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Kje je mesto matematiki med vedenjem in razumevanjem? 

Je vprašanje smiselno? 

Matematika med piflarijo in razumevanjem 

Máthema - kar se naučiš, učenje, znanost 

Mantháno - učim se 

Indoevropski koren mendh - vzbuditi razumsko zanimanje 

Prometej – prvi mislec 

 



Razumevanje je najprimarnejši motiv našega duha, ki motivira, 
navdihuje in razveseljuje. 

Razumevanje – strast duha 

Posedovanje – najprimitivnejša strast 

Matematika, preprosta, skromna in jasna. Polna premislekov… 

Temelj matematike je razumevanje 



Poudarki pri pouku matematike v zahodnih in azijskih državah 

 

Zahodne države Azijske države 

poudarek na procesu poudarek na vsebini 

raziskovanje razumevanje, pomnjenje, vadba 

moderni načini poučevanja klasični načini poučevanja 

skupnost se prilagodi posamezniku posameznik se prilagodi skupnosti 

individualne vrednote socialne vrednote 



Šele razumevanje prinaša uvid nerazumevanja.  



Logična ločila osmislijo ‚tisto prej‘ in omogočajo, da se v 
dojemanju dvignemo na višji nivo.  





Izostriti občutek razumevanja, krepiti pogum za drzna vprašanja, 
gojiti ponižnost za prepoznavanje nerazumevanja 

Spoštovati logiko, logos – besedo s pomenom 

“Banalnost mišljenja je podobna inflaciji v ekonomiji: hudourniki 
besed, ki nič ne pomenijo in kupi denarja, ki nič ne veljajo.“ 

Nimrod Aloni 

 



K‘r neki  



Izsek iz slovenskega učbenika za petošolce 



(Googlova) navodila kako pridemo iz Čateža v Ljubljano  

Avtoriteta: argumenti razumevanja 

Razumevanje je najboljša motivacija. 

Zmožnost in želja razumevanja je največji potencial in 
najvrednejši dar človeškega duha. 



Razumevanje je najplemenitejši cilj in najboljši motivator učenja, 
ter tudi najzaneslivejši navigator življenja.  

Nerazumevanje naj bo izziv tistih, ki razumejo. 

Razumevanje je cilj in vrednota sama po sebi. 
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Enainpetdeseta minuta finala SPN? 



Naj pouk matematike spodbuja duha mladih k postavljanju 
pravih vprašanj in k razumevanju ter iskanju posledic vsega kar 

opazimo ter tudi vseh naših besed in dejanj. 


