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Kaj je učenje z raziskovanjem?





Potek dela!





Raziskovalne 

veščine

Postavljanje raziskovalnih 
vprašanj

Zajemanje 
podatkov
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Matematika v kozarcu piva



Razvijanje veščin



Pravilo za množenje potenc z enakimi osnovami.
Pravilo za deljenje potenc z enakimi osnovami.

Raziskovanje lege višinske točke v 
trikotnikih.

Množenje in deljenje decimalnih 
števil z 10, 100, 1000.

Ugotavljanje pravila za 
računanje (množenje, 
deljenje,…) s celimi 
števili (uporaba ŽR). 

Potenčna funkcija

- Injekcija; 

spreminjanje tlaka v 

odvisnosti od 

prostornine

- svetilnost v odvisnosti 

od razdalje

Nekaj primerov za učenje z raziskovanjem (vzorcev):

Ugotavljanje pomena 

vodilnega koeficienta 

kvadratne funkcije.

Raziskovanje trikotniških 

(štirikotniških) števil. 



Razumevanje in 
identificiranje 

problema.

Oblikovanje 
predpostavk in 
matematična 
formulacija.

Reševanje 
modela.

Preverjanje 
modela.

Uporaba 
(implementa
cija) modela.

Izboljšave 
modela.
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Vir: S. Repolusk. Primeri različnih pristopov pri matematičnem modeliranju. V Posodobitve pouka v gimnazijski praksi. Matematika. ZRSŠ. Ljubljana. 2010
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Interpretacija 
situacije

Nastopajoče 
spremenljivke

Upoštevanje 
spremenljivk. 
Formuliranje 
predpostavk. 

Prevedba  v 
matematične 

objekte, izračun. 

Interpretacija 
rešitve. 

Obravnava 
ustreznosti 

rešitve

Poročanje. 

Vir: Z. Magajna. Matematično modeliranje v osnovni šoli. v Posodobitve pouka  v osnovnošolski praksi. Matematika,. ZRSŠ. Ljubljana. 2013. 



•KAJ JE SCIENTIX?  Skupnost za naravoslovno-matematično (NAMA) 
izobraževanje v Evropi - „Science“ v Scientix = STEM (science, technology, 
engineering and mathematics)

•ZA KOGA JE SCIENTIX? Za učitelje (učencev od 4 – 21 let), raziskovalce, 
načrtovalce politike, starše in vse, ki jih zanima NAMA izobraževanje 

•ZAKAJ JE NASTAL SCIENTIX? Z namenom vzpodbujati, razširjati in izmenjevati 
izkušnje, gradiva, najboljše prakse, raziskave, obvestila … NAMA izobraževanja v 
EU

•KDO UPRAVLJA SCIENTIX? European Schoolnet (EUN) – mreža 30-ih Ministrstev 
za izobraževanje v Evropi v imenu European Commission (DG Research)

•KAJ PONUJA SCIENTIX? …v nadaljevanju… s poudarkom na matematiki

•KJE JE SCIENTIX?  http://www.scientix.eu/

O Scientix-u

http://www.europeanschoolnet.org/
http://ec.europa.eu/research/
http://www.scientix.eu/


http://www.compass-project.eu/

http://www.mascil-project.eu/

http://www.compass-project.eu/
http://www.mascil-project.eu/

