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Izvleček 
V okviru projekta »Znanost gre v šolo« smo v Slovenijo uvedli nov pristop k posodabljanju praktičnih 
oblik pouka pri naravoslovnih predmetih. Strokovnjaki za področje biologije smo skupaj z učitelji z 22 
partnerskih šol zasnovali nove pristope k praktičnim aktivnostim (laboratorijsko delo, vaje, didaktične 
igre) za gimnazije in druge srednje šole. Na uvodni delavnici smo opredelili glavne probleme pri 
pouku biologije in pripravili izbor tem za nove praktične aktivnosti. Na univerzi smo pripravili gradiva 
za učitelje in dijake, ki smo jih nato preizkusili v učilnicah partnerskih šol po načelu »znanost gre v 
šolo« - učne ure je v sodelovanju z učiteljem vodila mlada znanstvenica, ki je bila hkrati tudi vzornica 
za dijake in dijakinje pri odločanju za naravoslovne študije. Na osnovi izkušenj pri izvedbi aktivnosti v 
razredu smo pripravili končne verzije gradiv. Nove praktične aktivnosti smo predstavili širši skupnosti 
učiteljev in laborantov na zaključni delavnici, na kateri so kot inštruktorji sodelovali tudi nekateri 
partnerski učitelji. Skupaj je pri izvedbi projekta sodelovalo 83 učiteljev in laborantov, 512 dijakov in 
40 študentov biologije. Gradiva, ki vsebujejo teoretično razlago aktivnosti za učitelje, načrt za izvedbo 
učne ure in delovne liste za dijake, smo zbrali v priročniku za učitelje in objavili na spletnih straneh 
projekta. Na osnovi izkušenj med izvedbo projekta smo opredelili nekatere probleme biološkega 
izobraževanja pri nas in predlagali možnosti za posodobitev pouka pri predmetu biologija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V današnji družbi ne moremo brati časopisa, ne da bi se zavedeli osrednjega pomena 
biologije v življenju vsakega državljana. Naj gre za razumevanje novosti v medicini ali za 
prispevek k lokalnim okoljevarstvenim odločitvam, vsak državljan potrebuje osnovno 
razumevanje glavnih bioloških konceptov, ceniti pa mora tudi naravoslovno znanost kot 
poseben način razumevanja sveta. 

prof. Bruce Alberts 
bivši predsednik Ameriške akademije znanosti (NAS) 
celični biolog in prenovitelj naravoslovnega izobraževanja 
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Opis projekta 

Splošni podatki o projektu 

Dolg naslov projekta: 
Novi praktični pristopi k pouku biologije na gimnazijah in drugih srednjih šolah 

Kratek naslov projekta: Znanost gre v šolo 

Šifra projekta: 1103-2/2006-9 

Širša projketna aktivnost: Partnerstvo fakultet in šol (Model III : Nadaljnje izobraževanje in 
usposabljanje kot oblika vseživljenjskega učenja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, 
podprtega s sodobno učno tehnologijo) 

Izvajalec: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo 

Trajanje projekta: april 2006 - september 2007 

Skupna vrednost projekta: 15 milijonov SIT (62 500 EUR) 

Financiranje: Evropska unija - Evropski socialni sklad (75%), Ministrstvo za šolstvo in šport (25%) 

Spletne strani projekta: http://znanost-gre-v-solo.biologija.org 

 

Temeljna ideja projekta 

V okviru projekta »Znanost gre v šolo« smo v Slovenijo uvedli nov pristop k posodabljanju 
praktičnih oblik pouka pri naravoslovnih predmetih. Strokovnjaki za področje biologije smo 
skupaj s sodelujočimi učitelji zasnovali nove pristope k praktičnim aktivnostim (laboratorijsko delo, 
vaje, terensko delo) za gimnazije in druge srednje šole. Preizkusili smo jih v učilnicah po načelu 
»znanost gre v šolo« - učne ure je v sodelovanju z učiteljem vodila mlada znanstvenica, ki je bila 
hkrati tudi vzornica za dijake in dijakinje pri odločanju za naravoslovne študije. Tak pristop razbija 
stereotipe – naravoslovna znanost ni več star čudaški moški s kuštravimi sivimi lasmi, znanost je 
mlada, sodobna, dinamična in privlačna.  

 

Kratek opis projektnih ciljev in aktivnosti 

Glavni cilj projekta je razvoj novih praktičnih aktivnosti za pouk biologije v srednjih šolah, 
predvsem na gimnazijah. Potek projekta je shematično prikazan na sliki 1. 

Na uvodni delavnici, ki je potekala maja 2006, smo se srečali člani ožje projektne skupine, ki se vsi 
raziskovalno ukvarjamo z biologijo, in učitelji biologije. Skupaj smo opredelili glavne probleme pri 
pouku biologije in naredili načrt za nadaljnje projektne aktivnosti. Člani projektne skupine smo v 
svojih laboratorijih razvili nove praktične aktivnosti in pripravili delovne liste za učence in navodila 
za učitelje. V šolskem letu 2006/07 smo nove aktivnosti preizkusili pri pouku na partnerskih 
šolah. Glavni posrednik med univerzo in šolami je bila mlada znanstvenica Simona Strgulc Krajšek, 
občasno pa smo pri učnih urah sodelovali tudi drugi člani projektne skupine. Učitelji so nove 
didaktične pristope spoznavali v avtentičnem okolju svojih učilnic. Skupaj smo ocenili primernost in 
učinkovitost novih praktičnih aktivnosti in navodila za delo ustrezno dopolnili na osnovi izkušenj pri 
pouku. Tako smo pri uvajanju novih aktivnosti sodelovali strokovnjaki, učitelji in dijaki. Ob zaključku 
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projekta so navodila in gradiva za izdelane nove praktične aktivnosti na voljo vsem učiteljem 
preko spletnih strani projekta. Opisane praktične aktivnosti bodo lahko uporabili tudi avtorji delovnih 
zvezkov in drugih gradiv, namenjenih učencem in učiteljem. Na zaključnem seminarju za učitelje, 
ki je potekal septembra 2007, smo nove aktivnosti predstavili tudi učiteljem s šol, ki niso projektni 
partnerji. Na osnovi izkušenj smo izdelali priporočila in smernice za uvajanje pristopa »znanost 
gre v šolo« pri posodabljanju poučevanja naravoslovnih predmetov na vseh ravneh izobraževanja, 
ki so del tega poročila. Dolgoročni cilj projekta je namreč izboljšanje naravoslovne pismenosti 
prebivalstva kot integralnega dela splošne izobrazbe in vzpodbujanje zanimanja dijakov za študij 
naravoslovja in tehnike. 

 

 

Slika 1. Shema projektnih aktivnosti 
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Projektni partnerji 

Ožja projektna skupina 

V ožji projektni skupini so sodelovali štirje strokovnjaki s področja biologije: doc. dr. Barbara Vilhar 
(koordinator projekta), dr. Simona Strgulc Krajšek, doc. dr. Gregor Zupančič, doc. dr. Nejc Jogan (vsi 
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo). 

 

Seznam partnerskih šol 

Pri izvedbi projekta je sodelovalo 22 srednjih šol. Na vsaki šoli je projektne aktivnosti vodil učitelj 
koordinator. 

1. Ekonomska šola Kranj (koordinator: Marija Lavrič)  
2. Ekonomska šola Novo mesto (koordinator: Dejan Klančičar)  
3. Gimnazija Bežigrad, Ljubljana (koordinator: Metka Škornik)  
4. Gimnazija Brežice (koordinator: Pavel Šet)  
5. Gimnazija Celje - Center (koordinator: Saša Ogrizek, Majda Kamenšek Gajšek)  
6. Gimnazija Jesenice (koordinator: Irena Oblak, Milenka Kuralt)  
7. Gimnazija Jurija Vege Idrija (koordinator: Irena Česnik-Vončina)  
8. Gimnazija Kočevje (koordinator: Zorka Potisk)  
9. Gimnazija Kranj (koordinator: Vanda Kukec)  
10. Gimnazija Ledina, Ljubljana (koordinator: Ina Kretič)  
11. Gimnazija Litija (koordinator: Iztok Černe)  
12. Gimnazija Moste, Ljubljana (koordinator: Andreja Hočevar) 
13. Gimnazija Poljane, Ljubljana (koordinator: Nataša Koprivnikar)  
14. Gimnazija Šentvid, Ljubljana (koordinator: Mihael Tratnik)  
15. Gimnazija Škofja Loka (koordinator: Vesna Žakelj, Mojca Mravlja)  
16. I. gimnazija v Celju (koordinator: Tatjana Jagarinec)  
17. II. gimnazija Maribor (koordinator: Katja Holnthaner Zorec)  
18. ŠC Srednja elektro šola in tehniška gimnazija, Novo mesto (koordinator: Valentina Mavrič 

Klenovšek)  
19. Šolski center Nova Gorica, Gimnazija (koordinator: Andrej Šušmelj)  
20. Šolski center Postojna (koordinator: Majda Čugura)  
21. Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo Ljubljana (koordinator: Alenka Perko Bašelj)  
22. Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija Ljubljana-Šentvid (koordinator: Ana 

Bavec) 
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Glavni dosežki in ugotovitve projekta 

Problemi pri pouku biologije v srednjih šolah 

Glavne probleme pri pouku biologije v srednjih šolah, s posebnim poudarkom na izvedbi praktičnih 
aktivnosti, smo opredelili na uvodni delavnici (za opis poteka dela glej poglavje Posvet z učitelji na 
uvodni delavnici, stran 10). Obravnavali smo štiri tematske sklope: biologija celice in genetika, 
sistematika in evolucija, biologija in fiziologija človeka ter biologija rastlin in ekologija. Na nekatere 
probleme pri pouku biologije so nas opozorili učitelji tudi med obiski na šolah. 

 

Splošni problemi pri pouku biologije 

Že na uvodni delavnici so učitelji v okviru razprave izpostavili nekatere probleme, s katerimi se 
srečujejo pri pouku biologije. Podali pa so tudi predloge, ako oblikovati gradiva, da bodo kar najbolj 
uporabna zanje in za učence. Seznam problemov in predlogov smo dopolnjevali v pogovorih med 
obiski na šolah. 

Splošni problemi in predlogi 

• Učitelji pričakujejo več sodelovanja med šolami in univerzo (konkretno: Oddelekom za 
biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani). 

• Univerza mora sodelovati pri prenovi programa gimnazij in srednjih šol. 

• Med šolami obstaja velika neenotnost v zahtevnosti: ni dodelano, kaj je splošno znanje in 
kaj maturitetni nivo. Enotnosti ni tudi v sklopu enega nivoja gimnazijskega programa. 

• Morda bi morali predlagati sekvenco poučevanja, učitelj pa nato določi stopnjo, do katere 
bo snov predelal. 

Predlogi in napotki za izdelavo gradiv v okviru projekta Znanost gre v šolo 

• Pri pripravi gradiv je treba upoštevati število ur, ki je namenjeno posamezni temi v okviru 
učnega načrta, ter potrebo po prisotnosti laboranta pri izvedbi vaje. 

• Učitelji si želijo nove vaje, iz katerih lahko potegnejo več različnih zaključkov. Vaj naj bo 
raje manj, a tiste bolj kompleksne in dodelane. 

• Učitelji si želijo pripravljena navodila, ki jih lahko izročijo dijakom, in navodila za 
učitelje s predstavljenim ozadjem problema. 

• V gradivih za učitelje je treba izpostaviti medpredmetne povezave (predvsem s fiziko in 
kemijo). 

• Upoštevati je treba opremljenost šol.  

• Pri pouku moramo izhajati iz konkretnega in nato preiti na teorijo. 

• Pri oceni uporabnosti vaje bi bilo dobro pripraviti primere za preverjanje znanja na 
različnih nivojih. 
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Biologija celice in genetika 

V okviru področja biologije celice in genetike so učitelji izrazili želje za pripravo gradiv za spodaj 
navedene teme, pri katerih so opozorili tudi na specifične probleme. 

Celica in celični organeli 

• Neenotnost v terminologiji: v vsakem učbeniku so drugi izrazi, ni jasno, kateri so pravilni. 
Maturitetna komisija ima drugačne kriterije in zahteva drugo terminologijo, ki se razlikuje 
od one v učnih načrtih. 

• Učenci imajo težave s predstavljivostjo velikostnih razmerij. 

• Problem nepredstavljivosti živosti celice. 

• Učitelji niso dovolj dobro seznanjeni z novostmi s področja celice in genetike. 

• Tema je zelo abstraktna: naenkrat se pojavi veliko novih pojmov, manjka pa ustreznih 
pripomočkov za dobro predstavitev. 

Encimi 

• Encime dijaki povezujejo le s prebavo. 

• Encim katalaza se pojavlja le pri vaji, ki jo izvaja večina šol, nato pa nikoli več v učnih 
vsebinah (o tej problematiki so med učitelji deljena mnenja, saj so nekateri popolnoma 
zadovoljni z obstoječo vajo in gradivi zanjo). 

Podvajanje DNA, sinteza beljakovin, mutagenost 

• Tematika je po mnenju nekaterih učiteljev prezahtevna za 1. letnik, kjer se večinoma 
izvaja. 

• Veliko novih pojmov, ki jih dijaki težko povežejo v celostno razumevanje, abstraktnost 
teme. 

• Učenci ne razumejo pomena poteka nastajanja beljakovin in pomena beljakovinskega 
produkta za organizem. 

• Ni ustreznih vaj. 

Difuzija in osmoza 

• Nerazumevanje pojmov polprepustna membrana in selektivno prepustna membrana. 

• V literaturi so napake in nasprotujoče si trditve.  
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Sistematika in evolucija 

V okviru področja sistematike in evolucije so učitelji izrazili želje za pripravo gradiv za spodaj 
navedene teme, pri katerih so opozorili tudi na specifične probleme. 

Izmena generacij na primeru mahov 

• Velika količina novih pojmov in njihova abstraktnost (2n, n, gametofit, sporofit...). 

• Učenci težko najdejo prave povezave med cilkom in celičnimi delitvami. 

• Manjkajo natančne definicije nekaterih pojmov (mitospore, mejospore, generacija). 

• Pomanjkanje učnega gradiva. 

Dihotomni ključ 

• Dijaki in tudi učitelji preslabo poznajo terminologijo. 

• Premalo je dostopnih ključev za območje Slovenije, ki bi bili uporabni v razredu. 

• Ni ustrezne literature o metodiki poučevanja te tematike. 

Sistematika živega sveta 

• Razpetost učiteljev med količino snovi in razpoložljivim časom. 

• Zelo različno predznanje dijakov. 

• Težavnost razumevanja pojmov: taksonomija, sistematika. 

• Množica podatkov, nerazumljiva hierarhija, kar vodi v suhoparnost, faktografijo, nizanje 
podatkov. 

• Nepovezanost z realnostjo (vsakdanjim življenjem). 

 

Biologija in fiziologija človeka 

V okviru področja biologije in fiziologije človeka so učitelji izrazili želje za pripravo gradiv za spodaj 
navedene teme, pri katerih so opozorili tudi na specifične probleme. 

Izločala 

• Ni primerne vaje, ki bi pomagala doseči cilje iz učnega načrta. 

• Dijaki težko razumejo izvor sestavin v urinu. 

Senzorika, adaptacije, logaritemska občutljivost 

• Ni dobre teoretične podlage za učitelje o adaptaciji čutil in logaritemski občutljivosti. 

• Vaje iz senzorike se v šolah ne izvajajo. 

Mišice 

• Vzroki za utrujenost mišice so težko razložljivi. 

• Učenci imajo težave z razumevanjem teorije drsečih filamentov. 
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Dihanje 

• Obstoječa vaja (določanje količine CO2 izdihanem zraku) je težka za izvajanje, saj so 
rezultati zelo nepredvidljivi, saj na rezultate vpliva veliko dejavnikov. V okviru te vaje se 
ne da razložiti vzrokov za razlike med športnikom / nešportnikom, razlike med spoloma, 
glede telesne teže, mirovanje in aktivnost, način prehrane... 

• Dijaki imajo težave z razumevanjem celičnega dihanja, izmenjave plinov v pljučnih 
mehurčkih, transporta plinov. 

 

Biologija rastlin in ekologija 

V okviru področja biologije rastlin in ekologije so učitelji izrazili želje za pripravo gradiv za spodaj 
navedene teme, pri katerih so opozorili tudi na specifične probleme. 

Razmnoževanje rastlin 

• Abstraktnost tematike, učenci si ne predstavljajo izmene generacij pri semenkah. 

• Težavna predstavljivost mehanizma mejoze. 

• Preobsežnost, kopičenje strokovnih izrazov. 

Ekologija 

• Tematika je zelo kompleksna, zato imajo dijaki težave z razumevanjem konceptov. 

• Neprimeren učbenik, kjer so vsebine nepovezane in razdrobljene. 

• Preobsežen, nedodelan, nejasen učni načrt. 

• Problem oskrbe z jajci solinskih rakcev, ki se jih potrebuje za izvedbo vaje. 

Fotosinteza – koncept 

• Dijaki imajo težave zaradi preobsežnosti, abstraktnosti, zamenjujejo presnovne procese. 
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Nove praktične aktivnosti za pouk biologije 

Seznam novih aktivnosti, ki smo jih razvili v okviru projekta, je prikazan v preglednici 1. Gradiva za 
izvedbo posameznih aktivnosti smo objavili v priročniku za učitelje in na spletnih straneh projekta. 

 

Preglednica 1. Seznam novih praktičnih aktivnosti za pouk biologije v srednjih šolah 
 

Praktična aktivnost Tematski sklop 

Difuzija in osmoza 
(laboratorijsko delo in didaktične igre) 

zgradba in delovanje celice 
medpredmetna povezava s fiziko in kemijo 

Opazovanje in poimenovanje 
(raziskovanje bioloških objektov) 

razvijanje sposobnosti opazovanja 
uporaba strokovne terminologije 

Določevalni ključi 
(raziskovanje bioloških objektov) 

sistematika (razlikovanje vrst) 
uporaba strokovne terminologije 

Kako do gametofitov praproti? 
(gojenje rastlin v šoli) 

razmnoževanje rastlin 
(glej prilogo 6) 

Dihanje 
(laboratorijski poskus) 

fiziologija človeka 

Utrujanje mišic 
(laboratorijski poskus) 

fiziologija človeka 

Rastlina, rasti! 
(didaktična računalniška igra) 

fiziologija rastlin 
(fotosinteza, rast in razvoj, razmnoževanje) 

Bioimproliga 
(didaktična igra) 

povezave med biološkimi koncepti 
(celostna biologija) 

 

 

Izobraževanje učiteljev 

Pri izvedbi projekta so sodelovali učitelji biologije z 22 partnerskih šol, pri čemer je imelo 24 učiteljev 
vlogo koordinatorjev. V razredu smo izvedli aktivnosti dvajsetkrat, pri čemer je sodelovalo 17 
učiteljev, 2 laboranta in 512 dijakov. Sodelujoči učitelji so bili deležni izobraževanja (uvajanja novih 
aktivnosti k pouku) v avtentičnem okolju svojih učilnic. Poleg tega smo učitelje izobraževali tudi na 
zaključnem seminarju za učitelje, ki se ga je udeležilo 53 učiteljev biologije in 22 laborantov. Vsak od 
učiteljev je aktivno sodeloval na treh praktičnih delavnicah, od katerih je vsaka prikazovala po eno 
praktično aktivnost. Sledila je razprava, na kateri smo obravnavali teoretično strokovno ozadje vseh 
izvedenih aktivnosti. 

Seznam učiteljev, ki so sodelovali pri izvedbi projekta, je prikazan v preglednici 8 (stran 34). 

 

Objave 

V okviru projekta smo pripravili spletne strani projekta, na katerih smo zbrali tudi gradiva za učitelje. 
Nekatera gradiva so učiteljem dostopna preko gesla – tako je učencem preprečen vpogled v določena 
gradiva (npr. rešitve delovnih listov). Gradiva za učitelje smo v tiskani obliki objavili kot priročnik. 
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Projektne aktivnosti smo v obliki predavanja predstavili na 2. hrvaškem botaničnem kongresu v 
Zagrebu (september 2007). V okviru projekta smo pripravili tudi predavanje in pisni prispevek za 
seminar za učitelje GENIalna prihodnost – genetika, determinizem in svoboda (oktober 2007). 

Na osnovi razgovorov z učitelji in učenci smo nekatere težavne oz. zanimive teme pripravili v obliki 
člankov za revijo Proteus, tako da so dostopni širši javnosti, služijo pa tudi popularizaciji biologije. 

 

Preglednica 2. Seznam projektnih objav 
 

Objava  

spletne strani projekta 
http://znanost-gre-v-solo.biologija.org 

internet- priloga 1 

Vilhar, Strgulc Krajšek, Zupančič, Jogan (2007): Znanost gre v šolo. 
Priročnik za izvedbo aktivnosti pri pouku biologije v gimnazijah in srednjih 
šolah. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo 

priročnik za učitelje – priloga 2 
(priložena knjiga) 

Delovni listi za izvedbo aktivnosti pri pouku biologije (dodatek k priročniku za 
učitelje, objava na spletnih straneh projekta) 

priloga 9 

Vilhar, Strgulc Krajšek, Jogan, Zupančič (2007): Science goes to school: 
A new approach to teaching biology in secondary schools. 2nd Croatian 
Botanical Congress with International Participation, Zagreb, Croatia. Book of 
Abstracts str. 169 

priloga 3 (predavanje) 

Vilhar (2007): Pomen biološkega znanja za splošno izobrazbo. GENIalna 
prihodnost – genetika, determinizem in svoboda. Zbornik prispevkov 
posveta, ZRSŠ in MŠŠ, str. 229-238 

priloga 4 (članek in predavanje) 

Vilhar (2007): Zakaj so rastline zelene? In zakaj nekatere rastline niso 
zelene? Proteus 69: 350-355 

priloga 5 (članek) 

Strgulc Krajšek, Jogan (2007): Kako do gametofitov praproti? Proteus 70: 
34-37 

priloga 6 (članek) 

Vilhar (2007): Zakaj jeseni listi spremenijo barvo? Proteus 70: 72-74 priloga 7 (članek) 

 

 

Obveščanje javnosti 

Na spletnih straneh projekta smo sproti objavljali obvestila za javnost. O projektnih aktivnostih je 
daljši članek objavil časopis Večer (priloga 8). Strokovno javnost smo s projektom seznanili v okviru 
predavanja na 2. hrvaškem botaničnem kongresu (priloga 3). 
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Poročilo o posameznih projektnih aktivnostih 

Aktivnost 1: 
Priprava in izvedba uvodne delavnice za učitelje s partnerskih šol 

Uvodna delavnica je potekala v soboto, 13. maja 2006 v Biološkem središču v Ljubljani. Delavnice se 
je udeležilo 20 učiteljev s partnerskih šol in vsi štirje člani ožje projektne skupine. Posebna gostja 
seminarja je bila mag. Minka Vičar, vodja predmetne skupine za biologijo na Zavodu Republike 
Slovenije za šolstvo. 

 

Program uvodne delavnice 

10.15 Barbara Vilhar: Predstavitev projekta Znanost gre v šolo 

 Gregor Zupančič: Predstavitev nekaterih idej za praktične aktivnosti 

11.00  Odmor 

11.15 Delo po skupinah (skupine: biologija celice in genetika, biologija rastlin in ekologija, 
sistematika in evolucija, biologija in fiziologija človeka) – vodji skupinskih aktivnosti: Simona 
Strgulc Krajšek, Nejc Jogan 

12.00 Kosilo 

13.00  Nadaljevanje razprave po skupinah in priprava kratkega poročila 

15.00 Poročanje posameznih skupin in razprava 

16.30 – 17.00 Zaključki in dogovor o nadaljnjem poteku projekta 

 

Posvet z učitelji na uvodni delavnici 

Glavne ugotovitve posveta z učitelji na uvodni delavnici so prikazane v poglavju Problemi pri pouku 
biologije v srednjih šolah (stran 4). Delo je potekalo v štirih skupinah, ki so obravnavale naslednje 
tematske sklope: biologija celice in genetika, sistematika in evolucija, biologija in fiziologija človeka 
ter biologija rastlin in ekologija. Pri razpravi v vsaki skupini je sodeloval en član ožje projektne 
skupine in štirje do pet učiteljev biologije. Zaključke posameznih delovnih skupin smo predstavili na 
skupni razpravi. Ob zaključku delavnice smo na osnovi ugotovitev zasnovali načrt za nadaljnje delo na 
projektu. 

Opomba: Poročila posameznih delovnih skupin so shranjena v arhivu projektne dokumentacije pri izvajalcu 
projekta. 
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Slika 2. Slike z uvodne delavnice 
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Anketa, izvedena na uvodni delavnici 

Anketo, ki smo jo izvedli med učitelji na uvodni delavnici, je izpolnilo 18 udeležencev. Anketni list je 
prikazan na sliki 3. Učitelji so delo na uvodni delavnici ocenili s povprečno oceno 4,7 (na lestvici 
od 1 do 5). 

Med posebnimi komentarji o delavnici so navedli naslednje: 

 anketa št. 5: dobro – vsebina, uporabnost, izmenjava mnenj in izkušenj; slabo – časovni 
izkoristek, razdrobljenost 

 anketa št. 6: ustvarjalno, koristno, vzpodbuda za nadaljnje delo 

 anketa št. 8: pravo viharjenje idej, sprejemanje idej drugih in uveljavljanje lastnih; še velikokrat 
tako 

 anketa št. 10: zelo zanimiva (upam, da tudi plodna) izmenjava mnenj in idej med kolegi; želel 
bi si jih več 

 anketa št. 11: zanimiva je bila izmenjava mnenj z drugimi učitelji; lepo bi bilo, če bi dejansko 
del teh laboratorijskih vaj (zamisli) zaživel v praksi 

 anketa št. 13: izmenjava mnenj; predaja naprej – konkretizacija; uresničenje želja 

 anketa št. 14: pohvalno 

 anketa št. 15: dobro prekomentirali vaje iz biologije človeka; več časa za druge skupine, 
seznanitev še z drugimi temami 

 anketa št. 16: zelo cenim pripravljenost fakultete, da se je vključila v reševanje problemov 
srednješolskega izobraževanja, ker je problemov zelo veliko 

 anketa št. 17: dragocena izmenjava mnenj, iskanje rešitev, pripravljenost delavcev fakultete je 
izredno dragocena 

 anketa št. 18: dobra se mi zdi izmenjava mnenj 

Opomba: Izpolnjeni anketni listi so shranjeni v arhivu projektne dokumentacije pri izvajalcu projekta. 
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Slika 3. Anketni list za učitelje s partnerskih šol, ki so se udeležili uvodne delavnice 
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Aktivnost 2: 
Razvijanje novih pristopov k pouku biologije 

Na osnovi ugotovitev uvodne delavnice smo na univerzi razvili posamezne praktične aktivnosti. Pri 
delu smo upoštevali sodobno strokovno literaturo. Aktivnosti smo preizkušali v laboratoriju, s 
posebnim ozirom na možne napake, ki bi jih pri izvedbi lahko naredili dijaki. Pripravili smo testna 
gradiva za učitelje in dijake. Nekatere aktivnosti smo pred preizkusno izvedbo na partnerskih šolah 
testirali s sodelovanjem dveh pedagoških delavcev na univerzi, ki izobražujeta bodoče učitelje 
biologije, študentov biologije, ki bodo postali učitelji, in študentov 1. letnika biologije. 

 

 

  

Slika 4. Razvoj aktivnosti v laboratoriju 
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Slika 5. Sodelovanje študentov biologije pri preizkušanju praktičnih aktivnosti na univerzi 
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Aktivnost 3: 
Izvedba novih pristopov k pouku biologije na partnerskih šolah 

Razvite aktivnosti smo preizkusili pri učnih urah biologije na 10 partnerskih šolah. Pri preizkušanju 
aktivnosti v razredu je sodelovalo 17 učiteljev in 2 laboranta. Skupaj je bilo v izvedbo zajetih 20 
razredov s 512 dijaki. Pred izvedbo učne ure smo se posvetovali z učiteljem, ki je tudi sodeloval pri 
izvedbi ure. Po učni uri smo se z učiteljem pogovorili o poteku učne ure in o predlogih za izboljšavo 
aktivnosti. Uspešnost izvedenih aktivnosti smo preverjali tudi z anketiranjem sodelujočih dijakov 
(ankete v arhivu projekta). 

 

Preglednica 3. Število udeležencev preizkusnih izvedb aktivnosti na partnerskih šolah 
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Št. razredov 3 1 0 1 4 2 3 1 1 2 18

Št. učiteljev 1 2 3 3 3 2 1 2 5 3 2 1 1 29

Razgovor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

Difuzija 1 1 1 3

Opisovanje 1 1 1 3

Ključi 1 1 1 3

Dihanje 1 1 1 2 5

Mišice 3 1 1 1 6

Difuzija 18 30 46 94

Opisovanje 31 30 61

Ključi 22 28 27 23 100

Dihanje 23 17 24 23 87

Mišice 14 81 25 20 30 170

Št. dijakov Skupaj 76 18 14 28 98 57 79 20 30 92 512

Izvedba: 
število 

razredov

Izvedba:
število dijakov
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Slika 6. Preizkušanje aktivnosti na partnerskih šolah 
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Aktivnost 4: 
Priprava gradiv 

Spletne strani projekta »Znanost gre v šolo« smo začeli objavljati maja 2006 (domača stran: 
http://znanost-gre-v-solo.biologija.org). Spletne strani vsebujejo obvestila za javnost in gradiva za 
učitelje, ki smo jih pripravili v okviru projekta. Na pobudo sodelujočih učiteljev smo začeli zbirati tudi 
gradiva za izvedbo praktičnih aktivnosti pri pouku biologije, ki so nam jih poslali posamezni učitelji 
biologije. Poleg javno dostopnih spletnih strani smo za sodelavce projekta objavljali tudi interne 
spletne strani. 

Gradiva za učitelje, ki obsegajo navodila za izvedbo aktivnosti, teoretično razlago in delovne liste za 
učence, smo objavili na spletnih straneh in kot priročnik. Ta gradiva so strokovno pregledali 
strokovnjaki z ustreznih področij. 

V okviru te aktivnosti smo pripravili tudi druge objave (glej seznam objav v preglednici 2 in priloge). 
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Aktivnost 5: 
Priprava in izvedba seminarja za učitelje biologije 

Seminar je potekal v soboto, 8. septembra 2007 v Biološkem središču v Ljubljani. Udeležilo se ga je 
53 učiteljev in 19 laborantov (od tega 25 učiteljev in 3 laboranti s partnerskih šol) ter vsi štirje člani 
ožje projektne skupine. Pri izvedbi seminarja so štirje partnerski učitelji sodelovali kot inštruktorji. 
Posebna gostja seminarja je bila mag. Minka Vičar, vodja predmetne skupine za biologijo na Zavodu 
Republike Slovenije za šolstvo. 

 

Program seminarja za učitelje 

8.30 Registracija, klepet ob kavi 

9.00 Pozdrav, predstavitev projekta Znanost gre v šolo,  
 Predstavitev aktivnosti, ki so bile razvite v okviru projekta 
 Program seminarja 

10.00 Razdelitev v skupine 

10.15 Praktične delavnice: 

Ura 1. skupina 2. skupina 3. skupina 4. skupina 

10.15-11.00 Dihanje Utrujanje mišic Difuzija Opazovanje in 
poimenovanje 

11.00-11.30 Odmor 

11.30-12.15 Določevalni ključ Dihanje Utrujanje mišic Difuzija 

12.30-13.15 Difuzija Določevalni ključ Dihanje Utrujanje mišic 
 

13.15 Kosilo 

14.30 Vodena strokovna diskusija o delavnicah 

16.30 Bio impro liga 

17.00 Zaključek seminarja Znanost gre v šolo 

 

Anketa, izvedena na seminarju za učitelje 

Spodaj so podrobno prikazani rezultati ankete. Anketo je oddalo 46 učiteljev (od 53 udeležencev) in  
13 laborantov (od 19 udeležencev). Učitelji so način razvoja aktivnosti, ki smo ga uporabili v 
projektu, ocenili s povprečno oceno 4,8 (na lestvici od 1 do 5). Seminar za učitelje so ocenili s 
povprečno oceno 4,7. Posamezne aktivnosti so dobile povprečno oceno od 3,9 do 4,8, smiselnost 
vključitve posameznih tem v projekt pa so učitelji ocenili s povprečno oceno 4,7 ali 4,8. Skoraj vsi 
učitelji bi prikazane aktivnosti uporabili pri svojem pouku (rezultati za posamezne aktivnosti od 84 % 
do 100 % učiteljev). Smiselnost nadaljevanja aktivnosti, podobnih pričujočemu prejektu, so 
učitelji ocenili s povprečno oceno 4,9. 
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Podatki o anketirancih 

Vloga v projektu Znanost gre v šolo  Število 

učitelj učitelj koordinator s partnerske šole 13  

 učitelj biologije s partnerske šole 11 46 

 učitelj biologije, udeleženec seminarja 22  

laborant laborant s partnerske šole 6 13 

 laborant, udeleženec seminarja 7  

neizpolnjeno   3 

 Število oddanih anket  62 

 Število vseh udeležencev  74 
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2. Delavnice 

 

Učitelji Laboranti
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»šolske« ocene od 1 do 5
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3. Razprava  
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4. Ostale dejavnosti  
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5. Načrti za naprej  
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Čemu bi morali dati največji poudarek v prihodnjih projektih, ki bi jih stroka pripravila za 
učitelje biologije in laborante? Vaši predlogi: 

Št. 
ankete 

Predlog 

 Učitelji 

1 praktične vaje 

2 praktične vaje 

6 prebavljanje snovi, hrane 

7 prenos znanja na učitelje 

10 praktično delo, vrednotenje znanja 

16 terensko delo 

17 fiziološke teme, gradiva prilagojena za uporabo v razredu - še več, laboratorijske vaje iz genetike

20 še več konkretnih in uporabnih vaj z razlago procesov - zlasti vaj iz fiziologije 

22 nadaljevanje razvijanja novih vaj in vsebin za popestritev pouka 

24 področje ekologije, bioindikacije, fiziologija rastlin in živali človeka 

25 uporabnost znanja, aplikacija v vsakdanjem življenju 

28 da bi za izvedbo vaj priučili laborante 

29 čimveč različnih praktičnih prikazov delovanja v živem svetu na podoben način kot do sedaj, 
novosti na našem področju, vrenje, cel. dihanje 

31 terensko delo iz ekologije 

35 še več izdelanih in preverjenih gradiv za praktično delo in vaje 

38 nadaljevanje projekta, saj gre za aktualne teme, strokovno in zanimivo podane 

40 genetika, ekologija, zelo pohvalno, le tako naprej 

41 primeri uporabe nove tehnologije pri pouku, predstavitev aktualnih tem, teren, ekskurzije, nove 
vaje, fiziologija 

43 fiziologija čutil 

44 posodobitev vaj iz čutil, katero iz vaj iz mikrobiologije, genetike, vajo iz fiziologije 

46 vaje s področja terenskega dela, botanika, fiziologija človeka - organizma... Hvala za vaše 
usmerjanje v pravilnejšo razlago pojmov, procesov, dogajanj. 

48 spoznavanje strokovnih novosti, eksperimentalno delo 

50 več različnih vaj na isto temo za bolj zahtevne dijake (4.letnik) ali tiste, ki manj znajo (1.letnik) 

51 čimveč uporabnih laboratorijskih vaj 

53 še druge praktične vaje 

56 laboratorijsko in terensko delo 

57 vsebina področij, ki jih ni tu: genetika, še kaj iz fiziologije človeka, procesi v celici 

58 delavnice naj bi trajale več časa, diskusija ob delavnici 

59 razvoj novih laboratorijskih vaj, terensko delo, izmenjava zanimivih internetnih povezav 

60 posodobitev učbenikov in delovnih zvezkov vaj 

62 nadaljujte s tem načinom dela: končno nekaj uporabnega za konkreten pouk, diskusija na vajo: 
poraba CO2 pri človeku: spol, masa ?, vsakič drugačen rezultat, ni nekaterih zadovoljivih sklepov
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 Laboranti 

3 praktične vaje 

15 veliko praktičnega dela in dobrih navodil 

18 vaje s področja zoologije in ekologije. Zakaj se pojavi krč v mišici.Kaj se zgodi z mišico, če se 
dotakneš električnega pastirja. 

23 genetika, ekologija 

61 čim več izvedb vaj - laborat. 

 Neznano 

13 delavnica, praktično delo, priprava in izvedba vaj fiziologija, botanika 

33 še naprej praktično delo z dobro teoretično razlago pojava ali ponazoritve 

 

 

Drugi komentarji (pripis na anketi ali e-pošta) 

Učitelj 1: 
Lepo je, da fakulteta skrbi za svoje diplomante, ki poučujejo na različnih šolah. Tega po moje doslej ni 
bilo - tega sodelovanja. Vsi ste ta pravi. Hvala. 
Učitelj 2: 
Seminar je bil SUPER. 

Učitelj 3: 
Včerajšnji seminar je bil super, kaj drugačnega vedno prav pride. Prosim za informacije o podobnih 
dogajanjih. Hvala. 

Učitelj 4: 
Nad sobotnim seminarjem sva bili z laborantko zelo navdušeni in mislim, da bova marsikaj lahko 
koristno uporabili pri pouku. 

Učitelj 5: 
Vse priznanje k delu vašega tima. Pripravili ste za nas zelo koristne stvari in vem, da ste za to porabili 
kar precej truda. Hvala. 

Učitelj 6: 
Sobotni seminar je bil odličen. Naučili smo se veliko in to nam v šoli zelo pomaga. Ta seminar bi bilo 
zelo dobro ponoviti za učitelje, ki v projektu niso sodelovali in teh metod ne poznajo. Mislim, da bi bili 
navdušeni. Seminar je odličen način, kako lahko učitelji dopolnijo znanje. Lep pozdrav in čestitke. 

Učitelj 7: 
Še enkrat pohvala za zanimiv sobotni seminar! 

Učitelj 8: 
Še enkrat hvala za vse. Bili ste odlični. 

Učitelj 9: 
V soboto na »Znanost gre v šolo« je bilo super. Vse kar ste pokazali in povedali je res uporabno. 
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Slika 7. Slike s seminarja za učitelje (1) 



Zaključno poročilo projekta Znanost gre v šolo       29 

 

 

  

 

Slika 8. Slike s seminarja za učitelje (2) 
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Aktivnost 6: 
Vrednotenje projekta 

Med izvedbo projekta smo sproti preverjali skladnost med načrtom in izvedenimi aktivnostmi 
(preglednica 4). Na uvodni in zaključni delavnici smo izvedli anketo med učitelji (glej ustrezna 
poglavja). Pri izvedbah aktivnosti na partnerskih šolah smo opravili ankete med učenci (anketni listi v 
arhivu projekta) in razgovore z učitelji, na osnovi katerih smo preverili uspešnost izvedbe učne ure in 
tudi popravili gradiva za izvedbo aktivnosti. 

10. marca 2007 smo kot spremljajočo aktivnost posveta »Biologija v šoli« (Sekcija za biološko 
izobraževanje Društva biologov Slovenije) organizirali sestanek s partnerskimi učitelji, ki se ga je 
udeležilo 19 partnerskih učiteljev. Na sestanku smo pregledali izvedene projektne dejavnosti in 
naredili načrt za nadaljnje delo. Ta sestanek predstavlja dodatno projektno aktivnost, ki v prijavi 
projekta ni bila načrtovana. 

Ob zaključku projekta smo v okviru aktivnosti »Vrednotenje projekta« pripravili tudi pričujoče 
poročilo. 

Preglednica 4. Ocena izvedbe posameznih projektnih aktivnosti 
 

Aktivnost Izvedba glede na načrt v prijavi projekta 

Priprava in izvedba uvodne delavnice za učitelje s 
partnerskih šol 

Aktivnost je bila izvedena v skladu z načrtom. 

Razvijanje novih pristopov k pouku biologije Aktivnost je bila izvedena v skladu z načrtom. 

Izvedba novih pristopov k pouku biologije na 
partnerskih šolah 

Aktivnost je bila izvedena v skladu z načrtom. 

Priprava gradiv Aktivnost je bila izvedena v skladu z načrtom. 

Priprava in izvedba seminarja za učitelje biologije Aktivnost je bila izvedena v skladu z načrtom. 

Vrednotenje projekta Aktivnost je bila izvedena v skladu z načrtom. 
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Rezultati projekta po udeležencih in indikatorjih 

Pri izvedbi projektnih aktivnosti je sodelovalo 64 učiteljev, 19 laborantov, 3 pedagoški delavci na 
univerzi, 1 zaposleni na ZRSŠ, 512 dijakov in 40 študentov (preglednica 5). Skupaj je bilo vseh 
udeležencev projekta 639. 

Na projektu so sodelovali učitelji iz vseh slovenskih regij (slika 9). Seznam sodelujočih pedagoških 
delavcev z njihovo vlogo v projektu je prikazan v preglednici 8.  

 

Preglednica 5. Pregled udeležencev projekta 
 

Udeleženec projekta 
Uvodna 

delavnica 
(maj 2006) 

Sestanek / 
izvedba na 

šoli 

Sestanek 
partnerjev 

(marec 2007)

Seminar za 
učitelje 

(september 
2007) 

Skupaj 

Učitelj 20 17 19 53 64 

Laborant  2  19 19 

Skupaj učitelji in laboranti 20 19 19 72 83 

Pedagoški delavec na univerzi  2  1 3 

Zaposleni na ZRSŠ 1  1 1 1 

Dijak  512   512 

Študent  40  1 40 

Skupaj (vsi udeleženci) 29 573 20 75 639 
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Slika 9. Število sodelujočih učiteljev po slovenskih regijah. 
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Preglednica 6. Pregled udeležbe posameznih šol na projektnih aktivnostih  
Oznake: K- učitelj koordinator, U – učitelj, L - laborant 

Gimnazija Jesenice gim. K K+1U K+1U+1L K+1L
Gimnazija Jurija Vege, Idrija gim. K K K+1L K+1L
Šolski center Postojna gim. 1U K+1U K+2U K+2U+1L
II. gimnazija Maribor gim. K+1U K+1U K+1U K+1U
Gimnazija Bežigrad gim. K K+1U K K
Šolski center Novo mesto, Srednja elektro 
šola in tehniška gimnazija str. gim. K K K+1U 1U

Gimnazija Litija gim. K K K K

Srednja šola za elektrotehniko in 
računalništvo, Ljubljana str. gim. K K+1U K+1U

Gimnazija Kranj gim. K K+1U K+1U
I. gimnazija v Celju gim. K+1U 1U 1U+1L
Šolski center Nova Gorica str. gim. K K 1U

Gimnazija Kočevje gim. K K
Gimnazija Ledina gim. K K+1U+1L
Gimnazija Škofja Loka gim. 2K 2K
Gimnazija Šentvid gim. K K+1U
Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična 
gimnazija gim. K K+1U

Ekonomska šola Novo mesto str. sr. šola K K
Gimnazija Brežice gim. K K
Gimnazija Celje-Center gim. 2K 1U

Ekonomska šola Kranj str. sr. šola K+1U+1L
Gimnazija Moste gim. K
Gimnazija Poljane gim. K

Gimnazija Ljubljana Šiška gim. --- --- --- 3U+1L

Gimnazija F. Miklošiča, Ljutomer gim. --- --- --- 2U+1L

Šolski center Celje, Gimnazija Lava str. gim. --- --- --- 2U+1L

Biotehniški center Naklo - srednja šola str. sr. šola --- --- --- 2U

Srednja šola Slovenska Bistrica str. sr. šola --- --- --- 2U

Ekonomska gimnazija in srednja šola 
Radovljica str. gim. --- --- --- 1U+1L

Gimnazija Tolmin gim. --- --- --- 1U+1L
Škofijska gimnazija Vipava gim. --- --- --- 1U+1L
Šolski center Krško - Sevnica str. sr. šola --- --- --- 1U+1L

Šolski center Velenje, gimnazija gim. --- --- --- 1U+1L

Srednja šola Srečka Kosovela, Sežana str. sr. šola --- --- --- 1U+1L

Srednja šola Vino Pilon, Ajdovščina str. sr. šola --- --- --- 1U+1L

Gimnazija Novo mesto gim. --- --- 1U 1U

Dvojezična srednja šola Lendava str. sr. šola --- --- --- 1U

Gimnazija in ekonomska srednja šola 
Trbovlje str. gim. --- --- --- 1U

Ginnasio Gian Rinaldo Carli, Koper-
Capodistria gim. --- --- --- 1U

ŠČV - splošna in strokovna gimnazija 
Velenje gim. --- --- --- 1U

Šolski center Rudolfa Maistra, Kamnik gim. --- --- --- 1L

BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska 
šola str. gim. --- --- --- 1L

Biotehniška šola Maribor str. sr. šola --- --- --- 1L

Partnerska šola (udeležba na 3 aktivnostih)

Partnerska šola (udeležba na 2 aktivnostih)

Partnerska šola (udeležba na 1 aktivnosti)

Druge šole

Šola Vrsta šole

Partnerska šola (udeležba na 4 aktivnostih)

Seminar 
za učitelje

Sestanek / 
izvedba na 

šoli

Uvodna 
delavnica

Sestanek 
partnerjev 

(marec 
2007)



Zaključno poročilo projekta Znanost gre v šolo       33 

 

Glede na indikatorje je projekt dosegel ali presegel načrtovano, razen na področju števila šol 
(preglednica 7). Pri tem velja omeniti, da je bilo dejansko zanimanje za projekt med učitelji na 
partnerskih in drugih šolah večje, kot smo pričakovali. Glavni razlog za nekoliko manjše število 
vključenih šol je dejstvo, da smo za zaključni seminar za učitelje praviloma prejeli po več prijav z 
vsake šole. Na predlog partnerskih učiteljev smo na seminar povabili tudi laborante. Zato smo morali 
šole, ki so se prijavile pozno, zaradi omejenega števila delovnih mest v laboratorijih zavrniti (okrog 20 
zavrnjenih prijav). Učitelji, ki so se zaključnega seminarja udeležili, so predlagali, da bi bilo treba 
delavnico ponoviti in organizirati tudi več manjših delavnic, ki bi podrobno obravnavale posamezne 
praktične aktivnosti. 

 

Preglednica 7. Pregled rezultatov projekta po indikatorjih 
 

Indikator Načrtovano Realizirano Razlika do ciljne 
vrednosti 

Gimnazije in druge srednje šole 
partnerske šole 
druge šole 

60 
22 
38 

40 
22 
18 

-20 
0 

-20 

Sodelujoči učiteljia 
učitelji s partnerskih šol 
učitelji z drugih šol 

73 
23 
50 

83 
33 
60 

+10 
+10 
+10 

Število ur izobraževanja 235 591 +356 

Število svetovalnih ur 830 851 +21 

Število ur izvedbe aktivnosti 1260 1529 +269 

Število strokovnih publikacij 1 1 (+5)b (+5) 

Število novo razvitih spletnih 
strani 

50 57 +7 

Število raziskav pedagoške prakse 4 4 0 

Število izvedenih evalvacij 13 14 +1 
a Poleg učiteljev je v projektu sodelovalo tudi 512 dijakov in 40 študentov. 
b Poleg načrtovanega priročnika za učitelje smo izdali tudi 5 drugih publikacij (glej preglednico 2 in priloge). 
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Preglednica 8. Seznam pedagoških delavcev, ki so bili udeleženci projekta, in njihova vloga pri izvedbi projekta 
  k – učitelj koordinator na partnerski šoli, (v) – pomoč pri vodstvu delavnic na zaključnem seminarju za učitelje. 
 

 Priimek in ime Šola Vrsta šole Partnerska 
šola Učitelj Laborant 

Uvodna 
delavnica 
(maj 2006) 

Sestanek 
partnerjev 

(marec 2007) 

Sestanek / 
izvedba na 

šoli 

Seminar za 
učitelje  

(sept. 2007) 

1 Klančičar Dejan Ekonomska šola Novo mesto str. sr. šola + k  +   + 

2 Lavrič Marija  Ekonomska šola Kranj str. sr. šola + k     + 

3 Šet Pavel  Gimnazija Brežice gim. + k  +   + 

4 Ogrizek Saša  Gimnazija Celje-center gim. + k  +    

5 Oblak Irena  Gimnazija Jesenice gim. + k  + + + + 

6 Kukec Vanda  Gimnazija Kranj gim. + k  + +  + 

7 Holnthaner Zorec Katja  II. gimnazija Maribor gim. + k  + + + + (v) 

8 Škornik Metka  Gimnazija Bežigrad gim. + k  + + + + (v) 

9 Tratnik Mihael  Gimnazija Šentvid gim. + k   +  + 

10 Jagarinec Tatjana  I. gimnazija v Celju gim. + k  +    

11 Šušmelj Andrej  Šolski center Nova Gorica str. gim.. + k  +  +  

12 Hočevar Andreja  Gimnazija Moste gim. + k  +    

13 Kretič Ina  Gimnazija Ledina gim. + k  +   + 

14 Perko Bašelj Alenka  Srednja šola za elektrotehniko 
in računalništvo, Ljubljana 

str. gim.. + k   + + + 

15 Bavec Ana  Zavod sv. Stanislava, Škofijska 
klasična gimnazija 

gim. + k +  +  + 

16 Čugura Majda  Šolski center Postojna gim. + k   + + + 

17 Mavrič Klenovšek 
Valentina  

Šolski center Novo mesto, 
Srednja elektro šola in tehniška 
gimnazija 

str. gim.. + k  + + +  

18 Mravlja Mojca  Gimnazija Škofja Loka gim. + k  +   + 

19 Česnik-Vončina Irena  Gimnazija Jurija Vege, Idrija gim. + k  + + + + 
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 Priimek in ime Šola Vrsta šole Partnerska 
šola Učitelj Laborant 

Uvodna 
delavnica 
(maj 2006) 

Sestanek 
partnerjev 

(marec 2007) 

Sestanek / 
izvedba na 

šoli 

Seminar za 
učitelje  

(sept. 2007) 

20 Černe Iztok  Gimnazija Litija gim. + k  + + + + 

21 Koprivnikar Nataša  Gimnazija Poljane gim. + k   +   

22 Potisk Zorka  Gimnazija Kočevje gim. + k    + + 

23 Kamenšek Gajšek 
Majda  

Gimnazija Celje-center gim. + k  +    

24 Žakelj Vesna  Gimnazija Škofja Loka gim. + k  + +  + 

25 Kuralt Milenka  Gimnazija Jesenice gim. + +   + +  

26 Devetak Bernarda  II. gimnazija Maribor gim. + +  + + + + (v) 

27 Arnuš Uroš  I. gimnazija v Celju gim. + +  + +   

28 Žagar Cvetka  Šolski center Postojna gim. + +  + + + + 

29 Kocjančič Tomazin Ana  Šolski center Postojna gim. +  +    + 

30 Kučan Aleksandra 
Saška  

Srednja šola za elektrotehniko 
in računalništvo, Ljubljana 

str. gim.. + + +   + + 

31 Vencelj Marija Maruša  Gimnazija Kranj gim. + +   +  + 

32 Gorjan Alenka  Gimnazija Ledina gim. + +     + 

33 Gasser Andreja  Ekonomska šola Kranj str. sr. šola + +     + 

34 Škrlj Manjolović Metka  Šolski center Postojna gim. + +    + + (v) 

35 Kmet Andreja  Šolski center Novo mesto, 
Srednja zdravstvena in 
kemijska šola 

str. sr. šola + +    + + 

36 Egart Mateja Gimnazija Jesenice gim. +  +   + + 

37 Štucin Zdravka Gimnazija Jurija Vege, Idrija gim. +  +   + + 

38 Podobnik Andrej  Gimnazija Bežigrad gim. + +   +   

39 Jontes Milan Gimnazija Ljubljana Šiška gim.  +     + 

40 Oblak Vesna Gimnazija Ljubljana Šiška gim.   +    + 

41 Hiršelj Vida Šolski center Krško - Sevnica str. sr. šola   +    + 
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 Priimek in ime Šola Vrsta šole Partnerska 
šola Učitelj Laborant 

Uvodna 
delavnica 
(maj 2006) 

Sestanek 
partnerjev 

(marec 2007) 

Sestanek / 
izvedba na 

šoli 

Seminar za 
učitelje  

(sept. 2007) 

42 Bizjak Vida Srednja šola Srečka Kosovela, 
Sežana 

str. sr. šola   +    + 

43 Černigoj Jasmina  Srednja šola Srečka Kosovela, 
Sežana 

str. sr. šola  +     + 

44 Rep Mojca  Biotehniška šola Maribor str. sr. šola   +    + 

45 Lotrič Silva  Gimnazija Ledina gim.   +    + 

46 Zupančič Irena  Ekonomska šola Kranj str. sr. šola   +    + 

47 Manič Vera Srednja šola Slovenska Bistrica str. sr. šola  +     + 

48 Brvar Vlasta Gimnazija Šentvid gim.  +     + 

49 Divjak Malavašič Maja Šolski center Krško - Sevnica str. sr. šola  +     + 

50 Germ Tanja Srednja šola Slovenska Bistrica str. sr. šola  +     + 

51 Vrhovski Vesna Gimnazija F. Miklošiča, 
Ljutomer 

gim.  +     + 

52 Meznarič Marija Gimnazija F. Miklošiča, 
Ljutomer 

gim.  +     + 

53 Koroša Sonja Gimnazija F. Miklošiča, 
Ljutomer 

gim.   +    + 

54 Marković Jasna  I. gimnazija v Celju gim.   +    + 

55 Nardin Helena Šolski center Celje, Gimnazija 
Lava 

str. gim..  +     + 

56 Špegel Berdič Bernarda  Gimnazija Celje-center gim.  +     + 

57 Kresnik Marija Šolski center Celje, Gimnazija 
Lava 

str. gim..  +     + 

58 Božinovič Aleksandar Šolski center Celje, Gimnazija 
Lava 

str. gim..   +    + 

59 Pregeljc Nadja Škofijska gimnazija Vipava gim.   +    + 

60 Brajkovič Brigita Zavod sv. Stanislava: Škofijska 
klasična gimnazija 

gim.  + +    + 



Zaključno poročilo projekta Znanost gre v šolo       37 

 

 Priimek in ime Šola Vrsta šole Partnerska 
šola Učitelj Laborant 

Uvodna 
delavnica 
(maj 2006) 

Sestanek 
partnerjev 

(marec 2007) 

Sestanek / 
izvedba na 

šoli 

Seminar za 
učitelje  

(sept. 2007) 

61 Breščak Irena  Škofijska gimnazija Vipava gim.  +     + 

62 Lepen Narić Sabina Gimnazija Ljubljana Šiška gim.  +     + 

63 Marušič Sonja  Srednja šola Vino Pilon, 
Ajdovščina 

str. sr. šola  +     + 

64 Slokar Franc Srednja šola Vino Pilon, 
Ajdovščina 

str. sr. šola   +    + 

65 Ropret Francka Ekonomska gimnazija in 
srednja šola Radovljica 

str. gim..   +    + 

66 Mencinger Marta Ekonomska gimnazija in 
srednja šola Radovljica 

str. gim..  +     + 

67 Kovač Ildikó Dvojezična srednja šola 
Lendava 

str. sr. šola  +     + 

68 Černelč Eva I. gimnazija v Celju gim.  +     + 

69 Zabrič Majda  Šolski center Rudolfa Maistra, 
Kamnik 

gim.   +    + 

70 Štimac Irena  ŠČV - splošna in strokovna 
gimnazija Velenje 

gim.  +     + 

71 Jug Klavdija Šolski center Velenje, 
gimnazija 

gim.  +     + 

72 Tešanovič Zala Šolski center Velenje, 
gimnazija 

gim.   +    + 

73 Vovk Marjeta Biotehniški center Naklo - 
srednja šola 

str. sr. šola  +     + 

74 Kastelic Švab Meta Biotehniški center Naklo - 
srednja šola 

str. sr. šola  +     + 

75 Lavrač Irena  Gimnazija in ekonomska 
srednja šola Trbovlje 

str. gim..  +     + 

76 Čujec Irena  Gimnazija Tolmin gim.  +     + 

77 Glasnović Peter Ginnasio Gian Rinaldo Carli, 
Koper-Capodistria 

gim.  +     + 
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 Priimek in ime Šola Vrsta šole Partnerska 
šola Učitelj Laborant 
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učitelje  
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78 Kočar Marija Gimnazija Novo mesto gim.  + +     

79 Černe Hladnik Helena Gimnazija Ljubljana Šiška gim.  +     + 

80 Sovdat Martina Gimnazija Tolmin gim.   +    + 

81 Ozimek Boštjan  BIC Ljubljana, Gimnazija in 
veterinarska šola 

str. gim..   +    + 

82 Ušaj Gulin Ksenja  Šolski center Nova Gorica str. gim..  +     + 

83 Durmič Tatjana  Gimnazija Novo mesto gim.  +    + + 

84 Vičar Minka Zavod RS za šolstvo ZRSŠ    +   + 

85 Strgar Jelka Univerza v Ljubljani, 
Biotehniška fakulteta, Oddelek 
za biologijo 

univ.      +  

86 Vrščaj Dušan  Univerza v Ljubljani, 
Biotehniška fakulteta, Oddelek 
za biologijo 

univ.      +  

87 Tomažič Iztok  Univerza v Ljubljani, 
Biotehniška fakulteta, Oddelek 
za biologijo 

univ.       + 
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Smernice in priporočila za posodabljanje biološkega 
izobraževanja 

Problemi biološkega izobraževanja v mednarodnem merilu 

Poučevanje biologije na vseh stopnjah izobraževanja doživlja velike spremembe po vsem svetu. 
Glavna razloga za spremembe sta hiter napredek sodobne biološke znanosti in vse večji družbeni 
pomen biologije (npr. v zvezi z genetskim inženiringom in trajnostnim razvojem). Biološko znanje 
postaja pomembno za sprejemanje informiranih osebnih in družbenih odločitev (npr. referendumi, 
odločitve o postopkih zdravljenja, skrb za varstvo narave in okolja; Vilhar, 2007). 

V različnih državah imajo pri uvajanju novosti v biološko izobraževanje precej težav, povsod pa 
poudarjajo, da je temeljita prenova poučevanja biologije dolgoročen proces (Mervis, 2002; Vilhar, 
2007). Prenova mora zajeti posodobitev učnih načrtov in učbenikov, predvsem pa zahteva obsežno 
strokovno izobraževanje aktivnih učiteljev in spremembe pri izobraževanju novih učiteljev. Poseben 
problem predstavlja vzpodbujanje znanstvenega načina razmišljanja pri učencih, saj je filozofija 
znanosti v šolah pogosto napačno predstavljena kot zbirka receptov, po katerih opravljamo »poskuse« 
(National Research Council, 2002, 2005; Bonner, 2004; Mervis, 2006; Moore, 2007). 

Učitelji biologije na sekundarni stopnji izobraževanja iz različnih evropskih držav poročajo o 
podobnih problemih: preobremenjen in nesodoben učni načrt, nesodobni učbeniki, premalo »pravega« 
praktičnega dela, neustrezni pristopi k podajanju snovi, nezadostno sprotno strokovno izobraževanje 
učiteljev, pomanjkanje vzpodbujanja učiteljeve ustvarjalnosti in avtonomije, pomanjkanje navdušenja 
med učitelji in učenci (Moore, 2007). 

Poučevanje biologije v šoli zaostaja za hitrim napredkom biološke znanosti. V šoli bi morali biti 
učenci seznanjeni z »novo« biologijo – s celostnim pristopom k razumevanju bioloških konceptov in 
povezav med njimi. Nova biologija je izjemno interdisciplinarna in uporablja orodja fizike, kemije, 
matematičnega modeliranja, računalništva, geologije, meteorologije itd. Nova odkritja in nove pristope 
k biologiji je mogoče predstaviti učencem v šoli, vendar mora biti za to učitelj dobro strokovno 
izobražen (Moore, 2003, 2007). Če nova biologija v šoli ni pravilno predstavljena, se učenci odločajo 
o tem, ali bodo študirali biologijo, na osnovi napačne in zastarele predstave, da je biologija »mehka« 
znanost. 

Zaradi nujnih temeljnih sprememb v pristopu k biološkemu izobraževanju morajo pri posodabljanju 
pouka sodelovati strokovnjaki z univerz in drugih raziskovalnih ustanov (Cech, 2003; Bhattacharjee, 
2005; Moore, 2007). Trenutno veliko znanstvenikov sodeluje pri prenovi poučevanja prostovoljno in 
brez ustreznega priznanja njihovega dela, saj tovrstne aktivnosti znanstvenikov večinoma niso 
sistemsko financirane in vzpodbujane (Leshner, 2007; Moore, 2007). 

Sodobno poučevanje biologije zahteva vse večje strokovno znanje in široko naravoslovno 
razgledanost učitelja. Zato je izjemnega pomena novačenje odličnih študentov za poklic učitelja 
biologije, potrebne pa so tudi spremembe v poučevanju bodočih učiteljev (National Research Council, 
2000b; Marshall, 2006; Otero in sod., 2006). Za kakovosten pristop k pouku so vedno bolj pomembne 
tudi raziskovalne izkušnje učitelja v »pravi znanosti«. Zato v nekaterih državah aktivno novačijo 
doktorje znanosti, da se odločijo za poklic učitelja (National Research Council, 2000a). 
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Izkušnje projekta Znanost gre v šolo 

Na osnovi izkušenj med izvedbo projekta lahko opredelimo nekatere probleme, ki se pojavljajo v 
slovenskem prostoru, in predlagamo možnosti za posodobitev pouka pri predmetu biologija. 

Vsi zgoraj našteti mednarodni problemi biološkega izobraževanja se pojavljajo tudi v naših šolah. Na 
ravni osnovne in srednje šole je potrebno temeljito in obsežno doizobraževanje učiteljev, ki ga mora 
spremljati ustrezna podpora (gradiva za učitelje, spletne strani, učbeniki ipd.). Pri nas so imeli učitelji 
doslej dokaj malo tovrstne podpore in mnogi predvsem pri izvedbi praktičnih aktivnosti uporabljajo 
zastarelo gradivo, ker drugega pač ni. Za uvedbo novega koncepta biologije v šolo je tako nujno 
potreben organiziran pristop k izobraževanju učiteljev. Pri tem je poseben problem uvajanje novih 
praktičnih aktivnosti (poskusov, raziskav, terenskega dela ipd.). 

Projekt Znanost gre v šolo predstavlja pilotski projekt, pri katerem smo preizkusili nov pristop k 
posodabljanju pouka biologije. Zasnova projekta temelji na podobnih projektih v drugih državah 
(Mervis, 2002). Naše izkušnje pri izvedbi projekta so podobne tistim v drugih državah. Na začetku 
projekta so bili sodelujoči učitelji nekoliko zadržani, vendar so pokazali pripravljenost za sodelovanje. 
Po izvedbi praktičnih aktivnosti pri pouku na partnerskih šolah in ob izobraževanju na zaključni 
delavnici pa so pokazali navdušenje in izrazili mnenje, da je projekt koristen prispevek k posodobitvi 
pouka biologije. To izkazujejo tudi zelo dobri rezultati ankete med učitelji (glej poglavje Anketa, 
izvedena na seminarju za učitelje na strani 19), pri čemer velja posebej omeniti, da so učitelji 
pripravljeni nove aktivnosti uporabljati pri pouku. Učiteljem smo predstavili dva poskusa, pri katerih 
se uporablja računalniško podprto merilno opremo Vernier. To opremo imajo vse gimnazije, vendar je 
doslej učitelji biologije večinoma niso uporabljali. Pri izvedbi učnih ur na šolah so bili tudi sodelujoči 
dijaki motivirani in navdušeni nad popestritvijo pouka. 

Naše razprave z učitelji kažejo, da učitelji potrebujejo obsežno podporo predvsem na dveh področjih: 
 strokovno vsebinsko izobraževanje o odkritjih sodobne biologije (vključno z vidiki uporabnosti 

odkritij ter s tem povezanimi družbenimi in etičnimi problemi) 
 izobraževanje o tem, kako vsebine ustrezno predstaviti pri pouku (podprto z ustreznimi gradivi 

v slovenskem jeziku) 

Zanimanje učiteljev za izobraževanje o sodobnih bioloških temah in družbenih vidikih uporabe 
biološkega znanja je pokazal nedavni dvodnevni posvet GENIalna prihodnost – genetika, 
determinizem in svoboda (Biološka znanost in družba), ki se ga je udeležilo 160 učiteljev. (Pri 
organizaciji posveta smo sodelovali trije strokovnjaki iz ožje projektne skupine projekta Znanost gre v 
šolo.) 

Ob izvedbi projekta Znanost gre v šolo se je izkazalo, da morajo biti v izobraževanje ustrezno 
vključeni tudi laboranti, saj ti le tako lahko nudijo učiteljem ustrezno podporo pri izvedbi pouka. 

Med izvedbo projekta se je pokazalo, da je bilo sodelovanje med strokovnjaki in učitelji ustvarjalno in 
koristno za oba partnerja. Ugotovili smo, da razvoj in preizkušanje praktičnih aktivnosti ter priprava 
kakovostnih strokovnih gradiv za učitelje in učence od strokovnjakov zahtevajo zelo velik vložek dela. 
Pri tem naj omenimo, da smo sodelujoči strokovnjaki na osnovi sodelovanja na projektu spremenili 
nekatere pristope k našemu lastnemu poučevanju študentov, tako da so se pozitivni učinki projekta 
delno prelili tudi na raven univerzitetnega izobraževanja. Ob tem pa je problem neurejeno 
nagrajevanje strokovnjakov za tovrstno delo in upoštevanje teh aktivnosti pri njihovem strokovnem 
napredovanju in pri razdeljevanju sredstev za financiranje raziskovalnih projektov. Na ta problem smo 
že predhodno opozorili v kontekstu aktivnosti za promocijo naravoslovnih študijev (Vilhar, 2005). 
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Glede na naše izkušnje in izkušnje podobnih projektov v tujini menimo, da bi podoben pristop k 
posodobitvi pouka, kot smo ga v okviru projekta Znanost gre v šolo preizkusili za predmet biologija, 
lahko uvedli tudi za druge naravoslovne predmete. 

Glede tehnične izvedbe projekta ugotavljamo, da vodenje projekta zahteva izjemno obsežno 
administrativno delo. Problem predstavlja tudi relativno pozno izplačevanje zahtevkov za izplačilo 
stroškov projekta, saj mora tako fakulteta za daljše obdobje v celoti kriti stroške iz lastnih sredstev. Za 
izvedbo aktivnosti našega projekta je bilo nekoliko neustrezno obdobje projekta, ki je zajemalo eno 
šolsko leto (obdobje pouka, v katerem smo lahko izvajali obiske po šolah) z dvema obdobjema 
počitnic. 

Predlogi za izboljšanje kakovosti biološkega izobraževanja v 
slovenskih šolah 

Glede na to, da učitelji odločno podpirajo tako pristop k posodabljanju biološkega izobraževanja, ki 
smo ga preizkusili v pričujočem projektu, kot tudi nadaljevanje tovrstnih aktivnosti (glej poglavje 
Anketa, izvedena na seminarju za učitelje na strani 19), predlagamo, da v prihodnosti nadaljujemo z 
izvajanjem podobnih projektov. Posebej opozarjamo na to, da smo v projekt Znanost gre v šolo zaradi 
kratkega obdobja trajanja projekta lahko zajeli le majhen del problemov pouka biologije, ki smo jih 
identificirali na uvodni delavnici (primerjaj poglavje Problemi pri pouku biologije v srednjih šolah na 
strani 4 in preglednico 8). Poleg tega ravnokar posodabljamo učne načrte za osnovno šolo in gimnazijo 
(učni načrti v zaključni fazi priprave), v katere smo poskušali uvesti nov, konceptualni pristop k pouku 
biologije. Te novosti bodo zahtevale dodatno podporo učiteljem. Intenzivno sodelovanje 
strokovnjakov z različnih področij biologije bo zahtevala tudi ustrezna posodobitev študijskega 
programa za učitelje biologije v okviru Bolonjske prenove univerze (Bonner, 2004). 

Za izboljšanje kakovosti pouka biologije v naših šolah predlagamo naslednje: 

 Nujno je povečanje obsega obveznega sprotnega izobraževanja aktivnih učiteljev biologije, ki 
mora biti podprto s pripravo kakovostnih strokovnih gradiv v slovenskem jeziku (vključno s 
posodobitvijo učbenikov). Pri tem mora izobraževanje vključevati tako strokovno vsebinsko 
izobraževanje o odkritjih sodobne biologije (vključno z vidiki uporabnosti odkritij ter s tem 
povezanimi družbenimi in etičnimi problemi) kot tudi izobraževanje o tem, kako vsebine ustrezno 
predstaviti pri pouku. V povezavi s posodabljanjem učnih načrtov moramo posebno pozornost 
posvetiti načinom za spodbujanje razumevanja bioloških konceptov in povezav med njimi pri 
učencih kot tudi razumevanja tega, kako deluje znanost, in razvijanju znanstvenega načina 
razmišljanja in videnja sveta. 

 Posebno pozornost moramo posvetiti uvajanju sodobnih praktičnih aktivnosti k pouku biologije. 
Z aktivnim raziskovanjem lahko namreč učenci poglobijo razumevanje bioloških konceptov in 
dobijo vpogled v to, kako znanost deluje. Tovrstne aktivnosti učence tudi vzpodbujajo, da se 
odločijo za študij naravoslovja. V izobraževanje morajo biti poleg učiteljev ustrezno vključeni 
tudi laboranti, saj ti le tako lahko nudijo učiteljem ustrezno podporo pri izvedbi pouka. 

 Posodobitev pouka biologije lahko podpremo z izvajanjem projektov partnerstva fakultet in šol, 
podobnim pričujočemu projektu. Ob tem zaradi intenzivnosti dela, obsega problemov in nujnih 
sprememb v biološkem izobraževanju, nujnosti sodelovanja strokovnjakov ter možnosti za 
dolgoročnejše načrtovanje dela predlagamo, da se trajanje tovrstnih projektov podaljša na 
obdobje petih let oz. vsaj treh let. 



Zaključno poročilo projekta Znanost gre v šolo       42 

 

 Poleg večjega obsega sprotnega izobraževanja aktivnih učiteljev moramo dovolj veliko pozornost 
nameniti tudi ustrezni posodobitvi univerzitetnih programov, na katerih se izobražujejo bodoči 
učitelji biologije. 

 Na državni ravni moramo uvesti ukrepe za povečanje zanimanja za poklic učitelja biologije med 
odličnimi študenti. Za univerzitetne diplomirane biologe (po starem sistemu študija) oz. magistre 
bioloških programov (po bolonjskem sistemu študija) ter za doktorje bioloških znanosti moramo 
urediti možnost za pridobitev naziva profesor biologije z ustreznim doizobraževanjem, ki v 
dovolj velikem obsegu obravnava sodobne pristope k poučevanju biologije. 

 Pri posodabljanju pouka biologije je nujno sodelovanje strokovnjakov za posamezna področja 
biologije. Pri tem predstavlja veliko težavo dejstvo, da pri nas strokovnjaki za tovrstne aktivnosti 
niso ustrezno nagrajeni (npr. z upoštevanjem teh dejavnosti pri strokovnem napredovanju in 
razdeljevanju finančne podpore za raziskovalne projekte). Ta problem moramo urediti na državni 
ravni in na ravni univerz in raziskovalnih ustanov. 

 Posodabljanje pouka biologije bi morali na državni ravni dolgoročno načrtovati in tovrstnim 
aktivnostim zagotoviti ustrezno dolgoročno finančno podporo. 
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Zahvala 

Zahvaljujemo se vsem učiteljem, laborantom in učencem s partnerskih šol, ki so nam pomagali izbrati 
primerne teme, komentirali in dopolnjevali gradiva, ki smo jih pripravili, in nam omogočili testiranje 
aktivnosti na šolah. Hvala učiteljem in laborantom za pohvalne in tudi kritične odzive na izvedbe 
aktivnosti ter za mnoge predloge za izboljšave. Dijakom se zahvaljujemo za aktivno sodelovanje, 
kritičnost in zanimive razprave, ki so vodile k dopolnitvam in popravkom delovnih listov. 

Pri izvedbi projekta so aktivno sodelovali naslednji učitelji s partnerskih šol: Uroš Arnuš (I. gimnazija 
v Celju), Ana Bavec (Zavod Sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija), Iztok Černe (Gimnazija 
Litija), Irena Česnik-Vončina (Gimnazija Jurija Vege Idrija), Majda Čugura (Šolski center Postojna, 
Gimnazija Postojna), Bernarda Devetak (II. Gimnazija Maribor), Andreja Hočevar (Gimnazija Moste), 
Katja Holnthaner Zorec (II. Gimnazija Maribor), Tatjana Jagarinec (I. gimnazija v Celju), Majda 
Kamenšek Gajšek (Gimnazija Celje – Center), Dejan Klančičar (Ekonomska šola Novo mesto), Nataša 
Koprivnikar (Gimnazija Poljane), Ina Kretič (Gimnazija Ledina), Vanda Kukec (Gimnazija Kranj), 
Milenka Kuralt (Gimnazija Jesenice), Marija Lavrič (Ekonomska šola Kranj), Valentina Mavrič 
Klenovšek (ŠC Srednja elektro šola in tehniška gimnazija Novo Mesto), Mojca Mravlja (Gimnazija 
Škofja Loka), Irena Oblak (Gimnazija Jesenice), Saša Ogrizek (Gimnazija Celje – Center), Alenka 
Perko Bašelj (Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo Ljubljana), Zorka Potisk (Gimnazija 
Kočevje), Pavel Šet (Gimnazija Brežice), Metka Škornik (Gimnazija Bežigrad), Metka Škrlj 
Manojlovič (Šolski center Postojna, Gimnazija Postojna), Andrej Šušmelj (Šolski center Nova Gorica, 
Gimnazija Nova Gorica), Mihael Tratnik (Gimnazija Šentvid), Cvetka Žagar (Šolski center Postojna, 
Gimnazija Postojna) in Vesna Žakelj (Gimnazija Škofja Loka). 

Za sodelovanje na izvedbah aktivnosti na šolah se zahvaljujemo tudi naslednjim učiteljem in 
laborantom: Tatjani Durmič, Mateji Egart, Bredi Filipovič, Manci Kapš, Andreji Kmet, Jožici Kocjan, 
Urški Košak, Aniti Mustač, Zdravki Štucin in Florjani Žigon. Pri preizkušanju praktičnih aktivnosti na 
univerzi sta sodelovala  Jelka Strgar in  Dušan Vrščaj. 

Andrej Podobnik (Gimnazija Bežigrad) nam je na osnovi svojih učiteljskih izkušenj znal svetovati, 
kadar smo bili v zagati, in je strokovno pregledal gradivo. 

Projekt Znanost gre v šolo je potekal na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v 
Ljubljani. Hvala vsem sodelavcem s Katedre za botaniko in Katedre za zoofiziologijo za uporabo 
laboratorijev in opreme ter zanimive razprave. Še posebej se zahvaljujemo Alešu Kladniku za 
fotografiranje, skeniranje, mikroskopiranje, barvanje različnega materiala za pripravo aktivnosti ter 
urejanje in strokovni pregled priročnika. Tinka Bačič in Peter Stušek sta sodelovala pri strokovnem 
pregledu priročnika. Tjaša Pogačnik Lipovec in Sabina Anžlovar sta nam pomagali pri urejanju, 
fotokopiranju in raznašanju dokumentov, nabiranju materiala in kuhanju kave. Pri preizkušanju novih 
aktivnosti so nam navdušeno priskočili na pomoč študenti biologije. 

Hvala tudi vodstvu Biotehniške fakultete za podporo pri pripravi in izvedbi projekta, še posebej 
prof. dr. Jožetu Ostercu, prof. dr. Janezu Hribarju in prof. dr. Mihaelu J. Tomanu. Priprava poročil ne 
bi bila mogoča brez Mire Potočnik, Mateje Lenič, Jureta Dernovška, Milene Prosen, Jane Potepan in 
Urške Igličar. 
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Priloge 

Verzija poročila, objavljena na spletnih straneh, ne vsebuje prilog. Nekatere priloge so objavljene na 
spletni strani http://znanost-gre-v-solo.biologija.org/gradiva.htm#druge-teme 




