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Povzetek 
 

Preverjanje in ocenjevanje znanja nas spremljata na vsakem koraku šolanja. Učencem in 

staršem tako predstavljata pomembne informacije o znanju in napredovanju učencev. Učitelji 

preko preverjanja in ocenjevanja poleg vpogleda v znanje učencev, dobijo še vpogled v to, 

kako uspešni so pri doseganju učnih ciljev učnega načrta, posameznih učnih enot in predmeta. 

Pomemben vir informacij za učitelje so tudi zunanja preverjanja znanja. Področje naravoslovja 

oziroma kemije so v obdobju od leta 1995 do 2015 pokrivala tri zunanja preverjanja znanja: 

NPZ (Nacionalno preverjanje znanja), PISA (Programme for International Student Assessment) 

in TIMSS (Trends in International  Mathematics  and Science Study).  TIMSS preverja učne cilje, 

ki so skupni vsem državam, v katerih se raziskava izvaja, PISA pa temelji na preverjanju in 

aplikaciji znanja na življenjske situacije. Glavni cilji diplomskega dela so bili ugotoviti, ali učitelji 

kemije na slovenskih osnovnih šolah poznajo ključne cilje NPZ, TIMSS in PISA, ali v njih 

prepoznavajo uporabno vrednost za lastno šolsko prakso pouka kemije, ter pridobiti predloge 

učiteljev kemije, kako izpopolniti tovrstne preizkuse znanja, da bi učitelji kemije v njih videli 

večjo uporabno vrednost. V teoretičnem delu naloge so predstavljene osnovne informacije o 

preverjanju in ocenjevanju v osnovni šoli, ključni cilji NPZ, TIMSS in PISA, ter kratek pregled 

zagotavljanja kakovosti na področju zunanjih preverjanj znanja v Evropi. V empiričnem delu 

naloge so zbrani podatki, ki so bili statistično obdelani v programu Excel.  

Rezultati empiričnega dela kažejo, da učitelji kemije najbolje poznajo cilje NPZ, sledijo cilji 

TIMSS, slabše pa poznajo cilje raziskave PISA. Rezultati kažejo tudi, da večina vprašanih 

učiteljev kemije, svojih učencev ne pripravlja dodatno na zunanja preverjanja znanja iz kemije, 

kot pomembno uporabno vrednost tovrstnih preverjanj znanja pa učitelji izpostavljajo nove 

tipe nalog, ki se pojavljajo. 

  

Ključne besede: Preverjanje in ocenjevanje znanja kemije, NPZ, PISA, TIMSS, učitelji kemije. 
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Abstract 
 

 

Knowledge assessment and grading is part of every stage of education. Through such 

activities, learners and parents receive relevant information about learner's knowledge and 

improvement. On the other hand, teachers seize through knowledge assessment and grading 

information how successful they are in fulfilling learning objectives of the curriculum, specific 

learning units and of the subject itself. An important source of information for teachers are as 

well external examinations. Subjects of natural sciences (or chemistry, to be specific) were 

from 1995 to 2015 examined by the three external knowledge assessments: NPZ (National 

Assessment of Knowledge), PISA (Programme for International Student Assessment) and 

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). TIMSS assesses learning 

objectives that are the same in every country, where the survey is carried out, while PISA 

focuses on assessment and application of knowledge in real life situations. The main goals of 

my diploma paper were to discuss if chemistry teachers in Slovene primary schools are 

acquainted with the key objectives of  NPZ, TIMSS and PISA, if they recognize the applicative 

value for their own teaching and to collect suggestions from chemistry teachers how to 

improve such knowledge assessments, so teachers would recognize them as important and 

useful. In the theoretical part of my diploma paper, I introduced general information about 

knowledge assessment and grading in primary school, key objectives of NPZ, TIMSS and PISA 

and a short review of quality assurance of external knowledge assessment in Europe. Data 

presented in the empirical part of the paper were analysed with Excel.  

The results show that chemistry teachers are best acquainted with goals related to NPZ, 

followed by TIMSS, while their knowledge about PISA survey’s goals is weaker. Results show 

that the majority of teachers included in my research do not additionally prepare their 

learners for the external knowledge assessment from chemistry. In their opinion, the 

important applicative value of such knowledge assessments are the new types of tasks that 

occur.  

Key words: Knowledge assessment, grading, NPZ, PISA, TIMSS, chemistry teachers.  
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1. Uvod  
 

V današnji družbi, sta izobrazba in znanje ključ do razumevanja sveta okoli nas. Pomembo je, 

da države vlagajo v izobraževanje ter, da se učitelji trudijo znanje podajati na čim več različnih 

načinov, da bodo njihovi učenci sposobni reševati probleme, s katerimi se srečujemo. 

Pomembno je tudi, da se znanje meri oziroma oceni, ter da se vseskozi spremlja napredek 

učencev. Na vsakem koraku šolanja se tako srečujemo s preverjanjem in ocenjevanjem, ki 

imata informativno in tudi motivacijsko funkcijo ter predstavljata pomemben del v organizaciji 

učnega procesa. Preverjanje je po svoji funkciji in spoznavni usmerjenosti vpeto v vse etape 

učnega procesa, od uvajanja do vaje in od ponavljanja do ocenjevanja (Vogrinc, Kalin, Krek, 

Medveš in Valenčič Zuljan, 2011).  

Glede na to, kdo izvaja ocenjevanje in preverjanje znanja ločimo: notranje ali interno 

preverjanje in ocenjevanje, ter zunanje ali eksterno preverjanje in ocenjevanje znanja. 

Internega ali notranjega preverjanja in ocenjevanja se poslužujejo učitelji v razredu, bodisi 

pisno ali ustno. Za primerjavo dosežkov med šolami ter med državami pa je bolj primerno 

zunanje ali eksterno preverjanje znanja (Bucik, 2001).  

Na področju kemije se v Sloveniji izvajajo tri zunanja preverjanja znanja, ki služijo primerjavi 

dosežkov učencev med šolami in med državami. Periodično se izvajajo: NPZ (Nacionalno 

preverjanje znanja), PISA (Programme for International Student Assessment) in TIMSS (Trends 

in International  Mathematics  and Science Study).  Naši učenci na vseh omenjenih zunanjih 

preverjanjih znanja, ki vključujejo tudi področje kemije, dosegajo zelo dobre rezultate.  V 

diplomskem delu nas je zanimalo, ali učitelji kemije poznajo ključne cilje teh preverjanj znanja, 

ali učence nanje dodatno pripravljajo, ter kakšno uporabno vrednost prepoznavajo učitelji v 

tovrstnih preverjanjih znanja za lastno šolsko prakso.  
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2. Teoretična izhodišča  
 

2.1 Preverjanje in ocenjevanje znanja v osnovni šoli 

 

Preverjanje je namenjeno zbiranju informacij o tem, kako učenec dosega učne cilje oziroma 

standarde znanja iz učnih načrtov in ni namenjeno ocenjevanju znanja. Ocenjevanje znanja je 

ugotavljanje in vrednotenje, v kolikšni meri učenec dosega v učnem načrtu določene cilje 

oziroma standarde znanja. Učitelj ocenjevanje znanja opravi po obravnavi učnih vsebin in po 

opravljenem preverjanju znanja iz teh vsebin (3. člen Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju 

znanja, ter napredovanju učencev v osnovni šoli, 2013).  

Ocenjevanje je pogosto vključeno v zadnjo fazo učenja, z njim pa učitelji meri kvantiteto znanja 

učencev. Učitelji velikokrat ne upoštevajo dejstva, da je v procesu učenja nujno vključiti 

sprotno preverjanje znanja, saj pri preverjanju učenec dobi informacijo o napredovanju v 

učenju, kar ga lahko motivira za nadaljnje učenje, hkrati pa dobi informacijo o morebitnih 

pomanjkljivosti v znanju, učitelju pa naj sprotna informacija o znanju učencev služi kot opora 

pri nadaljnjem načrtovanju in izvedbi učnega procesa (Bucik, 2001).  

Glede na specifičnost predmeta ter specifičnost učne snovi in individualnih značilnosti učenca, 

naj bi učitelji ocenili tudi učenčeve rezultate na temelju ustnega in pisnega spraševanja večkrat 

v konferenčnem obdobju. Vrednotili pa naj bi tudi druge učenčeve izdelke in rezultate 

njegovega dela (Bergant idr., 1992).  Pri preverjanju znanja je ključno, da nas ne zanima le, 

katere vsebine in koliko le-teh so učenci osvojili, temveč tudi, kako jih razumejo kako jih 

uporabljajo na nov način in v novih situacijah, kako primerjajo, utemeljujejo, sklepajo, na 

kakšen način predstavljajo svoje ideje in ugotovitve, kako so pri tem kritični in ustvarjalni 

(Rutar Ilc, 2003).  

Preverjanje in ocenjevanje naj torej učence spodbujata k odličnosti, k izkazovanju njihovih 

močnih področij in k poglobljeni analizi tistega, v čemer niso močni. Spodbujalo naj bi jih k 

odkrivanju in raziskovanju ter k samostojnemu razmišljanju (Rutar Ilc, 2003).  Pomembno je, 

da se učitelji zavedamo, da je ocenjevanje ena najpomembnejših in najvplivnejših šolskih 

praks, saj lahko vpliva na osebnost učencev ter na njihov način učenja (Rutar Ilc, 2000).   

 

2.1.1 Standardi znanja v izobraževanju 

 

Izobraževalni sistemi opredeljujejo standarde znanja, ki pa v edukaciji niso enovit pojem. 

Standarde znanja D. Zupanc (2005, str.71) deli na vsebinske (učni cilji), ter na standarde 

dosežkov (dejavnosti), ki služijo kot osnova za merjenje znanja in spretnosti. Vsebinski 

standardi tako navajajo, kaj je pomembno, da učenci naredijo oziroma znajo, ter katere 

veščine in katero znanje naj bi učenci bili spodobni prikazati. Standarde dosežkov pa D. Zupanc 
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(2005, str. 72) predstavi kot dosežke, ki kvantificirajo vsebinske standarde; koliko in v kakšni 

meri mora učenec znati in narediti glede na vsebinske standarde, torej koliko in v kakšni meri 

mora učenec dosegati vsebinske standarde, da ga lahko prištevamo med tiste, ki so standard 

dosegli. 

V učnem načrtu za kemijo standardi znanja izhajajo iz zapisanih ciljev in kompetenc. Za 

doseganje ustreznega standarda znanja pri učencih, poskrbi učitelj kemije z načrtovanjem in 

izvedbo pouka, učenec pa s svojim delom, odgovornostjo in v skladu s svojimi sposobnostmi. 

Na podlagi opredeljenih standardov znanj učitelj oblikuje kriterije za preverjanje in 

ocenjevanje znanja (Bačnik idr., 2011, str. 15). 

 

2.1.1.1 Vrste znanja  

 

Znanje lahko delimo na splošno in specifično.  Splošno znanje lahko uporabimo v  različnih 

situacijah in ob reševanju različnih nalog oz. problemov, saj sem spada znanje pisanja, branja, 

in računanja. Specifično znanje lahko uporabimo pri reševanju specifičnih problemov. Splošno 

in specifično znanje lahko naprej delimo na: deklarativno, proceduralno, ter kondicionalno 

(Državna komisija za vodenje nacionalnega preverjanja znanja, 2005, str. 9).  

• Deklarativno znanje vključuje poznavanje opisnih informacij; dejstev, konceptov, 

sistemov, shem, trditev, mnenj in razlag (Državna komisija za vodenje nacionalnega 

preverjanja znanja, 2005, str. 9). 

• Proceduralno znanje vključuje postopke za uporabo znanja v procesih,  kar se kaže s 

praktično dejavnostjo (Državna komisija za vodenje nacionalnega preverjanja znanja, 

2005, str. 9). 

• Kondicionalno znanje zajema ugotavljanje, kdaj, kje in zakaj uporabiti proceduralno in 

deklarativno znanje. Vključuje tudi načrtovanje strategij za reševanje problemov 

(Državna komisija za vodenje nacionalnega preverjanja znanja, 2005, str. 9).  

Učni načrt za kemijo opredeljuje delitev znanj na obvezna in izbirna znanja, pri čemer navaja:  

»Obvezna znanja so opredeljena kot znanja, potrebna za splošno izobrazbo ob končanju 

osnovne šole in so namenjena vsem učencem, zato jih mora učitelj kemije obvezno 

obravnavati.« (Bačnik idr., 2011, str. 7) 

»Izbirna znanja opredeljujejo dodatna ali poglobljena znanja, ki jih učitelj kemije obravnava 

po svoji presoji glede na zmožnosti in interese učencev.« (Bačnik idr., 2011, str. 7) 

»Procesna znanja (naravoslovni postopki in spretnosti), ki so kot cilji navedena pri posameznih 

temah/vsebinskih sklopih učnega načrta, nakazujejo tudi prednostne učne metode oziroma 

dejavnosti za uresničevanje operativnih ciljev posameznega sklopa.« (Bačnik idr., 2011, str. 7).  
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2.2 Opredelitev oblik preverjanja znanja  

 

Preverjanje je vpeto v vse etape učnega procesa. Glede na čas izvajanja ločimo tri vrste 

preverjanj znanja, to je diagnostično, formativno in sumativno preverjanje znanja.  

Diagnostično ali začetno preverjanje služi ugotavljanju predznanja učencev, kar je 

pomembno, saj učitelju omogoča, da ustrezno pripravi obravnavno nove učne snovi (Rutar Ilc, 

2003, str. 135). 

Formativno ali sprotno preverjanje ima namen predvsem pridobiti informacije za 

izboljševanje in sprotno nadgrajevanje učnega procesa, torej ali učenci razumejo posredovano 

snov ter ali lahko učenci sledijo razlagi. Sprotno preverjanje nima namena pridobivanja delnih 

ocen (Rutar Ilc, 2003, str. 135). 

Končno ali sumativno preverjanje mora učitelj opraviti ob koncu obravnave določenega 

sklopa ciljev z namenom ugotoviti, ali so posamezni učenci te cilje dosegli. Učitelj na podlagi 

jasnih kriterijev pri tem ugotovi, ali so učenci usvojili načrtovana znanja, postopke, procese in 

veščine. Na podlagi končnega preverjanja znanja dobijo učenci povratno informacijo v obliki 

ocen o svojih dosežkih (Rutar Ilc, 2003, str. 135). 

Glede na  način izvajanja  preverjanja in ocenjevanja, ločimo zunanje ali eksterno preverjanje 

in ocenjevanje ter notranje ali interno preverjanje in ocenjevanje znanja.  

Notranje ali interno preverjanje in ocenjevanje je preverjanje, ki ga učitelji opravljajo vsak v 

svojem razredu, ustno ali pisno, z vprašanji, ki jih sestavijo sami brez informacij o primerljivosti 

rezultatov preverjanja in ocenjevanja z drugimi učitelji, ki opravljajo podobno delo na drugih 

šolah (Bucik, 2001, str. 43). 

Zunanje ali eksterno preverjanje in ocenjevanje je preverjanje s preizkusi, ki so jih sestavili 

pedagoški strokovnjaki ter strokovnjaki za sestavo in analizo merskih instrumentov (Bucik, 

2001, str. 43). 

Notranje in zunanje preverjanje znanja imata tako prednosti kot slabosti.  

Notranje preverjanje znanja ima prednost v tem, da je večkratno in daje več informacij o 

učenčevem znanju in razumevanju. Slabosti, povezane z notranjim preverjanjem znanja, so 

pogosto povezane s težavami pri objektivnosti in pravičnosti, saj imajo različni učitelji lahko 

različne poglede na kvaliteto in kvantiteto znanja potrebnega za določeno oceno, pride pa 

lahko tudi do prilagajanja kriterijev ocenjevanja splošni uspešnosti razreda. Prav tako je 

možno, da učitelj v razredu preverja le tiste standarde znanja, ki se njemu zdijo pomembni 

(Bucik, 2001). Kot prednost zunanjega preverjanja se običajno izpostavi, da ima visoko stopnjo 

objektivnosti, saj tovrstna preverjanja znanja sestavljajo učitelji in drugi strokovnjaki s 

področja izobraževanja. Možna slabost zunanjega preverjanja znanja je, da se mu pouk začne 

prilagajati, saj naj bi učitelji učili le tisto, kar bodo učenci potrebovali pri tovrstnem preverjanju 

znanja. Zunanja preverjanja naj bi tudi močno vplivala na položaj učitelja. V raziskavi Juvanove 
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in Brinove v slovenskih osnovnih šolah več kot 90 % odgovorov kaže, da učitelji po vpeljavi 

zunanjega preverjanja znanja v Sloveniji čutijo povečano odgovornost, večji pritisk in nadzor 

(Vodičar, 2001).  

V nadaljevanju diplomskega dela se bomo posvetili zunanjemu ali eksternemu preverjanju 

znanja.  

2.3 Zunanja preverjanja znanja  
 

Namen zunanjega preverjanja je omogočanje enakih pogojev preverjanja in ocenjevanja 

znanja ter primerljivost rezultatov. Glavne značilnosti zunanjega preverjanja so:  

• vsi učenci rešujejo iste ali primerljive naloge, 

• obstajajo enotni kriteriji administracije preizkusa, 

• preizkusi so do določene stopnje metrično preverjeni.  

Zunanje preverjanje znanja daje dodatno informacijo o doseženem znanju učencem in 

njihovim staršem, učitelju ter šoli. To preverjanje ima tudi posredne cilje: razvijati sposobnost 

učencev za ocenjevanje lastnih dosežkov in primerjanje z znanjem drugih učencev, prispevati 

k enakim izobraževalnim možnostim za vse učence, prispevati k enotnejšim kriterijem 

učiteljevega ocenjevanja znanja, dolgoročno vplivati na kakovost znanja, pomagati pri 

evalvaciji učnih načrtov (Bucik, 2001).  

Z vpeljavo zunanjega preverjanja znanja se je povečala učiteljeva objektivnost ocen, dosegli 

naj bi enotnejše standarde znanja, dosežki učencev so postali primerljivi. Rezultati zunanjega 

preverjanja dajejo učitelju informacije o njegovem delu v primerjavi z delom drugih učiteljev, 

kar lahko služi kot kazalnik kakovosti učiteljevega dela. S tovrstnimi preizkusi znanja se učence 

lahko navaja tudi na izpitno kulturo, položaj, v katerem se bodo med šolanjem večkrat znašli 

(Vodičar, 2001).  

 

2.3.1 Zunanja preverjanja znanja v Sloveniji  

 

V Sloveniji se periodično izvajajo tri zunanja ali eksterna preverjanja znanja, ki zajemajo tudi 

področje naravoslovja oziroma kemije. To so: NPZ (Nacionalno preverjanje znanja), PISA ( 

Programme for International Student Assessment) in TIMSS (Trends in International 

Mathematics and Science Study). Najpogostejše zunanje preverjanje znanja v Sloveniji je, ko 

se ob koncu drugega in tretjega vzgojno- izobraževalnega obdobja znanje učencev preverja na 

podlagi nacionalnih preizkusov znanja (Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja, ter 

napredovanju učencev v 9-letni osnovni šoli, 2013).  

Raziskavi TIMSS in PISA preverjata naravoslovno pismenost učencev in učenk, pri čemer je 

naravoslovna pismenost opredeljena kot znanja in spretnosti za naslavljanje naravoslovno-
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znanstvenih vprašanj in zamisli kot razmišljujoč posameznik. Naravoslovno pismeni 

posameznik se je pripravljen vključevati v argumentirano razpravo o naravoslovju in 

tehnologiji, kar zahteva kompetence znanstvenega razlaganja pojavov, evalviranja in 

načrtovanja naravoslovnih raziskav ter znanstvenega interpretiranja naravoslovnih podatkov 

in dokazov (Bačnik, Repež in Štraus, 2006, str. 13). 

 

2.3.1.1  NPZ  

 

Nacionalno preverjanje znanja, v nadaljevanju NPZ,  je zunanje preverjanje znanja, ki so ga v 

Sloveniji uvedli v šolskem letu 2000/2001. Za nacionalno preverjanje znanja v Sloveniji je 

odgovorna Državna komisija za vodenje nacionalnega preverjanja znanja. Državni izpitni 

center (RIC) skrbi za strokovne, razvojne in organizacijsko-tehnične in druge naloge, povezane 

z NPZ. Učenec lahko opravlja NPZ le iz enega predmeta na isti dan (Domajnko idr., 2016). 

Kriteriji ocenjevanja so v naprej pripravljeni in so enotni (Pravilnik o nacionalnem preverjanju 

znanja v osnovni šoli, 2013).  

Opravljajo ga vsi učenci osnovne šole v Republiki Sloveniji v 6. in 9. razredu. V šestem razredu 

se NPZ izvaja iz: učnega jezika (slovenščine, na dvojezičnih območjih tudi iz madžarščine in 

italijanščine), matematike in tujega jezika. V devetem razredu se NZP izvaja iz: učnega jezika, 

matematike in tretjega predmeta. Tretji predmet (kamor spada tudi kemija) določi minister 

pristojen za šolstvo tako, da iz obveznih predmetov v osmem in devetem razredu določi največ 

štiri in določi, iz katerega premeta se bo kot tretji predmet preverjalo znanje na posamezni 

šoli.  Šole so v tem primeru izbrane po načelu naključnega razvrščanja šol, upošteva pa se 

enakomerna zastopanost vseh tretjih predmetov znotraj statističnih regij, s tem se zagotovi 

enakomernejše število učencev, ki pišejo posamezni predmet (O izbiranju tretjih predmetov 

na nacionalnem preverjanju znanja, 2017).  

Cilji NPZ 

Glavni cilj NPZ je preveriti, ali učenci dosegajo standarde znanja, določene z veljavnim učnim 

načrtom, kar služi kot dodatna informacija o znanju učencev. Iz dosežkov nacionalnih 

preverjanj znanja lahko ugotovimo, katere vsebine učnega načrta učenci bolje obvladajo in 

katere slabše, ali učenci dovolj poznajo osnovna dejstva ter njihovo razumevanje in uporabo 

v novih situacijah. Šole ob zaključku šolskega leta od Državnega izpitnega centra prejmejo 

dodatno analizo v  točkah, v obliki kvalitativne oziroma opisne informacije o dosežkih učencev 

pri NPZ. S podatki iz analize dosežkov si lahko šole, učitelji, učenci, ter njihovi starši dodatno 

pomagajo pri ugotavljanju močnih in šibkih področji učenja, ter usvajanja učne snovi 

(Nacionalno preverjanje znanja, Informacije za učence in starše, 2016, str. 3).  
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Razdelitev ključnih ciljev NPZ, glede na namen rezultatov (DKNPZ, 2005, str. 4):  

• Za učence in njihove starše  

 

NPZ-ji so izvedeni v 6. in 9. razredu  pod enakimi pogoji za vse, tako lahko starši in 

učenci dobijo vpogled v znanje in dosežke, ki so jih učenci dosegli po koncu šolanja  

oziroma na prehodu iz razredne na predmetno stopnjo. Dosežki jim omogočajo 

vrednotenje lastnega znanja oziroma dela.  

 

• Za učitelje 

 

Učitelji pridobijo dodatne informacije o znanju in doseganju standardov iz učnih 

načrtov pri učencih. Ob pridobljeni analizi rezultatov, lahko dosežke uporabijo za 

vrednotenje svojega lastnega poučevanja in pripravi oziroma upoštevanju enotnejših 

meril pri ocenjevanju.  

 

• Za šole  

 

Z analizo dosežkov pridobijo šole vpogled v povprečne dosežke okolja, preko katerih 

lahko načrtujejo svoje delo in iščejo možnosti za izboljšave oziroma razloge za 

dosežke.  

 

• Za strokovne inštitucije  

 

Dosežki na nacionalnem preverjanju znanja omogočajo strokovnim inštitucijam 

vpogled v doseganje standardov učnih načrtov, kar omogoča celostno evalvacijo 

dosežkov učencev, učnih načrtov in kakovosti izobraževanja.  

Z dosego ciljev NPZ se prispeva h kakovostnejšemu učenju, poučevanju in znanju, k 

zagotavljanju enakih možnosti izobraževalnih možnostih za vse učence, k enotnejšim merilom 

učiteljev pri ocenjevanju znanja in razvijanju sposobnosti učencev za kritično presojo lastnih 

dosežkov.  

 

2.3.1.1.1 Nacionalno preverjanje znanja iz Kemije 

 

Kemija je bila kot tretji predmet izbrana štirikrat. Leta 2007 se je pisala na 121 šolah, od teh je 

28 šol leta 2010 kemijo pisalo drugič in leta 2012 je 10 šol kemijo pisalo tretjič. Leta 2015 se je 

kemija pisala četrtič (O izbiranju tretjih predmetov na nacionalnem preverjanju znanja, 2017).  
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Državna komisija v izhodiščih za pripravo nacionalnega preizkusa znanja v osnovni šoli 

priporoča naslednje deleže taksonomskih ravni:                                                                                           

Poznavanje 30,00 %, razumevanje in uporaba 35,00 %, samostojno reševanje novih problemov 

35,00 % (DKNZP, 2005). V preizkusu iz kemije je delež taksonomskih ravni razviden iz tabele 1.  

Taksonomska stopnja Delež v preizkusu 

Znanje in poznavanje  25,00 % 

Razumevanje in uporaba  45,00 % 

Samostojno reševanje novih problemov, 

samostojna interpretacija, analiza, 

vrednotenje 

30,00 %  

Tabela 1: Zastopanost taksonomskih stopenj pri NPZ iz kemije, vir: RIC, informacije o preizkusu znanja iz kemije v letu 2018, 
dostopno na: http://www.ric.si/preverjanje_znanja/predmeti/ostali_predmeti/2011120910540328/ 

 

Preizkus iz kemije  zajema 20 nalog, od tega je 12 nalog izbirnega tipa in 8 nalog, ki zajemajo 

dopolnjevanje in kratke odgovore, računske naloge in strukturirane naloge (Državni izpitni 

center, 2018). 

V empirični raziskavi o sistemskih vidikih preverjanja in ocenjevanja znanja v osnovi šoli,  so 

učitelji tretjega triletja in ravnatelji odgovarjali na vprašanje, kateri predmeti naj bodo obvezni  

in izbirni na nacionalnem preverjanju znanja v slovenskih osnovnih šolah. Na vprašalnik je 

odgovarjalo 377 učiteljev, ki poučujejo v tretjem triletju in 59 ravnateljev. Večina učiteljev 

(85,80 %) tretjega triletja in 78,70 % ravnateljev meni, da bi morala biti omogočena možnost 

izbire preverjanja znanja pri predmetu kemija pri nacionalnem preizkusu znanja. Da bi morala 

biti kemija obvezen predmet nacionalnega preverjanja meni le 14,20 % odstotkov vprašanih 

učiteljev in 21,30 %  vprašanih ravnateljev (Vogrinc idr., 2011).  

 

 

2.3.1.2 TIMSS 

 

Mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja (Trends in International 

Mathematics and Science Study, v nadaljevanju TIMSS), je zunanje preverjanje znanja, ki meri 

trende dosežkov učencev na področju naravoslovja in matematike, v četrtem in osmem 

razredu osnovne šole.  Raziskava se izvaja pod okriljem Mednarodne zveze za proučevanje 

učinkov izobraževanja (IEA- International Association for the Evaluation of Education 

Achievment).  Raziskava se izvaja v 4-letnih ciklih, od leta 1995 naprej. V Sloveniji raziskavo 

vodi in izvaja nacionalni koordinacijski center TIMSS pod okriljem Pedagoškega inštituta 

(Kozina, Svetlik in Japelj Pavešić, 2012, str. 7). 

 

http://www.ric.si/preverjanje_znanja/predmeti/ostali_predmeti/2011120910540328/
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Vsebine, zajete v raziskavo, so izbrane glede na analizo učnih načrtov, vključene so le vsebine, 

ki so del učnih načrtov v več kot treh četrtinah sodelujočih držav. Raziskava TIMSS daje 

poudarek tudi na vprašalnike o kontekstih učenja naravoslovja in matematike, ki jih rešujejo 

tako učenci kot učitelji in ravnatelji. Učitelji v vprašalniku označijo, v kolikšni meri so 

obravnavali vsebine, vključene v načrtovanem kurikulumu (Kozina, Svetlik in Japelj Pavešić, 

2012, str. 8).  

Glavni cilj TIMSS je sodelujočim državam z enakimi preizkusi in pod enakimi pogoji, omogočiti 

vpogled v znanje učencev. Vsak učenec reši enega od 14 različnih zvezkov, z dvema poglavjema 

nalog. V osmem razredu traja reševanje dvakrat po 45 minut (Svetlik in Japelj Pavešić, 2015, 

str. 46). Raziskava se pri vsaki ponovitvi deli na dva dela.  Prvi del ugotavlja merske značilnosti 

nalog in meri izhodiščne dejavnike na manjšem vzorcu, drugi del pa je namenjen dokončnemu 

merjenju znanja s preverjenimi preizkusi na reprezentativnih nacionalnih vzorcih učencev.  

Leta 2011 je bilo v Sloveniji za prvi del raziskave izbranih 38 šol, ki potem niso bile zajete v 

drugem delu. V drugem delu je bilo zajetih 188  slovenskih šol  za merjenje znanja za starejšo 

populacijo in 198 šol za mlajšo populacijo. Pri tem je upoštevana enakomerna razporeditev šol 

po regijah, po velikosti šole in po oceni uspešnosti šole pri nacionalnih preverjanjih znanja iz 

slovenščine in matematike (Kozina idr., 2012, str. 12). Leta 2015 je bilo v Sloveniji zajetih 150 

osnovnih šol, na vsaki po eden do dva razreda učencev četrtega in osmega razreda. Iz raziskave 

so bili izločeni otroci, ki zaradi posebnih potreb niso zmožni doseči minimalnih standardov 

(Pedagoški inštitut, 2017). Leta 2015 se je za učence v zadnjem letniku srednje šole izvedla 

tudi raziskava TIMSS Advanced s področja matematike in fizike (About TIMSS, 2015) 

Cilji raziskave TIMSS (Kozina idr., 2012, str. 7-8):  

• pridobivanje mednarodno primerljivih podatkov o matematičnih in naravoslovnih 

procesih, konceptih in znanju četrto in osmošolcev, 

• ugotavljanje, kako naraščajo matematične in naravoslovne veščine od četrtega do 

osmega razreda, 

• spremljanje in primerjava relativne učinkovitosti poučevanja ter učenja pri 

četrtošolcih in osmošolcih, 

• boljše razumevanje okoliščin v katerih se učenci najbolje učijo, 

• uporaba rezultatov za presojo lastnega šolskega sistema. 

2.3.1.2.1 TIMSS s področja kemije oziroma naravoslovja 

 

Najučinkovitejši način za spodbujanje naravoslovja, je uporaba znanstvenega raziskovanja in 

znanstvenih poskusov, kot načina poučevanja naravoslovnih vsebin. Naravoslovna izhodišča 

TIMSS v ospredje postavljajo pomen znanstvenega raziskovanja v procesu poučevanja in 

učenja naravoslovja. Cilj je razumeti znanje, spretnosti in sposobnosti ter potrebe učencev za 

sodelovanje v raziskovalnem procesu. Vsebinska področja naravoslovja so v četrtem in osmem 

razredu različna, kognitivna področja pa so enaka za oba razreda in obsegajo vrsto kognitivnih 

procesov, vključenih v učenje naravoslovnih pojmov, vse od osnovne do srednje šole. 
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Kognitivna področja so tista, ki določajo raven razmišljanja in razumevanja, ki ga posamezna 

naravoslovna vsebina, naloga ali problem, pričakuje od učenca (Svetlik in Japelj Pavešić, 2013). 

V raziskavi TIMSS 2015 je bilo 20 % časa namenjenega vsebinskemu področju iz kemije,v 

katerem so bila zajeta razumevanja pojmov iz naslednjih področji oziroma poglavji: delitev in 

sestava snovi, lastnosti snovi, kemijske spremembe (Svetlik in Japelj Pavešić, 2013). 

Od 39 sodelujočih držav pri raziskavi 

TIMSS, so se slovenski osmošolci uvrstili na 

visoko 5. mesto na področju naravoslovja.  

 

 

 

 

 

 

                                                                            .  

 

 

 

Kemijska področja v raziskavi TIMSS, ki naj bi jih poznali osmošolci, so sledeča:   

Osmošolci bi morali znati razvrstiti snovi na osnovni opazovanih fizikalnih lastnosti in vedeti, 

da snovi lahko razvrstijo v skupine glede na kemijske in fizikalne lastnosti. Učenci morajo 

razlikovati med elementi, spojinami in zmesmi glede na pogoje njihove sestave. Učenci naj bi 

imeli začetno znanje o atomski in molekularni zgradbi snovi. Učenci osmega razreda morajo 

dobro poznati lastnosti snovi, opisati metode za ločevanje zmesi na osnovi njihovih fizikalnih 

lastnosti. Učenci naj bi imeli znanje o nekaterih lastnostih kovin in vode ter sposobnost 

primerjati lastnosti nekaterih kislin in baz. Na področju kemijskih sprememb bi morali učenci 

prepoznati razliko med fizikalnimi in kemijskimi spremembami in izkazati osnovno znanje o 

ohranjanju snovi med temi spremembami. Prepoznati morajo tudi reakcije, pri katerih se 

energija sprošča ali porablja. Učenci naj bi pokazali tudi še poznavanje potrebe po kisiku pri 

rjavenju, koroziji in gorenju (Svetlik in Japelj Pavešić, 2013, str. 31). 

 

 

Slika 1: Dosežki 39 držav na področju naravoslovja v TIMSS 2015, vir: TIMSS 2015 
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2.3.1.3 PISA 

 

PISA (Programme for International Student Assessment) je mednarodna raziskava, ki ciklično 

preverja področja bralne, matematične in naravoslovne pismenosti. Izvaja se v državah 

članicah OECD (Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj), ter državah partnericah 

(Pisa, 2015). Raziskava se izvaja v Sloveniji od leta 2006 dalje. Cikel PISA 2015 je preverjal 

naravoslovno pismenost, v raziskavi je skupno sodelovalo 72 držav, kar predstavlja 540.000 

učencev in učenk, starih 15 let. Učenci so naloge  reševali na računalnik, za reševanje so imeli 

na voljo 2 uri časa, po končanih nalogah pa so rešili še 30 minutni vprašalnik, ki se je nanašal 

na njihova stališča do učenja ter šolske in domače učne izkušnje (Štraus, Ivančič in Štigl, 2016, 

str. 7). 

V raziskavo so vključeni vsi 15-letniki, ki so vključeni v izobraževalni sistem. Raziskavo PISA v 

Sloveniji izvaja Pedagoški inštitut v Ljubljani. Vzorec 15-letnih učencev in učenk je bil v Sloveniji 

izbran tako, da skupine iz posameznih programov predstavljajo reprezentativne vzorce za vse 

učence in učenke v Sloveniji, ki obiskujejo te programe. Na posameznih programih je bilo tako 

izbranih okoli 30 učencev in učenk, v osnovnošolskih programih pa manj. Leta 2015 je bilo v 

raziskavo vključenih 6406 dijakov in dijakinj, sodelovalo pa je tudi 31 osnovnih šol. (Štraus idr., 

2016, str. 7).  

Namen raziskave PISA je pridobiti podatke o znanju, spretnostih, odnosu učencev, kot 

posledica sprememb kurikuluma. Raziskava se osredotoča na uporabo znanja v vsakodnevnih 

oziroma življenjskih situacijah in ni odvisna od učnih načrtov sodelujočih držav. Merjena znanja 

tako kažejo na sposobnost učencev uporabe v šoli pridobljenega znanja v izven šolskem okolju, 

sposobnost evalvacije svojih možnosti in sprejemanje odločitev (Pedagoški inštitut, 2017).  

Težavnost nalog je opredeljena s kontekstom v katerega je naloga postavljena, stopnjo 

potrebnega poznavanja naravoslovnih idej, procesov in terminov, ki se pojavljajo v nalogi. Na 

dno ocenjevalne lestvice naravoslovne pismenosti  so postavljene preproste in znane situacije, 

ki zahtevajo le neposredno uporabo naravoslovnega znanja in spretnosti, najosnovnejše 

razumevanje dobro znanih naravoslovnih procesov in pa preprosto interpretacijo konteksta. 

Na najvišji lestvici naloge od učencev zahtevajo obširno naravoslovno znanje in sposobnost 

znanstvenega razlaganja zahtevnejših problemov, ki so postavljeni v učencem nove življenjske 

situacije (Štraus idr., 2016, str. 18). 

 

Cilje PISA raziskave, bi lahko povzeli kot naslednje (Štraus idr., 2016, str. 8): 

• pridobivanje podatkov o osnovnih spretnostih učencev, ki zaključujejo obvezno 

šolanje, 

• ciklično preverjanje področja bralne, matematične in naravoslovne pismenosti, 

• določitev kazalnikov, ki kažejo na povezavo rezultatov z značilnostmi učencev in šol,  
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• določitev trendov, ki prikazujejo, kako se rezultati spreminjajo skozi čas, 

• pridobivanje izsledkov in podatkov, ki služijo kot priprava za strategije razvoja 

izobraževalnega sistema, ter so podlaga nadaljnjim raziskavam, 

• ovrednotenje dosežkov v povezavi s cilji izobraževalnih sistemov, ki jih opredeljuje 

družba in ne toliko šolski kurikulumi, 

• spremljanje usmeritve znanja in spretnosti učencev v različnih državah, 

• spremljanje stališč do učenja ter šolske in domače učne izkušnje učencev. 

  

 

2.3.1.3.1 PISA področja s kemije oziroma naravoslovja 

 

PISA 2015 je preverjala ključne naravoslovne kompetence, ki zajemajo: znanstveno razlaganje 

pojavov, evalviranje in načrtovanje naravoslovno-znanstvenih raziskav, ter znanstveno 

interpretiranje podatkov in dokazov.  Naloge so bile razdeljene v tri vsebinske sklope, ki so 

zajemali fizikalne sisteme, žive sisteme ter sisteme Zemlje in vesolja. Fizikalni sistemi so 

zahtevali poznavanje in znanje o strukturah in lastnostih snovi, kemijske reakcije in kemijske 

lastnosti, gibanje in silo, magnetne lastnosti, ter energijo in njene pretvorbe. Učenci so prvič 

reševali naloge preko računalnika, kar jim je omogočalo večjo interaktivnost načrtovanja in 

izvedbe eksperimentov ter interpretiranja rezultatov. Povprečni dosežek, ki velja za Slovenijo 

in za področje naravoslovja je 513 točk, kar je za 20 točk višje od povprečja OECD. V Evropi sta 

na področju naravoslovja uspešnejši le Finska in Estonija. Statistično pomembna razlika se 

pojavlja pri učencih in učenkah, saj so se v Sloveniji slednje odrezale bolje (Štraus idr., 2016, 

str.19-21).  

 

2.4 Sistemi zagotavljanja kakovosti izobraževanja v Evropi 

 

Na evropski ravni obstaja soglasje o potrebi po sistemih in politikah, ki so usmerjene na 

zagotavljanje in krepitev kakovosti v izobraževanju, ena izmed politik je evalvacija šol. Pod tem 

pojmom je razumljen splošni proces sistematične in kritične analize določenega področja, ki 

zajema zbiranje ustreznih podatkov in vodi do ugotovitev oziroma priprave priporočil za 

izboljšanje. Pri evalvaciji se lahko osredotoča na različna področja: šole, ravnatelje, učitelje in 

druge strokovne delavce, programe, lokalne oblasti ali kar na uspešnost delovanja celotnega 

izobraževalnega sistema (Eurydice, 2015).  

Evalvacija šol je namenjena spremljanju in izboljšavi kakovosti šole kot celote. Ločimo dve 

glavni obliki evalvacije šol: zunanjo in notranjo. Zunanjo evalvacijo izvajajo osebe, ki niso 

strokovni delavci preverjane šole, notranjo evalvacijo pa opravljajo zaposleni na šoli.  

Evalvacija šol je način zagotavljanja kakovosti, ki je zelo razširjen po Evropi, saj v 26 državah 
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izvajajo tako zunanjo, kot tudi notranjo evalvacijo šol. Zunanjo evalvacijo, kot način 

zagotavljanja kakovosti, izvajajo v  več državah že od začetka 21. stoletja. Notranja evalvacija 

je predpisana na centralni ravni v 27 izobraževalnih sistemih. Kjer notranja evalvacija ni 

obvezna, pa se močno priporoča (Eurydice, 2015).  

Pregled šolskih sistemov, ki nimajo nacionalnih preizkusov znanja, pokaže da so le-te redke, 

saj med njih spadajo le: Belgija (Nemško govoreči del), Češka, Grčija, Wales in Lihtenštajn. V 

drugih državah so nacionalni preizkusi znanja obvezni (Nemčija, Estonija, Irska, Italija, …), v 

nekaterih državah pa potekajo na vzorčnih šolah oziroma učencih (Španija, Francija, Litva, 

Avstrija, Finska). Namen nacionalnih preizkusov ni povsod enak. V nekaterih državah so 

rezultati nacionalnih preizkusov znanja namenjeni prepoznavanju posameznikovih učnih 

potreb, spremljanju izobraževalnega sistema, v nekaterih pa so namenjeni odločanju o 

nadaljnji izobraževalni poti (Vogrinc idr.,2011). 

 

3.Empirični del  
 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

 

Slovenski učenci in učenke dosegajo na področju mednarodnih in na področju slovenskih 

zunanjih preverjanj, ki zajemajo tudi področje kemije, zelo dobre rezultate. Tako v raziskavi 

TIMSS, kot tudi v raziskavi PISA, se slovenski učenci in učenke uvrščajo po uspešnosti v sam 

vrh, prav tako pa se pozitivni trendi kažejo tudi pri Nacionalnem preverjanju znanja iz kemije, 

ki se izvaja v slovenskih osnovnih šolah (Pedagoški inštitut, 2008).  

V diplomskem delu nas je zanimalo, ali učitelji kemije v Sloveniji prepoznajo v rezultatih 

zunanjih preverjanj znanja priložnost za izboljšanje svojega pedagoškega dela z učenci in ali 

poznajo cilje specifičnih zunanjih preverjanj znanja, ali se z učenci dodatno pripravljajo nanje, 

ter kako bi po njihovem mnenju nadgradili zunanja preverjanja znanja iz kemije v slovenskih 

osnovnih šolah, da bi bila njihova uporabna vrednost iz vidika učiteljev kemije čim višja.  

 

3.2 Raziskovalni cilji in hipoteze  

 

• Preveriti, katera zunanja  preverjanja iz znanja kemije poznajo učitelji in s katerimi so 

se že srečali v lastni šolski praksi.  

• Ugotoviti, ali učitelji poznajo,  kakšni so cilji posameznih zunanjih preverjanj iz znanja 

kemije.  

• Ugotoviti, kako učitelji dojemajo smisel zunanjih preverjanj iz znanja kemije. 

• Ugotoviti, ali učitelji kemije učence dodatno pripravljajo na zunanja preverjanja 

znanja s področja kemije. 
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•  Ugotoviti, kaj so po mnenju učiteljev kemije najbolj smiselni načini nadgradnje 

zunanjih preverjanj znanja iz kemije, da bi bila njihova uporabna vrednost čim višja. 

V skladu z raziskovalnimi cilji, sem postavila naslednje hipoteze:  

Hipoteza 1: Učitelji kemije so se pri svojem delu že srečali s katero od oblik zunanjega 

preverjanja znanja s področja kemije.  

Hipoteza 2: Učitelji kemije so seznanjeni z TIMSS, PISA, NPZ, zunanjimi preverjanji 

znanja s področja kemije. 

Hipoteza 3: Učitelji kemije učence dodatno pripravljajo na zunanja preverjanja znanja 

iz kemije.  

Hipoteza 4: Učitelji kemije poznajo ključne cilje izbranih (TIMSS, PISA, NPZ) zunanjih 

preverjanj znanja s področja kemije.  

Hipoteza 5: Učitelji kemije prepoznajo uporabno vrednost zunanjih preverjanj iz znanja 

kemije za lastno šolsko prakso pouka kemije.  

Hipoteza 6: Učitelji kemije imajo predloge o nadgradnji zunanjih preverjanj znanja s 

področja kemije.  

 

3.3 Raziskovalna metoda  

 

Raziskava temelji na deskriptivni in neeksperimentalni metodi empiričnega raziskovanja. Pri 

raziskavi je bil uporabljen kvantitativen empiričen pristop.  

 

3.3.1 Opis vzorca  

 

Vzorec osnovnih šol, je bil naključno izbran iz seznama osnovnih šol v Sloveniji, ki je objavljen 

na spletni strani Ministrstva pristojnega za šolstvo (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport, 2017). Iz vsake statistične regije je bilo naključno izbranih 5 osnovnih šol, skupno torej 

60 slovenskih osnovnih šol.   

Na elektronski vprašalnik je pričelo odgovarjati 50 učiteljev, do konca pa je vprašalnik skupno 

izpolnilo 40 učiteljev kemije.  Vzorec učiteljev kemije je premajhen, da bi bil reprezentativen 

lahko pa ga opredelimo kot priložnostnega (Cohen, Manion in Morrison, 2011).  
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Kot je razvidno iz Tabele 2, je vprašalnik rešilo več žensk (92,50 %), kakor moških (7,50 %). 

 

Spol f f % 

moški 3 7,50 % 

ženski 37 92,50 % 

Skupaj 40 100,00 % 

Tabela 2: Opis vzorca po spolu  

 

Vezave učiteljev, ki so izpolnili vprašalnik so razvidne iz tabele 3. Vezava, ki prevladuje je 

vezava biologija-kemija (72,50 %), sledijo ji učitelji, ki so po izobrazbi univerzitetni diplomirani 

kemiki (15,00 %), nato učitelji z vezavo gospodinjstvo-kemija (7,50 %) in fizika-kemija (5,00 %).  

  Vezava s kemijo  
 

f f % 

biologija-kemija 29 72,50 % 

fizika-kemija 2 5,00 % 

gospodinjstvo-kemija 3 7,50 % 

drugo: Univerzitetni diplomirani kemik 6 15,00 % 

Skupaj 40 100,00 % 

Tabela 3: Opis vzorca glede na izobrazbeno strukturo  

 

Tabela 4 prikazuje koliko let poučujejo kemijo učitelji, ki so izpolnili vprašalnik. 7 (17,50 %) 

učiteljev poučuje kemijo od 16 do 20 let in 7 (17,50 %) učiteljev od 21 do 25 let.  

 

  Leta poučevanja kemije  f f % 

0–5 1 2,50 % 

6–10 4 10,00 % 

11–15 6 15,00 % 

16–20 7 17,50 % 

21–25 7 17,50 % 

26–30 5 12,50 % 

31–35 5 12,50 % 

več kot 35 5 12,50 % 

Skupaj 40 100,00 % 

Tabela 4: Opis vzorca glede na čas poučevanja kemije 
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3.3.2 Postopek zbiranja podatkov  

 

Vprašalnik je bil elektronski (v prilogi), izdelan s spletnim programom Enklikanketa (v 

nadaljevanju, 1KA). Od izbranih osnovnih šol, so bili preko uradnih spletnih strani šol, 

pridobljeni elektronski naslovi učiteljev, če ni bilo objavljenega elektronskega naslova učitelja 

kemije, je bila povezava do elektronskega vprašalnika z dopisom posredovana na spletni 

naslov tajništva šole, s prošnjo, da se posreduje učiteljem kemije na njihovi osnovni šoli.  

Učitelji, katerih elektronski naslov je bil objavljen na spletni strani šole, so prejeli dopis prirejen 

za učitelje, s povezavo do elektronskega vprašalnika. Zbiranje podatkov je potekalo od 31. 3. 

2017 do 14. 4. 2017. Opomnik za reševanje vprašalnika je bil na izbrane elektronske naslove 

šol in učiteljev poslan, dne 10. 4. 2017.   

 

3.3.3 Inštrument 

 

Za pridobivanje podatkov je bil uporabljen nestandardiziran vprašalnik, izdelan s spletnim 

programom 1KA. Elektronski vprašalnik (v prilogi) je zajemal 11 vprašanj. Vprašanja so bila 

obvezna, saj se brez vpisanih odgovorov naslednja stran vprašalnika ni prikazala.  

 Prva tri vprašanja so bila vprašanja zaprtega tipa, nanašala so se na spol, leta poučevanja 

kemije in vezavo poučevanja s kemijo. Vprašanje 4 je bilo kombiniranega tipa, nanašalo se je 

na to, ali so se učitelji kemije v praksi že srečali z zunanjim preverjanjem znanja iz kemije.  

Vprašanje 5 je bilo odprtega tipa, in se je nanašalo na splošno poznavanje zunanjih preverjanj 

znanja, ki zajemajo tudi področje kemije oziroma naravoslovja. Vprašanja od 6 do 9 so bila 

vprašanja kombiniranega tipa, ki so se nanašala na to, ali učitelji kemije dodatno pripravljajo 

učence na tovrstna preverjanja znanja in na poznavanje ključnih ciljev posameznih (NPZ, 

TIMSS, PISA) zunanjih preverjanj znanja. Vprašanji 10 in 11 sta se nanašali na prepoznavanje 

uporabne vrednosti posameznih zunanjih preverjanj znanja iz kemije (NPZ, TIMSS, PISA) za 

učitelje kemije in na njihove predloge, kako bi le-te nadgradili, da bi bila njihova uporabna 

vrednost z vidika učiteljev kemije čim višja.  

Podatki so bili obdelani s pomočjo statističnih kvalitativnih in kvantitativnih metod. V 

diplomskem delu smo se osredotočili na deskriptivno statistično obdelavo rezultatov.  
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3.4 Rezultati z interpretacijo   

 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati analize vprašalnika od vprašanja 4 naprej, ki zajemajo 

vsebinska vprašanja.   

Vprašanje 4: Ali ste se v svoji praksi že srečali z zunanjim preverjanjem znanja na področju  

kemije?     

Od 40. odgovorov učiteljev se jih je 30 (75,00 %) že srečalo s katero od oblik zunanjega 

preverjanja znanja, 10 (25,00 %) učiteljev pa se pri svojem delu še ni srečalo z zunanjim 

preverjanjem znanja s področja kemije. 

Vprašanje 4.1: Če ste obkrožili DA, navedite s katerimi in kolikokrat. 

 

Graf 2: Odgovori učiteljev, kolikokrat so se že srečali s posameznim zunanjim preverjanjem znanja s področja kemije. 
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Graf 1: Delež učiteljev, ki so se pri svojem delu že srečali s katerim od zunanjih preverjanj znanja s področja kemije. 
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13 (32,50 %) učiteljev kemije je enkrat sodelovalo pri nacionalnem preverjanju znanja iz 

kemije, 2 (5,00 %)  učitelja sta sodelovala pri nacionalnem preverjanju znanja dvakrat, več kot 

dvakrat pa 1 (2,50 %) učitelj kemije. Pri raziskavi TIMSS so enkrat sodelovali 3 (7,50 %) učitelji 

kemije, dvakrat pa so v raziskavi TIMSS sodelovali 4 (10,00 %) učitelji. V raziskavi PISA, je enkrat 

sodelovalo 5 (12,5 %) učiteljev, dvakrat pa sta sodelovala 2 (5,00 %) učitelja.  

 

Vprašanje 5: S katerimi zunanjimi preverjanji znanja ste seznanjeni? 

 

Z vprašanjem smo želeli preveriti, katera zunanja preverjanja znanja s področja kemije učitelji 

poznajo poleg tistih, s katerimi so se že srečali v lastni šolski praksi.  

 

Graf 3: S katerimi zunanjimi preverjanji znanja s področja kemije so seznanjeni učitelji kemije. 

18 (40,00 %), učiteljev kemije navaja samo nacionalna preverjanja znanja s področja kemije 

(NPZ), sledita NPZ  in TIMSS, ki ju navaja 9 (22,50 %) učiteljev kemije, 8 (20,00 %) učiteljev 

kemije je navedlo vsa tri zunanja preverjanja znanja s področja kemije (NPZ, TIMSS in PISA), 5 

(12,50 %) učiteljev je navedlo samo poznavanje NPZ in PISA preverjanja. Skupno torej NPZ 

poznajo vsi vprašani učitelji kemije (100,00 %), TIMSS  pozna 17 učiteljev ( 42,50 %) raziskavo 

PISA pa 12 (30,00 %) učiteljev kemije v osnovnih šolah.  
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Vprašanje 6: Ali se z učenci dodatno pripravljate na zunanja preverjanja znanja s področja 

kemije? 

 

 

 26 (65,00 %) učiteljev kemije je odgovorilo, da učencev ne pripravljajo dodatno na zunanja 

preverjanja znanja s področja kemije, 14 (35,00 %) učiteljev kemije pa je odgovorilo, da se z 

učenci dodatno pripravljajo na tovrstne preizkuse znanja.  

Učitelji, ki so na to vprašanje odgovorili z DA, so bili potem preusmerjeni na vprašanje 6.1, 

torej, da navedejo, kako in v kakšnem obsegu se z učenci dodatno pripravljajo na tovrstna 

preverjanja znanja. V nadaljevanju so predstavljene kategorije odgovorov učiteljev. Na to 

vprašanje je odgovarjalo 14 učiteljev.  

 

• učencem pri pouku pokažem tipe nalog, ki se pojavljajo v NPZ in TIMSS (n=2), 

• za učence imam dodatne priprave 1x tedensko, udeležba je prostovoljna (n=1), 

• učence na tovrstna preverjanja pripravljam v okviru dodatnega pouka, včasih pa jim za  

domačo nalogo dam primere iz NPZ in primere, ki jih najdem na spletu in vem, da se 

pojavljajo v raziskavah TIMSS in PISA (n=3), 

• učencem dajem dodatne vaje med poukom (n=2), 

• nekaj tednov pred NPZ-ji rešujemo pri pouku stare pole. Za popestritev pouka pa kdaj 

poiščem naloge iz TIMSS in PISA (n=3), 

• v testih uporabljam pogoste tipe nalog, ki se pojavljajo v NPZ in TIMSS (n=2), 

• nekaj ur prej smo pri pouku ponovili snov iz sedmega razreda iz naravoslovja in iz 

osmega razreda iz kemije (n=1). 

 

Iz najpogostejših odgovorov učiteljev lahko sklepamo, da učitelji kemije učence na tipe nalog, 

ki se pojavljajo v zunanjih preverjanjih znanja iz kemije pripravljajo nekaj tednov prej, saj pri 

DA NE

Graf 4: Delež učiteljev, ki učence dodatno in ne dodatno pripravljajo na zunanja preverjanja znanja iz področja kemije. 
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pouku ali za domačo nalogo rešujejo stare pole NPZ in naloge, ki so se pojavljale pri raziskavah 

TIMSS in PISA. Najmanj se učitelji poslužujejo ponovitve snovi iz prejšnjih razredov in dodatnih 

priprav v okviru dodatnega pouka. V raziskavi Sistemski vidiki preverjanja in ocenjevanja 

znanja v osnovni šoli (Vogrinc idr., 2011) so 377 učiteljev 3. triletja med drugim tudi vprašali, 

kako pomembno se jim zdi učence posebej pripravljati za pisanje nacionalnega preizkusa 

znanja, največji delež učiteljev (70,00 %) je odgovoril, da se jim zdi učence srednje pomembno 

pripraviti za pisanje nacionalnega preizkusa znanja.  

  

Vprašanje 7: Ali ste seznanjeni s ključnimi cilji NPZ? 

                                                                                            

 

Od 40 učiteljev kemije, jih je 28 (70,00%) seznanjenih s ključnimi cilji NPZ. S ključnimi cilji ni 

seznanjenih 12 učiteljev kemije (30,00 %). 

Učitelji, ki so odgovorili z DA,  so bili v naslednjem vprašanju 7.1 pozvani, da navedejo ključne 

cilje NPZ, ki jih poznajo. Na vprašanje je odgovarjalo 28 učiteljev kemije. V nadaljevanju so 

predstavljene kategorije odgovorov učiteljev. 

• preverjanje ciljev iz učnega načrta (n=10), 

• preverjanje znanja z namenom kvalitetnega poučevanja (n=2), 

• ugotavljanje nivoja znanja učencev pri določenem predmetu (n=5), 

• dodatna informacija o znanju za učence, učitelje in starše (n=4), 

• splošno poznavanje predmeta in povratna informacija o učinkovitosti poučevanja 

učitelju (n=3), 

• dvig kvalitete dela in evalvacija učiteljev, ter uvid na republiškem nivoju (n=1), 

• preverjanje doseganja minimalnih, temeljnih in višjih standardov (n=3). 

Iz najpogostejših odgovorov sklepamo, da učitelji kemije, ki so odgovorili na vprašanje, 

vedo, da je cilj NPZ preveriti doseganje ciljev iz učnega načrta. Učitelji kemije navajajo tudi, 

DA NE

Graf 5: Delež učiteljev kemije, ki poznajo ključne cilje NPZ.  
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da so rezultati NPZ pomembni za pridobivanje povratne informacije o delu učitelja, ter o 

njegovi kakovosti poučevanja. Učitelji niso izpostavili ciljev NPZ povezanih z vpogledom 

šole v povprečne dosežke okolja in ciljev NPZ, ki so vezani na strokovne inštitucije.  

 

Vprašanje 8: Ali ste seznanjeni s ključnimi cilji TIMSS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Število učiteljev, ki niso seznanjeni s ključnimi cilji TIMSS je 23 (57,50 %). S ključnimi cilji je 

seznanjenih 17 učiteljev kemije ( 42,50 %).  

Učitelji kemije, ki so odgovorili z DA, so bili v vprašanju 8.1 pozvani k navedbi ključnih ciljev 

TIMSS. Odgovarjalo je 17 učiteljev kemije. V nadaljevanju so predstavljene kategorije 

odgovorov učiteljev.  

• preverjanje naravoslovnega razumevanja (n=1), 

• preverjanje splošnega znanja (n=1), 

• preverjanje naravoslovnih veščin (n=1), 

• poznavanje matematično- naravoslovnih zakonitosti (n=5), 

• preverjanje znanja učencev v širšem kontekstu, da lahko iščemo pomanjkljivosti, ki jih 

nato popravimo (n=1), 

• izboljšanje poučevanja naravoslovja na mednarodni ravni (n=2), 

• primerjava ravni znanja pri naravoslovnih predmetih v posamezni državi (n=2), 

• mednarodna primerjava dosežkov učencev na področju naravoslovja (n=3), 

• preverjanje naravoslovnih postopkov (n=1). 

Učitelji kemije kot cilje TIMSS najpogosteje navajajo preverjanje matematično-naravoslovnih 

zakonitosti, ter mednarodno primerjavo dosežkov učencev na področju naravoslovja. Nihče 

od učiteljev ni navedel, da je cilj raziskave preveriti znanje matematike in naravoslovja 

četrtošolcev in osmošolcev, ter za spremljanje relativne učinkovitosti poučevanja in učenja pri 

četrtošolcih in osmošolcih. Učitelji tudi niso navedli, da je cilj raziskave preko vprašalnikov, ki 

DA NE

Graf 6: Delež učiteljev kemije, ki poznajo ključne cilje TIMSS. 
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jih rešujejo tako učitelji kot učenci preveriti tudi okoliščine, v katerih učitelji poučujejo in 

okoliščine, v katerih se učenci učijo.  

 

Vprašanje 9: Ali ste seznanjeni s ključnimi cilji PISA?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Število učiteljev, ki ne poznajo ključnih ciljev PISA je 28 (70,00 %). Od 40 učiteljev, ki so rešili 

vprašalnik, je samo 12 učiteljev kemije (30,00 %) navedlo, da poznajo ključne cilje PISA.  

Učitelji kemije, ki so na vprašanje 9 odgovorili DA, so morali v vprašanju 9.1 navesti ključne 

cilje PISA.  Odgovarjalo je 12 učiteljev. V nadaljevanju so predstavljene kategorije odgovorov 

učiteljev. 

• preverjanje naravoslovnega razumevanja (n=5), 

• ugotavljanje pismenosti (n=2), 

• mednarodna primerjava matematične, bralne in naravoslovne pismenosti (n=1), 

• preverjanje bralne pismenosti, razumevanje navodil, uporaba navodil (n=3), 

• pridobivanje informacije o tem kako učenci razumejo vsebino v naravoslovju in jo 

uporabijo v novih nalogah (n=1).  

Večina učiteljev je navedla, da raziskava PISA preverja naravoslovno razumevanje ter ugotavlja 

bralno pismenost. Samo en učitelj je navedel, da gre za mednarodno primerjavo matematične, 

bralne in naravoslovne pismenost. Nihče od učiteljev ni izpostavil, da gre za preverjanje 

uporabe znanja v novih nalogah, povezanih z vsakdanjim življenjem, ter da se raziskava ne 

omejuje z učnimi načrti posameznih držav. Prav tako učitelji niso navedli, da so cilji PISA tudi 

priprava strategije razvoja izobraževalnih sistemov.  

 

 

DA NE

Graf 7: Delež učiteljev kemije, ki poznajo ključne cilje PISA.  
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Vprašanje 10: Kakšno uporabno vrednost prepoznate v zunanjih preverjanjih iz znanja kemije 

za lastno šolsko prakso pouka kemije? Prosim, navedite za vsakega posebej. 

 

10.1 V zvezi z NPZ so učitelji kemije navedli naslednje kategorije odgovorov: 

 

• preko analize nalog dobim vpogled v to, kje imajo učenci težave in kje so 

uspešni pri reševanju (n=3), 

• preko nalog iz NPZ dobim ideje za naloge v testih(n=2), 

• ne prepoznam uporabne vrednosti, ker jih učenci ne jemljejo resno (n=6), 

• vrednotenje in primerjava znanj (n=4), 

• povratna informacija o mojem delu in delu učencev (n=2), 

• spodbuda za moje delo, saj tako vidim novosti in nove naloge, ki jih vključujem 

v lastno šolsko prakso (n=5), 

• preko analiz vidim, kje imajo učenci težave in to skušam pri pouku potem 

popraviti (n=4). 

Iz odgovorov učiteljev lahko sklepamo, da večina učiteljev kemije prepoznava uporabno 

vrednost NPZ v tem, da dobijo vpogled v uspešnost in ne uspešnost reševanja nalog njihovih 

učencev. Učitelji preko NPZ, dobijo tudi ideje za naloge, ki jih nato vključujejo pri pouku in pri 

preverjanju in ocenjevanju v razredu. Kar nekaj učiteljev je navedlo, da ne prepoznavajo 

uporabne vrednosti NPZ. Kot glavni razlog so navedli, da učenci tega preverjanja ne vzamejo 

resno, saj vedo, da nima resnega vpliva na njihovo zaključno oceno pri predmetu.  

 

10.2 V zvezi z raziskavo TIMSS so učitelji kemije navedli naslednje kategorije odgovorov: 

• vidim smernice in trende, ki se pojavljajo v svetu (n=8), 

• primerjava med ostalimi državami (n=6), 

• je ne vidim (n=5), 

• novi tipi nalog, ki jih lahko uporabim pri pouku (n=3), 

• povratna informacija na širšem nivoju (n=1), 

• všeč so mi naloge, ki izhajajo iz uporabe v vsakdanjem življenju, rezultati mi 

nakazujejo, katere spretnosti je potrebno bolje razvijati, primeri besedil pa so 

zgled za moje učence pri pouku (n=1), 

• katera področja in naloge predstavljajo učencem težave in jih lahko pri pouku 

bolje razložim (n=4). 

Iz najpogostejših odgovorov, sklepamo, da učitelji prepoznavajo uporabno vrednost za lastno 

šolsko prakso, da sledijo smernicam in trendom novih nalog, ki se pojavljajo, ter da preko 

rezultatov izvedo, kako se je odrezala Slovenija napram ostalim sodelujočim državam. Učitelji 

preko nalog dobijo ideje o nalogah, ki jih vključujejo v svojo lastno prakso poučevanja kemije.  
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Zopet, pa je nekaj učiteljev izpostavilo, da ne prepoznavajo uporabne vrednosti, razlogov 

zakaj, niso navedli.  

10.3 V zvezi z raziskavo PISA so učitelji kemije navedli naslednje kategorije odgovorov:   

• smernice in trendi pri naravoslovju v svetu (n=3), 

• je ne prepoznam (n=5), 

• Rezultati me opozorijo, na kaj moram biti pozorna, ko učenci delajo z 

besedili (n=2), 

• pomagajo pri dosegi učnih ciljev (n=1), 

• primerjava med ostalimi državami, ki sodelujejo (n=5), 

• nisem še imela priložnosti sodelovati (n=4). 

 Učitelji so kot uporabno vrednost za lastno šolsko prakso izpostavili, da se preko rezultatov 

lahko primerjamo z drugimi državami in posledično vidimo, kakšno je naše znanje 

naravoslovja. Dva učitelja kemije, sta izpostavila, da je pomembno, da so učitelji kemije 

pozorni na besedila, ki se pojavljajo v raziskavi PISA. Zopet so učitelji kemije izpostavili, da 

uporabne vrednosti v raziskavi PISA, za lastno šolsko prakso ne prepoznajo, razlogov pa niso 

navedli, prav tako je nekaj učiteljev izpostavilo, da še niso imeli priložnosti sodelovati v 

raziskavi.  

Vprašanje 11: Prosim predlagajte načine, kako bi po vašem mnenju nadgradili zunanja 

preverjanja iz znanja kemije v slovenskih osnovnih šolah, da bi bila njihova uporabna vrednost 

iz vidika učiteljev kemije čim višja.  

Vsebinski sklopi, na katere so se nanašali odgovori učiteljev, so navedeni v nadaljevanju: 

• rezultati zunanjih preverjanj znanja naj se upoštevajo pri zaključnih ocenah ali 

vsaj delno naj vplivajo učenčevo oceno (n=5), 

• pri zunanjih preverjanjih znanja naj se na področju kemije uvede več 

eksperimentalnih nalog in morda tudi praktični del preverjanja (n=4), 

• večje ozaveščanje med starši in otroci o pomembnosti tovrstnih preverjanj 

znanja (n=2), 

• večja prepoznavnost zunanjih preverjanj znanja (n=1), 

• učenje učencev, kaj pomenijo ti rezultati zanje in za državo (n=1), 

• več ur kemije v osnovni šoli (n=3), 

• približati učencem čim več praktične kemije in kemije, s katero se srečujejo v 

vsakdanjem življenju (n=4), 

• nimam predlogov (n=6), 

• več izobraževanj za učitelje kemije s poudarkom na tej tematiki (n=3), 

• boljše ozaveščanje učiteljev kemije o pomembnosti zunanjih preverjanjih 

znanja, predstavitve nalog in testiranj, kot priložnost učiteljem, da poenotijo 

zahteve pri ocenjevanju predmeta (n=1), 

• zbirke nalog tovrstnih preverjanj znanja za učitelje kemije v tiskani obliki (n=3), 
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• zbirke zanimivih nalog iz kemije, kjer so naloge, ki so se pojavljale v vseh 

zunanjih preverjanjih znanja kemije (n=2), 

• več internih e-preverjanj (n=1). 

Iz najpogostejših odgovorov učiteljev sklepamo, da učitelji predlagajo, da bi se tudi zunanja 

preverjanja znanja ocenjevala oziroma, da bi se upoštevala pri zaključnih ocenah predmetov. 

Učitelji izpostavljajo, da bi bilo dobro uvesti več eksperimentalnega dela ter učence in starše 

bolje ozaveščati o pomenu zunanjih preverjanj znanja. Učitelji navajajo tudi, da bi jim zborniki 

nalog, ki se pojavljajo na zunanjih preverjanjih znanja zelo koristili, želijo pa si tudi dodatnega 

izobraževanja s tega področja.  

 

3.5 Hipoteze: Potrditev ali zavrnitev 

 

V diplomskem delu je bilo preučevanih 6 raziskovalnih hipotez. 

Hipoteza 1: Učitelji kemije so se pri svojem delu že srečali s katero od oblik zunanjega 

preverjanja znanja iz kemije.  

Hipoteza ni bila potrjena, saj se vsi učitelji, ki so rešili elektronski vprašalnik pri svojem delu še 

niso srečali s katero od oblik zunanjega preverjanja znanja s področja kemije. Delež učiteljev 

kemije, ki pri svojem delu niso bili vključeni oz. njihova šola ni sodelovala pri zunanjem 

preverjanju znanja iz kemije je 25,00 %, gre za 10 učiteljev kemije.  

Hipoteza 2: Učitelji kemije so seznanjeni z NPZ, TIMSS, PISA zunanjimi preverjanji znanja s 

področja kemije. 

Hipoteza je bila potrjena, saj so vsi učitelji seznanjeni z zunanjimi preverjanji znanja s področja 

kemije. Najpogosteje navajajo Nacionalna preverjanja znanja s kemije (vsi sodelujoči) zraven 

pa pogosto navedejo še raziskavi TIMSS (17 učiteljev kemije)  in PISA (13 učiteljev kemije).  

Hipoteza 3: Učitelji kemije učence dodatno pripravljajo na zunanja preverjanja znanja iz 

kemije.  

Hipoteza ni bila potrjena, saj učence na zunanja preverjanja znanja pripravlja samo 14 

vprašanih učiteljev kemije, kar predstavlja 35,00 % sodelujočih učiteljev. Večina sodelujočih 

učiteljev (65,00 %) učencev ne pripravlja dodatno na izbrana zunanja preverjanja znanja iz 

kemije.  

Hipoteza 4: Učitelji kemije poznajo ključne cilje izbranih (TIMSS, PISA, NPZ) zunanjih preverjanj 

znanja s področja kemije.  

Hipoteza ni bila potrjena. Večina učiteljev kemije (70,00 %) pozna sicer izbrane cilje 

Nacionalnega preverjanja znanja, ne poznajo pa izbranih ciljev TIMSS in PISA. Ključne cilje 
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TIMSS pozna in navaja 47,00 % sodelujočih učiteljev, ključne cilje PISA pa pozna in navaja le 

30,00 % sodelujočih učiteljev.  

Hipoteza 5: Učitelji kemije prepoznajo uporabno vrednost zunanjih preverjanj iz znanja kemije 

za lastno šolsko prakso pouka kemije.  

Hipoteza je bila potrjena. Učitelji pri vseh zunanjih preverjanjih navajajo uporabno vrednost 

za lastno šolsko prakso, izpostavljajo predvsem nove tipe nalog, ki jih lahko uporabljajo pri 

pouku in v lastnih preizkusih znanja. Učitelji navajajo tudi, da se jim zdi dobro, da dobijo 

vpogled v to kakšen nivo znanja iz kemije oz. na področju naravoslovja dosegajo njihovi učenci, 

saj lahko tako pouk bolje prilagajajo in poglavjem, kjer se je izkazalo da imajo učenci težave, 

namenijo več časa oz. ur.  

Hipoteza 6: Učitelji kemije imajo predloge o nadgradnji zunanjih preverjanj znanja s področja 

kemije.  

Hipoteza je bila potrjena. Učitelji kemije imajo predloge o nadgradnji zunanji preverjanj znanja 

s področja kemije. Največ učiteljev je  izpostavilo, da si želijo biti o tovrstnih preverjanjih znanja 

bolje obveščeni, ter da si želijo več izobraževanj za učitelje s to tematiko in večjo dostopnost 

do zbirk nalog.  
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4. Zaključek in sklepne misli 
 

Preverjanje in ocenjevanje zadevata učitelje in učence, saj sta pomemben del šolske prakse. 

Učenci in učitelji dobijo z njima informacije o dosegi učnih ciljev, iz ugotovljenih rezultatov pa 

lahko strokovnjaki pridobijo tudi pomembne smernice za nadaljnje učenje in poučevanje. 

Poleg učiteljev in učencev predstavljata ocenjevanje in preverjanje znanja informacijo za 

starše in širši šolski sistem, posebej takrat, ko gre za zunanja preverjanja in ocenjevanja znanja.  

V  Sloveniji se izvajajo tri zunanja preverjanja znanja, ki zajemajo tudi področje kemije, to so: 

NPZ, TIMSS in PISA. Vsa tri zunanja preverjanja znanja se med seboj razlikujejo, saj se NPZ 

izvajajo v Sloveniji v šestem in devetem razredu, raziskava TIMSS zajema učence v četrtem in 

osmem razredu osnovne šole, v raziskavo PISA pa so vključeni 15-letniki, neodvisno od tega, 

ali so vpisani v  osnovno ali srednjo šolo. Poleg vzorca in starosti učencev se zunanja 

preverjanja znanja razlikujejo tudi po uporabljeni metodologiji, analizi in predstavitvah 

ugotovitev oziroma rezultatov, ter znanju, ki ga posamezna zunanja preverjanja znanja merijo.  

V diplomskem delu smo naključno izbrali 5 osnovnih šol iz vsake statistične regije, kamor smo 

poslali vabila k sodelovanju v raziskavi, z dostopom do elektronskega vprašalnika o pomenu 

zunanjih preverjanj znanja s področja kemije za učitelje kemije na posamezni osnovni šoli. 

Skupno število učiteljev kemije, ki so rešili elektronski vprašalnik je bilo 40, kar predstavlja 

približno 0,09 % slovenskih učiteljev kemije v osnovnih šolah. Predpostavili smo, da je na vsaki 

od 454 osnovnih šol en učitelj kemije. V raziskavi nas je zanimalo, ali učitelji kemije poznajo 

ključne cilje NPZ, TIMSS in PISA, ali učence dodatno pripravljajo na zunanja preverjanja znanja 

ter kakšno uporabno vrednost prepoznajo  v le-teh preverjanjih za lastno šolsko prakso 

oziroma pouk kemije, ter njihovi predlogi, kako nadgraditi zunanja preverjanja znanja s 

področja kemije, da bo njihova uporabna vrednost z vidika učiteljev kemije čim višja.  

 Iz rezultatov sklepamo, da učitelji kemije najbolje poznajo NPZ, saj se, kakor navajajo učitelji, 

le-ta izvaja vsako leto. Iz rezultatov raziskave je razvidno, da je 17 (42,50 %) učiteljev kemije 

seznanjenih z raziskavo TIMSS. Pri raziskavi TIMSS, je vzorec osnovnih šol, ki sodelujejo manjši, 

leta 2015 je tako sodelovalo 150 osnovnih šol, na vsaki po eden do dva razreda učencev 

četrtega in osmega razreda, zato je raziskava manj poznana med osnovnošolskimi učitelji 

kemije. Učitelji so najmanjkrat navedli raziskavo PISA, skupno je 12 (30,00 %) osnovnošolskih 

učiteljev kemije izpostavilo tudi to raziskavo. Morebitni vzroki so: da se raziskava izvaja ciklično 

in na področju naravoslovne pismenosti, kamor spada tudi kemija, se je raziskava PISA v 

Sloveniji izvajala le leta 2006 in 2015, ter da so pri raziskavi PISA, vzorec 15-letniki, ti pa so ob 

izvajanju po večini že vpisani v srednje šole. 

 Glede uporabne vrednosti tovrstnih raziskav oziroma zunanjih preverjanj znanja, smo 

ugotovili, da učitelji kemije prepoznajo uporabno vrednost, saj preko teh preverjanj spremljajo 

trende nalog, ki se pojavljajo, prav tako pa preko rezultatov NPZ dobijo vpogled v znanje 

učence v Sloveniji, z raziskavama TIMSS in PISA pa lahko znanje naših učencev primerjajo na 

mednarodni ravni in tako dobijo širšo sliko o močnih in šibkih področjih učencev. Učitelji 
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kemije so navedli predloge, kako povečati uporabno vrednost zunanjih preverjanj znanja s 

področja kemije, iz njih lahko razberemo, da si učitelji želijo več ozaveščanja o raziskavah, več 

izobraževanj o metodologiji raziskav in večjo dostopnost do nalog, ki se pojavljajo v TIMSS in 

PISA.  

Na podlagi ugotovitev iz diplomskega dela lahko zaključimo, da učitelji kemije poznajo cilje 

NPZ, slabše pa poznajo ključne cilje TIMSS in PISA. Učitelji kemije v zunanjih preverjanjih 

znanja prepoznajo uporabno vrednost za lastno prakso poučevanja kemije imajo pa tudi 

predloge kako tovrstna preverjanja nadgraditi, pri čemer izpostavljajo predvsem, da naj se pri 

zunanjih preverjanjih uvede tudi eksperimentalni del in več praktičnih nalog, ter da bi bilo 

smiselno, če bi se zunanja preverjanja lahko upoštevala tudi kot del ocene pri pouku kemije.  

Kot glavno omejitev izvedene raziskave, ugotavljamo, da je bil vzorec učiteljev kemije, ki so 

rešili elektronski vprašalnik premajhen, da bi bil reprezentativen za celotno populacijo 

učiteljev kemije v Sloveniji, zato bi bilo smiselno v prihodnjih raziskavah povečati vzorec 

učiteljev kemije, oziroma vzorec izbranih osnovnih šol v Sloveniji, in dobiti še boljši vpogled v 

poznavanje zunanjih preverjanj znanja s področja kemije med učitelji kemije. Vprašalnik bi bilo 

v prihodnje morda smiselno nadgraditi z vprašanji kot so npr. mnenje učiteljev o ukinjanju 

raziskave TIMSS in možnih posledicah, ki iz tega izhajajo za prihodnost pouka naravoslovja v 

Sloveniji. V prihodnosti bi bilo za pridobitev poglobljenega vpogleda v mnenje učiteljev o 

posameznih zunanjih preverjanjih znanja s področja kemije smiselno izvesti tudi strukturirane 

intervjuje.  
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Priloga – Vprašalnik 

 

Spodnji vprašalnik je bil prepisan v elektronsko obliko s pomočjo spletnega programa 1KA 

(enklikanketa) in je dostopen na spletni strani https://www.1ka.si/a/123205.  

 

Vprašalnik o pomenu zunanjih preverjanj znanja iz področja kemije 

Pozdravljeni! Sem Nina Zupanc, študentka 4. letnika programa dvopredmetni učitelj, biologija 

in kemija na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. V sklopu diplomskega projekta me 

zanima vaše mnenje o pomenu zunanjih preverjanj znanja iz področja kemije. Vaši odgovori 

mi bodo v veliko pomoč pri izdelavi diplomskega dela, zato vas vljudno prosim za sodelovanje. 

Vprašalnik ima dve strani in je anonimen. Za vaše odgovore se iskreno zahvaljujem.  

1. Spol:     M     Ž                              2. Vezava s kemijo:     BI-KE     FI-KE     GO-KE      drugo:__________           

3. Leta poučevanja kemije:     0-5     6-10     11-15     16-20     21-25     26-30     31-35     več kot 

35  

4. Ali ste se v svoji praksi že srečali z zunanjim preverjanjem znanja na področju kemije?    DA        

NE 

4.1 Če ste obkrožili DA, navedite s katerimi in kolikokrat.      

___________________________________________________________________________

______________________. 

5. S katerimi zunanjimi preverjanji znanja s področja kemije ste seznanjeni? 

________________________________________________________

___________. 

6.  Ali se z učenci  dodatno pripravljate na zunanja preverjanja znanja iz kemije?        DA                  

NE       

6.1 Če ste obkrožili DA, navedite v kakšnem obsegu in kako?  

 

 

 

7. Ali ste seznanjeni s ključnimi cilji NPZ               DA                  NE  

7.1 Če ste obkrožili DA , jih prosim navedite. 

https://www.1ka.si/a/123205


 
 

32 
 

 

 

 

 

8.  Ali ste seznanjeni s ključnimi cilji TIMSS            DA                  NE 

8.1 Če ste obkrožili DA , jih prosim navedite. 

 

 

 

 

9. Ali ste seznanjeni s ključnimi cilji PISA               DA                   NE 

9.1 Če ste obkrožili DA , jih prosim navedite. 

 

 

 

 

10.  Kakšno uporabno vrednost prepoznate v zunanjih preverjanjih iz znanja kemije za lastno 

šolsko prakso pouka kemije? Prosim, navedite za vsakega posebej. 

10.1 NPZ: 

 

 

 

10.2 TIMSS: 

 

 

 

10.3 PISA:  
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11. Prosim predlagajte načine, kako bi po vašem mnenju nadgradili zunanja preverjanja iz 

znanja kemije v slovenskih osnovnih šolah, da bi bila njihova uporabna vrednost iz vidika 

učiteljev kemije čim višja.  

 

 

 

 

 

 


