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Cilji predstavitve 

➔ pregledati primerjalne opredelitev učenja z raziskovanjem/preiskovanjem (IBL)  

➔ izluščili bistvene poudarke, značilnosti in kriterije po katerih prepoznamo pouk, ki 
temelji na učenju z raziskovanjem 

➔ potegniti ločnico med širšim in ožjim pojmovanjem učenja z raziskovanjem, ter pri 
tem 

➔ utemeljiti vlogo eksperimenta in prepletenost s formativnim spremljanjem  

➔ izpostaviti pomen sistematičnega, vertikalnega in horizontalnega razvijanja in 
nadgrajevanja naravoslovnih postopkov, spretnosti oz. veščin raziskovanja skozi 
elemente/korake učenja z raziskovanjem tudi z vidika: 

● razvijanja naravoslovne pismenosti in s tem  

● vseživljenjskih veščin za 21.stoletje 

➔ osvetliti potrebe po lastnem raziskovanju (predmeta in lastne poučevalne prakse) 
ter po sodelovanju in medsebojnem, kolegialnem podpiranju 

➔ izpostaviti učenje z raziskovanjem kot integrirano, kroskurikularno (medpredmetno) 
področje.   

 

 



Raziskovanje je …. 
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Učenje z raziskovanjem /preiskovanjem ni nov koncept v izobraževanju.  

 

Korenine v Piaget-ovih študijah (1929) in mnogih drugih, med drugimi  

Dewey (1933) in Vigotsky (1978)... 

 

Vsi raziskovalci opozarjajo na pomembnost radovednosti in domišljije/  

ustvarjalnosti, ter potrebe po sodelovanju/interaktivnosti in raziskovanju.  

"By doubting, 

we come to inquiry, 

by inquiry, 

we perceive the truth".  
Peter Abelard (1079 - 1142) 



Opredelitve učenja z raziskovanjem  

Učenje z raziskovanje je pojmovanje za način poučevanja in učenja 
matematike in naravoslovnih predmetov pri katerem se učenci učijo in 
delujejo na način kot delajo znanstveniki. (projekt Pirmas) 

Eno od pogosteje navajanih »orodij« za 
doseganje teh znanj v izobraževalnem (posebej 
naravoslovnem prostoru) je Inquiry based 
learning - IBL, ki ga prevajamo kot učenje z 
raziskovanjem, preiskovanjem, odkrivanjem. 
Barron in Darling Hammond (2010) učenje z 
raziskovanjem - IBL opredeljujeta kot skupino 
pristopov, ki jih lahko opišemo s termini kot so 
projektno zasnovano učenje (project based 
learning) - pri čemer termin projekt predstavlja 
širši sklop učnih izkušenj, problemsko učenje 
(problem based learning) in učenje skozi načrt 
(learning trough design).  







UČENJE Z RAZISKOVANJEM (v širšem smislu) vključujejo 

raznoliki didaktični pristopi in strategije  npr. problemsko 

učenje, projektno delo, sodelovalno delo, eksperimentalno 

delo, itd. za katere velja: 

 ● temeljijo na teoriji konstruktivizma; učenci z izvajanjem 

aktivnosti samostojno odkrivajo zakonitosti, prihajajo do 

spoznanj in pri tem izgrajujejo znanje in poglabljajo 

razumevanje konceptov; 

●  poudarek na razvijanju procesnih znanj (vseživljenjskih veščin); 



● učenci v vlogi aktivnih reševalcev problemov, ki so zanje zanimivi oz. 

relevantni (vključenost učencev od načrtovanja do izvedbe); 

● učenci  prevzemajo odgovornost za lastne dosežke in rezultate; 

● učitelj v vlogi usmerjevalca, spodbujevalca; 

● pogoste interakcije učitelj-učenec in učenec-učenec; 

● upoštevanje socialnega konteksta učenja (sodelovalno delo, itd.)... 

  

FORMATIVNO                                             SPREMLJANJE 



UČENJE Z RAZISKOVANJEM (v ožjem smislu) 

Za učenje z raziskovanjem v ožjem smislu je značilno: 

- poudarek na razumevanju znanstvenega raziskovanja 

- sistematičnem razvijanju raziskovalnih veščin, ki so 

potrebne v znanstvenem raziskovanju 

VLOGA  EKSPERIMENTA PRI UČENJU  NARAVOSLOVJA 

Z RAZISKOVANJEM 

EKSPERIMENT ali POSKUS  (lat. experimentum iz lat. experiri – izkusiti, 

poskusiti, preiskati) je znanstveni postopek in temelj pouka naravoslovja. 

Z eksperimenti otroci/učenci/dijaki spoznavajo osnovne naravoslovne 

pojme in pojave, poglabljajo razumevanje, povezujejo znanje in  razvijajo 

eksperimentalno raziskovalne veščine.  



UČENJE Z RAZISKOVANJEM V PODPORO RAZVIJANJU 
NARAVOSLOVNE PISMENOSTI IN VSEŽIVLJENJSKIH VEŠČIN ZA 

21. STOLETJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veščine za 21. stoletje 

Vir slike: http://www.getcareerconnected.org/prepareyourself/ 
https://www.readorium.com/cms/wp-content/uploads/2015/09/21st-Century-Skills.png 



 

 
Naravoslovno pismen tisti, ki je »zmožen«: 
 
 
 
 pridobivanja in povezovanja naravoslovnega znanja, 
 uporabe naravoslovnega znanja za prepoznavanje 
      in odgovarjanje na naravoslovno-znanstvena 
      vprašanja, 
 razlaganja naravoslovnih pojavov ter na podatkih in preverjenih dejstvih 

temelječega vrednotenja naravoslovnih  tematik, 

 razumevanja značilnosti naravoslovnih znanosti in raziskovanja, 

 o   zavedanja in razumevanja, kako naravoslovne znanosti in tehnologija 

vplivajo in oblikujejo naše snovno, intelektualno in kulturno okolje, 

 o   sodelovanja pri naravoslovno-znanstvenih vprašanjih kot razmišljujoč, 

kritičen  posameznik. 



Učenje z raziskovanjem zahteva: 
 
 integriran, interdisciplinaren pristop pri učenju, 
 načrtno in sistematično nadgrajevanje znanj, 

spretnosti in veščin skozi leta izobraževanja (po 
vertikali). 



NARAVOSLOVNI 
POSTOPKI 

• OPAZOVANJE 
• OPISOVANJE (besedišče) 
• PRIMERJANJE 

• RAZVRŠČANJE (opredelitev 
kriterijev) 

• PRIREJANJE 

• UREJANJE 

• UVRŠČANJE (kriterij 
določen) 

• MERJENJE  

• SKLEPANJE  

• NAPOVEDOVANJE 

• SPOROČANJE 

UČENJE Z RAZISKOVANJEM   
 /PREISKOVANJEM 

– NAČRTOVANJE poskusa ali raziskave 

– OBLIKOVANJE RAZISKOVALNIH 
VPRAŠANJ 

– POSTAVLJANJE HIPOTEZ 

– KONTROLA SPREMENLJIVK 

– DELO S PODATKI (analiza, urejanje, 
prikaz, vrednotenje) 

– POVEZOVANJE REZULTATOV S 
TEORIJO 

– DELO Z MODELI (miselni, analogni …) 

 



RS PS ŠS 

Vir: OŠ Gorišnica 
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Primer vertikalne nadgradnje raziskovalne veščine  
  Zastavljanje vprašanj 

- zastavljajo vprašanja: 
Kako? Zakaj? Kaj bi se 
zgodilo, če …?  in 
predlagajo, kako in kje 
poiskati odgovore 

- zastavljajo vprašanja, ki 
so povezana s 
spremenljivkami , npr. 
Kaj se zgodi, če 
spremenimo …?  

 
- prepoznajo  vprašanja,  

ki zahtevajo izvedbo 
raziskave  in predlagajo 
poti in načine, kako do 
odgovora  

  
  
  

- prepoznajo in analizirajo 
problemsko situacijo, ki jo 
je mogoče razrešiti z 
izvedbo raziskave  

 
- zastavljajo raziskovalna 

vprašanja, ki temeljijo na 
usvojenem naravoslovnem 
znanju in jih je mogoče 
eksperimentalno preveriti 

RAZREDNA STOPNJA OŠ PREDMETNA STOPNJA OŠ SŠ 



- Spreminjajo eno 

spremenljivko (parameter) ter 

opazujejo oz. merijo učinke.   

 

- Ugotavljajo, kakšna je zveza 

oz. relacija med 

spremenljivkama                 

npr. Z večanjem/manjšanjem x, 

se y ____. 

 

- Na preprostih primerih 

prepoznajo, ali je poskus 

»pošten«. 

- Opredelijo ključne 

spremenljivke, ki jih je potrebno 

upoštevati pri izvedbi poskusa 

oz. raziskave. 

 

- Razumejo, kdaj je poskus 

»pošten«, in načrtujejo, kako 

spreminjati eno spremenljivko pri 

poskusu in ostale ohraniti 

nespremenjene. 

 

 

 

  

- Pri poskusu oz. raziskavi. 

opredelijo neodvisno spremenljivko, 

kontrolirane spremenljivke ter 

odvisne spremenljivke. 

  

- Opredelijo način zbiranja 

eksperimentalnih dokazov v 

primeru, ko je spremenljivke težko 

kontrolirati. 

  

RAZREDNA STOPNJA OŠ PREDMETNA STOPNJA OŠ SŠ 

Primer vertikalne nadgradnje raziskovalne veščine 
 Opredelitev in kontrola spremenljivk     



Potrditvena 
raziskava 
 

Strukturirana 
raziskava 

Usmerjena 
raziskava 

Odprta 
raziskava 

Napredovanje v raziskovalnih 
spretnostih in spoznavanju 
znanstvenega načina razmišljanja in 
delovanja skozi 4 ravni raziskav  
(po Derek Cheung, 2006) 

                                                                                                                



Potrditvena 
raziskava 
 

Strukturirana 
raziskava 

Usmerjena 
raziskava 

Odprta 
raziskava Učenci izvajajo dejavnost 

po opisanem postopku 
(sistem “kuharske 
knjige”) za preverjanje  
veljavnosti konceptov, 
principov, zakonov. 



Potrditvena 
raziskava 
 

Strukturirana 
raziskava 

Usmerjena 
raziskava 

Odprta 
raziskava Učenci rešujejo problem z 

izvajanjem dejavnosti po 
opisanem postopku. 



Potrditvena 
raziskava 
 

Strukturirana 
raziskava 

Usmerjena 
raziskava 

Odprta 
raziskava 

Učitelj zastavi raziskovalno 
vprašanje (bolj zaprto) in v vseh 
fazah usmerja učence. Učenci 
morajo zasnovati postopek oz. 
poskuse za rešitev problema in 
njegovo razlago. 



Potrditvena 
raziskava 
 

Strukturirana 
raziskava 

Usmerjena 
raziskava 

Odprta 
raziskava 

Učenci sami zastavijo vprašanje (ali učitelj 
poda bolj odprto vprašanje) in zasnujejo 
postopke oz. poskuse za rešitev problema. 



KULTURA 
RAZISKOVANJA 

Učenje z raziskovanjem se odraža v razviti kulturi 

raziskovanja na ravni posameznika in družbe.  

Kritičen pogledu na 
lastno delovanje, 

raziskovanje lastne 
prakse.  

Je način delovanja in 
življenja. 

Ponotranjenje določenih 
postopkov, veščin in navad, 
uporabnih v vsakodnevnih 
življenjskih situacijah. 
 



Učenje z raziskovanjem/preiskovanjem - 
pomembna lastnost učitelja  

Ker učimo tudi z zgledom. 
To kar poučujemo in od učencev zahtevamo, 

naj bi počeli tudi sami. 

Osebni razvoj na področju predmetno pecifičnih kompetenc in didaktike  
(splošne in specialne).  

Zakaj? 



 
- Razvoj eksperimentalnih veščin v najširšem pomenu (načrtovanje, 

raziskovanje, reševanje problemov …) 
 

- Vihar idej in rešitev (vsebinskih in didaktičnih) 
 
- “Možganski prepih” saj kultura raziskovanja vključuje kultulo 

sodelovanja, širjenje obzorij … 
 

- Izkušnje (ne/zanašanje na občutke)  
 
 
 

Učenje z raziskovanjem/preiskovanjem - pomembna lastnost učitelja 



Učenje z raziskovanjem/preiskovanjem - pomembna lastnost 
učitelja  

Navdušenje za raziskovalno delo je 
“nalezljivo”  

- motivacija,  
- odnos do predmeta, 
- zadovoljstvo ob uspehu. 

Raziskovanje lastne prakse, 
izsledkov akademskih raziskav ... 
- Ali ima to kar počnem v razredu (željen in 

pričakovan) vpliv na dosežke učencev? 
- V razredu imam težave/želim izvedeti … 

Pogled z več zornih kotov. Iskanje rešitev.    



Od sodobne raziskovalne umetnosti do 

sodobnega raziskovalnega učenja 

Učimo se z raziskovanjem od malih nog 

Kako razvijati raziskovalne veščine pri 

eksperimentalnem delu 

Kako si postavljati vprašanja in iskati 
odgovore nanje? 

Barvni odtenki začetnega naravoslovja 

Učenje z raziskovanjem pri pouku fizike in okolje ISLE, 

Raziskovalni pouk v kontekstu trajnostnega razvoja 

Od učenja z raziskovanjem do Scientix-a 

UČENJE Z RAZISKOVANJEM NA KONFERENCI … 
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Kako izgleda raziskovalec?  



Raziskovalci so … 
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