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Primera metafor: kislo vreme, trmast je kot osel … 

Primera metonimij: bral je Cankarja, cela dvorana je ploskala… 

Med bralno in matematično pismenostjo  

Seznam dejavnosti: 
• branje in razumevanje  konteksta, 
• branje in razumevanje posameznih besed in besednih zvez, 
• branje in razumevanje reprezentacij, 
• branje in razumevanje simbolov, 
• poznavanje in razumevanje pojmov, 
• transformacija problema v matematične simbole in operacije, 
• povezava simbola s pomenom oz. pojmom. 

K bogatemu besedišču sodi tudi razumevanje metafor in metonimij. 



Teorija metafor v jeziku in matematiki 

Metafora (prenos) je uporaba 
določene besede (besedne zveze) 
namesto druge, na podlagi ene ali več 
njunih skupnih pomenskih značilnosti. 
Zaradi neke podobnosti prenesemo 
pomen z enega predmeta na drugega. 

Obstaja več različnih razlag 
metafore, npr.: 

• tradicionalna teorija metafore 
(substitucijska in primerjalna 
teorija metafore),  

• interakcijska teorija in kognitivna 
teorija (sodobna teorija 
metafore). 

Metonimija zamenjava imena ali 
preimenovanje je retorična figura, v 
kateri je ime za neko stvar zamenjano z 
drugim imenom, ki je s prvim v vzročni 
ali kateri drugi zvezi. Metonimija je 
proces zamenjave. 



Metafore in metonimije ter pomen 

Metafore in metonimije so pogosti element didaktičnih razlag. 
Učencu lahko pomagajo razumeti matematični koncept, lahko pa 
povzročajo napačne predstave. 
 
Metafora X (poznan objekt ali pojem)  za Y (nov objekt ali pojem) 
Tvorba novih matematičnih pomenov z že znanimi v matematiki 
• Integrali so ploščine. 

• Dogovor za zapis pozitivnega števila, npr. +2 = 2 , ki pa ne velja na enak način za 
negativnega števila, npr.  2. 

 

 
 

 

Uzaveščanje več pomenov 



Metafore in metonimije ter pomen 

Metafora X (poznan objekt ali pojem)  za Y (nov objekt ali pojem) ali  X 
vidim kot Y. 
 

Primeri tvorb novih matematičnih pomenov z že znanimi v realnem življenju: 

 

• Orientacija se definira s smerjo urinega kazalca. 

• Sekanti se srečata, vzporednici se nikoli ne srečata. 

• Graf je slika. 

• Funkcija je rastoča, če se po njej vzpenjamo (smučarji na ‚funkcijskih‘ strminah). 

• Enakost (enačbo) povežemo s tehtnico.   

• Člen ali spremenljivko prenesemo z ene strani na drugo stran. 

• Členi se uničijo. 
 

Uzaveščanje več pomenov 



Metafore in metonimije ter pomen 

Metafora kot analogija:  

Povezava A:B se nadomesti s povezavo C:D. 

 
Primer: 

• Sferični trikotnik: 3 točke in razdalja med njimi. 
 



Besedne ‚okrajšave‘ - posebna vrsta metafor 
oz. metonomij 
• Pozitivna funkcija – pozitivna funkcijska vrednost 

• 3 + 4 = 7 (= kot glagol biti, če beremo ‚3 plus 4 je 7‘ ali glagol dobiti  

‚če sešteješ 3 plus 4 dobiš 7‘. )  

• Oče = 34 let – pri izpisu podatkov ‚je enako‘ nadomesti glagol ‚je star‘ 

• Enaka simbola nimata istega pomena 

𝑎−1 =
1

𝑎
    ???   𝑓−1 ≠

1

𝑓
  

 

• …. 
Samokontrola učitelja nad lastnim strokovnim jezikom 



Okrajšave oz. jezikovne poenostavitve 

Krajšanje enačbe – nadomesti a + (a) = 0 in a/a=1 
 
• Odvod je pozitiven – vrednost funkcije odvod je pozitivna 
• Zapiši odvod dane funkcije – beseda odvod nastopa v pomenu funkcije, ki 

jo dobimo z odvajanjem. 
• Odvod v stacionarni točki je 0. – odvod kot vrednost in točka kot abscisa 

točke. 
• Vrednost (funkcije) odvoda pri abscisi stacionarne točke je 0. 

Primer pogoste napake, ki je morda posledica jezikovnih poenostavitev:  
Če je f(x) = x2, izračunaj f‘(2). 
f(x) = x2 =  f‘(x) = 2x = 2  2 = 4 

Samokontrola učitelja nad lastnim strokovnim jezikom 



Zamenjava med pojmom in simbolom oz. med 
pojmom in njegovim imenom 

• Število je sodo, če se končuje z 0, 2, 4, 6, 8. 

• Število je sodo, če ga lahko zapišemo kot vsoto dveh enakih števil. 

• Naravno število množimo z 10, 100, 1000 … tako, da dodamo eno, 
dve, tri … ničle. 

 
Kaj opaziš? Primerjaj oba zmnožka med seboj in izberi pravilno trditev.  

a) Pri množenju s številom 10  se število, ki ga množimo, potroji. 

b) Pri množenju s številom 10  se številu, ki ga množimo, na koncu doda števka 0. 
Učbenik za 4. razred, str. 295 

Pri množenju poljubnega števila z večkratnikom števila 10 pomnožimo število z 
deseticami večkratnika in zmnožku pripišemo ničlo. 
Učbenik za 4. razred, str. 297 



1 
Matematika 

kot jezik  

5 Pisani 
(učenec) 

6 Matematični sistem pisave 

7  Sintaksa v matematiki 

8 Branje, pisanje in meta 
jezik 

4 Matematični pojmovna 
slika /shema 

3 Komunikacija v razredu 
(učitelj in učenec) 

2 Govorjeni 
(učenec) 

9 Matematično znanje 

Odvisnost od 
primerov, 
reprezentacij, 
besed, 
simbolov … 



http://revija.fmf.si/about/ 

Nikalni stavki 
Kvantifikatorji: vsi, vsak, nobeden, 
nekateri, obstaja … 
Veznik ali, vsaj toliko, največ toliko, 
najmanj toliko … 

Besede, ki imajo 
• različen pomen v matematiki,  
• v vsakdanjem življenju in matematiki ter v 

drugih strokah.  
Besede, ki zvenijo enako 



Izsek iz matematičnega ‚prostega spisa‘ o prepogibanju papirja z naslovom: Kaj se 
dogaja s ploščinami? Gimnazija Bežigrad, 1. letnik 



Ali velja (a + b)2 = a2 + b2 ? Odgovor utemelji! Kobal D.:  Analiza vrednotenja odgovorov, ZRSS, 5.1.2013, interno gradivo 

Razlike med odgovori 
niso samo na jezikovni 
(besedni in simbolni ) 
ravni, ampak tudi na 
konceptualni.  



Ustvarjanje situacij za raziskovanje v predšolskem 
obdobju 

 
Otroci dobijo različno dolge vrvice različnih barv. (Vrvice so daljše od najdaljše 
dimenzije mize.) 
 
• Katera vrvica je najdaljša, katera je najkrajša? 
• Razvrstite/Uredite jih od najkrajše do najdaljše. 

 
 
 
 

M. Beck 



Spontano sporočanje/ustvarjanje, 5 let 



Spontano sporočanje/ustvarjanje, 5 let 



paket 

raketa 

vetrnica 

Sestavi  …  

Po dogovoru o načinu sestavljanja so nastale  tri figure.  
Imena  so asociativno vezana na konkretne objekte. 

Spontano sporočanje/ustvarjanje, 6 let 



Dana je stranica kvadrata: a = 20 enot. Koliko meri premer? 

Slika je pomembna dopolnitev besedila naloge. 
 
Kaj preberemo s slike? 

Kaj lahko načrtam? 

Ali znam načrtati krožnico?  



Ocena:  x < d < y 
Ocena 1 :  10 < d < 202 
Kje je središče krožnice? 
… 
 

Dana je stranica kvadrata: a = 20 enot. Koliko meri premer? 



Na sliki so __________ 
Vprašanje verzija 1: Izloči en lik in razloži zakaj. 

Vprašanje verzija 2: Izloči po en lik na čim več načinov in 

vsakič razloži, zakaj si ga izločil.  

Ni pravokoten. 

Ni enakokrak. 
Ni simetričen 

glede na … 



Bralna (BP) in matematična pismenost (MP) 
• Bralna pismenost pri matematiki? 

• Matematična bralna pismenost? 

S= 𝜋𝑟2 

𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2 
𝑥 =

−𝑏 ± 𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
 

sin 𝛼 ± sin 𝛽 = 2 sin
1

2
𝛼 ± 𝛽 cos

1

2
𝛼 ∓ 𝛽  

1 + 𝑥 𝑛 = 1 +
𝑛𝑥

1!
+

𝑛 𝑛 − 1 𝑥2

2!
+ ⋯ 

Simboli in enakosti kot nosilci pomena. 

Za simboli in zapisanimi odnosi so pojmi. 
Kdaj je matematični zapis  
mrtva črka na papirju? 





Krožnica je množica ravninskih točk, ki so enako oddaljene od dane točke 
S. Točko S imenujemo središče krožnice, razdalja med središčem in 
poljubno točko na krožnici pa je polmer ali radij krožnice. 

 
𝐾(𝑆, 𝑇) = 𝑇 𝑥, 𝑦 : 𝑑 𝑆, 𝑇 = 𝑟 ; 𝑥, 𝑦, 𝑟 ∈ 𝑅, 𝑟 ≥ 0  

O pojmu na različne načine. 



Znaki za zapis števil, primer s števkama  3  in  4 
34      43      34      43 
3,4      4,3 
3

4
     

4

3
 

3-4    4-3 
3 + 4     3  4     3 ∙ 4     3 : 4 
3 ÷4      3 < 4    4 > 3 

3
3

4         3
4

3 … 

Različne pomene sestavljenih 
simbolov določajo pojmi (npr. 
mestna vrednost) ali dogovori. 



30  potenca 
3  stopinje 

30 -kotne stopinje – mera za velikost kota  
 

30C, 30 F (ali K …) mera za temperaturo (različne 
temperaturne lestvice) 

Stopinje 

Simbola sta podobna po obliki, posebej 
v rokopisu, lega je enaka. 

Beseda ima pomen v vsakdanjem življenju in različna pomena v matematiki. 



Nekaj primerov z velikimi tiskanimi črkami … 

 

• Daljica AB, stranica AB, rob AB 

• Dolžina daljice AB 

• Premica AB 

• d(A,B) 

• Kot ABC 

• Trikotnik ABC 

• Kot A/slika  A 

• Lik B 

 

 

 



Primer 

• Koliko daljic z dolžino 4cm lahko narišemo iz točke A? 

• Največ koliko daljic … 

A 

Odgovor učenca: 25  
V naslednjem hipu: Ne 27. 

Kateri odgovor je pričakoval 
učitelj? 
Kako je razmišlja učenec? 



Vedno resnično (pravilno), včasih ali nikoli 
Vsi, nekateri (obstaja), vsak … (kvantifikatorji) 
 

Kvantifikatorji in stopnja formalnosti (pravilnost) 

Primer:  

Ali velja (a + b)2 = a2 + b2 ? Odgovor utemelji! 
D. Kobal, primer predstavljen na seminarju 2013 

 



Da, velja, če je a = 0 ali če je b = 0. Če je ab  0, torej v splošnem, 
formula ne velja. V splošnem namreč velja formula (a + b)2 = a2 + 2ab + b2. 



Pri množenju z 2 je rezultat večje 
število.  

Če kvadriramo liho število, je kvadrat 
tega števila liho število. 

Večkratniki števila 5 so tudi 
večkratniki števila 10. 

Za pravilni večkotnik je število osi 
simetrije enako številu stranic.  

Večji je obseg lika, večja je 
ploščina tega lika. 

Ko množiš število z 10, lahko temu 
številu na koncu pripišeš števko 0. 

Po operaciji odštevanja vedno 
dobim število, ki je manjše od 
prvega števila/zmanjševanca. 

Zasuk za eno četrtino kroga v smeri 
urinega kazalca je enak zasuku za tri 

četrtine kroga v nasprotni smeri 
urinega kazalca. 

Večkotnik ima 4 stranice. 
Sodo število, ki je večkratnik števila 3, 

je tudi večkratnik števila 6. 

Vedno, 
včasih, 
nikoli ? 



Bralna (BP) in matematična pismenost (MP) 
ter reševanje problemov 

 

 

Z reševanjem problemov lahko celostno razvijamo matematično 
pismenost. 



Koliko let imajo deklice? 
 
Na cesti se srečata prijatelja, ki se že dolgo nista videla. Najprej se pogovarjata o svojih družinah. 

 

Koliko otrok imaš? 

 Tri, tri hčerke. 

Koliko so stare? 

 Produkt njihovih let je 36, vsota let pa je enaka številu, ki se zapiše kot tista hišna številka. 

Nisi mi povedal dovolj. 

 Najstarejša igra klavir. 

 

Koliko so deklice stare? 

  

 



Koliko let imajo deklice? 
 
Na cesti se srečata prijatelja, ki se že dolgo 
nista videla. Najprej se pogovarjata o svojih 
družinah. 

Koliko otrok imaš? 

 Tri, tri hčerke. 

Koliko so stare? 

 Produkt njihovih let je 36, vsota let 
pa je enaka številu, ki se zapiše kot 
tista hišna številka. 

Nisi mi povedal dovolj. 

 Najstarejša igra klavir. 

Koliko so deklice stare? 

  

 

Reševanje problemov izvajamo npr. po 
naslednjih fazah: 

1. razumevanje problema, 

2. izdelava načrta reševanja,  

3. izvajanje načrta reševanja,  

4. pogled nazaj. 

 

Metoda PV3P ??? (Pregledati celoto, 
Vprašati se, kaj so podatki, kaj že vem, kaj 
moram narediti …, Prebrati ponovno, 
Načrtovati reševanje, Izvajati …, Ponovno 
pregledati celoto, Preverjati ) 

 

 

Primerjava dveh napotkov 

Kaj lahko 
naredim? 

Poskusim … 
 



Koliko let imajo deklice? 
 
Na cesti se srečata prijatelja, ki se že dolgo nista 
videla. Najprej se pogovarjata o svojih družinah. 

Koliko otrok imaš? 

 Tri, tri hčerke. 

Koliko so stare? 

 Produkt njihovih let je 36, vsota let pa je 
enaka številu, ki se zapiše kot tista hišna 
številka. 

Nisi mi povedal dovolj. 

 Najstarejša igra klavir. 

Koliko so deklice stare? 

  

 

Podatki: 

• 3 hčerke 

• Najstarejša igra klavir. 

Odnosi/povezave: 

• Produkt njihovih let je (enak) 36. 

• Vsota njihovih let je enaka številu, ki je hišna 
številka. 

Vprašanje 

Koliko so deklice stare? 

Starost deklet je neznana. 

Ključne besede ? 

‚Skriti‘ podatki: najstarejša je samo ena, niso 
trojčice, 2 deklici sta lahko dvojčici 



Koliko let imajo deklice? 
 
Na cesti se srečata prijatelja, ki se že dolgo nista 
videla. Najprej se pogovarjata o svojih družinah. 

Koliko otrok imaš? 

 Tri, tri hčerke. 

Koliko so stare? 

 Produkt njihovih let je 36, vsota let pa 
je enaka številu, ki se zapiše kot tista hišna 
številka. 

Nisi mi povedal dovolj. 

 Najstarejša igra klavir. 

Koliko so deklice stare? 

  

 

Podatki 

• 3 hčerke 

• Najstarejša igra klavir. 

Odnosi/povezave 

• Produkt let je 36. 

• Vsota let je število zapisano na hišni številki. 

Vprašanje 

Koliko so deklice stare? 

Starost deklet 

Ključne besede ? 

Skriti podatki: najstarejša je samo ena, niso 
trojčice, lahko sta 2 deklici dvojčici 

Zakaj? 
Koliko je hišna 

številka? 



36 kot nakazan produkt Vsote faktorjev 

1136 38 

1218 21 

1312 16 

149 14 

166 13 

229 13 

334 10 

623 11 

Razumevanje se ‚zgodi‘ ob reševanju. Skrita podatka in rešitev lahko razberemo 

iz preglednice, ki je nastala v procesu reševanja.  

Skrita številska podatka:  

• vsota let je hišna številka  

• 'najstarejša igra klavir'  

36 kot nakazan produkt Vsote faktorjev 

1136 38 

1218 21 

1312 16 

149 14 

166 13 

229 13 

334 10 

623 11 

Tabela 1: Preglednica vseh možnih produktov in vsot nam pomaga 

izbrati rešitev problema. 

Koliko je 
hišna 

številka? 

Koliko je stara 
najstarejša 

deklica? 



Matematični opis naloge 

• 3 neznanke : x, y, z (starost posamezne deklice) 

• 3 enačbe 
x y z = 36 (produkt starosti deklic) 

x + y + z = d (vsota starosti deklic je hišna številka) 

x > y in x > z , odnosi med starostmi deklic, če je x starost najstarejše deklice. 

 

 



A. Schoenfeld 



TIMSS in nogomet  

  

Na nogometnem turnirju moštvo dobi: 
3 točke za zmago 

1 točko za neodločen rezultat 

0 točk za poraz 

 

Zedland ima 11 točk. 

Katero je najmanjše število tekem, ki jih je lahko igral Zedland?  

M051001 Matematika 4, Timss 2012 

 

 

Slovenija 
Odstotki pravilnih odgovorov 20,6 
Odstotki pravilnih odgovorov med deklicami 12,8  
Odstotki pravilnih odgovorov med dečki 27,6 



Pogled na angleško različico 
naloge z delom rezultatov. 



TIMSS in nogomet  

  

Na nogometnem turnirju moštvo dobi: 

3 točke za zmago 

1 točko za neodločen rezultat 

0 točk za poraz 
 

Zedland ima 11 točk. 

Katero je najmanjše število tekem, ki jih je lahko igral Zedland?  
M051001Matematika 4, Timss 2012 

 

 

Predpostavka o razlogih za nizek dosežek: 
Ime Zedand 
Beseda najmanjše (najmanjše število 
tekem) 
Oblika zapisa naloge 



Predvidevanja učiteljev o vzrokih za nizek 
rezultat 
• Kontekst 

• Ker ne poznajo moštva 

• Ne poznajo pravil 

• Ne morejo dobiti dveh točk 

• 11 ni deljivo s 3 

• Ker se ne izide 

• Težave z deljenjem (ostanek) 

• Se ne potrudijo 

• Bralno nepismeni 

• Naloga je neobičajna 

• Beseda lahko 

• …. 

 

n= 60 



Kaj kaže 70 preizkusov? 

Primeri odgovorov: 

• Število tekem: 11, 8, 7, 5, 4, 2, 1 

• Število točk: 1, 3, 5, 7 

• Samo število: 5, 7, 15, 321, 421, 121 

• Brez odgovora: … 

Zaključek: naloga ima več šumov.  
Razlogi za nizek rezultat so raznoliki, odvisni 
od razreda, posameznika in spola. V kolikšni 
meri vpliva naloga sama, sintaksa, kontekst, 
sestavljena računska operacija …??? 

Pravilne odgovore so učenci izračunali s 
seštevanjem ali odštevanjem točk v 
kombinaciji s štetjem tekem. Množenje in 
deljenje sta zapisani operaciji samo po 
enkrat. Večina je rezultat kar zapisala brez 
zapisanega reševanja. 

Primeri napačnih postopkov: 
310 
+11 
321 

11 + 3+1+0 = 15 
3 + 1 + 0 = 4 
11 – 4 = 7 
11 – 3 – 1 = 7 



http://www.oecd.org/pisa/test/testquestions/question3/ 

PISA 2012 



 

Učenci lahko obravnavajo informacije, predstavljene v različnih formatih. Lahko raziskujejo situacijo 
problema in izluščijo preproste odnose med elementi ali spremenljivkami. Lahko nadzorujejo preproste 
digitalne naprave, vendar imajo težave z bolj zapletenimi napravami. Reševalci problemov na ravni 3 se 
lahko v celoti ukvarjajo z enim pogojem, na primer, ki ustvari več rešitev, in preverjajo, da ugotovijo, ali 
izbrana rešitev izpolnjuje pogoj. Kadar obstaja več pogojev ali med seboj povezanih lastnosti, znajo postaviti  
eno spremenljivko konstantno in opazovati učinek sprememb drugih spremenljivk. Znajo oblikovati in 
izvajati testiranje za potrditev ali ovržbo določene hipoteze. Razumejo zakaj je treba načrtovati vnaprej in 
spremljati napredek, in so sposobni poskusiti z drugačno možnostjo, če je to potrebno. 

  Dosežek SLO v % Dosežek OECD v % Interval vseh dosežkov v % 

Nadzor  klime 46 57 16 - 80 

Dosežki in opis dosežkov na ravni 3 

http://www.oecd.org/pisa/test/testquestions/question3/ 



http://www.oecd.org/pisa/test/testquestions/question6/ 

Question : ROBOT CLEANER  
The vacuum cleaner's behaviour follows a set of rules. Based 
on the animation, write a rule that describes what the vacuum 
cleaner does when it meets a yellow block. 

http://www.oecd.org/pisa/test/testquestions/question6/


Dosežki in opis dosežkov na ravni 6 
  Dosežek SLO v % Dosežek OECD v % Interval vseh dosežkov v % 

Robotski sesalnik 0,9 2,5 0,1-9,6 

Učenci lahko razvijejo celostne, skladne mentalne modele različnih problemskih situacij, ki jim 

omogočajo učinkovito reševanje kompleksnih problemov. Raziščejo lahko situacijo na zelo strateški 

način, da razumejo vse podatke, ki se nanašajo na problem. Podatki, ki zahtevajo razlago in 

povezovanje med seboj, so lahko v različnih oblikah. Ko se soočajo z zelo zapletenimi napravami, kot so 

gospodinjski aparati, ki delujejo na nenavaden ali nepričakovan način, se hitro učijo, kako jih nadzorovati 

za doseganje cilja na optimalen način. Reševalci problemov na tej stopnji lahko postavljajo splošne 

hipoteze o sistemu in jih znajo temeljito preizkusiti. Lahko sledijo premiso do logičnega zaključka ali 

prepoznajo, ko ni na voljo dovolj informacij, da bi ga dosegli. Da bi dosegli rešitev, lahko ti visoko 

usposobljeni reševalci problemov ustvarijo zapletene, prilagodljive, večstopenjski načrte, ki jih nenehno 

spremljajo med izvajanjem. Če je potrebno, spremenijo svoje strategije, ob upoštevanju vseh omejitev, 

tako eksplicitnih kot implicitnih. 

http://www.oecd.org/pisa/test/testquestions/question6/ 

http://www.oecd.org/pisa/test/testquestions/question6/


Opomnik za (samo)evalvacijo… 

• Ali učitelji vidimo predpostavke in nova vprašanja? 

• Ali učenci vidijo predpostavke in nova vprašanja? 

• Ali imajo učenci priložnost, da razmišljajo o predpostavkah in novih 
vprašanjih? 

• Primerna učna izhodišča 

• Dovolj časa za razmišljanje 

• Ustrezna frekvenca dobrih učnih izhodišč 

• Ali imajo učenci za prepoznavanje pojmov, struktur … in za transfer oz. 
transformiranje 

Krožnica prepoznana vedno kot krožnica? Kaj pa kvadrat? 



Od besed k pojmom in strategijam 

• Matematika za pismenost. 

• Učenje matematike prispeva k razvoju učencev. 

• Biti matematično pismen je cilj, dosegljiv z zapleteno učno potjo. Od 
besed k pojmom in strategijam pomeni tudi od besed k dejanjem: to 
so dejavnosti za razvoj konceptualnih znanj z razumevanjem in razvoj 
matematičnega mišljenja z reševanjem problemov, vse pa se prepleta 
z razvojem jezika, tako naravnega kot simbolnega.  

• Od modelov in dejavnosti preko besed k pojmovnim predstavam. 
• Od pojmov do besed in oznak ter simbolov osmišljeno in postopno.  
• V poimenovanje pojmov, procedur in označevanje naj bo aktivno vključen tudi 

učenec (osmišljanje zapisov in oznak …). 

 

 



Za razvoj pismenosti si moramo najprej ustvariti dovolj širok pogled na 
pismenost (Hodnik Čadež, 2016, Žakelj, 2016) in nato načrtovati 
sistematično pot do zastavljenih ciljev na osnovi ugotovljenega 
predznanja in izkušenj učencev.  

V pomoč sta sistematično uzaveščenje lastnega pedagoškega pogleda 
na učenje in poučevanje ter pogleda na matematiko kot znanost in na 
matematiko kot šolski predmet. 

V kombinaciji s spoznanji formativnega preverjanja začrtane poti, 
delnih oz. trenutnih in končnih pričakovanih dosežkov je lahko pot do 
želenih ciljev vidnejša in zato učinkovitejša.  
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