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Povzetek 

  
V današnjem času se vedno bolj poudarja pomen različnih načinov poučevanja, pri 

katerih je poudarek na učenju kot aktivnem procesu. Učenec je tisti, ki ustvarja lastno 

znanje, učitelj pa dobi vlogo mentorja in modela. Med takšne pristope sodita tudi 

projektno učno delo ter problemsko učenje, ki izhajata iz konstruktivistične paradigme 

poučevanja in omogočata razvijanje različnih znanj, veščin in spretnosti. Na 

Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani se je na oddelku za specialno in 

rehabilitacijsko pedagogiko v letu 2013/2014 pričelo izvajati problemsko in projektno 

učno delo, v katerem je sodelovalo nekaj profesorjev, asistentov in študentov različnih 

študijskih smeri. Namen je bil pridobitev različnih novih znanj in izkušenj, končni cilj 

pa vzpostavitev spletnega portala za stroko Specialne in rehabilitacijske pedagogike in 

njene interdisciplinarne povezave. Rezultati končne analize so pokazali pozitivne 

učinke tovrstnih načinov dela, predvsem v okviru pridobivanja komunikacijskih in 

organizacijskih spretnosti ter kompetenc načrtovanja in izvajanja takšnih oblik dela. 

Veščine in kompetence, pridobljene s problemskim in projektnim delom so izjemnega 

pomena za bodoče pedagoge, zaradi česar bi bilo spoznavanje takšnih pristop tekom 

študija še bolj pomembno. 
 

Ključne besede: aktivno učenje, interdisciplinarno povezovanje, problemsko učenje, 

projektno delo, timsko sodelovanje 

 

Abstract 

 

Nowadays, different ways of teaching are becoming more and more significant. That 

means that the emphasis is based on learning as an active process in which a pupil is 

the one who creates his own knowledge and a teacher attain a role of a tutor or a 

model. Two of such ways are project based learning and problem-based learning, 

which fall under constructivist paradigm of teaching and enable a developement of 

various knowledges, skills and dexterities. Since the year 2013/2014 a department of 

Special Education and Rehabilitation at Faculty of Education, University 

of Ljubljana, has been working on a project that was based on problem-based learning 

and project based learning. The participants in the project were professors, teaching 

assistants and students from different departments. The purpose was to obtain diverse 

experiences and new knowledge but the main goal was to establish a web page for the 

professional area of Special education and rehabilitation and other interdisciplinary 
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connections. Results of the final analysis have shown that these two ways of teaching have 

many positive effects such us gaining varying communicative and organizing skills and 

competences of planning and implementation of problem-based learning and project based 

learning. Skills and competences gained throughout the process of problem-based learning 

and project based learning are very important for future teachers, therefore the inclusion of 

these in the studying process at university would be very much desired. 
 

Key words: active learning, interdisciplinary teaching, problem-based learning, project based 

learning, team collaboration 

 
 
 

Uvod 
 

Učenci, dijaki in študenti (v nadaljevanju navajamo le študente, čeprav se večji del 

prispevka nanaša tudi na učence in dijake) v šolah in na fakultetah pridobivajo znanja in 

spretnosti, ne le za nadaljnji študij in kariero, temveč za raznolike dejavnosti v življenju. Od 

posameznikov v 21. stoletju pričakujemo naslednja znanja, spretnosti in veščine: 

taksonomsko višje nivoje znanja, samoregulacijo, dobre učne navade, spretnosti reševanja 

problemskih nalog (Savery, 2006) ter sodelovanja. Te spretnosti so postale nujnost, zato jih 

moramo začeti razvijati že zelo zgodaj. Študentom naj bi ponudili priložnosti za lasten razvoj, 

kar največkrat pomeni prehod od instruktivizma h konstruktivizmu in sodelovalnemu učenju 

(in poučevanju). Sodelovalno učenje v učni/ študijski proces uvajamo predvsem zaradi 

naslednjih poudarkov: kvalitete pridobivanja znanja, socialnega razvoja ter čustveno-

motivacijskih procesov (Marentič-Požarnik, 2008, Bela knjiga, 2011). Sodelovalno učenje je 

pristop, s katerim študenti preko sodelovanja dosegajo nove učne cilje. Da bi lahko z učnim 

procesom omogočili in spodbudili sodelovalno učenje, moramo upoštevati ključna načela 

zagotavljanja pozitivne soodvisnosti, posameznikovo so-odgovornost, spodbujanje razvoja 

sodelovalnih veščin, delo v skupinah in oblikovanje primerne strukture nalog (Peklaj, 2001). 

Pri uvajanju sodelovalnega učenja mora učitelj (v prispevku se osredotočamo na 

visokošolskega sodelavca, učitelja oz. profesorja) opustiti transmisijski pristop k poučevanju, 

zagotoviti ustrezno psihosocialno klimo v razredu, ustrezno razdeliti vloge in poskrbeti, da 

študenti prevzamejo odgovornosti (Peklaj, 2001). 

Vse bolj opažamo potrebe po spremembah, kako določeno znanje soustvarjamo z mlajšimi 

generacijami. Vsekakor tudi ni povsem vseeno, česa se lahko te generacije naučijo (White, 

1996, v Savery, 2006). Savery (2006) v svojem delu navaja pomembne karakteristike 

študenta, ki so bile izpostavljene že na Wingspread Conference (1994). Poročilo poudarja 

pomembnost spretnosti na področju komunikacije, tehnološke in digitalne pismenosti in 

spretnosti pridobivanja informacij za usvajanje in uporabo novih znanj. Prav tako, kot zelo 

pomembno, izpostavi evalvacijo informacij, prilagodljivost in dostopnost, motivacijo in 

vztrajnost, ustvarjalnost in timske spretnosti. Podobno zapišejo v Resoluciji Nacionalnega 

programa visokega šolstva 2011-2020 v Sloveniji: »želi se, da bi bile visokošolske institucije 

bolj odprte za nove metode poučevanja, ki jih omogočajo sodobni informacijsko-

komunikacijski sistemi in z njimi povezani novi načini skupinskega dela«. Donnelly in 

Fritzmaurice (2005) poudarjata, da mora učenec 21. stoletja znati postavljati »prava« 

vprašanja, vedeti kje in kako iskati informacije in ne le pomniti dejstva. Učitelj postane tutor 

in usmerja skupino, ki v lastnem tempu in na unikaten način usvaja znanja ter rešuje 

avtentične probleme. Študentovo ustvarjanje lastnega znanja je najbolj učinkovito, ko učitelj 

predstavlja vzor/model, ki se izpopolnjuje in uči, saj to zavzema tudi njegovo strokovno rast. 

Vloga učitelja v učnem procesu je zagotavljanje modela/vzora in priložnosti za razvijanje in 
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pridobivanje spretnosti. Učitelji z vzorom/modelom sodelujejo v eksperimentih, inovacijah ter 

sodelujejo s kolegi in zunanjimi sodelavci z namenom raziskovanja in odkrivanja novih 

strokovnih spoznanj.  Hkrati učitelj uči kolege učitelje in pripomore k izmenjavi izkušenj –  z 

novimi projekti seznani kolege, jim predstavi vloge, napredek ter načine dela (Unesco ICT 

competency framework for teachers, 2011). 

Vse zgoraj našteto naj bi pomagalo učencem pri učenju in v prehodu od osnovnošolskega 

preko srednjega in univerzitetnega izobraževanja. S pomočjo primernih pristopov bodo 

učinkoviteje definirali probleme in jih uspešneje reševali (Rugelj, 2000, Savery, 2006). 

Spremenjena vloga učitelja in odločitev zanjo naj bi izvirali tudi iz študijskih izkušenj. 

Postavlja se vprašanje, koliko bodočih učiteljev in učiteljic v času študija še pridobiva znanja 

na »tradicionalen« način (pri čemer mislimo na poučevanje kot posredovanje znanja in na 

učenje kot pomnjenje podatkov). Problemsko naravnano učenje in načrtovanje ter projektno 

učno delo spoznava teoretsko – s pomočjo literature in virov, ki v precejšnji meri temeljijo na 

tujih raziskavah, ne pa tudi z aplikativnim delom na fakulteti? Ali  študenti/bodoči učitelji  

dobijo priložnost za povezovanje in sodelovanje (s skupnim načrtovanjem, izvajanjem in 

evalvacijo dela) s študenti drugih smeri, oddelkov oz. fakultet? Na vprašanja lahko 

odgovorimo z rezultati raziskave: leta 2013 se je v Sloveniji izvedla prva študija pogojev 

akademskega dela po metodologiji EUROAC (The Academic Profession in Europe: 

Responsens to Societal Challenges). Na anketna vprašanja je odgovorilo 630 visokošolskih 

sodelavcev in učiteljev iz štirih slovenskih univerz. V tematskem sklopu »pedagoško delo« jih 

32% navaja, da so izvajali učenje na projektnem delu ali v projektnih skupinah, »kar je manj, 

kot v večini drugih evropskih držav« (Klemenčič, Flander, Žagar Pečjak, 2015, str. 37). 

 
Tabela 1: Izvajanje učenja na projektu/v projektnih skupinah  

 2010 2007/8 2013   

 AT CH HR IE PL NL DE FI IT NO PT UK SI EU 

povpre 

brez 

SLO 

EU 

povpre 

s SLO 

% 29   41 36 59 36 45 35 38 33 50 46 57 32 42 41 

št. 

odg 

1287  

 

636 346 746 2915 312 892 804 1687 664 398 670 586 11357 11943 

Prikazan je delež tistih, ki so navajali izvedbo aktivnosti. 

Vir: Klemenčič, Flander, Žagar Pečjak, 2015, str 38. 

 

Podobne odgovore smo pričakovali tudi pri študentih: v študijskem letu 2014/15 smo pred 

izvedbo projektnega dela 39 študentov 3. letnika Oddelka za Specialno in rehabilitacijsko 

pedagogiko povprašali, če so projektno delo v času študijskega procesa že spoznali in ali so 

ga tudi izvajali. 24 (62%) študentov je odgovorilo, da so projektno delo spoznali; vseh 39 

(100%) pa, da ga niso še nikoli izvajali. Večina je bila mnenja, da bi se s takim pristopom 

bolje učila ter da bi ga pri svojem bodočem delu tudi uporabljala; več kot polovica pa je 

izrazila, da za načrtovanje takega dela ni dovolj usposobljena.   

V prispevku bomo predstavili problemsko in projektno delo, ki smo ga študenti, asistenti in 

profesorji Pedagoške fakultete izvajali v zadnjih dveh letih. V naslednjem poglavju bomo tudi 

kratko opredelili problemsko osnovano poučevanje (angl. PBL – problem based learning) ter 

projektno učno delo (angl. PBL – project based learning), ki sicer nista nova pristopa, se pa v 

pedagoškem oz. študijskem procesu redko izvajata. Oba temeljita na konstruktivizmu, ki 

razume učenje kot aktivni proces, kjer študenti oblikujejo nove koncepte in ideje na osnovi 

trenutnega in preteklega znanja. Konstruiranje znanja, ki naj bi bilo subjektivni konstrukt, 

poteka skozi osmišljanje lastnih izkušenj, z lastno miselno aktivnostjo; ne pa s pomnjenjem 

podatkov ali pravilnih odgovorov. Študent je pri tem pristopu aktivni sooblikovalec učnega 
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procesa, ki raziskuje, sodeluje, analizira in združuje podatke. Projektno delo podpira elemente 

konstruktivizma, kar od študentov zahteva aktivno vlogo, raziskovalno in problemsko učenje, 

evalvacijo in vrednotenje. Pri delu se integrirajo pretekla znanja in izkušnje, povezujejo 

različna področja znanja med seboj; upošteva pa se tudi študentova osebnost in 

individualnost. 

Načrtovanje, izvedba in evalvacija projektnega in problemskega dela na fakulteti  

Problemsko osnovano poučevanje in projektno učno delo se velikokrat prepletata, meje v 

definiranju so pogosto zabrisane (Problem based learning, 2014). Oba učna pristopa 

spodbujata vključevanje študentov v pristne, vsakodnevne probleme/naloge z namenom 

izboljšanja učenja; k raziskovanju, združevanju teorije in prakse ter k uporabi svojega znanja 

in spretnosti za iskanje rešitve določenega problema. Študenti, ki so vključeni v pristopa, 

delajo v skupinah daljše časovno obdobje, pri čemer se jih spodbuja k iskanju novih virov 

informacij (Donnelly in Fizmaurice, 2005). 

S projektnim in problemskim delom smo na pobudo dr. Mojce Vrhovski in študentk 

Oddelka za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko pričeli ob koncu študijskega leta 

2013/14. V študijskem letu 2014/15 smo pri problemskem projektnem delu sodelovali člani 

treh oddelkov Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani (Oddelek za specialno in 

rehabilitacijsko pedagogiko (SRP), Oddelek za likovno pedagogiko (LP) ter Oddelek za 

matematiko in računalništvo (MARA)). Skupaj nas je pri projektu sodelovalo 16, od tega po 

en profesor iz MARA in LP, po ena asistentka iz SRP in MARA, 10 študentov iz SRP (od 1. 

letnika dodiplomskega do 1. letnika podiplomskega študija), študent iz MARA ter študentka 

iz LP. Poleg omenjenih, so se projektu kot mentorice seminarskih nalog, ki so nastale v 

okviru projekta, pridružile še tri asistentke iz SRP. Zaradi narave dela in različnih interesov 

nas je v različnih fazah projekta sodelovalo različno mnogo. Prav tako je bila intenzivnost 

sodelovanja zelo raznolika.. 

Zavedamo se, da problemsko in projektno delo nista nova pristopa. Naš namen je bil, da bi 

na osnovi pridobljenih izkušenj in teoretskih spoznanj, v študijski proces uvedli oba pristopa, 

da bi sodelujoči pridobili nova znanja in izkušnje na področju interdisciplinarnega 

sodelovanja ter izvajanja projektnega in problemskega dela. V študij je potrebno vključiti 

širok spekter disciplin oz. predmetov. Barrows (n.d.) ugotavlja, da bi morali študenti med 

samostojnim učenjem imeti dostop do vseh informacij, ki bi lahko bile povezane z 

razumevanjem in reševanjem določenega problema, saj moramo v vsakdanjem življenju tudi 

sami najti, uporabiti in integrirati informacije iz različnih virov (Savery, 2006). Prav tako smo 

želeli prikazati, da se lahko v študijskem procesu vsebine posameznih predmetov povežejo z 

drugimi vsebinami in da lahko v okviru problemskega in projektnega dela študenti opravijo 

raznolike obveznosti (seminarske naloge, diplomska dela ipd.). Zastavili pa smo si tudi 

konkreten problem oz. cilj in sicer: izdelati načrt za izvedbo in skupaj oblikovati spletni portal 

za stroko SRP in njene inter/transdisciplinarne povezave. Problem smo zastavili dovolj široko 

in manj strukturirano. Realni problemi so navadno slabo strukturirani. Pomembne veščine, ki 

jih študenti razvijajo skozi projektno delo so zmožnost prepoznavanja problema ter določitev 

parametrov, ki omogočajo razvoj rešitve. Kadar je problem dobro strukturiran, so študenti 

običajno manj motivirani in v iskanje rešitev vložijo manj truda (Savery, 2006).  Problemi naj 

bi bili izbrani tako, da študentom predstavljajo izziv in jih spodbujajo k uporabi strategij za 

reševanje problemov, uporabi samostojnih učnih strategij, samo-usmerjanju ter spretnosti 

sodelovanja v timu. 

Projektno učno delo se navadno začne z zastavljenim problemom in z idejo o končnem 

produktu, ki od posameznikov zahteva načrtovanje posameznih korakov k cilju. S pomočjo 

predznanja študenti definirajo, katera znanja in spretnosti še potrebujejo ter definirajo vse 

potrebne pod korake. Vsak korak zahteva skrbno analizo in evalvacijo (Thomas, 2000, 
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Novak, Žužej, Glogovec, 2009). Donnelly in Fitzmaurice (2005) navajata, da je projektno 

delo samostojna ali skupinska aktivnosti, ki se dogaja v določenem časovnem obdobju in kjer 

je končni rezultat izdelek ali predstavitev. Običajno ima časovno linijo in mejnike ter 

formativno ocenjevanje kot del projekta (Donnelly in Fizmaurice, 2005). 

Naše projektno delo je potekalo v štirih fazah, znotraj katerih smo načrtovali cilje, naloge, 

vloge in aktivnosti,  čas izvedbe ter pričakovane izide. Faze prikazujemo v tabeli: 

 
Tabela 2: Faze projektnega dela 

 

1. MODEL NAČRTOVANJA PROBLEMSKO OSNOVANEGA POUČEVANJA IN 

PROJEKTNEGA UČNEGA DELA (PBL problem based learning/project based learning) NA 

FAKULTETI 

 Načrtovan izid Načrtovanj

e časa (od-

do)/ izvedba 

Dosežen izid 

 

Cilj 

 

Definira se specifične 

cilje ter zastavi okvirni 

model za aplikacijo PBL 

ter znotraj tega model 

sodelovanja različnih 

pedagoških strok. 

SEP. 2014 - 

JAN. 2015 

 

Aktivnost 

1 

 

Pregled strokovne 

literature 

SEP. 2014 -  

JAN. 2015 

Problem: 

* Odsotnost literature v slovenskem prostoru. 

* Nespecifičnost tujih raziskav (veliko 

splošnih smernic, manj specifičnih 

primerov). 

Aktivnost

2 

  

Načrtovanje okvirnega 

modela PBL in 

sodelovanja 

SEP. 2014 - 

JAN. 2015 
 Do vključno januarja smo imeli 15 skupnih 

delovnih sestankov oz. sestankov 

posameznih skupin, na katerih smo 

načrtovali potek dela, dogovorili vloge in 

naloge, prediskutirali ideje in predloge  za 

postavitev in oblikovanje spletne strani. 

 Z Oddelkom za MARA in Oddelkom za LP 

smo dogovorili, da bodo mentorji in študenti 

sodelovali pri programiranju in oblikovanju 

spletne strani in sicer v okviru seminarske 

naloge in diplomskega dela. 

Cilj 

 

Definira in razloži se 

korake v modelu PBL  

SEP. 2014 - 

FEB. 2015 
 

Aktivnost 

3 

 

Konzultacije in timsko 

delo strokovnjakov in 

študentov različnih strok 

z namenom oblikovanja 

modela PBL in 

načrtovanja faz dela. 

SEP. 2014 - 

FEB. 2015 
 Pri skupnem delu in na sestankih  smo 

izpostavljali vsebinske prednosti in 

pomanjkljivosti, ki so se pojavile pri 

reševanju problemov v posameznih fazah 

dela. 

 

Cilj 

 

Pripravi se gradiva za 

oblikovanje spletne 

strani 

SEP. 2014 - 

FEB. 2015 
 

Aktivnost 

4 

 

Priprava gradiv OKT. 2014 - 

MAJ 2014 
 Pripravili smo raznolika gradiva: 

 Dostopnost in varnost na spletu: pregled 

prilagoditev dostopanja na spletno mesto in 

vzpostavitve/zagotavljanja varstva osebnih 

podatkov na spletu (opravljeno v sklopu 

interdisciplinarnega povezovanja s 

http://www.aishe.org/readings/2005-1/biographies.html#RoisinDonnelly
http://www.aishe.org/readings/2005-1/biographies.html#RoisinDonnelly
http://www.aishe.org/readings/2005-1/biographies.html#MarianFitzmaurice
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predmetom Informacijsko-komunikacijska 

tehnologija v izobraževanju oseb s 

posebnimi potrebami (SRP)) 

 oblikovanje sheme za rubrike na spletni 

strani (SRP), 

 oblikovanje sheme kot prikaz možnih štirih 

načinov brskanja in iskanja po spletni 

strani (SRP),  

 opise rubrik na spletni strani (SRP), 

 oblikovanje logotipa spletnega mesta (LP). 

2. APLIKACIJA IN EVALVACIJA MODELA PROBLEMSKO OSNOVANEGA 

POUČEVANJA IN PROJEKTNEGA UČNEGA DELA – priprava spletne strani na fakulteti 

 Načrtovan izid Načrtovanj

e časa (od-

do)/ 

izvedba 

Dosežen izid 

 

Cilj 

 

S pomočjo modela PBL 

se dokonča testna 

spletna stran. 

MAR. 2015 

- 

MAJ 2015 

 

Aktivnost 

5 

 

Zaključek prve  faze 

priprave in oblikovanja 

spletne strani na 

fakulteti (testna spletna 

stran) 

MAR. 2015 

- 

MAJ 2015 

 Maja je bila pripravljena testna spletna stran, 

na kateri smo prikazali vsebino in rubrike: 

pefgradiva.wordpress.com 

Cilj 

 

Pripravi se vprašalnik, s 

katerim bomo 

ugotavljali uporabnost 

testne spletne strani, 

izvede raziskava ter 

analizira podatke. 

MAJ 2015 - 

JUNIJ 2015 
 

Aktivnost 

6 

 

Evalvacija (anketni 

vprašalnik) in testiranje 

uporabnosti spletne 

strani na fakulteti. 

MAJ 2015 - 

JUNIJ 2015 
 Pripravljena je bila spletna anketa o vsebini 

testne spletne strani. 

 Anketiranje je bilo izvedeno v času od 16. 5. 

2015, 14:30 do 30. 6. 2015, 23:19. 

Cilj Analizira in evalvira se 

model problemsko 

osnovanega poučevanja 

in projektnega učnega 

dela ter timsko delo in 

sodelovanje. 

AVG. 2015 - 

SEP. 2015 

 

Aktivnost 

7 

Konzultacije in timsko 

delo strokovnjakov in 

študentov različnih 

strok z namenom 

evalvacije dela in 

analize rezultatov. 

AVG. 2015 - 

SEP. 2015 
 Evalvacijo dela smo najprej opravili z 

anketo. Zbiranje podatkov je potekalo od 28. 

9. 2015, 15:02 do 8. 10. 2015, 9:28. Sestanek 

z namenom evalvacije in analize načrtujemo 

v mesecu novembru. 

3. OBJAVA REZULTATOV MODELA PROBLEMSKO OSNOVANEGA POUČEVANJA IN 

PROJEKTNEGA UČNEGA DELA NA FAKULTETI 

 Načrtovan izid Načrtovanj

e časa (od-

do)/ 

izvedba 

Dosežen izid 

Cilj Analizira in interpretira 

se pridobljene podatke. 

JUNIJ 2015 

- 

 

http://pefgradiva.wordpress.com/
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AVG. 2015 

Aktivnost 

8 

 

Analiziranje in 

interpretiranje 

podatkov. 

JULIJ 2015 

- 

AVG. 2015 

 V avgustu je bila pripravljena analiza in 

interpretacija podatkov, pridobljenih s 

spletno anketo: »Evalvacija testne spletne 

strani«. 

 Del naloge sta študentki opravili v okviru 

predmeta Projektno delo. 

Cilj 

 

Popravi in dopolni se 

spletna stran. 

JUNIJ 2015 

- 

JULIJ 2015 

 

Aktivnost 

9 

 

Popravljanje in 

dopolnjevanje spletne 

strani 

JUNIJ 2015 

- 

AVG. 2015 

 Tehnično snovanje strani: ureditev nastavitev 

na strežniku, izbira orodja za izgradnjo 

spletne stran, nameščanje Wordpress-a 

in  vtičnikov, spreminjanje podobe spletne 

strani, domena. 

Cilj 

 

Pripravijo se osnutki 

publikacij/prispevkov. 

JUNIJ 2015 

- 

JULIJ 2015 

 

Aktivnost 

10 

 

Pisanje osnutkov za 

publiciranje 

JUNIJ 2015 

- 

AVG. 2015 

 Pregledala so se vsa pripravljena gradiva in 

interni dokumenti. 

 Pripravilo se je poročilo o delu. 

 Pričeli smo z zbiranjem predlogov za 

prispevke v publikacijah in na konferencah. 

Cilji 

 

Pripravi se zagovore in 

objave diplomskih del. 

AVG. 2015 - 

JAN. 2016 

 

Aktivnost 

11 

 

Zaključevanje 

diplomskega dela. 

  V septembru je bil zagovor diplomskega 

dela: Specifikacija in implementacija 

programske rešitve za računalniško podprto 

sodelovalno delo oseb s področja specialno 

rehabilitacijskih vsebin (MARA) 

Cilji Objavi se  prispevke na 

konferencah, članke v 

domačih in/ali tujih 

revijah, monografijah. 

AVG. 2015 - 

JAN. 2016 

 

Aktivnost 

12 

 

Zaključevanje, 

prevajanje, lektoriranje 

publikacij/prispevkov. 

SEP. 2015 - 

OKT. 2015 
 Priprava dveh prispevkov za mednarodno 

konferenco.  

Aktivnosti 

13 

 

Prijava na konference 

oz. pošiljanje 

prispevkov za objavo. 

OKT. 2015 - 

NOV. 2015  
 Aktivna udeležba na mednarodni konferenci 

EDUvision: Sodobni pristopi poučevanja 

prihajajočih generacij, 3. - 4.12.2015. 

Cilji 

 

Spletna stran se 

predstavi mreži 

uporabnikov. 

AVG. 2015 - 

JAN. 2016 

 

Aktivnost 

14 

 

Predstavitev spletne 

strani SRP v praksi. 

 Načrtujemo v letu 2016. 

4. IMPLEMENTACIJA MODELA PROBLEMSKO OSNOVANEGA POUČEVANJA IN 

PROJEKTNEGA UČNEGA DELA NA FAKULTETI IN SPLETNE STRANI ZA STROKO 

SRP je predvidena za leto 2016. 

 

Po zaključku dela je nujna evalvacija ter analiza naučenega. Namen evalvacije je 

omogočiti študentom samorefleksijo lastnega dela (glej Steinwachs, 1992; Thiagarajan, 1993 

za podrobnosti poročanja). Barrows (1988) svetuje, da študent preuči vse vidike procesa 
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projektnega dela, saj tako lažje razume, kaj že zna, kaj se je naučil ter kako je so/deloval 

(Savery, 2006). S tem namenom smo ob zaključku prvega dela projekta pripravili evalvacijski 

vprašalnik, ki ga je izpolnilo 11 od 16. sodelujočih članov projektne skupine. Z vprašalnikom 

smo želeli preveriti, v kolikšni meri je potekalo pridobivanje novih znanj in kakšna so ta 

znanja bila. Zanimala nas je stopnja interakcije, vključenosti in aktivnosti, učinkovitosti in 

motiviranosti za delo ter kompetence in izkušnje, ki so bile pridobljene v problemsko 

naravnanem projektnem interdisciplinarnem delu.  

V sklopu “Interakcija” je iz spodnjega grafa (Graf 1) razvidno, da smo imeli člani 

projektne skupine medsebojno dobro interakcijo, saj je večina anketiranih mnenja, da so bili 

bodisi vedno ali pogosto kooperativni (81%), prispevali svoj “fair share” delež (91%), 

pokazali pozitiven odnos do dela (90%), problemsko reševali probleme (90%), samostojno 

izvedli naloge (100%), jasno izražali svoja mnenja in stališča (72%), upoštevali verbalno in 

neverbalno komunikacijo (90%), radi raziskovali in delili informacije (91%). Delno izstopa 

zgolj postavka prispevanja konstruktivnih komentarjev, ki so omogočali uresničevanje 

zadanih ciljev projekta, kjer je bilo 55% vprašanih mnenja, da so to storili dovoljkrat, 45% pa 

jih je mnenja, da so to storili vedno oziroma pogosto. To, česar se študenti naučijo v svojem 

samostojnem učenju je potrebno aplicirati nazaj na problem. Cilj samostojnega raziskovanja 

je v tem, da z novimi informaciji učenec skupini pomaga pri reševanju problema. Bistvenega 

pomena je, da posameznik s skupino deli vse pomembne informacije ter obrazloži, kako bodo 

te informacije vplivale na razvoj rešitve problema (Savery, 2006). 

 
Graf 1: Ocena  interakcije z ostalimi člani skupine (n=11) 

 

V sklopu samorefleksije lastnega dela v okviru projekta smo z vprašalnikom pridobili 

rezultate, ki jih prikazuje Graf 2, pri čemer ugotavljamo, da smo se vsi člani tima redno 

udeleževali dogovorjenih srečanj (72%), aktivno sodelovali pri diskusijah (55%), aktivno 

poslušali udeležence tima (82%), sprejemali argumentirane kritike (82%) ter dokončali naloge 

v dogovorjenem roku (55%). 
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Graf 2: Samorefleksija lastnega dela (n=11)  

 

Pri vprašanju o učinkovitosti projektnega skupinskega dela pa je samo en član tima ocenil 

le-to kot zelo učinkovito, devet članov je mnenja, da je bilo delo dobro učinkovito, en član pa 

je mnenja, da je le-to bilo zadostno učinkovito. Navkljub zadovoljstvu, izraženem v  

samorefleksiji članov, iz opisnih argumentov ugotavljamo strinjanje večine članov tima, da bi 

bilo za še večjo učinkovitost delovanja skupine, potrebnih več osebnih srečanj in več 

komunikacije, ki bi omogočala boljše razumevanje strokovnih vsebin med osebami različnih 

strok. Poleg tega se nekateri člani strinjamo, da bi k učinkovitosti pripomogla večja 

samoiniciativnost in odzivnost posameznih članov ter boljša organizacija dela. 

Skupaj ugotavljamo, da smo v času projekta sodelovali različno intenzivno (od četrtine do 

tri četrtine časa projekta, pri čemer nas 45% meni, da smo aktivno sodelovali polovico časa 

poteka projekta) in vlagali različno količino časa in truda. 36% nas je mnenja, da smo na 

začetku bili pri tem bolj poenoteni, nato pa vse manj. Sodelovanje je bistvenega pomena. Po 

končanem študiju se bo veliko študentov znašlo v delovnem okolju, kjer bo prevladovalo 

timsko delo in posledično zahteva po deljenju informacij za čim bolj produktivno delo. Skozi 

projektno delo študenti pridobivajo prav te kompetence. Mentor med delom spodbuja vse 

sodelujoče, da si delijo informacije, ki so pomembne za delovanje tima in reševanje problema 

(Savery, 2006).   

Na področju motivacije ugotavljamo, da smo bili člani tima povečini (82%) dobro 

motivirani za delo. Na nas so motivacijsko spodbudno delovali naslednji dejavniki: praktična 

vrednost realiziranega končnega izdelka, povezovanje in pozitivna soodvisnost članov tima, 

pridobivanje novih izkušenj, projektno delo samo ter povezovanje z osebami drugih strok. 

Prav to je članom tima predstavljalo tudi največji izziv. Savery in Duffy (1995 v Savery, 

1998; 1999) navajata, da morajo imeti študenti odgovornost za lastno učenje. Projektno delo 

je k študentu usmerjen pristop - študenti se s problemom spopadejo z njihovim trenutnim 

znanjem in izkušnjami. Študentova motivacija se zviša, ko sam prevzame odgovornost za 

vodenje procesa ter za ugotavljanje rešitve problema. 

Odgovori na odprto vprašanje, katere kompetence smo usvojili ali razvijali v okviru 

projektnega dela, so enotni: skoraj vsi člani tima smo se strinjali, da smo pridobili ogromno 

komunikacijskih in organizacijskih spretnosti. Poleg teh pa še kompetence izvajanja 

projektnega in interdisicplinarnega dela, sistematičnosti in načrtovanja dela. 

V zaključku vprašalnika smo želeli pridobiti še mnenje sodelujočih o tem, ali je tovrstno 

projektno interdiscplinarno delo smiselno vključevati tudi v sam pedagoški oz. študijski 

proces in kakšne so morebitne prednosti in slabosti takšne vključitve. 10 od 11. članov se je 

strinjalo, da je vključevanje projektnega interdisciplinarnega dela v pedagoški proces 

smiselno. Član, ki se s tem ni strinjal, je kot razlog navedel, da bi bilo takšno delo smiselno le, 

če bi bilo na izbiro in ne obvezno. Ostali pa smo smiselnost utemeljevali predvsem z 

naslednjimi argumenti: 
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 življenje in poklicno delo je prepleteno z vsemi disciplinami, zato je smiselno reševati 

probleme z znanjem in izkušnjami različnih disciplin, 

 sodelovanje med različnimi strokami omogoča doseganje izjemnih rezultatov, 

 pridobljena znanja so uporabna in trajnejša ter nudijo večje zadovoljstvo posameznika, 

 boljše povezovanje znanja iz stroke z drugimi strokami omogoča širši pogled in večjo 

odprtost, 

 stroka in študij sta oblikovana interdisciplinarno (delovanja v timu, ki je 

interdisciplinaren, deljenja izkušenj, znanj, informacij idr. se je treba (na)učiti in že v 

času študijskega procesa tudi preskusiti. 

 

Sodelujoči smo kot prednosti uvajanja projektnega in problemskega dela v študijski proces 

navajali: 

 večja motivacija študentov zaradi aktivne vključenosti v proces ter vidnega, 

uporabnega rezultata dela (seminarske naloge na klasičen način študentje v nekaterih 

primerih vidijo kot nekoliko manj smiselne), 

 širši in globlji vpogled v obravnavano problematiko: problemsko raziskovanje 

spodbuja višje miselne procese analiziranja, sintetiziranja, sklepanja, vrednotenja 

ugotovitev in možnega posledičnega dvoma, s čimer vedno znova začenjamo nov cikel 

raziskovanja še nepojasnjenega, 

 spoštovanje mnenj drugih in razvijanje spretnosti argumentiranja, pojasnjevanja, 

prikazovanja - retorike, 

 povezovanje in sodelovanje že na fakulteti (ko se znanje šele pridobiva in utrjuje in ko  

mentorstvo in varen prostor pri učenju dovoljujeta napake), 

 pridobivanje neprecenljivih izkušenj in kompetenc za življenje in delo. 

 

Prepoznali smo tudi nekaj ovir, ki bi onemogočale vključevanje tovrstnega dela v študijski 

proces: 

 apriorno (in podzavestno) upoštevanje primarnosti oz. temeljnosti določenih strok, ki 

naj bi pogojevala znanja in delo drugih strok, zaradi česar se lahko strokovnjaki iz 

tovrstnih ved v primerjavi s prvimi počutijo inferiorne, 

 časovne omejitve, večja količina dela ter preobremenjenost z drugimi obveznostmi v 

študijskem in pedagoškem procesu, 

 več prilagajanja ter morebitne težave pri organizaciji dela, 

 manj objektivno ocenjevanje dela posameznikov ter težave pri izdelavi kriterijev 

ocenjevanja. 
 

Zaključek 

 

Zaključimo lahko, da imata problemsko in projektno delo številne prednosti. Avtorji 

(Larmer, Mergendoller, 2010) poudarjajo, da je učinkovitost projektnega učnega dela večja v 

primerjavi z drugimi učnimi metodami. Projektno učno delo je sestavljeno iz reševanja 

problemov, predstavlja izziv za načrtovanje in izvajanje, ustvarjena znanja in izkušnje so 

uporabna in trajnejša, povezovanje in sodelovanje omogočata doseganje boljših rezultatov 

ipd. Jacques (2000, v Donnelly, Fitzmaurice, 2005) navaja, da je mnogim učiteljem še vedno 

težko izvajati skupinsko delo s študenti in usmerjati komunikacijo, s katero skupaj s študenti 

rešujejo problemske naloge, ker težko odstopijo od svoje vloge  - od avtoritete, vloge eksperta 

in glavnega govorca. Posledično študenti gledajo na učitelja kot na glavnega 

razširjevalca/posredovalca znanja. Prav tako jim je enako težko prevzeti odgovornosti za 

iskanje informacij ter skupno iskanje rešitev.  

http://www.aishe.org/readings/2005-1/biographies.html#RoisinDonnelly
http://www.aishe.org/readings/2005-1/biographies.html#MarianFitzmaurice
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Raziskovanje na tem področju obeta še ogromno neodkritega (med drugim model 

načrtovanja, spremljanje napredka, ocenjevanje…). Čeprav najdemo vrsto raziskav z 

raziskovalnih centrov kot so University of Michigan, Vanderbilt University in Illinois 

Mathematics and Science Academy, se te raziskave predvsem usmerjajo na celotno snovanje 

projektov in usmerjenost v kurikuulum, ne pa tudi na učitelja in njegovo (spremenjeno, a nič 

manjšo) vlogo. Pomanjkanje specifičnih smernic privede tudi do tega, da učitelji vedno znova 

ustvarjajo model za projektno učno delo (Thomas, 2000). Pomembno je poudariti, da se 

učitelji, ki se poslužujejo te metode, pogosto znajdejo v nezavidljivi situaciji brez enoznačnih 

smernic in teoretičnega okvirja za načrtovanje, izvajanje in evalviranje takše oblike dela. 

Kljub prednostim, ki jih dokazujejo številne raziskave na področju projektnega učnega dela in 

problemsko naravnanega poučevanja, ni širše sprejetega teoretičnega okvira/modela za 

aplikacijo projektnega učnega dela (Thomas, 2000). Sklepamo, da ta dejstva, poleg že naštetih 

ovir, odvračajo od uporabe pristopa v študijskem procesu. Kljub temu pa avtorja Donnelly in 

Fitzmaurice (2005) navajata, da so študenti bolj zadovoljni s predmeti, pri katerih se izvaja 

problemsko učenje, ki krepi zlasti njihove spretnosti reševanja realnih življenjskih problemov. 

S projektom, ki smo ga študenti, asistenti in profesorji načrtovali, izvajali in evalvirali 

smo podpirali  interdisciplinarno sodelovanje med Oddelki Pedagoške fakultete. V študijski 

proces smo poskusili implementirati problemsko osnovano učenje. Spletna stran za stroko, ki 

pri tem nastaja, pomeni pomemben doprinos predvsem k stroki specialne in rehabilitacijske 

pedagogike, pa tudi k didaktiki računalništva ter k likovni pedagogiki. Z delom smo dokazali, 

da je študijski proces mogoče organizirati s povezovanjem vsebin posameznih predmetnih 

področji, iz katerih lahko oblikujemo raznolike probleme ter manjše ali večje projekte. 

Slika 1 prikazuje sodelovanje in prepletenost dela z namenom doseganja ciljev študija 

različnih smeri in na ravni projekta. 
  

http://www.aishe.org/readings/2005-1/biographies.html#RoisinDonnelly
http://www.aishe.org/readings/2005-1/biographies.html#MarianFitzmaurice


506 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

Slika 1: Shema timskega sodelovanja  

 

 

  

Cilja na ravni problemsko osnovanega in 

projektnega učnega dela na fakulteti sta: 

- sodelovanje in  

- interdisciplinarnost na Pedagoški 

fakulteti. 

 

 

 

ŠTUDIJ PROJEKT 

TIMSKO 

SODELOVANJE 

študentov SRP, 

MARA in LP 

Projektna aktivnost 6: Evalvacija 

Podcilj:  

- priprava vprašalnika za 

ugotavljanje uporabnosti testne 

spletne strani, izvedba 

raziskave ter analiza podatkov. 

Študijska obveznost smeri SRP 

Naslov problemske seminarske 

naloge: Evalvacija uporabnosti 

nastajajoče spletne strani. 

 

 

 

 

Cilj študija je:  

- konstruktivističen študijski proces. 

 

 

 

ŽELEN KONČNI REZUTAT: 

Integracija preteklih znanj in izkušenj 

s povezovanjem različnih strokovnih 

področij. 

 

Projektna aktivnost 4: 

Priprava gradiv 

Podcilj:  

- oblikovanje logotipa 

spletnega mesta. 

Študijska obveznost 

smeri LP 

Naslov problemske 

seminarske naloge: 

Celostna grafična podoba. 

 

 

Projektna aktivnost 4: Priprava gradiv 

Podcilj:  

- pregled prilagoditev dostopanja na 

spletno mesto in 

vzpostavitve/zagotavljanja varstva 

osebnih podatkov na spletu. 

Študijska obveznost smeri SRP 

Naslov problemske seminarske naloge:  

Dostopnost in varnost na spletu. 

 

 

 

 

 
Projektna aktivnost 5: Testna spletna stran 

Podcilj: 

- s pomočjo modela PBL se dokonča 

testna spletna stran. 

Študijska obveznost smeri MARA 

Naslov diplomske naloge:  

Specifikacija in implementacija programske 

rešitve za računalniško podprto sodelovalno 

delo oseb s področja specialno 

rehabilitacijskih vsebin. 

 

 

 

ŽELEN KONČNI REZUTAT: 

Načrt za izvedbo in oblikovanje 

spletnega portala. 
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Kratka predstavitev avtorjev 
  

Ker je rezultat projektnega dela težko delo zgolj ene osebe, nas je pri ustvarjanju prispevka sodelovalo več. 

Vodilni sta bili profesorici Mojca Vrhovski-Mohorič, ki na Pedagoški fakulteti v Ljubljani deluje na oddelku za 

Specialno in rehabilitacijsko pedagogiko ter Alenka Žerovnik, ki na Pedagoški fakulteti v Ljubljani deluje na 

oddelku za Matematiko in računalništvo. Pri ustvarjanju je sodelovala tudi specialna in rehabilitacijska 

pedagoginja  Brigita Klemen. V delo so se vključile tudi študentke Živa Jakšić Ivačič, Ajda Krstulović ter 

Maruša Štular, ki obiskujejo program Specialne in rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani. 
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