
Konferenca NAK – za učitelje naravoslovnih predmetov

Učenje z raziskovanjem in
formativno spremljanje z roko v roki

mag. Tjaša Kampos, OŠ Venclja Perka Domžale

4. konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov – NAK 2017



Opredelitev 
probleme

Vprašanja

domneve

Zbiranje in 
urejanje 

podatkov

Odgovori

Rešitve 
problema

Predstavitev

Uporaba 
znanja

Vrstniško 
vrednotenje

Samo-
vrednotenje

Dokazi 
učenja

Preverjanje 
predznanja

Izkustveno 
znanjeDejavnosti

Vprašanja v 
podporo 
učenju

Povratna 
informacija

Nameni 
učenja

Kriteriji 
uspešnosti

UČENJE Z RAZISKOVANJEM

FORMATIVNO SPREMLJANJE



Učenci sodelujejo v manjših skupinah pri:

 zastavljanju vprašanj
 načrtovanju „raziskave“
 raziskovanju problema
 skupinskih razpravah
 izvedbi dejavnosti  za rešitev problema

SODELOVALNO UČENJE: SKUPINSKO RAZISKOVANJE



DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA UČINKOVITOST 
SKUPINSKEGA RAZISKOVANJA,

PODPRTI Z NAČELI FORMATIVNEGA SPREMLJANJA

 SKUPINSKI CILJI, KI TEMELJIJO NA UČENJU VSEH ČLANOV 
SKUPINE

 MOTIVACIJA ZA UČENJE, 

 MOTIVACIJA ZA SPODBUJANJE  SOŠOLCEV V SKUPINI K UČENJU 
ZA POMOČ SOŠOLCEM PRI UČENJU

 VRSTNIŠKO TUTORSTVO  - RAZLAGANJE

 VRSTNIŠKO VREDNOTENJE IN VRSTNIŠKA POVRATNA 
INFORMACIJA

 SAMOREGULACIJA UČENJA

 PREDZNANJE IN IZKUSTVENO ZNANJE

 OBLIKOVANJE IN NAČRTOVANJE NAMENOV UČENJA IN 
KRITERIJEV USPEŠNOSTI



Kaj je učenje z raziskovanjem

PRIMER DEJAVNOSTI ZA RAZVIJANJE RAZISKOVALNEGA PRISTOPA 
OPLEMENITENEGA Z NAČELI FORMATIVNEGA SPREMLJANJA 

V PROCESU UČENJA

ZAČETEK Učencem zastavimo vprašanje:



PRIMER DEJAVNOSTI ZA RAZVIJANJE RAZISKOVALNEGA PRISTOPA 
OPLEMENITENEGA Z NAČELI FORMATIVNEGA SPREMLJANJA 

V PROCESU UČENJA

ZAČETEK ZAPIS UČENCEV



ZAČETEK

NAMENI 
UČENJA

UČENEC

UČITELJ

SKUPAJ Z UČENCI DOLOČIMO NAMENE UČENJA
IN KRITERIJE USPEŠNOSTI

Kriteriji uspešnosti: UČENJE Z RAZISKOVANJEM



ZAČETEK

NAMENI 
UČENJA

UČENEC

UČITELJ

SKUPAJ Z UČENCI DOLOČIMO NAMENE UČENJA
IN KRITERIJE USPEŠNOSTI

Kriteriji uspešnosti: Delo v skupini



ZASTAVITEV PROBLEMA
VSEBINA: NEVTRALIZACIJA

V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU

UČITELJ
• spremlja delo učencev
• izhaja iz učenčevega predznanja in 

izkustvenega znanja 

UČENEC

IZKUSTVENO 
ZNANJE

PREDZNANJE

CILJI, INTERES:

- INDIVIDUALNI 

- SKUPINSKI



»Kako si lahko pomagamo, 

če nas pičita čebela

ali osa?«

»Kako si lahko pomagamo, če 
nas peče zgaga?«

»Kako lahko učinkovito in 
okolju in zdravju bolj 

prijazno odstranimo vodni 
kamen v kopalnici?«

PRIMERI 
AVTENTIČNIH PROBLEMOV

»Kaj lahko naredim, 
da bodo na mojem eko vrtičku

končno zrastli grah, buče in 
brokoli?«



PRIMERI 
AVTENTIČNIH PROBLEMOV

»Kaj lahko naredim, 
da bodo na mojem eko vrtičku

končno zrastli grah, buče in 
brokoli?«

Dejavnost: 
PREVERJANJE PREDZNANJA



Oporna vprašanja za usmerjanje učencev v posamezni fazi raziskave 
(povzeto po M. Skvarč, 2009)

Dejavnost: 
NAČRTOVANJE RAZISKAVE



Oporna vprašanja za usmerjanje učencev v posamezni fazi raziskave 
(povzeto po M. Skvarč, 2009)

Dejavnost: 
IZVEDBA  RAZISKAVE

Dejavnost: 
ISKANJE PODATKOV 
KRITIČNA PRESOJA PODATKOV
UREJANJE PODATKOV

UČENCI
• razpravljajo
• se spodbujajo
• nudijo vrstniško pomoč pri 

bralni pismenosti

UČITELJ
• spremlja delo učencev
• spodbuja učence k uresničevanju 

zastavljenega cilja 
• pomaga, svetuje  učencem,  če 

potrebujejo pomoč



Oporna vprašanja za usmerjanje učencev v posamezni fazi raziskave 
(povzeto po M. Skvarč, 2009)

Dejavnost: 
IZVEDBA  RAZISKAVE

Dejavnost: 
NAČRTOVANJE IN IZVEDBA EKSPERIMENTA

UČITELJ
• spremlja delo učencev
• spodbuja učence k 

uresničevanju zastavljenega cilja 
• poda povratno informacijo 

glede načrta, izvedbe 
eksperimenta



Oporna vprašanja za usmerjanje učencev v posamezni fazi raziskave 
(povzeto po M. Skvarč, 2009)

UČENCI
• urejajo rezultate
• primerjajo rezultate z domnevami/s 

hipotezami

UČITELJ
• spremlja delo učencev
• spodbuja učence k 

uresničevanju zastavljenega cilja 
• poda povratno informacijo 

glede rezultatov eksperimenta

Dejavnost: 
UREJANJE, PRIKAZ REZULTATOV, 
INTERPRETACIJA REZULTATOV



Oporna vprašanja za usmerjanje učencev v posamezni fazi raziskave 
(povzeto po M. Skvarč, 2009)

Dejavnost:
PREDSTAVITEV REZULTATOV
REFLEKSIJA 



Ali sem dosegel cilj?
Kako sem zadovoljen/-na z dejavnostmi za dosego cilja? Kaj je 
bila moja največja ovira? Kaj mi je bilo najbolj v pomoč?
Kaj sem vse delal/-a za dosego cilja?
Kaj bi prihodnjič spremenil/-a / izboljšal/-a (kateri fazi učnega 
procesa moram posveti več pozornosti?
Kaj sem se naučil/-a kaj znam več? Kaj sem se naučil/-a na poti 
do cilja?
Kaj bi svetoval/-a sošolcu/-ki?

UČENEC
Samopresoja o znanju, veščinah in 
samoregulacija učenja

VREDNOTENJE
POVRATNA INFORMACIJA

Usmerjanje 
učenja 

z raziskovanjem 
v vseh fazah

SAMOREFLEKSIJA



OSMOSMERKA

PESMI

Dejavnost:
PREDSTAVITEV REZULTATOV IN AVTENTIČNEGA 
PROBLEMA SOŠOLCEM

DOKAZI UČENJA

OSMOSMERKA

KRIŽANKA



Dejavnost:
PREDSTAVITEV REZULTATOV IN AVTENTIČNEGA 
PROBLEMA SOŠOLCEM

DOKAZI UČENJA

„DRAMATIZACIJA“

SKEČ

EKSPERIMENT „V ŽIVO“



DOKAZI UČENJA

Dejavnost:
PREDSTAVITEV REZULTATOV IN AVTENTIČNEGA 
PROBLEMA SOŠOLCEM

POGOVORNA ODDAJA 
Z AVTORJEM KNJIGE

„KAKO SI POMAGAMO, ČE NAS 
PIČI ČEBELICA MELI?“

VIDEO NOVICE



DOKAZI UČENJA

IGRA VLOG - VIDEO

VIDEO RAZLAGA

Dejavnost:
PREDSTAVITEV REZULTATOV IN AVTENTIČNEGA 
PROBLEMA SOŠOLCEM

POGOVOR Z DOMAČINI



UČENJE Z RAZISKOVANJEM IN FORMATIVNO SPREMLJANJE 
POGLED Z OČMI UČITELJICE

ZAKLJUČEK

 dinamika v razredu bistveno boljša

 učenec je aktivni in bolj odgovoren udeleženec v 
procesu učenja

 sposobnost razvijanja kritične presoje in mišljenja pri 
učencih

 večja kreativnost učencev

 okrepitev „naravoslovne“ radovednosti pri učencih

 dvig motivacije za učenje, za spodbujanje sošolcev k 
učenju, za pomoč pri učenju  socialna povezanost 
 spodbujanje vrstniških interakcij: vrstniško 
vrednotenje, povratna informacija, vrstniško 
tutorstvo  izboljšano učenje 



UČENJE Z RAZISKOVANJEM IN FORMATIVNO SPREMLJANJE 
POGLED Z OČMI UČENCEV

ZAKLJUČEK

„Tak pristop učenja mi je bil všeč, ker smo se s 
sošolci dopolnjevali in super sodelovali.“

„Vsak je bil pripravljen sodelovati, kar nam je 
pomagalo pri hitrosti in kvaliteti dela. Ob delu smo se 
zabavali, a vseeno prišli do uporabnega znanja.“

Povratna informacija učiteljice in sošolcev je 
ključnega pomena, ker nas je z namigi 
usmerjala na pravo pot.”

„V skupini smo se potrudili, da je vsak razumel 
in utrdil znanje tako, da je pojasnil drugemu 
sošolcu .“

„Vsak si je dodelil vlogo, ki mu je bila všeč, a je 
vseeno pokazala in dokazala znanje.”

„Vsakega je nekaj zanimalo in vsak je želel 
vedeti čim več oz. vsaj dovolj, da je razumel.“

„Dobili smo bolj slikovito predstavo o kislinah 
in bazah ter sami sebi dokazali, da je kemija 
povsod okoli nas, ne le v šoli. Bilo mi je všeč 
tudi to, da je bil vsak v skupini odgovoren za 
svoje znanje in na koncu ni bilo izgovorov. Se 
mi zdi, da tak način učenja sicer vzame veliko 
časa, ampak na koncu veliko pridobimo tudi 
na sodelovanju in nastopanju.“


