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Smo mi naravoslovno pismeni      



Ali je naravoslovna pismenost pomembna? Zakaj? 

Ali je splošno mnenje o pomembnosti naravoslovne pismenosti skladno z našim?  

Kdaj lahko sebe smatramo za naravoslovno pismenega? 

Si znamo odgovorimo kdo je naravoslovno pismen?  
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Coldreading 

Cherry picking 

Fishing 

Hot reading 

Shotgunning 

The Forer effect 

The rainbow ruse 

Neosnovana prepričanja 
Vse kar je naravno je zdravo, 
vse kar je umetno je 
strupeno… 

„Orodja“ 
Eksperiment 
Dvojno slepi test 

Distraction  

Sicret preperations 

Nekaj psevdoznanstvenih metod in strategij. Jih poznamo? 
 Jih poznajo naši učenci?  

C30  . . .  



Opredelimo naravoslovno pismenost 

 

? !  



Verjetno bi iz naših različnih odgovorov lahko izpeljali skupne značilnosti,  jih 
povezali z opredelitvijo naravoslovne pismenosti  v raziskavi PISA in zapisali, 
da je naravoslovno pismen tisti, ki je »zmožen«: 
 

• pridobivanja in povezovanja naravoslovnega znanja,  

• uporabe naravoslovnega znanja za prepoznavanje in odgovarjanje na 

naravoslovno-znanstvena vprašanja,  

• razlaganja naravoslovnih pojavov ter na podatkih in preverjenih dejstvih 

temelječega vrednotenja naravoslovnih  tematik, 

• razumevanja značilnosti naravoslovnih znanosti in raziskovanja,  

• zavedanja in razumevanja, kako naravoslovne znanosti in tehnologija 

vplivajo in oblikujejo naše snovno, intelektualno in kulturno okolje,  

• sodelovanja pri naravoslovno-znanstvenih vprašanjih kot razmišljujoč, 

kritičen  posameznik. 



Opredelitev gradnikov/podgradnikov naravoslovne pismenosti z opisniki 



1. Naravoslovno znanstveno 
razlaganje pojavov 

2. Načrtovanje, izvajanje in vrednotenje 
naravoslovno-znanstvene raziskave 

3. Naravoslovno znanstveno interpretiranje 
podatkov in dokazov 

Posameznik prepozna, razloži in ovrednoti razlago naravnih in tehnoloških pojavov, procesov, 
zakonitosti in njihovo povezanost/soodvisnost v sistemih … kar izkaže tako da: 
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1. Naravoslovno znanstveno 
razlaganje pojavov 

2. Načrtovanje, izvajanje in vrednotenje 
naravoslovno-znanstvene raziskave 

3. Naravoslovno znanstveno interpretiranje 
podatkov in dokazov 

Posameznik opiše, načrtuje, izvede in ovrednoti poskuse/raziskave ter predlaga načine 
naravoslovno znanstvenega »naslavljanja« vprašanj … kar izkaže tako da: 



1. Naravoslovno znanstveno 
razlaganje pojavov 

2. Načrtovanje, izvajanje in vrednotenje 
naravoslovno-znanstvene raziskave 

3. Naravoslovno znanstveno interpretiranje 
podatkov in dokazov 

Posameznik opiše, načrtuje, izvede in ovrednoti poskuse/raziskave ter predlaga načine 
naravoslovno znanstvenega »naslavljanja« vprašanj … kar izkaže tako da: 

ČE A VPLIVA na B 
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Posameznik v različnih prikazih in na več načinov analizira in ovrednoti podatke, trditve in 
argumente ter povzema ustrezne zaključke… kar izkaže tako da: 
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Ilustracija opisnika, kot se bomo tega  lotili v projektu NA-MA POTI 

1.2. pridobi  ustrezne in relevantne informacije za 
razlago ter  pozna/uporablja znanstvene 
podatkovne zbirke (baze)  

1. Naravoslovno znanstveno 
razlaganje pojavov 

Informacije za razlago pojavov pridobi iz konkretnih situacij, 
preprostih prikazov... 

Iz predlaganih/danih virov zbere ustrezne podatke za razlago. 
Uporablja predlagane relevantne in zanesljive podatkovne zbirke (baze). 

Samostojno poišče podatke za razlago pojavov.  
Kritično vrednoti ustreznost podatkov iz različnih virov in presoja zanesljivost 
virov .  
Pozna in uporablja predlagane relevante in zanesljive podatkovne zbirke 
(baze)...  

Samostojno poišče in kritično vrednoti podatke in njihovo relevantnost iz 
različnih zanesljivih virov . 
Poišče, pozna in uporablja nekaj relevantnih in zanesljivih podatkovnih zbirk 
(baz)...  

1. VIO 

2. VIO 

3. VIO 

SŠ 



                Kako se zapisa opisnikov lotevajo v drugih državah. 
 

 
Primer iz Next Generation Standards 



Primer… iz Atlas 
Scientific Literacy 





Namesto zaključka  


