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Povzetek doktorske disertacije 

 »Učinki konstruktivističnega pouka fotosinteze v 5. razredu osnovne šole« 
 

Pri pouku naravoslovja se učenci srečujejo s pomembnimi učnimi 
vsebinami, ki predstavljajo temelj razumevanja številnih procesov na 
našem planetu. Ena izmed takih vsebin je fotosinteza. Učenci težko 
razumejo, kaj fotosinteza dejansko je in kako je povezana z njihovim 
vsakdanjim življenjem, zato jim omenjena učna vsebina predstavlja 
velike težave pri razumevanju.  
 
V doktorski disertaciji je bil predstavljen in preizkušen celostni model 
pouka fotosinteze v 5. razredu osnovne šole, ko se učenci prvič srečajo s 
to tematiko. V raziskavi je bila uporabljena kvalitativna in kvantitativna 
paradigma pedagoškega raziskovanja. V prvi fazi ¸je bil pripravljen 
model pouka fotosinteze za 5. razred osnovne šole, ki je temeljil na 
konstruktivističnem pristopu in na obstoječih spoznanjih o težavah pri 
razumevanju fotosinteze. Model je bil oblikovan na podlagi ugotovitev 
izvedene akcijske raziskave, ki je potekala v dveh akcijskih korakih, pri 
čemer so bili rezultati prvega koraka osnova akcije naslednjega koraka.  
 
Ob dragoceni pomoči učiteljev praktikov, ki poučujejo v 5. razredu, in 
njihovih učencev se je izboljševalo in izpopolnjevalo model pouka 
fotosinteze. Po zaključenem drugem akcijskem koraku se je model 
dokončno izoblikoval, sledilo pa je še preizkušanje njegove ustreznosti in 
učinkovitosti z vidika znanja, odnosa do učenja fotosinteze ter aktivnosti, 
motiviranosti in sodelovanja učencev.  
 
Ugotovljeno je bilo, da je model pouka fotosinteze pripomogel k 
boljšemu razumevanju in znanju fotosinteze. Statistično značilne razlike 
so se pokazale pri reševanju nalog poznavanja, zlasti pa so bile opazne 
razlike med skupinama pri nalogah najvišje ravni znanja po Bloomu 
(analize, sinteze in vrednotenja). Na podlagi opazovanja pouka je bilo 
ugotovljeno, da so bili učenci, ki so bili poučevani s konstruktivističnim 
pristopom, bolj motivirani, več so sodelovali in bolj so bili aktivni. Imeli 
so tudi boljši odnos do učenja fotosinteze. Rezultati raziskave 
predstavljajo pomemben prispevek k učenju in poučevanju učne teme 
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fotosinteza. Oblikovani model je celostno zajel problematiko,  povezano 
s poučevanjem fotosinteze, saj je bil upoštevan tako vidik učencev, 
učiteljev in učne snovi.  
 
V tem je izvirni prispevek doktorske disertacije, saj tako v slovenskem 
osnovnošolskem prostoru kot tudi širše, ni še razvitih celostnih modelov 
za pouk fotosinteze v osnovni šoli. Ugotovitve raziskave so doprinesle k 
specialni didaktiki naravoslovja in k pedagoškim raziskavam s področja 
naravoslovja, saj je bila potrjena učinkovitost konstruktivističnega 
pristopa. Dokazani pozitivni učinki konstruktivističnega pristopa pri 
obravnavi te teme tako predstavljajo spodbudo za tiste učitelje, ki takega 
pristopa v pouk še ne vključujejo. Tistim učiteljem, ki tak pristop 
uporabljajo, pa daje raziskava dobre argumente za njegovo nadaljnjo 
uporabo. S tem lahko prispevamo h kvalitetnejšemu pouku naravoslovja 
in posledično k boljšemu razumevanju temeljnih naravoslovnih pojmov.   
 


