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Somrak zdrave pameti
v šolskih klopeh
Barbara Vilhar

P
oleg tega, da morajo biti ljudje
strokovno podkovani, mora
biti v državi tudi ustrezno raz-
merje med različnimi strokov-
njaki. Država, ki ima same
odlične ekonomiste, pa nobe-
nega drugega kadra, najbrž ne

bo dolgo držala glave nad vodo. Pravzaprav
zdravje gospodarstva v dobri meri temelji
na naravoslovju in tehniki. Nekdo pač mora
vedeti, kako se stvari proizvaja – kako se
zgradi hišo, kako se izboljša stroj, kako se
pridobi energijo, kako se računalniško kr-
mili proizvodnjo, kako se poveča pridelek v
kmetijstvu, kako lahko ohranimo znosno
stanje okolja.
V sodobnem svetu naravoslovna pismenost
prebivalstva ni zgolj sama sebi namen ali
stvar ideala splošne razgledanosti. V našem
parlamentu ali na referendumu lahko priča-
kujemo odločanje o tem, ali naj na naših po-
ljih dovolimo vzgojo gensko spremenjenih
rastlin, ali naj dovolimo poskuse s klonira-
njem človeka oziroma človeških celic, ali naj
uničimo ali zaščitimo območja Slovenije z
izjemno raznovrstnostjo rastlinstva in žival-
stva, ali naj tudi na račun znižanja gospodar-
ske rasti ostro ukrepamo za zmanjšanje emi-
sij toplogrednih plinov in podobno. Tovr-
stne družbene odločitve so kompleksne,
med drugim pa zahtevajo razumevanje ar-
gumentov za in proti, ki jih posreduje nara-
voslovna znanost. Zato morajo biti ekono-
misti, politiki, pravniki in nasploh vsi volivci
naravoslovno pismeni. Naša družba potre-
buje tako naravoslovno razgledano prebi-
valstvo kot tudi dovolj strokovnjakov z ra-
zličnih področij naravoslovja in tehnike.
In tu se začnejo naše resne težave. Že kar
nekaj časa med mladimi ni pretiranega zani-
manja za naravoslovno-tehniške poklice.
Hkrati se v mednarodnih primerjalnih štu-
dijah naši učenci pri razumevanju naravo-
slovnih vsebin ne odrežejo zavidljivo dobro.
Brez dvoma lahko za naravoslovje učence
navdušijo dobri učitelji v osnovni in srednji
šoli, seveda le v primeru, da so učni načrti, ki
določajo teme pouka in standarde znanja,
smiselni. Učne načrte za devetletko smo ne-
kako sestavili, čeprav ne vedno najbolj po-
srečeno. Dosti se prerekamo o pretirani ali
premajhni zahtevnosti predmetov, pa o oce-
njevanju, učiteljevi avtoriteti, strokovni av-
tonomiji in podobnih zadevah. Vendar pa je
osnova za uspešno šolanje dober učitelj.
Brez dobrega učitelja ni dobre šole in ni
uspešnega gospodarstva. Brez dobrih učite-
ljev naravoslovja tako ne bomo imeli niti
dovolj naravoslovno-tehniških strokovnja-
kov niti naravoslovno pismenega prebival-
stva.
Dobrega učitelja predmet, ki ga poučuje, za-
nima – še več, nad njim je navdušen in v
njem je odlično strokovno podkovan. Je
splošno razgledan in ima dobro mero zdrave
pameti. In seveda je nadarjen za poučevanje
in ga veseli delo z otroki. Dobrega učitelja
tako precej določajo njegove osebnostne la-
stnosti, ki jih prinese na študij kot popotni-
co. Iz dijaka, ki nima prave nadarjenosti in
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navdušenja, se na univerzi preprosto ne da
izoblikovati dobrega učitelja.
Poglejmo torej, kakšni dijaki se vpisujejo na
pedagoške smeri študija, predvsem na do-
mnevno manj privlačne naravoslovno-teh-
niške smeri. Dijake ob vpisu na pedagoški
študij žal nihče ne vpraša, ali jih poučevanje
sploh veseli. Tako nam za oceno kakovosti
vpisanih študentov ostane njihov uspeh v
srednji šoli. Ker poučujem bodoče učitelje
biologije, ki študirajo na Pedagoški fakulteti
Univerze v Ljubljani, sem si najprej ogleda-
la podatke o uspehu teh študentov na matu-
ri v zadnjih petih letih. Stanje je katastrofal-
no. Približno polovica študentov je na matu-
ri dobila oceno zadostno (2), druga polovica
pa oceno dobro (3). Ti študenti se izobražu-
jejo na dveh programih – postali bodo učite-
lji biologije in gospodinjstva ali pa učitelji
kemije in biologije. Skupaj se je v petih letih
na oba študija vpisalo 295 dijakov. Med nji-
mi so bili na študiju biologije in gospodinj-
stva štirje dijaki z oceno prav dobro (4) in
eden z oceno odlično (5), na študiju kemije
in biologije pa sedem dijakov z oceno prav
dobro in nobeden z oceno odlično. Odličen
ali prav dober uspeh na maturi imajo torej 4
odstotki študentov. Na obeh študijskih sme-

reh približno polovica študentov, ki se vpi-
šejo v prvi letnik, študij tudi dokonča.
Naravoslovno-tehniški predmeti v osnovni
šoli so poleg biologije še matematika, fizika,
kemija, naravoslovje, računalništvo in teh-
nika. Večina bodočih učiteljev teh predme-
tov študira na Pedagoški fakulteti Univerze
v Ljubljani in na Pedagoški fakulteti Uni-
verze v Mariboru.
Že bežen pogled na razvrstitev študijev gle-
de na povprečno število točk vpisanih štu-
dentov nam pokaže, da se črni naravoslovni
stolpci drenjajo med najslabšimi povprečni-
mi ocenami na obeh univerzah – nekako v
razponu od 52 do 66 odstotkov. Letnik s
povprečnim številom točk okrog 60 odstot-
kov pa napolnjujejo pretežno študenti z do-
brim in zadostnim srednješolskim učnim
uspehom.
Na grafih je poleg povprečnega števila točk
vpisanih študentov prikazano še zanimanje
za posamezne smeri študija. Za vsak študij
je namreč razpisano določeno število vpi-
snih mest, prikazan pa je delež vpisnih mest,
ki jih zapolnijo študenti, ki si dani študij iz-
berejo kot svojo prvo željo ob prijavi za vpis.
Prva želja običajno izkazuje dijakovo re-

Vzrokov za slab družbeni položaj naravoslovja in
tehnike je gotovo več. Družbene vrednote so se
pomaknile v smer, kjer je glavno merilo družbenega
ugleda denar. Tako se za uspeh šteje, če si denimo
menedžer ali dobro plačan odvetnik. Univerzitetni
naravoslovni profesor je na lestvici uspešnežev
precejšnja zguba, razen če ima svojo firmo. Pogosto
naravoslovne in tehniške stroke premalo storijo za
popularizacijo svojega področja. Verjetno ne bi bil
odveč tudi ponoven kritičen pregled učnih načrtov in
načina poučevanja naravoslovja v šolah.
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snično nagnjenost do poklica. Za vse nena-
ravoslovne študije, z izjemo enopredmetne
slovenščine v Mariboru, je zanimanje večje
od števila vpisnih mest. Pri nekaterih nena-
ravoslovnih študijih zanimanje celo več kot
dvakrat presega število vpisnih mest. Po
drugi strani pa je zanimanje za naravoslov-
no-tehniške študije praviloma precej manjše
od števila vpisnih mest – od 15 študijev, ki
sem jih uvrstila v to kategorijo, je kar na de-
vetih študijih s prvo željo zapolnjena manj
kot polovica vpisnih mest. Na dvopredmetni
študij matematike v Mariboru se je leta 2004
s prvo željo prijavilo ravno toliko kandida-
tov, kolikor je vpisnih mest. Edini naravo-
slovni študij z nekoliko presežnim zanima-
njem je dvopredmetni študij biologije in go-
spodinjstva v Ljubljani, pri čemer je biologi-
ja temeljni naravoslovni predmet, gospo-
dinjstvo pa bolj uporabno naravoslovje in ga
zato verjetno dijaki dojemajo kot lažji študij
od denimo kemije.
Morda se sprašujete, ali prikazani podatki
pomenijo, da ostane veliko vpisnih mest za
naravoslovne učitelje praznih. Večinoma se
prazna mesta zapolnijo ob drugem vpisnem
roku. Zapolnijo jih dijaki, ki so bili (pravilo-
ma zaradi preslabega učnega uspeha) zavr-
njeni na študijih, ki so si jih izbrali kot prvo
željo. V letu 2004 so na koncu nezapolnjena
vpisna mesta ostala samo na študiju kemije
in fizike (40 odstotkov nezapolnjenih mest)
in fizike in tehnike (20 odstotkov nezapol-
njenih mest) v Ljubljani, ter na enopredme-
tnem študiju fizike (60 odstotkov nezapol-
njenih mest) in dvopredmetnem študiju fizi-
ke (30 odstotkov nezapolnjenih mest) v Ma-
riboru.
Ob vpisu na pedagoški študij so pred štu-
dentom štiri leta študija, ko se lahko kaj na-
uči. Študij za osnovnošolske naravoslovne
učitelje poteka v dvopredmetnih vezavah –
na primer kemija in biologija ali matemati-
ka in fizika. V štirih letih študija se študent
približno tretjino časa ukvarja s prvim izbra-
nim predmetom, tretjino z drugim in tretji-
no z didaktičnimi vsebinami. To pa pomeni,
da skupaj med študijem posveti samo leto in
pol pridobivanju dodatnih znanj iz izbrane-
ga naravoslovnega predmeta. S tako majh-
nim obsegom dodatnih naravoslovnih vse-
bin se študent, ki ni že v osnovni in srednji
šoli pridobil razumevanja načel naravoslov-
ja, torej nekakšne naravoslovne zdrave pa-
meti oziroma osnovne naravoslovne pisme-
nosti, ne more izoblikovati v dobrega učite-
lja. Verjetno maturitetni uspeh vsaj delno
odslikava sposobnost dijaka, da razume, ka-
ko deluje svet okoli njega. Tako bi bilo tež-
ko utemeljiti tezo, da lahko iz dijakov z za-

dostno maturitetno oceno med študijem
praviloma nastanejo odlični učitelji naravo-
slovja, čeprav verjetno obstajajo izjeme.
Iz majhnega deleža vpisa s prvo željo in iz
osebnih pogovorov s študenti lahko ugoto-
vim, da si mnogi med njimi ne želijo postati
učitelji in da jih pogosto predmet, ki naj bi
ga poučevali, ne zanima preveč. Veliko jih
ima tudi slab odnos do poučevanja in uče-
nja. Radi bi pač imeli neko diplomo in raču-
najo na to, da bodo potem že našli kakšno
službo, ki jih bo veselila. Težava je v tem, da
je pedagoška diploma hkrati državna licen-
ca za poučevanje v osnovni šoli in tudi na
poklicnih srednjih šolah; ljudem s to licenco
družba zaupa izobraževanje otrok. Učitelju

pa država ne omogoči samo brezplačnega
izobraževanja, ampak tudi državno službo
in plačo iz državnega proračuna.
Na srečo je v vsakem letniku nekaj študen-
tov, ki so s srcem pri stvari. Ti bodo najbrž
dobri učitelji. Vendar pa tudi njim ne omo-
gočimo dovolj kakovostnega študija, saj se
mora zaradi finančnega preživetja fakultet
raven zahtevnosti študija prilagajati večini
slabših študentov. Tako se predavatelji pre-
tirano ukvarjamo s študenti, ki so že petkrat
(ob ponovnem vpisu v isti letnik pa celo
osemkrat) padli na izpitu, namesto da bi se
posvetili dobrim študentom.
Ob upoštevanju vseh dejstev je v naši državi
dejansko stanje na področju izobraževanja
naravoslovnih učiteljev alarmantno. Čeprav
na videz izobražujemo dovolj učiteljev nara-
voslovja, za kar trošimo denar davkoplače-
valcev, pa je med sedanjimi študenti bistve-
no premalo potencialno dobrih (!) učiteljev
– pedagoško in naravoslovno nadarjenih
študentov. Vsi sedanji študenti, ki se bodo
nekako prebili skozi študij, četudi z zelo sla-
bimi ocenami, bodo dobili državno licenco
za poučevanje na osnovnih šolah in na po-
klicnih srednjih šolah. Zavedati se moramo,
da bodo učitelji, ki zdaj študirajo, učili naše
otroke še dolga desetletja. Skozi učilnico
vsakega učitelja se zvrsti na stotine učencev.

Če bodo na naših šolah poučevali slabi uči-
telji, bomo po spirali zdrveli navzdol v nara-
voslovno-tehniško nepismeno družbo.
Da je dober učitelj pomembnejši od kakr-
šnekoli šolske reforme, sem občutila na la-
stni koži. Sem namreč pripadnica prve gene-
racije dijakov usmerjenega izobraževanja,
ki se je kasneje milo rečeno izkazalo za zelo
slabo idejo. Nekateri od mojih srednješol-
skih učiteljev so pokazali dovolj osebnostne
in strokovne integritete, da so mirno ignori-
rali usmerjene učne načrte in učbenike. Pri
njih smo se pretežno učili kar po starih gi-
mnazijskih programih. Ti učitelji so bili re-
snično dobri učitelji. Isti argument velja tudi
v drugo smer. Še tako dober učni načrt ni

dovolj za kakovosten pouk, če poučujejo
slabi učitelji.
Sedanje slabo stanje na področju izobraže-
vanja naravoslovnih učiteljev se ne bo iz-
boljšalo samo od sebe. Vrtimo se v začara-
nem krogu, ki bi mu biologi rekli povratna
zanka, v kateri se stanje samo od sebe slab-
ša, samodejno izboljšanje pa sploh ni mogo-
če. Očitno že sedanji učitelji niso dovolj pre-
pričljivi, da bi otroke navdušili za naravo-
slovje. Olje na ogenj priliva dejstvo, da se
število otrok manjša, zato osnovnim in sre-
dnjim šolam grozi zapiranje oddelkov in od-
puščanje učiteljev. Medtem ko je upraviče-
no vsakemu otroku pomagati, da konča
osnovno šolo, je ta taktika na ravni srednjih
šol dolgoročno bolj škodljiva kot koristna.
Srednje šole so zaradi ohranjanja delovnih
mest prisiljene zapolniti svoje oddelke in
vpisane dijake, ne glede na njihovo dejan-
sko sposobnost, nekako spraviti do konca
šolanja. Med slabšimi dijaki se nekateri bolj
po spletu okoliščin kot po lastni izbiri znaj-
dejo na naravoslovnih pedagoških študijih.
Fakultete, ki izobražujejo učitelje, bi lahko
naredile selekcijo v prvem letniku in dovoli-
le nadaljevanje študija samo najboljšim štu-
dentom. Vendar se med študenti z zadostno
in dobro maturitetno oceno ne da kaj dosti
izbirati. Poleg tega imajo tudi fakultete fi-

nančno zvezane roke. Plače univerzitetnih
učiteljev so namreč odvisne od števila vpisa-
nih študentov in od števila študentov, ki di-
plomirajo. In tako na koncu diplomirajo sla-
bi učitelji, ki jih pošljemo v osnovne šole po-
učevat bodoče generacije družboslovcev,
naravoslovcev in učiteljev.
Temelj naravoslovnega opismenjevanja je
pouk v osnovni in srednji šoli. Mnogi učenci
se namreč po končani osnovni ali srednji šoli
sploh ne bodo več učili o naravoslovju. Celo
dijaki, ki se odločijo za študij naravoslovja,
se na univerzi naučijo več o ozkem strokov-
nem področju, o drugih naravoslovnih te-
mah pa se ne učijo več.
Glede na to, da imamo na nekaterih peda-
goških smereh študija precejšen presežek
prijav v primerjavi s številom vpisnih mest,
ne moremo trditi, da je težava zgolj v nepri-
vlačnosti učiteljskega poklica kot takega.
Prikazani podatki predvsem jasno prikazu-
jejo veliko razliko med splošnim zanima-
njem za družboslovne in naravoslovne štu-
dije v naši družbi, ne samo na področju pe-
dagoških poklicev.
Večja veljava in spoštovanost družboslov-
nih poklicev v primerjavi z naravoslovnimi
je sodobni družbeni problem, ki ni značilen
le za našo državo. O stvareh, ki so nacional-
nega pomena, se odločamo na državni ravni.
Glede na opisano stanje naravoslovja in teh-
nike v naši družbi se tako moramo skupaj
odločiti, ali se nam tovrstni poklici zdijo do-
volj družbeno koristni, da podpremo njiho-
vo uveljavitev in razvoj.
Vzrokov za slab družbeni položaj naravo-
slovja in tehnike je gotovo več. Družbene
vrednote so se pomaknile v smer, kjer je
glavno merilo družbenega ugleda denar. Ta-
ko se za uspeh šteje, če si denimo menedžer
ali dobro plačan odvetnik. Univerzitetni na-
ravoslovni profesor je na lestvici uspešnežev
precejšnja zguba, razen če ima svojo firmo.
Pogosto naravoslovne in tehniške stroke
premalo storijo za popularizacijo svojega
področja. Verjetno ne bi bil odveč tudi po-
noven kritičen pregled učnih načrtov in na-
čina poučevanja naravoslovja v šolah.
Ob ugotovitvi, da imamo premalo dobrih
učiteljev naravoslovja, bi lahko ukrepala tu-
di država, ki je delodajalec učiteljev. Delo-
dajalci lahko za deficitarne poklice podelijo
kadrovske štipendije. Kadrovska štipendija
za nadarjene učitelje naravoslovja bi morda
pritegnila dijake vsaj k resnemu razmisleku
o tem poklicu. Država v vsakega učitelja
vloži ogromna finančna sredstva – plača nje-
govo izobraževanje, nato pa še njegovo pla-
čo skozi vso kariero in pokojnino. Samo zelo
slab podjetnik bi toliko investiral v slabega
delavca, v našem primeru torej v slabega
učitelja. V primerjavi s tem, koliko nas vsak
učitelj stane, bi bilo izplačevanje štipendij
zanemarljivo majhen strošek, posebej če
lahko s tem izboljšamo kakovost pouka. Pri
slabem učitelju na stotine učencev ne more
popolnoma uresničiti svojih intelektualnih
potencialov. Slab učitelj proizvaja slabe bo-
doče delavce, škodljivi učinki tega početja
pa se pokažejo z velikim časovnim zami-
kom, ko se njegovi učenci zaposlijo.
Seveda se lahko v naši državi odločimo tudi
za ukinitev izobraževanja na naravoslovno-
tehniških področjih, ki se bodo brez družbe-
nega posega očitno samodejno potopila. To-
da tudi v tem primeru moramo ukrepati ta-
koj – izdelati moramo namreč nacionalno
strategijo za dolgoročno ohranjanje uspe-
šnosti našega gospodarstva in vzdrževanje
drugih družbenih aktivnosti brez uporabe
naravoslovno-tehniškega znanja. Zdi se mi,
da se iz take strategije ne more izcimiti nič
dobrega. Življenje brez dosežkov naravo-
slovja in tehnike? Ni dobro.
Dr. Barbara Vilhar je docentka na Bioteh-
niški fakulteti Univerze v LjubljaniIlu
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Na srečo je v vsakem letniku nekaj študentov, ki so s
srcem pri stvari. Ti bodo najbrž dobri učitelji. Vendar
pa tudi njim ne omogočimo dovolj kakovostnega
študija, saj se mora zaradi finančnega preživetja
fakultet raven zahtevnosti študija prilagajati večini
slabših študentov. Tako se predavatelji pretirano
ukvarjamo s študenti, ki so že petkrat (ob ponovnem
vpisu v isti letnik pa celo osemkrat) padli na izpitu,
namesto da bi se posvetili dobrim študentom.


