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Izsledki zadnjih mednarodnih primerjalnih študij TIMSS in PISA : 
 
• odlični dosežki slovenskih učencev v znanju naravoslovja in 
• izjemno slab odnos slovenskih učencev do naravoslovja/šole 



TIMSS 2015  
 

Dosežki: 
• 8. razred: 12. mesto od 39 sodelujočih držav 
• 4. razred: 11. mesto  od 47 sodelujočih držav 

 
Naklonjenost do naravoslovja: 
• 4. razred: 45. mesto od 47 sodelujočih držav 
• 8. razred: deleži so približno polovico manjši od 

mednarodnega povprečja 



PISA 2015  
 

Dosežki: 
• 12. mesto od 72 sodelujočih držav 
 
Uživanje v naravoslovju: 

• Običajno mi je učenje naravoslovnih vsebin v zabavo 
• Rad berem gradiva z naravoslovno vsebino 
• Z veseljem rešujem naravoslovne naloge 
• Uživam ob pridobivanju naravoslovnega znanja 
• Učenje naravoslovja me zanima 
 

• Od 49 prikazanih držav je Slovenija na predzadnjem mestu (za 
njo je le Nizozemska) 
 
 



Razlogi? 
 
• Imamo dovolj zanimivo šolo? 
• Ponujamo učencem „oprijemljivo“ snov/vsebine? 
• Imamo dovolj praktičnega dela? 
• Imamo dovolj pouka na prostem? 
• Dovolj izkoriščamo socialne stike med učenci (delo v skupinah, 

timsko delo, sodelovalno učenje, …)? 
• Dajemo učencem dovolj priložnosti za ustvarjalnost? 
• Imajo učenci dovolj priložnosti za razvijanje procesnih znanj 

(postopkov, spretnosti, …)? 
• Dovolj spodbujamo učence, da sodelujejo v projektih, 

raziskovalnih nalogah, …? 
• Vključujemo IKT na način, ki je smiseln in hkrati zanimiv za učence? 
• Izkoriščamo možnost medpredmetnega povezovanja? 
• … 
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Pogoji za učenje z raziskovanjem v slovenskih šolah? 
 
Začetki že v 1. in 2. triletju 
 



Učni načrt za spoznavanje okolja 
 
Opredelitev predmeta: „… nadaljevanje in usmerjanje spontanega 
otroškega raziskovanja sveta in odkrivanja prepletenosti ter 
soodvisnosti v pojavih in procesih v naravnem in družbenem okolju.“  
Operativni cilji: „grafično prikažejo in predstavijo ugotovitve 
opazovanj, raziskav idr.,“ 
Standardi znanja: „… predlaga raziskovalna vprašanja …“ 
Uresničevanje ciljev predmeta: „Starosti otrok naj bodo prilagojene 
tudi učne oblike od skupinskega pouka (vodeno eksperimentiranje ali 
raziskovanje) …“ „Pri naravoslovnih vsebinah je poudarek na 
raziskovanju.“ „… raziskovalni kotiček …“ 
Ob koncu tretjega razreda naj bi učenci že sami znali zasnovati in 
izvesti raziskavo, omejili naj bi se na eno spremenljivko. 
Medpredmetno povezovanje: „… raziskovalni pristop pri več 
predmetih …“ 



Učni načrt za naravoslovje in tehniko 
 
Splošni cilji: „ … usvajajo in se urijo v metodologiji raziskovanja (pojavov,  
procesov in stanj)“  
Operativni cilji: 4. razred: „Učenci znajo raziskati možnosti uporabe  
magnetov, znajo načrtovati in izvajati preprosto raziskavo, s katero  
ugotavljajo, kako se spreminja srčni utrip s telesnim naporom, znajo  
raziskati nekatere onesnaževalce v zraku (trdni delci), znajo raziskati  
(npr. z anketo) odnos ljudi do onesnaževanja vode, prsti in zraka ter  
vrednotiti pridobljene rezultate.“ 
Operativni cilji: 5. razred: „znajo načrtovati raziskavo, s katero bi  
ugotovili, da se lišaji lahko uporabljajo kot biološki pokazatelji čistega  
zraka“.  
Standardi znanja: „Učenec zna načrtovati in izvajati preprosto raziskavo,  
oblikovati sklepne ugotovitve in poročati“  
Didaktična poročila: Samostojno podpoglavje z naslovom Raziskovanje 
 
 



Raziskovanje – Kaj je to? 
 
• Vsako odkrivanje novega? 
• Učenje črk? 
• Sprehod v gozd ali park? 
• Eksperimentiranje/izvajanje poskusov? 
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Revija Naravoslovna solnica 
 
Stenski sliki: Raziskujemo (Skribe Dimec, 1997) 
            Pouk z raziskovanjem (Krnel, 2007) 
 
Rubrika: Raziskujemo  



Raziskovalne škatle – učni pripomoček za pouk naravoslovja 
 
• Konkretni predmeti, vzeti iz vsakdanjega življenja (npr. ptičja 

peresa, mila, ključi, stekleničke, ogrlice, pisala, fosili, baloni, …) 
• Delovne kartice 
• Didaktični pristop: „Vprašaj naravo“ – produktivna vprašanja 
• Učenci razvijajo procesna znanja (zaznavanje, primerjanje, 

merjenje, razvrščanje, uvrščanje, urejanje, napovedovanje, 
oblikovanje domnev, eksperimentiranje, načrtovanje in izvajanje 
preproste raziskave, sklepanje, sporočanje, …) 

• Pri delu so lahko uspešni vsi, ne le verbalno sposobnejši učenci. 
 
 





















Raziskovalne škatle 

• Sprašujem  (odgovor dobiš, če nekaj narediš) 

• Raziskujem  (načrtovanje in izvajanje preproste raziskave) 

• Ustvarjam  (do odgovora je mogoče priti na različne načine) 
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