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Raznovrstnost pristopov in razvijanje naravoslovnega mišljenja

2.9  Učenčev zvezek za pouk spoznavanja 
okolja ter naravoslovja in tehnike

  Mag. Ana Gostinčar Blagotinšek, Pedagoška fakulteta Ljubljana

2.9.1 Uvod

Zvezki pri pouku niso novost, izkušnje in raziskave v zadnjem času pa ponovno poudarjajo 
vlogo in pomen zvezka kot pripomočka za učenje in poučevanje (AMSTI Evaluation Report 
2012; Gilbert, Kotelman, 2005). Morda smo ga v preteklih letih po krivici zanemarjali ali vsaj 
ne polno izkoriščali možnosti, ki jih ponuja. 

2.9.2 Uporaba zvezka pri pouku naravoslovja

Preden se popolnoma osredotočimo na uporabo pri pouku, navedimo nekaj primerov upo-
rabe zvezka oziroma lastnoročnih zapiskov med znanimi osebnostmi – naravoslovci oziroma 
znanstveniki. To so na primer Jane Goddal, znana raziskovalka primatov, ki je v zvezek do-
sledno beležila zapise opazovanj, s katerimi je povsem spremenila naše vedenje o človeko-
vih najbližjih sorodnikih. Albert Einstein je v zvezke zapisoval vse svoje izpeljave enačb, tudi 
znamenite E = mc2 – zvezek je torej uporabljal za predstavitev svojih zamisli v matematični 
obliki. Galileo Galilej je svoja razmišljanja, sklepanja in ugotovitve prav tako beležil, njegova 
posebnost, ki jo lahko koristno uporabimo pri pouku, pa je, da ni brisal napak, ki jih je pri tem 
storil – da bi si jih zapomnil in ne ponavljal več. Thomas Alva Edison, genialni izumitelj žarnice, 
pa je v zvezke vestno beležil dogajanje v svojem raziskovalnem laboratoriju. Prav na podlagi 
laboratorijskih dnevnikov je lahko uveljavljal vodilni položaj pri patentih – zapiski v zvezkih so 
mu omogočili dokazovanje prvega avtorstva in pridobivanje zaslužka na račun tega. 

Poleg učbenikov učenci pri pouku uporabljajo tudi zvezke. Da bi oba soudeležena v učnem 
procesu, tako učenec kot učitelj, bolje izkoristila možnosti, ki jih pri tem ponuja uporaba zvezka, 
spomnimo nanje. 

Dosledna, osmišljena in redna uporaba zvezka učencu omogoča:

• urjenje naravoslovnega izražanja (zapisi novih poimenovanj, pojmov in besednih 
zvez, specifičnih za predmetno področje – na primer v »slovarček« na koncu 
zvezka); 

• izboljšano rabo materinščine, bolj razvito besedišče (splošno opismenjevanje bi 
moralo potekati pri vseh predmetih, tudi naravoslovju; samostojno zapisovanje 
snovi in naučenega temu nedvomno koristi);

• osmišljanje pridobljenega znanja in informacij, metakognicija (individualno obliko-
vanje zapiskov omogoča učencu integracijo novega znanja v obstoječo miselno 
strukturo na njemu lasten način); 

• samorefleksijo (učitelj naj spodbuja zapise misli, vprašanj, povzetkov, ciljev in re-
zultatov učenja; občasen pregled zapiskov učencu omogoči spremljanje lastnega 
miselnega napredka in razvoja);

• sredstvo izražanja (tu ni mišljeno le besedno, ampak tudi grafične oblike izražanja, 
vsebovane v zapisih);
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• podporo učnemu procesu (zapiski nadomeščajo, zapisovanje pa krepi pomnje-
nje; informacije, zapisane v zvezku, so tudi zelo hitro dostopne);

• referenco (pri poročanju, postavljanju trditev, utemeljevanju le-teh in sodelovanju 
v argumentiranih razpravah se učenec lahko sklicuje na rezultate oziroma referen-
ce, zabeležene v zapiskih).

Učitelj pa lahko učenčev zvezek lahko uporabi za:

• sredstvo za formativno spremljanje učenca (individualni zapiski omogočajo pre-
gled nad kronološkim razvojem in s tem napredkom učenca; zapiski predstavljajo 
učitelju tudi dokazilo o tem);

• vpogled v učenčeve (napačne) predstave in potrebe (zapiski odražajo trenutno 
miselno stanje in znanje učenca, kar učitelju omogoča prilagoditi učni proces);

• povratno informacijo v obe smeri (pregled zvezka omogoči informiranje učitelja, 
če pa učitelj komentira dosežek oziroma znanje zapisanega v zvezku, je to povra-
tna informacija za učenca) in

• vnašanje rutine v učni in miselni proces (priporočljivo je vpeljati standardizirani 
postopek pri delu: zapis datuma, naslova, ciljev dela, potrebščin – če je delo prak-
tično – in vsebine; tudi pisanje refleksije, nadaljnjih vprašanj ali nejasnosti naj bo 
samoumevno; tako poteka tudi delo v znanstvenih laboratorijih in prav zapisova-
nje v laboratorijske dnevnike omogoča sledljivost dogajanja in poznejše pridobi-
vanje informacij za poročanje, preučevanje, objave itd.).

Učitelj mora učence naučiti tudi, kako naj uporabljajo zvezek, prav tako pa jim mora pomagati 
pri organizaciji njegove vsebine. 

Zvezek je učenčeva last in koristno je, da mu ga omogočimo »poosebiti«. Poleg ilustracije na 
prvi strani (ki je zdaj že uveljavljena oblika vzpostavljanja »lastništva«) pa dodajmo na začetku 
šolskega leta še organizacijsko strukturo zvezka, ki bo omogočila hitrejši dostop in večjo pre-
glednost. 

Poleg risanja robov (če to zahtevamo) učenci vnaprej oštevilčijo strani v zvezku. Na strani, ki 
sledi ilustraciji, pa naj pripravijo prostor za kazalo, v katerega sproti, medtem ko se zvezek polni, 
vpisujejo datume, naslove vpisov in ustrezne številke strani, na katerih so vpisi. Vpisovanje našte-
tega ob začetku dela naj postane del delovne rutine, uporabe zvezka, standardni začetek dela, 
priložnost za koncentracijo in osredotočenje na delo, ki sledi. Kazalu namenimo vsaj dve strani. 

Organizacijo vpisov prepuščamo učitelju in učencu. Zelo pa je koristno, če poleg dogovorjenega 
besedila, ilustracij in samostojnih zapiskov učenca predlagamo še refleksijo in povzetek tistega, 
kar se je naučil oziroma si zapomnil. Ta del lahko ima standardno obliko: pod organiziranimi zapi-
ski učenec nariše rdečo črto (v angl. learning line) in vedno (za vsako »snovjo«) doda: 

• 3 reči, ki sem se jih naučil,

• 2 stvari, ki sta me presenetili (presenečenji, ki sem ju doživel), in

• 1 vprašanje, ki se mi zastavlja (kaj bi še rad izvedel ipd.).

Namen tega je tudi vizualizacija učenja, zaznamek učenja in napredka, ki je koristen tako za 
učenca kot za učitelja. 
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Nekaj listov pred koncem zvezka naj bo »slovar«. Učenec naj tja zapisuje vse nove besede, 
katerih pomena ne razume ali jih predhodno še ni slišal, in ustrezne razlage. Te lahko poišče 
in oblikuje sam, lahko pa za to poskrbi učitelj. Vsekakor je pomembno, da se učitelj dobro za-
veda nuje, da poleg razvoja strokovnega oziroma vsebinskega znanja učenec potrebuje tudi 
ustrezno besedišče – strokovne izraze. Materinščino in naravoslovje torej moramo poučevati 
sočasno, koristi pa to obema področjema.  

Za hitrejšo uporabo zvezka (začetek ali nadaljevanje dela, pridobivanje informacij) lahko upo-
rabimo še tri samolepilne lističe različnih barv: eden označuje lego kazala, drugi mesto zadnje-
ga vpisa, tretji pa »slovar«.

2.9.3  Sklep

Opisana uporaba zvezka pri pouku naravoslovja v povezavi z raziskovalnim poukom po podat-
kih raziskav, ki so jih izvajali v ZDA (AMSTI), izboljša dosežke učencev tako pri naravoslovju kot 
materinščini. V Alabami so med letoma 2006 in 2012 spremljali dosežke 30.000 učencev 
v 82 šolah, katerih učitelji (780) so bili vključeni v program posodobitve pouka naravoslovja, 
tehnike in matematike, ki jim je nudil izobraževanje, oskrbo s pripomočki in svetovanje. V nji-
hovem programu je bilo tudi delo z zvezkom, kot je predstavljeno tukaj. Izkazalo se je, da so 
učenci, ki so v programu sodelovali vsaj dve leti, na testu iz materinščine dosegali dve odstotni 
točki boljše rezultate od vrstnikov v kontrolni skupini, kar je enakovredno 40 dodatnim dnem 
šolanja. Podobni so bili rezultati na preizkusu znanja iz naravoslovja, iz matematike pa še neko-
liko boljši. Pri tem se program razvoju materinščine ni posebej posvečal. 
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