
Pripravila Jožica Škrlec, univ. dipl. bibliotekarka 

 
 
 
 
 
 
 

januar 2010, letnik11, številka 3    

       OD PROBLEMA K ZNANJU        

Problem - motivacija učencem, ki bi lahko bili 
nadarjeni  

Učni pristop za poučevanje in učenje vsebin iz 
verjetnosti z e- gradivom v 4. razredu 

Problemski pouk - dobra naložba za prihodnost  naših 
otrok 

Delo z interaktivno tablo pri spoznavanju okolja v 

drugem razredu 

Pomoč učenki z učnimi težavami na podlagi izvirnega 
delovnega projekta 

Projekt ugasnimo luči   

Korak za korakom - in že govorimo angleško 

Problemski pouk v današnji šoli 

Matematični problemi - izziv za učitelje in učence 

Pomen branja v nižjih razredih osnovne šole 

Božično - novoletni bazar 

Učenje z računalnikom v prvem razredu 

Bralne urice v podaljšanem bivanju 

 

 

 

 

 

 

 

RAZREDNI POUK 
Ob misli na »problem« pa naj bo šolski ali 
življenjski nas kar stisne, naše miselne 
sposobnosti blokirajo, prvi hip se počutimo 
negotove in nezmožne ukreniti karkoli. Ko 
faza napetosti popusti, se zberemo in 
začnemo analizirati stanje, povezujemo že 
znana dejstva in izkušnje z obstoječimi. Če 
imamo malo izkušenj se lotimo reševanja 
problema s poskušanjem ter iščemo 
dodatno pomoč in nasvete. Če smo bolj 
izkušeni, si problem razčlenimo na manjše 
dele, katere postopoma rešujemo. Proces 
reševanja sproti analiziramo, preverjamo in 
osmišljamo rešitve ter se pogosto vračamo 
na začetek, da spet preverimo, če nismo 
zgrešili cilja. Na koncu smo zadovoljni, ali 
pa si rečemo, da je bila to spet ena nova 
izkušnja in da takih zadev ne bomo ponovili 
nikoli več. Kaj loči uspešnega reševalca 
problemov od manj uspešnega? Na 
začetku je prav gotovo pomembna želja, da 
se problem reši, da se pride zadevi do dna 
in se ne išče izgovorov, da so take »zadeve 
le za nekatere«. Za reševanje problemov je 
potrebno imeti dovolj specifičnega znanja, 
obvladati je potrebno procese, predvsem pa 
si pridobiti dovolj izkušenj. Prav izkušnje 
reševalcu omogočajo, da se reševanja loti 
načrtno po svoji lastni poti, proces 
reševanja sproti analizira, poišče 
alternativne možnosti, zlasti če opazi, da ga 
načrtovana pot ne vodi do cilja. Strah pred 
neuspehom zavira miselne sposobnosti, 
zato je potrebno pri vrednotenju reševanja 
problemov dati enakovreden poudarek tako 
procesu reševanja (postopku) kot sami 
rešitvi. Kakšen pogled si bodo izoblikovali 
na reševanje problemov učenci, je v veliki 
meri odvisno od tega, kako jim bodo učitelji 
predstavili strategije reševanja in kako bodo 
vrednotili njihove dosežke. V vzgojno-
izobraževalnem procesu se daje velik 
poudarek poznavanju podatkov in dejstev 
oziroma deklarativnemu znanju, manj 
pozornosti pa se posveča učenju in 
obvladovanju procesov oziroma 
proceduralnemu znanju, ki se razvija skozi 
dejavnosti, kjer so učenci samostojni in 
aktivni (miselno aktivni).  


