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PrEvErJanJE
ZnanJa

Prispevki, ki jih dobimo na uredništvo Naravoslovne 
solnice od učiteljev, dokazujejo, da je pouk naravoslovja v 
naših osnovnih šolah za učence zanimiv, saj so vedno pri-
kazane dejavnosti, pri katerih učenci delajo s konkre-
tnimi predmeti. Kot kaže, se mnogi zavedamo, da mora-
jo učenci pri pouku naravoslovja opravljati praktične 
dejavnosti. Prepričani smo, da je pouk, pri katerem lahko 
učenci delajo s konkretnimi stvarmi (in ne le s pisnimi 
viri), za večino učencev privlačen, saj omogoča uporabo 
vseh čutil (in ne le vida). To je tudi ena od posebnosti 
pouka naravoslovja v primerjavi z drugimi predmetnimi 
področji. Hkrati praktične dejavnosti omogočajo poleg 
pridobivanja pojmovnega (konceptualnega) znanja tudi 
razvijanje procesnega (proceduralnega) znanja: različnih 
naravoslovnih postopkov (sposobnosti in spretnosti). 

Razumljivo je, da vse vsebine oziroma vsi standardi 
znanja, ki so opredeljeni v učnih načrtih, niso enako pri-
merni za izvajanje konkretnih praktični dejavnosti. Na 
primer standard znanja: »Učenec pozna pomen proizvajal-
cev, potrošnikov in razkrojevalcev« je dosti manj primeren 
kot »Pozna lastnosti magnetov« (posodobljen učni načrt za 
naravoslovje in tehniko).

Prav tako je jasno, da zahteva priprava praktičnih de-
javnosti od učitelja več časa kot priprava na pouk, ki se 
izvaja le s pomočjo učbenika in delovnega zvezka. Z nekaj 
iznajdljivosti (material lahko prinesejo tudi učenci od 
doma) in postopoma (vsako leto nekaj praktičnih dejav-
nosti več) postane pouk naravoslovja tak, da bo v veselje 
učencem in učiteljem.

Veliko vprašanje pa je, ali zna učitelj tak način pouka 
uporabiti tudi pri preverjanju in ocenjevanju znanja.1  
 

1 Preverjanje in ocenjevanje sta skoraj enaka procesa, saj se 
razlikujeta le v zadnji fazi, kjer je pri ocenjevanju povratna 
informacija tudi v obliki ocene. Vse ostale faze procesa pa 
so pri preverjanju in ocenjevanju enake: cilji → sestavljan-
je → reševanje → ovrednotenje → povratna informacija 
(Skribe - Dimec, 2004).

To pomeni, da je treba praktične dejavnosti s konkretni-
mi predmeti vključiti tudi v preverjanje in ocenjevanje 
znanja. Na potrebo po skladnosti med poučevanjem ter 
preverjanjem in ocenjevanjem znanja opozarjajo mnogi 
slovenski strokovnjaki, ki se ukvarjajo z vzgojo in izobra-
ževanjem (Razdevšek - Pučko, Rutar - Ilc itn.). 

Če na spletni strani uciteljska.net pogledamo pisne 
preizkuse za preverjanje naravoslovnega znanja, dobimo 
verjetno precej realne podatke o tem, kako se v naših šo-
lah preverja in ocenjuje naravoslovno znanje. Analiza na-
log pokaže, da je večina nalog na ravni reprodukcije zna-
nja, saj mora učenec praviloma podati dejstva, ki se jih je 
naučil iz učbenika ali pa mu jih je povedal učitelj. Ob tem 
je morda smiselno opomniti, da je raven »uporaba zna-
nja« (po Bloomu) pogosto napačna razumljena. Pri nalo-
gah, ki preverjajo uporabno znanje, namreč ne gre za 
»uporabo v vsakdanjem življenju« (zaradi tega, ker se vse-
bina naloge nanaša na učenčeve vsakodnevne izkušnje), 
ampak za uporabo znanja na konkretnih primerih (na 
primer poiskati podatek, ki je napisan v preglednici – 
tega se učenec namreč ni mogel naučiti na pamet, pokaže 
pa, ali zna uporabljati grafične zapise). Zato se je pri ana-
lizi nalog najbolje vprašati, kako je učenec prišel do zna-
nja, ki ga zahteva določena naloga. Iz odgovora na to 
vprašanje lahko ocenimo, kakšno znanje naloga preverja.

Za ilustracijo predstavljamo tri bolj ali manj naključno 
izbrane naloge, ki smo jih našli v treh preizkusih znanja 
za naravoslovje in tehniko, objavljenih na spletni strani 
uciteljska.net. Seveda so na spletu naloge, predvsem z vi-
dika oblikovanja, zelo različne, vseeno pa prevladujejo 
naloge, ki od učencev zahtevajo le učenje na pamet.

1. primer

Kako in s čim se razširjajo rastline? ( 2 t.)
______________________________________________
______________________________________________

Preverjanje in ocenjevanje 
procesnega znanja 
pri pouku naravoslovja
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2. primer

Poveži.

delfin brlog

osa Antarktika

medved panj

pingvin morje

3. primer

Obkroži pravilen odgovor.
Olje na vodi:
a) plava.  b) potone.    c) se zmeša z vodo.

Pojasni, zakaj.
______________________________________________

Led je voda v: 
a) tekočem stanju.               
b) plinastem stanju.  
c) trdnem stanju.         

Ker bi radi spremenili kulturo preverjanja in ocenjevanja 
naravoslovnega znanja, kar pomeni, da bi radi razširili pojmo-
vanje naravoslovnega znanja tudi na procesna znanja, smo 
pred nekaj leti v Naravoslovni solnici objavili več prispevkov, 
ki prikazujejo teoretična izhodišča in konkretne primere za 
preverjanje procesnega znanja. Navajamo le nekatere:
− Skribe - Dimec, D. (2003). Kaj pri naravoslovju preverjati 

in ocenjevati?. Naravoslovna solnica, l. 8, št. 1, str. 4–12.
− Skribe - Dimec, D. (2004). Nekaj o tem, kar moramo 

vedeti o sestavljanju pisnih preizkusov znanja. Naravoslov-
na. solnica, l. 8, št. 3, str. 6–10.

− Frigelj, J. (2004). Preverjanje naravoslovnih postopkov, 
sposobnosti in spretnosti. Naravoslovna solnica,  l. 9, št. 1.

− Skribe - Dimec, D. (2004). Tehnična izvedba preverjanja 
naravoslovnih postopkov. Naravoslovna Solnica, l. 9, št. 1, 
str. 8–9.

− Skribe - Dimec, D.(2004). Komentar k članku Preverja-
nje naravoslovnih postopkov, sposobnosti in spretnosti. 
Naravoslovna solnica, l. 9, št. 1, str. 13–14.

− Skribe - Dimec, D. (2006). Ocenjevanje znanja pri nara-
voslovju in tehniki. Naravoslovna solnica,  l. 10, št. 2, str. 
20.

Primeri nalog za preverjanje naravoslovnih postopkov, ki 
jih je mogoče izpeljati le s papirjem in svinčnikom, so obja-
vljeni tudi v knjigi S preverjanjem znanja do naravoslovne 
pismenosti (Skribe - Dimec, 2007). Razveseljivo, tudi na 
spletni strani učiteljska.net je primer pisnega preizkusa za 
ocenjevanje znanja – naravoslovni postopki, ki ga je objavila 
Saša Čadež. 

V uredništvu Naravoslovne solnice smo se odločili, da s 
spodbujanjem preverjanja in ocenjevanja procesnega znanja 
nadaljujemo. Predstavili in komentirali bomo naloge, s ka-
terimi lahko preverjamo različne naravoslovne postopke 
(sposobnosti in spretnosti). Za vsak naravoslovni postopek 
bomo prikazali primere nalog za preverjanje in ocenjevanje 
znanja (in seveda tudi za razvijanje!) in sicer po naslednjih 
kategorijah:
a) naloga, ki je vsebinsko povezana z učnim načrtom,
b) naloga, ki vsebinsko ni povezana z učnim načrtom in je 

zgled tega, da je bistvo v procesu in ne v vsebini,
c) naloga, ki jo učenci lahko rešijo le z uporabo papirja in 

svinčnika,
č) naloga, ki jo mora učenec praktično narediti (oziroma je 

za izvedbo naloge potreben nek konkreten material).

Učitelj lahko preverja in ocenjuje naravoslovje na različne 
načine. Širše, kot učitelj pojmuje naravoslovno znanje, več 
različnih načinov za preverjanje in ocenjevanje lahko upora-
bi, posledično pa se bodo lahko prav vsi učenci izkazali pri 
določenih dejavnostih. Ob tem pa je treba opozoriti, da pri 
tem ne smemo pretiravati, saj na primer to, da ima učenec 
»rad naravo« ali da »v šolo prinaša naravoslovne knjige«, ni 
naravoslovno znanje. V nadaljevanju so predstavljene neka-
tere metode za zbiranje informacij o dosežkih učencev 
(Harlen, 1993).

UČENCI lahko opravljajo:
− običajno delo (pisno in/ali praktično),
− posebne pisne naloge (preizkus znanja),
− posebne praktične naloge (preizkus znanja),
− vrednotenje svojega dela …

UČITELJ lahko:
− opazuje in posluša (in se ne pogovarja z učenci),
− opazuje in posluša (in se tudi pogovarja z učenci),
− uporablja »ček listo«,
− ocenjuje preizkuse znanja,
− bere učenčeve izdelke in ocenjuje njegovo delo v razredu,
− zbira splošne vtise o učencu. 
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