodoči učitelji pridobijo 

specifične izkušnje oz. 

znanja, ki so posredno 

vezana na bodoče 

pedagoško delo 

na področju 

kognitivne domene 
8 12.9 7 10.0 

na področju 

spretnosti 
7 11.3 5 7.1 

Bodoči učitelji pridobijo 

specifične izkušnje oz. 

znanja neposredno vezana 

na bodoče pedagoško delo  

na področju 

kognitivne domene 
5 8.1 4 5.7 

na področju 

afektivne domene 
1 1.6 0 0.0 

Bodočih 

učiteljev 

kemije in 

učencev 

Bodoči učitelji pridobijo 

izkušnje oz. znanja, ki jih 

bodo lahko vključili v učni 

proces 

na področju 

kognitivne domene 
15 24.2 21 30.0 

Bodočih 

učiteljev 

kemije, 

univerze in 

podjetij 

Bodoči učitelji, univerze in 

podjetja si izmenjajo 

izkušnje oz. znanja 

na področju 

kognitivne domene 
2 3.2 1 1.4 

Podjetij 

Zaposleni v podjetjih 

pridobijo nove izkušnje oz. 

znanja   

na področju 

kognitivne domene 
1 1.6 4 5.7 

na področju 

afektivne domene 
1 1.6 0 0.0 

Podjetja pridobijo kvalitetni bodoči kader  1 1.6 3 4.3 

Promocije podjetij 2 3.2 8 11.4 

Univerze 

 

Univerza kot vez med bodočimi učitelji in podjetji 

ter šolo  
3 4.8 1 1.4 

Promocija univerze  2 3.2 0 0.0 

Univerza pridobi nove 

izkušnje oz. znanja 

na področju 

kognitivne domene 
1 1.6 0 0.0 

Drugo Preoblikovanje učnega načrta 1 1.6 0 0.0 
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3.3 Povezava izkušnje sodelovanja med »šolami-univerzo-podjetji« s percepcijo bodočih 

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

V tabeli 3 je predstavljenih 15 prepoznanih kategorij možnih odgovorov bodočih učiteljev 

kemije o relevantnosti sodelovanja med šolami in univerzo z bodočimi učitelji. 
 

Tabela 3: Delež pojavnosti posameznih kategorij, ki predstavljajo percepcijo bodočih učiteljev kemije 

o relevantnosti sodelovanja med šolami in univerzo z bodočimi učitelji, pred in po izkušnji sodelovanja 

med »šolami-univerzo-podjetji« 

Pomen 

sodelovanja 

z vidika 

Kategorija 

Pred 

izkušnjo 

Po  

izkušnji 

f f(%) f f(%) 

Bodočih 

učiteljev 

kemije 

 

Bodoči učitelji izvajajo praktično pedagoško 

usposabljanje  
4 6.8 6 8.6 

Bodoči učitelji imajo v šoli možnost preizkušanja 

svojih idej in naučenega na fakulteti  
3 5.1 3 4.3 

Bodoči učitelji se predstavijo potencialnim 

bodočim delodajalcem  
4 6.8 3 4.3 

Bodoči učitelji pridobijo povratne informacije od 

učiteljev mentorjev  
1 1.7 2 2.9 

Bodoči učitelji pridobijo nove izkušnje oz. znanja v 

povezavi s poučevanjem (v splošnem) 
10 16.9 15 21.4 

Bodoči učitelji pridobijo 

specifične izkušnje oz. 

znanja neposredno vezana 

na bodoči pedagoški 

proces 

na področju 

kognitivne domene 

9 15.3 10 14.3 

Bodočih 

učiteljev 

kemije, 

univerze, 

šol 

Učitelji, bodoči učitelji in univerza si izmenjajo 

izkušnje oz. znanja v povezavi s poučevanjem  

0 0.0 7 10.0 

Šol  

Šole oz. učitelji pridobijo izkušnje oz. znanja v 

povezavi s poučevanjem od bodočih učiteljev kemije 

ali univerze (v splošnem) 

6 10.2 7 10.0 

Šole oz. učitelji pridobijo 

specifične izkušnje oz. 

znanja v povezavi s 

poučevanjem od bodočih 

učiteljev kemije ali 

univerze 

na področju kognitivne 

domene 
5 8.5 0 0.0 

Šole pridobijo možnost izvajanja pouka izven šole  1 1.7 3 4.3 

Učencev 
Dodane vrednosti sodelovanja med šolami in 

bodočimi učitelji ter univerzo za učence 
9 15.3 10 14.3 

Univerze 

Univerza pridobi povratne informacije od šol 2 3.4 0 0.0 

Univerza kot vez med podjetji ter šolo  1 1.7 0 0.0 

Univerza izobražuje bodoče učitelje  3 5.1 3 4.3 

Druge dodane vrednosti za univerzo 1 1.7 1 1.4 

 

Bodoči učitelji kemije so po izkušnji sodelovanja med »šolami-univerzo-podjetji« v zvezi 

z relevantnostjo sodelovanja med šolami in univerzo z bodočimi učitelji z večjim deležem 
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odgovorov izpostavljali predvsem kategoriji Bodoči učitelji pridobijo nove izkušnje oz. 

znanja v povezavi s poučevanjem (v splošnem) (fpred=10, f%pred=16.9 %; fpo=15, f%po=21.4 %) 

in Učitelji, bodoči učitelji in univerza si izmenjajo izkušnje oz. znanja v povezavi s 

poučevanjem (fpred=0, f%pred=0.0 %; fpo=7, f%po=10.0 %). V prvi kategoriji so njihovi odgovori 

poudarjali pomen novega oz. dodatnega znanja in izkušenj bodočih učiteljev glede 

poučevanja v splošnem. Pri drugi kategoriji pa so se odgovori bodočih učiteljev kemije 

osredinjali na deljenje znanja in izkušenj o poučevanju med učitelji in bodočimi učitelji in/ali 

univerzo.  

Po izkušnji sodelovanja med »šolami-univerzo-podjetji« so bodoči učitelji kemije z 

manjšim deležem odgovorov poudarjali predvsem kategorijo Šole oz. učitelji pridobijo 

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

univerze na področju kognitivne domene (fpred=5, f%pred=8.5 %; fpo=0, f%po=0.0 %), kjer po 

izkušnji sodelovanja v odgovorih bodočih učiteljev kemije ni bilo več mogoče najti percepcije 

prenosa specifičnih znanj in izkušenj, kot je na primer seznanjenje šol s podjetji in sodelovanji 

z njimi, s strani bodočih učiteljev kemije ali univerze na šole in učitelje kemije.  

 

Iz deleža pojavnosti posameznih kategorij je razvidno, da bodoči učitelji kemije pripisujejo 

pridobivanju znanj in izkušenj različnih deležnikov sodelovanja med šolami in univerzo z 

bodočimi učitelji velik pomen, pri čemer lahko izkušnjo sodelovanja med »šolami-univerzo-

podjetji« pri bodočih učiteljih kemije povežemo z večjim deležem odgovorov glede 

percepcije relevantnosti sodelovanja za izmenjevanje pridobljenih izkušenj med različnimi 

deležniki in ne zgolj za enostransko pridobivanje, kar vključuje vse tri dimenzije relevantnosti 

kemijskega izobraževanja (dimenzijo subjekta – šol, bodočih učiteljev, univerze; poklicno 

dimenzijo in družbeno dimenzijo). 

 

 

4 Zaključki 

 

Zadnji rezultati PISE kažejo, da je notranja motivacija slovenskih 15-letnikov za učenje 

naravoslovja pod povprečjem držav članic OECD (OECD, 2016). Nizka motivacija za učenje 

naravoslovnih predmetov tako še vedno predstavlja izziv na področju naravoslovnega 

izobraževanja. Pogost razlog zanjo je, da učenci ne vidijo uporabnosti kemijskih vsebin v 

njihovem osebnem življenju in družbi (Dillon, 2009; Gilbert, 2006). Možnost za preseganje te 

problematike in doseganje relevantnosti kemijskega izobraževanja za učence v vseh treh 

dimenzijah relevantnosti (dimenziji subjekta, družbeni dimenziji in poklicni dimenziji) lahko 

dosežemo s kemijskim izobraževanjem, ki temelji na sodelovanju med »šolami-univerzo-

podjetji« (Hofstein in Kesner, 2006, 2015). 

V prispevku je bila predstavljena izkušnja sodelovanja med »šolami-univerzo-podjetji«, ki 

je bila izvedena v okviru izvajanja dveh študijskih programov izobraževanja bodočih učiteljev 

kemije na Univerzi v Ljubljani in s katero smo želeli spodbuditi, da bi v prihodnje kemijsko 

izobraževanje tudi v slovenskem prostoru v večji meri potekalo glede na potrebe in vsebine iz 

lokalnega okolja in tako postalo za učence bolj relevantno v vseh treh dimenzijah 

relevantnosti kemijskega izobraževanja, ter njena povezava s percepcijo bodočih učiteljev 

kemije o relevantnosti sodelovanja med »šolami-univerzo podjetji«. Natančneje smo se 

osredotočili na povezavo izkušnje s percepcijo bodočih učiteljev kemije o relevantnosti 

sodelovanja med posameznimi deležniki. 

Z vidika sodelovanja med šolami in podjetji lahko zaznamo, da je izkušnja sodelovanja 

med »šolami-univerzo-podjetji« pri bodočih učiteljih kemije povezana predvsem z večjim 

deležem odgovorov glede percepcije relevantnosti sodelovanja za usvajanje izkušenj in znanj 
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učencev na področju kognitivne domene. Tudi z vidika sodelovanja med podjetji in univerzo z 

bodočimi učitelji prepoznamo povezanost izkušnje predvsem z večjim deležem odgovorov 

glede percepcije relevantnosti sodelovanja iz vidika usvajanja izkušenj in znanj kognitivne 

domene, le da tukaj glavni subjekt usvajanja znanj in izkušenj predstavlja bodoči učitelj. Z 

vidika sodelovanja med šolami in univerzo z bodočimi učitelji pa lahko izkušnjo povežemo z 

večjim deležem odgovorov glede percepcije relevantnosti sodelovanja za izmenjevanje 

pridobljenih znanj in izkušenj med različnimi deležniki in ne zgolj za njihovo enostransko 

pridobivanje.  

Glede na pridobljene rezultate, ki vključujejo vse tri dimenzije relevantnosti kemijskega 

izobraževanja (dimenzijo subjekta – šol, bodočih učiteljev, univerze; poklicno dimenzijo in 

družbeno dimenzijo) lahko zaključimo, da je izkušnja sodelovanja med »šolami-univerzo-

podjetji« povezana s percepcijo bodočih učiteljev kemije o relevantnosti sodelovanja med 

»šolami-univerzo-podjetji« in predstavlja bodočim učiteljem kemije dodano vrednost tudi iz 

vidika relevantnosti njihovega trenutnega izobraževanja in bodočega poučevanja.  

Za poglobitev razumevanja vpliva takšnega sodelovanja na percepcijo bodočih učiteljev 

kemije bi bilo v prihodnje smiselno uporabiti tudi strukturirane intervjuje in na osnovi novih 

spoznanj razmisliti o smernicah oblikovanja takšnega sodelovanje, da bi dosegli čim večjo 

relevantnost tako za bodoče učitelje kot ostale deležnike. 

 

 

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. 
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