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KAJ JE PROBLEMSKO UČENJE? 

Problemsko učenje je na študenta osredotočen pristop k poučevanju in učenju, katerega osnova je problem. 
Ta je grobo ali površno strukturiran z namenom spodbujanja študentov k oblikovanju različnih rešitev. 
Problemsko učenje se običajno pojavlja v kombinaciji s timsko obliko dela. Izhodiščna točka problemskega 
poučevanja je nabor scenarijev s problemi, ki spodbujajo študente k samostojnemu raziskovanju in upravljanju 
s problemom. Predavanja, seminarji, delavnice ali laboratorijske vaje so tako podkrepljene z raziskovanjem in 
skupinskim delom. S problemskim učenjem študenti ne pridobivajo samo znanja, ampak se urijo v veščinah 
upravljanja s problemom in se naučijo uporabljati znanja in veščine v praktičnem kontekstu.  
 
Problemsko učenje spodbuja razvoj sposobnosti kritičnega mišljenja, reševanja problemov in razvoj 
komunikacijskih spretnosti. V literaturi ali primerih dobre prakse iz tujine je pogosto povezano s 
timskim/skupinskim delom, kjer študenti sodelujejo pri raziskovanju problemske situacije. Pri tem najprej 
izluščijo primanjkljaje v svojem znanju, spretnostih in trenutnem naboru informacij, ki so potrebne za 
razreševanje problema. Pri problemskem učenju so pedagoški delavci zgolj motivatorji in usmerjevalci. 
Prevzamejo vlogo vodnikov, ki spodbujajo in usmerjajo študente k samostojnemu delu in h končni rešitvi 
problema. 
 
Reševanje problemske situacije vključuje sedem osnovnih korakov (slika 1), ki so predstavljeni v poglavju 
Koraki reševanja problemske situacije. 

 
Slika 1: Koraki reševanja problemske situacije. 

 

PRIPOROČILA PRED IZVEDBO PROBLEMSKEGA UČENJA  

Proces problemskega učenja se prične s prikazom osnovnega problema in razdelitvijo študentov v skupine.  
 

 Določitev osrednjega vsebinskega področja problemskega učenja 

Zastavitev ideje, koncepta ali principa, ki bo v ospredju problemskega učenja. Razmislek o učnih ciljih, ki jih 

želimo v procesu problemskega učenja doseči. 

 

 Izbira problemske situacije iz vsakdanjika 

Določitev konkretnega primera, ki ga je mogoče prilagoditi, in vstavljanje motivacijskih elementov za reševanje 
problema. Študenti so bolj motivirani za problemske naloge, ki odražajo situacije, v katere se zmorejo vživeti 
in v katerih vidijo uporabno vrednost za življenje ter za pripravo na svoj poklic. Slednje omogoča uporaba 
verodostojnih in avtentičnih nalog, ki jih je tudi lažje prenesti v prakso. 
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Primer naloge iz vsakdanjika: Lokalni izvajalec gradbenih objektov načrtuje z buldožerjem 
podreti vsa drevesa v bližnjem drevoredu. Ste vodja lokalne skupine, ki želi preprečiti 
odstranitev teh dreves. Vaša naloga je prepričati izvajalca, da dreves ne podre. 

 
 

 Več o značilnostih ustrezno zastavljenih problemov lahko preberete v nadaljevanju dokumenta.  

 
 Določitev vlog  
Vlogi izvajalca (tj. pedagoško osebje) in študentov v problemskem učenju pridobita nov pomen – naloga 
izvajalca je prvotno povezana s spodbujanjem in usmerjanjem študentov, naloga študentov pa je z 
reševanjem problema pridobitie novo znanje in veščine, ki so nujni za življenje in opravljanje poklica, na 
katerega se pripravljajo. 
 
Pomemben temelj problemskega učenja je delo v skupini, zaradi česar morajo študenti na začetku prevzeti 
vloge, s katerimi bodo prispevali k učinkovitejšemu delu skupine. Vloge, ki jih bodo prevzeli v skupini, lahko 
določijo sami (na osnovi interesa, že razvitih spretnosti), lahko pa jih določi izvajalec.  
 
Posamezne značilnosti vlog so podrobneje prikazane v spodnjem shematskem prikazu. 

 

Izvajalec 

 

 

 Spodbuja prijetno učno okolje, ki je za študenta izziv (pojasni, da je v času 
učnega procesa na voljo, vendar v delo študentov ne posega preveč; izbira 
aktualne, resnične, preverljive in rešljive probleme).  

 Med problemskim učenjem ne daje »mini« predavanj, ki bi študentom 
poenostavila delo, obenem pa ni zgolj pasivni opazovalec, ki pozna vse 
odgovore. Pri reševanju problema aktivno sodeluje s študenti.   

 Pozorno posluša razpravo študentov in opazuje proces njihovega učenja 
(priložnosti, izzivi, dileme). 

 Študente vodi z odprtimi vprašanji, ki spodbujajo kritično ter ustvarjalno 
mišljenje (Kaj so ključne informacije? Kateri vzroki so v ozadju? Na kakšen 
način ste prišli do tega zaključka? Videti ste negotovi. Kje bi lahko našli 
informacije, da bi ustrezno pojasnili ta koncept?)  

 Spodbuja študente k pojasnjevanju njihovih stališč s pomočjo ugotovitev, 
podprtih z dokazi.  

 Premišljeno vrednoti vire, ki jih študenti uporabljajo pri študiju, opozarja na 
uporabo neverodostojnih virov in jih usmerja k ustreznim.  

 S smiselno oblikovanim problemom izzove študente k povezovanju teorije in 
prakse. 

 Se vključuje v razpravo, kadar je to potrebno, in jo moderira oz. vodi v želeno 
smer (postavlja odprta vprašanja). 

 Spodbuja študente k refleksiji njihovega učenja, razvoju ključnih spretnosti,  
kompetenc in uspešnosti skupine. 

 
Izvajalec se vključi v dogajanje na ustrezen način in se izogne temu, da je: 
 zgovoren izvajalec: spremeni proces dogajanja s tem, da podaja mini-

predavanja in pozornost preusmerja nase.  

 tihi izvajalec: mentor, ki se ne vključi, kadar bi to bilo potrebno. 
 

Študent 

 
Za uspešno opravljanje vlog, ki jih bodo študenti zavzemali v procesu problemskega učenja, je priporočljiva 
krajša predstavitev spretnosti in kompetenc, ki naj bi jih izkazovali študenti. Tovrstna predstavitev je posebej 
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dobrodošla za študente začetnike. Pred izvedbo problemskega učenja izvajalec osvetli nekatera načela 
timskega delovanja, še posebej načela učinkovite komunikacije in ustreznega upravljanja s časom.  
Skupina, ki bo reševala problemsko situacijo, naj vključuje tri do šest študentov. Problem rešujejo vsi člani 
skupine, ki si zaradi boljše organizacije med seboj razdelijo vloge (vloge študentov lahko določi tudi izvajalec 
učne enote). Vloge, ki jih študenti med seboj lahko menjujejo, se med seboj razlikujejo glede na stopnjo 
odgovornosti, ki jo nosi posamezni član skupine, in vrsto nalog, ki jih opravlja.  
 

 

Vodja  

 

 Spodbuja vključevanje in sodelovanje vseh članov skupine. 
 Vzpostavlja pravila in s tem lajša delo skupine. 
 Uravnava dominantnost članov, bolj zadržane in tihe člane spodbuja k 

aktivnosti. 
 Zagotovi, da en član skupine ob koncu ustrezno povzame opravljeno delo. 
 Preverja, ali vsi člani skupine razumejo svojo vlogo, nalogo in problem, ki se 

rešuje.  
 Poskuša zagotoviti, da ima skupina jasen načrt reševanja problema. 
 Koordinira člane skupine, da izvajajo naloge v skladu z zastavljenim časovnim 

okvirom. 

Zapisovalec  

 

 Beleži ideje skupine na izbrano IKT orodje (tablični ali prenosni računalnik, 
telefon, interaktivno tablo), na katerem se podatki shranjujejo za nadaljnjo 
uporabo. 

 Beleži težave, ki se pojavljajo pri reševanju problema in jih bo skupina morala 
razrešiti. 

Bralec  

 

 Ob pričetku skupinskega dela bralec prebere problem vsem članov skupine. 
 Če sam (ali vodja skupine) oceni, da je to nujno potrebno, problem prebere 

večkrat. 
 Druge člane skupine opozarja na pomembne elemente problema. 

Merilec časa  

 

 Meri in nadzoruje čas ter pomaga skupini pri upravljanju s časom, ki je na 
voljo. 

 Na ključnih točkah opominja člane skupine o razpoložljivem času. 
 Razvija predloge za učinkovito upravljanje s časom. 

Opazovalec  

 

 Opazuje delo skupine, potek učnega procesa in dinamiko skupine. 
 Podaja povratne informacije v zvezi z opazovanjem dela drugih članov 

skupine. 
 Na podlagi opazovanj podaja predloge za uspešnejše in učinkovitejše timsko 

delo. 

 
Nekateri študenti lahko s svojimi značilnostmi in načinom dela otežijo proces problemskega učenja. Ti študenti 
so: 
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Na takšne člane skupine smo pozorni, pravočasno pristopimo do njih in jim pomagamo razvijati spretnosti za 
bolj učinkovito delo v skupini. Z ostalimi člani skupine se smiselno dogovorimo, katere naloge bodo 
dodeljene študentom, ki otežujejo proces problemskega učenja.  

 

KORAKI REŠEVANJA PROBLEMSKE SITUACIJE 

Po predstavitvi problema in razdelitvi študentov v skupine vključujejo koraki reševanja problemske situacije 
naslednje značilnosti:  
 

 

Korak 1: Pojasnjevanje osnovnih konceptov 

 Veliko konceptov je študentom neznanih Nove oz. nepoznane koncepte naj 

študenti osvetlijo s pomočjo razprave, pri čemer ni potrebno, da jih že pričnejo 

poglobljeno reševati. Omejitve problema postavi izvajalec. 

 

Korak 2: Opredelitev problema 

 Določitev širine problema in zastavitev raziskovalnega vprašanja. Študenti po 

potrebi razdelijo problem na več manjših, med seboj neodvisnih podproblemov, ki 

jih je praviloma lažje razrešiti.  

 

Korak 3: Analiza problema 

 Zbiranje idej, ki vodijo k rešitvi danega problema. Študenti pri tem aktivirajo 

predhodno znanje in odpirajo nerešena vprašanja. V tem koraku podrobno 

raziščejo situacijo, predvidijo razloge za nastanek problema in oblikujejo hipoteze. 

Tehnika, ki se najpogosteje uporablja v tem koraku, je »nevihta možganov«. 

 

Korak 4: Poglobljeno raziskovanje problema   

 Priprava povzetka idej, ki so se pojavile v koraku 3 (analiza problema) in oblikovanje 

ključnih besed. Zbrane ideje študenti kategorizirajo pod vprašanji »Zakaj?« in 

»Kako?«. Pogosto je povzetek vseh zbranih idej predstavljen v shemi, ki ponazarja 

povezave med posameznim odprtim vprašanjem in njemu pripadajočo idejo oz. 

odgovorom za rešitev problema.  

Dominantni član 

Član, ki glasno govori in onemogoča vključitev ostalih udeležencev. 

Nepripravljeni član 

Član, ki ne opravi svoje naloge (npr. ne predela dodeljene literature in posledično ne prenese novih 
ugotovitev ostalim članom skupine). 

Nesamostojni član 

Član, ki se ne pripravi na predstavitev, bere iz knjig ali drugih virov. 
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Korak 5: Izbor ciljev in vprašanj 

 Na podlagi poglobljenega raziskovanja probema, skupina študentov izbere cilje oz. 

vprašanja, na katera se bodo osredotočili. V skladu s tem si razdelijo naloge in 

poskušajo oblikovati oz. izbrati eno ključno vprašanje. Ob koncu skupina oblikuje 

končni sklep o izbiri ciljev in delitvi nalog. 

 

Korak 6: Samostojni študij 

 Individualno delo, pri katerem posameznik raziskuje literaturo v skladu z 

zastavljenimi cilji koraka 5 (izbor ciljev in vprašanj). Osrednja naloga študentov je 

iskanje različnih študijskih virov, s katerimi si lahko pomagajo pri oblikovanju 

odgovorov na zastavljena vprašanja in razreševanju preostalih nejasnosti.  

 

Korak 7: Poročanje: Sinteza in uporaba znanja 

 Medsebojno informiranje o novih spoznanjih in ugotovitvah iz koraka 6 ter 
primerjava pridobljenih rezultatov. Vsak študent prispeva k podajanju odgovorov 
na ključna vprašanja, ki so bila zastavljena v koraku 5 (oblikovanje učnih ciljev). Na 
podlagi novih spoznanj presodijo, ali so usposobljeni za bolj poglobljeno reševanje 
problema, in preverijo razumevanje problema pri vseh članih skupine. Če se pojavi 
več nerešenih vprašanj, se študenti odločijo, ali bodo znova predelali korake 
problemskega učenja, začenši s korakom 4 (poglobljeno raziskovanje problema). 
 
V zadnjem koraku reševanja problemske situacije se lahko vodja manjše skupine 
sestane z drugimi vodji, s katerimi primerja rešitve (to je mogoče zgolj, kadar vse 
skupine rešujejo enako problemsko situacijo). Po posvetu in pridobljenih novih 
spoznanjih, se vodja vrne k svoji skupini, kjer po potrebi steče nadgradnja rešitev 
problemske situacije.   

 
Vrednotenje opravljenega dela:  
Ocenjevanje, ki sloni na podajanju povratnih informacij o preteklem delu in se opravi v zaključnem delu učnega 
procesa, lahko poteka na tri načine:  

1) Samoocenjevanje: refleksija o poteku učnega procesa, refleksija o delu v skupini ali izpolnjevanje 
samo-ocenjevalnega vprašalnika.  

2) Vrstniško ocenjevanje: študentovo ocenjevanje dela drugih študijskih kolegov (naključen izbor). 
3) Formativno spremljanje: proces sprotnega preverjanja in dajanja povratnih informacij o 

organiziranosti dela študentov (npr. dobra priprava na srečanja, izhajanje iz znanstvenih in strokovnih 
študijskih virov, poročanje o ugotovitvah s svojimi besedami …).  
 

KAKO ZASTAVITI PROBLEM? 

Oblikovanje kakovostnega problema predstavlja osnovo za implementacijo problemskega učenja. Osrednji 

problem ustvari izvajalec in ga študentom preda na začetku procesa problemskega učenja. Naloga študentov 

je, da zanj najdejo ustrezno rešitev. 

 

Kako opredelimo problem?  

 

Osrednji problem lahko opredelimo kot izziv – začetno točko učenja. Študentom je 

predstavljen v različnih oblikah, kot so scenariji, uganke, diagrami, dialogi, citati, plakati, 

pesmi, fizični predmeti, videoposnetki ipd. Kompleksni problemi presegajo nivo 

»preberi/zapomni« in spodbujajo razvijanje kompetenc za učinkovito delovanje v 

vsakdanjem življenju.  
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Glavne značilnosti problema se nanašajo na razumevanje zapletenega pojava, delo na predanem izzivu (npr. 

oblikovanje smernic za reševanje problematike, ustvarjanje umetniškega dela), spoznavanje ozadja 

preučevanega koncepta in izdelavo konkretnega izdelka.  

 

Kakšen je ustrezno zastavljen problem? 

 
Slika 2: Značilnosti ustrezno zastavljenega problema.  

 

Pri predstavitvi problema lahko izvajalci izpostavijo vprašanja, ki bodo študentom v pomoč v procesu 

reševanja problema: 

 Kateri so neznani termini, omenjeni v problemu? 

 Lahko problem razdelite na manjše podprobleme?  

 Kaj o tem že veste? 

 Katere informacije še potrebujete za uspešno reševanje problema? 

 Katere vire boste potrebovali? 

 Kaj bo rešitev problema? 

 

KATERE ELEMENTE IKT NAJ UPORABIM PRI PROBLEMSKEM UČENJU? 

V spodnji tabeli so prikazani primeri uporabe IKT orodij pri posameznih korakih problemskega učenja. 
 

Koraki problemskega 
učenja 

Uporaba IKT 
 

Korak 1: Pojasnjevanje 

osnovnih konceptov 

Pojasnjevanje nerazumljivih besed in 

konceptov z uporabo spletnih slovarjev. 

 

Korak 2: Opredelitev 

problema 

Razbitje problema na več manjših in 

shematski prikaz obravnavanih 

področij.  

Korak 3: Analiza 

problema 

Zbiranje, zapisovanje odprtih vprašanj. 

Zbiranje, zapisovanje, deljenje, 

komentiranje, všečkanje idej. 
 

 

 Študenti ga težje rešijo z 

obstoječim znanjem (potreba 

po pridobivanju novega 

znanja).  

 Je površno, grobo strukturiran 

(z njim spodbujamo številne 

ideje, hipoteze in vzdržujemo 

razpravo). 

 Izziva študente k doseganju 

učnih ciljev, razumevanju 

ključnih konceptov in 

razvijanju sposobnosti 

timskega dela.  

 Razvija informacijsko 

pismenost, kritično in 

fleksibilno mišljenje ter 

ustvarjalno reševanje 

problemov.   

 Spodbuja učno zavzetost, 

motivacijo, sprejemanje in 

zagovarjanje sprejetih 

odločitev. 
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Korak 4: Poglobljeno 

raziskovanje problema 

Prikaz povzetka zbranih idej v obliki 

pojmovnih map, diagramov, infografik, 

zapiskov. 

 

Korak 5: Oblikovanje 

učnih ciljev 

Delitev nalog z uporabo orodij za 

sodelovanje in komuniciranje. 

 
 

Korak 6: Samostojni 

študij 

Branje in študij gradiv v zbirki 

izobraževalnih virov. 

Deljenje gradiv in ustvarjenje skupnih 

map. 

 

 

Korak 7: Poročanje: 

Sinteza in uporaba 

znanja 

Predstavitev in izmenjava novih 

spoznanj. 

Preverjanje razumevanja vsebine, 

podajanje povratnih informacij o 

trenutnem znanju. 

 

 
 

PRIMER OBRAVNAVE UČNE VSEBINE PO NAČELIH PROBLEMSKEGA UČENJA 

Podajamo primer obravnave učne vsebine po korakih reševanja problemskega učenja. Namen reševanja 

kompleksne problemske situacije je učenje o konceptu in oblikovanje rešitve, s katero se strinjajo vsi člani 

skupine, jo znajo pojasniti in utemeljiti strategije, ki so jih uporabili pri reševanju problema.  

 

 

Primer je hipotetičen in služi zgolj lažji predstavitvi poteka problemskega učenja. V resnični 

situaciji je potrebno upoštevati obseg predmeta (tj. število ur), število študentov, razpoložljivo 

IKT opremo in fizično značilnost prostora.  

 

Pred vpeljavo obravnavane sodobne učne prakse z IKT uredimo učno enoto v Moodle UM:  

 Vstavimo osnovne informacije o zadevi: uvodni razdelek ali Vir Datoteka (za obsežne informacije).  

 Poskrbimo za preverjanje prisotnosti študentov na predavanjih/vajah: Dejavnost Prisotnost.  

 Uredimo odsek za obvestila in razprave: Dejavnost Forum.  

 Uredimo odseke oz. poglavja v skladu z obravnavano vsebino: npr. v posamezne odseke vključujemo 

različne dejavnosti in vire (npr. Dejavnost Slovar, Vir Datoteka, Vir Knjiga, Vir Mapa …).  
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IKT orodja, ki jih bomo v procesu problemskega učenja uporabili, izbiramo glede na zastavljene aktivnosti  

(glejte poglavje Katere elemente IKT naj uporabim pri problemskem učenju?). 

 

Učna enota: BIOLOGIJA  

Ideja/koncept: Globalno segrevanje  

 

Učni cilji:  

 vloga CO2 v procesu fotosinteze,  

 vloga fotosinteznih pigmentov (klorofil), 

 značilnosti fitoplanktona in njihova vloga v morski prehranjevalni verigi, 

 globalni ogljikov cikel, sežiganje fosilnih goriv, fotosinteza, dihanje ter  

 učinek tople grede (opredelitev in dejavniki).  

 

Izvajalec predstavi problem.  

 
John H. Martin, vodja »Moss Landing Marine Laboratories«, meni, da lahko potencialni problem globalnega 

segrevanja rešimo s sejanjem železa po oceanu v predelu Antarktike. Rezultati raziskave, ki jo je izvedel s svojo 

raziskovalno skupino, so pokazali, da se količina klorofila, ki jo najdemo v vzorcih oceanske vode iz Aljaškega 

zaliva, lahko poveča do devetkrat, če ji dodamo železo. Ponovljena študija, v kateri so uporabili vzorce oceanske 

vode na predelih, ki so po več kilometrov oddaljeni od Antarktike, je pokazala, da se je faktor vsebnosti 

organskega ogljika za vsako dodano enoto železa povečal za 10000-krat. Prepričanost Johna H. Martina v 

njegovo predpostavko odraža opomba, ki jo je pred kratkim vključil v predavanje na eni od znanstvenih 

konferenc: »Dajte mi pol tankerja železa in bom ustvaril ledeno dobo.«  

 

Ker se vam ideje Johna H. Martina zdijo zanimive, ste se vključili v odbor »Nacionalne znanstvene fundacije«, 

ki pregleduje prijave za dodelitev nepovratnih sredstev in financira večje projekte. Prijavna dokumentacija, ki 

jo morate poglobljeno pregledati, prihaja s strani raziskovalne skupine, ki bi želela preveriti Martinovo 

predpostavko na 60 km2 oceana južno od otočja Galapagos. 

 

V uvodnih korakih reševanja problemske situacije lahko zastavimo nekaj odprtih vprašanj, s katerimi izzovemo 

kritično razmišljanje in predstavitev stališč študentov do obravnavane teme. Nadalje se vloga izvajalca nanaša 

izključno na usmerjanje študentov pri oblikovanju pravilne rešitve. 

 
Vprašanja, s katerimi pripravimo študente na raziskovanje problema, iskanje rešitev in ustvarimo 

stimulativno okolje.  

1) Na kateri osnovi temelji Johnova predpostavka o sejanju železa po oceanu in posledičnemu bojevanju 

proti potencialnemu segrevanju zaradi toplogrednih plinov?  

2) Kateri organizmi v morski vodi bi lahko prispevali k povečanju vsebnosti klorofila in biološki 

produktivnosti? 

3) Zakaj se je Martin odločil ravno za železo in ne katerokoli drugo snov?  

4) Kaj je globalno segrevanje in katere so posledice njegovih učinkov?  

 

Nadalje izzovemo študente z vprašanji, vezanimi na oblikovanje rešitve.  

1) Ali bi odobrili financiranje takšnega projekta? Zakaj? Na čem temeljijo vaši argumenti? Pripravite jih. 

2) Ali obstajajo še druge (morda boljše) rešitve za reševanje tovrstne problematike? Povzemite jih.  

3) Koliko železa bi bilo treba posejati v ocean, da bi zmanjšali vpliv presežnih emisij CO2? 

 

Študenti si razdelijo vloge (po navodilih izvajalca ali naključno) in pričnejo z delom.  

 Korak 1: Pojasnjevanje osnovnih konceptov (npr. s področja globalnega segrevanja, obstoja morskih 

organizmov, biološke rasti).  
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 Korak 2: Opredelitev problema (v navedenem primeru lahko študenti razbijejo izhodiščna vprašanja 

na več podvprašanj ali določijo neodvisno preučevanje problemov – npr. preučevanje povezav med 

elementi železa in oceanske vode ali posledice globalnega segrevanje za obstoj morskih organizmov).  

 Korak 3: Analiza idej, možganska nevihta (zbiranje idej za preverjanje Martinove predpostavke in 

idej za reševanje problematike globalnega segrevanja, kar študentom daje osnovo za oblikovanje 

možnih utemeljitev financiranja).  

 Korak 4: Poglobljeno raziskovanje problema (povzetek, ki je lahko shematska ponazoritev osrednjih 

idej, zbranih v prejšnjem koraku).  

 Korak 5: Izbor ciljev in vprašanj (izbor ključnega vprašanja, na katerega se bodo osredotočili in ki bo 

delno usmerjal korak samostojnega študija; v našem primeru je to vprašanje vezano na 

(ne)verodostojnost Martinove metode in vodi k procesu podkrepljevanja raziskovanega področja z 

znanstvenimi viri).  

 Korak 6: Samostojni študij (iskanje relevantnih virov, študij virov: empirične, pregledne raziskave, 

študije primera; izpisovanje, računanje, vizualno ponazarjanje …).  

 Korak 7: Poročanje: Sinteza in uporaba znanja (poročanje o ugotovitvah, oblikovanje skupnega 

odgovora, rešitve, presojanje o njeni ustreznosti …).  

   

Reševanje problemskih situacij je možno časovno omejiti (na primer: za ustrezno 

reševanje našega problema sta potrebni najmanj dve pedagoški uri, po potrebi pa 

lahko tudi več). Pri posameznih korakih reševanja problemske situacije, ki je časovno 

omejena, si lahko pomagamo z odštevalnikom časa, ki ga projiciramo na platno (na 

primer: za opredelitev problema (korak 2) imate na voljo 20 minut).  

 

Tako kot druge učne prakse lahko problemsko učenje vključuje različne komponente 

ocenjevanja (npr. samoocenjevanje, vrstniško ocenjevanje), za izvajalca pa je 

dobrodošlo opravljanje formativnega (sprotnega) ocenjevanja (na primer sprotno 

ocenjevanje uporabljenih pristopov pri izvedbi posameznih korakov reševanja 

problemske situacije).  

 

 

 

SLEDENJE DIDAKTIČNIM SMERNICAM 

Aktivno delo Nazornost Prilagojenost Individualizacija Diferenciacija 

Ekonomičnost Sistematičnost/Strukturiranost Timsko delo Odprtost 

 

 SMERNICA AKTIVNO DELO 
Problemsko učenje spodbuja študentovo aktivno raziskovalno delo, s čimer krepi strokovno usposobljenost in 
učno samopodobo, profesionalno identiteto, sposobnost reševanja problemov ter samostojno učenje. Izbran 
problem predstavlja študentu motivacijo za poglobljeno razumevanje vsebine. 
 

 SMERNICA TIMSKO DELO 
Problemsko učenje poteka v skupinah z namenom usvajanja in uporabe novega praktičnega znanja. V skupinah 
študenti zavzemajo vnaprej poznane vloge, kar pripomore k večji učinkovitosti dela. Študenti s 
komuniciranjem, ki teži k iskanju rešitve problema, razvijajo spoznavne veščine višjih ravni: sposobnosti 
analize z razumevanjem, sinteze z vrednotenjem, ustvarjanja, zagovarjanja in argumentiranja lastnih stališč. 
Delo v skupini jim omogoča zastavljanje in odgovarjanje na odprta vprašanja ter evalvacijo idej, s čimer 
razvijajo kritičnost in samokritičnost. 
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 SMERNICA NAZORNOST 
Razbijanje problema na več podproblemov prispeva k boljšemu razumevanju in poglobljenemu poznavanju 
koncepta. Nazoren povzetek novih informacij, ključnih ugotovitev in idej za rešitev problema se lahko pripravi 
v obliki različnih shem z IKT orodji. Pri tem se najpogosteje uporabljajko IKT orodja za pripravo nazornih 
infografik (več v dokumentu Strokovna podlaga: Vizualizacija študijskih gradiv). 
 

 SMERNICA ODPRTOST 
Problemsko učenje spodbuja poučevanje z uporabo resničnih problemov, ki so lahko prisotni in zanimivi za 
širšo javnost. Učinkovite rešitve se lahko uporabijo v vsakdanjih situacijah in se posledično delijo s širšo 
javnostjo (npr. na forumih, spletnih straneh). 
 

 SMERNICA STRUKTURIRANOST/SISTEMATIČNOST 
Reševanje problemske situacije poteka v sedmih osnovnih korakih. Pri tem je pomembno, da je delo v 
skupinah ustrezno strukturirano in sistematično, kar omogoča jasna razdelitev vlog pred pričetkom reševanja 
problemske situacije. Ustrezno strukturiranje dela, časa in razdelitev nalog med člane skupine na najbolj 
optimalen način zagotavlja hitro in učinkovito opravljeno delo.  
 

 SMERNICA PRILAGOJENOST IN INDIVIDUALIZACIJA 
Zastavitev problema in delitev nalog med člani skupine lahko poteka na podlagi njihovega interesa. Korak 6 
(samostojni študij) predstavlja individualno delo, kar omogoča posamezniku ustrezno prilagajanje dela ob 
sočasnem upoštevanju časovnih rokov, ki so določeni s strani celotne skupine.   
 

 SMERNICA DIFERENCIACIJA  
Manjše skupine študentov lahko rešujejo isto problemsko situacijo ali pa se ta od skupine do skupine razlikuje, 
še vedno pa je skupinam skupno preučevanje istega nadrednega koncepta/konstrukta/pojma (npr. študenti 
obravnavajo osebnostne motnje, pri čemer se ena skupina posveti shizoidni osebnostni motnji, druga skupina 
preučuje narcisistično osebnostno motnjo, tretja skupina pa obsesivno-kompulzivno osebnostno motnjo).  
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