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IZVLEČEK 

 

V diplomskem delu bomo primerjali pouk matematike v redni osnovni šoli s 

poukom matematike v osnovni šoli za odrasle.  

 

Vsebinsko bo naloga razdeljena na dva tematska sklopa, in sicer na teoretični in 

empirični del. 

 

V teoretičnem delu bomo najprej predstavili razvoj izobraţevanja odraslih na 

Slovenskem. Nato bomo konkretneje opredelili osnovnošolsko izobraţevanje 

odraslih v eni izmed izobraţevalnih organizacij za izobraţevanje odraslih in tako 

skušali prikazati, kako različna je skupina otrok v redni osnovni šoli v primerjavi s 

skupino otrok v osnovni šoli za odrasle. Prikazali bomo pomembnost 

izobraţevanja za posameznika in posledice šolske neuspešnosti tako na 

individualni ravni kot na ravni širše druţbe. 

 

V empiričnem delu bo naloga vsebovala odgovore izvedenih intervjujev med 

učitelji matematike, ki poučujejo na redni osnovni šoli, in učitelji matematike, ki 

poučujejo na osnovni šoli za odrasle. Raziskovali bomo, v čem se razlikuje 

načrtovanje in izvedba pouka na rednih osnovnih šolah od osnovnih šol za odrasle 

in mladostnike ter kakšni so pogoji dela na posameznih šolah. 

V empiričnem delu bomo predstavili tudi rezultate preizkusa znanja iz matematike 

osmošolcev redne osnovne šole in osnovne šole za odrasle ter ugotovitve 

raziskovanja.  

 

Ključne besede: izobraţevanje odraslih, matematika, šolska neuspešnost, učni 

načrt za matematiko. 

 



 

 



 

 

TEACHING MATHEMATICS IN PRIMARY SCHOOL AND 

PRIMARY SCHOOL FOR ADULTS 

 

ABSTRACT 

 

This thesis will compare mathematics teachings in regular elementary school and 

mathematics teachings in primary schools for adults and adolescents.  

 

The substantive work will be divided into two parts, namely a theoretical and 

empirical parts.  

 

In the theoretical part we will present the development of adult education in 

Slovenia. Afterwards we will specifically define the basic education of adults in 

one of the educational institutions for a adults and also show how differents is a 

group of shildren in regular primary school, compared with a group of children in 

primary school for adults. We will show the importance of education for the 

individual and the consequences of school failure at both the indivdual level and 

larger society scale.  

 

The empirical part of the work consits of answers that were carried out during 

interviews of mathematics teachers who teach on a regular primary school and 

mathematics teachers of primary schools for adults. We will explore the 

difference between planning and executing teachings in regular primary schools 

and the elementary schools for adults and adolescents and in the end look at the 

working conditions at individual schools. 

 

In the empirical part we will present the results of the mathematics examination 

for eightgraders in regular primary schools and primary schools for adults, 

and research findings. 

 

Key words: adult and adolescent education, mathematics, school failure, 

curriculum for mathematics. 
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1 Uvod 

Osnovna šola je prostor, v katerega učenci vstopijo s šestim letom. Starši oziroma 

skrbniki morajo zagotoviti, da njihov otrok izpolni osnovnošolsko obveznost, 

katere cilj je zagotoviti učencem temeljno znanje, pripraviti učence na nadaljnje 

šolanje, razviti pismenost, sposobnost za razumevanje, sporočanje in izraţanje, 

vzgojiti učenca za medsebojno strpnost ter mu omogočiti osebnostni razvoj. 

 

Osnovnošolsko izobraţevanje je obvezno in brezplačno. Izvajajo ga osnovne šole, 

osnovne šole s prilagojenim programom, glasbene šole in zavodi za vzgojo ter 

izobraţevanje otrok s posebnimi potrebami.  

 

V Sloveniji imamo 449 devetletk, v katere se je v šolskem letu 2010/2011 

vključilo 18.142 šestletnikov. Šestletniki pa niso edini, ki se vpisujejo v osnovno 

šolo. Vanjo se vpisujejo tudi mladostniki in odrasli, katerim ni uspelo dokončati 

vseh razredov osnovnošolskega izobraţevanja. Ti se lahko vpišejo v Program 

osnovne šole za odrasle, ki je organiziran v 33 zavodih, in sicer v različnih 

ljudskih univerzah ter izobraţevalnih središčih (Ţišt 2010). 

 

Raziskovalno delo je povezano z matematiko na osnovni šoli za odrasle in 

mladostnike, ter učenci, ki obiskujejo program osnovne šole za odrasle. Bolj 

podrobno bomo predstavili Izobraţevalno središče Miklošič, kjer ravno tako 

izvajajo omenjen program in v katerem smo dobili priloţnost poučevati 

matematiko v osmem in devetem razredu. Ţe po prvih urah poučevanja smo 

ugotovili, da je proces poučevanja, ki ga oblikujeta učitelj in učenec, dokaj 

drugačen kot na redni osnovni šoli, saj imamo na osnovni šoli za odrasle in 

mladostnike povsem drugačno skupino učencev. V tej skupini so predvsem učenci 

z učnimi teţavami, ki potrebujejo zelo različne poti za usvajanje znanja. 

Potrebujejo drugačen pristop, njim prilagojene metode, drugačen časovni ritem, 

razumevanje in medsebojno pomoč. Specifična značilnost teh mladostnikov je 

motnja koncentracije. Razpeti so med zbranostjo, pozornostjo in raztresenostjo. 
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Nekateri učenci so impulzivni in motorično nemirni, ne morejo počakati in mirno 

sedeti, motijo pouk ter druge učence. Tako se mora učitelj truditi predvsem s tem 

kako bo pritegnil in podaljšal njihovo pozornost ter kako bo vzpostavil mir v 

razredu. Pri taki skupini učencev mora biti učitelj zmoţen učno okolje in proces 

organizirati tako, da so vsi učenci čim bolj aktivni. Učitelj potrebuje veliko 

potrpljenja in mora iskati primerne metode, saj graja in kazni ne zaleţejo. Ena 

izmed specifičnih lastnosti teh učencev so tudi slabe delovne navade. Ti učenci 

nimajo delovnih navad, izogibajo se učenju in se hitro naveličajo. Večinoma niso 

motivirani za učenje in delo, primanjkuje jim vztrajnosti in so bolj usmerjeni v 

odnose kot v vsebino. 

 

Ravno zaradi teh posebnosti, ki jih je moč opaziti pri učencih na osnovni šoli za 

mladostnike, se nam je porodila ideja za temo diplomskega dela. Ţe v osnovi so si 

učenci zelo različni, razlika med skupino otrok v redni osnovni šoli in osnovni šoli 

za mladostnike pa je očitna. Tako smo se odločili primerjati učni načrt, namenjen 

učiteljem, ki poučujejo matematiko v redni osnovni šoli ter učni načrt, namenjen 

učiteljem, ki poučujejo matematiko v osnovni šoli za odrasle in mladostnike. 

Zaradi obseţnosti učnih načrtov se bomo omejili samo na dve temi, ki se 

obravnavata v osmem in devetem razredu osnovne šole. Primerjali bomo učne 

cilje, ki naj bi jih učenci dosegli v posameznem sklopu, vsebine, ki jih morajo 

učitelji podati v posameznem sklopu, ter standarde znanja učnega načrta obeh vrst 

šol. Poleg ciljev, ki so navedeni v učnih načrtih, bomo primerjali tudi učno okolje 

v posameznih šolah, učne strategije, tempo, količino pomoči, načine preverjanja 

znanja in ocenjevanje ter učne oblike. 

 

Nekaj pozornosti bo namenjene tudi novi Beli knjigi o vzgoji in izobraţevanju, ki 

je po šestnajstih letih izšla z novimi cilji, novimi predlogi rešitev in ki bo po 

besedah dr. Kreka na novo začrtala smernice slovenskega izobraţevalnega 

sistema. 

 

Empirični del se bo nanašal na intervju in anketiranje učiteljev matematike, ki so 

nam zaupali, kako načrtujejo pouk, kako preverjajo in ocenjujejo znanje učencev, 

kakšen odnos imajo do svojih učencev, katere vire uporabljajo pri pouku 

matematike, ali sodelujejo s starši in kako dobro opremljena je šola na kateri 
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poučujejo. Tako si bomo laţje predstavljali, kakšna je razlika med poučevanjem 

na redni osnovni šoli in osnovni šoli za odrasle. Poleg tega bomo v okviru 

empiričnega dela raziskovali tudi kako uspešni so učenci pri matematiki redne 

osnovne šole v primerjavi z učenci osnovne šole za odrasle in mladostnike. 

Tehnika s katero bomo ugotovili kakšni so doseţki učencev pri matematiki pa bo 

preizkus znanja, ki bo enak za učence obeh vrst šol.  
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2 Teoretični del 

V teoretičnem delu bomo najprej pogledali, v katero leto segajo začetki 

izobraţevanja odraslih pri nas in kako se je to področje spreminjalo skozi čas. 

Predstavili bomo eno izmed izobraţevalnih institucij za odrasle in lastnosti 

učencev, ki obiskujejo program osnovne šole za odrasle in mladostnike. Opisali 

bomo tudi poloţaj tistih, ki ne zaključijo osnovnošolskega izobraţevanja in 

ugotovili s kakšnimi teţavami se soočajo. 

2.1 Razvoj izobraževanja odraslih na Slovenskem 

Izobraţevanje odraslih na Slovenskem ima dolgo tradicijo. Skozi zgodovino je to 

področje doţivljalo vzpone in padce, vendar je bilo ves čas prisotno in je 

oblikovalo druţbeno resničnost.  

2.1.1  Izobraževanje pred prvo svetovno vojno 

Prve zamisli o izobraţevanju odraslih so prišle k nam ţe v času razsvetljenstva. V 

Avstrijski splošni šolski naredbi iz leta 1774 je bilo v obliki priporočila zapisano, 

naj se tam, »kjer je to mogoče«, uvaja nedeljski popoldanski ponavljalni pouk 

(Novak 2006).  

 

Ponavljalna šola je bila najprej namenjena tistim do 20. leta starosti, ki niso bili 

vključeni v srednje (latinske) šole, vendar ni zares zaţivela, ker so imeli mladi 

premalo znanja in ponavljanje ni bilo izvedljivo. Leta 1805 pa je t.i. drugi 

avstrijski šolski zakon ponovno predpisal nedeljsko ponavljalno šolo, in sicer za 

mlade do 18. leta, ki niso obiskovali obvezne šole ali pa je niso dokončali. 

Ponavljalne šole so ponovno zamrle v času Ilirskih provinc, dokler jih ni odlok iz 

leta 1816 spet uzakonil. Ob tem so nastajale tudi nedeljske začetne šole, ki niso 
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bile obvezne, obiskovali pa so jih tako otroci kot odrasli (Hojan po Zagmajster in 

drugi, 2010, str. 36). 

Pravi razvoj so nedeljske šole doţivele po letu 1869, ko je t.i. tretji avstrijski 

šolski zakon uvedel osemletno šolsko obveznost. Zakon o obveznem obiskovanju 

osnovne šole je vplival predvsem na kmečko prebivalstvo, saj jih večino ni imelo 

končane osnovne šole (Prav tam, str. 37). 

 

Nekatere nedeljske ponavljalne šole so bile splošnoizobraţevalnega tipa in so bile 

namenjene dopolnjevanju splošne osnovne izobrazbe, nekatere pa strokovnega 

tipa in so gradile na osnovnošolskem znanju ter poučevale za potrebe različnih 

poklicev. Na podeţelju so bile po vsebini prilagojene potrebam kmečkega 

prebivalstva, v mestih pa so vključevale več vsebin iz trgovskih in obrtniških 

poklicev (Prav tam, str. 37). 

 

Nedeljske šole so obiskovali otroci, ki med tednom zaradi zaposlenosti in 

oddaljenosti od šole pouka niso obiskovali. Šoloobvezni otroci so se tako lahko 

učili brati, pisati in računati, pridobivali pa so si še delovne navade (Slovenski 

šolski muzej 2009/2010). 

 

Pouk v nedeljskih šolah je bil brezplačen, izvajal se je v kaplanijah, včasih tudi 

ţupniščih, ob lepih in toplih dneh pa kar na prostem. Za pomoč pri poučevanju v 

nedeljski šoli je Anton Martin Slomšek (1800-1862)  leta 1842 napisal prvi 

učbenik z naslovom Blaţe in Neţica v nedeljski šoli, ki je bil dolgo časa najboljši 

in najobseţnejši učbenik v slovenskem jeziku (Odbor za Slomškovo beatifikacijo, 

2011).  

 

V učbeniku niso bile samo osnove računanja, pisanja in branja, temveč tudi 

geografije, biologije, zgodovine in celo medicine ter astronomije. Bil je dober 

učni pripomoček in prava enciklopedija za slovenskega kmeta in mladino. Med 

ljudstvom je veljal za »Zlato knjiţico« (Prav tam). 

Za obdobje pred prvo svetovno vojno so bile poleg nedeljskih šol značilne tudi 

čitalnice, ki so bile organizirane institucionalne oblike izobraţevanja odraslih. 

Leta 1861 se prve čitalnice pojavijo v Trstu, Ljubljani, Celju in Mariboru, razcvet 

pa doţivijo v šestdesetih letih devetnajstega stoletja. Čitalnice so nastale iz bralnih 
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društev in so bile namenjene za neformalno izobraţevanje (Govekar-Okoliš, 2011, 

str.7). 

2.1.2  Izobraževanje med obema vojnama 

Po prvi svetovni vojni so se začele pojavljati prve ljudske univerze, poimenovane 

tudi ljudska vseučilišča ali ljudske visoke šole. Slovenija je prvo ljudsko šolo 

dobila leta 1921 v Celju, ki se je imenovala »Ljudsko vseučilišče v Celju«. V tem 

obdobju delo učiteljev ni bilo več vezano samo na šolo, temveč na širše socialno 

okolje, kar je bil eden od izvorov nastanka prvih ljudskih univerz (Berginc, 2006, 

str.19).  

 

Za obdobje po prvi svetovni vojni je bilo pomembno leto 1929, ko je bil sprejet 

zakon o ljudskih šolah, ki je med drugim uredil izobraţevanje odraslih. Predvidel 

je gospodarsko-zadruţne tečaje za moške, gospodinjske tečaje za ţenske in tečaje 

za nepismene, vse z upoštevanjem krajevnih razmer ter potreb. Poleg ljudskih šol 

so v medvojnem obdobju izobraţevanje izvajala tudi različna društva (Sokol, 

Orel, Prosveta, Svoboda, Zveza kulturnih društev, Krekova mladina, Zveza 

društev kmetskih fantov in deklet itd.) ter politične stranke (Zagmajster in drugi, 

2010, str. 39). 

2.1.3  Izobraževanje po drugi svetovni vojni 

V tem obdobju se je število ustanov za izobraţevanje odraslih zelo povečalo. 

Mohorčič-Špolar in Emeršič navajata, da je bilo leta 1946 72 ljudskih univerz, 

Jelenc pa, da jih je bilo leta 1953 ţe 234. Leta 1957 se je sproţil proces 

preimenovanja ljudskih univerz in vseučilišč v delavske univerze in je trajal do 

leta 1964. Preimenovanje je bilo znamenje, da njihove dejavnosti prehajajo od 

ljudskega izobraţevanja k izobraţevanju za potrebe druţbe, zlasti delavcev in 

delavskega razreda (Mohorčič-Špolar, Emeršič, 1997 po Zagmajster in drugi, 

2010, str. 40). 
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Pomembno leto po drugi svetovni vojni je bilo leto 1959, ko je nastalo prvo 

zdruţenje ustanov za izobraţevanje odraslih imenovano Zveza delavskih in 

ljudskih univerz Slovenije (ZDLUS), ki se je leta 1964 preimenovala v Zvezo 

delavskih univerz Slovenije (ZDUS) in je bila v letih 1960-1991 najpomembnejša 

povezovalna organizacija na področju izobraţevanja odraslih (Prav tam, str. 41). 

Število ljudskih in delavskih univerz je do leta 1970 upadalo in se ustalilo pri 

številki 46-47 in tako ostalo do sredine 80. let. 

 

V povojnem obdobju se je razvilo tudi poklicno in strokovno izobraţevanje v 

podjetjih. Izobraţevalni centri so se leta 1962 povezali v Društvo organizatorjev 

izobraţevanja, ki se je ukvarjalo z razvojem in izobraţevanjem kadrov v podjetjih 

(Prav tam, str. 42). 

 

Po mnenju Jelenca se je v obdobju 1952 do 1960 izobraţevanje odraslih začelo 

členiti na tri področja, in sicer: šole za odrasle, ljudske in delavske univerze ter 

centre za izobraţevanje v podjetjih (Jelenc, 1997 po Zagmajster in drugi, 2010, 

str. 42). 

 

Splošni zakon o šolstvu iz leta 1958 je ljudske in delavske univerze uvrstil v 

vzgojno-izobraţevalni sistem, leta 1966 pa je zvezni zakon o financiranju 

izobraţevanja uredil tudi financiranje izobraţevanja odraslih (Mohorčič-Špolar, 

Emeršič, 1997 po Zagmajster in drugi, 2010, str. 42). 

2.2 Izobraževalno središče Miklošič 

Izobraţevalno središče Miklošič je pooblaščeni center Univerze Oxford, 

Avstrijskega izpitnega centra in Filozofske fakultete v Ljubljani. Pooblaščeno je 

za različna verificirana izvajanja, izmed katerih najdemo tudi program osnovne 

šole za odrasle in mladostnike. Ustanovljeno je bilo leta 1955 in tako deluje 

nepretrgano ţe več kot 50 let. Je ena največjih organizacij za izobraţevanje 

odraslih v Sloveniji in ima najdaljšo tradicijo na tem področju. Organizacija se je 

najprej imenovala Delavska univerza Boris Kidrič, vse do dne 27.11.1997, ko je 
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bil s strani Mestnega sveta mestne občine Ljubljana sprejet odlok o ustanovitvi 

Izobraţevalnega središča Miklošič (Ur. l. RS, št 76/1997). 

 

Delavska univerza Boris Kidrič je bila ustanovljena za občino Center in kot 

večina novoustanovljenih delavskih univerz, je tudi ta začela delo popolnoma na 

novo, z drugače definirano vlogo in nalogami, s teţnjo po profesionalizaciji 

izobraţevanja odraslih in z novo programsko zasnovo. Pomembno dejavnost 

delavske univerze je predstavljalo organiziranje šolanja ob delu na osnovnošolski 

in srednješolski stopnji v sodelovanju z matičnimi šolami. Do prve polovice 

šestdesetih let je število osnovnošolskih oddelkov upadalo, v vmesnem obdobju 

nekoliko nihalo, po tem obdobju pa je spet začelo naraščati. 

 

Pomembna novost v obdobju od 1970 do 1980, povezana z novim zakonom o 

delavskih univerzah je bila moţnost za izvajanje verificiranih tečajev in izpitov, 

kar pomeni, da so lahko izdajali spričevala s splošno priznano izobrazbo. Tako se 

je v sedemdesetih letih za izvajanje jezikovnih tečajev verificiralo šest delavskih 

univerz in ena izmed teh je bila delavska univerza Boris Kidrič. 

2.2.1  Značilnosti učencev Izobraževalnega središča Miklošič 

Program osnovne šole za odrasle in mladostnike obiskujejo učenci, ki so zaključili 

osnovnošolsko obveznost, niso pa zaključili osnovnošolskega izobraţevanja. 

Razlogi zaradi katerih niso zaključili osnovnošolskega izobraţevanja so različni. 

Za učnim neuspehom se običajno skrivajo vedenjski odkloni, kot so nedisciplina, 

pomanjkanje osnovnih delovnih navad, pomanjkanje interesa in odpor do 

izobraţevanja in učenja. 

 

Razred v povprečju tvori skupina mladostnikov starih od 13 do 18 let, 

intelektualno normalno razvitih, ki se zaradi specifičnih lastnosti niso prilagodili 

zahtevam šole. Razred tvori zelo heterogena skupina učencev z različnimi 

socialnimi, emocionalnimi in drugimi značilnostmi, ki imajo pri učenju večje 

teţave kot vrstniki. 

 



Nadarević, V. (2011) Poučevanje matematike v redni osnovni šoli in osnovni šoli za odrasle. 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

10 

 

Večina prisotnih učencev pouk ne zanima, ne ţelijo upoštevati šolskih pravil in 

avtoritete, so obrambno naravnani in nepripravljeni prevzeti odgovornosti. 

Opisani učenci so velik izziv za učitelja in terjajo veliko mero potrpeţljivosti, 

prilagodljivosti in tolerantnosti. Svojo neuspešnost v šoli kompenzirajo s 

samopotrjevanjem na vedenjskem nivoju in tako s svojim izstopajočim vedenjem 

dobijo vsaj malo tistega, kar je nujno za njihovo samopotrditev, sprejetost s strani 

ostalih učencev in pozornost staršev. V večini so bolj odprti za negativne pobude 

iz okolja in se vključujejo v sebi bolj dosegljivo skupino oseb. To so večinoma 

enako neuspešni mladostniki, ki niso v toku večjega dela svoje generacije in so 

odklonilni do socialnih norm in pričakovanj, ki jih sami niso izpolnili.  

 

Problem teh učencev je, da se ne zavedajo kako pomembna je učna uspešnost za 

ţivljenje. Poloţaj brezposelnih mladostnikov zelo dobro opiše Mrgole, ki pravi, 

da učno neuspešni mladostniki ostanejo brezposelni in brez moţnosti za 

zaposlitev, kar pomeni, da so brez denarja in v večini odvisni od denarne podpore 

staršev ter da so izpostavljeni povečanim učinkom socialne osamelosti z 

obremenitvijo socialnega sistema in povečani kriminaliteti ter drugim oblikam 

socialno odklonskega vedenja (Finţgar, 2006). 

2.3 Posledice šolske neuspešnosti 

»Šolski neuspeh je zelo širok koncept, ki ima za različne posameznike lahko 

povsem različen pomen. Izraz šolski neuspeh lahko za nekoga označuje neuspeh 

šolskega sistema, da bi poskrbel za sluţbe in dejavnosti, ki vodijo do učenja, ali 

neuspeh učenca, da bi napredoval v naslednji razred. Lahko pa tudi pomeni, da 

učenci zapuščajo šolo brez kompetenc in veščin, ki jih zahteva trg dela. Z 

različnimi vidiki tega kompleksnega pojava se ukvarjajo različne vede, ki pojav 

učne neuspešnosti opredeljujejo na različne načine in uporabljajo različne kazalce 

šolske neuspešnosti (učna neuspešnost, ponavljanje, osip, itd)« (Magajna, 2008, 

str.15). 

 

Šolska neuspešnost je v današnjem času povsod v razvitem svetu pomembna 

tema, saj mladi, ki si danes ne pridobijo vsaj osnovne poklicne kvalifikacije ali ne 
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zaključijo niti osnovnošolskega izobraţevanja, slej ko prej pristanejo na Zavodu 

za zaposlovanje kot brezposelne osebe. Brezposelnost pa ni edini problem, 

posledice osipa so številne in medsebojno povezane.  

2.3.1  Posledice šolske neuspešnosti na ravni gospodarstva in širše družbe 

Škodljive posledice učne neuspešnosti se kaţejo tako na osebni kot druţbeni in 

drţavni ravni. Lahko bi rekli, da se vse začne pri posamezniku in nato negativno 

vpliva na širšo druţbo. V številnih drţavah so ţe prepoznali šolsko uspešnost kot 

pomemben dejavnik gospodarske rasti in razvoja celotne drţave. Ker je 

izobraţevanje postalo ključna beseda za ekonomski in socialni razvoj, je Evropska 

komisija leta 2006 sprejela, da je izobraţevanje kritičen faktor pri razvoju 

dolgoročnega potenciala konkurenčnosti in druţbene povezanosti v Evropski uniji 

(Jereb, 2010). 

 

Ena največjih posledic učne neuspešnosti mladih je, da teţje najdejo zaposlitev. V 

današnjem času pa vemo, da je posameznik brez rednega prihodka prikrajšan na 

marsikaterem področju. Prikrajšanost zaradi niţjih dohodkov določene 

posameznike celo porine v kriminalno dejavnost in tako lahko rečemo, da učna 

uspešnost vpliva tudi na obseg kriminalnih dejanj (Prav tam).  

 

Po Psacharopoulosu, raziskovalcu na področju ekonomskih raziskav učne 

neuspešnosti, razvrstimo elemente šolske neuspešnosti glede na to, ali se nanašajo 

na posameznika, druţbo ali drţavo (Psacharopoulos, 2007 po Jereb, 2010). 
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KATEGORIJA STROŠKOV 

 

 

Osebni 
 

Druţbeni 
 

Drţavni 

 

 

 

STROŠKOVNI 

ELEMENT 

 

 

Bolj pogosta brezposelnost 

Dlje časa trajajoča 

brezposelnost 

Niţji začetni in ţivljenjski 

prihranki 

Slabši zdravstveni status 

Višja stopnja odbitkov pri 

zavarovanjih 

Več tveganj v ţivljenju 

Niţja udeleţba v 

vseţivljenjskem izobraţevanju 

Otroci z niţjo kvaliteto 

ţivljenja 

Niţje ţivljenjsko zadovoljstvo 

 

Povečana 

kriminaliteta 

Slabši pozitivni vplivi 

na sodelavce 

Niţja stopnja 

ekonomske rasti 

Slabši 

medgeneracijski vpliv 

na otroke in starše 

Slabši status javnega 

zdravja ljudi 

Višja brezposelnost 

Slabša socialna 

kohezivnost 

 

Niţji prihodki 

drţavnih davkov 

Višja brezposelnost 

in manjša zmoţnost 

plačil 

Višji izdati za javno 

zdravstvo 

Višji izdatki policije 

Višji izdatki 

kriminalnega prava 

 

Tabela 1: Posledice šolske neuspešnosti (Psacharopoulos, 2007 po Jereb, 2010) 

 

2.3.2  Posledice šolske neuspešnosti na individualni ravni 

Šolska neuspešnost je dejavnik tveganja za celostni osebnostni razvoj. Na 

individualni ravni ima dolgotrajne posledice saj omejuje posameznikove moţnosti 

sodelovanja v druţbi z druţbenega, kulturnega in gospodarskega vidika. Poleg 

tega povečuje  izpostavljenost brezposelnosti, revščini in socialni izključenosti. 

Učenec, ki je učno neuspešen se doţivlja kot nesposobnega, odrinjenega, manj 

vrednega in običajno lahko izkušnja, da ne izpolnjuje pričakovanj okolja in svojih 

najbliţjih, resno ogrozi njegovo samospoštovanje in postopoma prodre v vse 

vidike njegove samopodobe. Negativna predstava o samemu sebi pa je lahko 

temelj različnih poskusov reševanja svojega samospoštovanja s pomočjo 

obrambnega mehanizma. Dijak začne neuspehe v šoli kompenzirati z »uspehi« na 

drugih področjih, in sicer na podlagi negativnih destruktivnih vzorcih vedenja, kot 
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je zatekanje k uţivanju alkohola ali drugih substanc, ki dijaku dajo občutek 

varnosti in beg pred teţavami (Metličar, 2008).  

 

Poleg samopodobe je ogroţen tudi njihov razvoj v smeri samostojnih oseb, saj so 

tisti učenci, ki izpadejo iz šole kljub neizoblikovani identiteti prisiljeni 

funkcionirati kot odrasli ali pa še naprej ţivijo v ekonomski odvisnosti od staršev. 

Predčasna zapustitev šolanja je za mladostnika zamujena ţivljenjska priloţnost, za 

druţbo kot celoto pa izguba druţbenega in gospodarskega potenciala, vendar 

»prekinitev šolanja ni nujno neuspeh za posameznika, če mu doseţeno znanje 

omogoča vključitev v delovno ţivljenje. Potrebno je vzpostaviti mehanizme, ki 

mu bodo omogočali, da se bo v izobraţevanje lahko vračal. Prekinitev šolanja 

lahko vodi k drugim potem pridobivanja znanja, kot je izobraţevanje v delovnem 

procesu ali samoizobraţevanje« (Metličar, 2008). 
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3 Osnovnošolsko izobraževanje odraslih v Beli 

knjigi o vzgoji in izobraževanju  

Leta 1995 je nastala prva Bela knjiga o vzgoji in izobraţevanju, v kateri so bile 

predstavljene konceptualne rešitve vzgojno izobraţevalnega sistema v Sloveniji. 

Ker je v času petnajstih let, odkar je izšla prva Bela knjiga, prišlo do sprememb na 

področju šolstva in zato ker se nekatere rešitve, ki so bile zapisane v prvi Beli 

knjigi, v praksi niso uresničevale, je skupina strokovnjakov pod vodstvom dekana 

ljubljanske pedagoške fakultete, dr. Janeza Kreka napisala izpopolnjeno in 

prenovljeno Belo knjigo o vzgoji in izobraţevanju, katera naj bi po besedah dr. 

Kreka na novo začrtala smernice slovenskega izobraţevalnega sistema (Slovenske 

novice, 31.3.2011). 

 

V tem poglavju bomo predstavili cilje na področju izobraţevanja odraslih iz 

letošnje Bele knjige o vzgoji in izobraţevanju ter jih primerjali s cilji iz prve Bele 

knjige o vzgoji in izobraţevanju v RS.  

 

Za začetek si najprej poglejmo nekaj statističnih podatkov in kako so se le-ti 

spreminjali skozi čas. 

3.1 Izbrani statistični podatki 

Glede na to, da je minilo petnajst let od kar je izšla prva Bela knjiga o vzgoji in 

izobraţevanju v Republiki Sloveniji se nam vsem najprej poraja vprašanje, kaj se 

je v tem obdobju na področju šolstva spremenilo. Odgovor najlaţje dobimo, če 

primerjamo temeljne statistične podatke. Ob tej priloţnosti bi si lahko pogledali 

spremembe na različnih področjih vzgoje in izobraţevanja, vendar se bomo 

omejili samo na področje izobraţevanja odraslih. Primerjali bomo izobrazbeno 

strukturo prebivalstva in število izobraţevalnih organizacij v obeh obdobjih. 
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3.1.1 Delež prebivalstva, ki nima dokončane osnovne šole 

V Beli knjigi o vzgoji in izobraţevanju, ki je bila napisana leta 1995 je zapisano, 

da je bilo po podatkih popisa leta 1981 med stalnim prebivalstvom Slovenije, 

starih 25 ali več let, kar 28,9 % takih brez dokončane osnovne šole in 29,6 % s 

končano osnovno šolo. Navedeni podatki kaţejo, da je imela Slovenija takrat zelo 

visok deleţ manj šolanega prebivalstva, se pravi prebivalstva, ki ima končano 

samo osnovno šolo, ali pa še te ne. Po sedaj dostopnih podatkih je mogoče 

razbrati, da se je izobrazbena sestava prebivalstva, starega 15 let in več vidno 

izboljšala in je tako po podatkih popisa prebivalstva v Sloveniji v letu 2008 znašal 

deleţ odraslih z nepopolno osnovno šolo 4,8 %, z končano osnovno šolo pa 19,4 

% (Bela knjiga, 1995, str. 299). 

3.1.2 Obseg izobraževalnih organizacij  

V Sloveniji imamo kar nekaj izobraţevalnih organizacij za odrasle. Po evidencah 

Statističnega urada Republike Slovenije je v šolskem letu 1997/1998 delovalo 370 

tovrstnih organizacij, v šolskem letu 2007/2008 pa 326. V šolskem letu 2010/2011 

pa jih je bilo glede na raziskave Andragoškega centra 282 (Brenk, 2011).  

 

V mreţo izobraţevalnih organizacij za odrasle se vključujejo ljudske univerze, 

šole za izobraţevanje odraslih, enote za izobraţevanje odraslih, izobraţevalna 

središča in druge organizacije, ki so registrirane za izobraţevanje odraslih. 

 

Glede na to, da se bomo v diplomskem delu usmerili na osnovnošolsko 

izobraţevanje odraslih, se bomo tudi v tem sklopu osredotočili samo na tiste 

organizacije, ki izvajajo program osnovne šole za odrasle, in sicer so to ljudske 

univerze in osnovne šole za odrasle, katerih ustanoviteljice so občine. 

 

V Beli knjigi o vzgoji in izobraţevanju v Republiki Sloveniji iz leta 1995 je 

navedeno, da je v tistem obdobju delovalo 43 ljudskih univerz, in sicer kot del 

javne mreţe za izobraţevanje odraslih. Ljudske univerze in osnovne šole za 
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odrasle so še danes del javne mreţe za izobraţevanje odraslih, le da jih je nekoliko 

manj. V novi Beli knjigi je zapisano, da je v šolskem letu 2007/2008 delovalo 32 

takih organizacij, v šolskem letu 2010/2011 pa je bilo v Razpisu za vpis odraslih v 

šolskem letu 2010/2011 objavljenih 33 tovrstnih organizacij. 

3.2 Načela in cilji Bele knjige o vzgoji in izobraževanju 

Zasnova razvoja izobraţevanja odraslih v Sloveniji je oblikovana tako, da bo 

njeno uresničevanje vodilo k doseganju določenih ciljev. Za dobre rezultate pa je 

potrebno najprej dobro zastaviti cilje in z njimi natančno določiti, kaj ţelimo 

doseči. Poglejmo si, katere temeljne cilje so si zadali snovalci prve Bele knjige o 

vzgoji in izobraţevanju v RS. 

 

1. »Omogočiti osebni razvoj in dvigniti kakovost ţivljenja ljudi, spodbuditi 

njihovo ustvarjalnost in inovativnost, povečati njihove zaposlitvene moţnosti in 

mobilnost pri delu in v ţivljenju.« 

 

2. »Zvišati raven znanja, izobrazbe in usposobljenosti prebivalstva za 

gospodarski, tehnološki, kulturni in socialni razvoj, za razvoj demokracije, za 

spoštovanje pravic in svoboščin človeka in za druţbeni razvoj.« 

 

3. »Dohiteti razviti svet v razvitosti izobraţevanja odraslih, v standardih 

izobraţevalne dejavnosti in njenih rezultatov, v izobraţenosti prebivalstva in 

njegovi vključenosti v vseţivljenjsko izobraţevanje. Naš cilj pri tem mora biti, da 

doseţemo na leto vsaj povprečno 30 ur izobraţevanja na prebivalca oziroma 40 ur 

izobraţevanja na zaposlenega« (Bela knjiga, 1995, str. 296). 

 

Glede na analizo stanja v novi Beli knjig je razvidno, da so bili cilji, zastavljeni v 

prvi Beli knjigi, v določeni meri tudi uresničeni. Prvi napredek se kaţe na 

področju udeleţbe odraslih v izobraţevanju, saj je bil v zadnjih desetih letih 

»doseţen pomemben premik v vključenosti odraslih v izobraţevanje. Ugotovitve 

analiz in raziskav kaţejo, da se je stopnja udeleţbe pomembno povečala in leta 
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2007 dosegla 41 % (v primerjavi s 37 % leta 2004 in 31 % v letu 1998)« (Bela 

knjiga, 2011, str.10). 

 

Pomemben napredek je doseţen tudi pri ponudbi programov neformalnega 

splošnega izobraţevanja, ki zajemajo programe za osebni razvoj in splošne 

potrebe in tudi programe za razvoj splošnih in ključnih spretnosti (računalniška 

pismenost, jezikovno izobraţevanje). Opazen pa je tudi porast ponudbe javno 

veljavnih programov neformalnega splošnega izobraţevanja. Med pomembnimi 

so programi za razvoj pismenosti in temeljnih zmoţnosti odraslih (UŢU – 

Usposabljanje za ţivljenjsko uspešnost)« ter program, namenjen mladim, ki so iz 

različnih razlogov opustili šolanje (PUM - Projektno učenje za mlajše odrasle). 

»Na novo pa se razvijajo tudi programi za pripadnike manjših, etničnih skupin, 

migrantov ter zapornikov« (Bela knjiga, 2011, str. 12). 

 

V zadnjih desetih letih je viden napredek tudi na področju informiranja in 

svetovanja. V letih od 2000 do 2005 se je vzpostavilo štirinajst regionalnih 

svetovalnih središč s strani ISIO (Informativno svetovalna dejavnost v 

izobraţevanju odraslih), poleg tega pa so se oblikovali tudi centri za informiranje 

in poklicno svetovanje (CIPS). 

 

Nekatera področja v sistemu izobraţevanja odraslih pa so še vedno ostala 

zakonsko neurejena. Analiza je pokazala, da so neustrezno urejena ključna 

področja sistema izobraţevanja odraslih, financiranje, upravljanje, omreţje 

institucij in programov izobraţevanja ter izobraţevalna infrastruktura, kar 

predstavlja pomembno oviro pri razvijanju celovitega in kakovostnega sistema 

izobraţevanja odraslih (Bela knjiga, 2011, str. 15). 

 

Glede na ugotovitve trenutnega stanja, so strokovnjaki in praktiki z različnih 

področij izobraţevanja odraslih identificirali področja in probleme, za katere je 

treba predlagati nove ali posodobljene rešitve.  

 

»Kot ključne teme, ki jim do sedaj ni bila namenjena ustrezna pozornost, so 

izpostavljene: 

 večja enakost in pravičnost pri dostopu do izobraţevanja in učenja odraslih, 
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 večja uravnoteţenost vlaganj v splošno in poklicno izobraţevanje odraslih, 

 ustvarjanje pogojev za doseganje standarda 4-letne srednje izobrazbe vsem 

odraslim, ki to ţelijo in zmorejo« (Bela knjiga, 2011,str 4). 

 

Izhajajoč iz ključnih tem, ki jim do sedaj ni bila namenjena ustrezna pozornost, se 

oblikujejo novi cilji opredeljeni v novi Beli knjigi. Zasnova izobraţevanja 

odraslih v novi Beli knjigi je usmerjena k doseganju naslednjih temeljnih ciljev: 

 

1. »Omogočiti vsem odraslim dostop do kakovostnih izobraţevalnih in učnih 

moţnosti, ki bodo omogočale polno realizacijo njihovega človeškega potenciala in 

bodo povezovale osebne izkušnje s širšimi druţbenimi ekonomskimi, kulturnimi 

in okoljskimi dejavniki ter na ta način usposobile ljudi za delovanje, za refleksijo 

in za ustrezno odzivanje na socialne, politične, ekonomske, kulturne in tehnološke 

izzive ter za graditev skupnosti.« 

 

2. »Zagotoviti pogoje za doseganje standardov znanj vsaj na ravni doseţene (4-

letne) srednje tehnične/poklicno tehnične izobrazbe (V. stopnje) za vse odrasle.« 

 

3. »Vzpostaviti pravičnejši koncept javnega financiranja v izobraţevanju odraslih 

z vidika potreb ranljivih in izobrazbeno prikrajšanih skupin.« 

 

4. »Vzpostaviti koncept financiranja splošnega in poklicnega izobraţevanja 

odraslih, ki bo temeljil na večji soodvisnosti in povezanosti drţave, gospodarstva, 

civilne druţbe ter posameznika.« 

 

5. »Zmanjševati strukturne in individualne ovire pri vključevanju odraslih v 

izobraţevanje in učenje (informiranje in svetovanje, bogatenje izobraţevalne 

ponudbe, materialne spodbude itd.).« 

 

6. »Povečati motivacijo ranljivih skupin za izobraţevanje in učenje (priznavanja 

neformalnega izobraţevanja in priloţnostnega učenja ter izkušenj, informiranje in 

svetovanje, promocijske aktivnosti, posebni podporni ukrepi)« (Bela knjiga, 2011, 

str. 8) 
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4 Učni načrt za matematiko 

V tem poglavju bomo podrobneje predstavili učni načrt matematike za redno 

osnovno šolo in učni načrt matematike za osnovnošolsko izobraţevanje odraslih. 

Naredili bomo primerjalno analizo nekaterih matematičnih vsebin in si ogledali 

kako različna oziroma podobna sta si učna načrta. Zaradi boljše preglednosti 

bomo primerjavo predstavili z grafikonom. 

 

Grafikon 1 predstavlja število ur na leto, ki so namenjene pouku matematike po 

učnem načrtu za redno osnovno šolo in učnem načrtu za osnovnošolsko 

izobraţevanje odraslih.  

 

 

Grafikon 1: Načrtovan čas poučevanja matematike v redni OŠ in OŠ za odrasle. 

 

Podatki kaţejo, da izobraţevanju odraslih učni načrt namenja manj učnih ur za 

realizacijo zastavljenih ciljev kot izobraţevanju v redni osnovni šoli. To seveda 
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pomeni, da je teţko zgolj pri pouku obravnavati vse cilje učnega načrta redne 

osnovne šole. 

4.1 Primerjava izbranih učnih sklopov učnega načrta 

Sedaj, ko vemo, da je skupina učencev v redni osnovni šoli povsem drugačna kot 

skupina učencev na osnovni šoli za odrasle in ko vemo, da je učencem na osnovni 

šoli za odrasle namenjenih manj učnih ur za realizacijo zastavljenih ciljev pri 

matematiki, se postavlja vprašanje: Ali so tudi zahtevani standardi znanja manjši? 

Da bi znali odgovoriti na zastavljeno vprašanje, bomo najprej primerjali učne cilje 

po tematskih sklopih učnega načrta za redno osnovno šolo in osnovno šolo za 

odrasle. 

 

8. razred 

 

V osmem razredu smo izbrali tematski sklop: potence. 

  

Tabela 2 predstavlja operativne cilje, ki so določeni za posamezen sklop po učnih 

načrtih redne osnovne šole in osnovne šole za odrasle.  

 

REDNA OSNOVNA ŠOLA OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE 

PREDVIDENO ŠTEVILO UR 

16 7 

CILJI 

Zapisati produkt enakih faktorjev kot potenco in 

obratno. 

 

Zapisati produkt enakih faktorjev kot potenco 

in obratno. 

 

Izračunati vrednost potence (osnova je lahko 

celo število, ulomek, decimalno število in 

kvadratni koren števila). 

Izračunati vrednost potence (osnova je lahko 

celo število, ulomek, decimalno število in 

kvadratni koren števila). 

 

Razlikovati (-a)
n
 in –a

n
 

 

Razlikovati (-a)
n
 in –a

n
. 

 

Kvadrirati racionalno število. 

 

Kvadrirati racionalno število. 
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Določiti kvadratni koren popolnih kvadratov 

manjših števil. 

Določiti kvadratni koren popolnih kvadratov 

manjših števil. 

Rešiti enačbo oblike x
2
=a. Rešiti enačbo oblike x

2
=a. 

Določiti kvadrat števila z ţepnim računalom. Določiti kvadrat števila z ţepnim računalom. 

Določiti kvadratni koren racionalnega števila. Določiti kvadratni koren racionalnega števila. 

Poznati in uporabiti kvadriranje in korenjenje 

kot obratni računski operaciji. 

 

 

Poznati predznak kvadrata realnega števila. 

Poznati in uporabiti kvadriranje in korenjenje 

kot obratni računski operaciji. 

 

 

Poznati predznak kvadrata realnega števila. 

Oceniti korene nepopolnih kvadratov. Oceniti korene nepopolnih kvadratov. 

Delno koreniti. / 

Racionalizirati ulomke. / 

Računati kvadratni koren z ţepnim računalom in 

izračunati vrednost izraza, kjer nastopajo 

kvadratni koreni. 

Računati kvadratni koren z ţepnim računalom 

in izračunati vrednost izraza, kjer nastopajo 

kvadratni koreni. 

Mnoţiti in deliti potence z enakimi osnovami. Mnoţiti in deliti potence z enakimi osnovami. 

Potencirati produkt in obratno. Potencirati produkt in obratno. 

Potencirati ulomek. Potencirati ulomek. 

Izračunati izraze s potencami (npr. 2a
2
, 4a

3
, 

2a
2
/4a

3
) . 

        / 

 

Tabela 2: Primerjava ciljev tematskega sklopa potence po učnem načrtu redne OŠ in OŠ za 

odrasle 

 

V tabeli 2 vidimo, da so cilji in standardi znanja iz učnega načrta redne osnovne 

šole primerljivi s cilji in standardi znanja učnega načrta osnovne šole za odrasle. 

Učna načrta se ne ujemata le v treh od osemnajstih ciljev izbranega tematskega 

sklopa.  

 

Ta rezultat je nekako pričakovan, kajti zakonodaja postavlja tudi temeljno 

zahtevo, da morajo biti končni standardi izobraţevanja odraslih enaki standardom 

redne osnovne šole. 

 

Kljub formalno enakim standardom pa se zaradi manjšega števila ur na osnovni 

šoli za odrasle, učni cilji skrčijo do te mere, da učenci doseţejo vsaj temeljno 

znanje. Zahtevnejši standardi tako zahtevajo samostojno delo udeleţencev (Učni 

načrt-OŠ za odrasle, 1998, str. 4). 
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TEMELJNI IN MINIMALNI STANDARI ZNANJA 

MINIMALNI 

STANDARDI 

ZNANJA 

Izračuna vrednost potence, kvadrat in kvadratni koren racionalnega 

števila 

Izračuna produkt in količnik potenc z enakimi osnovami 

TEMELJNI 

STANDARDI 

ZNANJA 

Izračuna vrednost številskega izraza z racionalnimi števili 

Izračuna vrednost potence in vrednost preprostih številskih izrazov,  

kjer nastopajo potence 

Oceni in izračuna kvadrat ter kvadratni koren racionalnega števila 

Računa s potencami 

ZAHTEVNEJŠI 

STANDARDI 

ZNANJA 

Racionalizira imenovalec 

Delno koreni 

 

Tabela 3: Temeljni in minimalni standardi znanja sklopa potence 

 

9. razred 

Za deveti razred smo izbrali tematski sklop: izrazi.  

REDNA OSNOVNA ŠOLA OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE 

PREDVIDENO ŠTEVILO UR 

8 5 

CILJI 

Izračunati produkt vsote in razlike dveh danih 

členov ter kvadrat dvočlenika 

Izračunati produkt vsote in razlike dveh danih 

členov ter kvadrat dvočlenika 

 

Izračunati kvadrat dvočlenika in razliko 

kvadratov 

 

 

Izračunati kvadrat dvočlenika in razliko 

kvadratov 

 

Poenostaviti izraz s spremenljivkami in 

izračunati njegovo vrednost za izbrano vrednost 

spremenljivke 

Poenostaviti izraz s spremenljivkami in 

izračunati njegovo vrednost za izbrano vrednost 

spremenljivke 

 

Razstaviti izraz na faktorje 

 

 

Razstaviti izraz na faktorje 

 

 

Tabela 4: Primerjava ciljev tematskega sklopa izrazi po učnem načrtu redne OŠ in OŠ za 

odrasle 
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Tabela 5: Temeljni in minimalni standardi znanja sklopa izrazi 

 

Precej podobno kot pri prejšnjem tematskem sklopu tudi pri tem vidimo, da so 

cilji in standardi znanja iz učnega načrta redne osnovne šole primerljivi s cilji in 

standardi znanja učnega načrta osnovne šole za odrasle. Učna načrta se tokrat 

ujemata v vseh navedenih ciljih. 

 

Vsekakor je to razumljivo, saj doseţki učencev v programu osnovne šole za 

odrasle prav tako kot doseţki učencev v programu redne osnovne šole pomembno 

vplivajo na moţnosti nadaljevanja izobraţevalne poti učencev. Prav zato je 

pomembno, da veljajo enaki standardi znanja tako za učence redne osnovne šole, 

kot učence osnovne šole za odrasle. Šola pa je tista, ki mora odvisno od 

izobraţevalnega programa, razviti različne oblike dejavnosti, s katerimi omogoči 

učencem uspešno doseganje predpisanih standardov znanja. 

TEMELJNI IN MINIMALNI STANDARI ZNANJA 

MINIMALNI 

STANDARDI 

ZNANJA 

Izračuna produkt vsote in razlike dveh členov, kvadrat 

dvočlenika, ter v izrazu izpostavi skupni faktor. 

TEMELJNI 

STANDARDI 

ZNANJA 

Poenostavi preproste izraze s spremenljivkami . 

Razstavi izrazi na faktorje. 

ZAHTEVNEJŠI 

STANDARDI 

ZNANJA 

Poenostavi zahtevnejši izraz. 

Besedilno nalogo izrazi z linearno enačbo in jo reši. 

Reši preproste razcepne enačbe. 
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5 Empirični del 

V empiričnem delu so opredeljeni cilji raziskave. Opisan je način zbiranja 

podatkov in metoda, po kateri je raziskava potekala. Predstavljena je tudi 

primerjalna analiza rezultatov raziskave. 

5.1 Opredelitev problema in cilji raziskave 

Izobraţevanje odraslih na Slovenskem ima dolgo tradicijo, a so nam kljub temu 

nekatera področja v sistemu izobraţevanja odraslih še vedno neznana. Znano je 

predvsem to, da izobraţevalne organizacije za izobraţevanje odraslih nudijo 

dodatno moţnost tistim, ki jim ni uspelo zaključiti osnovnošolskega 

izobraţevanja. Malo manj znano pa je, kako poteka pouk v osnovnih šolah za 

odrasle, kako različna je skupina učencev v redni osnovni šoli v primerjavi s 

skupino učencev v osnovni šoli za odrasle, v čem se razlikuje načrtovanje in 

izvedba pouka ter kakšni so pogoji dela na posameznih šolah. Omenjeno 

problematiko smo raziskovali v empiričnem delu, in sicer na vzorcu, ki je zajemal 

tri redne osnovne šole in tri osnovne šole za odrasle in mladostnike. Raziskovali 

smo tudi, kako uspešni so učenci pri matematiki redne osnovne šole v primerjavi z 

učenci osnovne šole za odrasle. 

 

Cilji raziskave so: 

 predstaviti problematiko poučevanja v osnovni šoli za odrasle; 

 predstaviti rezultate intervjujev z učitelji matematike redne osnovne šole in 

učitelji matematike osnovne šole za odrasle; 

 predstaviti ter medsebojno primerjati rezultate preizkusa znanja iz matematike 

osmošolcev redne osnovne šole in osnovne šole za odrasle. 
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5.2 Raziskovalna vprašanja 

Raziskovalna vprašanja so naslednja: 

 V čem se razlikuje načrtovanje in izvedba pouka v redni osnovni šoli v 

primerjavi z osnovno šolo za odrasle in mladostnike? 

 Katere oblike, metode dela oz. učne pristope pri matematiki uporabljajo učitelji 

v redni osnovni šoli in v osnovni šoli za odrasle? 

 Kateri pogoji dela na rednih osnovnih šolah se razlikujejo od pogojev dela na 

osnovnih šolah za odrasle in mladostnike? 

 Kako uspešni so učenci pri matematiki osnovne šole za odrasle v primerjavi z 

učenci redne osnovne šole? 

5.3 Metodologija 

5.3.1 Raziskovalna metoda 

Pri zbiranju podatkov smo uporabili deskriptivno neeksperimentalno metodo 

pedagoškega raziskovanja. 

5.3.2 Opis vzorca 

Stališča učiteljev o poučevanju matematike smo zbirali na treh osnovnih šolah za 

odrasle, in sicer v Izobraţevalnem središču Miklošič, na Centru za permanentno 

izobraţevanje Cene Štupar in Centru za dopisno izobraţevanje Univerzum ter 

dveh rednih osnovnih šolah, OŠ Nove Fuţine in OŠ Savlje. 

 

V prvem delu raziskovanja, ki smo ga izvršili s pomočjo intervjujev, je sodelovalo 

6 učiteljic matematike, od tega 3 učiteljice, ki poučujejo matematiko v redni OŠ in 

3 učiteljice, ki poučujejo matematiko v OŠ za odrasle.  
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Intervju je potekal individualno z učiteljem matematike, ki poučuje: 

 v Izobraţevalnem središču Miklošič, 

 na Centru za permanentno izobraţevanje Cene Štupar, 

 na Centru za dopisno izobraţevanje Univerzum, 

 na OŠ Nove Fuţine (2 učitelja) in 

 na OŠ Savlje 

in je v povprečju trajal 30 minut. 

 

Drugi del raziskovanja pa smo izvedli na vzorcu učencev redne osnovne šole (OŠ 

Nove Fuţine) in osnovne šole za odrasle in mladostnike (Cene Štupar). Preizkus 

znanja je rešilo 40 učencev osmega razreda obeh vrst šol (od tega 26 učencev 

redne osnovne šole in 14 učencev osnovne šole za odrasle in mladostnike). 

5.3.3 Instrumenti 

Instrumenta, ki smo ju v empiričnem delu uporabili, sta bila vnaprej pripravljen 

vprašalnik za učitelje matematike redne osnovne šole in osnovne šole za odrasle 

in preizkus znanja iz matematike za učence osmega razreda obeh vrst šol. 

5.3.3.1 Intervju  

Ker smo ţeleli doseči čim večjo primerljivost odgovorov učiteljev matematike 

redne osnovne šole in osnovne šole za odrasle smo izvedli standardizirani 

intervju, s pomočjo vnaprej sestavljenega vprašalnika. Vprašalnik vsebuje pet 

sklopov vprašanj s področja poučevanja matematike v osnovni šoli.  

 

Prvi sklop vsebuje šest vprašanj, ki se nanašajo na načrtovanje pouka, drugi sklop 

osem vprašanja, ki se nanašajo na izvedbo pouka, tretji sklop vsebuje tri 

vprašanja, ki se nanašajo na preverjanje in ocenjevanja znanja pri matematiki, 

četrti sklop vsebuje prav tako tri vprašanja, in sicer s področja domačih nalog. 

Zadnji sklop pa vsebuje samo dve vprašanji in sprašuje po tem, kakšen je odnos 

staršev in učiteljev (priloga 1).  
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5.3.3.2 Preizkus znanja 

Preizkus znanja je ena od oblik preverjanja znanja učencev. Namen preizkusa 

znanja je ugotoviti, ali so učenci pridobili dovolj znanja, da lahko rešijo naloge, ki 

so zastavljene glede na vsebino učnega načrta redne osnovne šole in učnega načrta 

osnovne šole za odrasle. 

 

Ker je bil preizkus znanja za vse učence enak in ker smo ţeleli, da imajo vsi 

učenci enake moţnosti pri reševanju nalog, je bila vsebina preizkusa znanja taka, 

da je preverjala samo minimalne in temeljne standarde znanja učencev. Izhodišče 

za pripravo našega preizkusa znanja iz matematike je bil učni načrt obeh vrst šol. 

Preverjali smo le cilje in standarde znanja, ki jih določa učni načrt redne osnovne 

šole in učni načrt osnovne šole za odrasle in mladostnike in tako od učencev 

zahtevali le tisto znanje, ki so si ga lahko pridobili pri pouku matematike med 

obravnavo tematskega sklopa potence (tabela 3).  

 

Vsebina preizkusa, tipi nalog in vrednotenje 

 

Preizkus znanja je preverjal znanje učencev iz tematskega sklopa potence in je 

vseboval osem nalog (priloga 2). Od tega pet nalog, ki preverjajo minimalne 

standarde znanja in tri naloge, ki preverjajo temeljne standarde znanja (tabela 3).  

 

Vsebine, ki so bile vključene v preizkus znanja:   

 potenca z naravnim eksponentom, 

 kvadratni koren racionalnega števila, 

 računske operacije s potencami. 

 

V tabeli 6 so navedeni tipi nalog, ki jih je zajemal preizkus znanja iz matematike. 

Navedeno je tudi, kako smo vrednotili posamezen tip naloge.  

 

 

 

 



Nadarević, V. (2011) Poučevanje matematike v redni osnovni šoli in osnovni šoli za odrasle. 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

31 

 

Tipi nalog 
Skupno število 

točk 

Deleţ nalog v 

preizkusu 
Vrednotenje 

Naloge kratkih odgovorov 

in enostavne računske 

operacije 
43 

75% 

Naloge so 

ovrednotene od 3 do 6 

točk 

Naloge z več računskimi 

operacijami 
25% 

Naloge so 

ovrednotene od 10 do 

12 točk 

 

Tabela 6: Tipi nalog v preizkusu znanja iz matematike in vrednotenje 

 

Sestava preizkusa znanja glede na taksonomske ravni znanja po Gagneju 

 

Tabela 7 prikazuje ravni znanja, ki so zastopane v preizkusu znanja iz 

matematike. 

 

Ravni zahtevanega znanja 
Deleţ nalog v 

preizkusu 
Št. nalog 

1 – Poznavanje in razumevanje matematičnih 

pojmov in dejstev 

25% 2/8 

2 – Uporaba enostavnih postopkov 50% 4/8 

3 – Uporaba kompleksnejših postopkov 25% 2/8 

4 – Reševanje in raziskovanje problemov 0% 0/8 

 

Tabela 7: Sestava preizkusa znanja iz matematike glede na taksonomske ravni znanja 

 

 

Iz tabele 7 je razvidno, da preizkus znanja nameni največ odstotkov drugi ravni 

znanja, in sicer uporabi enostavnih postopkov pri reševanju nalog in najmanj 

odstotkov oziroma nič odstotkov četrti ravni znanja, pri kateri učenci rešujejo in 

raziskujejo probleme. Za tako sestavo preizkusa znanja smo se odločili, ker so del 

naše raziskave učenci osnovne šole za odrasle, ki pa imajo pri učenju večje teţave 

kot učenci redne osnovne šole. 
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5.3.4 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Intervju in preizkus znanja iz matematike smo izvedli na izbranih rednih osnovnih 

šolah in osnovnih šolah za odrasle in mladostnike v šolskem letu 2010/2011. Po 

predhodnem dogovoru z ravnateljico posamezne šole, smo obiskali učitelja 

matematike, ki je bil pripravljen sodelovati. Po istem postopku smo se dogovorili 

za izvedbo preizkusa znanja iz matematike, le da smo to storili samo na dveh 

osnovnih šolah, in sicer na eni redni osnovni šoli in eni osnovni šoli za odrasle in 

mladostnike. Preizkus znanja smo izvedli v osmem razredu obeh vrst šol.  

 

Ker smo ţeleli ugotoviti, kako uspešen je razred redne osnovne šole, kot celota, 

smo preizkus znanja izvedli med razredno uro. Tako so vsi učenci osmega A 

razreda rešili isti preizkus znanja, ne glede na to v katerem nivoju so pri pouku 

matematike. V osnovni šoli za odrasle in mladostnike pa se zaradi manjšega 

števila učencev v razredu nivojski pouk ne izvaja, tako smo preizkus znanja 

izvedli kar med uro matematike. 

 

Podatke, zbrane z intervjuji, smo obdelali tako, da smo najprej odgovore na 

vprašanja zapisali v strnjeni obliki, nato pa jih razdelili po smiselno povezanih 

kategorijah. Podatke, zbrane na osnovi preizkusa znanja iz matematike pa smo 

obdelali tako, da smo najprej ločeno obdelali podatke redne osnovne šole in 

osnovne šole za odrasle, nato pa odgovore po nalogah vnesli v tabele in diagrame. 

Vsak pravilen odgovor posameznega učenca smo tudi točkovali, nato pa število 

doseţenih točk posameznega učenca vnesli v posebno tabelo. Na koncu smo 

povprečno število doseţenih točk iz preizkusa znanja matematike učencev redne 

osnovne šole primerjali s povprečnim številom doseţenih točk iz istega preizkusa 

znanja matematike učencev osnovne šole za odrasle in mladostnike. 
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5.4 Rezultati in interpretacija 

5.4.1 Rezultati in interpretacija preizkusa znanja iz matematike 

Odgovore, ki smo jih dobili od učencev s preizkusom znanja smo interpretirali 

tako, da smo jih najprej vnesli v tabele, nato pa za bolj pregledno primerjavo 

deleţe točk obeh šol vnesli v grafikone. 

 

1. naloga: 

 

Pri prvi nalogi (priloga 2) smo preverjali ali učenci znajo po navodilu zapisati 

potenco in izračunati njeno vrednost. Z izbrano nalogo smo preverjali temeljne 

standarde znanja učencev. 

 

V tabeli 8 smo prikazali, kako uspešni so bili učenci pri reševanju prve naloge. 

 

 

Deleţ učencev, ki je 

nalogo rešilo 

popolnoma pravilno 

Deleţ učencev, ki 

je nalogo rešilo 

deloma pravilno 
Deleţ učencev, ki je 

nalogo rešilo 

popolnoma napačno 
Med 

1% in 

50 % 

Med 

51% in 

99% 

Učenci redne 

osnovne šole 
78 0 14 8 

Učenci osnovne šole 

za odrasle in 

mladostnike 

21 0 43 36 

 

Tabela 8: Rezultati prve naloge 
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Grafikon 2: Primerjava rezultatov prve naloge preizkusa znanja glede na razred obeh vrst šol 

 

 

2. naloga: 

 

Pri drugi nalogi (priloga 2) smo preverjali ali učenci znajo zapisati potenco kot 

produkt enakih faktorjev. Z izbrano nalogo smo preverjali minimalne standarde 

znanja učencev. 

 

V tabeli 9 smo prikazali, kako uspešni so bili učenci pri reševanju druge naloge. 

 

 

Deleţ učencev, ki je 

nalogo rešilo 

popolnoma pravilno 

Deleţ učencev, ki 

je nalogo rešilo 

deloma pravilno 
Deleţ učencev, ki je 

nalogo rešilo 

popolnoma napačno 
Med 

1% in 

50 % 

Med 

51% in 

99% 

Učenci redne 

osnovne šole 
90 0 10 0 

Učenci osnovne šole 

za odrasle in 

mladostnike 

79 0 14 7 

 

Tabela 9: Rezultati druge naloge 
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Grafikon 3: Primerjava rezultatov druge naloge preizkusa znanja glede na razred obeh vrst šol 
 

3. naloga: 

 

Pri tretji nalogi (priloga 2) smo preverjali ali učenci znajo izračunati vrednost 

potence, pri čemer je lahko osnova celo število ali ulomek in ali poznajo razliko 

med osnovo in stopnjo potence. S tovrstno nalogo smo preverjali minimalne 

standarde znanja učencev. 

 

V tabeli 10 smo prikazali, kako uspešni so bili učenci pri reševanju tretje naloge. 

 

Deleţ učencev, ki je 

nalogo rešilo 

popolnoma pravilno 

Deleţ učencev, ki 

je nalogo rešilo 

deloma pravilno 
Deleţ učencev, ki je 

nalogo rešilo 

popolnoma napačno 
Med 

1% in 

50 % 

Med 

51% in 

99% 

Učenci redne 

osnovne šole 
71 0 29 0 

Učenci osnovne šole 

za odrasle in 

mladostnike 

7 0 72 21 

 

Tabela 10: Rezultati tretje naloge 
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Grafikon 4: Primerjava rezultatov tretje naloge preizkusa znanja glede na razred obeh vrst šol 

 

4. naloga: 

 

S četrto nalogo smo preverjali minimalne standarde znanja učencev. Preverjali 

smo ali učenci znajo izračunati produkt potenc z enakimi osnovami (priloga 2). 

 

V tabeli 11 smo prikazali, kako uspešni so bili učenci pri reševanju četrte naloge. 

 

Deleţ učencev, ki je 

nalogo rešilo 

popolnoma pravilno 

Deleţ učencev, ki 

je nalogo rešilo 

deloma pravilno 
Deleţ učencev, ki je 

nalogo rešilo 

popolnoma napačno 
Med 

1% in 

50 % 

Med 

51% in 

99% 

Učenci redne 

osnovne šole 
40 23 20 17 

Učenci osnovne šole 

za odrasle in 

mladostnike 

50 0 14 36 

 

Tabela 11: Rezultati četrte naloge 
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Grafikon 5: Primerjava rezultatov četrte naloge preizkusa znanja glede na razred obeh vrst šol 

 

5. naloga: 

 

Pri peti nalogi (priloga 2) smo preverjali ali učenci znajo izračunati količnik 

potenc z enakimi osnovami. S to nalogo smo preverjali minimalne in temeljne 

standarde znanja učencev. 

 

V tabeli 12 smo prikazali, kako uspešni so bili učenci pri reševanju pete naloge. 

 

 

Deleţ učencev, ki je 

nalogo rešilo 

popolnoma pravilno 

Deleţ učencev, ki 

je nalogo rešilo 

deloma pravilno 
Deleţ učencev, ki je 

nalogo rešilo 

popolnoma napačno 
Med 

1% in 

50 % 

Med 

51% in 

99% 

Učenci redne 

osnovne šole 
30 36 17 17 

Učenci osnovne šole 

za odrasle in 

mladostnike 

7 35 29 29 

 

Tabela 12: Rezultati pete naloge 
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Grafikon 6: Primerjava rezultatov pete naloge preizkusa znanja glede na razred obeh vrst šol 

 

6. naloga: 

 

Pri šesti nalogi (priloga 2) smo preverjali ali učenci znajo izračunati kvadratni 

koren racionalnega števila. S tovrstno nalogo smo preverjali minimalne standarde 

znanja. 

 

V tabeli 13 smo prikazali, kako uspešni so bili učenci pri reševanju šeste naloge. 

 

Deleţ učencev, ki je 

nalogo rešilo 

popolnoma pravilno 

Deleţ učencev, ki 

je nalogo rešilo 

deloma pravilno 
Deleţ učencev, ki je 

nalogo rešilo 

popolnoma napačno 
Med 

1% in 

50 % 

Med 

51% in 

99% 

Učenci redne 

osnovne šole 
86 0 14 0 

Učenci osnovne šole 

za odrasle in 

mladostnike 

79 0 0 21 

 

Tabela 13: Rezultati šeste naloge 
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Grafikon 7: Primerjava rezultatov šeste naloge preizkusa znanja glede na razred obeh vrst šol 

 

7. naloga: 

 

S sedmo nalogo (priloga 2) smo preverjali minimalne standarde znanja učencev. 

Preverjali smo ali učenci znajo izračunati kvadratni koren popolnih kvadratov 

manjših števil.  

 

V tabeli 14 smo prikazali, kako uspešni so bili učenci pri reševanju sedme naloge. 

 

Deleţ učencev, ki je 

nalogo rešilo 

popolnoma pravilno 

Deleţ učencev, ki 

je nalogo rešilo 

deloma pravilno 
Deleţ učencev, ki je 

nalogo rešilo 

popolnoma napačno 
Med 

1% in 

50 % 

Med 

51% in 

99% 

Učenci redne 

osnovne šole 
88 0 12 0 

Učenci osnovne šole 

za odrasle in 

mladostnike 

57 8 14 21 

 

Tabela 14: Rezultati sedme naloge 
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Grafikon 8: Primerjava rezultatov sedme naloge preizkusa znanja glede na razred obeh vrst šol 
 

8. naloga: 

 

Pri osmi nalogi (priloga 2) smo preverjali ali učenci znajo izračunati vrednost 

številskih izrazov, kjer se pojavljajo potence in kvadratni koreni. Tovrstno nalogo 

smo si izbrali za preverjanje temeljnih standardov znanja učencev. 

 

V tabeli 15 smo prikazali, kako uspešni so bili učenci pri reševanju osme naloge. 

 

 

Deleţ učencev, ki je 

nalogo rešilo 

popolnoma pravilno 

Deleţ učencev, ki 

je nalogo rešilo 

deloma pravilno 
Deleţ učencev, ki je 

nalogo rešilo 

popolnoma napačno 
Med 

1% in 

50 % 

Med 

51% in 

99% 

Učenci redne 

osnovne šole 
65 8 14 13 

Učenci osnovne šole 

za odrasle in 

mladostnike 

7 43 29 21 

 

Tabela 15: Rezultati osme naloge 
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Grafikon 9: Primerjava rezultatov osme naloge preizkusa znanja glede na razred obeh vrst šol 

 

 

V tabeli 16 smo prikazali kako uspešni so bili učenci pri posamezni nalogi 

preizkusa znanja. V grafikonu 10 pa smo prikazali primerjavo rezultatov 

posamezne naloge glede na razred obeh vrst šol. 

 

 

 

Povprečno število točk pri posamezni nalogi 

1. 

naloga 

2. 

naloga 

3. 

naloga 

4. 

naloga 

5. 

naloga 

6. 

naloga 

7. 

naloga 

8. 

naloga 

Največje 

število možnih 

točk 

2 3 6 4 10 3 3 12 

Redna 

osnovna šola 
1,71 2,90 5,42 2,04 5,41 2,87 2,87 9,08 

Osnovna šola 

za odrasle in 

mladostnike 

0,86 2,64 3,29 2,43 3,86 2,36 2,07 4,29 

 

Tabela 16: Rezultati posamezne naloge preizkusa znanja 
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Grafikon 10: Primerjava rezultatov posamezne naloge preizkusa znanja 

 

 

 Povprečno število točk doseženih s 

preizkusom znanja 

Največje število možnih točk 43 

Redna osnovna šola 33,08 

Osnovna šola za odrasle in 

mladostnike 
21,79 

 
Tabela 17: Rezultati preizkusa znanja  
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Grafikon 11: Primerjava rezultatov doseženih s preizkusom znanja glede na razred obeh vrst šol 

 

 

 

 

UGOTOVITVE: 

 

 Kako uspešni so učenci pri matematiki osnovne šole za odrasle v 

primerjavi z učenci redne osnovne šole? 

 

Najprej moramo opozoriti, da smo preizkus znanja izvedli le v dveh osnovnih 

šolah, in da zaradi majhnosti vzorca mogoče dobimo vtis, da bi z večjim vzorcem 

dobili bistveno drugačne rezultate. Vendar po besedah učiteljev matematike obeh 

vrst šol lahko zagotovimo, da predstavljeni rezultati v tem poglavju prikazujejo 

realno stanje. 

 

Rezultati preizkusa znanja so pokazali, da so učenci osnovne šole za odrasle in 

mladostnike bili uspešni predvsem pri tistih nalogah, ki so zahtevale uporabo 

enostavnih računskih operacij, veliko več teţav pa so imeli pri tistih nalogah, ki so 

zahtevale uporabo kompleksnejših postopkov. 
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Uspešnost reševanja po minimalnih in temeljnih standardih znanja. 

 

Uspešnost reševanja nalog po minimalnih in temeljnih standardih znanja učencev 

je v skladu s pričakovanji. Vsi učenci so uspešneje reševali naloge, ki so 

preverjale minimalne standarde znanja. Če pogledamo grafikon 10, vidimo, da pri 

nalogah, ki so zahtevale osnovno znanje o potencah (2. naloga, 3. naloga, 4. 

naloga, 6. naloga in 7. naloga, priloga 2) ni bilo večjih odstopanj v uspešnosti 

reševanja učencev redne osnovne šole in osnovne šole za odrasle in mladostnike.  

 

Če pogledamo tabelo 9, vidimo, da so bili pri drugi nalogi učenci osnovne šole za 

odrasle skoraj enako uspešni kot učenci redne osnovne šole. Naloga je od učencev 

zahtevala, da znajo zapisati potenco kot produkt enakih faktorjev in je preverjala 

minimalne standarde znanja učencev. Povprečno število točk, ki so jih dosegli 

učencih obeh vrst šol pri drugi nalogi je bilo zelo dobro in primerljivo. V 

povprečju so učenci redne osnovne šole dosegli 2,90 točke od 3 točk, učenci 

osnovne šole za odrasle pa 2,64 točke od 3 točk. 

 

Prav tako je povprečno število točk primerljivo pri četrti nalogi, ki je od učencev 

zahtevala, da znajo zmnoţiti potence z enakimi osnovami. Pri tej nalogi so bili 

učenci osnovne šole za odrasle celo nekoliko uspešnejši od učencev redne 

osnovne šole in so v poprečju dosegli 2,43 točke od 4 točk, učenci redne osnovne 

šole pa 2,04 točke od 4 točk (tabela 16). 

 

Če pogledamo tabelo 16 vidimo, da so bili pri šesti in sedmi nalogi rezultati 

učencev obeh vrst šol prav tako primerljivi. Nalogi sta od učencev zahtevali, da 

znajo izračunati kvadratni koren popolnih kvadratov in kvadratni koren 

racionalnega števila. Vsi učenci so se pri reševanju šeste in sedme naloge zelo 

dobro izkazali in so pri obeh nalogah dosegli skoraj vse moţne točke. 

 

Prav tako primerljive, a vseeno nekoliko različne rezultate smo dobili pri tretji 

nalogi, ki je od učencev zahtevala, da znajo določiti osnovo in stopnjo potence ter 

izračunati njeno vrednost. Če pogledamo tabelo 16 vidimo, da so v povprečju 

učenci redne osnovne šole dosegli 5,42 točke od 6 točk, učenci osnovne šole za 

odrasle pa 3,29 točke od 6 točk. Pri tej nalogi je večina učencev znalo določiti 
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osnovo in stopnjo potence, pri izračunu vrednosti potence pa se je izkazalo, da so 

bili učenci redne osnovne šole veliko bolj uspešni kot učenci osnovne šole za 

odrasle. Ravno zaradi tega je bil deleţ učencev, ki je nalogo popolnoma prav 

rešilo veliko večji pri učencih redne osnovne šole in je znašal 71 odstotkov, pri 

učencih osnovne šole za odrasle pa le 7 odstotkov. 

 

Razlika je bila bolj izrazita pri nalogah, ki so preverjale temeljne standarde znanja 

učencev. Tako je npr. osmo nalogo (priloga 2), ki je od učencev zahtevala, da z 

uporabo kompleksnejših postopkov izračuna vrednost številskega izraza, kjer 

nastopajo potence in koreni, popolnoma prav rešilo kar 65 odstotkov učencev 

redne osnovne šole in le 7 odstotkov učencev osnovne šole za odrasle in 

mladostnike (tabela 15).  

 

Če pogledamo tabelo 12, vidimo, da so se pri peti nalogi, ki je od učencev 

zahtevala, da znajo izračunati količnik potenc z enakimi osnovami, nekoliko 

slabše izkazali učenci obeh vrst šol. V tabeli 16 vidimo, da so v povprečju učenci 

redne osnovne šole dosegli 5,41 točke od 10 točk, učenci osnovne šole za odrasle 

pa le 3,86 točke od 10 točk. 

 

Iz napisanega je mogoče povzeti, da učenci poznajo in razumejo pravila za 

računanje s potencami in so uspešni v znanju in prepoznavanju, večina učencev 

osnovne šole za odrasle in mladostnike pa to znanje ne zna uporabiti na 

konkretnih, teţjih primerih. 

 

Uspešnost reševanja po razredu. 

 

Glede na rezultate, ki smo jih pridobili s preizkusom znanja iz matematike lahko 

zaključimo, da so razlike v uspešnosti reševanja preizkusa znanja med učenci 

redne osnovne šole in učenci osnovne šole za odrasle in mladostnike precej vidne. 

Povprečna uspešnost reševanja preizkusa znanja učencev redne osnovne šole je 77 

odstotna, povprečna uspešnost učencev osnovne šole za odrasle in mladostnike pa 

51 odstotna (tabela 17). 
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Rezultati potrjujejo dejstva, ki smo jih opisali v teoretičnem delu diplomskega 

dela, in sicer v sklopu kjer smo predstavili eno izmed izobraţevalnih institucij za 

odrasle in lastnosti učencev, ki obiskujejo program osnovne šole za odrasle. 

Izkaţe se, da imajo učenci osnovne šole za odrasle večje teţave pri učenju kot 

vrstniki in so učno manj uspešni kot učenci redne osnovne šole. Razlogi zaradi 

katerih so rezultati slabši pa so različni. V večini primerov se za učnim 

neuspehom skrivajo vedenjski odkloni, kot so nedisciplina in pomanjkanje 

delovnih navad. 

 

Ravno zaradi tega, ker je skupina učencev v redni osnovni šoli precej drugačna 

kot skupina učencev v osnovni šoli za odrasle, so učitelji primorani učne cilje 

skrčiti do te mere, da učenci doseţejo vsaj temeljno znanje. Prav to potem vpliva 

tudi na rezultate preizkusa znanja učencev osnovne šole za odrasle, saj so ti precej 

boljši pri tistih nalogah, ki preverjajo minimalne standarde znanja učencev. 

 

5.4.2 Rezultati in interpretacija intervjuja z učitelji matematike 

 

1. Kaj je vaše izhodišče pri načrtovanju letne priprave in priprave na pouk? 

Vsi učitelji so odgovorili, da je njihovo izhodišče za načrtovanje in izvajanje 

pouka učni načrt. Dve učiteljici sta navedli še, da se jima učbeniki, delovni zvezki 

ali fotokopirane priprave drugih učiteljev ne zdijo primerno izhodišče za 

načrtovanje pouka. 

 

2. Ali pri načrtovanju izvedbe pouka sledite standardom znanj, ki so zapisani 

v učnem načrtu? 

Tudi na to vprašanje so vsi učitelji odgovorili podobno. Učitelji, ki poučujejo v 

redni OŠ so odgovorili, da sledijo tako minimalnim kot temeljnim in zahtevnejšim 

standardom znanja. Učitelji, ki poučujejo v OŠ za odrasle pa pravijo, da zaradi 

različnih dejavnikov, kot so slabše predznanje učencev in manjše število ur 

matematike sledijo predvsem minimalnim in temeljnim standardom znanja. 
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3. Se vam zdi učni načrt dobro zastavljen in vam je v pomoč pri načrtovanju 

pouka? Kaj bi spremenili? 

 

Učitelji rednih OŠ niso imeli posebnih pripomb nad učnim načrtom. Ena izmed 

učiteljic je dodala le, da se ji prepogosto spreminjanje učnega načrta ne zdi 

smiselno. Nekateri učitelji OŠ za odrasle pa menijo, da bi moral biti učni načrt 

manj obseţen ter da so nekatere vsebine prezahtevne. Pravijo, da je preveč vsebin 

in premalo ur za realizacijo zastavljenih ciljev. Sicer pa so vsi učitelji dodali, da 

jim učni načrt bistveno pomaga pri načrtovanju letnih priprav in izvajanju pouka.  

 

4. Letni delovni načrt oblikujete sami ali v skupini učiteljev matematike? 

 

Vsi učitelji, ki poučujejo matematiko na redni osnovni šoli so odgovorili, da pouk 

načrtujejo timsko, in sicer v okviru učiteljskega zbora pred začetkom šolskega leta 

in v okviru učiteljskega zbora na rednih tedenskih srečanjih. 

 

Učitelji matematike, ki poučujejo v OŠ za odrasle so odgovorili, da pouka ne 

morejo načrtovati timsko, saj je v primerjavi z redno osnovno šolo, osnovna šola 

za odrasle veliko manjša in je tako posledično tudi število učiteljev določenega 

predmeta manjše. Skoraj v vseh osnovnih šolah za odrasle imajo samo enega 

učitelja matematike, tako da učitelj sam načrtuje in izvaja pouk matematike. 

 

5. Ste pri načrtovanju pouka pozorni na zapis ciljev v učnih načrtih? 

 

Vsi učitelji so odgovorili, da so pri načrtovanju pouka pozorni na zapis ciljev v 

učnih načrtih. Ena izmed učiteljic, ki ima več let delovnih izkušenj je omenila, da 

je skozi leta poučevanja postajala vedno bolj pozorna na zapis ciljev v učnem 

načrtu, medtem ko so ostale učiteljice navedle, da cilje in priporočila iz učnega 

načrta upoštevajo ţe od samega začetka poučevanja. 
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6. Ali pri načrtovanju pouka pogrešate učbenike namenjene učencem OŠ za 

odrasle? 

 

Na to vprašanje smo dobili dokaj različne odgovore. Ena izmed učiteljic OŠ za 

odrasle je odgovorila, da ne pogreša posebnih učbenikov ali priročnikov za 

odrasle in meni, da si učitelji lahko pomagajo z učbeniki za redno osnovno šolo. 

Druga je odgovorila, da kar sama pripravi skripto za interno uporabo s katero si 

lahko učenci pomagajo in se po potrebi tudi sami učijo. Zadnja učiteljica pa meni, 

da bi morali obstajati prav posebni učbeniki in delovni zvezki za odrasle, v katerih 

bi bilo veliko več preprostih nalog in nalog za utrjevanje znanja ter dodatna 

razlaga za tiste odrasle, ki pouk zaradi ostalih obveznosti ne morejo obiskovati in 

tako sami proučujejo snov. 

 

7. Katere oblike in metode dela uporabljate pri pouku matematike? 

 

Vsi učitelji so odgovorili, da pri pouku uporabljajo vse oblike dela, se pravi 

frontalno, skupinsko in delo v dvojicah in prav tako vse učne metode kot so 

razlaga, razgovor in demonstracija. Učitelji OŠ za odrasle so dodali, da zaradi 

manjšega števila ur in zaradi dela s povsem drugačno skupino učencev, določenih 

oblik dela ne prakticirajo tako pogosto kot pri poučevanju v redni osnovni šoli. 

Prevladujoče metode dela pri pouku matematike v teh šolah so delo z besedilom 

ob dodatni učiteljevi razlagi in le redkokdaj delo v parih ali individualno delo, pri 

čemer bi učenci samostojno reševali matematične naloge. 

 

8. Kako pogosto diskutirate z učenci? 

 

V pogovorih so vsi učitelji povedali, da poskušajo čim več diskutirati z učenci, saj 

tako ţe med urami preverjajo, kako učenci sledijo in razumejo snov. Razgovor 

med učiteljem in učenci se zdi še posebej pomemben učiteljem OŠ za odrasle in 

poudarjajo, da si ne predstavljajo ure matematike, ki bi potekala brez aktivnih 

metod dela. Menijo, da so aktivne metode dela nujne, saj te metode dela učenca 

miselno in čustveno aktivirajo. Poleg tega je v razredu OŠ za odrasle veliko 

učencev iz drugih drţav kot so Afganistan, Makedonija in Bosna in Hercegovina 

katerih materin jezik ni slovenski in je sprotno preverjanje oziroma diskutiranje z 
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učenci nujno potrebno, saj je potrebno preveriti ali učenec razume in ve kaj je 

učitelj povedal. 

 

9. Kako velika je skupina učencev pri pouku matematike? 

 

Glede na odgovore učiteljev vidimo, da je število učencev v razredu redne OŠ 

večje v primerjavi z razredom OŠ za odrasle. V povprečju tvori razred v redni OŠ 

do 20 otrok, medtem ko v OŠ za odrasle le do 12 otrok. 

 

10. Ali pri pouku matematike uporabljate tehnologije kot so spletna učilnica, 

interaktivna tabla, e-gradiva, računalniški programi?  

 

Vsi učitelji menijo, da je v današnjem času računalnik dodatna moţnost za 

pridobivanje in utrjevanja znanja, katerega imajo učenci radi in ga je prav zato 

treba izkoristiti. Skoraj vsi učitelji redne OŠ so odgovorili, da si pri poučevanju 

geometrije pomagajo s programom Cabri. Poleg tega uporabljajo tudi e-učna 

gradiva, kot so e-učbeniki, e-delovni zvezki in digitalne prosojnice, katere 

izdelajo sami ali jih dobijo na internetu. Učitelji OŠ za odrasle pa so odgovorili, 

da pri samem poučevanju v razredu le redko uporabijo internet in računalnik in 

kot ključni razlog izpostavili pomanjkanje ustrezne opreme na šolah. 

 

11. Katere so vaše tehnike motiviranja pri izvedbi pouka? Primeri. 

 

Učitelji so večinoma odgovorili, da matematiko skušajo narediti bolj zanimivo 

tako, da jo povezujejo s primeri iz vsakdanjega ţivljenja ter da jo uporabijo v 

konkretnih situacijah. Določeni učitelji so dodali še, da uporabljajo tudi razne 

didaktične igre, računalnik, matematične programe, učne liste in različna e-

gradiva. 

 

12. Ali se med poukom pogosto srečujete z disciplinskimi primeri? Katerimi? 

 

Učitelji rednih OŠ so odgovorili, da se pri pouku matematike ne soočajo s 

posebnimi primeri nediscipline. Nekateri so omenili le manjša prigovarjanja 

določenih učencev, medtem ko so učitelji OŠ za odrasle povedali veliko več. Ti so 
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poudarili, da se pogostokrat srečujejo z disciplinskimi primeri saj so v teh 

skupinah predvsem učenci z učnimi teţavami in slabimi delovnimi navadami, 

kateri so razpeti med zbranostjo, pozornostjo in raztresenostjo. Večinoma niso 

motivirani za učenje in delo, so motorično nemirni in tako motijo pouk in druge 

učence.  

 

13. Ali menite, da imate dovolj ur za ponavljanje in utrjevanje znanja? 

 

Učitelji redne OŠ so odgovorili, da jim v glavnem ostane dovolj časa za 

ponavljanje in utrjevanje snovi, učitelji OŠ za odrasle pa so dodali, da je odvisno 

od generacije učencev. Pravijo, da določene dele snovi skrčijo in tako utrjujejo 

temeljna, bistvena znanja. 

 

14. Se vam zdi, da imate potrebno učno tehnologijo in dovolj didaktičnih 

pripomočkov za kvalitetno izvedbo pouka? 

 

Učitelji rednih osnovnih šol niso imeli pripomb glede opremljenosti učilnic. 

Povedali so, da pouk matematike poteka v matematični učilnici, katera ima dostop 

do interneta in je opremljena z računalnikom in LCD-projektorjem. Nadaljevali 

so, da imajo tudi veliko didaktičnih pripomočkov, kot so ţični modeli 

geometrijskih teles, šestila in ravnila ter da določene didaktične materiale 

oblikujejo kar sami. Učitelji OŠ za odrasle pa so odgovorili, da bi za kvalitetnejšo 

didaktično izvedbo pouka potrebovali boljšo didaktično opremljenost. 

 

15. Ali učence predhodno seznanite s kriteriji ocenjevanja? Kakšen je vaš 

kriterij za pozitivno oceno? 

 

Vsi učitelji so odgovorili podobno, in sicer da učence seznanijo s kriteriji 

ocenjevanja in da mora učenec za pozitivno oceno poznati osnovne matematične 

pojme, jih definirati ali opisati vsaj v preprostem jeziku ter obvladati določene 

osnovne matematične spretnosti. Učitelji OŠ za odrasle so dodali še, da učence 

predhodno seznanijo z tudi moţnimi vprašanji za ustno ocenjevanje. 
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16. Ali imate težave pri načrtovanju nalog za preverjanje znanja? 

 

Večina učiteljev je odgovorilo, da nimajo teţav pri načrtovanju nalog za 

preverjanja znanja in kot ključni razlog izpostavili izkušnje. Podali so tudi nekaj 

nasvetov za laţje oblikovanje testov, in sicer da učitelj naloge sestavlja sproti, ob 

poučevanju in tako v test zajame celotno gradivo, ne da bi kakšno pomembno 

vprašanje izpustil, da uporabi več tipov nalog ter da razvrsti naloge po teţavnosti, 

in sicer tako, da so najlaţje na začetku, kar vpliva na motivacijo učencev. 

 

17. Ali upoštevate individualizacijo pri ustnem preverjanju znanja? Kako? 

 

Učitelji rednih OŠ so odgovorili, da upoštevajo individualizacijo predvsem pri 

tisti učencih, ki imajo odločbo o usmeritvi. Učitelji OŠ za odrasle pa so poudarili, 

da je upoštevanje individualizacije nujno in da brez tega pri preverjanju znanja 

preprosto ne gre. Pripomnili so, da razred tvori heterogena skupina učencev, in 

sicer učenci z motnjami pozornosti, učenci s teţavami pri učenju in učenci iz 

neslovenskega kulturnega in jezikovnega okolja. Nadaljevali so, da je pri vseh teh 

učencih potrebno upoštevati prilagoditve, kot so podaljšan čas spraševanja, po 

potrebi individualno preverjanje znanja, manjši obseg nalog, več konkretnih 

ponazoril, načrtno več vzpodbude in pohvale, več dodatnih razlag in poudarjanje 

ključnih besed v tekstu. 

 

18. Menite, da bi morale biti domače naloge obvezne? 

 

Na to vprašanje so vsi učitelji poudarili, da so domače naloge zelo pomembne in 

da si celo ţelijo, da bi bilo v učnem načrtu zapisano, da so obvezne. Menijo, da so 

za učenca koristne, saj z izpolnjevanjem domačih nalog utrjuje naučeno snov in 

pridobiva delovne navade. 

 

 

 

 

 

 



Nadarević, V. (2011) Poučevanje matematike v redni osnovni šoli in osnovni šoli za odrasle. 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

52 

 

19. Kako pogosto dajete domačo nalogo? Ali jo potem tudi pregledali in 

podate povratno informacijo? 

 

Učitelji rednih OŠ so odgovorili, da učencem redno dajo domačo nalogo, medtem 

ko so učitelji OŠ za odrasle odgovorili, da jo v povprečju dajo le enkrat tedensko. 

Vsi učitelji so dodali, da nalogo tudi pregledajo in se z učenci pogovorijo o 

postopkih reševanja. 

 

20. Kakšne so sankcije v primeru, da učenec ne opravi domače naloge?  

 

Učitelji so v glavnem odgovorili, da ne izvajajo posebnih sankcij. Učitelji rednih 

OŠ so dodali še, da v primeru, ko učenec pogosto ne naredi domače naloge, o tem 

obvestijo starše ali razrednika. 

 

21. Kako pogosto in v katerem primeru sodelujete s starši? 

 

Vsi učitelji redne OŠ so odgovorili, da pogosto sodelujejo s starši in se z njimi 

pogovorijo o učno-vzgojnem uspehu učenca. V povprečju se sestanki oziroma 

govorilne ure odvijejo enkrat mesečno. V primeru, da ima učenec teţave v šoli pa 

tudi pogosteje. Odgovori učiteljev OŠ za odrasle pa so bili zelo presenetljivi, saj 

so  odgovorili, da kljub teţavami, ki jih imajo učenci pri pouku zelo malo 

sodelujejo s starši. Pravijo, da pri večini učencev starši ne pokaţejo dovolj 

zanimanja. Nadalje so povedali, da dostikrat poskušajo stopiti v stik s starši, a 

kljub temu večinoma ostane le pri telefonskem pogovoru.  

 

22. Katera od oblik sodelovanja s starši se vam zdi najbolj učinkovita in 

zakaj prav ta? 

 

Vsi učitelji so odgovorili, da se jim zdi najbolj učinkovita oblika sodelovanja 

individualni razgovor, ker se tako najlaţje pogovorijo o morebitnih vzgojnih in 

učnih teţavah učenca . Učitelji redne OŠ so dodali, da je ta oblika tudi najbolj 

pogosta oblika sodelovanja s starši, medtem ko so učitelji OŠ za odrasle povedali, 

da je najbolj pogosta oblika sodelovanja s starši telefonski pogovor. 
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UGOTOVITVE 

 

Z našo raziskavo smo dobili odgovore na vprašanja, ki so se nam porajala ob 

primerjavi redne osnovne šole in osnovne šole za odrasle in mladostnike. 

 

 V čem se razlikuje načrtovanje in izvedba pouka v redni osnovni šoli v 

primerjavi z osnovno šolo za odrasle in mladostnike? 

 

Glede na odgovore učiteljev redne osnovne in osnovne šole za odrasle smo 

ugotovili, da samo načrtovanje pouka poteka podobno pri učiteljih obeh vrst šol. 

Vsi so odgovorili, da je njihovo izhodišče za načrtovanje pouka učni načrt. 

Razlika je le v tem, da učitelji redne osnovne šole pouk načrtujejo timsko, in sicer 

v okviru učiteljskega zbora, učitelji osnovne šole za odrasle in mladostnike pa 

individualno, kar je posledica tega, da je osnovna šola za odrasle in mladostnike 

veliko manjša in imajo tako skoraj v vseh osnovnih šolah za odrasle le enega 

učitelja matematike. 

 

Ugotovili smo tudi, da učitelji osnovne šole za odrasle in mladostnike zaradi 

različnih dejavnikov, kot so slabše predznanje učencev in manjše število ur 

matematike, sledijo predvsem minimalnim in temeljnim standardom znanja, 

medtem ko učitelji redne osnovne šole pri načrtovanju izvedbe pouka sledijo tudi 

zahtevnejšim standardom znanja.  

 

 Katere oblike, metode dela oz. učne pristope pri matematiki uporabljajo 

učitelji redne osnovne šole in učitelji osnovne šole za odrasle? 

 

Ugotovili smo, da učitelji osnovne šole za odrasle in mladostnike zaradi dela s 

povsem drugačno skupino učencev, določenih oblik dela ne prakticirajo tako 

pogosto kot učitelji redne osnovne šole. Prevladujoča oblika dela v obeh šolah je 

frontalna oblika dela, delo v dvojicah pa je oblika dela, ki jo uporabljajo predvsem 

učitelji redne osnovne šole in redkokdaj učitelji osnovne šole za odrasle in 

mladostnike. Kljub temu, da učitelji osnovne šole za odrasle menijo, da je delo v 

dvojicah ena učinkovitejših oblik dela, se pri izvedbi ne izkaţe za najboljšo. 

Problem se pojavi pri učencih z učnimi teţavami, ki imajo slabo predznanje in 
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zato teţje sledijo pouku ter samostojno rešujejo naloge. Ker snovi ne razumejo, 

niso motivirani za reševanje učnih listov, posledično se začnejo dolgočasiti, 

postanejo nemirni in se začnejo odzivati impulzivno.  

 

 Kateri pogoji dela na rednih osnovnih šolah se razlikujejo od pogojev dela 

na osnovnih šolah za odrasle in mladostnike? 

 

Ugotovili smo, da imajo učitelji redne osnovne šole boljše pogoje za delo kot 

učitelji osnovne šole za odrasle in mladostnike. Med šolami so vidne razlike v 

tehnološki opremljenosti razreda. Na osnovnih šolah za odrasle primanjkuje 

sodobne tehnologije kot je računalnik, LCD-projektor in dostop do interneta s 

katerimi bi lahko učitelji popestrili pouk. 

 

Razlika je tudi v obnašanju učencev v posamezni šoli. Učitelji osnovne šole za 

odrasle se pogostokrat srečujejo z disciplinskimi primeri saj so v teh skupinah 

predvsem taki učenci, ki so razpeti med zbranostjo, pozornostjo in raztresenostjo 

ter niso motivirani za učenje in delo. Pogostokrat so motorično nemirni in motijo 

pouk ter druge učence.  
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6 Zaključek 

V diplomskem delu smo odgovorili na vsa zastavljena raziskovalna vprašanja. 

Naše ugotovitve na podlagi teoretičnih in empiričnih raziskav, predstavljenih v 

nalogi, potrjujejo, da je razlika med poučevanjem matematike v redni osnovni šoli 

in osnovni šoli za odrasle precej velika. Razlika je razvidna predvsem pri skupini 

učencev, ki tvorijo razred osnovne šole za odrasle. Ta je bolj heterogena kot v 

redni osnovni šoli in zahteva od učitelja, da čim bolj upošteva specifične lastnosti 

učencev. 

 

V okviru empirične raziskave smo ţeleli ugotoviti, kako učitelji matematike obeh 

vrst šol načrtujejo pouk in ali obstajajo razlike med načrtovanjem ter izvedbo 

pouka v redni osnovni šoli in osnovni šoli za odrasle. Glede na rezultate menimo, 

da bi bilo smiselno učni načrt osnovne šole za odrasle dopolniti s predlogi 

strokovnjakov na področju poučevanja, ki bi svetovali kako učno okolje in proces 

organizirati tako, da so vsi učenci čim bolj aktivni. 

 

V okviru teoretičnega dela smo ob primerjavi izbranih učnih sklopov učnega 

načrta matematike ugotovili, da je učencem na osnovni šoli za odrasle namenjenih 

manj učnih ur za realizacijo zastavljenih ciljev pri matematiki kot učencem redne 

osnovne šole. Cilji in standardi znanja iz učnega načrta redne osnovne šole pa so 

primerljivi s cilji in standardi znanja učnega načrta osnovne šole za odrasle. 

Vsekakor je to razumljivo, saj zakonodaja postavlja tudi temeljno zahtevo, da 

morajo biti končni standardi izobraţevanja odraslih enaki standardom redne 

osnovne šole, vendar glede na rezultate preizkusa znanja in odgovore učiteljev 

matematike je teţko pričakovati, da bi učenci osnovne šole za odrasle in 

mladostnike izpolnili pričakovanja učnega načrta osnovne šole za odrasle, ki od 

njih zahteva veliko samostojnega dela, da bi dosegli predpisane cilje in standarde 

znanja. 
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Menimo, da če bi ţeleli doseči cilje in standarde znanja učnega načrta osnovne 

šole za odrasle v razpoloţljivem času, bi morale biti skupine učencev pri 

matematiki manjše (do 5 učencev), kar bi učitelju omogočalo laţji nadzor nad 

delom učenca in njegovim znanjem. Poleg tega bi učitelj laţje ohranjal disciplino 

v razredu, kar je po besedah učiteljev osnovne šole za odrasle ena največjih ovir 

za kakovostno poučevanje na tovrstnih šolah. 
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PRILOGA 1: Načrt za intervju z učitelji matematike redne osnovne šole in 

osnovne šole za odrasle in mladostnike. 

 

 načrtovanje pouka 

 

1. Kaj je vaše izhodišče pri načrtovanju letne priprave in priprave na pouk? 

2. Ali pri načrtovanju izvedbe pouka sledite standardom znanja, ki so zapisani v 

učnem načrtu? 

3. Se vam zdi učni načrt dobro zastavljen in vam je v pomoč pri  

načrtovanju pouka? Kaj bi spremenili? 

4. Letni delovni načrt oblikujete sami ali v skupini učiteljev matematike? 

5. Ste pri načrtovanju pouka pozorni na zapis ciljev v učnih načrtih? 

6. Ali pri načrtovanju pouka pogrešate učbenike namenjene učencem OŠ za 

odrasle? 

 

 izvedba pouka 

 

7. Katere oblike in metode dela uporabljate pri pouku matematike? 

8. Kako pogosto diskutirate z učenci? 

9. Kako velika je skupina učencev pri pouku matematike? 

10. Ali pri pouku matematike uporabljate tehnologije kot so spletna učilnica,  

interaktivna tabla, e-gradiva, računalniški programi? 

11. Katere so vaše tehnike motiviranja pri izvedbi pouka? Primeri. 

12. Ali se med poukom pogosto srečujete z disciplinskimi primeri? Katerimi? 

13. Ali menite, da imate dovolj ur za ponavljanje in utrjevanje znanja? 

14. Se vam zdi, da imate potrebno učno tehnologijo in dovolj didaktičnih  

pripomočkov za kvalitetno izvedbo pouka? 

 

 ocenjevanje znanja pri matematiki 

 

15. Ali učence predhodno seznanite s kriteriji ocenjevanja? Kakšen je vaš  

kriterij za pozitivno oceno? 

16. Ali imate teţave pri načrtovanju nalog za preverjanje znanja? 
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17. Ali upoštevate individualizacijo pri ustnem preverjanju znanja? Kako? 

 

 domače naloge pri matematiki 

 

18. Menite, da bi morale biti domače naloge obvezne? 

19. Kako pogosto dajete domačo nalogo? Ali jo potem tudi pregledali in  

podate povratno informacijo? 

20. Kakšne so sankcije v primeru, da učenec ne opravi domače naloge?  

 

 odnos staršev in učiteljev 

 

21. Kako pogosto in v katerem primeru sodelujete s starši? 

22. Katera od oblik sodelovanja s starši se vam zdi najbolj učinkovita in  

zakaj prav ta? 
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PRILOGA 2: Preizkus znanja iz matematike za učence osmega razreda. 

 

8. razred    POTENCE 

 

Od 43 možnih točk, doseženo _______ točk.    Ocena:  

 

1. Izračunaj vrednost potence s stopnjo 3 in osnovo  . 

 

 

         

   

2. Potence zapiši kot produkt.  

=           

= 

= 

        

   

3. Izpolni tabelo. 

Potenca 
  

    

Osnova 
 
 

     

Stopnja 
 
 

     

Vrednost 
potence 

 
      

 

 

 

 

 2 

 3 

 6 
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4. Poenostavi produkte potenc z enakimi osnovami. 

= 

 

=  

 

5. Poenostavi. 

 

 

 

 

 

 

 

= 

 

 

 

6. Izračunaj. 

 

 =                                                            =                                                           = 

 =                                                             =                                                              = 

 

 4 

 10 

 3 
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7. Izračunaj. 

 =                                                            =                                                                = 

 

 =                                                            =                                                               = 

 

 

8. Izračunaj. 

 

 = 

 

  = 

 

 = 

 

 = 

 

 + = 

 

 = 
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