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Prenova naravoslovnih sejmov
Prevod prispevka iz revije science & children, vol. 54, no. 1, september 2016

Nekaterim vzbudi besedna zveza “naravoslovni se-
jem” razburljive spomine na brbotajoče plastenke z 
mehurčki, ki jih proizvede jedilna soda, bruhajoče 
vulkane in plakate, ki pritegnejo zaradi svoje barvitosti 
in izvirnosti. Na žalost pa drugim povrnejo spomine 
na občutke strahu in neuspeha in vse to zaradi nekate-
rih skupnih praks, značilnih za šolske naravoslovne 
sejme. 1

Prvič, naravoslovni sejmi so po svoji naravi tekmo-
valni (Barth 2008). Projekti se ocenjujejo in eden od 
učencev ali skupina učencev je zmagovalka. Drugič, 
ocenjevanje je pogosto bolj ocena “oblike” kot ocena 
“vsebine” (Robertson 2008). Bolj kot presoja naravo-
slovnega znanja in postopkov se vrednoti estetski vi-
dez in elegantnost izvedbe. Tretjič, projekti za naravo-
slovni sejem so večinoma izdelani kot domače naloge. 
To pa omejuje želje in interese otrok. Odvisni so od 
tega, kar lahko sami kupijo in je otrokom dosegljivo, 
in tudi od tega, koliko so jim pri tem pripravljeni po-
magati starši. Nekateri starši so pripravljeni priskrbeti 
ekstravagantne pripomočke in sodelovati pri izvedbi 
projekta. Zaradi tega mnogi projekti ne izkazujejo 
znanja in sposobnosti otrok, zato se na sedanjem po-
ložaju predavateljice za pouk naravoslovja prizadevam 
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za rekonstrukcijo tradicionalnih naravoslovnih sejmov 
v “naravoslovne konference”, ki bi bolje odražale, kako 
raziskovalci delijo svoje odkritja znotraj svoje znan-
stvene skupnosti. Tradicionalni naravoslovni sejmi po-
tekajo v karnevalskem vzdušju, kjer nastopajoči pona-
vljajo svoje poskuse, ne da bi bil poudarjen 
raziskovalni proces ali znanje, ki pri tem nastaja. Na-
sprotno, pa naj bil temeljni cilj “naravoslovne konfe-
rence” ta, da vsi sodelujoči učenci ali študenti dosežejo 
zastavljene učne cilje. Naravoslovni postopki in nara-
voslovna vsebina naj bi bila vodilo za celotno učno 

“Naravoslovni sejem" je na šolah po Zahodni Evropi 
in Združenih državah Amerike, dogodek, kjer otroci 
pripravijo atraktivne eksperimente in jih predstavijo 
sošolcem ali drugim učencem na šoli. 
Na nekaterih šolah v Sloveniji se nekaj podobnega doga-
ja na “naravoslovni dan”. Posebna oblika “naravoslovne-
ga sejma" se vsako leto odvija na Pedagoški fakulteti v 
Ljubljani kjer študenti razrednega pouka in predšolske 
vzgoje predstavijo poskuse in druge dejavnosti otrokom. 
V prispevku boste morda tisti, ki organizirate podobne 
dogodke našli nekaj novih idej o vsebini naravoslovnih 
sejmov in o povezovanju učiteljev in študentov – 
bodočih učiteljev v skupnem projektu.
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Tabela 1: Napotki za načrtovanje in izvedbo “naravoslovnih konferenc”

namigi in navodila za izvedbo “naravoslovne konference”

• naredite urnik dogodkov
 Urnik omogoča razdelitev celotnega dogodka na manjše 

enote. To omogoča tudi večjo usmeritev na učenje

• Pripravite zbirko gradiv
 Zbirka omogoča vodenje in določa strukturo celotnega 

procesa. Omogoča, da učenci delajo samostojno in v 
lastnem ritmu.

• Prošnja za donacije materialov in pripomočkov
 Ko učenci pripravijo svoj spisek materialov, naredite 

skupni zbirni list. Prošnjo za izposojo ali nabavo materiala, 
ki ni predrag pošljite svetu staršev (Parent-Teacher 
Organization), prostovoljcem in članom lokalne uprave. Če 
učenci predlagajo drago in zahtevno opremo, jim svetujte 
naj predlog raziskave spremenijo. Tudi ta del priprave 
projekta odseva delo resničnih raziskovalnih skupin, ki se 
morajo prav tako prilagajati razpoložljivim sredstvom.

• Poudarek na naravoslovnih postopkih (veščine, 
spretnosti). 

 Spodbujajte učence k napovedovanju, opazovanju, 
zbiranju kvantitativnih in kvalitativnih podatkov, 
sklepanju na temelju podatkov, sporočanju in širjenju 
rezultatov.

• Podpora in razvijanje znanstvenih razlag
 Za doseganje teh ciljev uporabite strukturo: trditev, dokaz 

in premislek (Zembal - Saul, McNeil in Hershberger, 2012). 
Na tem modelu vadite, kako oblikovati trditev, kako 
trditev potrjujejo dokazi in na koncu povežite trditev z 
dokazi s pomočjo velikih idej ali naravoslovnih pojmov. 

• načrtovanje predstavitve
 Učencem postavljajte vprašanja, ki jih bodo vodila k 

smiselni organizaciji in namenu predstavitve (velikost 
črk, struktura, presledki …). Pred izdelavo predstavitve 
naj učenci skicirajo, kaj bodo vključili na plakat oz. na 
predstavitev na drsnicah. 

• Diferenciacija učencev po naravoslovni pismenosti
 Ker je učenje z raziskovanjem v okviru projektnega dela 

nekako brez začetka in brez konca, je veliko priložnosti, 
za delo v   območju bližnjega razvoja otrok. Bolj nadarjeni 
učenci lahko na primer oblikujejo kompleksnejša 
vprašanja in zahtevnejše raziskovalne postopke. Pri tem 
potrebujejo podporo in usmerjanje, del tega zagotovimo 
z delom v paru in z uporabo različnih računalniških 
aplikacij.

• razvijte jasne in smiselne instrumente za ocenjevanje
 Glede na naše izkušnje priporočam, da ocenjevalne liste 

sestavite skupaj z učenci. Tako boste bolje zajeli resnično 
situacijo. Skupno delo razvija tudi občutek lastništva nad 
učenjem.

• Zagotovite formativno povratno informacijo
 Kot trdi Sadler (1989), formativno ocenjevanje omogoča 

individualno učenje in razvoj. Ocenjevalni kriteriji 
omogočajo učencem svojo predstavitev in odziv na 
reakcije drugih. Učenci lahko uporabijo povratne 
informacije za izboljšanje svoje predstavitve pred 
“konferenco”. 

• sodelovanje in komuniciranje
 Oblika “naravoslovne konference” vključuje kar nekaj učnih 

standardov (NGAC in CCSSO 2010). Poudarek je na uporabi 
jasnega opisovanja in razvijanje veščin, ki omogočajo, da 
drugim jasno predstavimo svoje rezultate. Če je mogoče, 
naj učenci svojo predstavitev vnaprej posnamejo in si jo 
ogledajo skupaj z sošolci, s tem  bodo dosegli dosegli višjo 
raven samozavesti in razumevanja svojega dela. 

• Uspeh učencev
 Uporabite vnaprej pripravljene ocenjevalne kriterije, ki 

upoštevajo standarde NGSS (2013) in CC (2010), tako 
lahko vsi učenci uspešno zaključijo svoj projekt in ni le 
enega zmagovalca. 

izkušnjo. Na dan “naravoslovne konference” naj učen-
ci ne bi izvajali poskusov in raziskav, ampak predvsem 
predstavljali rezultate in zaključke svojih raziskav. Po-
udarek naj bi bil na načinu predstavitve in atmosferi, 
ki naj bi spodbujala spoštovanje in zanimanje za druge 
predstavitve ter učenje drug od drugega.

Eden od načinov, kako spremeniti tradicionalni pri-
stop k naravoslovnim sejmom, je bil izkoristiti par-
tnerstvo med mojo univerzo in lokalno osnovno šolo. 
Vzpostavila sem stik z učiteljico petega razreda, ki je 
bila navdušena privrženka učenja z raziskovanjem. 
Skupaj sva načrtovali drugačen naravoslovni sejem za 
petošolce. V nadaljevanju je opisano najino sodelova-
nje. Upam, da bo najin zgled spodbudil druge učitelje, 
da prevzamejo ali priredijo svoje izvedbe naravoslov-
nih sejmov, kar bi v večji meri omogočalo učinkovito 
sodelovanje učencev in tudi učinkovitejše učenje. 

Tabela 1 predstavlja nekaj napotkov za načrtovanje 
in izvedbo “naravoslovnih konferenc”. 

Priprava projekta

Eden od namenov je bil spremeniti izvedbo šolskega 
projekta kot domače naloge. Petindvajset študentov, 
bodočih učiteljev, naj bi delalo z dvaintridesetimi 
učenci v okviru njihovega rednega pouka. Dva tedna 
pred začetkom projekta sva z učiteljico obiskali dva 
razreda petošolcev, s katerimi bodo sodelovali naši štu-
denti. Učenci so si svoje projekte izbrali glede na izku-
šnje, znanje in nagnjenja. 

Če v vaši okolici ni študentov, bodočih učiteljev, ki 
bi jih lahko vključili v sodelovanje pri organizaciji “na-
ravoslovne konference”, lahko vključite naslednje par-
tnerje:
– dijake srednjih šol 
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– starše, stare starše, upokojene učitelje ali druge pro-
stovoljce,

– če je število prostovoljcev premajhno, naj se učenci 
združijo v pare ali skupine, ki bodo načrtovale, izve-
dle in si izmenjale rezultate projekta z drugimi sku-
pinami.

Teden pred tem se je učiteljica udeležila srečanja, ki 
sem ga imela s študenti, tako da smo lahko skupaj iz-
menjali izkušnje in zamisli o prihodnji “naravoslovni 
konferenci". Takrat nam je pokazala primer projekta, 
ki ga je pripravila, ko se je udeležila poletne delavnice 
za učitelje. V tej delavnici je načrtovala in izvedla razi-
skavo o tem, katera tekočina izhlapeva hitreje. Po njeni 
predstavitvi so študenti oblikovali predloge raziskoval-
nih vprašanj, ki bi jih lahko uporabili na “naravoslovni 
konferenci". Določili so spremenljivke za vsako od po-
tencialnih raziskav in preverili raziskovalne naloge.

Časovni potek naravoslovne 
konference

Študenti so s svojo skupino učencev delali 12 dni po 
50 minut dnevno. Izdelala sem podrobnejši urnik, da 
sem celotno delo organizirala v bolj pregledne enote. 
Urnik je bil dovolj fleksibilen, da je omogočal prilago-
ditve posameznim skupinam. 

Prvi dan

Na prvem srečanju smo se zbrali vsi študenti in učenci: 
predstavila sem svoje videnje o tem, kaj naj bi bila “nara-
voslovna konferenca" in kaj ta ni. Pokazala sem fotogra-
fije, prejšnje izvedbe, tako da so si lahko učenci obliko-
vali predstavo o tem, kaj lahko pričakujejo od dne, ko 
bodo predstavili svoje rezultate. Razložila sem jim, kako 
znanstveniki zapisujejo in predstavijo svoje delo in kako 

jih lahko posnemajo. Vsak učenec je dobil komplet gra-
div, ki so ga usmerjala, kaj zapisovati in kako napisati 
napovedi, postopke, rezultate in zaključke. 

Učiteljica je izbrala temo naravoslovne konference, 
to je bila Stanje ali oblika snovi (trdne snovi, tekočine, 
plini). Učenci so pravkar obravnavali učno enoto s to 
vsebino. S pomočjo študentov so pretresli možna razi-
skovalna vprašanja s to vsebino. Učenci so s pomočjo 
vprašalnika (tabela 2) presodili izvedljivost in varnost 
svojih zamisli za raziskavo. 

Primeri izvedljivih raziskovalnih vprašanj so:
– Katera tekočina proizvede največ plina, ko ji dodamo 

tableto Pop Rocks?
– Katera tekočina najhitreje stali led?
– Če spremenimo temperaturo vode, ali se spremeni tudi 

čas, v katerem se raztopi šumeča tableta? 
– Pri kateri temperaturi vode se iz raztopine izločijo naj-

večji kristali boraksa?

Tabela 2

vprašanja za preverjanje izvedljivosti raziskovalnega 
vprašanja

Ali je možen specifičen (jasen) odgovor? DA. NE

Ali vem, kako poiskati odgovor? DA. NE

Ali imama dovolj časa? DA. NE

Ali lahko dobim ves material in 
pripomočke? DA. NE

Ali je poskus varen? DA. NE

Ali je poskus etičen (z dobrim namenom)? DA. NE

Ali je moje vprašanje povezano z vsebino 
(stanje snovi)? DA. NE

Ali je moja zamisel izvirna? DA. NE

Ali me to vprašanje res zanima? DA. NE
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Drugi dan

Učenci so napisali svoje napovedi, določili spremen-
ljivke in napisali načrt raziskave, ki bo odgovorila na 
njihovo raziskovalno vprašanje. Da bi učenci čim bolj 
jasno opisali izvedbo, je bila v gradivih priložena ček 
lista. Prvo preverbo rezultatov so izvedli študenti sku-
paj z učenci, tako da je načrt raziskave skupine pregle-
dala druga skupina in ocenila, ali je dovolj jasen. Dru-
go preverbo glede jasnosti, varnosti in izvedljivosti sva 
opravili z učiteljico. 

Skupaj z učiteljico sva lahko zagotovili ves potreben 
material. Študenti so bili zadolženi za nakup snovi, ki 
jih lahko kupimo v trgovinah. Če je bila cena nekega 
materiala previsoka, sva predlagali izpeljavo alternati-
ve raziskave. Učenci so se na najine predloge pozitivno 
odzvali. 

Tretji in četrti dan

V skladu s kurikulom (Next generation science stan-
dards, 2013) so učenci načrtovali in izvedli raziskavo. 
Da so zagotovili pošten poskus, so učenci sistematično 
spremljali spremenljivke in meritve večkrat ponovili. 
Med izvedbo raziskave smo učence tudi spodbujali k 
spreminjanju in izboljšanju izvedbe, če se je pokazalo, 
da njihov načrt ne vodi k odgovoru na raziskovalno 
vprašanje. Študenti so bili odgovorni za varno izved-
bo. “Kuharski poskusi” so bili izvedeni zunaj ali v šol-
ski kuhinji. Pri izvedbi raziskave so učenci uporabljali 
kvantitativne podatke, zapisovali so jih v preglednice 
in kvalitativne podatke, s katerimi so natančno opisali 
delo in ga dokumentirali s fotografijami. 

Peti do osmi dan 

V naslednjih štirih dneh so učenci analizirali in inter-
pretirali podatke, pri tem so uporabili vprašalnik, ki je 
bil prav tako med gradivi za izvedbo projekta.
– Kaj razbereš iz podatkov?
– Če si poskus večkrat ponovil, ali si dobil enake rezultate 

ali različne. Kako si to razlagaš? 
– Ali lahko iz rezultatov opaziš neko zakonitost?
– Razloži, kaj kažejo tvoji podatki.

V nadaljevanju so učenci s pomočjo računalnika ali 
tablice iskali naravoslovno razlago, ki naj bi potrdila 
ali zavrnila njihove zaključke. Ta stopnja raziskovanja 
vključuje več vrst pismenosti in sega v območje bli-
žnjega razvoja po Vigotskem (Vygotsky, 1978). Ob-
močje bližnjega razvoja je stopnja poučevanja, ki je 
nekoliko nad ravnjo, ki naj bi jo bil učenec zmožen 
doseči s samostojnim učenjem. Vsi učenci so bili spo-
sobni pravilno razložiti svoje trditve ob primerni sto-
pnji pomoči. Eden od učencev je imel težave z moto-
riko in pisanjem, ter je bil zato potreben posebne 
pomoči. Svoje razlage in zaključke je lahko sporočil 
ustno. S pomočjo aplikacije “Dragon Dictation” smo 
ustno sporočilo spremenili v zapis. 

Kot sem že prej zapisala, je bil namen “naravoslovne 
konference" predstavitev rezultatov raziskav, ne pa po-
navljanje istega poskusa, zato je bilo delo v nadaljeva-
nju usmerjeno predvsem v predstavitev raziskave na 
konferenci. Učenci so se najprej odločali o tem, ka-
kšno predstavitev želijo uporabiti: plakat ali drsnice. 
Nato so pripravili osnutek predstavitve, ki je vključe-
val, kaj naj bi bilo na plakatu ali na vsaki drsnici. Štu-
denti so jih pri tem usmerjali in jim pomagali, v po-
moč so jim bila tudi naslednja vprašanja:
– Katere informacije naj vsebuje plakat, posamezna slika?
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TRDITEV

   Mentolovi bomboni ne ohladijo vode.

Uporabili smo termometer, da bi 
ugotovili spremembo temperature, 
ampak temperatura se v glavnem ni 
spremenila.

TRDITEV, DOKAZI

 TrDiTEv: pri coca coli nastane največ 
plina ogljikovega dioksida, ko ji dodamo 
tableto Pop Rocks.

 DoKaZi: ko smo preizkusili štiri tekočine, 
smo izmerili in narisali graf velikosti 
balonov v odvisnosti od tekočin. Videli 
smo, da je balon s coca colo vsaj 5 mm 
širši kot pri ostalih treh tekočinah.

DOKAZI

 Kvantitativni dokazi:  
stolpčni diagram – temperatura v 
odvisnosti od časa

PREMISLEK

 Tablete Pop rocks že vsebujejo 
ogljikov dioksid (v obliki natrijevega 
hidrogenkarbonata), ki je obdan s trdno 
skorja sladkorja.

 Ko se pop rocks potopi, se sladkor 
raztopi in sprosti se ogljikov dioksid, kar 
povzroča mehurčke. Coca cola že vsebuje 
ogljikov dioksid, ko dodamo tableto Pop 
Rocks, sprosti več plina kot pri drugih 
tekočinah.

PREMISLEK

1. Najprej poješ mentolov bombon.
2. V njih je posebna sestavina mentol, ki odpre 

proteinske receptorje z oznako TRP8M.
3. Mentol prevara ta receptor, ki reagira, kot da 

so usta hladnejša, kot so v resnici.
4. Živci nato pošljejo signal v možgane in 

začutimo hlad.
5. Temperatura se ne spremeni, to je le prevara.

Slika 1

– Kako naj bi bile informacije organizirane in predstavlje-
ne, da bodo poslušalci razumeli, kaj so odkrili?

– Kakšno velikost črk naj izberejo, da bo sporočilo čitljivo?

Slika 1 prikazuje sklepe, dokaze in razlage (Zemba 
Seul idr., 2013). (Opozorilo: projekti niso bilo popra-
vljeni in zato so ponekod tudi slovnične napake, vendar 
vse to odraža delo učencev in njihovo raven znanja in 
razumevanja).

Deveti do enajsti dan

Ta del priprav vključuje vrsto ciljev s področja govora 
in poslušanja. Po nekaj poskusnih predstavitvah so 
učenci svojo predstavitev še posneli. Ko so ogledovali 
svoje posnetke, so lahko ocenili dobre in slabe strani 
predstavitve. Na primer: kje morajo govoriti razločneje 

ali glasneje ali da je potrebno vzpostaviti očesni stik s 
poslušalci. 
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Dodatno smo uporabili tridelni vprašalnik za evalvaci-
jo projektov: 
a) samoocenjevanje,
b) ocenjevanje v paru,
c) ocenjevanje učitelja.

Ocenjevalni list je vseboval 10 trditev o znanju, proce-
sih in predstavitvi projekta. Trditve so se nanašale na iz-
vedljivost raziskovalnega vprašanja, na napovedi izidov, 
postopke, ravnanje s podatki in zaključki, ki naj temelji-
jo na dokazih, pa še o jasnosti predstavitve. Ocenjevalo 
se je s tristopenjsko lestvico: 0 = ni dokazov, 1 = nekaj 
dokazov, 2 = da, je veliko dokazov. 

Najprej so učenci uporabili list za samoocenjevanje. 
Zapisali so svoje odgovore na deset trditev. Če so ugo-

tovili slabosti v svojem delu, so nekaj še lahko popra-
vili in tako izboljšali svojo samooceno. V nadaljevanju 
je vsak par predstavil svoje delo drugemu paru, upora-
bili so drugi ocenjevalni list z desetimi trditvami. Če je 
par na primer ocenil, da so podatki sošolcev, predsta-
vljeni v tabeli, nerazumljivi, so to ocenili z 0 točk. So-
šolcem so tudi ustno sporočili, kako naj to pomanj-
kljivost izboljšajo. To formativno ocenjevanje je 
omogočalo izboljšave projektov in povečalo samoza-
vest pred končno predstavitvijo na “naravoslovni kon-
ferenci” (Sadler, 1989). Ko je učitelj predstavil skupno 
končno oceno tega formativnega ocenjevanja, je bil 
končni rezultat ugotovitev, da so vsi učenci dosegli 
kriterije za uvrstitev na “naravoslovno konferenco”.

Tabela 3: Ček lista samoocenjevanja

Ček lista samoocenjevanja, ocena sošolca in povratna informacija učitelja

Ocena tvojega načrta ra-ziskave, ki ga je 
pregledal sošolec.

podpis sošolca ______________ 

Lahko nadaljuješ, natančen opis, 
lahko sledim postopku in razumem 
raziskavo.

Skoraj pripravljeno, dodaj natančnejši 
opis …. 

Ocena tvojega načrta ra-ziskave, ki ga je 
pregledal učitelj ali mentor.

podpis učitelja/mentorja ______________ 

Lahko nadaljuješ, odličen opis, 
razumem in lahko sledim navodilom.

Napreduješ, pomisli še na …

Tabela 4: Povezava z jedrnimi standardi (NGCA in CCSO, 2010)

Povezave z jedrnimi standardi Povezava z dejavnostmi pri projektu 

Izvesti krajši raziskovalni projekt z uporabo različnih virov 
za konstrukcijo znanja z raziskovanjem različnih vidikov 
določenega pojava. 

Uporabiti dva strokovna vira ali več strokovnih virov za 
razlago in potrditev trditev.

Priklicati in uporabiti ustrezno izkušnjo ali uporabiti tiskani ali 
digitalni vir, vsebino povzeti in ustrezno navesti vire. 

Vsebino tiskanega ali digitalnega vira povzeti (parafrazirati) 
in ustrezno navesti vire, končati projekt in ga ustrezno 
dokumentirati. 

Poročati o določenem dogodku ali besedilu, vsebino logično 
razčleniti, uporabiti relevantna dejstva, opisati podrobnosti, ki 
podpirajo glavno idejo, izražati se jasno in v ustreznem ritmu. 

Sporočiti rezultate in sklepe svoje raziskave sošolcem, 
učiteljem, staršem in drugim na “naravoslovni konferenci”.
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Dvanajsti dan

Na dan konference smo umaknili mize ob stene šol-
ske kafeterije, tako da je nastal prostor za postavitev 
plakatov in predstavitev. Vsak učenec je imel v naprej 
določen prostor za predstavitev. Za predstavitev na dr-
snicah so uporabili tablice (iPads) ali in Chromebo-
oks. Da bi zagotovili občinstvo, so na šoli organizirali 
daljši odmor, tako so ostali učenci lahko obiskali kon-
ferenco. Učiteljica petošolcev, ki so imeli projekte, pa 
je poslala še vabila na domače naslove učencev. Tako se 
je “konference” udeležilo kar veliko število obiskoval-
cev. Nekateri so ostali le nekaj minut, drugi, na primer 
šolsko vodstvo, pa je ostalo do konca predstavitev.

Predstavitev petošolcev so trajale od dveh minut in 
pol do pet minut. Ker je bil čas predstavitev različen, 
smo organizirali kroženje skupin v določenih časovnih 
zamikih. To je skrajšalo prosti tek nekaterih nastopajo-
čih in omogočalo obiskovalcem, da si v miru ogledajo 
vse predstavitve. Po vsaki predstavitvi so sledila vpraša-
nja obiskovalcev ali komentarji o tem, kaj so novega 
spoznali. S tem načinom predstavitev smo dosegli, da 
so učenci v večji meri delili svoja odkritja s sošolci, star-
ši in prijatelji. Ob tem so imeli tudi veliko priložnosti za 
odgovarjanje na raznovrstna vprašanja. V dvanajstih 

dneh so imeli priložnost spoznati vse projekte svojih so-
šolcev in s tem razširiti in poglobiti svoje znanje. 

Po uspešnih predstavitvah so imeli vsi učenci obču-
tek, da so zmagali. Upam, da bo naša zmagujoča izku-
šnja spodbudila še druge šole k oblikovanju svoje ver-
zije “naravoslovne konference”.

LITERATuRA:

n Barth, L. 2008. a revamped science expo. In science beyond the 
classroom: An STA Press journals Collection, ed. L. Froschauer, 83–86. 
Arlington, VA: NSTA Press.

n NGSS Lead States, 2013. next Generation science standards: For 
states, by states. Washington DC: National Academic Press. www.
nextgenerationscience.org/next-generation-science-standards.

n Roberstosn, B. 2008. What make for a good science fair projects? 
In Science Beyond the Classroom, An STA Press journals Collection, 
71–73. Arlington, VA: NSTA Press.

n Sadler, D. R. 1989. Formative assessment and the design of in-
structional systems. Instructional science 18 (2): 119–144.

n Vygotsky, L. S. 1978. Mind and society. Cambridge, MA: Horvard Uni-
versity Press. 

n Wiliam, D. 2011. Embedded formative assessment. Bloomington, 
IN: Solution Tree.

n Zembal - Saul, C., K. L. McNeil, and K. Hershberger. 2012. What’s your 
evidence? Engaging K-5 students in construction expalnations in 
science. Upper Saddle River, New Jarsey: Pearson.

Vse fotografije so posnete na narovoslovnih sejmih  na 
Pedagoški fakulteti v Ljubljani.


