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Dru{tvene vesti in druge aktivnosti

Naravoslovne vede so temelj sodobni znanosti in
tehnologiji. Po drugi strani pa naravoslovni predmeti v {o-
li niso priljubljeni. Problem nepriljubljenosti naravoslov-
nih predmetov v {olah ni samo slovenski problem, z njim
se soo~ajo povsod po svetu. ^eprav se znanje v naravo-
slovnih vedah v petih letih podvoji, naravoslovni predme-
ti v {olah ne morejo in ne smejo biti naravnani le na pre-
nos podatkov in informacij v glave u~encev, dijakov in
{tudentov. Prav tako je brez dolo~enega temeljnega znanja
nemogo~e spoznati in razumeti zadnje novosti in dose`ke.
Nova znanja pa po drugi strani zahtevajo spremembo kon-
ceptov pou~evanja teh predmetov od osnovne {ole do fa-
kultet. Odgovornost {ole je toliko ve~ja, saj `elimo mlade-
mu ~loveku omogo~iti, da se bo znal pravilno in kriti~no
odlo~ati za ali proti dolo~enim tehnologijam. Ljudje po-
gosto zaradi neznanja ne verjamejo in ne zaupajo mne-
njem strokovnjakov.

Na{a dru`ba se `al {e ne zaveda dovolj, da bodo tej
te`ki nalogi kos le dobro izobra`eni u~itelji in da se bodo
morali vse`ivljenjsko izobra`evati. Uspe{nega izobra`e-
vanja u~iteljev naravoslovnih predmetov si ne moremo
predstavljati brez tesnega povezovanja in sodelovanja
med {olami in fakultetami, ki izobra`ujejo bodo~e u~ite-
lje naravoslovnih predmetov. Vrhunski znanstveni dose`-
ki na podro~ju naravoslovja in tehnike so praviloma plod
tesnega sodelovanja in izkori{~anja znanja znanstvenikov
vseh naravoslovnih disciplin. U~itelji celotne vertikale v
naravoslovju se vedno bolj zavedamo, da obvladovanje
temeljnih konceptov znanja lo~eno po posameznih nara-
voslovnih predmetih niso dovolj, da bi u~enci/dijaki/{tu-
denti znali pridobljena znanja naravoslovnih predmetov
povezovati in jih v vsakdanjem `ivljenju funkcionalno
uporabljati. 

Projekt »Partnerstvo fakultet in {ol: Vse`ivljenj-
sko izobra`evanje u~iteljev naravoslovnih predmetov«,
je nadaljevanje projekta, ki smo ga v letih 2004 in 2005
izpeljali na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo
skupaj z Naravoslovnotehni{ko fakulteto – Odddelkom
za kemijsko izobra`evanje in informatiko ter petin{tiri-
desetimi osnovnimi in srednjimi {olami, ki ga je razpi-
salo in delno financiralo Ministrstvo za {olstvo in {port,
delno pa Evropski socialni sklad. Glavni cilj tega pro-
jekta je bil: Razviti u~inkovit in cenovno sprejemljiv
model stalnega strokovnega spopolnjevanja u~iteljev
kemije in na kemiji temelje~ih strokovnih predmetov, ki
bo izhajal iz potreb u~iteljev razli~nih stopenj izobra`e-
vanja in usmeritev in jim omogo~il v stalnih ~asov-
nih obdobjih osve`iti in dopolniti znanje stroke in so-

dobnih didakti~nih pristopov prenosa znanja v {olsko
prakso.1,2

Ena od pomembnih ugotovitev v projektu je bila
med drugimi, da je potrebno interdisciplinarno povezova-
nje z drugimi naravoslovnimi strokami, predvsem s fiziko
in biologijo.

V letu 2006 je na pobudo Fakultete za kemijo in ke-
mijsko tehnologijo za~el te~i projekt »Partnerstvo fakultet
in {ol: Vse`ivljenjsko u~enje u~iteljev naravoslovnih
predmetov«, v katerega je vklju~enih vseh pet fakultet
Ljubljanske univerze, ki izobra`ujejo u~itelje naravoslov-
nih predmetov: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnolo-
gijo, Naravoslovnotehni{ka fakulteta, Fakulteta za mate-
matiko in fiziko, Biotehni{ka fakulteta in Pedago{ka fa-
kulteta. Pri projektu sodeluje tudi Zavod Republike Slove-
nije za {olstvo in oseminpetdeset osnovnih in srednjih {ol.

Izteka se drugo leto projekta. Po petih delavnicah in
dvodnevnem seminarju `e lahko re~emo, da je projekt
presegel vsa pri~akovanja. 

Na prvih treh delavnicah, ki so potekale v mesecu
maju lanskega leta, smo imeli lo~ene delavnice po posa-
meznih naravoslovnih strokah. U~iteljem biologije in fi-
zike je bil predstavljen model permanentnega izobra`e-
vanja u~iteljev kemije, ki je bil postavljen na predhod-
nem projektu. @eleli smo, da u~itelji znotraj svojih strok
ugotovijo, kak{en model izobra`evanja bi bil za dolo~e-
no stroko najbolj primeren. U~itelji kemije pa so ugotav-
ljal, pri katerih posameznih temah je potreben oziroma
klju~en interdisciplinarni pristop. U~itelji so na delavni-
cah dolo~ili svoje predstavnike, ki sodelujejo na sestan-
kih delovne skupine, v kateri so poleg u~iteljev predstav-
niki petih fakultet in Zavoda Republike Slovenije za
{olstvo.

Delavnica v mesecu avgustu je bila namenjena iz-
klju~no izobra`evanju u~iteljev. Potekala je na Fakulteti
za matematiko in fiziko (uvodno predavanje), na gimnazi-
ji Vi~ (delavnice) in ob Glin{~ici (na terenu). @eleli smo
preveriti interdisciplinarno povezovanje naravoslovnih
strok na dolo~eni temi. Izbrana tema je bila »Voda«. V
uvodnem predavanju so univerzitetni u~itelji fizike, kemi-
je in biologije, vsak s svojega zornega kota predstavili
»vodo«. Na {estih delavnicah, ki so nato sledile, je bila
dolo~ena tema pove~ini obravnavana s stali{~a dveh strok.
Tako so denimo na delavnici »Povr{inska napetost« sode-
lovali fiziki in biologi, na delavnici »Protoliza v vodnih
raztopinah« pa kemiki in biologi.

Delavnica v leto{njem januarju je bila namenjena
dokon~nemu oblikovanju modelov vse`ivljenjskega 
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izobra`evanja u~iteljev naravoslovnih predmetov. Vsaka
stroka je postavila svoj model, vendar so razlike med nji-
mi zelo majhne.

Najpomembnej{i izobra`evalni dogodek projekta pa
je bil dvodnevni interdisciplinarni seminar 13. in 14. apri-
la 2007. Tema seminarja je bila »Energija«. Program se-
minarja je bil po zgledu uspe{ne avgustovske delavnice
podobno sestavljen. Seminar je potekal z uvodnim preda-
vanjem univerzitetnih u~iteljev fizike, kemije in biologije
na In{titutu Jo`ef [tefan, se nadaljeval na ogledu in preda-
vanju na jedrskem reaktorju v Podgorici, popoldne pa so
bile delavnice posve~ene posameznim strokam na mati~-
nih fakultetah. Naslednji dan je na Pedago{ki fakulteti po-
tekalo pet interdisciplinarnih delavnic.

Na koncu seminarja smo s SWOT analizo `eleli
ugotoviti, ali smo dosegli postavljene cilje projekta. Te`ko
je na kratko povzeti celotno analizo, za ilustracijo pred-
stavljam enega od naklju~no izbranih odgovorov:
Prednosti: 

– Odli~no strokovno izobra`evanje.
– Povezanost vseh naravoslovnih predmetov.
– Sre~anje u~iteljev vseh stopenj izobra`evanja.
– Novosti, ki so na drugih seminarjih manj prisotne.
– Strokovnost predavateljev.
– Poudarek na delavnicah.
– Innterdisciplinarni pristop.
– Vsebine predavanj in delavnic lahko uporabim v

razredu.

Slabosti:
– Izostanek od pouka.
– U~itelj je omejen z obiskom samo treh delavnic.

Mo`nosti:
– Tak seminar vidim kot mo`nost vse`ivljenjskega

izobra`evanja u~itelja, vsaj vsaki dve leti.
Nevarnosti:

– Da taka izobra`evanja ne bodo pla~ana s strani dr-
`ave. [ola pa nas zelo omeji s sredstvi in u~itelj se
ne more izobra`evati.

Naj na koncu omenim {e moj pogled na potek celot-
nega projekta. Vse strokovno delo je bilo v veliko zado-
voljstvo u~iteljev petih fakultet, ki smo pripravljali in vo-
dili omenjena strokovna sre~anja in aktivnosti projekta.
^aka nas {e priprava priro~nika v katerem `elimo celovito
predstaviti delo projekta in predlog sistemske re{itve vse-
`ivljenjskega izobra`evanja u~iteljev naravoslovnih pred-
metov, ki ga `elimo predlagati Ministrstvu za {olstvo in
{port. V kolikor `elite izvedeti ve~ o projektu, najdete in-
formacije na spletni strani http://srv10.fkkt.uni-lj.si/mod-
le/, ki je delno dostopna {ir{i javnosti.
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