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Prevedel DušaN KrNel, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Samoocenjevanje učitelja 
in vzgojitelja – vprašalnik Fibonacci
v okviru projekta Fibonacci je nastal tudi vprašalnik* za vrednotenje pouka z raziskovanjem. 
nekatera vprašanja so specifična za ta pristop k učenju naravoslovja, kar nekaj vprašanj pa 
je precej splošnih in jih lahko učitelji uporabi za vrednotenje svojega pouka naravoslovja ne 
glede na metodo, po kateri je pouk izvedel. 
vprašalnik za samoocenjevanje omogoča učiteljem in vzgojiteljem, da odkrijejo tista 
področja pouka naravoslovja, ki jih je mogoče izboljšati. vprašalnik vsebuje zbirko vprašanj 
na katera učitelj/vzgojitelj odgovori po izvedenem pouku.

* Tools for Enhancing Inquiry in Science Education, Resources for Implementing Inquiry in Science and Mathematics at School Editorial coordinator : 
Susana Borda Carulla Fibonacci Scientific Committee: Michèle Artigue, Peter Baptist, Justin Dillon, David Jasmin, Wynne Harlen, Pierre Léna

 www.fibonacci-project.eu

1. Kaj vprašalnik je?

Vprašalnik (priloga) vsebuje vrsto pokazateljev za 
presojo uporabe pouka z raziskovanjem. Pokazatelji ali 
kriteriji so izraženi v obliki vprašanj, na katera učitelj 
odgovori po seriji dejavnosti, ki so usmerjene na razvi-
janje sposobnosti učencev za učenje z raziskovanjem. 
Pomemben razlog za refleksijo je usmerjanje pozornosti 
na posamezne vidike pouka z raziskovanjem, ki bi sicer 
ostali prezrti. Ocenjuje se, da je med poukom učitelj v 
neposredni interakciji s posameznim učencem le 30 se-
kund v uri pouka, zato je pomembno, da je ta čas kar 
najbolje izkoriščen za opazovanje in za reakcije na učen-
čeve aktivnosti pri raziskovanju. 

2. navodila za uporabo

Kar nekaj je zahtev za dober pouka naravoslovja, ki 
pa niso specifične za pouk z raziskovanjem. Če bi žele-
li upoštevati vse, bi bil vprašalnik zelo obsežen, zato je 
nekaj splošnih zahtev navedenih v spodnjem sezna-
mu. Te naj učitelj preveri prej, preden se spušča v re-
fleksijo, specifično za pouk z raziskovanjem.

Splošni pogoji za pouk naravoslovja:
− material in pripomočki so primerni dejavnostim in 

starosti otrok;
− zagotovljen je dostop do sekundarnih virov infor-

macij, kot so knjige, splet in drugo gradivo;
− organizacija prostora je taka, da učenci lahko deluje-

jo v organizirani skupini;

− časovna organizacija omogoča dovolj časa za razpra-
vljanje o zamislih učencev, oblikovanju raziskoval-
nega vprašanja, zbiranju podatkov, razpravi …,

− pouk vključuje učenje tehnik merjenja, spoznavanje 
pripomočkov in instrumentov, varnost in učinkovitost;

− zagotovljeni so delovni zvezki ali učni list s tabelami za 
zapisovanje podatkov, gradiva so prilagojena starosti 
učencev; 

− zagotovljena je pomoč učencem pri pravilnem izražanju 
in uporabi naravoslovnih terminov in drugih predstavitev;

− pouk spodbuja tolerantnost in medsebojno spošto-
vanje med delom in med razpravljanjem; 

− zagotovljen je prostor za razstavo izdelkov in rezulta-
tov raziskovanja. 

Učitelj se mora prepričati, da so ti pogoji izpolnjeni, 
preden začne s poukom z raziskovanjem. V naspro-
tnem primeru bo uspešnost pouka zmanjšana. 

Spoznavanje kriterijev samoocenjevanja

Vprašalnik morate spoznati in razumeti kriterije 
ocenjevanja pred njegovo uporabo. To omogoča, da se 
učitelj lahko usmeri na specifičnosti vedenja učencev, 
ki so značilne za pouk z raziskovanjem.

Vprašalnik (priloga) vključuje tri vidike pouka:
A)  vlogo učitelja, ki vključujejo vprašanja o (1) upo-

števanju zamisli in razvijanju raziskave iz zamisli 
učencev, (2) podpori samostojnemu raziskovanju 
učencev, (3) vodenju analize in zaključkov;
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B)  dejavnosti učencev, ki vključujejo vprašanja o (4) 
poteku raziskave, (5) sodelovanju med učenci; 

C)  predstavitve učencev, ki vključujejo vprašanja o (6) 
kakršnikoli predstavitvi dejavnosti in (7) pisnih iz-
delkih učencev. 

Poleg vprašanj so v vprašalniku navedeni primeri, kaj 
vprašanje pomeni s stališča dobre prakse. Dovolj časa 
imejte za branje in preverjanje razumevanja. Razumeva-
nje vprašalnika preverite v razgovoru s sodelavci, lahko 
izmenjate tudi druge primere dobre prakse. 

 
Zbiranje podatkov o dejavnostih v razredu 

Posebno za začetnike je izboljšanje več vidikov pou-
ka z raziskovanjem hkrati precej zahtevno, zato se po 
spoznavanju celotnega vprašalnika lahko odločite za 
izbiro vprašanj, ki se vam zdijo relevantna za vaš pouk 
in vaše učence. Tako boste ob vodenju in opazovanju 
pouka mnogo lažje sledili le izbranim vprašanjem. Na 
vprašanja odgovarjate z Da, Ne in Ne morem oceniti. 

Da pomeni, da je bila dejavnost skladna z opisom do-
bre prakse in relevantna v kontekstu izvedenega pouka. 

Ne pomeni, da dejavnost ni bila izvedena skladno z 
dobro prakso, bi bila pa relevantna za izvedeni pouk. 

Ne morem oceniti pomeni, da dejavnost (kriterij) 
ni relevantna za kontekst, v katerem je bil pouk izve-
den. Za to je lahko kar nekaj razlogov:
− Kriterij ni relevanten za konkretno uro pouka. Na 

vprašanje o izvedbi eksperimentalnega dela ne mo-
remo odgovoriti, če smo to uro raziskavo šele načr-
tovali ali le postavljali hipoteze. 

− Kriterij ni relevanten za vrsto raziskave, ki jo izvaja-
mo. Na vprašanja o pošteno izvedenem poskusu ne 
moremo odgovoriti, če naše raziskovanje temelji le 
na opazovanju nekega pojava. 

Pomembno je poznati razloge za odločitev o posa-
meznem vprašanju, zato je včasih v pomoč kratek za-
pis o dogodku. 

Za zbiranje podatkov je na voljo več načinov. Nekateri 
učitelji se odločijo za krajši pogovor s skupino učencev ali 
le za poslušanje njihove razprave. Na ta način lahko izvedo, 
kakšne so zamisli učencev o raziskovanju. Drugi se odloči-
jo za snemanje pogovorov v skupini ali snemanje poroča-
nja skupine pred celotnim razredom. Po izvedenem pouku 
lahko učitelj zbere podatke iz različnih virov: zapiske učen-
cev, lastne zapiske in posnetke, priklic dogajanja in z vsem 
tem sestavi refleksijo ter odgovori na vprašalnik. 

Vsega tega postopka naj ne bi izvajali prepogosto. To 
naj bo priložnostna dejavnost, ki naj bi pomagala učitelju 
k večjemu pregledu nad svojo prakso zlasti takrat, ko uva-
ja novosti. Občasna temeljitejša analiza je pomembnejša 
in učinkovitejša od pogostejših in bolj površnih pregledov. 
Vsekakor pa je namen refleksije, ki jo omogoča vprašal-

nik, izboljšati prakso in razumevanje metode učenja nara-
voslovja skozi raziskovanje. 

Refleksija, analiza in ukrepanje

Glavna funkcija in pomen vprašalnika je spodbujanje k 
refleksiji poučevanja in učenja, ki je potekalo pri določeni 
učni uri. Čeprav neformalno, je tako ocenjevanje po-
memben uvid v ponujene in zamujene priložnosti, ki so 
jih imeli učenci za razvijanje svojih zamisli, in približeva-
nje naravoslovno ustreznejšim razlagam o pojavih in 
objektih, ki so jih raziskovali. 
− Ali se je razumevanje od začetnih idej pred raziskavo 

premaknilo k naravoslovno ustreznejšim po raziskavi? 
− Ali so zaključke raziskovanja poskušali uporabiti še 

na kakšnem drugem sorodnem pojavu ali objektu in 
tako zgradili večjo idejo od začetne?

− Ali so imeli priložnost razvijati veščine, podobne tistim, 
ki jih imajo pravi raziskovalci, kot so postavljanje razi-
skovalnih vprašanj, napovedovanje, zbiranje podatkov, 
sklepanje in oblikovanje zaključkov ter razpravljanju o 
rezultatih. 

Z refleksijo lahko tudi ugotovimo, ali so bili učenci k 
temu spodbujani in vodeni. Refleksijo omogočata pregled 
in analiza predstavitev učencev in ocena učiteljeve vloge 
pri pouku z raziskovanjem. 

Veliko število odgovorov Da pomeni, da ste dobro vklju-
čeni v raziskovanje. To se seveda ne dogaja pri vsaki učni se-
kvenci, saj nekatera vprašanja niso relevantna. Vendar pa se 
je ob vprašanjih, ki jih označite z »Ne morem oceniti«, dobro 
vprašati, zakaj ne. Mogoče je razlog v sami učni vsebini ali pa 
je bila zgrešena priložnost za urjenje raziskovalnih veščin in 
naravoslovnih postopkov, ker je bila vsebina obravnavana na 
tradicionalen način, ki otroke premalo aktivira.

Tam, kjer so učiteljeve dejavnosti skladne z dejavnostmi 
učencev, smo se v vprašalniku izognili podvajanju, razen 
ko oboje vrst vprašanj pripomore k osvetlitvi dogajanja v 
razredu. Na primer v vprašalniku A je »spodbuja učence k 
izražanju njihovih zamisli«, kar se ne ponovi v vprašalniku 
B. Po drugi strani pa se nekatere trditve oz. kazalniki po-
novijo, enkrat kot vloga učitelja (3 d) in drugič kot dejav-
nost učencev (4 i).

Če je odgovor na vprašanje 4 i Ne, potem je pomembno 
pogledati odgovor na vprašanje 3 d. Ta primerjava pokaže, 
ali naj ukrepa učitelj ali pa so posredi drugi razlogi na 
strani učencev, ki zavirajo razvoj tega pomembnega po-
dročja učenja z raziskovanjem. 

Včasih so težave objektivne, številčnost razreda, časovne ome-
jitve, pomanjkanje opreme itn., zato rešitev ni vedno v rokah 
učitelja, čeprav se da z dobro organizacijo in vodenjem preseči 
marsikatero od teh ovir. Potrebna sta torej refleksija in premislek 
tudi o teh faktorjih, ki odločajo o uspešni izvedbi pouka in iz-
boljšanju dosežkov učencev pri pouku z raziskovanjem. 



6 nArAvOsLOvnA sOLnicA  |  letnik 18  |  številka 1  |  jesen 2013

Priloga – vprašalniki

samoocenjevanje učitelja – razredna in predmetna stopnja
A vloga učitelja

Primeri dobre prakse
Odločitev 

Opombe
Da ne ne morem 

oceniti
razvijanje aktivnosti upoštevajoč zamisli učencev 

1a Ali postavljate vprašanja, s katerimi 
pokažete zanimanje za zamisli učencev 
in, ki učence spodbujajo?

Vprašanja kot »kaj misliš, se je zgodilo«, zakaj 
misliš, da je to mogoče«, namesto vprašanj »kaj je 
razlog za to« ali »zakaj se je to zgodilo.

1b Ali pomagate učencem, da jasno izrazijo 
svoje misli?

Učenci imajo dovolj časa, da premislijo, kako naj se 
izrazijo, da jih bodo drugi razumeli, mogoče k 
temu pripomore razprava v paru ali pa, če vi 
ponovite, kaj so povedali in vprašate ali so to 
mislili.

1c Ali se pozitivno odzovete na to, kako so 
povzeli ali razvili zamisli?

Lahko svetujete, kako bi zamisli učencev preverili z 
dejavnostmi, ki jih pravkar izvajate, ali pa se k 
njihovim zamislim vrnete pozneje z vprašanjem 
»ali še vedno misliš …«

Podpora pri raziskovanju učencev
2a  Ali spodbujate učence k postavljanju 

vprašanj?
Vprašajte jih, kaj bi želeli izvedeti, ali pripravite 
škatlo ali plakat oz . tablo za vprašanja.

2b  Ali jim pomagate oblikovati produktiv-
na vprašanja? 

To je mogoče pri pogovoru o raziskovalnem 
vprašanju, ki natančneje določa, kaj naj naredijo 
ali opazujejo. Kaj na primer pomeni najboljši pri 
vprašanju »kakšna je najboljša oblika papirnega 
letala«.

2c  Ali jih spodbujate k napovedovanju? V določeni fazi raziskave jih vprašajte »kaj mislite, 
kaj se bo zgodilo, če …, zakaj tako mislite?

2d  Ali učence vključujete v načrtovanje 
raziskave? 

Mogoče je v naprej pripraviti potek raziskave ali 
skupaj z učenci načrtovati posamezne faze raziska-
ve. Upoštevajte njihove zamisli, tako da bodo 
začutili, da je načrtovanje tudi njihovo delo.

2e  Ali jih spodbujate k uporabi poštenega 
poskusa, kjer in, ko je to potrebno?

Ko so v raziskavi primerjanja, učence usmerite v 
razmislek, kaj mora ostati enako in kaj se mora 
spreminjati. Spreminja se le spremenljivka, ki jo 
raziskujemo.

2f  Ali jih spodbujate k preverjanju 
rezultatov in opažanj? 

Prosite jih naj preverijo svoje rezultate, tako da 
ponovijo opažanja ali meritve in zagotovite 
natančnost pri merjenju, odčitavanju…

2g  Ali jim pomagate vzdrževati urejenost 
in sistematičnost pri zapiskih in 
podatkih?

Lahko jim pokažete, kako oblikujejo tabelo 
podatkov ali listo za preverjanje ali opazovanje, ki 
jo vključijo v svoje poročilo.

vodenje pri analizi podatkov in zaključkih raziskave 
3a  Ali zahtevate od učencev, da podajo 

zaključke svoje raziskave ?
Pomoč učencem pri oblikovanju posplošitev, ne le 
pri podajanju rezultatov raziskave. Na primer, kaj 
so vzroki za določeno spremembo, ne le razlike v 
podatkih ali pogojih.

3b  Ali zahtevate od učencev, da preverijo 
ali so njihovi zaključki skladni z rezultati. 

Ko učenci podajajo zaključke, naj se prepričajo ali 
zaključki ustrezajo rezultatom, ki so jih dobili pri 
raziskavi.

3c  Ali prosite učence naj primerjajo svoje 
napovedi z rezultati?

Spomnite učence na to, kaj so napovedali in naj to 
primerjajo z rezultati raziskave.

3d  Ali vprašate učence po razlogih in 
razlagah njihovih rezultatov. 

Ne glede na to ali se rezultati raziskave ujemajo z 
napovedjo, opogumite učence, da razložijo, kaj so 
odkrili in na ta način razvijejo svoje razumevanje 
pojava, ki so ga raziskovali.

3e  Ali ste opozorili učence naj poiščejo 
mogoče vzroke napak. 

V pogovoru z učenci obnovite potek raziskave in 
kaj bi lahko vplivalo na rezultate. Vprašajte ali bi 
dobili enake rezultate, če bi raziskavo ponovili.

3g  Ali spodbujate učence k refleksiji, kaj so 
odkrili in kako so raziskovali. 

Spodbudite učence naj z raziskovanjem 
nadaljujejo, uporabite vprašanje kot »kaj še bi se 
dalo ugotoviti o …«

3f  Ali ste prosili učence naj raziskavo 
razvijejo naprej z novimi vprašanji ? 

Po raziskavi porabite nekaj časa za priklic, kaj so 
naredili, kaj so se naučili, kako bi izboljšali 
raziskavo, ali bi to uporabili pri nadaljnjem delu. 
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samoocenjevanje učitelja – razredna in predmetna stopnja
B dejavnosti učencev

Primeri dobre prakse
Odločitev 

Opombe
Da ne ne morem 

oceniti
razvijanje in potek raziskovanja  

 4a  Ali učenci vodijo raziskavo po 
vprašanju, ki so ga sami razvili, čeprav je 
bilo predstavljeno z vaše strani?

Učenci so sposobni razložiti, kaj želijo odkriti s 
svojimi besedami. 

4b  Ali izhajajo napovedi iz njihovih 
izkušenj, zamisli?

Učenci znajo pojasniti, zakaj so napovedali …., 
čeprav napoved ni pravilna, s tem pokažejo, da ne 
gre le za ugibanje. 

4c  Ali učenci aktivno sodelujejo pri 
načrtovanju raziskave?

Učenci znajo vsaj približno opisati, kako izvesti 
raziskavo, čeprav potrebujejo pomoč pri 
podrobnostih. 

4d  Ali je v načrtu predviden pošten poskus, 
če je ta potreben? 

Učenci predlagajo, kaj bodo spreminjali in kaj naj 
ostane enako. 

4e  Ali učenci sami vodijo raziskavo? Učenci so aktivno udeleženi pri zbiranju podatkov 
iz realnih pojavov in objektov ali iz sekundarnih 
virov, relevantnih za njihovo raziskovalno vprašanje.

4f  Ali učenci zbirajo podatke, ki vodijo k 
odgovoru na njihovo raziskovalno 
vprašanje?

Učenci merijo, opazujejo z uporabo primernih 
pripomočkov ali drugače zbirajo relevantne 
podatke.

4g  Ali zbrani podatki omogočajo 
preverjanje napovedi? 

Narava podatkov zbranih z opazovanjem, 
meritvami ali drugih virov je taka, da vodi k 
odgovoru na raziskovalno vprašanje. 

4h  Ali učenci presojajo svoje podatke glede 
na raziskovalno vprašanje? 

V pogovoru v skupini ali s celotnim razredom 
ugotavljajo ali podatki, ki so jih zbrali, vodijo k 
odgovoru na raziskovalno vprašanje? 

4i  Ali imajo učenci razlage za izide 
raziskave? 

V pogovoru v skupini ali v celotnem razredu 
podajajo verjetne razlage, čeprav ne vodijo k 
odgovorom na raziskovalno vprašanje. 

sodelovanje  
5a  Ali učenci sodelujejo z drugimi med 

raziskovanjem? 
Ali se v skupini pogovarjajo, sprejemajo skupne 
odločitve, ne le delajo vsak svoje, čeprav sedijo 
skupaj. 

5b  Ali učenci sodelujejo v skupinski razpravi 
o njihovi raziskavi in njihovi razlagi?  

Po koncu raziskave sodelujejo v razpravi o tem, kaj 
so naredili in kaj odkrili in kako si to razlagajo. 

5c  Ali učenci poročajo o svoji raziskavi? Poročanje je lahko ustno, kjer delijo svoje odkritja z 
drugimi, lahko pa v obliki plakata ali drugačne 
oblike predstavitve rezultatov in zbranih podatkov. 

5d  Ali učenci sledijo poročanju sošolcev? Sledijo predstavitvam drugih skupin. Ne podajo le 
svojega poročila in odgovarjajo le, če so vprašani. 

5e  Ali učenci odgovarjajo drug drugemu 
med predstavitvami? 

Odgovarjati pomeni tudi postavljati vprašanja, ki 
vodijo k poglobljenemu razumevanju predstavitev 
sošolcev ali s strinjanjem ali nestrinjanjem z 
njihovimi zaključki. 

C reprezentacije učencev

reprezentacije raziskovanja
 6a  Ali učenci na kakršenkoli način svoje 

delo reprezentirajo?
Učenci individualno ali kot skupina na nek način 
sledijo, beležijo svoje delo. To je lahko zapis, risba, 
shema, artefact, vse kar je primerno starosti otrok. 
(Če je odgovor na to vprašanje ne, potem velja 
odgovor ne tudi za vsa spodnja vprašanja.)

Pisne reprezentacije 
7a  Ali imajo učenci med svojimi zapiski 

jasno izraženo raziskovalno vprašanje?
Vsak zapis raziskave naj si bo individualen ali 
skupinski vključuje jasno izraženo raziskovalno 
vprašanje. 

7b  Ali zapiski vključujejo zbrane podatke in 
opis, kako so podatke zbrali? 

Vsak zapis raziskave naj si bo individualen ali 
skupinski vključuje zbirko podatkov ali risbe in 
skice opazovanj in opis, kako so se podatki zbirali. 

7c  Ali so podatki predstavljeni  
sistematično, urejeno?  

Podatki so zapisani v obliki tabel, grafov ali v 
nekem drugem sistematičnem redu. 

7d  Ali zapisi vključujejo trditev o tem, kako 
se napovedi ujemajo z rezultati 
raziskave?  

Vsak zapis skupinski ali individualni vključujejo 
refleksijo o tem, ali se njihove napovedi ujemajo z 
izidi raziskave. 

7e  Ali zapisi vključujejo končne  
ugotovitve? 

Vsak zapis skupinski ali individualni vključuje 
splošne ugotovitve in posplošitve in ne le 
rezultate poskusov in opazovanj.

7d  Ali imajo učenci tudi svoje individualne 
zapiske.  

Ali si učenci ob delu zapisujejo ali kako drugače 
reprezentirajo svoje zamisli in opažanja ne le v 
formalni obliki skupinskega poročila. 
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samoocenjevanje vzgojiteljice/vzgojitelja – vrtec

A interakcija med vzgojiteljico/vzgojiteljem in otroki

Primeri dobre prakse
Odločitev 

Opombe
Da ne ne morem 

oceniti
razvijanje aktivnosti iz zamisli otrok  

1a  Ali postavljate vprašanja, ki 
izvabljajo odgovore otrok ?

Postavljanje odprtih vprašanj (vprašanja, ki 
zahtevajo odgovor v več kot eni besedi), s 
katerimi odkrivate, kaj otroci mislijo ne le na 
začetku dejavnosti, ampak tudi med 
dejavnostjo. Vprašanja kot »kaj misliš je 
vzrok za to«, ne le »kaj je vzrok«.

1b  Ali pomagate otrokom, da jasno 
izrazijo svoje misli?

Otroci tako podajo svoje zamisli, da jih drugi 
otroci razumejo. Če je potrebno vprašajte 
»je to, kar si želel povedati«. Otrokom dajte 
čas, da se sami pogovorijo in premislijo o 
vprašanjih in o tem kaj mislijo. 

1c  Ali se na odgovore otrok pozitivno 
odzovete, tako da otroci nadaljuje-
jo z razvijanjem svojih zamisli? 

Vzgojitelj odgovarja tako, da otroke vodi, 
kako iz zamisli razvijejo raziskavo. Vrača se k 
prvotnim zamislim otrok npr. »ali še misliš, 
da je…«

Podpora pri raziskovanju 
2a  Ali otroke spodbujate k postavlja-

nju vprašanj? 
Vprašanja kot »kaj bi želeli izvedeti o…«

2b  Ali spodbujate otroke k  
napovedovanju?

Postavljanje vprašanj o tem, kaj otroci 
mislijo o tem, kaj se bo zgodilo pri poskusu, 
raziskavi. Na primer: »kaj misliš, kaj se bo 
zgodilo, če …«

2c  Ali vključujete otroke v načrtovanje 
raziskave ?

Otroke vključite v načrtovanje z vprašanji 
kot »kako bi ugotovili, ali je naša napoved 
pravilna ali ne.« 

2d  Ali spodbujate otroke k preverjanju 
rezultatov? 

Otroke prosite naj preverijo rezultate, tako 
da ponovijo opazovanja, meritve… 

vodenje otrok pri zaključevanju in posploševanju  
3a  Ali spodbujate otroke, da sami 

oblikujejo zaključek? 
Pomoč učencem pri oblikovanju posploši-
tev, ne le pri podajanju rezultatov raziskave. 
Na primer, kaj so vzroki za določeno 
spremembo, ne le razlike v podatkih ali 
pogojih.

3b  Ali otroke spodbujate naj 
primerjajo svoje ugotovitve z 
napovedjo?

Ko učenci podajajo zaključke, naj se 
prepričajo ali zaključki ustrezajo rezultatom, 
ki so jih dobili pri raziskavi.

3c  Ali otroke spodbujate naj navedejo 
vzrok ali razlago za to, kar so 
ugotovili? 

Spomnite učence na to, kaj so napovedali in 
naj to primerjajo z rezultati raziskave.

3d  Ali pomagate otrokom pri 
odkrivanju novih vprašanj? 

Ne glede na to ali se rezultati raziskave 
ujemajo z napovedjo, opogumite učence, 
da razložijo, kaj so odkrili in na ta način 
razvijejo svoje razumevanje pojava, ki so ga 
raziskovali.

vodenje otrok pri sporočanju 
5a  Vzgojitelj spodbuja otroke, da 

izdelajo skupinsko risbo, plakat, ali 
model o tem, kaj so delali. 

To lahko naredite z nasvetom, kako naj 
začnejo z delom in kaj naj naredijo, da bodo 
predstavili vse njihove skupne zamisli. 

5b  Vzgojitelj sprejema različne zamisli 
in k temu spodbuja tudi otroke. 

Vzgojitelj ponovi, osvetli posamezne zamisli, 
vendar se izogne neposredni konfrontaciji 
med različnimi zamislimi. 

5c  Vzgojitelj spodbuja otroke k 
poslušanju drug drugega.

Vzgojitelj je pozoren na to, da otroci 
govorijo izmenoma in poslušajo drug 
drugega. 
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razvijanje aktivnosti iz zamisli otrok 

4a  Otroci sprejmejo raziskovalno 
vprašanje kot svoje, čeprav jih je na 
to napeljal vzgojitelj. 

Da so raziskovalno vprašanje sprejeli za 
svoje, lahko sklepamo po tem, da povedo s 
svojimi besedami, kaj skušajo odkriti. 

4b  Otroci pri napovedovanju izhajajo 
iz svojih zamisli in izkušenj. 

Otroci pojasnijo razlago napovedi, čeprav je 
lahko nepravilna. To je razlika med 
napovedjo in ugibanjem. 

4c  Vsak od otrok sodeluje pri 
načrtovanju raziskave.

Ni potrebno, da otrok sam predlaga načrt, 
pač pa, da sodeluje in komentira predlog 
vzgojiteljice ali ga prilagodi med potekom 
raziskave. 

4d  Otrok sam sodeluje pri raziskavi. Otroci sami izvajajo meritve in zbirajo 
podatke, ne le opazujejo druge pri delu. 

4e  Otroci zbirajo podatke z uporabo 
metod in virov, ki ustrezajo naravi 
njihove raziskave. 

Primerne podatek lahko zberejo z meritva-
mi, z opazovanjem ali jih poiščejo v 
ustreznih virih. 

4f  Z zbranimi podatki otroci lahko 
preverijo svoje napovedi. 

Narava podatkov, ki so jih zbrali z opazova-
njem ali z meritvami, ali poiskali v drugih 
virih, omogoča preverjanje (testiranje) 
napovedi. 

4g  Otroci presojajo svoje rezultate 
glede na raziskovalno vprašanje. 

V razgovoru z drugimi otroki in z vzgojitelji-
co otroci uporabljajo zbrane dokaze za 
odgovor na raziskovalno vprašanje. 

4h  Otroci poskušajo podati razlago 
svojih rezultatov. 

Otroci podajo možno razlago, ali razlagajo 
rezultate gleda na svoje izkušnje. 

reprezentacije otrok  
5a  Otroci naredijo preprosto 

reprezentacijo dejavnosti.
To je lahko skupinski ali individualni izdelek, 
risba, zapis ali odgovori na vprašalnik, ki ga 
pripravi vzgojiteljica. 

5b  Otroci delijo svoja odkritja in 
reprezentacije z drugimi. To poteka 
med poročanjem. 

Otroke zanima, kaj si drugi mislijo o njihovi 
raziskavi. Poslušajo drug drugega.


