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PREDGOVOR 
 

Z namenom predstavitve aktivnosti in izkušenj različnih deležnikov s področja STEAM 

(Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) v vzgojno-izobraževalni vertikali in 

širše Univerza v Ljubljani septembra 2022 organizira prvi povezovalni dogodek z naslovom 

Trajnosti naproti s soustvarjanjem na področju STEAM izobraževanja. Teme dogodka 

naslavljajo (1) razvoj, epistemologijo in teoretične pristope k izobraževanju STEAM, (2) 

izobraževalne prakse STEAM, (3) izzive in izobraževalne priložnosti za razvoj politike 

STEAM, (4) vplive izobraževanja STEAM na družbo in (5) orodja za razvoj izobraževanja 

STEAM v 21. stoletju. 

Dogodek bosta otvorili plenarni predavanji z naslovoma Kako s STEAM* izobraževanjem v 

finskem ekosistemu LUMA opolnomočiti ustvarjalce prihodnosti za trajnostni razvoj? / How to 

empower makers of future towards sustainability through STEAM education in the Finnish 

LUMA ecosystem? (prof. dr. Maija Aksela, Univerza v Helsinkih, Finska) ter Kurikulum in 

pedagogika izobraževanja o podnebnih spremembah: v naravoslovnem izobraževanju in zunaj 

njega /  Curriculum and pedagogy of climate change education: in and beyond science 

education (prof. dr. Hiroki Fujii, Univerza v Okayami, Japonska). Vzporedno s plenarnimi 

predavanji bodo učencem in dijakom na voljo delavnice iz različnih področji STEAM. Sledila 

bo vrsta sekcijskih predavanj in delavnic namenjenih učencem, dijakom in učiteljem. 

Popoldanski del dogodka bosta otvorili plenarni predavanji z naslovoma Prihodnost znotraj 

planetarnih mej (prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta) 

ter Več znaš, več veljaš: avtentični dijaški računalniški projekti z namenom spoznanja področij 

STEAM znotraj strokovnih modulov s področja računalništva (doc. dr. Uroš Ocepek, Srednja 

tehniška in poklicna šola Trbovlje). Po popoldanskih plenarnih predavanjih in vzporednih 

delavnicah bo sledila okrogla miza, kjer bodo plenarni predavatelji skupaj z učenci, dijaki, 

študenti, osnovnošolskimi, srednješolskimi in visokošolskimi učitelji in sodelavci diskutirali o 

aktualnih izzivih STEAM skozi oči mladih in iskali skupne poti naprej. V zaključnem delu 

dogodka bodo predavatelji naslovili udeležence s sklopom sekcijskih predavanj in delavnic za 

učitelje in druge strokovnjake. Na dogodku bo skupno predstavljenih 58 prispevkov, avtorjev 

iz petih držav (Slovenije, Japonske, Finske, Avstrije in Francije), od tega  4 plenarna 

predavanja, 25 sekcijskih predavanj, 10 delavnic za učitelje oz. druge strokovnjake ter 19 

delavnic za učence oz. dijake. 

Vsem udeležencem želimo, da bi na dogodku spoznali čim več zanimivih in aktualnih vsebin s 

področja STEAM izobraževanja v nacionalnem in mednarodnem merilu, vzpostavili nova 

sodelovanja in bili drug drugemu vir navdiha za prihodnje soustvarjanje.  

                                                                                              

Programsko-organizacijski odbor 
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I. PLENARNA PREDAVANJA 
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How to empower makers of future towards sustainability through STEAM education in 

the Finnish LUMA ecosystem?  

 

Kako s STEAM* izobraževanje v finskem ekosistemu LUMA opolnomočiti ustvarjalce 

prihodnosti za trajnostni razvoj? 

 

Maija Aksela 

Univerza v Helsinkih, LUMA Center, Finska 

maija.aksela@helsinki.fi 

Povzetek 

Izobraževanje ima temeljno vlogi pri trajnostnem razvoju (UNESCO, 2019). Pri STEAM 

izobraževanju je potrebno odgovoriti na veliko ključnih vprašanj: Kako lahko omogočimo 

ustvarjalcem prihodnosti, da postanejo razmišljujoči in odgovorni državljani? Kako bolje 

prisluhniti učencem, npr. njihovim željam in vprašanjem, ki se jim porajajo v učnem procesu? 

Ali je lahko pristop sooblikovanja ob sodelovanju z učenci, učitelji in različnimi drugimi 

deležniki rešitev za boljši svet? V plenarnem predavanju bo opisan finski model sodelovanja 

na področju STEAM (LUMA) med šolami, univerzami in industrijo: Predstavljeni bodo na 

raziskavah temelječi primeri iz mreže LUMA Centre Finland, ki jo sestavlja 11 univerz in 13 

centrov (www.luma.fi/en). Slogan LUMA Centre Finland je: “Skupaj smo več!” 

https://www.researchgate.net/institution/University_of_Helsinki
mailto:maija.aksela@helsinki.fi
https://www.luma.fi/en)
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Curriculum and pedagogy of climate change education: in and beyond science education 

 

 Kurikulum in pedagogika izobraževanja o podnebnih spremembah: v naravoslovnem 

izobraževanju in zunaj njega 

 

Hiroki Fujii 

Univerza v Okayami, Japonska 

 

Povzetek 

Vključevanje izobraževanja o podnebnih spremembah (Climate change education – CCE) v 

šolsko izobraževanje in usposabljanje učiteljev je nujna in zahtevna naloga. Za vključitev CCE 

v šole in ustanove za izobraževanje učiteljev je treba najprej oblikovati šolsko izobraževalno 

politiko in smernice o CCE ter spodbujati vključevanje CCE v učne načrte ne le pri 

naravoslovnih in družboslovnih predmetih, temveč tudi pri humanističnih. Drugič, potrebno je 

razširjati pedagoške pristope, ki spodbujajo vedenjske spremembe pri učencih, kot so na učenca 

osredotočeni, na raziskovanju temelječi, izkustveni, participativni in sodelovalni ter inter- in 

transdisciplinarni pristopi. Upoštevati morajo značilnosti podnebnih sprememb, vključno z 

njihovimi neizogibnimi neznankami in negotovostmi, znanstveno zapletenostjo in težavami pri 

njihovem prepoznavanju iz osebnih izkušenj. Nazadnje, kljub različnim oviram pri 

vključevanju CCE v obstoječe usposabljanje učiteljev bi morale ustanove za izobraževanje 

učiteljev izvajati strategije CCE ter razvijati izobraževalne programe in tečaje, ki bi učiteljem 

omogočili pridobitev kompetenc državljanov trajnostnega razvoja in strokovnih kompetenc za 

CCE. 
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Več znaš, več veljaš: avtentični dijaški računalniški projekti z namenom spoznanja 

področji STEAM* znotraj strokovnih modulov s področja računalništva 

 

Uroš Ocepek 

Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje 

     uros.ocepek@stps-trbovlje.si 

 

Povzetek 

Izzivi poklicnega izobraževanja so, kako dijake motivirati k učenju vsebin, ki niso direktno 

povezane s poklicem, za katerega se izobražujejo. Zato na Srednji tehniški in poklicni šoli 

Trbovlje načrtno vključujemo vsebine s področja matematike v strokovne module. V prispevku 

bom pokazal, na kakšen način se lotimo oblikovanja delovnih skupin, kako opolnomočimo 

dijake za skupinsko delo in delo na računalniških projektih, ki pokrivajo področja STEAM. 

Nekateri projekti so prerasli v inovacijo, ki je prejela tudi priznanja. Kot primer lahko omenimo 

inovacijo BCI-slikar (slikanje z mislimi), ki je prejela posebno priznanje Slovenske 

gospodarske zbornice. Pri projektu smo vključili znanja s področja z umetnosti in jih povezali 

s področjem vmesniki med možgani računalnikom. Pomembno je, da dijaki niso samo 

strokovnjaki na njihove strokovnem področju, ampak imajo tudi širino znanja na drugih 

področjih. Več kot znaš, več veljaš. 

  

mailto:uros.ocepek@stps-trbovlje.si
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Future within the planetary boundaries 

 

Prihodnost znotraj planetarnih mej 

 

Lučka Kajfež Bogataj 

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta 

lucka.kajfez.bogataj@bf.uni-lj.si 

 

Povzetek 

Naš planet vse bolj oblikujemo ljudje. Vstopili smo v novo geološko obdobje - antropocen, ki 

ga vse bolj uravnavajo človekove dejavnosti v nasprotju z naravnimi biogeokemičnimi procesi. 

Znanstveniki so prek koncepta planetarnih meja določili prednostne naloge za ukrepanje, s 

katerim bi obrnili destabilizacijo zemeljskih sistemov. Obstaja devet meja, od katerih vsaka 

predstavlja drug planetarni sistem: celovitost biosfere, podnebne spremembe, zakisanje 

oceanov, poraba sladke vode, obremenitev z aerosoli v ozračju, vnos novih snovi, 

biogeokemični tokovi, spremembe kopenskega sistema in tanjšanje stratosferskega ozona. Za 

šest od teh procesov (podnebne spremembe, biokemični tokovi, spremembe rabe tal, 

podkategorija genetske raznolikosti celovitosti biosfere, nove kemijske snovi in podkategorija 

funkcionalne raznolikosti celovitosti biosfere) je bil "varen prostor delovanja" že presežen. Za 

tri procese (tanjšanje stratosferskega ozona, zakisanje oceanov in poraba sladke vode) velja, da 

človekove dejavnosti do zdaj niso presegle varnega območja delovanja.  

Za odpravo osnovnih dejavnikov netrajnostnega razvoja bodo potrebne korenite spremembe 

sedanjih sistemov potrošnje in proizvodnje. Ti sistemi, kot so prehranski, energetski in 

mobilnostni, so glavni vzroki za preseganje številnih planetarnih meja. Smo prva generacija, ki 

ima dovolj podatkov in računalniške moči, da razumemo, kaj se dogaja z našim planetom zaradi 

našega skupnega ravnanja. Ta spoznanja so ključna pri določanju, kako naj začnemo ukrepati, 

da bi zagotovili zdrav in za življenje primeren planet za prihodnje generacije. Prihodnost znotraj 

planetarnih meja zahteva  bistvene spremembe vsakodnevnega obnašanja, torej tudi načina 

izobraževanja in vzgoje na vseh stopnjah.  Samo tako bodo nujne spremembe  načina 

proizvodnje in porabe blaga, potovanj, mobilnosti v mestih, kaj in kako jemo, kako načrtujemo 

in gradimo ter kako sodelujemo z naravnim okoljem široko sprejete in izvedljive.  

mailto:lucka.kajfez.bogataj@bf.uni-lj.si


7 
 

 

II. SEKCIJSKA PREDAVANJA 
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Uporaba mikroMOOC tečajev za vseživljenjsko učenje (CPD) pedagoškega kadra 

STEM fakultet  

 

Krištof Kranjc* in Črtomir Podlipnik 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 

*Korespondenčni avtor: kristof.kranjc@fkkt.uni-lj.si  

 

Povzetek 

Tečaji mikroMOOC ("massive open on-line courses") so zelo uporaben način za vseživljenjsko 

učenje tudi na področju visokega šolstva. Predvsem v STEM disciplinah opažamo, da so 

pedagoški delavci na svojem znanstvenem ali strokovnem področju uspešni raziskovalci in 

imajo mnogo znanja ter izkušenj, po drugi strani pa mnogim izmed njih manjka pedagoške 

usposobljenosti in veščin. Pogosto se ob poučevanju srečajo s situacijami in problemi, ki bi jih 

lažje rešili, če bi imeli ustrezne kompetence tudi s pedagoškega področja. Ker je znano, da so 

visokošolski učitelji časovno zasedeni in se le redki izmed njih odločijo nameniti del svojega 

časa dodatnemu pedagoškemu izobraževanju, so mikroMOOC tečaji dobra rešitev: na zgoščen 

način in ciljano opisujejo poti do rešitev praktičnih problemov, s kakršnimi se srečujejo v svoji 

vsakdanji pedagoški praksi. V okviru STEM-CPD@EUni Erasmus projekta, ki ga koordinira 

Jagiellonska univerza v Krakówu, smo skupaj s sodelavci z univerz v Amsterdamu, Neaplju, 

Ouluju in Madridu ter skupaj z ECTN, pripravili serijo mikroMOOC tečajev z naslovi: Better 

evaluation with students' peer assessment (mikroMOOC za ta primer, ki smo ga pripravili na 

FKKT, bo tudi podrobneje predstavljen); How to elicit misconceptions; Bridging pre-

knowledge gaps; Continuous online assessment for large classes; Communication between 

students and academics. Nadaljnji mikroMOOC tečaji so pa še v fazi izdelavi oz. načrtovanja. 

Tematike, ki jih obravnavjo, so bile izbrane na osnovi vprašalnika, poslanega pedagoškim in 

vodstvenim delavcem na STEM fakultetah različnih evropskih univerz. V okviru predavanja 

bomo predstavili cilje, ki so bili v okviru projekta že doseženi, kot tudi nadaljnji razvoj in naše 

izkušnje glede prezentacije in organizacije materialov za tovrstne tečaje ter možne nivoje 

interaktivnosti. Naši MikroMOOC tečaji so osnovani na podlagi odprtokodne platforme Open 

edX, ki omogoča izdelavo tečajev MOOC, organizacijo učnega gradiva, njihovo upravljanje in 

spremljanje učne aktivnosti udeležencev. Open edX ima na voljo različne module, ki 

omogočajo interaktivnost, znanje udeležencev lahko preverjamo z vprašanji odprtega in 

zaprtega tipa. Interaktivno gradivo pa lahko uvozimo kot modul SCORM. Naši tečaji so na 

voljo le registriranim uporabnikom, po uspešno zaključenem tečaju pa bo uporabnik prejel 

certifikat, ki ga bo izdala organizacija ECTN (European Chemistry Thematics Network).  
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Transformativno soustvarjanje s perspektive procesov samoregulacije in kognicije 

snovanja 

 

Stanislav Avsec* in Vesna Ferk Savec 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

*Korespondenčni avtor: stanislav.avsec@pef.uni-lj.si  

 

Povzetek 

Izobraževanje učiteljev za trajnostni razvoj se sooča s stalnimi trendi netrajnostnega razvoja, ki 

zahtevajo globoko in trajno družbeno preobrazbo. Transformativno učenje je možna rešitev za 

spodbujanje refleksije o kognitivnih in socialno-čustvenih procesih, ki podpirajo aktivno učenje 

učencev/dijakov/študentov v smeri trajnosti. Aktivno učenje STEAM vsebin s poudarkom na 

snovanju, sodelovanju, socialnem učenju …kot pomemben in obetaven izobraževalni pristop 

za razvoj veščin v enaindvajsetem stoletju, pa je naletelo na številne kritične pedagoške 

probleme, ki vodijo do napačnih predstav in napačnih pripisov, ki omejujejo njegovo moč in 

vpliv. Še več, večkrat se celo zgodi, da transdiscplinarni pristopi soustvarjanja postanejo 

pozabljeni, še preden so se sploh začeli. V sklopu predavanja bodo predstavljeni tudi zadnji 

znanstveni izsledki in rezultati več študij izvedenih na področju tehnike in naravoslovja UL 

PEF, s poudarkom na izobraževanju za trajnostni razvoj. Pokazali bomo način, kako lahko 

nihajoča epistemološka negotovost pri soustvarjanju krepi in poganja ustvarjalne kognitivne 

procese za transformativno učenje bodočih učiteljev. Nakazali bomo tudi ključne pasti 

soustvarjanja, kot so nagnjenost k tveganju, nihajoča toleranca do  negotovosti, pomanjkanje 

veščin spremljanja in opazovanja, ter oblikovali pojasnjevalne argumente za odpravo oz. 

omilitev le-teh.  
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Rastlinski in glivni toksini, kemijski in družbeno-kulturni pogled 

 

Miha Slapničar1,2, Petra Ouček3, Julija Kronvogel3, Mateja Godec3 in Tim Prezelj1* 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta1 

BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola2 

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer3 

*Korespondenčni avtor: tim.prezelj@pef.uni.lj.si 

 

 

Povzetek 

Rastline in glive, tudi strupene, človeka spremljajo že od samega začetka. Od nekdaj so del 

njegove prehranjevalne verige, zdravljenja bolezni in razreševanju konfliktov. Pomen strupenih 

rastlin je ovekovečen tudi na številnih umetniških in literarnih delih. Dijaki s samostojnim 

raziskovalnim delom pripravijo izbor kulturno zanimivih in strupenih rastlin ter gliv. Za izbrane 

rastlinske in glivne vrste bi preučili zgodovinski pomen njihovih toksinov. Predstavili bi osnove 

kemije toksinov, v eksperimentalnem delu pa izvedli postopek tradicionalne izolacije, ki bi ga 

predhodno skonstruirali iz pregleda zgodovinskih virov. Postopek bi primerjali tudi s 

sodobnimi postopki izolacij tovrstnih spojin. Cilj raziskovalne naloge in sekcijskega predavanja 

je prenos eksperimentalnih spoznanj in v kontekst družbeno-kulturnega okolja, s poudarkom na 

aplikativni uporabi v didaktične namene medpredmetnega povezovanja na različnih ravneh 

izobraževanja, predvsem kemije, biologije, zgodovine in književnosti. 
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Kemija naravnih spojin – antioksidativne lastnosti piperidinskih alkaloidov 

 

Tia Kralj1*, Iztok Devetak1 in Miha Slapničar1,2 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta1  

BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola2 

*Korespondenčna avtorica: tk6279@student.uni-lj.si 

 

Povzetek 

Celica je osnovna gradbena in funkcionalna enota vseh živih organizmov, v kateri potekajo 

številne spontane in katalizirane reakcije. Te predstavljajo sintezno pot nastajanja radikalov, ki 

med drugim povzročajo tudi celične poškodbe. Radikali imajo v telesu pomembno vlogo pri 

delovanju imunskega sistema, uravnavanju delovanja encimov in metabolizma. Pri pojavu 

stresa prihaja do povečevanja koncentracije radikalov v tkivih in s tem do neravnovesja med 

radikali in antioksidanti, kar pa negativno vpliva na delovanje celic. Piperin je prevladujoči 

alkaloid v plodovih črnega poprovca (Piper nigrum L.), ki nevtralizira radikale. Na primer 

radikal DPPH• pretvori v produkt, ki v večini primerov izgubi oksidacijske sposobnosti in pri 

tem spremeni barvo. Namen raziskave je bil ugotoviti, kakšno antioksidativno sposobnost imajo 

piperidinski alkaloidi pri nevtralizaciji DPPH• radikalov. V raziskavi je bila iz treh vrst plodov 

črnega poprovca (črni, beli in zeleni) izolirana zmes alkaloidov, ki so bili v nadaljevanju tudi 

identificirani. Antioksidativna sposobnost piperidinskih alkaloidov v izvlečkih različnih vrst 

plodov je bila preverjena spektrofotometrično po metodi DPPH, pri čemer je bilo z meritvami 

absorbance spremljano razbarvanje DPPH raztopine, ki je indikator antioksidativne 

sposobnosti. Prispevek predstavlja primer dobre prakse učenja in poučevanja po 

izobraževalnem pristopu STEAM, predvsem za raven srednješolskega izobraževanja, 

specifično kemije v splošni gimnaziji. Prispevek bo predstavljal načine, s katerimi lahko 

nadarjeni gimnazijci avtentične in kontekstualne kemijske učne vsebine s področja kemije 

naravnih spojin uspešno integrirajo v učenje kemije z raziskovanjem. Učitelje kemije želimo 

opolnomočiti s primerom poučevanja STEAM, ki vključuje predvsem reševanje kontekstualnih 

kemijskih problemov s povezovanjem več disciplin kot so kemija, farmacija, medicina ipd. 

Raziskavo je podprl ERASMUS+ projekt ‘Diversity in Science toward Social Inclusion – Non-

formal Education in Science for Students` Diversity (DiSSI)’ (612103-EPP-1-2019-1-DE-

EPPKA3-IPI-SOC-IN), ki ga financira Evropska Unija. 

  

https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivljenje
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Biologija kot umetnost - (vizualni) modeli v biologiji 

 

Tim Prezelj  

         Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  

tim.prezelj@pef.uni.lj.si 

 

Povzetek 

Umetnost in znanost sta bili že od nekdaj tesno prepleteni, saj so številna umetniška dela 

izhajala iz naravoslovnih odkritij, hkrati pa je tudi umetnost podžigala željo po boljšem 

poznavanju sveta. Od vseh znanstvenih področij je morda prav laboratorijska biologija najbolj 

korenito vplivala na razvoj evropske vizualne umetnosti. V srednjem veku so nekateri mikrobi 

povzročali številne epidemične bolezni, upodobljene na mnogih znamenitih umetniških delih 

svetovnih mojstrov. Na prelomu 19. v 20. stoletje je bil znanstveni in tehnični napredek na 

vrhuncu. Izboljšave mikroskopa so omogočile raziskovanje prej nevidnih mikroorganizmov. 

Mladi ambiciozni umetniki, naveličani izrabljenih motivov takrat uveljavljenega historizma, so 

skozi mikroskop uzrli popolnoma nove oblike. Te so danes tudi relativno dobro matematično 

opisane. Posebne zasluge pri tem ima nemški naravoslovec in umetnik Ernst Haeckel. S svojim 

delom Umetnostne podobe narave (Kunstformen der Natur) je uspel na izviren način približati 

naravne oblike mikrobov in drugih organizmov širši javnosti. Iz tega dela so zajemali in še 

vedno zajemajo navdih številni pomembni umetniki in znanstveniki. Potencial mikrobov kot 

slikarskega medija je prvi prepoznal nobelovec Alexander Fleming. Kasneje se je iz tega razvilo 

zelo dinamično znanstveno-umetniško področje bioumetnosti oz. BioArta. Vse to odraža 

pomen širokega pogleda in interdisciplinarnega pristopa za doseganje prelomnih znanstvenih 

in umetniških rezultatov. Na predavanju bom predstavil nekaj primerov prepletanja in 

soustvarjanja umetnosti in biologije. Osredotočil se bom predvsem na primere medpredmetnega 

povezovanja (biologije, umetnosti in zgodovine) in inovativne didaktične pristope za 

spoznavanje posameznih vsebin z nekoliko drugačnega zornega kota.  
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Izdelava orgel - srednješolski zaključni projekt 

 

Matic Jančar 

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta 

matits.yanchar@gmail.com 

Povzetek 

Prispevek zajema predstavitev srednješolskega zaključnega projekta - orgel. Za uvod kratko 

orišemo delovanje orgel nasploh in povezavo orglarstva ter lesarstva. Predstavimo celoten 

proces, od ideje do izdelave zaključnega izdelka. Opišemo načine pridobivanja informacij s 

področja orglarstva. Prikažemo težave in izzive, ki so se pojavili  v povezavi z izdelavo izdelka. 

Opišemo sodelovanje z mentorji in orglarskimi mojstri, ki so sodelovali pri nastajanju 

orgelskega pozitiva. Predstavimo učni potencial obsežnih zaključnih projektov in lastno oceno 

možnosti implementacije v učni proces srednjih lesarskih šol. Naposled tudi demonstriramo 

delovanje orgel in povabimo poslušalce, da še sami poskusijo zaigrati nanje.  
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Napačna razumevanja dijakov pri redoks reakcijah in galvanskem členu  

  

Veronika Koradin*, Patrik Završnik in Vesna Podgrajšek  

  

       Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo   

*Korespondenčna avtorica: vkoradin@gmail.com  

  

Povzetek 

Tema predavanja bodo napačna razumevanja dijakov pri predmetu Kemija v splošnih 

gimnazijah in sicer na področju Redoks reakcij in galvanskega člena. Predstavljeni bodo 

rezultati pilotne raziskave, ki smo jo študenti magistrskega študijskega programa Kemijsko 

izobraževanje izvedli na dveh splošnih gimnazijah v Sloveniji v sklopu predmeta Didaktika 

kemije za SŠ II.  V raziskavi je sodelovalo 100 dijakov, pri katerih smo preučili najpogostejša 

napačna razumevanja. Sodelovali pa sta tudi dve profesorici, ki sta podali svoja opažanja iz 

šolske prakse. Rezultati raziskave kažejo, da imajo dijaki težave večinoma pri določanju 

oksidacijskih števil snovi in pri razumevanju delovanja galvanskega člena, še posebej pri 

razumevanju pomena in delovanja elektrolitskega ključa ter pri razumevanju gibanja elektronov 

in ionov v galvanskem členu.  
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Evalvacija naravoslovnih didaktičnih iger prihodnjih učiteljev razrednega pouka 

 

Jerneja Pavlin* in Katarina Susman 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

*Korespondenčna avtorica: jerneja.pavlin@pef.uni-lj.si 

 

Povzetek 

Naravoslovna pismenost zajema posameznikovo naravoslovno znanje, naravoslovne 

spretnosti/veščine in odnos do naravoslovja. Razvoj naravoslovne pismenosti se načrtno uvaja 

že v zgodnje šolsko obdobje. Osnovnošolski učitelji si prizadevajo sestaviti raznolike, zanimive 

učne ure in ustvariti okolje, da učenci v čim večji meri dosežejo zastavljene učne cilje, spretnosti 

in standarde znanja. Zaradi navedenega je pri pouku smiselno uporabiti različne pristope 

poučevanja, primer so didaktične igre. Učitelj ima pri načrtovanju didaktičnih iger pomembno 

vlogo, saj je tisti, ki izbere ali oblikuje in pripravi didaktične igre za izbrane učne vsebine. 

Pedagoška fakulteta (Univerza v Ljubljani) si že od bolonjske izobraževalne reforme prizadeva 

študentom zagotoviti potrebna znanja za načrtovanje, oblikovanje in izvajanje didaktičnih iger 

pri pouku naravoslovja, zato študentom ponuja izbirni predmet Didaktične igre v naravoslovju. 

Predmet poudarja izkušenjsko učenje, eksperimentalno delo in učenje z raziskovanjem. 

Postavlja se vprašanje, v kolikšni meri študentom uspe uporabiti smernice za oblikovanje 

didaktičnih iger in v zasnovo didaktičnih iger vključiti elemente znanstvene pismenosti. V 

prispevku bodo predstavljene didaktične igre in analiza didaktičnih iger, ki so jih ustvarili 

prihodnji učitelji razrednega pouka, ki so jih izbrali za temo magistrskega dela v obdobju od 

leta 2015. Vzorec vključuje 49 didaktičnih iger s področja naravoslovja na osnovnošolski ravni. 

Na podlagi meril za vrednotenje didaktičnih iger (strokovnost, razvojna primernost, pokritost 

učnih ciljev, gradnik znanstvene pismenosti, ki jo zajema didaktična igra, izvirnost, estetski 

vidik) smo didaktične igre ocenjevali na petstopenjski lestvici. Predstavljene bodo izbrane 

didaktične igre, opisani podrobni rezultati analize in navedene smernice za oblikovanje 

didaktičnih iger s ciljem povečevanja naravoslovne pismenosti.   
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Modern pristop k načrtovanju tehničnih izdelkov in vloga tehnične dokumentacije 

 

Samo Zupan*, Miha Ambrož in Robert Kunc 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo 

*Korespondenčni avtor: samo.zupan@fs.uni-lj.si  

 

Povzetek 

Z razvojem digitalnih tehnologij in mednarodnih standardov za načrtovanje izdelkov se v 

zadnjih dveh desetletjih temeljito spreminjajo pristop in metode dela pri razvoju ter pri izdelavi 

tehnične dokumentacije industrijskih izdelkov. V preteklosti se je proces razvoja začel s 

skiciranjem konceptualnih rešitev in s tehničnimi risbami izdelkov na osnovi pravil in metod 

opisne geometrije in večpoglednega projiciranja za tehnične risbe. Te se v zaključni fazi 

opremijo z različnimi simboličnimi informacijami o vseh geometrijskih lastnostih potrebnih za 

izdelavo in montažo ter za uporabo in vzdrževanje tehničnih proizvodov. Modern pristop je to 

spremenil v način "tehničnih specifikacij na virtualnih prostorskih modelih" (ang. Model Based 

Definitions - MBD). Predstavljeno bo, kaj to pomeni in kako je to povezano z mednarodnim 

sistemom ISO standardov za področje tehnične dokumentacije proizvodov (ang. Technical 

Product Documentation - TPD) in geometrijskih specifikacij proizvodov (ang. Geometric 

Product Specification - GPS). V cilju slediti globalnim spremembam na teh področjih bo 

potrebno v bodoče prilagoditi in dopolniti tudi temelje osnovnega in srednješolskega 

izobraževanja otrok in mladine, s čimer bodo učenci pridobili ustrezne kompetence za čim bolj 

uspešno vključitev v moderne tehnološke študijske programe na visokih šolah in univerzah.  
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Začetek nečesa novega - fizika v 6. razredu Waldorfske šole 

 

Tjaša Černoša 

Waldorfska šola Savinja, Žalec 

waldorf.tjasa@gmail.com 

 

Povzetek 

Malo predmetov učence tako zdrami kot fizika. Učenci jo pričakujejo z velikim veseljem. V 

waldorfski šoli se pouk fizike začne v 6. razredu z različnimi primeri iz raznih fizikalnih 

področij. Pouk v waldorfski šoli poteka v epohah in v tri dnevnem ciklu. Glavne ure epohe so 

dolge 120 min in so natančno ter premišljeno strukturirane. V vsaki glavni uri se zvrsti več 

različnih dejavnosti in vsako uro je del časa namenjen ponavljanju, preverjanju in razumevanju 

usvojenega znanja, zapisu snovi ter eksperimentalnemu delu. Zaradi drugačnega načina 

poučevanja učenci ne uporabljajo učbenikov in delovnih zvezkov, ampak pri pouku pišejo 

zapise v zvezek, pod budnim strokovnim nadzorom učitelja. Pouk je vsako uro obarvan 

praktično oz. izkustveno, kar zahteva premišljeno, natančno in strokovno pripravo učitelja. 

Učitelj učence vsako uro preko preiskovalnega dela pripelje do razumevanja obravnavane učne 

vsebine in samostojnih teoretičnih spoznanj. Nova spoznanja, ki jih učenci odkrijejo, skupaj oz. 

pod nadzorom učitelja v obliki teoretičnega zapisa/definicij novih pojmov zapišejo v zvezke. 

Učitelj vsak dan sproti preverja razumevanje učnih vsebin ter utrjuje predelane učne vsebine. 

Na koncu epohe preveri znanje še s pisnim preizkusom znanja. Učitelj učenca oceni z opisno 

in številčno oceno. Učitelj se pripravi na pouk na podlagi waldorfskega učnega načrta in 

strokovne literature. Fizika v 6. razredu waldorfske šole je primerljiva z delom fizikalnih vsebin 

naravoslovja v 6. in 7. razredu osnovne šole. Predstavila bom drugačen način poučevanja in 

medpredmetnega povezovanja poučevanja akustike pri pouku fizike v 6. razredu waldorfske 

šole, ki ustreza učni vsebini zvoka pri naravoslovju v 7. razredu osnovne šole. Zakaj to temo 

obravnavamo v tem starostnem obdobju bom pojasnila tudi z vidika waldorfske pedagogike. 
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Trikloroizocianurna kislina kot poceni in manj nevaren nadomestek klora pri 

elektrofilnih substitucijah na aromatih 

 

Bor Kolar Bačnik* in Krištof Kranjc 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 

*Korespondenčni avtor: bk7571@student.uni-lj.si 

 

Povzetek: 

V prispevku se bomo posvetili reakciji kloriranja toluena z trikloroizocianurno kislino, kot 

primeru eksperimentalno izvedljive reakcije elektrofilne substitucije v razredu. Elektrofilne 

substitucije aromatov so osnovni tip reakcije, ki jo dijaki spoznavajo pri organski kemiji v 

gimnazijah, v okviru vsebinskega sklopa zgradba in lastnosti ogljikovodikov ter cilja 

razlikovanje med osnovnimi pretvorbami ogljikovodikov. Nekateri najbolj poznani primeri teh 

reakcij so nitriranje, sulfoniranje in kloriranje benzenskega obroča, vendar pa je njihova izvedba 

zaradi nevarnih reagentov in pomankanja vizualne indikacije o poteku reakcije pri pouku 

zahtevna. Od naštetih elektrofilnih substitucij na benzenu je še najtežje izvedljivo kloriranje 

benzena, saj je pri reakciji nujno uporabiti elementarni klor. Če bi kloriranje lahko izvedli z 

lahko dostopnimi in manj nevarnimi reagenti bi s tem omogočili dijakom, da se z izvedbo te 

reakcije srečajo pri pouku. To reakcijo bomo praktično prikazali s kloriranjem toluena, pri 

čemer bomo kot vir klora uporabili trikloroizocianurno kislino, ki služi za kloriranje kopalnih 

bazenov. Le ta je lahko dostopna in relativno nenevarna. Razredčena žveplova kislina katalizira 

reakcijo, njen potek pa dokažemo z indikatorjem DPD (N,N-dietil-p-fenilendiamin), ki se 

uporablja za določanje klora v kopalnih bazenih. Predstavili bomo podrobna navodila izvedbe 

eksperimenta z didaktičnimi poudarki. S prispevkom bomo pokazali kako na enem od STEAM 

področji (kemija), ki temelji na eksperimentalnem delu prikažemo reakcijo iz teorije v praksi z 

uporabo dostopnih in manj nevarnih reagentov. 
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Application of single board computers in STEM education 

 

Miha Ambrož1*, Johannes Pernaa2, Outi Haatainen2 in Maija Aksela2 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo1     

Univerza v Helsinkih, Oddelek za kemijo, Finska2 

  *Korespondenčni avtor: miha.ambroz@fs.uni-lj.si 

 

Povzetek 

Single board computers, as an affordable and robust alternative to conventional computers, have 

found their use in many fields of engineering and education. Supported with learning resources 

by hardware vendors and independent contributors, and a large base of open source 

software, they are an ideal tool for use in educational experimental work. We present a research 

of the possibilities that such use of single board computers presents to future teachers of STEM 

subjects and the challenges that it poses to them. The framework of the research was a university 

master course in chemistry education. In it the students, as the future chemistry teachers, were 

challenged to would an engineering perspective in STEM education to develop experiments. 

These included a visible light spectrometer, an air quality analysis system, and a liquid 

cooling temperature plotter. The three-month hybrid course was prepared and conducted in 

cooperation between University of Helsinki (Finland) and University of Ljubljana (Slovenia) 

in the winter semester of the study year 2021/22. The research aims to solve a challenge raised 

from earlier research - there is a need for developing new models and methods 

to strengthen the engineering perspective in STEM education. The proposed solution is 

application of engineering approach, which we piloted and studied in the course. The students 

prepared deliverables in form of intermediate reports and peer reviewed scientific articles. The 

data collected during the course included field notes, participant interviews and learning diaries, 

and has been analysed using qualitative content analysis. The aim of this presentation is to give 

concrete insight into the challenges and opportunities of the engineering approach as a tool to 

secure students active role in project-based STEM education. 
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Naravoslovna pismenost kot izhodišče za STEAM področje in pristop 

 

Andreja Bačnik* in Simona Slavič Kumer 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo 

*Korespondenčna avtorica: andreja.bacnik@zrss.si 

 

Povzetek 

V prispevku bomo osvetlili relacijo med naravoslovno pismenostjo (NP) ter STEAM 

področjem in pristopom. Izhajali bomo iz opredelitve in gradnikov naravoslovne pismenosti, 

kot smo jih premislili in oblikovali v slovenskem prostoru, v okviru projekta NA-MA POTI ter 

iz aktualnih evropskih dokumentov za naravoslovno področje in znanost. Izpostavili bomo 

možnosti za sistematično razvijanje naravoslovne pismenosti v naravoslovju in (neposredno ter 

posredno) za ves STEAM (tudi tehniko, matematiko in umetnost). Posebej bomo poudarili 

vidike uporabe znanja, učenja z raziskovanjem, odnosa in kritičnega mišljenja, kot izhodišč in 

skupnih elementov STEAM področja in pristopa, vse skupaj pa bomo podkrepili s praktičnimi 

primeri udejanjanja v šolski praksi. 
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                                                Z gibanjem do znanja poštevanke 

Nina Kociper 

Waldorfska šola Ljubljana, OE Savinja 

nina.kociper@waldorf-savinja.si 

 

Povzetek 

Matematika je dejavnost, ki je tesno povezana z življenjskim procesom otroka in med sedmim 

in štirinajstim letom vodi od notranjega k zunanjemu. Na waldorfskih šolah se poučujejo 

predmeti na umetniški način. Glavne predmete poučujemo vsak dan v času glavne ure v epohah. 

Glavna ura traja od 8.00 do 10.00 in je razdeljena na več delov. Zelo pomemben del glavne ure 

je ritmični krog, kjer se otroci učijo (utrjujejo in ponavljajo snov) z gibanjem, s pomočjo 

blazinic, lesenih palic ... Epohe so tri- do štiritedenska obdobja, kjer učenci poglobljeno 

spoznavajo določeno učno snov posameznega predmeta. V drugem razredu otroci želijo 

pokazati svoje individualne sposobnosti, kot so veselje do iskanja manjkajočih števil ali 

odkrivanja geometrijskih vzorcev v razdeljenem krogu. V tej starosti so otroške spominske sile 

zelo močne, zato je idealen čas za učenje aritmetičnih dejstev. 

Nekje med 8. in 9. letom se otroci v waldorfski šoli prvič srečajo s prijatelji števil – večkratniki. 

Z ustreznim načinom poučevanja, kjer otroka ne soočamo z abstraktno-logičnimi strukturami, 

temveč vse njegove zmogljivosti raje prenesemo v matematične izkušnje. Učenci se učijo s 

pomočjo gibanja in tako spoznavajo najprej večkratnike – mi jih poimenujemo prijatelji števil, 

ki jih nato nadgradijo v znanje poštevanke. To poteka v več epohah matematike, ki jo 

nadgrajujemo. Ko gibanje vključimo v šolsko delo, omogočimo otrokom, da se učijo s celim 

telesom in tako tudi boljše pomnijo. Učitelj pripravi kombinacijo zaporednih gibov, ki jo otroci 

čim večkrat ponovijo in po možnosti celo leto izvajajo iste gibe. Vse gibe izvajamo v obeh 

smereh, pri čemer pri izvajanju gibov v eno smer štejemo naprej, pri izvajanju gibov v obratni 

smeri pa štejemo nazaj. Tako otroci ponotranjijo gibe, če pa ob tem še preštevajo, ponotranjijo 

tudi večkratnike.  

Učenci se učijo večkratnike števil od 1 do 12. V prvi epohi otroci spoznajo gozdne poti živali. 

Vsak večkratnik je otrokom predstavljen kot gozdna pot, ki jo posamezna določena žival 

prehodi. Tako na primer polž, ki predstavlja število 1, prehodi vsak kamen. Naslednja je miška, 

ki skoči na vsak drugi kamen: 2, 4, 6, … vse do 24. In tako naprej vse do števila 12, ki smo ga 

v našem razredu ponazorili z gozdno potjo sove. Vsako število ima svoj gib: 1 – plosk, 2 – 

plosk in tlesk. In tako naprej. V drugi epohi matematike že usvojeno znanje nadgradimo in tako 

otroci spoznajo večkratnike na nov način preko zgodb računanja in zapišemo prve račune 

množenja – ki izhajajo izključno iz zgodb oz. besedilnih nalog.  

Večkratnike spoznavajo v eni izmed epoh tudi preko geometrijske predstave 12-točkovnega 

kroga. Pogosto je praksa, da se uvede krog, razdeljen na dvanajst delov. Otroci število dvanajst 

prepoznavajo v uri in dvanajstih mesecih. Vsaka točka na krogu predstavlja število od 1 do 12. 

Ko so večkratniki utrjeni, preidemo na učenje poštevanke. Po navadi je to ob koncu drugega 

razred, lahko pa tudi v tretjem razredu. Tudi tukaj ima vsako število svoj gib. Poštevanko števila 

1 smo se na primer učili z naslednjimi gibi: 1 (plosk z desno roko po stegnu) krat (prekrižane 
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roke na prsih) 1 = (obe roki horizontalno dvignjeni pred sabo, desna položena na levo) 1 (plosk 

po stegnih).  

S pomočjo gibanja smo večkratnike in poštevanke ponavljali in utrjevali vsak dan v ritmičnem 

krogu. Učenci so se tako poštevanke naučili hitreje in poglobljeno. Pri učenju so izredno uživali 

in vsakič z zanimanjem usvajali nove gibe. Učenje je bilo resnično zabavno in daleč od 

suhoparnega ponavljanja poštevanke.  
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Ekološka modernizacija: kam gre EU in kam bo šla Slovenija (konceptualni premislek) 

 

Andrej Lukšič 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede 

andrej.luksic@fdv.uni-lj.si  

 

Povzetek 

Ekološka modernizacija je koncept razvoja, na katerega stavi EU po letu 2019. Tej glavni 

usmeritvi Evropska komisija prilagaja vse resorne politike in spodbuja nacionalne države, da 

se ji pridružijo v teh naporih. Načrt za obnovo in okrevanje je bila ena od prvih iniciativ te vrste. 

Nova vlada v Sloveniji tem težnjam EU skozi javne nastope predvsem predsednika sedanje 

vlade močno sledi. Odprto ostaja vprašanje, do kje bo Slovenija sledila tej uistosmerjenosti, kje 

bo ubirala svoja pota, kje bo zaostajala. V vsakem primeru prihaja do pomembnega 

konceptualnega obrata: opuščanje starega koncepta družbenega razvoja, ki je stavil predvsem 

na samoiniciativnost gospodarskih akterjev ob močni asistenci države s čim manjšim 

upoštevanjem okoljskih omejitev in hkratnem ožanju demokratičnih kanalov ter tanjšanjem 

pravne in socialne zaščite oziroma uveljavljanje novih demokratičnih deliberativnih 

standardov, kjer bo država igrala pomembnejšo vlogo tudi med drugim pri uveljavljanju 

dolgoročnejših okoljskih ukrepov.  
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Učenje računalništva s pripovedovanjem zgodb o kekcu in reševanjem avtentičnih 

problemov 

 

Lea Kavčič1* in Irena Nančovska Šerbec2 

Osnovna šola Šenčur1 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta2 

*Korespondenčna avtorica: ik6104@student.uni-lj.si  

 

Povzetek 

Namen prispevka je izobraževalcem predstaviti model poučevanja računalništva, ki temelji na 

pripovedovanju zgodb o literarnem liku in junaku Kekcu, ki ga je 1918 predstavil Josip Vandot. 

Kot je v prostem času počel pastirček Kekec, z učenci izdelujemo piščalke in mlinčke. 

Postavimo se tudi v vlogo tete Pehte, zberemo Kekčev pogum in se lotimo kemijskih in 

fizikalnih poskusov. Tako nastane tudi kaj užitnega in sladkega za energijo in krepitev naše 

domišljije med ustvarjanjem zgodb in iger. Med delavnico Kekčeve prigode ustvarjamo 

interaktivne digitalne zgodbe in izdelujemo pripomočke, ki bi lahko pomagali Kekcu in 

njegovim prijateljem. Interaktivne zgodbe ustvarjamo s programiranjem z delčki v 

programskem okolju Snap!. Pripomočke izdelujemo s pomočjo mikrokrmilnika micro:bit. 

Poleg razvoja računalniškega mišljenja delavnica spodbuja krepitev Kekčevih vrednot, kot sta 

pogum in prijateljstvo. Pet-dnevna delavnica je namenjena učencem starim med 10 in 12 let. 

Učenje z ustvarjanjem zgodb, iger in pripomočkov temelji na Papertovi konstrukcionistični 

učni teoriji. V prvem delu delavnice si pomagamo z izbranimi deli kurikuluma The Beauty and 

Joy of Computing, ki so ga razvili na univerzi Berkeley v Kaliforniji. Učni načrt temelji na 

programiranju z delčki in ustvarjanju. Nato s pomočjo mikrokrmilnikov micro:bit in z 

Microsoftovo MakeCode platformo, izdelujemo smiselne pripomočke (npr. kompas, števec 

korakov, predvajalnik glasbe) ter spoznavamo komponente fizičnega računalništva. S tem 

popestrimo vsakdan (sodobnemu) Kekcu in njegovim prijateljem. 
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Sprotno učenje - mit ali dejanska možnost? 

 

Petra Golja 

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta 

petra.golja@bf.uni-lj.si 

 

Povzetek 

Kako študente motivirati za sprotno učenje? Je ta cilj sploh smiseln? Je dosegljiv? V prispevku 

bodo predstavljene praktične izkušnje z različnimi načini uporabe informacijsko-

komunikacijske tehnologije, s katerimi lahko pristopimo k dvigu motivacije za sprotno učenje. 

Predstavljene bodo izkušnje z uporabo vnaprej posnetih video predavanj, predvsem pa izkušnje 

z različnimi načini uporabe interaktivnih nalog pripravljenih v orodju H5P. V okviru pilotne 

IKT posodobitve sta dve skupini študentov imeli na voljo H5P naloge, v katerih je bila zajeta 

ključna snov predhodno spredavane ure. Pri eni od skupin je bilo reševanje H5P nalog časovno 

omejeno, pri čemer so študenti za uspešno rešitev naloge lahko dobili dodatne točke, druga od 

skupin pa je imela H5P naloge z identično vsebino na voljo časovno neomejeno, ni pa imela 

možnosti za pridobivanje dodatnih točk. Predavanje bo predstavilo reševanje H5P nalog po 

tednih študijskega leta, razlike in podobnosti med skupinama študentov in nekatere ključne 

odzive študentov na možnost in posledice uporabe razpoložljive IKT. 
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Mentoriranje tehnoloških projektov v neformalnem izobraževanju 

 

Rok Capuder, Barbi Seme, Miha Majetič 

Zavod 404    

pisarna@404.si  

 

 

Povzetek 

Tiste učence in učenke ter dijakinje in dijake, ki izkazujejo interes in samoiniciativnost za 

raziskovanje in uporabo tehnologije, jo kreativno integrirajo ter razumejo njeno delovanje na 

višjem nivoju, obravnavamo kot nadarjene na področju tehnologije. V Mladinskem tehnološko-

razvojnem centru 404 se ti vključujejo v projektno delo razvijanja tehnoloških rešitev. Pod t.i. 

mozaičnim mentorstvom, ki predstavlja razvojne inženirje in inženirke, študente in študentke 

tehničnih fakultet in šolske mentorje ter mentorice, razvijajo tovrstne projekte tekom enega ali 

dveh šolskih let. Projekt, kot je izgradnja robota za vzpenjanje po stopnicah, z namenom pomoči 

gasilcem za dostopanje gorečih objektov ali invalidom pri premagovanju ovir, predstavlja 

interdisciplinarno in multi-dimenzionalno reševanje problema. Odprto raziskovanje in iskanje 

kreativnih rešitev zahteva dinamično sodelovanje mentorjev in mentorirancev. Mentorstvo je 

ključno tako na profesionalnem kot tudi na osebnem nivoju. Cilj tega programa je omogočanje 

šolajočim se osebam dodatno razvijanje kompetenc, kot tudi identitete na tehnološkem 

razvojnem področju. Mentorji in mentorice so mlade osebe, ki samoiniciativno vstopijo v 

uvajalni tečaj mentorstva. Tekom tečaja so razdeljeni v skupine glede na predznanja in izkušnje 

in pridobivajo različna strokovna tehnična in pedagoška znanja. Dodatna usposabljanja 

potekajo tekom mentorstva glede na zanimanje in potrebe v manjših skupinah, saj gre pri 

tovrstnih usposabljanjih za individualno delo. Za ohranjanje motivacije so pripravljene različne 

skupinske motivacijske aktivnosti, hkrati pa je medgeneracijsko učenje in izdelava uspešnih 

projektov dodatna motivacija za nadaljnje delo. 
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New Science Education Using Folktales to Learn Coexistence with Nature 

Karen Onodera* in Hiroki Fujii 

Univerza v Okayami, Japonska 

*Korespondenčna avtorica: k-onodera@mail.koka.ac.jp 

 

Povzetek 

To realize the Sustainable Development Goals, it is essential to educate children, especially 

those who will be responsible for the future, to become creators of a society in which nature 

and humans coexist in harmony. In science education, which plays a central role in this process, 

the goal is to develop an attitude of respect for nature by considering ways to "coexist with 

nature and humans" through experiential learning of nature. Focusing on Place-Based 

Education (PBE) in Western countries, in addition to nature experience learning, when 

determining how to live in nature, various perspectives are included, such as the view of nature 

of ancestors who lived in the unique nature of the region and the connection between nature, 

culture, and history. However, in Japan today, this concept has not been fully introduced into 

science education. In this study, the author will introduce folk tales from various regions that 

express the wisdom of our ancestors and their ideas about coexistence with nature, and develop 

a science teacher education program that can provide instructions from this perspective on the 

coexistence of nature and humans. In this presentation, as an initial step in the development of 

the program, the author will survey the perceptions of university students who are taking a 

course in science education regarding coexistence with nature and its teaching, and discuss the 

concept of the program development. 
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Vključevanje samostojnih spletnih učilnic bodočih učiteljev kemije v študijski process 

 

Taja Klemen*, Katarina Mlinarec in Vesna Ferk Savec 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

*Korespondenčna avtorica:  taja.klemen@pef.uni-lj.si 

 

Povzetek 

Digitalne kompetence učiteljev, opredeljene v Evropskem okvirju digitalnih kompetenc za 

izobraževalce DigCompEdu so bistvene za njihovo pedagoško delo pri uporabi informacijsko-

komunikacijske tehnologije (IKT) in s tem povezanih aktivnosti. Z namenom spodbujanja 

razvoja digitalnih kompetenc študentov prvostopenjskega študijskega programa Dvopredmetni 

učitelj Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete, bodočih učiteljev kemije v okviru predavanj 

in vaj predmeta Informacijska orodja pri pouku kemije študentje pridobijo znanje, spretnosti in 

izkušnje glede različnih možnosti uporabe IKT-orodij na področju kemijskega izobraževanja. 

V času ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa, v študijskem letu 2019/2020 je bila 

pri omenjenem predmetu izvedena posodobitev, ki je izhajala iz Evropskega okvirja digitalnih 

kompetenc za učitelje DigCompEdu, z namenom naslavljanja bolj celostnega razvoja bodočih 

učiteljev kemije z vidika didaktične uporabe IKT. Pri predmetu usvojene kompetence so 

študentje uporabili pri izdelavi individualnih spletnih učilnic v podporo pouku izbrane kemijske 

teme v kontekstu življenjskih situacij. V povezavi z omenjeno posodobitvijo, bodo 

predstavljeni razmisleki o možnih izboljšavah izvedbe predmeta, ki bi študente še bolj usmerile 

v dejavnosti, ki spodbujajo njihov razvoj digitalnih kompetenc na področju kemijskega 

izobraževanja.   
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Understanding Middle School Students’ Connectedness with Nature: Facing 

Educational Challenges 

 

Petra Bezeljak1*, Gregor Torkar2 in Andrea Möller1 

Univerza na Dunaju, AECC Biology, Avstrija1 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta2 

*Korespondenčna avtorica: petra.bezeljak@univie.ac.at 

 

Povzetek 

Fostering pro-environmental behaviour to achieve a sustainable society is one of the goals of 

Education for a Sustainable Development (ESD) worldwide. Connectedness with nature is 

known to positively correlate with pro-environmental behaviour. Hence, it is important to know 

more about  connectedness with nature of students and gain insight into its specific reasons and 

concepts. In this study, we investigated 1) how close middle school students are connected with 

nature, 2) how they describe the reasons for their level of connectedness, 3) in which way 

reasons and level interconnect and 4) whether personal habits like the frequency of spending 

time in nature influence students’ connectedness with nature. 649 students from the 6th grade 

of ten urban middle schools in Austria completed a questionnaire which included the graphic 

single item “Inclusion of Nature in Self” (INS), accompanied by the request to explain why 

they chose their specific INS-level. Personal data, such as frequency of nature contact was also 

collected. The results indicate that the reasons for feeling connected to nature are diverse and 

highly related to positive attitudes toward nature and time spent in nature. Interestingly, 

academic-track students’ connectedness with nature was significantly higher compared to 

general-track students.  We suggest that general-track students should more frequently attend 

environmental programs with direct nature experiences. 
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Kombinatorične igre pri pouku matematike 

Katarina Jelenc 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

jelenckatka@gmail.com 

 

Povzetek 

Kombinatorične igre so igre za dva igralca, pri katerih igralca izmenično delata poteze, vsak od 

njiju pa natanko pozna vse možne poteze, ki so v danem trenutku na voljo. Velja tudi, da se igra 

konča v končno mnogo potezah in je deterministična, kar pomeni, da ni odvisna od naključij. 

Predstavila bom nekaj konkretnih primerov kombinatoričnih iger, ki jih lahko navežemo na 

pojme iz kurikula za matematiko v osnovni šoli, na primer deljivost, večkratnik, največji skupni 

delitelj, in podobno. Prispevek pripomore k spoznanju kombinatoričnih iger kot alternativni 

način, kako utrditi določen koncept pri učencih in je zato zanimiv za učitelje, zanimiv pa je tudi 

za učence, saj na zabaven način spoznajo ali utrdijo določen matematični koncept.  
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Spodbujanje sprotnega učenja z uporabo IKT  

Katja Zdešar Kotnik 

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta 

katja.zdesarkotnik@bf.uni-lj.si 

 

Povzetek 

V izvedbo vaj pri predmetu Osnove anatomije s histologijo sem uvedla interaktivne IKT 

vsebine, s katerimi sem predvsem želela spodbuditi sprotno učenje/ponavljanje snovi, ki smo 

jo obravnavali na vajah.  

V spletni učilnici sem pripravila interaktivne H5P naloge z veliko slikovnega materiala (ki ga 

študentje gledajo na vajah) in kvize z vprašanji. H5P naloge in kvizi so se v spletni učilnici 

odpirali postopno iz tedna v teden za omejen čas (1-2 tedna). Študentje so s pravilnimi odgovori 

na vprašanja v kvizu in reševanjem H5P nalog lahko dobili dodatne točke, ki so se upoštevale 

pri končni oceni kolokvija. Poleg interaktivnih nalog/kvizov so imeli študentje v spletni učilnici 

posnetke meritev, namenjene pripravi na naslednjo vajo (obrnjeno učenje). 

Več kot 80 % študentov se je vključilo v reševanje nalog/kvizov v spletni učilnici, vendar niso 

bili vsi od teh aktivni pri vseh nalogah/kvizih. Izkazalo se je, da so tisti študentje, ki so 

sodelovali pri vsaj polovici nalog/kvizov tekom vaj, v prvem roku kolokvij opravili v povprečju 

za 2 oceni bolje (povprečna ocena 8) kot tisti, ki so sodelovali manjkrat (povprečna ocena 6) 

(p<0,001). Princip obrnjenega učenja se sicer ni izkazal kot časovno efektivna metoda, s katero 

bi prihranil čas na vajah v živo, so pa zopet študentje, ki so se na vajo pripravili, tudi na 

kolokviju v povprečju dosegli značilno več točk pri vprašanjih iz te snovi (p=0,049). 

Na osnovi rezultatov lahko sklepamo, da motivirani študenti dosegajo boljše rezultate na 

kolokvijih. Poleg podpiranja sprotnega učenja in takojšnje povratne informacije ob 

formativnem preverjanju znanja (ob reševanju kvizov / H5P nalog) ter uporabe posnetkov 

poteka vaj za pripravo (obrnjeno učenje), tehnologija omogoča tudi sledenje napredka 

študentov.  
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Linearni zapis strukture spojin za slepe  

  

                                                   Ema Bojnec1 in Daša Žuman2*  

 

                                             Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer1 

Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru2 

*Korespodenčna avtorica: dasa.zuman@gmail.com   

  

Povzetek  

V sekcijskem predavanju bo predstavljen postopek, kako lahko slepa oseba s pomočjo 

linearnega zapisa strukture spojin, ki smo ga razvili, sledi vsebinam tudi pri naravoslovnih 

predmetih. Slepe osebe za zapis formul pri matematiki in fiziki uporabljajo linearni matematični 

zapis, ki pa, žal, ni uporaben pri vseh zapisih pri kemiji in biologiji. Postopek ugotavljanja 

najprimernejšega zapisa strukture spojin za slepe smo razvili v več stopnjah, pri čemer je bil 

najprej zapisan predlog zapisa, ki ga je pregledala učiteljica kemije, nato je zapis prebrala slepa 

oseba v braillovi pisavi oz. brajici. Na podlagi prebranega in strokovne učiteljeve razlage je 

slepa oseba predlagala popravke. Popravki so se izvajali tako dolgo, da je bil zapis berljiv in 

jasen slepi osebi ter obenem strokovno pravilen. Preverjanje je potekalo na dveh ravneh, in sicer 

na osnovnošolski in srednješolski. Preverjalo se je na več primerih istega področja in na koncu 

je sledil potrjen zapis linearnega zapisa strukture spojin na določenem področju. Žal se zapis ni 

mogel preveriti še na višješolski ali univerzitetni stopnji, saj kljub poizvedovanju slepega 

študenta na naravoslovnih smereh ni.  
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Čas sprememb 

 

Andrej Demšar 

Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta 

andrej.demsar@ntf.uni-lj.si 

 

Povzetek 

Človeštvo se nahaja pred pomembnimi izzivi, ki jih mora nasloviti v prihodnosti. Namen 

prispevka je dvojni, prvič postaviti mlade na osrednje mesto v družbi znanja saj so oni gradniki 

(lastniki) sveta jutri in drugič pokazati vzroke za trenutno krizo na področju trajnosti. V prvem 

delu bodo predstavljeni odgovori mladih na vprašanji: »Kako vidite svet jutri?« in Kako vidite 

vaš idealni svet jutri?«. Iz odgovorov je jasno razvidno, da se svet, ki bi ga želeli mladi bistveno 

razlikuje od sveta, ki ga trenutno gradimo. V drugem delu pa bodo predstavljeni razlogi za krizo 

na področju našega trajnostnega delovanja, deležniki, ki lahko spremenijo trenutno krizo 

trajnosti,  možne rešitve in izobraževanje kot najmočnejše orodje za dolgoročno in dolgotrajno 

doseganje sprememb.   
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Beware Silent Invaders: Knowledge on Invasive Plant Species and  

Attitude Towards Plant Conservation Among Pre-Service Science Teachers  
 

K.F. Ardh* in Hiroki Fujii 

 

Univerza v Okayami, Japonska 

*Korespondenčni avtor: aldi@okayama-u.ac.jp 

 
 

According to the plant blindness theory, people tend to overlook the importance of plants. 

Underestimating the environmental impact of invasive alien plants may hinder plant 

conservation efforts. We conduct a case study survey of pre-service science teachers in 

Indonesia to assess their knowledge of invasive plants and attitudes toward plant conservation 

education. The following is a summary of the key findings: (1) The average respondent 

nameability score for invasive plants (57.2%) was lower than that for endemic plants (89.8%); 

(2) the majority of respondents (74%) were able to recall conservation status as a classification 

criterion for endemic plants; (3) few respondents (8%) were able to identify the damage caused 

by invasive alien species; (4) half of the respondents (52%) expressed a lack of confidence in 

their ability to teach plant conservation; and (5) Our findings support the hypothesis that plant 

blindness to invasive plants has a negative impact on attitudes toward teaching plant 

conservation. In contrast, providing pre-service science teachers with information about 

invasive plants may combat plant blindness, while preparing them to teach about plant 

conservation in the future. 
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Portal s ponudbo za razvoj digitalnih kompetenc 

Amela Sambolić Beganović 

 

Zavod RS za šolstvo 

amela.sambolic-beganovic@zrss.si 

 

Digitalna kompetentnost še nikoli ni bila tako pomembna kot danes, ko smo priča vse bolj 

digitalizirani družbi.  In kako lahko sleherni učitelj podpre nove generacije učečih na poti 

vključevanja in uspešnega delovanja v digitalni družbi? Ena izmed možnosti je zagotovo tudi 

razvoj lastnih digitalnih kompetenc zaradi boljše izrabe digitalne tehnologije za učenje in 

poučevanje. 

 

Kot odziv na navedeno nastaja portal DVIG DIGITALNE KOMPETENTNOSTI, s ponudbo 

usposabljanj in virov po kompetenčnih področjih in ravneh doseganja kompetenc opredeljenih 

v Evropskem okvirju za dvig digitalnih kompetenc izobraževalcev. 

Portal je nastal v projektu Dvig digitalnih kompetenc, katerega je namen opolnomočiti 

strokovne delavce v VIZ-u za učinkovito rabo digitalnih tehnologij in s tem doseči dvig 

digitalnih kompetenc strokovnih delavcev VIZ-ov, otrok, učencev in dijakov.   

Po opravljenem samopreverjanju z orodjem SELFIE za učitelje strokovni delavci ugotovijo, 

katera so njihova močna in šibka področja uporabe digitalne tehnologije pri pedagoškem delu. 

Nato iz ponudbe  na podstraneh portala prepoznajo in se odločijo, kako delovati v smeri 

nadgrajevanja svojih kompetenc glede na trenutno raven, ki so jo identificirali z orodjem za 

samoevalvacijo SELFIE za učitelje. 

Letos je izšel tudi posodobljen in nadgrajen Okvir digitalnih kompetenc za državljane 

(DigComp 2.2). Izobraževalci ga lahko razumemo kot nekakšno orodje, ki nas opominja in 

nagovarja k opolnomočenju učečih se tudi z digitalnimi kompetencami, v današnjem času 

potrebnimi za zaposlitev, osebni razvoj in socialno vključenost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://projektddk.splet.arnes.si/
https://www.zrss.si/digitalna_bralnica/digcompedu-evropski-okvir-digitalnih-kompetenc-izobrazevalcev/
https://www.zrss.si/projekti/dvig-digitalne-kompetentnosti/
https://projektddk.splet.arnes.si/selfie-za-ucitelje/
https://projektddk.splet.arnes.si/selfie-za-ucitelje/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/50c53c01-abeb-11ec-83e1-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/50c53c01-abeb-11ec-83e1-01aa75ed71a1/language-en
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III. DELAVNICE ZA UČITELJE OZ. DRUGE STROKOVNJAKE 
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Poučevanje elektronike z uporabo čarovniških trikov  

 

David Rihtaršič 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

david.rihtarsic@pef.uni-lj.si 

 

Povzetek 

Na delavnici bomo predstavili namizno lučko, ki za vklop in izklop ne potrebuje stikala ali 

tipke. Vključimo jo z dodatnim svetilom, kot na primer z vžigalico ali lučko na mobilnem 

telefonu. Izključimo pa tako, da jo upihnemo ali pokrijemo svetilo. Skratka uporabljamo jo 

lajko na podoben način kot navadno svečo. Ker gre za zanimiv trik upamo, da si boste zastavili 

vsaj dve vprašanji: "Kako lučka deluje?" in "Kako jo lahko sestavite sami?". Elektronsko vezje 

bomo najprej načrtovali s simulacijskim programom SimulIDE, pri čemer bomo pojasnili 

delovaje posameznih sestavnih delov vezja. Nato bomo vezje tudi izdelali v fizični obliki na 

prototipni ploščici. 
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Zelena kemija ob uporabi eksperimentalnega dela 

 

Vesna Ferk Savec* in Katarina Mlinarec 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

*Korespondenčna avtorica: vesna.ferk@pef.uni-lj.si 

 

Povzetek 

V delavnici bodo predstavljene možnosti integracije zelene kemije v pouk kemije s poudarkom 

na eksperimentalnem delu. Predstavljenih bo 12 principov zelene kemije (Preprečiti nastanek 

odpadnih snovi; Povečati atomsko ekonomičnost; Varnejša kemijska sinteza; Izbor sinteznih 

strategij za zmanjšanje toksičnosti vseh uporabljenih snovi; Uporaba varnejših topil in 

reakcijskih pogojev; Večja energetska učinkovitost; Uporaba obnovljivih surovin in materialov; 

Izogibanje dodatnim pretvorbam; Uporaba katalizatorjev; Uporaba kemikalij in produktov, ki 

se razgradijo po uporabi; Nenehno spremljanje eksperimentalnega dela za preprečevanje 

onesnaževanja; Zmanjšati možnost nesreč.). Učitelji se bodo preko sodelovanja v manjših 

skupinah seznanili tudi z možnostmi uporabe zelene zvezde za optimizacijo izbranih primerov 

eksperimentalnega dela primernega za uporabo v osnovni in srednji šoli, ki so bila razvita v 

Erasmus+ projektu z naslovom Spletna gradiva za kemijsko varnost v naravoslovnem 

izobraževanju (angl. Online resources for Chemical Safety in Science Education). Predviden 

čas trajanja delavnice je 90 minut.   
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Kemijska varnost v naravoslovnem izobraževanju 

 

                                                   Katarina Mlinarec* in Vesna Ferk Savec 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

*Korespondenčna avtorica: katarina.mlinarec@pef.uni-lj.si 

 

Povzetek 

V delavnici bodo predstavljena gradiva in premisleki povezani s kemijsko varnostjo v 

naravoslovnem izobraževanju, ki so bila razvita v Erasmus+ projektu z naslovom Spletna 

gradiva za kemijsko varnost v naravoslovnem izobraževanju (angl. Online resources for 

Chemical Safety in Science Education). Glavni poudarki delavnice bodo predvsem na: (1) 

Organiziranju kemijske varnosti na šolah, (2) Ocenjevanju tveganja in zamenjavi ter (3) 

Označevanju in skladiščenju kemikalij ter ravnanju z odpadki. Udeleženci bodo imeli 

priložnost podeliti svoje izkušnje in izpostaviti potrebe glede integracije kemijske varnosti v 

pouk naravoslovnih predmetov na svojih šolah.  
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Modeliranje predmetov za izdelavo na 3D tiskalniku 

 

Miha Ambrož*, Samo Zupan in Robert Kunc 

              Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo                                                              

*Korespondenčni avtor: miha.ambroz@fs.uni-lj.si  

 

 

Povzetek 

Na delavnici bomo prikazali osnovne principe geometrijskega modeliranja objektov za izdelavo 

na 3D tiskalnikih. Uporabili bomo odprtokodno prosto dostopno programsko opremo 

FreeCAD. Začeli bomo z interaktivnim prikazom modeliranja enostavnega strojnega dela. Pri 

tem bo vsak udeleženec sam izvedel prikazane osnovne postopke 3D geometrijskega 

modeliranja. Pri modeliranju se bomo posebej posvetili zahtevam, ki jih morajo izpolnjevati 

modeli, da so primerni za izdelavo na 3D tiskalnikih, ki delujejo po principu slojevitega 

nanašanja materiala (FDM). V nadaljevanju bomo izdelani model prilagodili z uporabo 

parametrizacije in pripravili datoteko za prenos na 3D tiskalnik. Pridobljeno znanje in praktične 

veščine geometrijskega modeliranja bodo udeleženci lahko uporabili pri izdelavi predmetov, ki 

jih uporabljajo pri poučevanju predmetov STEAM in tudi drugih vsebin. Delavnica 

predstavlja tudi osnovo, uporabno za pripravo podobnih delavnic za učence in dijake. 

Namenjena je učiteljem v osnovnih in srednjih šolah, ki bi želeli spoznati osnove hitrega 

prototipiranja kot orodja za pripravo učnih pripomočkov in ostalih predmetov za uporabo v 

pedagoškem procesu in drugod. Delavnica se vsebinsko povezuje z delavnico "Moderen pristop 

k načrtovanju tehničnih izdelkov in vloga tehnične dokumentacije". Udeleženci za uspešno delo 

na delavnici potrebujejo računalnik z nameščeno programsko opremo FreeCAD 

(https://www.freecadweb.org/downloads.php). 
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Identifikacija in naslavljanje mladostnikovih osebnih stisk v zvezi z družbenimi in 

podnebnimi spremembami s pomočjo gledaliških metod  

  

Ana Duša  

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  

    ana.dusa1@gmail.com 

  

Povzetek  

Kako z mladimi odpirati in obravnavati teme, kot so okoljska in družbena kriza ali vojna ter 

občutki strahu, negotovosti in tesnobe, ki jih takšna vprašanja zbujajo pri posamezniku? Kako 

z njimi govoriti o prihodnosti, ki se ne kaže (več) kot obljuba, temveč kot grožnja? Kako jim 

dati prostor in priložnost za refleksijo, kako jim pomagati, da se lahko tako težkih vprašanj 

lotijo smiselno in konstruktivno? Na delavnici bo predstavljen niz gledaliških iger in vaj, ki 

segajo od zabavnih do poglobljeno reflektivnih ter od skupinskega do individualnega dela in 

skozi katere lahko mladi identificirajo in artikulirajo svoja občutenja glede navedenih tem. Vaje 

so neinvazivne in fizično nezahtevne. Vsakemu od sodelujočih dajejo možnost, da se sam 

odloči, koliko se želi s svojim razmislekom in čustvenim odzivom izpostaviti pred skupino. V 

svoji osnovi so preproste in jih lahko vodijo tudi pedagogi, ki sicer nimajo gledališke izobrazbe 

ali izkušenj, hkrati pa so zastavljene tako, da niso nujno vezane samo na zgoraj navedena 

vprašanja, temveč jih lahko apliciramo tudi na druge teme, o katerih je posamezniku (ali 

skupini) težko spregovoriti.  
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Učenje fizikalnih vsebin z gradivi projekta ARphymedes  

 

Saša Ziherl*, Katarina Susman in Jerneja Pavlin 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

*Korespondenčna avtorica: sasa.ziherl@pef.uni-lj.si  

 

Povzetek 

V okviru projekta ERASMUS + KA201 z naslovom AR Physics made for students (akronim 

ARphymedes) razvijamo gradiva za učenje in poučevanje fizike v osnovni šoli. Projekt ima več 

ciljev: povečati angažiranost učencev pri pouku fizike z zagotavljanjem praktičnih priložnosti 

za vse učence, povečati odnos do fizike in uspešnost učencev pri pouku fizike z uporabo učnega 

gradiva ter odpraviti težave povezane s pomanjkanjem gradiv pri učiteljih za preprostejšo 

pripravo interaktivnih učnih ur.  

Na delavnici bodo učitelji fizike osnovnih šol pregledali in preizkusili izbrana gradiva (primere, 

animacije, gife, filme, naloge ipd.) testnega poglavja mehanika tekočin. Izbrana gradiva bodo 

kritično vrednotili in na podlagi njihovih pedagoških izkušenj predlagali primernost 

implementacije v pouk fizike ali za delo s specifičnimi skupinami učencev.    
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Preiskovanje kot sodoben pristop k učenju in poučevanju matematike 

 

Sonja Rajh* in Mojca Suban 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo 

*Korespondenčna avtorica:  sonja.rajh@zrss.si 

 

Povzetek 

Učenje in poučevanje s preiskovanjem (oziroma raziskovanjem) je na učenca osredinjena 

paradigma poučevanja matematike (in naravoslovja), kjer učenci pri svojem delu posnemajo 

znanstvenike. Pri tem opazujejo pojave, zastavljajo vprašanja, izvajajo eksperimente, iščejo 

vzorce, postavljajo hipoteze, interpretirajo ugotovitve, prestavljajo svoje rezultate in o njih 

razpravljajo (Encyclopedia of Mathematics Education). Učencem omogoča razvoj 

matematičnih konceptov skozi lastno aktivnost preko ozaveščanje že usvojenega 

matematičnega znanja ali pa izgrajevanje novega matematičnega znanja. 

Učitelji bodo na delavnici najprej postavljeni v vlogo učečega, kjer bodo reševali različne 

probleme, ki so primerni za preiskovanje po celotni vzgojno-izobraževalni vertikali. Nato pa 

bodo v vlogi učitelja spoznali različne probleme za preiskovanje, ki jih lahko uporabijo v 

različnih fazah pouka in načrtovali preiskovalne dejavnosti za lastno pedagoško prakso. Za dane 

dejavnosti bodo ugotavljali, katere cilje in standarde iz učnega načrta za matematiko razvijajo. 

Ozaveščali bodo prednosti in prepoznavali izzive pri uvajanju tovrstnih dejavnosti v pouk. 

Raziskave kažejo, da je ključno, da se učenci sami lotijo problema oz. situacije, saj jih to lahko 

privede do formuliranja hipotez, raziskovanja in eksperimentiranja z lastnim znanjem ter do 

formuliranja rešitev na podlagi lastnih dejanj (Winsløw, 2017). 

Učitelj več ni edini vir znanja v razredu, ampak se njegova vloga spreminja v smer motivatorja, 

usmerjevalca in vodiča do cilja.  

Z reševanjem odprtih, ne-rutinskih problemov učenci dosežejo višje kognitivne ravni znanja, 

začutijo pomembnost matematike pri reševanju problemov iz vsakdanjega življenja, sprejemajo 

matematiko kot način mišljenja ter tako vzpostavijo pozitiven odnos do učenja matematike in 

do znanja matematike.  

 Winsløw, C. idr. (2017): Priročnik MERIA za poučevanje matematike s preiskovanjem 

 Boss, R., idr. (2022): TIME2, A compendium for designing inquiry-based mathematics 

education 

 Boss, R., (2022): TIMELess, Professional development course on Lesson Study 

 Lerman, S. (Ed.)  (2020): Encyclopedia of Mathematics Education 
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Inkluzivno in uravnoteženo naslavljanje vsebin s področja spolne vzgoje s pomočjo 

umetniške prakse 

 

Tim Prezelj  

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  

tim.prezelj@pef.uni.lj.si 

 

 

Povzetek 

Učne vsebine povezane s spolnostjo so v izobraževalnem okolju močno zapostavljene. To 

poglavje se v Sloveniji najbolj obsežno obravnava pri predmetu Biologija. Zaradi občutljivosti 

tematike je pri njeni obravnavi kulturni konsenz pomemben. V nekaterih državah so vsebine s 

področja spola in spolnosti vključene v več ali vse šolske predmete, s čimer je tematika mnogo 

bolj celostno obravnavana. Vprašanja v povezavi s spolom, enakostjo spolov itd. so pomembno 

področje ciljev trajnostnega razvoja posameznikov in družbe na splošno. Težava obstoječega 

sistema spolne vzgoje v Sloveniji je v osredotočenosti predvsem na tveganja, povezana s spolno 

aktivnostjo. Prav tako pa je šibko poznavanje fiziologije in anatomije (človeške) spolnosti. Pri 

tem je pomembno ustvariti sproščeno in inkluzivno okolje, pri čemer si lahko pomagamo z 

vsebinami in pripomočki, ki nastajajo v okviru različnih iniciativ in umetniških praks. Zato 

želim izpostaviti nekaj primerov učinkovitih sodobnih praks in orodij iz Slovenije in tujine za 

konstruktivno in učinkovito poučevanje ter ozaveščanje o spolnosti in spolni biologiji. Na 

delavnici bodo pedagogi in kasneje tudi dijaki izmenjali mnenja na temo spolne vzgoje ter 

preizkusili nekaj didaktičnih in učnih orodij za naslavljanje vsebin s področja spolnosti in 

spolne biologije.  
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Science on Your Stage & Experiments - World Tour 

 

Michael Gregory 

My Favourite Experiments, Ecole Jeannine Manuel Paris, Francija 

myfavouriteexperiments@gmail.com 

 

 

Povzetek 

Every month, tens of teachers from across Europe and beyond gather via Zoom to share some 

of their favourite experiments.  Hosted by Michael Gregory, Science on Stage and Scientix 

Ambassador from France, we are regularly joined by teachers as far afield as Ireland, Crete, 

Brazil and Canada.  Each month features roughly ten experiments, most of which are low-cost 

and accessible to most teachers.  During this session Michael will present these Experiment 

Shares and share some highlights from the past year. 
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Inovativne možnosti računalniške vizualizacije strukture molekul 

 

Danica Dolničar1*, Bojana Boh Podgornik1 in Vesna Ferk Savec2 

Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta1 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta2 

*Korespondenčna avtorica: danica.dolnicar@ntf.uni-lj.si 

 

 

Povzetek 

Pri razvoju miselnih modelov učečih o delčni naravi snovi ima pomembno vlogo uporaba in 

izdelava 3D vizualizacij v tradicionalni in računalniški obliki. Na delavnici bo predstavljeno 

spletno orodje 3DChemMol (osnovano na JSmol), ki je namenjeno prikazu in izdelavi 3D 

modelov organskih molekul ter preučevanju njihove zgradbe in lastnosti. Udeleženci se bodo 

seznanili z uporaba orodja, ki je enostavna, saj je za vsak vsebinski sklop na voljo orodna 

vrstica. Pri tem lahko modele nalagamo iz spletne zbirke podatkov po strukturnih lastnostih, 

npr. dolžini verige ogljikovih atomov, vrsti spojine in mestu funkcionalne skupine. Orodje 

omogoča tudi nalaganje iz zbirke 350 spojin – učinkovin eteričnih olj. Modele lahko 

prikazujemo v različnih načinih prikaza (kalotni, kroglični, palični, žični modeli) in jih lahko 

vrtimo okrog izbranih osi. Za primerjavo struktur ali lastnosti lahko hkrati prikažemo več 

modelov. Z vgrajenim urejevalnikom 3D modelov izdelujemo nove modele ali spreminjamo 

obstoječe. Od prikaza lastnosti lahko vizualiziramo porazdelitev gostote naboja na površini 

molekul ali prikažemo ravnine in osi simetrij molekul. Strukturo spojin preučujemo z 

merjenjem kotov in razdalj, pa tudi s spreminjanjem modelov, pri čemer nastanejo različne 

konformacije in izomere. Vse izdelane vizualizacije lahko shranimo v interaktivni obliki ali kot 

slike. V okviru sklopa nalog v orodju skozi interakcijo z modeli utrjujemo in preverjamo svoje 

znanje.  

Na delavnico so poleg učiteljev kemijskih vsebin v osnovni in srednji šoli vabljeni tudi učenci 

tretje triade in dijaki, saj bodo lahko skozi različne aktivnosti, prilagojene za njihovo raven, z 

uporabo orodja 3DChemMol spoznali zgradbo in lastnosti spojin na interaktiven način. 

Udeleženci bodo na delavnici lahko izdelali tudi lastne vizualizacije 3D modelov molekul. 
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IV. DELAVNICE ZA UČENCE OZ. DIJAKE 
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Spoznaj analizo vode kot izhodišče za načrtovanje trajnostnih ukrepov pri varovanju 

vod 

 

Iztok Devetak* in Luka Vinko 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

*Korespondenčni avtor: iztok.devetak@pef.uni-lj.si  

 

Povzetek 

Učenci in dijaki bodo spoznali preproste raziskovalne metode za analizo vode, primerne za 

uporabo v šolskem laboratoriju. V delavnici bodo udeleženci seznanjeni s problemom 

onesnaženja voda z amonijevimi ioni. Na podlagi učenja z raziskovanjem, bodo preko pregleda 

različnih virov literature sami poskušali priti do rešitve, kako bi lahko tudi v šolskem 

laboratoriju na najbolj ugoden, preprost in učinkovit način, te ione iz vode odstranili. Na podlagi 

raziskovalnih načrtov bodo izvedli poskuse, s katerimi bodo preverili svoja raziskovalna 

vprašanja in hipoteze. Pri tem se bodo srečali še z analitskimi metodami kot sta 

spektrofotometrija oziroma kolorimetrija. Na osnovi evalvacije rezultatov raziskovalnega dela 

učencev in dijakov ter diskusije, se bodo oblikovali ukrepi za trajnostno ravnanje s površinskimi 

in podzemnimi vodami. 
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Ustvarjamo po svojih lastnih merah 

 

Brina Kurent*, Primož Pirnovar in Stanislav Avsec 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

*Korespondenčna avtorica: brina.kurent@pef.uni-lj.si  

 

Povzetek 

Koliko stvari bi želeli imeti, pa vam morda niso prav, so neudobne, predrage ali kako drugače 

nedosegljive? Ste kdaj želeli izdelati predmet, narejen po svojih lastnih merah? Izdelek, ki vam 

popolnoma pristaja in se prilagaja vam, pa ne veste kako? Na delavnici boste spoznal ciljne 

tehnologije izdelave, ki omogočajo ustvarjanje in učenje po merah posameznika. S sodobnimi 

tehnologijami se srečujemo vsak dan, pa se včasih niti ne zavedamo, kaj vse omogočajo. Na 

delavnici se boste vživeli v realno okolje obdano s sošolci in tehnologijami, kjer boste 

inteligentno zasnovali in optimizirali želen izdelek samemu sebi. Izdelali ga boste s pomočjo 

različnih tehnoloških postopkov – preko ročne obdelave (modeliranje) in s pomočjo atraktivnih 

digitalnih tehnologij (3D-skeniranje in 3D-tiskanje). Tako boste spoznali različne tehnike in 

tehnologije za obdelavo in predelavo materialov z različnimi lastnostmi in tudi bolj cenili svet 

okrog sebe. Izdelek boste na koncu tudi preizkusili in ugotavljali, kako dobro se vam prilega. 

Z izdelkom boste lahko sošolcem, prijateljem, staršem, učiteljem in drugim pokazali, kako 

zanimiva je tehnika in tehnologija ter kaj vse je mogoče s sodobnim tehnološkim znanjem 

ustvariti. 
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Odprava v vesolje: kako nasloviti izzive trajnosti v šoli 

 

Gregor Torkar 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  

 gregor.torkar@pef.uni-lj.si  

 

 

Povzetek 

Planetarni svet vas je imenoval za načrtovanje in sodelovanje pri največji pustolovščini v 

zgodovini človeštva. Opremili boste velikansko vesoljsko ladjo za dolgo 6000 let  trajajoče 

potovanje v vesolje in prihodnost. Na potovanju je lahko na vesoljski ladji na enkrat največ 100 

ljudi. Kaj boste prinesli na vesoljsko ladjo? Kako boste organizirali življenje na vesoljski ladji? 

Kako boste vzdrževali življenje? ... O teh in drugih vprašanjih bomo razpravljali na praktični 

delavnici namenjeni iskanju kolektivnih idej in rešitev za trajnostno prihodnost. Delavnica 

povezuje različna področja znanstvenih in aplikativnih ved: biologijo, kemijo, zdravstvo, 

ekonomijo, gospodinjstvo, antropologijo, politologijo itd. Delavnica je namenjena učiteljem, 

študentom in dijakom.   
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Zelena Ledina 

 

Nika Cebin 

Gimnazija Ledina 

 nika.cebin@gmail.com  

 

 

Povzetek 

Uvodni frontalni predstavitvi projektnega dela »ZELENA LEDINA« s poudarkom na 

prehranskih navadah mladostnikov bo sledilo delavniško delo z uporabo tablic, zasnovano 

z UVODOM V TEMO = IGRO POLARIZACIJA (ledolomilec). 

 

Udeležence delavnice po izvedeni uvodni aktivnosti razdelimo v skupine, ki jim zastavimo 

vprašanje: 

Kako bi kot mladostniki, športniki pri svojem prehranjevanju pripomogli k 

TRAJNOSTNEMU in ZDRAVEMU NAČINU PREHRANJEVANJA? 

Udeležence delavnice vodimo po korakih od prepoznavanja problema, zastavljanja ciljev, 

iskanja rešitev do izdelka, njegove predstavitve, diskusije in evalvacije. 
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MasterChef in prehranske vsebine v naravoslovju 

 

Martina Erjavšek*, Barbara Zaman, Francka Lovšin Kozina in Stojan Kostanjevec 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  

*Korespondenčna avtorica: martina.erjavsek@pef.uni-lj.si  

 

 

Povzetek 

Spreminjajoča se družba vpliva na izobraževalne sisteme, ki se morajo odzvati in prilagoditi 

potrebam trenutne družbe. STEAM je pomembna komponenta sodobnega izobraževanja, saj 

spodbuja razvoj veščin 21. stoletja, kot so: komunikacija, delo v skupini in sposobnost reševanja 

problemov. Spodbujanje posameznikove kreativnosti je eden izmed pomembnih ciljev 

izobraževanja. Velik poudarek pa je tudi na posameznikovem trajnostnem razmišljanju in 

vedenju. To velja tudi za prehransko področje. Na delavnici se bodo udeleženci preizkusili v 

vlogi masterchefa. Proces, v katerega bodo vključeni udeleženci, bo spodbudil njihovo 

kreativnost v vseh štirih fazah; od oblikovanja ideje, njenega razvijanja in dokončnega 

oblikovanja, razvijanja izdelka in verifikacije, s katero se preverja ustreznost in vrednotenje 

končnega izdelka. Poudarek bo na medsebojnem sodelovanju, komunikaciji, kritičnem 

razmišljanju in praktični pripravi jedi v skupini, pri čemer bo upoštevan vidik trajnosti in 

umetnosti. Udeleženci bodo preko praktičnega dela spoznavali naravoslovne vsebine, ki so 

povezane s prehrano in prehranjevanjem.  
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Izdelava umetnega kaviarja  

  

Vesna Podgrajšek*, Patrik Završnik in Veronika Koradin   

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo   

*Korespondenčna avtorica: vesna.podgrajsek@gmail.com 

 

  

Povzetek  

Delavnica za dijake je pripravljena kot vodeno eksperimentalno-raziskovalno delo, kjer dijaki 

delajo v parih ali trojicah. Navdih za tematiko delavnice je črpan iz živalskega sveta, in sicer iz 

ribjih jajčec oziroma ribjega kaviarja. Dijaki se bodo spoznali s kulinaričnim postopkom, ki je 

zelo priljubljen v svetu moderne kuhinje in s katerim se pridobiva umetni kaviar, ki vizualno in 

po sestavi spominja na ikre. Dijaki bodo sami pri eksperimentalnem delu tudi pripravili sfere, 

ki jih dobimo z uporabo tega postopka.   
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Geološki stolpi spregovorijo skozi interaktivnost in digitalno pripovedništvo 

 

Helena Gabrijelčič Tomc*, Petra Žvab Rožič, Tanja Nuša Kočevar in Andrej Iskra 

Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta 

*Korespondenčna avtorica: helena.gabrijelcic@ntf.uni-lj.si 

 

 

Povzetek 

Geološki stebri so najbolj nazorna predstavitev kamninske zgradbe nekega območja. V 

Sloveniji se večinoma nahajajo na prostem v sklopu različnih predstavitev (npr. geoparki, 

CŠOD, TIC, šole), nekateri pa so  postavljeni v sklopu muzejih zbirk, kot so Muzejska hiša 

Semič in steber v parku premogovništva Slovenije v Velenju.  V delavnici kot izhodišče 

predstavljamo rezultate interdisciplinarnega projektnega dela študentov 1. in 2. stopnje 

visokošolskih študijev geologije in grafičnega in medijskega oblikovanja, katerih naloga je bila 

izbor geološko relevantnih vsebin za digitalno predstavitev in načrtovanje, oblikovanje in 

prototipiranje digitalno usmerjenih obogatitev izbranih geoloških stebrov v Sloveniji. 

Udeležence delavnice nato s pristopom oblikovalskega mišljenja in na uporabnika usmerjenim 

procesom oblikovanja povabimo h kreiranju lastnih zamisli o interaktivnih geoloških stolpih, 

ki pripovedujejo zgodbe.  S skicami konceptov in idej udeležence povabimo h vključevanju  

večpredstavnosti, interaktivnosti, digitalnega pripovedništva in igrifikacije.    
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Elektrika in magneti v šoli 

 

Saša Ziherl*, Terezija Rupnik, Katarina Susman in Jerneja Pavlin 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

*Korespondenčna avtorica: sasa.ziherl@pef.uni-lj.si 

 

Povzetek 

Učni vsebini elektrika in magnetizem sta precej abstraktni zaradi česar imajo učenci težave z 

razumevanjem in posledično oblikujejo napačne predstave. Obenem pa omenjeni učni vsebini 

omogočata njuno spoznavanje in ozaveščanje naravoslovnega ozadja preko eksperimentalnega 

dela. Na delavnici bomo učencem 4. razreda osnovne šole omogočili raznovrstno 

eksperimentalno delo v manjših skupinah. Učenci bodo sestavljali preproste modele električnih 

krogov, izdelovali galvanske člene, ugotavljali vlogo generatorja v električnem krogu, 

preizkusili, ali lahko telesa naelektrimo, namagnetimo, ugotavljali, kakšne so sile med magneti 

in podobno. 
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Igrifikacija kemijskih pojmov 

 

Natalija Sitnikova* in Jan Dežan 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 

*Korespondenčna avtorica: natasa.sitnikov@gmail.com 

 

Povzetek 

Med študijem na programu Kemijsko izobraževanje sva pri predmetu »Didaktika za kemijo 2« 

razvila učna pripomočka za preseganje pomanjkljivega razumevanja oz. napačnih razumevanj 

srednješolcev pri učenju kemije, specifično vsebinskega sklopa pri snovi Energijske 

spremembe pri kemijskih reakcijah. Učna pripomočka uporabljata elemente igrifikacije za 

naslovitev omenjenih težav ter tudi za podporo pri razvoju naravoslovnih kompetenc ter 

usvajanje novih kemijskih pojmov.  

Lepo ste torej vabljeni, da se nam pridružite pri preizkušanju omenjenih učnih pripomočkov na 

naši delavnici, ki bo omogočala zabavno učenje kemije in je namenjena dijakom. 

Delavnica bo potekala v dveh delih. V prvem delu se bodo dijaki igrali »Povezovalni bingo«, 

kjer se bomo ukvarjali predvsem z branjem in razumevanjem grafov in enačb. V drugem delu 

delavnice pa se bodo dijaki podali na »Kemijski lov na zaklad«, ki bo skozi vodeno zgodbo 

dijake popeljal na pot do boljšega razumevanja in znanj povezanih z energijo kemijskih reakcij. 

Prijazno ste vabljeni na delavnico, kjer upamo, da bomo skupaj skozi igro dokazali, da je lahko 

kemija zelo zabavna! 
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Fibonaccijeva biologija 

 

Barbara Kavčnik Rogelj* in Mateja Šebenik 

Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani 

*Korespondenčna avtorica: barbara.kavcnik.rogelj@os-brezovica.si 

 

Povzetek 

Število zlatega reza (tudi zlato število, v dobi renesanse pa kar božansko razmerje ali zlato 

razmerje),  je matematična konstanta, po navadi označena z veliko grško črko φ (fi), katere 

vrednost je: 1,61803398874989…  

(pridobljeno: https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tevilo_zlatega_reza).  

To število velja za eno najlepših in najzanimivejših števil na svetu. Tesno je povezano tudi s 

Fibonaccijevim zaporedjem, saj količnik dveh zaporednih členov tega zaporedja konvergira 

ravno k številu φ (pridobljeno: https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tevilo_zlatega_reza).  

 

Matematika s svojimi števili globoko posega tudi v druge vede, med njimi je zagotovo biologija. 

Pri rastlinah in živalih kot tudi pri ljudeh se pogosto pojavljajo ravno razmerja, ki spominjajo 

na razmerje zlatega reza. Že Da Vinci je raziskoval, kako je z matematiko povezana spirala 

polžje hišice ali število cvetnih listov? Človek se je skozi evolucijo spreminjal, spreminjala so 

se njegova razmerja med deli telesa, npr. razmerje med dolžino roke in podlakti ali razmerja 

med deli obraza?   

Delavnica je namenjena raziskovanju človekovega telesa ter različnim razmerjem, ki se na 

človekovem telesu pojavljajo. Ali se števila razmerij, ki jih bodo izračunali res približujejo 

konstanti φ? Kaj pa je na človekovem telesu še Fibonaccijevega? Učenci bi se na delavnici 

najprej naučili o delih telesa in njegovega poimenovanja, nato pa bi na podlagi meritev in 

izračunov poiskali učenca, ki se zlatemu rezu najbolj približa. Dotaknili bi se tudi vprašanja, ali 

je matematika veda, ki smo jo ustvarili ljudje skozi evolucijo ali je matematika naravna 

zakonitost, ki jo je narava postavila v zibelko človeštva.  
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Zemeljska umetnost 

 

Špela Klofutar*1 in Ana Klofutar2 

Zavod Špelinice1 

Biro Gašperič2 

*Korespondenčna avtorica: spela.klofutar@gmail.com 

 

Povzetek 

Delavnica z naslovom “Zemeljska umetnost” je ustvarjalna delavnica po načelih land art-a z 

zaključno razstavo fotografij izdelkov. Land art je umetnost, ki uporablja kot snov za umetniška 

dela naravni prostor in naravne materiale. Znotraj naše delavnice bomo uporabili naravne 

material in se pri ustvarjanju držali načel trajnostnega razvoja. Izdelke bomo fotografirali in 

material vrnili v naravo. V delavnicah bomo poskušali povezati več plasti ustvarjanja in 

raziskovanja: zemeljsko umetnost (spoznali bomo elemente umetnosti v naravnem prostoru; 

barvo, intenzivnost, ritem, zaporedje, globino, razdaljo, motiv, minljivost, spremenljivost…), 

kemijo (izvedeli bomo od kod so barvni pigmenti, kratka predstavitev priprave naravnih barvil-

ekstrahiranje pigmentov in preizkus naravna barvila) in raziskovanje čustev (prepoznavali 

bomo lastna čustva, ter čustva drugih ter ustrezne načine čustvenega izražanja). 

S povezovanjem disciplin bomo spodbujali otroke k povezovanju informacij, ki jih prejmejo 

pri različnih temah, saj je znano, da to pri otrocih zagotavlja kompleksnejše razumevanje in 

ustvarjanje intenzivnejših ter globljih povezav. Na delavnici bomo spoznali, da narava obstaja 

le kot nerazdružljiva celota. Ker ima vsak element narave svojo nalogo so medsebojno odvisni, 

narava pa je zato močnejša, vzdržljivejša in tako trajnostna.  

Povzetek vsebine delavnice: otroci bodo spoznali zemeljsko umetnost, sledi kratka predstavitev 

priprave naravnih barvil, izbira naravnega materiala (tekstil, papir ali slano testo) in teme, kjer 

bodo imeli možnost da raziskujejo čustva ali pa si izdelajo maska, na voljo bodo imeli 24 že 

vnaprej pripravljenih naravnih barvil.    
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Digitalne zgodbe - od mitologije do umetne inteligence 

 

Irena Nančovska Šerbec* in Alenka Žerovnik 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

*Korespondenčna avtorica: irena.nancovska@pef.uni-lj.si  

 

Povzetek 

Verjetno si že slišala legendo o Jazonu in Argonavtih, ki so ukradli zlato runo in zbežali čez 

Črno morje, Donavo in Savo do Jadranskega morja ter šli naprej v Grčijo. Morda pa nisi vedela, 

da so se ustavili tudi na Ljubljanskem barju. Si slišala zgodbo o Ljubljanskem zmaju?  Te morda 

zanima znanost? Veš kako zaznati gravitacijske valove? Ali veš po čem se razlikujemo od 

drugih živih bitij, s katerimi si delimo planet? Veš, da je bila prva programerka Ada Lovelace? 

Na Twitterju in Instagramu algoritmi umetne inteligence analizirajo tvoje objave, všečke, klike, 

komentarje, povezave, vključno z demografskimi podatki in časom objave; in napovedujejo 

katere objave ti bodo všeč. Kje še se uporablja globoko učenje? Kaj pa tebe zanima? Pridi na 

delavnico in nam povej. Skupaj bomo sestavili digitalno zgodbo o stavreh, ki te 

zanimajo.  Digitalno pripovedovanje zgodb je posebna oblika ustvarjanja večpredstavnih 

gradiv, ki omogoča ustvarjalcu, da predstavi svoja stališča, jih vizualizira ter zagovarja. 

"Zgodbe od mitologije do umetne inteligence" je delavnica, pri kateri bomo potovali po znanih 

in neznanih krajih, spoznavali prave in domišlijske junake in z njimi skupaj premagovali ovire. 

Na našo pustolovščino se bomo podali z namiznimi igrami in didaktičnimi pripomočki, 

nadaljevali bomo z zgodborisom, grafičnim ustvarjanjem in namenskimi programi za digitalno 

pripovedovanje zgodb. Ustvarili bomo projekte, kjer bodo naši junaki ali znanstveniki podali 

na pot in premagovali ovire. Reševali bodo uganke, znanstvene probleme ali moralne zagate in 

izboljšali svet. Junaki že nestrpno pričakujejo, da jim bomo pomagali.  
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Ustvarimo sobe pobega 

 

Tadeja Nemanič*, Mateja Bevčič, Sanja Jedrinović 

Univerza v Ljubljani, Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu 

*Korespondenčna avtorica: tadeja.nemanic@uni-lj.si 

 

Povzetek 

Ali ste že kdaj sodelovali v pustolovski igri v obliki sobe pobega? Gre za igro, v kateri morajo 

igralci v določenem času pobegniti iz zaklenjene sobe. Za to pa je potrebno dobro napeti 

možgančke in rešiti številne uganke in zagonetke. Ampak tokrat učenci ne boste v vlogi 

igralcev, ampak v vlogi ustvarjalcev. Na delavnici boste ustvarjali digitalne sobe pobega, ki jih 

lahko rešujemo na računalnikih. Poleg računalnikov pa za ustvarjanje potrebujemo tudi 

primerno orodje. Spoznali se boste z orodjem, s katerim boste lahko ustvarili lastno digitalno 

sobo pobega na poljubno tematiko. V lastno sobo pobega boste lahko vključili skrivnostna 

sporočila, skrite predmete, logične uganke in težke zagonetke. Na zaključku delavnice pa bomo 

vaše ustvarjene igre tudi preizkusili. Ali se nam bo uspelo pravočasno rešiti iz vaših sob 

pobega? 
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Ustvarjanje večpredstavnih gradiv z orodjem Canva 

 

Mateja Bevčič*, Sanja Jedrinović, Tadeja Nemanič 

Univerza v Ljubljani, Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu 

*Korespondenčna avtorica: mateja.bevcic@uni-lj.si 

 

Povzetek 

Canva je orodje za oblikovanje, ki ga lahko uporabimo v izobraževanju, med drugim tudi za 

ustvarjanje predstavitev STEM projektov. Gre je brezplačno orodje, ki učencem in učiteljem 

omogoča učenje osnov digitalnega oblikovanja, sodelovanje in druge storitve v okviru 

platforme, ki je enostavna za uporabo. Na delavnici si bomo pogledali osnovno uporabo 

spletnega orodja, kako gradivo ustvarimo iz številnih predpripravljenih predlog, ki so nam na 

voljo, ter kako gradivo ustvarimo na novo. Dodali bomo besedilo, slike, povezave ter animacije, 

ustvarili skupino za lažje sourejanje gradiva ter si ogledali možnosti deljenja in shranjevanja 

gradiva na računalnik. Udeleženci bodo sodelovali pri urejanju gradiva ter tako orodje 

preizkusili tudi v praksi. 
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Izdelava krajših animiranih posnetkov  

 

Sanja Jedrinović*, Tadeja Nemanič, Mateja Bevčič   

Univerza v Ljubljani, Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu  

*Korespondenčna avtorica: sanja.jedrinovic@uni-lj.si 

  

Povzetek  

Učenci in dijaki, ali bi se radi preizkusili v ustvarjanju animacij in filmov? Podajte se z nami v 

svet ustvarjanja lastnih animiranih posnetkov po metodi »stop-motion«, kjer se boste lahko 

ustvarjalno izražali in pustili svoji domišljiji prosto pot. Na delavnici si bomo ogledali nekaj 

primerov kratkih animiranih posnetkov, si pripravili delovne postaje in se tudi sami preizkusili 

v »oživljanju« fotografij. Cilj delavnice ni le spoznati metodo »stop-motion« ter programsko 

opremo, ki jo lahko za ta namen uporabljamo, ampak tudi navdihniti in spodbuditi ustvarjalnost, 

ki jo boste lahko prenesli na različne vsebine in projekte, ki vas čakajo v prihodnosti.     
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   Molekulsko modeliranje: kemija ali umetnost? 

 

Andrej Godec, Miha Lukšič*, Črtomir Podlipnik in Bojan Šarac 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 

*Korespondenči avtor: miha.luksic@fkkt.uni-lj.si 

 

 

Povzetek 

Znanstveno mišljenje sestavljajo “konstrukti”, ki so prej metaforični kot realni. Matematizem 

v kemiji je postal formativen in ne več zgolj deskriptiven. Kot pravi Gaston Bachelard: 

“Znanost o realnosti se ne zadovolji več s fenomenološkim kako, išče matematični zakaj.” 

Modeliranje je posredno teoretično raziskovanje fenomenov realnega sveta s pomočjo modelov. 

Če je model ustrezen za opis realnosti, potem je analiza modela hkrati tudi analiza lastnosti 

fenomenov realnega sveta. Večina modelov v teoretični kemiji ima dve nalogi: omogočiti 

izračun določenih fizikalno-kemijskih lastnosti snovnega sistema ter omogočiti interpretacijo 

fizikalno-kemijskih fenomenov. Z znanstvenega in filozofskega vidika je interpretativni 

potencial modela pomembnejši. Molekulsko modeliranje združuje uporabo teoretično-

kemijskih metod in računalniške tehnologije z namenom razlage lastnosti molekul, razlage 

reakcijskih mehanizmov, bioloških procesov ipd. Molekulska grafika danes tudi omogoča, da 

lahko veliko analognih in simbolnih modelov prevedemo v ikonične. S tem kemijska 

reprezentacija posega tudi na umetniško področje, saj molekulska grafika odpira številna 

estetska vprašanja. V delavnici boste spoznali osnove molekulskega modeliranja in uporabo pri 

reševanju nekaterih enostavnih problemov s področja kemije. Delavnico bomo izvedli v 

(računalniški) učilnici, udeleženci bodo sedeli in poslušali (predavanje, demonstracija), v 

manjšem obsegu pa bodo imeli možnost tudi samostojnega dela z računalnikom.     
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Kemije ni brez domišljije (za dijake) 

 

Nives Kitanovski*, Kristina Božič, Zala Kožuh in Jaka Prelog 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo    

*Korespondenčna avtorica: nives.kitanovski@fkkt.uni-lj.si 

 

 

Povzetek 

Za razred dijakov bomo pripravili štiri demonstracijske eksperimente, ki jih bomo izvajali 

bodoči profesorji kemije, ter dva poskusa, ki jih bodo dijaki z uporabo zaščitne opreme pod 

budnim očesom bodočih profesorjev lahko izvajali sami.  Kot demonstracijske eksperimente 

smo si zamislili kresničke (katalitski razpad amonijaka s katalizatorjem kromovim oksidom), 

zlati dež (obarjanje svinčevega jodida iz prenasičene raztopine), redoks reakcijo kdo je 

močnejši (med trdnim aluminijem in raztopino bakrovega klorida) in na koncu še raztapljanje 

kalcija in magnezija v vodi. Po prikazu bomo poskuse skupaj razložili. Samostojno bodo dijaki 

gojili kemijski vrtiček, kjer bodo iz vodnega stekla ob dodatku raznobarvnih soli prehodnih 

kovin zrasla majhna drevesca in grmički. Za zaključek pa bo sledil eksperiment z naslovom 

Kemijski napoji, pri katerem bomo suhi led dodajali v obarvane bazične raztopine. Pri izvedbi 

eksperimentov, ki jih bodo dijaki izvajali sami se bo razred razdelil v manjše skupine. Skupine 

dijakov bodo krožile med poskusi, tako da bo vsak udeležen pri vseh. Vse poskuse bomo 

izvedli v kemijskem laboratoriju Pedagoške fakultete.   



65 
 

Kemije ni brez domišljije (za osnovnošolce) 

 

Nives Kitanovski*, Ajda Godec, Barbara Derganc, Petra Šporar 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo    

*Korespondenčna avtorica: nives.kitanovski@fkkt.uni-lj.si 

 

 

Povzetek 

Za razred osnovnošolcev bomo pripravili pet demonstracijskih eksperimentov, ki jih bomo 

izvajali bodoči učitelji kemije, ter dva poskusa, ki jih bodo osnovnošolci lahko izvajali 

sami.  Kot demonstracijske eksperimente smo si zamislili slonovo pasto za zobe (katalitski 

razpad vodikovega peroksida) – sploh si še ne predstavljate, kako veliko zobno krtačko bo 

potrebno pripraviti in kositrov ježek, kjer bo ob dodatku skrivnostnega cinkovega zrna iz 

raztopine kositrovega klorida zraslo bodičasto ježkovo telo. Malce bo tudi prasketalo, ko bomo 

v terilnico nasuli majhno količino žvepla in kalijevega klorata in poskusili, ali ju s pestilom 

lahko na silo združimo ali je bolje, da odnehamo…. Pri četrtem eksperimentu bomo videli, da 

radenska med segrevanjem »hujša« in spreminja barvo…čisto vsega pa vam še ne smemo 

povedati. Kot zadnji demonstracijski eksperiment pa bomo izdelali lava lučko. Po prikazih 

eksperimentov jih bomo s skupnimi močmi razložili.  Samostojno bodo osnovnošolci pokali 

mehurje iz suhega ledu, utekočinili kvas, naredili mavrico iz bonbonov in napihnili balon s 

trdnim ogljikovim dioksidom. Pri izvedbi eksperimentov, ki jih bodo učenci izvajali sami se 

bo razred razdelil v manjše skupine. Skupine učencev bodo krožile med poskusi, tako da bo 

vsak udeležen pri vseh. Vse poskuse bomo izvedli v kemijskem laboratoriju Pedagoške 

fakultete.  
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Climate rules 

 

Gregor Torkar* in predstavniki Bridge Academy in Erasmus+ projekta "Education on climate 

rules in context" 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  

Bridge Academy  

Erasmus+ projekta "Education on climate rules in context" 

*Korespondenčni avtor: gregor.torkar@pef.uni-lj.si  

 

Povzetek 

The goal is to motivate young people to become leaders of sustainability, with the opportunity 

to use modern technologies that solve climate and social issues. The project aims to kick-start 

a learning society with global cooperation and joint learning in the areas of climate 

change, sustainable development, digital opportunities, and entrepreneurship. Focused on 

building key skills, the project addresses critical topics of the 21st century: sustainability, 

globalization, and technology. Students are going to participate in a project day named Climate 

Rules, going through on century and save the planet Earth with cooperation. They represent 

teams of fictitious countries and have to invest smartly and sustainably into modern 

technologies. Over the course of 5 hours, students adopt the roles of government officials who 

must work together to save planet Earth. All participating schools from Slovenia, Poland, 

Slovakia, Hungary and Czech Republic will meet for the final conference in the Deloitte 3D 

Virtual environment. The playful project "Climate Rules" was created by Nvias in 2020 

inspired by the board game "Climate Rulers".  

Cilj je motivirati mlade, da postanejo voditelji na področju trajnosti, z možnostjo uporabe 

sodobnih tehnologij, ki rešujejo podnebne in družbene probleme. Cilj projekta je zagon učeče 

se družbe z globalnim sodelovanjem in družnim učenjem učenje na področjih podnebnih 

sprememb, trajnostnega razvoja, digitalnih priložnosti in podjetništva. Projekt se osredinja na 

izgradnjo ključnih veščin za kritične teme 21. stoletja: trajnost, globalizacijo in tehnologijo. 

Dijaki, ki sodelujejo v projektnem dnevu poimenovanem Climate Rules, gredo skozi stoletje in 

z medsebojnim sodelovanjem rešujejo planet Zemljo. Predstavljajo ekipe izmišljenih držav in 

morajo pametno in trajnostno vlagati v sodobne tehnologije. V 5 urah dijaki prevzamejo vloge 

vladnih odločevalcev, ki morajo sodelovati, da bi rešili planet Zemljo. Vse sodelujoče srednje 

šole iz Slovenije, Poljske, Slovaške, Madžarske in Češke se bodo srečale na zaključni 

konferenci v Deloitte 3D virtualnem okolju. Igriv projekt Climate rules je Nvias ustvaril leta 

2020 po navdihu družabne igre Vládci klimatu.  
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