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Konferenca NAK – za učitelje naravoslovnih predmetov 

Cilji predstavitve:  

- opredeliti vlogo portfolia v procesu učenja;  
- prestaviti način postopnega uvajanja 

raziskovalnega portfolia na razredni stopnji;  
- predstaviti izseke iz raziskovalnih portfoliev 

učencev;  
- povezati aktivno vlogo učenca ob portfoliu z 

elementi formativnega spremljanja.  

Uporabljeni primeri  v predstavitvi: Polona Legvart, Barbara Oder, 
Alexandra Hojnik Bezjak 



 

 
                                                                          

Vseživljenjsko učenje 
 

Komu je namenjen? 

Učencem,  

učiteljem, 

staršem. 

 

Kaj je portfolio? 

Je zbirka dokazov o učenčevem 

napredku v določenem času, ki 

dokumentira njegov razvoj. 

 

Kaj je portfolio? 

Je zbiranje podatkov, opažanj, 

mnenj, slabih in dobrih izkušenj, 

urnik, fotografij … itd. 

 

Katere vrste poznamo? 

delavni, rekordni, 

skupinski, tematski, večletni … 

 

S katerim namenom? 

Usposobiti učence kakovostno 

misliti in prevzeti nadzor nad 

procesom učenja s čimer postaja 

učenec aktivni soustvarjalec. 

 



Portfolio je lahko 
delovna in 
predstavitvena zbirka 
dosežkov, ki 
predstavljajo napredek 
učenčevega znanja na 
osnovi referenčnega 
merila oz. cilja 
(Komljanc, 2008).  

Raznolike evidence 
(dokazi) o učenčevem 
napredku, ki se zbirajo 
v nekem časovnem 
obdobju in različne 
načine = CELOSTNO.  

posnetki 

fotografije 

poročila  
refleksije opisi 
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NEKAJ DEJSTEV  O PORTFOLIU:  

• Uvedba portfolia zahteva 
spremembe.  

 

• Otrok ima vpogled v napredek.  

 

• Portfolio brez pogovora je brez 
vrednosti. Pogovarjanje ob 
portfoliu – npr. vsaka ura prvih pet 
in zadnjih pet minut. 

 

• Učenci se zavedajo svojih močnih 
in šibkih področij in nanje skušajo 
tudi zavestno vplivati. 

portfolio pošta 



Faze vključevanja portfolia v pouk 

NAČRTOVANJE 

ZBIRANJE 
DOKAZOV O 

UČENJU 

PRESOJANJE 
DOKAZOV 

POVRATNA 
INFORMACIJA 

FAZE 
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KONTINUUM  PORTOLIA 

ZBIRANJE 

PRESOJANJE 

REFLEKTIRANJE 

NOVI CILJI,  

NALOGE 



O RAZISKOVANJU 
 
V 1. VIO ni namen delati velikih raziskav, ampak:  
 

• voditi učenca skozi korake znanstvenega raziskovanja z ustvarjanjem 
kakovostnih vprašanj,  

• jih učiti, kako oblikovati hipotezo,  
• se pogovarjati o tem kako zbirati podatke, 
• kako analizirati in zapisati zaključke.  
 

Ko ta postopek učenci usvojijo, so se sposobni učiti in 
raziskovati sami.  

Krnel (2004)  



Zbiranje dokazov v visečih mapicah.. 

A) ORGANIZACIJSKA  

• Kdaj in kako 
organizirati gradiva, 
čas in refleksijo, da je 
portfolio del učenja in 
poučevanja? 

B) ZBIRANJE GRADIV  

•Kakšni bodo kriteriji za 
odbiranje gradiv, ki 
bodo odražali cilje 
posameznega učenca, 
njegov napredek v 
okviru določenih  ciljev? 
 

C)RAZMIŠLJANJE OZ. 
REFLEKSIJO  

• Po opravljeni 
dejavnosti, projektu, 
… sledi učiteljeva in 
učenčeva refleksija o 
tem, kako je potekal 
proces učenja in z 
napotkom, kako naj 
le to poteka naprej.  



V nadaljevanju:  
 
4 možnosti vključevanja raziskovalnega 
portfolia v pouk 



1. primer: RAZISKOVALNI PORTFOLIO  

CILJ:  

- v portfoliu bomo spremljali razvoj naravoslovnih  spretnosti skozi preproste 

raziskave skozi vso leto. 

KRITERIJI ZA IZBIRO: 

- v portfoliu se zbira ves material, ki nastane v posameznih fazah izvajanja 

raziskovalnega dela, 

- učitelj spremlja posamezne faze raziskovalnega dela ter rabo spoznavnih 

postopkov. 

Učitelj bo imel za učinkovito sprotno povratno informiranje in evalviranje dela ob 

sebi kriterije spremljanja, ki jih pridobiva postopno skupaj z učenci.  

  



KORAKI KAJ MORAM NAREDITI? 

VPRAŠANJE 

 
To je ideja, ki jo bomo raziskovali v obliki vprašanja. 

NAPOVED To je predvidevanje in ne ugibanje.  Pomagam si z ČE - POTEM 

IZJAVAMI. Primer: Če dam jajce v kis , potem … 

MATERIALI 

 
To je seznam stvari, ki jih potrebujem za raziskavo . 

POSTOPEK Pomembni so koraki raziskave.  

Podanim korakom  natančno sledim.  

PODATKI  

 

Podatki so opombe, ki so bile zbrane med raziskovanjem. 

Uporabljam VID, VOH, SLUH, TIP, OKUS.  

REZULTATI Kaj se je zgodilo v raziskavi?  

Tu naredim povzetek vseh podatkov.  

ZAKLJUČEK Naredim zaključek  Odgovorim na vprašanje, ali je bila moja 

hipoteza pravilna ali napačna? Utemeljim.  

 



Kaj menim o svojem delu?  

Najpomembnejša stvar pri raziskavi  je bila … 

Najtežje se mi zdi … 

Najbolj sem užival pri … 

Največ sem izvedel   o … 

Največ pomoči sem potreboval pri … 

Še vedno me bega … 

Presenetilo me je … 

Povsem na novo sem izvedel … 

Kaj mi je pomagalo pri odpravljanju nejasnosti … 

Zares sem razmišljal o … 

Zdaj se počutim … 

Povratno informacijo sem dal … 

Mogoče bi raziskava potekala  bolje, če … 

Kaj bi spremenil in predlagal drugim pri opravljanju te dejavnosti je … 

 

 

 
 

Pripravili ste nam lep primer raziskovalnega dela  pri SPO in dokazali, da lahko k skoraj vsem 
temam pristopamo problemsko, učenci pa ob raziskovanju dobivajo nova znanja in izkušnje.   
Predlog: nadaljnji potek raziskovanja bi nujno moral vsebovati vprašanje Zakaj postane cvet 
modre barve? In ob tem vprašanju razvijate naprej ter  učence pripeljemo do zakonitosti. 

OŠ Duplek 



2. primer: PORTFOLIO PRI NAČRTOVANJU IN PRIPRAVI PREPROSTIH RAZISKOVALNIH 

NALOG  (primer OŠ bratov Polančičev, učiteljica Polona Legvart) 

CILJ: Pripraviti preprosto „razsikovalnao“ nalogo ob raziskovalnem vprašanju.  

KRITERIJ ZA IZBIRO:  

- v portfoliu se zbira ves material, ki nastane v posameznih fazah izvajanja 

raziskovalnega dela;  

- kriteriji, ki jih učitelj oblikuje skupaj z učenci pa so: ustreznost načrtovanja, 

pravilnost zapisovanja in urejanja podatkov, kritičnost, smiselnost. 

  

NAČRTUJEMO ZBIRAMO POROČAMO 



Osnovna šola  
bratov Polančičev 

3.b 

  

Moje raziskovalna tema:  
– GOZD 

Uvod v naravoslovno razmišljanje in raziskovanje 

Pojasnila pri pripravi prve, preproste raziskovalne naloge 

Vsebina raziskovalne 

naloge: 

 

RAZISKOVALNA NALOGA 

1. Raziskovalno 
vprašanje in  

2. predvidevanje 
odgovora 

3. Načrt iskanja 
odgovora in 

4. Predvidevanje 
odgovora 

5. Nova spoznanja 

6. Predstavitev 
odgovora 

7. Zanima me … 

8. Seznam virov 

  

  

Tema: ŽIVLJENJE V GOZDU  
  
1. Zakaj detelj trka po deblu? 

2. Zakaj se muha pogosto drgne 
po nogah? 

3. Ali pridejo polži na svet s 
hišico? 

4. Zakaj se obarva listje jeseni? 

  

  

Učiteljica doda navodila staršem, ki bodo 
morebiti otrokom tudi pomagali.  
 

KAKO POMAGATI? 
 

Pri tem pa je potrebno upoštevati pomemben 
nasvet. Pravemu raziskovalcu ni všeč, če kdo vso 
raziskovalno  delo opravi namesto njega.  Zato 
je pomembno dobro načrtovati raziskovalno 
delo, določiti korake in  naloge, ki jih bosta 
sodelavca raziskovalca  naredila . 
Največ dela bo verjetno z iskanjem zanimivih 
knjig in virov. Tu bo pomoč dobrodošla, ko boste 
po policah knjižnice iskali knjige ali se pogovarjali 
s kakšnim pomembnim človekom.  
 
Mlajšim raziskovalcem je včasih dobrodošla 
pomoč tudi pri zaključnem pisanju naloge. 

Priročnik SPOZNAVANJE OKOLJA: http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/pos-pouka-os-spozn-okolja/ 

http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/pos-pouka-os-spozn-okolja/
http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/pos-pouka-os-spozn-okolja/
http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/pos-pouka-os-spozn-okolja/
http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/pos-pouka-os-spozn-okolja/
http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/pos-pouka-os-spozn-okolja/
http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/pos-pouka-os-spozn-okolja/
http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/pos-pouka-os-spozn-okolja/
http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/pos-pouka-os-spozn-okolja/
http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/pos-pouka-os-spozn-okolja/
http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/pos-pouka-os-spozn-okolja/
http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/pos-pouka-os-spozn-okolja/


  

  

Učiteljica še doda skupaj z učenci sprejeta pojasnila k vsebini:  
• Lahko pojasnimo, kaj in kako bomo opazovali, iskali, merili, o čem razmišljali in 

spraševali. Opišemo, kaj bomo potrebovali. Opozorimo morebiti na varnost. 
• Izpišemo, napišemo, opišemo nova  spoznanja. 
• To je učenčev poskus iskanja odgovora. Če ga tokrat še nismo našli, ali z njim še 

nismo  zadovoljni,  to zapišemo. 
• Če smo si ob raziskovanju zastavil kakšno novo vprašaje, si ga zapišimo. 
• Tokrat zapišemo avtorja in naslov vira ter založbo.  

  
Doda pa še kriterije ocenjevanja:  

1. smiselnost zaznav (število čutil, zaznavanje podrobnosti, izbor knjig) 
2. ustreznost načrtovanja raziskave (zanimanje, obširnost, vsebinska jasnost, način 
pristopa) 
3. pravilnost zapisovanja in urejanje podatkov 

4. kritičnost 
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3. Primer:  RAZISKOVALNI PORTFOLIO KOT RAZISKOVALNI DNEVNIK 

CILJ: Izvesti 5 raziskovalnih  dejavnosti na temo gibanje.  

KRITERIJ ZA IZBIRO:  

V portfoliu spremljamo, kako učenec obvladuje pojme, spoznavne postopke 

opazovanje, napovedovanje, zbiranje podatkov, raziskovanje, sklepanje znotraj 

enega učnega skopa ter kako je pri tem ustvarjalen 

Gibanje - raziskovalni dnevnik (2).docx




4. primer:   TEMATSKI PORTFOLIO 

KRITERIJ ZA IZBIRO:  

V portfoliu spremljamo, kako učenec obvladuje pojme spoznavne postopke 

opazovanje, napovedovanje, zbiranje podatkov, raziskovanje, sklepanje znotraj 

enega učnega skopa ter kako je pri tem ustvarjalen.  

 



Barbara Oder, OŠ Kajetana Koviča Poljčane 



Barbara Oder, OŠ Kajetana Koviča Poljčane 



Tematski portfolio: Kmetija 

Predznanje  

Kriteriji za izdelavno načrta lastne kmetije  

Načrt moje kmetije 



Predstavitev kmetije  

Povratne informacije sošolca 

Izdelava reklame za mojo kmetijo 
 
Kmetija iz lego kock 
 
Povratna informacija sošolcev o 
tem, katero kmetijo bi želeli obiskati 
in zakaj.  



Tematski portfolio: Zvok 

Zvok glasbil 

Načrt za izdelavo glasbila 



Tematski portfolio: Letni časi 

Preverjanje predstav in predznanja o letnih časih (vir: Polona Legvart) 



Tematski portfolio: 
Gibanje 





Faze vključevanja portfolia v pouk 

NAČRTOVANJE 

ZBIRANJE 
DOKAZOV O 

UČENJU 

PRESOJANJE 
DOKAZOV 

POVRATNA 
INFORMACIJA 

FAZE 
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skrbno presojanje 
 
ustvarjalno 
popravljanje 
 
pripombe 
 
odzivi na vsebino 
 
 

PRESOJANJE  



Učitelj lahko na osnovi portfolia spremlja, kako učenec 
napreduje v posameznem koraku raziskovanja od svoje 1. 
raziskave in vsak naslednji korak primerja s prejšnjim. Obenem 
lahko tudi vrednoti, kako učenec napreduje na področju rabe 
spoznavnih postopkov.  
 
Npr: pri spoznavnem postopku opazovanje, lahko spremlja:  

• ali učenec 
uporablja za 
zbiranje 
podatkov več 
kot eno 
čutilo. 

• ali smiselno in 
pravilno 
uporablja 
preproste 
pripomočke; 

• ali je pri 
razvrščanju, 
urejanju 
predmetov/p
odatkov 
točen-a; 

• ali 
zbrane/zapisa
ne podatke 
opiše/zapiše 
precej 
natančno, 



-Opazovanje in štetje teles  (kasneje pojavov) 

Koliko novih zob imam? 

 

 

 

•Dolgotrajnejše opazovanje 

Opazujmo rast sončnice. 

•Primerjanje dveh pojavov 

Iztekanje vode iz plastenk. 

•Opazovanje in merjenje 

Merjenje višine rasti pšenice. 

 

  

 

  

 

 

-Iz opazovanje sklepamo na zakonitost 

Igranje na kozarce z vodo. 

-Dolgotrajnejša opazovanja vodijo do 

ugotovitev 

-Opazovanje obzorja. 

 

OPAZOVANJE  
(Prirejeno po Krnel, 2004) 



3. razred:  
Iz opazovanje sklepamo na zakonitost 
Igranje na kozarce z vodo. 
Dolgotrajnejša opazovanja vodijo do ugotovitev,  
Opazovanje obzorja. 
 

•2. razred:  
•Dolgotrajnejše opazovanje 
Opazujmo rast sončnice. 
Primerjanje dveh pojavov 
Iztekanje vode iz plastenk. 
Spreminjanje zvoka.  
Opazovanje in merjenje 
Merjenje višine rasti pšenice. 
 

1. razred:  
Opazovanje in štetje teles  (kasneje pojavov) 
Koliko novih zob imam? 
 

Prirejeno po Krnel, 2004 

Kako stopnjevati in spremljati skozi portfolio? 



MOJI CILJI 

Nekaj novih znanj, ki sem se jih naučil pri tem 
sklopu … 

Res sem užival pri raziskovanju  o … 

Pomoč bi potreboval pri … 

Svoje učenje bi rad nadaljeval   o … 

Moji cilji za nadaljnje raziskovanje so … 

Znanje, ki sem ga pridobil bom uporabil pri … 



KONSTRUKTIVISTIČNO POJMOVANJE ZNANJA 

☼Znanje  je rezultat aktivnega procesa, v katerem se iz izkušenj  
ustvarjajo smisli, nova znanja.  
☼Znanje je rezultat rekonstrukcije, pouk pa ustvarjanje 
okoliščin za tak proces (Marentič Požarnik, 1996). 
☼Znanje pred učnim posegom se kvalitativno razlikuje  
od znanja po njem, saj učenci stvari razumejo drugače.  
☼Znanje, ki ga imajo učenci se lahko spremeni na 3 načine: 

 

 
Če želimo ugotoviti ali se je znanje res spremenilo potem moramo po 

učnem posegu ponovno preveriti pojmovanja. S portfoliem se ta proces 
spremlja, vrednoti in dokumentira. Omogoča vpogled v napredek.  

 

 

 

 

 

Vir:Darija Skribe Dimec(2007): S preverjanjem znanja do naravoslovne pismenosti 
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Hvala za pozornost, 
 naj bo to nova stran v portfoliu konference NAK 2018.  
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