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POVZETEK 

Množična uporaba informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) omogoča otrokom, da zelo zgodaj 

preizkusijo njihovo uporabo najprej za igranje, nato pa tudi za iskanje informacij in v izobraževalne 

namene. Zaradi tega so zanjo hitreje dojemljivi in lažje sledijo novostim ter razvoju tehnologij.  

Računalništvo je izbirni predmet, za katerega se učenci lahko odločijo le v zadnji triadi osnovne šole. 

V diplomskem delu predstavljamo slovenski učni načrt za izbirni predmet računalništvo in ga 

primerjamo z računalniškim kurikulumom, ki ga je sestavilo največje računalniško združenje na svetu 

– ACM (Association for Computing Machinery) in  ki zajema navodila za poučevanje računalništva 

od vrtca do srednje šole.  

Ker se učenci z računalništvom srečajo v zadnjih letih osnovne šole, imajo tekmovanja pomembno 

vlogo pri motiviranju učencev za učenje računalništva. Zato bomo predstavili tekmovanje v 

informacijski in računalniški pismenosti Bober, na katerem se število udeležencev hitro povečuje. 

Tekmovanje poteka v osnovnih in srednjih šolah 21 evropskih držav, Japonske, Kanade, Južne Koreje 

in Izraela, ter se še vedno širi, kar dokazuje veliko zanimanje učencev in učiteljev. 

Organizatorji tekmovanja so se osredotočili predvsem na sestavljanje zabavnih in poučnih nalog, ki so 

jedro vsakega tekmovanja. Naloge ne preverjajo poznavanja ukazov specifične uporabniške opreme, 

ampak so usmerjene k osnovnim konceptom računalništva in informatike. Zato smo naredili analizo 

nalog tekmovanja Bober in preverili, kateri cilji so preverjeni na posameznih tekmovanjih in 

kategorijah.  

Vključili smo še anketna vprašalnika učencev in mentorjev, ki so v letu 2011 sodelovali na državnem 

tekmovanju Bober. Preverili bomo, koliko se učenci zanimajo za računalništvo in če sodelujejo pri 

različnih računalniških dejavnostih, predmetih in na tekmovanjih. Zanima nas tudi mnenje učencev in 

mentorjev o nalogah tekmovanja Bober, o sami izvedbi tekmovanja ter o nadaljnjem sodelovanju. 

KLJUČNE BESEDE: računalništvo, kurikulum, ACM K12, primerjava, računalniško 

tekmovanje, tekmovanje Bober, analiza nalog 

ACM KLASIFIKACIJA: 
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K.3.1 Uporaba računalnikov v izobraževanju 

K.3.2 Poučevanje računalništva in informatike 
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ABSTRACT 

The massive use of information and communication technologies (ICT) allows children to try it at a 

very early age, first by using it for playing and then also for information searches and for educational 

purposes. For this reason they are more receptive and have it easier to follow innovations and the 

development of technologies. 

Computer Science is an elective subject which students can choose to attend only in the last triad of 

elementary school. In the diploma paper we present the Slovenian curriculum for Computer Science 

and compare it with the computer curriculum prepared by the largest computer association in the 

world – ACM (Association for Computing Machinery) and which includes instructions for teaching 

Computer Science from Kindergarten to Grade 12 (K12). 

Since students are faced with Computer Science in their last years of primary school, competitions 

play an important role in motivating students for learning Computer Science. Therefore, we will 

introduce the competition on informatics and computer literacy Beaver, in which the number of 

participants is growing rapidly. The competition takes place in primary and secondary schools of 21 

European countries, Japan, Canada, South Korea and Israel, and it is still expanding which proves the 

great interest of students and teachers.  

The organizers of the competition have primarily focused on developing entertaining and educational 

tasks that are the heart of each competition. Tasks do not test the knowledge of specific software, but 

are focused on basic concepts of computer science and informatics. Therefore, we made an analysis of 

tasks in the Beaver competition and have determined which goals are tested in individual competitions 

and categories. 

We have additionally included a survey questionnaire for students and mentors who participated in the 

national Beaver competition in 2011. We will check how much students are interested in computer 

science and if they participate in different computer activities, courses and competitions. We are also 

interested in the opinions of students and mentors about the Beaver task, the implementation of the 

Beaver competition and further cooperation. 

KEY WORDS: Computer Science, curriculum, ACM K12, comparison, computer competition, 

Beaver competition, analysis of tasks 
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1 UVOD 

Računalniki in informacijsko komunikacijska tehnologija so v današnjem času postali nepogrešljiv 

dodatek v našem življenju, saj so prisotni v naših domovih, službah, šolah itd. Večina otrok že od 

malih nog uporablja najnovejšo tehnologijo, zato so zanjo hitreje dojemljivi in lažje sledijo napredku. 

Glede na podatke Statističnega urada Republike Slovenije je v letu 2012 [25] 90 % mladih v starostni 

skupini od 16 do 24 let uporabljalo računalnik in internet vsak dan. Tudi v starostni skupini od 10 do 

15 let ne zaostajajo veliko, saj jih je 79 % rednih uporabnikov računalnika, kar 69 % pa jih uporablja 

internet vsak dan.   

Opazimo, da je interes mladih za informacijsko tehnologijo velik, zato bi bilo potrebno to zanimanje 

usmeriti v znanje, ki ga bodo v prihodnosti potrebovali. Ker je računalništvo izbirni predmet, ga lahko 

učenci izberejo le v zadnji triadi osnovne šole. A vendar, ni to pozno? Raziskave iz leta 2001 so 

pokazale, da je predmet računalništvo med učenci priljubljen, saj se je zanj v povprečju odločilo 75 % 

učencev [14]. Tudi uporaba računalnika in informacijsko komunikacijskih tehnologij se pri pouku 

povečuje v primerjavi s prejšnjimi leti, učenci pa se le-tega veselijo, saj naredi uro zanimivejšo [15]. 

V diplomskem delu smo predstavili slovenski osnovnošolski kurikulum pri pouku računalništva in ga 

primerjali s kurikulumom, ki ga je sestavilo največje računalniško združenje na svetu – ACM 

(Association for Computing Machinery). Slednje je z razliko od prvega sestavljeno za poučevanje 

računalništva in informatike od vrtca do srednje šole. 

Pomembno vlogo pri nadgradnji znanja iz računalništva in informatike imajo računalniška 

tekmovanja. Gerlič je leta 2010 [15] ugotovil, da se večina šol računalniških tekmovanj ne udeležuje, 

čeprav je predmet računalništvo med učenci priljubljen. Zato smo predstavili mednarodno tekmovanje 

v informacijski in računalniški pismenosti Bober. Glavni cilj tekmovanja je spodbujanje zanimanja 

učencev za računalništvo in informatiko kot temeljne strokovne discipline na področju informacijsko 

komunikacijskih tehnologij (IKT) že od samega začetka šolanja. Novembra 2011 je bilo v Sloveniji 

prvič izvedeno šolsko tekmovanje Bober, kjer je sodelovalo 3410 tekmovalcev iz osnovnih in srednjih 

šol. V naslednjem letu se je število zelo povečalo, saj je sodelovalo 8138 slovenskih šolarjev, 5496 

osnovnošolcev iz 132 osnovnih šol in 2542 srednješolcev iz 38 srednjih šol. Vzporedno je tekmovanje 

potekalo še v 21 drugih evropskih državah, na Japonskem, v Kanadi, Južni Koreji in Izraelu [10]. 

Ker je kakovost tekmovanja v veliki meri odvisna od dobrih nalog, vsebina le-teh presega poznavanje 

osnovne uporabniške opreme ter se zavzema za boljše razumevanje konceptov računalništva in 

informatike na zabaven način. Odločili smo se analizirati naloge tekmovanja Bober in ugotoviti, kateri 

cilji se najbolj pogosto preverjajo v nalogah posameznih tekmovanj ter kateri se sploh niso. Na ta 

način bomo lahko ugotovili, kateri spekter znanj s področja računalniške in informacijske pismenosti 
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pokrivajo. Zanima pa nas tudi mnenje tekmovalcev in njihovih mentorjev o računalniškem 

tekmovanju Bober. 
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2 UČNI NAČRT RAČUNALNIŠTVA 

2.1 ZGODOVINA 

Pomembnejše aktivnosti na področju izobraževanja računalništva so v zgodnjem obdobju najbolj 

povezane z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo in letom 1970, ko je v Sloveniji stekel projekt 

Uvajanja računalniške pismenosti v srednje šole [14]. 

Pouk računalništva na slovenskih srednjih šolah se je začel v šolskem letu 1969/1970 na Šubičevi 

gimnaziji v Ljubljani. Računalništvo se je poučevalo v okviru praktičnih znanj, kot so se takrat 

imenovali izbirni predmeti. V naslednjem šolskem letu je pod okriljem Zavoda za šolstvo potekal 

pouk že v petih oddelkih gimnazij, od tega trije na Bežigrajski gimnaziji, en na Šubičevi in en v Škofji 

Loki [8]. 

Leta 1970 so začeli izvajati tečaje za bodoče učitelje računalništva. Že leta 1972 je bila izdana knjiga z 

gradivom za učitelje, leta 1974 pa je izšel učbenik za učence. S številom učiteljev se je tako 

povečevalo tudi število šol, ki so ponujale izbirni predmet računalništvo. Zaradi pomanjkanja ustrezne 

strojne in programske opreme je bil pouk pretežno teoretičen, s poudarkom na algoritmih in 

programskih jezikih [14]. 

Smer računalništvo je bila na univerzi uvedena v letu 1973, pri čemer so jo študentje lahko izbrali šele 

v tretjem letniku elektrotehnike ali matematike. Na začetku ni bilo večjega povpraševanja za smer 

računalništvo, saj je bilo vpisanih le dvajset študentov [8]. 

Z vpeljavo usmerjenega izobraževanja v šolskem letu 1980/1981 so bile ustanovljene prve srednje 

računalniške šole, sredi osemdesetih pa je k nam prišel tudi programski jezik Logo
1
, ki je bil kmalu 

vključen v računalniške tečaje za mladino, dopolnilno izobraževanje za osnovnošolske učitelje, krožke 

na osnovnih šolah ter tekmovanja za osnovnošolce [14].  

Po ukinitvi usmerjenega izobraževanja so se srednje računalniške šole ohranile, Računalništvo in 

informatika – RAI pa je postalo obvezen enoletni predmet na vseh štiriletnih srednjih šolah. Predmet 

je obsegal naslednje tematike: osnove računalništva in informatike, baze podatkov, programiranje in 

urejanje besedil. V višjih letnikih je bil RAI na voljo tudi kot izbirni premet, vendar je zanimanje zanj 

upadlo, saj ni bil uvrščen med izbirne maturitetne predmete. Izbirne ure so namreč praviloma pobirali 

maturitetni predmeti, predmet RAI pa se je počasi umikal iz višjih razredov (od 64 gimnazij se je leta 

1995 v višjih razredih poučeval le še na desetih) [14]. 

                                                      
1
 Logo je programski jezik, ki je bil in je namenjen predvsem učenju otrok in začetnikov.  
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2.2 SLOVENSKI OSNOVNOŠOLSKI KURIKULUM 

Po uvedbi devetletke je postal predmet računalništvo naravoslovno – tehnični izbirni predmet, ki ga 

lahko učenci izberejo v tretji triadi, to je v 7., 8. in/ali 9. razredu. Pri pouku računalništva se 

spoznavanje in razumevanje osnovnih pojmov in zakonitosti računalništva prepleta z metodami 

neposrednega dela z računalniki, kar učencem in učenkam odpira možnost, da pridobijo tista temeljna 

znanja računalniško-informacijske pismenosti, ki so potrebna v življenju in pri nadaljnjem 

izobraževanju [14] [16]. 

Predmet je razdeljen v tri sklope [14]: 

 urejanje besedil, ko učenec ali učenka prvič izbere predmet računalništvo, 

 računalniška omrežja, pri drugi izbiri in  

 multimedija v tretjem letu. 

V prvem letu, ko učenci izberejo urejanje besedil, pridobijo osnovna znanja za razumevanje in 

temeljno uporabo računalnika, v naslednjih letih pa se ta znanja nadgradijo, poglobijo in razširijo. V 

vseh letih izobraževanja je poudarek na aktivni vlogi učencev in s tem tudi njihov osebni, strokovni in 

jezikovni razvoj. Zato se pri izvajanju tematik uporabljajo različne oblike dela kot so: skupinsko delo, 

problemsko učenje, izbiranje vsebin glede na zanimanje in sposobnost učencev ter upoštevanje 

njihovih idej, individualizacija, vključevanje različnih socialnih aktivnosti, povezovanje med 

predmeti, sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki, šolami in ustanovami ter razvijanje različnih strategij 

mišljenja [14]. 

Predmet računalništvo je ciljno naravnan, zato so določeni tudi splošni cilji predmeta. Pri predmetu 

učenci in učenke [[16]]: 

 spoznavajo osnovne pojme računalništva ter vlogo in pomen računalniške tehnologije v 

sodobni družbi, 

 spremljajo razvoj računalniške tehnologije, 

 pridobivajo temeljna znanja, spretnosti in navade za učinkovito in uspešno uporabo sodobne 

računalniške tehnologije za zadovoljevanje svojih in družbenih potreb, 

 razvijajo komunikacijske zmožnosti, 

 oblikujejo stališča do pridobljenih informacij in krepijo merila za doživljanje in vrednotenje 

lepega, 

 razvijajo sposobnosti za učinkovito in estetsko oblikovanje informacij, 

 pridobivajo sposobnost samostojnega reševanja problemov, 

 razvijajo sposobnost in odgovornost za sodelovanje v skupini ter si krepijo pozitivno 

samopodobo, 
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 razvijajo pravilen odnos do varovanja lastnine (avtorske pravice) in osebnosti (zaščita 

podatkov), 

 bogatijo svoj jezikovni zaklad in skrbijo za pravilno slovensko izražanje. 

Pri predmetu računalništvo je znanje razdeljeno na tri področja: spoznavno področje, vzgojno področje 

in različne veščine. V nadaljevanju so predstavljeni učni cilij pri posameznih računalniških predmetih, 

ki so razdeljeni na minimalno, temeljno in zahtevnejše znanje, kot je navedeno v učnem načrtu za 

Računalništvo. Minimalno znanje dosežejo vsi učenci in učenke, saj je pogoj za napredovanje, 

temeljno znanje doseže večina učencev,zahtevnejše znanje pa le boljši učenci [16]. 

2.2.1 Urejanje besedil 

Minimalno znanje 

Učenec zna [16]: 

 zagnati program v grafičnem okolju, 

 z urejevalnikom besedil napisati krajše besedilo, 

 z risarskim programom izdelati računalniško rastrsko sliko, 

 vstaviti sliko v besedilo, 

 v obravnavanem programu izbrati ustrezen, a poznan ukaz, 

 shraniti izdelek na disk in ga natisniti, 

 razlikovati strojno in programsko opremo računalnika, 

 našteti enote strojne opreme računalnika in razložiti, zakaj jih uporabljamo, 

 izdelati svoje področje na disku, ga preimenovati in izbrisati ter 

 izbrati ustrezen obravnavan računalniški program. 

Temeljno znanje 

Učenec poleg minimalnih znanj zna tudi [16]: 

 v obravnavanem programu uporabiti ustrezen ukaz, 

 urediti sliko v besedilu, 

 razložiti, zakaj ima računalnik več enot, 

 prepisati datoteke iz ene računalniške enote na drugo, 

 predstaviti informacijo z več podatki, 

 opredeliti kriterije, po katerih vrednotimo kvaliteto strojne opreme računalnika, 

 opisati področja, kjer so uporabljali računalnik, 

 opisati naloge strojne in programske opreme računalnika, 

 našteti različne načine zapisa podatkov ter 
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 iz informacije izluščiti dejstva. 

Zahtevnejše znanje 

Učenec je poleg minimalnega in temeljnega znanja iz urejanje besedil usvojil tudi naslednja znanja 

[16]: 

 poslati sporočilo po elektronski pošti, 

 odgovoriti na prejeto e-poštno sporočilo, 

 napisati algoritem, ki reši preprost vsakdanji problem, 

 izdelati in spremeniti preprost računalniški program ter 

 inovativno predstaviti informacijo z več podatki. 

2.2.2 Računalniška omrežja 

Minimalno znanje 

Učenec zna [16]: 

 z risarskim programom izdelati nezahtevno vektorsko računalniško sliko, 

 v obravnavanem programu uporabiti ustrezen ukaz, 

 našteti temeljne vrste programske opreme računalnika ter 

 izdelati preprosto spletno stran. 

Temeljno znanje 

Učenec zna polega ciljev iz minimalnega znanja tudi [16]: 

 z urejevalnikom besedil dopolniti besedilo in ga urediti, 

 vnesti in oblikovati podatke v preglednici, 

 uporabiti ustrezen risarski program za dopolnitev že izdelane računalniške slike, 

 selektivno uporabiti podatke iz omrežja Internet, 

 razložiti, kaj pomeni za kvaliteto informacije preveč oziroma premalo podatkov, 

 razložiti, zakaj uporabljamo različno programsko opremo, 

 razložiti vpliv napačnih oziroma narobe razumljenih podatkov na kvaliteto informiranja, 

 poslati sporočilo po elektronski pošti ter 

 odgovoriti na prejeto e-poštno sporočilo. 
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Zahtevnejše znanje 

Učenec zna poleg minimalnega in temeljnega znanja tudi [16]: 

 vplesti spletno stran v omrežje, 

 narisati ustrezen grafikon in ga vriniti v besedilo, 

 napisati algoritem z vejiščem ter 

 izdelati in spremeniti računalniški program z vejiščem. 

2.2.3 Multimedija 

Minimalno znanje 

Učenec zna [16]: 

 z urejevalnikom besedil dopolniti besedilo in ga urediti, 

 urediti sliko v besedilu, 

 poslati sporočilo po elektronski pošti, 

 odgovoriti na prejeto e-poštno sporočilo, 

 opisati področja, kjer so uporabljali računalnik ter 

 našteti različne medije za predstavitev informacije. 

Temeljno znanje 

Učenec poleg minimalnega znanja zna [16]; 

 uporabiti slikovne, zvočne in druge podatke iz omrežja Internet, 

 ovrednotiti podatke na Internetu, jih dopolniti in vključiti v svojo predstavitev, 

 razložiti, zakaj je multimedijska predstavitev informacije bolj kvalitetna od monomedijske, 

 predstaviti informacijo z več mediji ter 

 izdelati preprosto računalniško predstavitev informacije. 

Zahtevnejše znanje 

Učenec poleg minimalnega in temeljnega znanja zna tudi [16]: 

 napisati algoritem, ki reši zahtevnejši, vendar razumljiv problem ter 

 izdelati in spremeniti računalniški program z zanko in vejiščem. 
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2.3 ACM K12 KURIKULUM  

ACM (Association for Computing Machinery) je največje računalniško 

združenje na svetu, ki omogoča vire za razvoj računalništva kot znanosti 

ter poklic. Svojim članom in računalniškim uporabnikom zagotavlja 

uporabo različnih izdelkov, kot je digitalna knjižnica, spodbuja različne 

raziskave, objavlja najsodobnejše publikacije, organizira srečanja in 

konference itd. [18]. 

V Sloveniji so društvo ACM Slovenija ustanovili leta 2001, saj bi s tem 

radi prispevali k hitrejšemu razvoju računalništva in informatike v Sloveniji. ACM Slovenija 

organizira vrsto računalniških tekmovanj od osnovne šole do univerze: 

 mednarodno tekmovanje v informacijski in računalniški pismenosti Bober, 

 tekmovanje ACM iz računalništva in informatike za srednješolce RTK in 

 Univerzitetni programerski maraton. 

Društvo ACM Slovenija sodeluje tudi pri mednarodni reviji Informatica, organizaciji multikonference 

Information Society ter pri Slovarčku računalniških izrazov [19]. 

2.3.1 Priprava kurikuluma 

Po letu 1960 se je ACM skupaj z vodilnimi strokovnimi in znanstvenimi računalniškimi družbami 

zavzemala za prilagoditev priporočil za učne načrte računalništva in informatike. Ker se računalništvo 

in računalniška tehnologija hitro spreminjata in razvijata, je bilo potrebno obstoječi učni načrti 

posodobiti in pripraviti novega [18]. 

Pri pripravi kurikuluma računalništva in informatike so kot temelj uporabili naslednjo definicijo [17]: 

»Računalništvo
2
 je proučevanje računalnikov in algoritmičnih procesov, vključno z njihovimi načeli, 

razvojem strojne in programske opreme, njihovo uporabo ter njihovim vplivom na družbo.« 

Glede na zgornjo definicijo naj bi v učne načrte računalništva K12
3
 in v naravoslovje  vključili 

naslednje elemente: programiranje, načrtovanje strojne opreme, omrežja, grafika, podatkovne baze in 

iskanje informacij, računalniška varnost, načrtovanje programske opreme, programski jeziki, logika, 

strukturirano programiranje, umetna inteligenca, omejitve računalnika, uporabniški programi na 

področju informacijske tehnologije in informacijskih sistemov ter družbena vprašanja (npr.: internetna 

varnost, zasebnost, intelektualna lastnina itd.) [17]. 

                                                      
2
 Definicija je prevedena iz citata: »Computer science (CS) is the study of computers and algorithmic processes, 

including their principles, their hardware and software designs, their applications, and their impact on society.« 

[17 str. 6] 
3
 K12 pomeni Kindergarten to 12th grade: od vrtca do srednje šole. 

Slika 1: Logo ACM – 

Association for Computing 

Machinery [19]. 
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Običajno učni načrti pokrivajo le majhen delež teh tematik in nekateri niti ne prepoznajo teh tem kot 

elementov računalništva. Obstajajo pa tudi prenovljeni učni načrti, pri katerih že najdemo nekatere 

tematike, predvsem uporabo različnih uporabniških programov in vpliv računalnikov na družbo. 

Čeprav je že splošno znano, da je osnovno razumevanje teh elementov računalništva nujno za življenje 

v 21. stoletju. Leta 2003 je ACM objavila A model Curriculum for K-12 Computer Science, kjer 

opisuje kurikulum računalništva in informatike na posameznih stopnjah izobraževanja, od vrtca do 

srednje šole [17]. 

 

2.3.2 Štiristopenjski model kurikuluma 

ACM kurikulum obsega učenje računalništva in informatike od osnovne šole naprej in je zato 

razdeljen na štiri stopnje, ki se osredotočajo na osnovne koncepte in sledeče splošne cilje [17]: 

1. Kurikulum naj bi učence pripravil za razumevanje računalništva kot znanosti ter njegovo 

umestitev v sodobnem svetu. 

2. Učenci morajo razumeti, da se računalništvo prepleta z načeli in spretnostmi drugih znanj. 

3. Učenci morajo znati uporabljati znanje računalništva (predvsem algoritmično razmišljanje) za 

reševanje problemov tudi na drugih področjih, kot so matematika, znanost, jeziki itd.  

4. Kurikulum računalništva mora dopolnjevati IT
4
 in Advanced Placement (AP) kurikuluma, kjer 

sta ta dva prisotna. AP kurikulum spada v specifična področja računalništva ter je razložen v 

nadaljevanju. 

  

                                                      
4
 IT pomeni informacijska tehnologija. 
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Prva stopnja – temeljna računalniška znanja je namenjena učencem osnovne šole. Njen cilj je razložiti 

temeljne pojme računalništva in tehnologije ter predstaviti preproste primere algoritmičnega 

razmišljanja.  

Druga stopnja se izvaja v srednji šoli eno leto. Njen cilj je pridobiti širša znanja računalništva, kot so 

razumevanje načel, metodologij, aplikacij ter uporabne programske opreme za pripravo za delo v 

modernem svetu.  

Tretja stopnja je tudi enoletna in je namenjena vsem, ki bi radi nadaljevali študij računalništva in daje 

poseben poudarek na znanstveno – matematične principe, algoritmično reševanje problemov, 

programiranje, programsko in strojno opremo, omrežja in vplive računalništva na družbo.  

Zadnja, četrta stopnja prav tako traja eno leto in je usmerjena predvsem v specifična področja 

računalništva in informatike, npr.: različni projekti in izobraževalni tečaji računalništva ter program 

Advanced Placement (AP) računalništva, ki ponuja poglobljen tečaj programiranja in podatkovnih 

struktur. AP računalništvo je napredni program v ZDA, ki nudi učni načrt in izpite za srednješolce, ki 

R a č u n a l n i š t v o  v  

s o d o b n e m  s v e t u  

2.STOPNJA 

T e m e l j n a  

r a č u n a l n i š k a  

z n a n j a  

1.STOPNJA 

R a č u n a l n i š t v o  k o t  

a n a l i z a  i n  r a z v o j  

I z b r a n e  t e m e  i z  

r a č u n a l n i š t v a  

3.STOPNJA 

4.STOPNJA 

Slika 2: Štiristopenjski model kurikuluma računalništva in informatike [17] 
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bi radi poglobili znanje računalništva in informatike. Za lažje usvajanje znanj četrte stopnje je 

priporočljivo predznanje iz vsaj druge stopnje predstavljenega kurikuluma. 

2.3.3 Prva stopnja ACM K12 kurikuluma 

Računalništvo v osnovni šoli zajema najrazličnejše teme, načela in spretnosti, ki omogočajo lažje 

življenje in delo v današnjem modernem svetu. Glede na definicijo računalništva, ki je osnova 

kurikuluma K12, se kurikulum za osnovne šole osredotoča na tri ključne komponente [22]: 

 Poznavanje računalniških sistemov – strojno in programsko opremo, omrežne sisteme, ki so 

sestavni del sodobne družbe, 

 Uporabo računalnikov, informacijske tehnologije, algoritmov in programske jezike kot 

ustvarjalni medij za reševanje problemov vseh vrst, 

 Spoznavanje kompleksne in spreminjajoče se interakcije v računalništvu, med posamezniki, 

organizacijami in kulturami. 

Za obrazložitev kurikuluma za osnovno šolo, predmet delimo na 12 tematik, ki so združene v tri 

kategorije [22]: 

 Računalniki in programska oprema 

o Tema 1: Deli računalnika 

o Tema 2: Standardna programska oprema 

o Tema 3: Operacijski sistemi 

o Tema 4: Računalniška omrežja 

o Tema 5: Svetovni splet
5
 in komuniciranje prek omrežij 

 Reševanje problemov s pomočjo računalništva 

o Tema 6: Predstaviti informacije digitalno 

o Tema 7: Reševanje problemov in algoritmi 

o Tema 8: Računalniško programiranje  

 Socialni kontekst v računalništvu 

o Tema 9: Zasebnost in varnost 

o Tema 10: Vrednotenje in uporaba podatkov iz internetnih virov 

o Tema 11: Interakcije človek – računalnik  

o Tema 12: Računalništvo v družbi 

Vsaka tema ima več pod tematik, ki so na kratko predstavljene in razložene. Priloženi so predlagani 

materiali in pripomočki, ki jih potrebujemo za izvedbo. Pri vsaki temi so zapisani tudi cilji za 

                                                      
5
 Svetovni splet ali z angleško kratico WWW – World Wide Web. 
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posamezno triletje in poudarki na pomembnejša področja (Focus Areas), ki predstavljajo temelje za 

nadaljnje učenje. 

Po ACM kurikulumu morajo učenci ob zaključku prvega triletja znati [17][21]: 

Cilj 1 Za uspešno rabo računalnika uporabljati vhodne naprave (npr. miško, tipkovnico, 

daljinski upravljalnik) in izhodne naprave (npr. zaslon, tiskalnik) ter videorekorder, 

zvočne kasete in drugo tehnologijo. 

Cilj 2 Uporabljati različne medije in tehnološke vire za vodeno in samostojno učenje. 

Cilj 3 Se pravilno izražati z uporabljanjem primernih in natančnih izrazov. 

Cilj 4 Uporabljati primerne multimedijske vire (npr. interaktivne knjige, izobraževalno 

programsko opremo, osnovne multimedijske enciklopedije) za podporo pri učenju. 

Cilj 5 Delati v skupini, sodelujoč med sabo, z družino in drugimi, ko uporabljajo tehnologijo 

v razredu. 

Cilj 6 Prikazati pozitivno družbeno in etično obnašanje, ko uporabljajo tehnologijo. 

Cilj 7 Odgovorno uporabljati tehnološke sisteme in programsko opremo. 

Cilj 8 Ustvariti primerne multimedijske izdelke s podporo učiteljev, družinskih članov in 

sošolcev. 

Cilj 9 Uporabljati tehnološke vire (npr.: sestavljanke, za reševanje problemov, komunikacijo 

in predstavitev zamisli, idej in zgodb – na primer programe, ki spodbujajo logično 

mišljenje, digitalne kamere, orodja za risanje in za pisanje). 

Cilj 10 Zbirati informacije in se sporazumevati z drugimi z uporabo telekomunikacijskih 

sredstev, s podporo učiteljev, družinskih članov in sošolcev. 

Cilj 11 Razumeti kako lahko uporabimo 0 in 1 za predstavitev informacije – npr. digitalne 

slike in številke. 

Cilj 12 Razumeti kako organiziramo neke podatke, kot je telefonski imenik, v uporabnem 

vrstnem redu, ne da bi uporabili računalnik. 

Učenci, ki zaključijo drugo triletje šolanja, morajo po ACM kurikulumu znati [17][21]: 

Cilj 13 Uporabljati tipkovnico ter druge običajne vhodne in izhodne naprave učinkovito in 

uspešno. 

Cilj 14 Kako se vsakodnevno uporablja tehnologija ter poznati njene prednosti in slabosti. 

Cilj 15 Opredeliti osnovno problematiko odgovorne uporabe tehnologije in poznati posledice 

ob neprimerni uporabi le-te. 

Cilj 16 Uporabljati računalnik in dodatna tehnološka sredstva, ki izboljšajo delovno 

produktivnost, ublažiti ali odpraviti težave, ki jih imajo zaradi pomanjkanja določenih 

spretnosti, in olajšati učenje veščin, ki so opredeljene v kurikulumu. 
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Cilj 17 Uporabljati tehnološka sredstva za samostojno in skupinsko ustvarjanje prispevkov, 

predstavitev in komuniciranje v razredu ali s širšim občinstvom. 

Cilj 18 Učinkovito uporabljati telekomunikacije za dostop do informacij širom po svetu, za 

komunikacijo z drugimi, v podporo vodenega in samostojnega izobraževanja ter za 

doseganje osebnih ciljev. 

Cilj 19 Uporabljati multimedijska sredstva (kot so npr. elektronska pošta, forumi, digitalne 

kamere itd.) za sodelovanje pri reševanju problemov, ki se tičejo ustvarjanja rešitev in 

izdelkov, ki služijo razredu in širši okolici. 

Cilj 20 Uporabljati tehnološka sredstva (kot so kalkulatorji, video kasete in izobraževalna 

programska oprema) za reševanje problemov, samostojno učenje in pri drugih 

izobraževalnih aktivnostih. 

Cilj 21 Določiti, katera vrsta tehnologije je uporabna, in izbirati primerna orodja in tehnološka 

sredstva, s katerimi se bodo lotili opravljanja nalog in reševanja problemov. 

Cilj 22 Vrednotiti natančnost, ustreznost, primernost, razumljivost in pristranskost 

elektronskih virov informacij, 

Cilj 23 Razviti preprosto razumevanje algoritmov, kot so stiskanje besedila, iskanje ali 

usmerjanje v omrežju (network routing), brez uporabe računalnika. 

Ob zaključku osnovnega šolanja pa morajo učenci, po ACM kurikulumu, znati [17][21]: 

Cilj 24 Uporabljati različne strategije za prepoznavanje in reševanje običajnih vsakodnevnih 

težav s strojno in programsko opremo. 

Cilj 25 Pokazati poznavanje sprememb v informacijski tehnologiji in posledice, ki jih te 

spremembe prinašajo na delovnem področju in v družbi. 

Cilj 26 Pokazati etično in zakonito obnašanje ob uporabi informacij in tehnologije ter 

razpravljati o posledicah zlorab. 

Cilj 27 Uporabljati orodja, ki so specifična za določeno vsebino, programsko opremo in 

simulacije v podporo učenju in raziskovanju. 

Cilj 28 Uporabljati multimedijska in drugačna orodja v podporo osebni produktivnosti, 

sodelovanju v skupini in ob učenju različnih vsebin kurikuluma. 

Cilj 29 Oblikovati, razviti in predstaviti širši javnosti nek izdelek z uporabo takšnih 

tehnoloških sredstev, ki dokazujejo poznavanje koncepta kurikuluma razredu in 

ostalim interesentom. 

Cilj 30 Sodelovati s člani oblikovane skupine, s strokovnjaki in ostalimi z uporabo 

telekomunikacijskih orodij za raziskavo izobraževalnih problemov, težav in informacij 

ter oblikovati rešitve teh problemov za razred in ostale interesente. 

Cilj 31 Izbirati primerna orodja in tehnološka sredstva za izvrševanje nalog in reševanje 

problemov. 
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Cilj 32 Pokazati poznavanje pojmov, ki so povezani s strojno in programsko opremo, 

algoritmi in njihovo praktično uporabo. 

Cilj 33 Poiskati in ovrednotiti natančnost, ustreznost, primernost, razumljivost in pristranskost 

elektronskih virov, ki posredujejo informacije o zunanjem svetu. 

Cilj 34 Razumeti graf kot orodje za prikazovanje problemskih stanj in rešitev za kompleksne 

probleme. 

Cilj 35 Razumeti temeljne ideje logike in njeno uporabnost za reševanje konkretnih 

problemov. 

2.4 PRIMERJAVA 

Iz zapisanih ugotovitev slovenskega in ACM K12 kurikuluma hitro ugotovimo, da je največja razlika 

v časovnem obdobju, ki ga obravnavata. ACM kurikulum je razdeljen na štiri stopnje in jasno 

opredeljuje učne cilje od začetka osnovne šole naprej. Učni cilji, ki jih mora vsak učenec doseči, so 

zapisani za vsako triado in razčlenjeni na posamezne razrede [22]. Tako učenci spoznavajo osnove 

računalniških spretnosti že  na samem začetku šolanja in zato lahko svoje znanje tekom šolanja 

nadgrajujejo in izpopolnjujejo. Računalništvo v slovenski osnovni šoli je izbirni predmet, ki ga učenci 

lahko izberejo v tretji triadi in je zato odvisno od učencev ali bodo računalništvo sploh izbrali kot 

izbirni predmet [14]. 

Seveda se razlike pojavijo tudi pri ciljih, ki naj bi jih učenci v posameznih obdobjih usvojili. Že v 

splošnih ciljih ACM kurikulum poudarja tehnološko opismenjevanje preko integracije učnih ciljev v 

različne šolske predmete. Slovenski kurikulum pa dodatno izpostavlja razvijanje sposobnosti za 

učinkovito in estetsko oblikovanje informacij, bogatenje besednega zaklada in skrb za pravilno 

slovensko izražanje. V ACM kurikulumu je poudarek na besedišču v prvem in drugem triletju ter ima 

tudi natančno izdelan slovar izrazov, pojmov in simbolov, ki jih morajo učenci spoznati [16][22]. 

ACM kurikulum v prvi stopnji, t. i. Temeljna računalniška znanja, obravnava tematike, načela in 

spretnosti osnov računalništva, ki jih učenci usvojijo v osnovi šoli. Kurikulum prve stopnje je 

razdeljen na tri povezane celote - triletja, kjer posamezna enota nadgrajuje znanje prejšnje. Vsako 

triletje vsebuje tri ključne cilje, ki so podrobneje opredeljeni in vsebinsko opisani. Za vsako triletje je 

dvanajst tematik razdeljenih na tri glavne kategorije: računalniki in programska oprema (deli 

računalnika, standardna programska oprema, operacijski sistemi, računalniška omrežja, svetovni splet 

in komuniciranje prek omrežij), reševanje problemov s pomočjo računalništva (predstaviti informacije 

digitalno, reševanje problemov in algoritmi, računalniško programiranje) in socialni kontekst v 

računalništvu (zasebnost in varnost, vrednotenje in uporaba podatkov iz internetnih virov, interakcije 

človek – računalnik, računalništvo v družbi) [22]. 
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Slovenski kurikulum predmet računalništvo deli v tri neodvisne teme: urejanje besedil, računalniška 

omrežja in multimedija. Učenci lahko izberejo računalništvo v zadnjem triletju (7., 8. in/ali 9. razred) v 

zapisanem zaporedju, torej najprej urejanje besedil, nato računalniška omrežja in v zadnjem letu še 

multimedija. Za vsako temo ima predpisane cilje razdeljene v tri sklope: osnove informatike in 

računalništva, obdelava podatkov in komuniciranje z uporabo informacijske tehnologije ter 

programiranje. Programiranje se z razliko od ostalih izvaja le kot dodatna vsebina, odvisno od 

zanimanja in predznanja učencev [16]. 

Oba kurikuluma imata za posamezne teme zapisane splošne cilje, ki so nato dodelani in podrobneje 

opisani. Slovenski kurikulum deli učne cilje na minimalne, temeljne in zahtevne: minimalno znanje 

morajo doseči vsi učenci in je pogoj za napredovanje, temeljno znanje doseže večina ter zahtevnejše 

znanje, ki ga dosežejo le sposobnejši učenci [16]. Po drugi strani ACM kurikulum obravnava učne 

cilje kot celoto in se le osredotoča na glavna področja (Focus Areas), ki jih morajo doseči učenci 

posamezne starostne skupine [22]. 

Tabela 1:Primerjava učnih ciljev ACM K12 kurikuluma za prvo triletje [28][32] in učnih ciljev za Urejanje besedi [16] 

ACM K12 KURIKULUM SLOVENSKI KURIKULUM 

 Za uspešno rabo računalnika 

uporabljati vhodne naprave (npr. 

miško, tipkovnico, daljinski 

upravljalnik) in izhodne naprave (npr. 

zaslon, tiskalnik) ter videorekorder, 

zvočne kasete in drugo tehnologijo. 

 Uporabljati različne medije in 

tehnološke vire za vodeno in 

samostojno učenje. 

 Se pravilno izražati z uporabljanjem 

primernih in natančnih izrazov. 

 Uporabljati primerne multimedijske 

vire (npr. interaktivne knjige, 

izobraževalno programsko opremo, 

osnovne multimedijske 

enciklopedije) za podporo pri učenju. 

 Delati v skupini, sodelujoč med sabo, 

z družino in drugimi, ko uporabljajo 

Minimalno znanje 

 zagnati program v grafičnem okolju, 

 z urejevalnikom besedil napisati 

krajše besedilo,   

 z risarskim programom izdelati 

računalniško točkovno sliko, 

 vriniti sliko v besedilo,  

 v obravnavanem programu izbrati 

ustrezen, a poznan ukaz,  

 shraniti izdelek na disk in ga natisniti, 

 razlikovati programsko in strojno 

opremo računalnika,   

 našteti enote strojne opreme 

računalnika in razložiti, zakaj jih 

uporabljamo, 

 izdelati svoje področje, ga 

preimenovati in izbrisati,  
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tehnologijo v razredu. 

 Prikazati pozitivno družbeno in 

etično obnašanje, ko uporabljajo 

tehnologijo. 

 Odgovorno uporabljati tehnološke 

sisteme in programsko opremo. 

 Ustvariti primerne multimedijske 

izdelke s podporo učiteljev, 

družinskih članov in sošolcev. 

 Uporabljati tehnološke vire (npr.: 

sestavljanka  za reševanje problemov, 

komunikacijo in predstavitev zamisli, 

idej in zgodb – npr. programe, ki 

spodbujajo logično mišljenje, 

digitalne kamere, orodja za risanje in 

za pisanje. 

 Zbirati informacije in se 

sporazumevati z drugimi z uporabo 

telekomunikacijskih sredstev, s 

podporo učiteljev, družinskih članov 

in sošolcev, 

 Razumeti kako lahko uporabimo 0 in 

1 za predstavitev informacije – npr. 

digitalne slike in številke, 

 Razumeti kako organiziramo neke 

podatke, kot je telefonski imenik, v 

uporabnem vrstnem redu, ne da bi 

uporabili računalnika. 

 

 izbrati ustrezen obravnavan 

računalniški program. 

Temeljno znanje 

 v obravnavanem programu uporabiti 

ustrezen ukaz , 

 urediti sliko v besedilu, 

 razložiti, zakaj ima računalnik več 

enot, 

 prepisati datoteke iz ene računalniške 

enote na drugo, 

 predstaviti informacijo z več podatki, 

 opredeliti kriterije, po katerih 

vrednotimo kvaliteto strojne opreme 

računalnika, 

 opisati področja, kjer so uporabljali 

računalnik, 

 opisati naloge strojne in programske 

opreme računalnika, 

 našteti različne načine zapisa 

podatkov, 

 iz informacije izluščiti dejstva.  

Zahtevnejše znanje 

 poslati sporočilo po elektronski pošti, 

 odgovoriti na prejeto sporočilo, 

 napisati algoritem, ki reši preprost 

vsakdanji problem, 

 izdelati in spremeniti preprost 

računalniški program, 

 inovativno predstaviti informacijo z 

več podatki. 
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ACM kurikulum se v prvi triadi osredotoča na uspešno in odgovorno rabo računalnika in druge 

tehnologije, odgovorno upravljanje z informacijami, vpliv tehnologije na družbeno varnost in uporabo 

pridobljenih izkušenj za lastne potrebe. Ti učni cilji deloma pokrivajo snov urejanja besedil v 

slovenskem kurikulumu. Seveda učenci v prvi triadi nimajo dovolj znanja, da bi dosegli vse zapisane 

učne cilje. Dodatno v ACM kurikulumu zasledimo, da učenci že v prvih razredih spoznajo 

predstavitev informacij s pomočjo ničel in enic. 

Tabela 2: Primerjava učnih ciljev ACM K12 kurikuluma za drugo triletje [28][32] in učnih ciljev za Računalniška omrežja 

[16] 

ACM K12 KURIKULUM SLOVENSKI KURIKULUM 

 Uporabljati tipkovnico ter druge 

običajne vhodne in izhodne naprave 

učinkovito in uspešno. 

 Kako se vsakodnevno uporablja 

tehnologija ter poznati njene 

prednosti in slabosti. 

 Opredeliti osnovno problematiko 

odgovorne uporabe tehnologije in 

poznati posledice ob neprimerni 

uporabi le-te. 

 Uporabljati računalnik in dodatna 

tehnološka sredstva, ki izboljšajo 

delovno produktivnost, ublažiti ali 

odpraviti težave, ki jih imajo zaradi 

pomanjkanja določenih spretnosti in 

olajšati učenje veščin, ki so 

opredeljene v kurikulumu. 

 Uporabljati tehnološka sredstva za 

samostojno in skupinsko ustvarjanje 

prispevkov, predstavitev in 

komuniciranje v razredu ali s širšim 

občinstvom. 

 Učinkovito uporabljati 

telekomunikacije za dostop do 

Minimalno znanje 

 z risarskim programom izdelati 

nezahtevno predmetno računalniško 

sliko, 

 v obravnavanem programu uporabiti 

ustrezen ukaz, 

 našteti temeljne vrste programske 

opreme računalnika, 

 izdelati preprosto spletno stran. 

Temeljno znanje 

 z urejevalnikom besedil dopolniti 

besedilo in ga urediti, 

 vnesti in oblikovati podatke v 

preglednici, 

 uporabiti ustrezen risarski program za 

dopolnitev že izdelane računalniške 

slike, 

 selektivno uporabiti podatke iz 

omrežja Internet, 

 razložiti, kaj pomeni za kvaliteto 

informacije preveč oziroma premalo 

podatkov, 

 razložiti, zakaj uporabljamo različno 
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informacij širom po svetu, za 

komunikacijo z drugimi, v podporo 

vodenega in samostojnega 

izobraževanja ter za doseganje 

osebnih ciljev. 

 Uporabljati multimedijska sredstva za 

sodelovanje pri reševanju problemov, 

ki se tičejo ustvarjanja rešitev in 

izdelkov, ki služijo razredu in širši 

okolici. 

 Uporabljati tehnološka sredstva in 

izobraževalno programsko opremo za 

reševanje problemov, samostojno 

učenje in pri drugih izobraževalnih 

aktivnostih. 

 Določiti, katera vrsta tehnologije je 

uporabna, in izbirati primerna orodja 

in tehnološka sredstva, s katerimi se 

bodo lotili opravljanja nalog in 

reševanja problemov. 

 Vrednotiti natančnost, ustreznost, 

primernost, razumljivost in 

pristranskost elektronskih virov 

informacij, 

 Razviti preprosto razumevanje 

algoritmov brez uporabe računalnika. 

programsko opremo, 

 razložiti vpliv napačnih oziroma 

narobe razumljenih podatkov na 

kvaliteto informiranja, 

 poslati sporočilo po elektronski pošti, 

 odgovoriti na prejeto sporočilo. 

Zahtevnejše znanje 

 vplesti spletno stran v omrežje, 

 narisati ustrezen grafikon in ga vriniti 

v besedilo, 

 napisati algoritem z vejiščem, 

 izdelati in spremeniti računalniški 

program z vejiščem. 

 

 

Iz zgornje tabele razberemo, da je ACM kurikulum druge triade osredotočen na odgovorno uporabo 

računalnika, programske opreme in dodatne tehnologije za samostojno in skupinsko ustvarjanje 

prispevkov, predstavitev, za komuniciranje z drugimi in uporabo multimedijskih izdelkov. Učni cilji 

ACM kurikuluma pokrivajo minimalno in temeljno znanje v sklopu teme Urejanje besedil in 

Računalniška omrežja iz slovenskega kurikuluma. 
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Iz zapisanih učnih ciljev sklopa Računalniška omrežja opazimo, da obravnavana vsebina nima veliko 

povezave z omenjeno temo. Večina tem se osredotoča na uporabo ustreznih ukazov izbranih 

pisarniških programov in na izdelavo spletnih strani, kar ustreza sklopu urejanja besedil in 

multimedije [16]. ACM kurikulum v sklopu teme računalniška omrežja obravnava omrežno 

usmerjanje in pri tem uporabo protokolov, omrežno varnost, fizično povezavo omrežij itd. [22]. 

Tabela 3: Primerjava učnih ciljev ACM K12 kurikuluma za zadnje triletje [28][32] in učnih ciljev za Multimedija [16] 

ACM K12 KURIKULUM SLOVENSKI KURIKULUM 

 Uporabljati različne strategije za 

prepoznavanje in reševanje običajnih 

vsakodnevnih težav s strojno in 

programsko opremo. 

 Pokazati poznavanje sprememb v 

informacijski tehnologiji in posledice, 

ki jih te spremembe prinašajo na 

delovnem področju in v družbi. 

 Pokazati etično in zakonito obnašanje 

ob uporabi informacij in tehnologije 

ter razpravljati o posledicah zlorab. 

 Uporabljati orodja, ki so specifična za 

določeno vsebino, programsko 

opremo in simulacije v podporo 

učenju in raziskovanju. 

 Uporabljati multimedijska in 

drugačna orodja v podporo osebni 

produktivnosti, sodelovanju v skupini 

in ob učenju različnih vsebin 

kurikuluma. 

 Oblikovati, razviti in predstaviti širši 

javnosti nek izdelek z uporabo 

takšnih tehnoloških sredstev, ki 

dokazujejo poznavanje koncepta 

kurikuluma razredu in ostalim 

Minimalno znanje 

 z urejevalnikom besedil dopolniti 

besedilo in ga urediti, 

 urediti sliko v besedilu, 

 poslati sporočilo po elektronski pošti, 

 opisati področja, kjer so uporabljali 

računalnik, 

 odgovoriti na prejeto sporočilo, 

 našteti različne medije za 

predstavitev informacije. 

Temeljno znanje 

 uporabiti slikovne, zvočne in druge 

podatke iz omrežja Internet, 

 ovrednotiti podatke na Internetu, jih 

dopolniti in vključiti v svojo 

predstavitev, 

 razložiti, zakaj je multimedijska 

predstavitev informacije bolj 

kvalitetna od monomedijske, 

 predstaviti informacijo z več mediji, 

 izdelati preprosto računalniško 

predstavitev informacije. 

Zahtevnejše znanje 

 napisati algoritem, ki reši zahtevnejši, 
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V zadnji triadi ACM kurikulum nadgradi uporabo računalniškega znanja in pridobljenih spretnosti ter 

poznavanje tehnologije, podrobno analiziranje informacij in oblikovanje baz podatkov, preglednic in 

diagramov ter posredovanje teh informacij. Iz zgornjih tabel je razvidno, da ACM kurikulum pokrije 

vse minimalne in temeljne učne cilje slovenskega kurikuluma.  

 

interesentom. 

 Sodelovati s člani oblikovane 

skupine, s strokovnjaki in ostalimi z 

uporabo telekomunikacijskih orodij 

za raziskavo izobraževalnih 

problemov, težav in informacij ter 

oblikovati rešitve teh problemov za 

razred in ostale interesente. 

 Izbirati primerna orodja in tehnološka 

sredstva za izvrševanje nalog in 

reševanje problemov. 

 Pokazati poznavanje pojmov, ki so 

povezani s strojno in programsko 

opremo, algoritmi in njihovo 

praktično uporabo. 

 Poiskati in ovrednotiti natančnost, 

ustreznost, primernost, razumljivost 

in pristranskost elektronskih virov, ki 

posredujejo informacije o zunanjem 

svetu. 

 Razumeti graf kot orodje za 

prikazovanje problemskih stanj in 

rešitev za kompleksne probleme. 

 Razumeti temeljne ideje logike in 

njeno uporabnost za reševanje 

konkretnih problemov. 

vendar razumljiv problem, 

 izdelati in spremeniti računalniški 

program z zanko in vejiščem. 
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Zahtevnejše znanje v slovenskem kurikulumu predstavlja sklop programiranja, ki se z razliko od 

drugih izvaja le kot dodatna vsebina. Če pregledamo podrobno analizo ACM kurikuluma ugotovimo, 

da so te vsebine predstavljene v drugi kategoriji: reševanje problemov s področja računalništva, kamor 

spadata temi reševanje problemov in algoritmov ter računalniško programiranje.  

Učenci že v prvi triadi spoznajo algoritem na preprostem primeru iz vsakdanjega življenja, ki ga 

analizirajo in zapišejo posamezne korake. Npr.: Učenci si izberejo dobro poznano igro in skupaj 

ugotovijo posamezna pravila za igranje, ki jih na koncu zapišejo. V drugi in tretji triadi učenci to 

znanje nadgradijo, spoznajo različne algoritme, uporabo logičnega IN ter ALI, zapišejo algoritem in 

analizirajo, kateri algoritem je najbolj učinkovit. Za lažje spoznavanje in razumevanje algoritmov 

najdemo tudi nekaj primerov aktivnosti, s katerimi si učenci lažje predstavljajo algoritme, kot so 

iskalni algoritem, algoritem za urejanje itd. [22].  

Kot primer preprostega algoritma za omrežno usmerjanje 

učenci spoznajo igro podajanja (»The orange game«). V 

razredu določimo skupine od pet do sedem otrok, ki se 

posedejo v krog. Vsakega učenca označimo z različno črko 

in vsak ima v vsaki roki eno pomarančo z zapisano črko, 

razen enega, ki ima eno roko prosto. Učenci si v krogu 

podajajo pomaranče dokler vsak ne drži v roki pomaranči s 

svojo črko. Pri tem morajo upoštevati, da podaja poteka 

samo med učencem s prazno roko in enim od njegovih sosedno sedečih sošolcev. Učenci ugotovijo, da 

tudi če nekateri prej dobijo svoji pomaranči, morajo še vedno podati pomarančo naprej, saj sicer ne 

dosežejo skupnega cilja [23]. 

 

Slika 3: Primer igre podajanja "Orange 

game" [23] 
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3 TEKMOVANJE BOBER 

3.1 OPIS 

Računalniki in informacijska tehnologija so vedno bolj vključeni v izobraževalni proces, zato je 

pomembno, da se učenci naučijo, kako jih uporabljati na primeren in učinkovit način. Tekmovanja 

igrajo pri tem pomembno vlogo, saj so lahko vir navdiha in inovativnosti, ki mlade spodbudi in 

motivira.  

Interaktivna tekmovanja so ključ do novih spoznanj in privlačen način povezave 

tehnologije z izobraževanjem. Tako se je rodila ideja o računalniško podprtem 

tekmovanju s področja računalništva in informacijsko komunikacijske tehnologije. 

Iz ideje je nastalo tekmovanje Bober, ki je svoje ime dobilo po delavni, 

inteligentni in ljubki živali. Zanimanje za tekmovanja je predvsem odvisno od 

nalog, zato avtorji tekmovalnih nalog skrbijo, da naloge vključujejo različne 

izume, trike in presenečenja [5]. 

Tekmovanje je bilo najprej razdeljeno v tri kategorije: prva (od 11 do 14 leta), 

druga (od 15 do 16 leta), tretja (od 16 do 18 leta) kategorija. Ker so v nekaterih 

državah opazili, da prihaja do velikih sprememb v znanju učencev med 10 in 14 letom, so se odločili 

dodati še eno kategorijo. Do omenjenih razlik v znanju prihaja predvsem zaradi hitrih sprememb in 

razvoja v poučevanju informacijske tehnologije [1]. 

Trenutno Bobrovo tekmovanje poteka v 4 starostnih kategorijah [9]: 

 Bobrček: učenci od 4. do 6. razreda devetletke, 

 Mladi bober: učenci od 7. do 9. razreda devetletke, 

 Bober: dijaki 1. in 2. letnika srednjih šol, 

 Stari bober: dijaki 3. in 4. letnika srednjih šol. 

V Sloveniji tekmovanje poteka na dveh ravneh [9]: 

 šolsko tekmovanje, 

 državno tekmovanje. 

Na državno tekmovanje se uvrstijo najboljši tekmovalci, ki na šolskem tekmovanju dosežejo določeno 

število točk. Meja se določi glede na rezultate vseh tekmovalcev šolskega tekmovanja. 

Slika 4: Logo 

tekmovanja Bober 

[9]  
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3.2 ZGODOVINA 

Prof. Valentina Dagiene, vodja litovske olimpijade v informatiki in avtorica učbenikov za 

informacijsko komunikacijsko tehnologijo – IKT, je nekaj let poizvedovala o tekmovanjih na področju 

IKT. Svoje ideje o organizaciji tekmovanja je predstavila na mednarodnih forumih in tako zbrala 

sponzorje in sodelavce ter jih vključila v organizacijski odbor. Tekmovanje so poimenovali po 

delovnem, inteligentnem, živahnem in ciljno naravnanem bobru. V litovščini »Bebras« [1]. 

Prvo tekmovanje Bober se je začelo 25. septembra 2004, ko so izvedli preizkus tekmovanja v Litvi. 

Tako so preverili izbrano tehnologijo in težavnost izbranih nalog [4]. 

Mesec dni kasneje, to je 21. oktobra 2004, so izvedli prvo pravo tekmovanje Bober v Litvi. Sodelovalo 

je kar 3470 učencev iz 146 šol. Ker je bilo v naslednjem letu zanimanje za tekmovanje še večje (okoli 

6000 učencev iz 300 šol), so začeli razmišljati o razširitvi tekmovanja tudi v druge države, s čimer se 

je začela gradnja okvira mednarodnega tekmovanja Bober [4].  

Baltska olimpijada iz informatike je bila odlična priložnost za oglaševanje tekmovanja Bober vsem 

predstavnikom držav udeleženk olimpijade (Danska, Estonija, Finska, Nemčija, Latvija, Švedska in 

Poljska). Med Olimpijado so izvedli mednarodno »Bebras« delavnico za izdelavo nalog in k 

sodelovanju povabili še Avstrijo, Egipt, Izrael in Nizozemsko. Razpravljali so o strukturi in razvoju 

tekmovanja in seveda o pripravi nalog. Odločili so se, da se bo tekmovanje izvajalo vsako jesen 

(oktober – november) [4]. 

Ime tekmovanja je prevedeno v jezike držav udeleženk, tako se v Litvi imenuje Bebras, v angleščini 

Beaver, v nizozemščini Bever, v poljščini Bobr, v slovaščini Bobor, nemščini Biber in slovenščini 

Bober. 

Tekmovanje Bober se širi v različne države in je v letu 2010 potekalo v 14 državah, z več kot 235 000 

sodelujočimi. Okoli polovica udeležencev je bila iz Nemčije, medtem ko je v Litvi, od koder 

tekmovanje izvira, sodeloval kar vsak 4. od 1000 prebivalcev. V tem letu je tudi v Sloveniji potekalo 

poskusno tekmovanje Bober na 8 osnovnih šolah s 199 sodelujočimi. Tekmovanje je bilo omejeno in 

je zato potekalo le za dve kategoriji: bobrček in mladi bober [9]. 

V mesecu novembru 2011 je društvo ACM Slovenija v sodelovanju s Fakulteto za računalništvo in 

informatiko in Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani prvič izvedlo šolsko tekmovanje Bober. Na 

tekmovanju so se osnovnošolcem pridružili še srednješolci iz prvega in drugega letnika, ki so 

tekmovali v kategoriji bober. Tako je šolsko tekmovanje potekalo na 75 osnovnih in 19 srednjih šolah 

[10].  
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Tekmovanje Bober se še vedno širi;sodelujoče države leta 2012 so bile[2]: 

 

3.3 CILJ IN NAMEN 

Glavna načela tekmovanja Bober so izposojena od mednarodnega tekmovanja matematični Kenguru, 

ki je priljubljen v mnogih, ne le v evropskih državah. Cilj tekmovanja Kenguru je prebuditi zanimanje 

za matematiko čim večjega števila učencev na svetu [4]. 

Glavni cilj tekmovanja Bober je spodbujati zanimanje učencev za računalništvo, informatiko in za 

področje informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) ter jih motivirati za učenje le-teh. 

Tekmovanje omogoča, da se učenci začnejo hitreje zanimati za računalništvo in IKT predmete v 

osnovnih šolah. Spodbuja jih k globljem razumevanju delovanja računalnikov in sodobne tehnologije, 

Avstrija  
(2012: 9877 
sodelujočih) 

Bulgarija 
(2012: 137 

sodelujočih) 

Češka  
(2012: 27650 
sodelujočih) 

Estonija  
(2012: 4012 
sodelujočih) 

Finska  
(2012: 2197 
sodelujočih) 

Francija 
(2012: 92000 
sodelujočih) 

Italija  
(2012: 2000 
sodelujočih) 

Japonska 
(2012: 3600 
sodelujočih) 

Kanada 
(2012: 2395 
sodelujočih) 

Latvija  
(2012: 1336 
sodelujočih) 

Litva  
(2012: 24390 
sodelujočih) 

Madžarska 
(2012: 3200 
sodelujočih) 

Nemčija  
(2012:  186048 

sodelujočih) 

Nizozemska  
(2012: 12000 
sodelujočih) 

Polska  
(2012: 11945 
sodelujočih) 

Slovaška 
(2012: 49798 
sodelujočih) 

Slovenija 
(2012: 8120 
sodelujočih) 

Švedska 
(2012: 1625 
sodelujočih) 

Švica 
(2012: 7086 
sodelujočih) 

Tajvan 
(2012: 8101 
sodelujočih) 

Ukrajina 
(2012: 59918 
sodelujočih) 

Slika 5: Vse sodelujoče države leta 2012 (v naslednjem letu še: Azerbajdžan, Španija, Izrael, Velika Britanija, ZDA in 

Ciper) [2] 
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ki ne obsega samo poznavanja osnov uporabe programske opreme, ampak učence motivirali k 

ustvarjalni rabi sodobnih tehnologij, primerjanju idej in izkušenj. Hkrati tekmovanje omogoča 

organizatorjem tudi primerjanje rezultatov glede na različna območja in države, ki so vključene v 

tekmovanje Bober [5]. 

Informacijska tehnologija postaja nujno orodje v izobraževanju in zaželena spretnost na trgu dela, zato 

je cilj tekmovanja spodbuditi učence k učenju veščin in usvajanju znanja, ki ga bodo potrebovali [5]. 

Tekmovanje Bober je mednarodno tekmovanje, zato omogoča tudi primerjanje znanja računalništva in 

informatike med učenci in dijaki različnih šol v Sloveniji ter med sodelujočimi državami [4]. 

Cilji tekmovanja, kot jih navaja pravilnik tekmovanja v Litvi [1], so: 

 Spodbujanje učencev k bolj intenzivni uporabi informacijske tehnologije pri aktivnem 

učenju, 

 Učence spodbuditi k večjemu zanimanju za računalništvo in informatiko že od samega 

začetka šolanja, 

 Učencem razkriti prednosti informacijske tehnologije, ki so v pomoč pri učenju različnih 

predmetov,  

 Za negovanje ustvarjalnosti učencev, informacijske kulture, kot tudi algoritmično in 

logično razmišljanje, 

 Odkrivanje nadarjenih učencev za računalništvo in informatiko.   

3.4 NALOGE 

Učenci vsakodnevno uporabljajo računalnike, ampak njihovo znanje pogosto ne presega poznavanja 

osnov uporabe programske opreme. Tako je računalniško znanje omejeno le na poznavanje postopkov 

in ukazov, ki so potrebni za vsakdanjo uporabo posamezne programske ali strojne opreme. 

Tekmovanje Bober zato želi tekmovalce spodbuditi h globljemu razumevanju temeljnih računalniških 

znanj [5]. 

Organizatorji tekmovanja se zavedajo, da je izbiranje in razvoj zanimivih nalog eden 

najpomembnejših razlogov, ki pritegne učence k sodelovanju na tekmovanjih. Naloge so zato skrbno 

izbrane in upoštevajo različne poglede, predvsem z upoštevanjem izobraževalne in motivacijske moči, 

ki jih imajo naloge za učence. Privlačnost, izum, triki in presenečenje so najbolj zaželene značilnosti 

pri vsaki nalogi tekmovanja [5]. 

Naloge na tekmovanju ne zahtevajo računalniškega predznanja in niso neposredno vezane na šolsko 

snov, saj se nekateri učenci z računalništvom srečajo šele pri izbirnih računalniških predmetih v tretji 

triadi osnovne šole, nekateri pa še niti takrat ne. Ker je tekmovanje namenjeno vsem učencem in 



26 

 

učenkam, poznavanje posameznih uporabniških programov, operacijskih sistemov ali programskih 

jezikov ni potrebno. Če je v nalogi uporabljen določen IT sistem, morajo biti v nalogi opisane in 

razložene potrebne lastnosti ali ukazi, da imajo vsi učenci enake pogoje pri reševanju naloge [4] [11]. 

3.5 KLASIFIKACIJA NALOG 

Bober je mednarodno tekmovanje, zato je pri sestavljanju nalog nastal problem, saj ne obstaja enotni 

učni načrt za računalništvo in informatiko. V nekaterih državah obstaja standardno izobraževanje IKT 

v šolah, vendar za enkrat ni skupnega dogovora, kaj je potrebno vključiti v učni načrt računalništva in 

informatike. Zato so uporabili nekatere smernice, kot so UNESCO priporočila [4].  

Na prvem in drugem mednarodnem tekmovanju »Bebras« so bile naloge povezane z naslednjimi 

tematikami: uporaba različnih programov, strojna in programska oprema, kultura in jezik. Pojavil se je 

problem, saj so bile za določene države naloge preveč preproste, za druge preveč zapletene. V drugi 

mednarodni delavnici so zato začeli razmišljati o različnih vrstah nalog, ki bi jih lahko uporabili na 

tekmovanjih. Potekala je tudi klasifikacija nalog in predlagane so bile nove vrste nalog [5]. 

Klasifikacija nalog se je nadaljevala tudi na tretji »Bebras« delavnici in leta 2008 so tako dokončno 

predstavili šest tematskih kategorij [4]: 

Tabela 4: Kategorije nalog tekmovanja Bober [4] 

Kategorija Opis kategorije 

INF – informatika 
razumevanje informacij, njihova predstavitev (simbolična, 

numerična, vizualna), kodiranje in šifriranje 

ALG – algoritmi algoritmično razmišljanje, vključno s programiranjem 

USE – uporaba 

uporaba računalniških sistemov (npr. iskalnikov, e-pošte, 

preglednic, itd.), splošna načela, ne pa tudi poznavanje specifičnih 

sistemov 

STRUC – strukture 
strukture, vzorci in razporeditve, kombinatorika, diskretne strukture 

(npr. grafi) 

PUZ – sestavljanke logične uganke, igre (Mastermind, Minolovec itd.) 

SOC – IKT in 

družba 
IKT in družba: socialna, etična, kulturna in pravna vprašanja 

 

Naloge tekmovanja Bober se razlikujejo tudi po težavnosti, saj poznamo lahke, srednje zahtevne in 

težke naloge. Od zahtevnosti posamezne naloge je odvisno tudi število doseženih točk. 
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3.6 SESTAVA NALOG 

Vsako leto so tekmovalne naloge zbrane in pregledane na mednarodni bobrovi delavnici v Litvi. 

Delavnice se udeležujejo strokovnjaki s področja didaktike računalništva iz sodelujočih držav, ki s 

seboj prinesejo predloge tekmovalnih nalog. Udeleženci delavnice naloge analizirajo, dopolnijo ter jih 

klasificirajo po starostnih kategorijah, težavnosti in tematskih sklopih. Najboljše naloge so izbrane za 

obvezne, kar pomeni, da jih bodo tekmovalci določene starostne skupine reševali v vseh sodelujočih 

državah. Obvezne naloge zato omogočajo mednarodno primerjavo rezultatov [10]. 

Glede na izkušnje mednarodnega organizacijskega odbora tekmovanja Bober (International Bebras 

Organizing Commitee) so sestavili naslednji seznam meril pri razvoju dobre naloge za tekmovanje [4]: 

 

Tabela 5: Merila za naloge mednarodnega tekmovanja Bober, ki jih uporablja Mednarodni organizacijski odbor 

Bober [4].  

Dobre naloge… Razlaga 

So povezane z informatiko, 

računalništvom in 

računalniško pismenostjo. 

Kot je navedeno v glavnem cilju, je Bober tekmovanje iz 

informatike, računalništva in računalniške pismenosti. 

Omogočajo učne izkušnje. 
Pri reševanju nalog se mora reševalec naučiti nekaj 

zanimivega in poučnega. 

Nalogo je mogoče rešiti v 3 

minutah. 
Povprečen čas za rešitev naloge je 3 minute. 

3 težavnostne stopnje. 

Lahka: preprosta, vsi učenci bi jo morali rešiti pravilno. 

Srednja: vmesna težavnost, zahtevne naloge, ki za 

reševanje potrebujejo nekaj razmišljanja. 

Težka: težko rešljiva, samo najboljši najdejo rešitev. 

So primerne glede na starost 

tekmovalcev. 

Tekmovalci so razdeljeni v 3 ali 4 starostne skupine. 

Odvisno od države. Nekatere naloge so primerne za več 

starostnih skupin, pri čemer se lahko razlikujejo v 

težavnostni stopnji. 

So neodvisne od vseh učnih 

načrtov. 

Mednarodno tekmovanje Bober ne more upoštevati vseh 

učnih načrtov glede na veliko število držav, v katerih 

tekmovanje poteka. Naloge so usmerjene na običajno 

predznanje učencev posamezne starostne skupine. 
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Neodvisne so od specifičnih 

računalniških sistemov: 

operacijski sistemi, 

uporabniški programi itd. 

Naloge se seveda ne zanašajo na predznanje učencev. 

Poznavanje določenih programov, operacijskih sistemov 

ali programskih jezikov ni samoumevno. Vse lastnosti in 

izrazi izbranega IT sistema morajo biti razloženi v 

nalogi. 

Problem je predstavljen 

preprosto in razumljivo. 

Problem v nalogi mora biti predstavljen preprosto:  

 razumljivo besedilo, 

 razumljiva predstavitev problema (mogoča 

uporaba slik, primerov, problem umeščen v 

ustrezno zgodbo, uporaba simulacije ali 

interaktivno reševanje problema),  

 predstavitev problema ne sme biti zavajajoča. 

Naloga  je naenkrat v celoti 

prikazana na zaslonu. 
Posamezna naloga mora biti v celoti vidna na zaslonu. 

Rešljive so na računalniku 

brez posebne strojne ali 

programske opreme. 

Za reševanje nalog potrebujemo le računalnik z 

naloženim operacijskim sistemom in brskalnik. 

Tekmovalci lahko uporabijo tudi prazen papir in pisalo. 

Popisan papir po zaključku reševanja nalog oddajo 

mentorju, ki ga uniči. 

Ne vsebujejo moralno ali 

etično spornih vsebin.  

Dobre naloge ne vsebujejo spolnih, rasnih ali verskih 

stereotipov. 

So zabavne. 
Vsaka naloga tekmovanja Bober naj bi bila zabavna, da 

jo bodo učenci reševali z navdušenjem. 

Vsebujejo slike. 

Naloge, ki vsebujejo slike, so bolj privlačne. Slika mora 

imeti vlogo v razumevanju ali reševanju naloge. Ta naj 

ne bi bila zgolj ilustracija. Slike tako podpirajo vizualno 

razmišljanje.  

Lahko imajo interaktivne 

elemente.  

 

V številnih primerih naloga z več možnimi odgovori ni 

primerna. Včasih je boljša izbira vnos števila ali besede, 

kot pa izbira odgovora iz seznama možnosti.  

Naloge lahko imajo takojšno 

povratno informacijo. 

Če učenec reši nalogo pravilno, bi moral dobiti povratno 

informacijo o uspešnem reševanju.   
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Poglejmo si primer naloge s tekmovanja Bober, ki ustreza zgornjim kriterijem [6]:  

Naloga »Beaver Creek« spada v starostno skupino Bobrček srednje zahtevnosti in kategorijo ALG - 

algoritmi. Naloga omogoča vpogled v avtonomne akcije, ki delujejo vzporedno in lahko vodijo do 

tako imenovane mrtve točke – prometnega zastoja (slika 6).  

V bobrovem potoku je nekaj poti. Ker bober ne hodi nazaj, obstaja nekaj vzporednih poti za vrnitev. 

Poglej spodnje figure. V vsakem polju je lahko samo en bober. V katerem primeru se ni mogoče 

izogniti prometnemu zastoju? 

 

Slika 6: Primer dobre naloge iz kategorije Bobrček [6]. 

 

Za rešitev te naloge si je potrebno predstavljati, kako bobri hodijo eden za drugim po poljih, kje lahko 

bobri naredijo korake in kje lahko hodijo celo vzporedno. S to nalogo se lahko učenec nauči, da 

sočasne naloge lahko pripeljejo do mrtve točke, kjer nadaljnji koraki niso možni. 

3.7 OCENJEVANJE 

Vsaki nalogi je dodeljena raven zahtevnosti naloge in glede na to tudi točkovanje posamezne naloge. 

Učenci za pravilen odgovor prejmejo točke glede na zahtevnost naloge, za napačen odgovor pa 

izgubijo 25 % navedenih točk naloge. Če učenec na vprašanje ne odgovori, število točk ostane 

nespremenjeno. Točkovanje nalog glede na zahtevnost nalog in pravilnost odgovora [5][9]: 

Tabela 6: Točkovanje nalog tekmovanja Bober 

 Lahka Srednja Težka 

Pravilno 6 točk 9 točk 12 točk 

Napačno -2 točki -3 točke -4 točke 

 

Vsak učenec ima na voljo 45 minut za reševanje 15 nalog različnih stopenj zahtevnosti. Število lahkih, 

srednje zahtevnih in težkih nalog ni strogo določeno, zato je možno v različnih starostnih kategorijah 
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doseči različno število točk. Da bi se izognili negativnim rezultatom, vsak udeleženec začne z 

določenim številom točk, ki je enako seštevku vseh negativnih točk, ki jih je mogoče dobiti z 

nepravilnimi odgovori na vprašanja [9].  

Rezultati in priznanja so podeljena v skladu s pravilnikom tekmovanja in razpisom za tekoče šolsko 

leto ter se od države do države razlikujejo. V Sloveniji prejmejo bronasta priznanja najboljši trije 

tekmovalci šolskega tekmovanja v vsaki kategoriji na vsaki sodelujoči šoli, če so dosegli vsaj tretjino 

vseh možnih točk. Na državnem tekmovanju vsi tekmovalci dobijo potrdilo o udeležbi, lahko pa 

osvojijo tudi srebrna in zlata priznanja. Srebrno priznanje dobijo tekmovalci v posamezni  težavnostni 

skupini, ki so dosegli več točk kot vsaj polovica tekmovalcev v isti kategoriji in niso osvojili zlatega 

priznanja. Zlato priznanje dobijo le najboljši tekmovalci, pri čemer število le-teh ne sme presegati 

0,5% od števila udeležencev šolskega tekmovanja v posamezni tekmovalni kategoriji [23].  

3.8 BOBER V SLOVENIJI 

Šolsko tekmovanje Bober je bilo v Sloveniji prvič izvedeno novembra 2011. Tekmovanje je 

organiziralo društvo ACM Slovenije v sodelovanju s Fakulteto za računalništvo in informatiko in 

Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani. Učenci so tekmovali v treh kategorijah: bobrček, mladi 

bober in bober. Sodelovalo je 75 osnovnih in 18 srednjih šol. V kategoriji bobrček je tekmovalo 1163 

učencev, v kategoriji mladi bober 1254 učencev in v kategoriji bober 993 dijakov (tabela 7). 

V spodnji tabeli je prikazano število tekmovalcev za posamezno kategorijo [10]: 

Tabela 7: Število tekmovalcev šolskega tekmovanja 2011/2012 [10] 

Kategorija Število deklet Število fantov Skupaj 

Bobrček  447 686 1163 

Mladi bober 445 809 1254 

Bober 301 692 993 

 

Na državno tekmovanje so se uvrstili vsi učenci, ki so dosegli potrebno število točk za posamezno 

kategorijo. V šolskem leto 2011/2012 je bilo potrebno doseči: 

 144 od 172 točk v kategoriji Bobrček, 

 155 od 176 točk v kategoriji Mladi bober in 

 140 od 180 točk v kategoriji Bober. 
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Tako se je na državno tekmovanje uvrstilo 115 učencev: 

 41 tekmovalcev v kategoriji Bobrček, 

 41 tekmovalcev v kategoriji Mladi bober in 

 33 tekmovalcev v kategoriji Bober. 

V vseh kategorijah je vsaj enemu učencu uspelo doseči vse točke [9] [10]. 

V šolskem letu 2012/2013 je na šolskem tekmovanju sodelovalo 8138 tekmovalcev iz osnovnih in 

srednjih šol. Tekmovanje je potekalo v štirih kategorijah, saj so se tekmovanju pridružili še 

srednješolci iz tretjega in četrtega letnika, ki so tekmovali v kategoriji stari bober. Število tekmovalcev 

posamezne kategorije se je več kot podvojilo, s tem pa se je povečalo tudi število tekmovalcev 

uvrščenih na državno tekmovanje. V lanskem šolskem tekmovanju se je 3,37 % tekmovalcev uvrstilo 

na državno tekmovanje, z razliko od letošnjega tekmovanja, kjer je na državnem tekmovalo 1,83 % 

vseh tekmovalcev (tabela 8) [9].  

Tabela 8: Podatki o tekmovalcih v šolskem letu 2012/13 [9] 

Kategorija Število tekmovalcev 
Število uvrščenih na 

državno tekmovanje 

Deleži tekmovalcev na 

državnem 

Bobrček  2782 51 1,83% 

Mladi bober 2814 52 1,85% 

Bober 2167 37 1,71% 

Stari bober 375 9 2,40% 

Skupaj 8138 149 1,83% 
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4 ANALIZA NALOG TEKMOVANJA BOBER 

Tekmovanje Bober ima pomembno motivacijsko vlogo pri spoznavanju in učenju informacijsko 

komunikacijske tehnologije (IKT) in informatike na zabaven ter poučen način. Učence spodbuja h 

kreativnem in globljem razumevanju temeljnega znanja in veščin, ki ga bodo v prihodnosti potrebovali 

na trgu dela. Pomemben dejavnik in bistvo vsakega tekmovanja so naloge, ki podpirajo cilje 

tekmovanja in pritegnejo učence k sodelovanju. Zato smo se odločili analizirati naloge tekmovanja 

Bober ter ugotoviti, katere cilje preverjajo v nalogah [5]. 

4.1 IZBIRA NALOG 

Pri analizi smo upoštevali naloge iz vseh kategorij tekmovanj, ki so bila izvedena do vključno 

šolskega tekmovanja iz šolskega leta 2012/2013: 

 Poskusno tekmovanje iz šolskega leta 2010/2011: bobrček in mladi bober 

 Šolsko tekmovanje iz šolskega leta 2011/2012: bobrček, mladi bober, bober 

 Državno tekmovanje iz šolskega leta 2011/2012: bobrček, mladi bober, bober 

 Šolsko tekmovanje iz šolskega leta 2012/2013: bobrček, mladi bober, bober, stari bober 

Vsaka kategorija ima 15 različnih nalog, ki se lahko ponovijo v različnih starostnih skupinah 

posameznega tekmovanja. Tako je skupno število analiziranih nalog iz vseh štirih tekmovanj 180, od 

tega pa je 120 nalog različnih. 

4.2 UČNI CILJI ZA ANALIZO NALOG 

»Učni cilji, ki vključujejo vzgojno in izobraževalno komponento, so sestavni del splošnega učnega 

planiranja in najpomembnejši regulator pouka.« [24, str. 203]  Zato se pri poučevanju, utrjevanju in 

preverjanju znanj opiramo na učne cilje, ki so bistvenega pomena pri sestavi, izbiri in evalvaciji nalog. 

Pri analizi nalog smo ugotavljali, kaj naloga preverja in določili učne cilje, ki so bili pokriti v 

posameznih nalogah (priloga D). Za določanje učnih ciljev smo uporabili splošne učne cilje po ACM 

K12 kurikulumu, ki jih morajo učenci doseči ob zaključku osnovne šole in so podrobno opisana v 

poglavju 2.3.3: Prva stopnja ACM K12 kurikuluma. V prvi stopnji ACM kurikulumuma zasledimo 

tudi primere aktivnosti, ki so povezani z osnovnim razumevanjem pojma algoritem in z njegovo 

uporabo. Zato smo pri analizi nalog uporabili še nekatere učne cilje iz teme reševanje problemov in 

algoritmi, ki so omenjeni pri splošnih ciljih, ter jih oštevilčili kot ostale splošne cilje [22]:  

Cilj 36  Definirati in razumeti besedo algoritem. 

Cilj 37  Analizirati preprost problem. Uporabljajo osnovne korake programiranja. 

Cilj 38  Napisati preprost algoritem, ki reši vsakdanji problem. 
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Učne cilje, ki jih preverjajo zastavljene naloge, smo nato klasificirali na posamezna tekmovanja in 

kategorije ter jih zapisali v tabelo programa Microsoft Office Excel. S pomočjo programa Excel in 

orodja vrtilna tabela smo podatke analizirali ter ugotovili, kateri cilji so najbolj pogosto preverjeni v 

nalogah in kateri sploh niso. Pri analizi nalog smo upoštevali vse naloge, tudi če so se določene naloge 

ponovile, saj smo želeli preveriti, kateri cilji so najbolj pogosto pokriti v nalogah posameznih 

kategorij. Skupnemu številu nalog smo dodali tudi skupno število različnih nalog, s čimer smo lahko 

ugotavljali najbolj pogosto preverjene cilje posameznih tekmovanj. 

4.3 POSKUSNO TEKMOVANJE 

Poskusno tekmovanje je potekalo v dveh tekmovalnih kategorijah: bobrček in mladi bober. Analiza 

nalog obsega skupno 23 različnih nalog, saj se kategoriji ujemata v sedmih nalogah. V prilogi (tabela 

15) so zapisani učni cilji po ACM kurikulumu, ki so jih preverjale naloge poskusnega tekmovanja, ter 

kolikokrat so bili pokriti v nalogah posameznih kategorij.  

Iz tabele 15 je razvidno, da sta najbolj pogosto preverjena cilja v kategoriji bobrček cilj 35 (Razumeti 

temeljne ideje logike in njeno uporabnost za reševanje konkretnih problemov.) in cilj 24 (Uporabljati 

različne strategije za prepoznavanje in reševanje običajnih vsakodnevnih težav s strojno in programsko 

opremo.). V kategoriji mladi bober sta najbolj pogosta cilja cilj 35 in cilj 32 (Pokazati poznavanje 

pojmov, ki so povezani s strojno in programsko opremo, algoritmi in njihovo praktično uporabo.). 

Najbolj pogosta cilja poskusnega tekmovanja sta cilj 35 in cilj 24, saj ju preverja skoraj 70 % različnih 

nalog, sledita cilj 32 s 65 % in cilj 37 (Analizirati preprost problem. Uporabljajo osnovne korake 

programiranja.) s 57 % različnih nalog. 

4.4 ŠOLSKO TEKMOVANJE V ŠOLSKEM LETU 2011/2012 

V šolskem letu 2011/2012 je šolsko tekmovanje potekalo v treh kategorijah: bobrček, mladi bober in 

bober ter je skupaj obsegalo 29 različnih nalog, saj se je 11 nalog ponovilo v več kategorijah. Tabela 

16 v prilogi prikazuje, kolikokrat so bili učni cilji po ACM kurikulumu pokriti v nalogah šolskega 

tekmovanja.  

V kategoriji bobrček so najbolj pogosto preverjeni cilji: cilj 24, cilj 35 in cilj 32, saj jih preverjajo v 12 

od 15 nalog. V kategoriji mladi bober je najbolj pogost cilj 24, v kategoriji bober pa prevladujeta cilj 

24 in cilj 35. Če upoštevamo skupno število različnih nalog, so najbolj pogosto preverjeni cilji cilj 24, 

35 in 32, saj jih preverja 86 % različnih nalog. Sledita jim še cilj 37 in cilj 23 (Razviti preprosto 

razumevanje algoritma, kot so stiskanje besedila, iskanje ali usmerjanje v omrežju, brez uporabe 

računalnika.) s 66 %. 
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4.5 DRŽAVNO TEKMOVANJE V ŠOLSKEM LETU 2011/2012 

V šolskem letu 2011/2012 je potekalo državno tekmovanje v kategorijah: bobrček, mladi bober in 

bober. Obsegalo je 32 različnih nalog, od teh se je 11 nalog vsaj enkrat ponovilo. V prilogi tabela 17 

prikazuje, kolikokrat so bili učni cilji preverjeni v nalogah posameznih kategorij in glede na skupno 

vsoto različnih nalog.  

Iz rezultatov v tabeli 17 je razvidno, da je z 11 nalogami najbolj pogosto preverjen cilj v kategoriji 

bobrček cilj 24, sledita mu cilj 35 in 32, ki se od predhodnega razlikujeta v eni nalogi. Cilj 24, 35 in 32 

so najbolj pogosto preverjeni v kategoriji mladi bober (11 od 15 nalog) in bober (14 od 15 nalog). 

Najbolj pogosto preverjen cilj glede na skupno število različnih nalog je cilj 24 s 84 %, sledi mu cilj 

35 s 81 % in cilj 32 s 78 %.  

4.6 ŠOLSKO TEKMOVANJE V ŠOLSKEM LETU 2012/2013 

V šolskem letu 2012/2013 je bilo izvedeno šolsko tekmovanje v kategorijah: bobrček, mladi bober, 

bober in prvič tudi stari bober ter je skupaj obsegalo 36 različnih nalog, saj se 19 nalog vsaj enkrat 

ponovi v različnih kategorijah. V prilogi (tabela 18) so zapisani učni cilji in kolikokrat so bili pokriti v 

nalogah posameznih kategorij ter v skupnemu seštevku različnih nalog.  

Iz tabele 18 je očitno, da so najbolj pogosto preverjeni cilji: cilj 32, cilj 35 in cilj 24, saj je število 

nalog najvišje v vseh kategorijah (14 od 15 nalog) in v skupnem številu različnih nalog, saj jih 

preverja 97 % različnih nalog. V nalogah sta pogosto preverjena še cilj 23 s 86 % različnih nalog in 

cilj 37 s 77 %.   

4.7 ANALIZA NALOG IZ VSEH TEKMOVANJ 

V skupni analizi so združeni rezultati analiziranih nalog iz vseh štirih tekmovanj, ki skupaj obsegajo 

180 nalog, od tega je 120 nalog različnih. Število nalog v posameznih kategorijah je različno, saj se v 

analiziranih tekmovanjih niso vedno izvedle vse kategorije (tabela 9). 
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Tabela 9: Število nalog po kategorijah v analiziranih tekmovanjih 

Tekmovanje Bobrček Mladi bober Bober Stari bober 

Poskusno tekmovanje 

2010/2011 
15 15 

Se ni 

izvedlo 

Se ni 

izvedlo 

Šolsko tekmovanje 

2011/2012 
15 15 15 

Se ni 

izvedlo 

Državno tekmovanje 

2011/2012 
15 15 15 

Se ni 

izvedlo 

Šolsko tekmovanje 

2012/2013 
15 15 15 15 

Skupaj 60 60 45 15 

 

V spodnji tabeli (tabela 10) je zapisano deset najbolj pogostih učnih ciljev, ki so jih preverjale naloge 

analiziranih tekmovanj in kolikokrat so bili pokriti v nalogah posameznih kategorij ter glede na 

skupno vsoto različnih nalog. 

Tabela 10: Deset najbolj pogosto preverjenih ciljev analiziranih tekmovanj 

Cilj Bobrček 
Mladi 

bober 
Bober 

Stari 

bober 

Skupna vsota 

različnih nalog 
Odstotek 

Cilj 24 48 47 40 14 103 85,83 

Cilj 35 47 47 40 14 102 85,00 

Cilj 32 45 47 39 14 100 83,33 

Cilj 37 37 36 33 12 81 67,50 

Cilj 23 32 35 33 12 79 65,83 

Cilj 38 11 7 12 6 28 23,33 

Cilj 34 6 7 10 4 16 13,33 

Cilj 6 6 5 3 1 8 6,67 

Cilj 14 5 7 2 1 7 5,83 

Cilj 26 4 5 2 0 6 5,00 

 

Iz rezultatov v tabeli 10 je razvidno, da je najbolj pogost cilj 24, saj ga preverja skoraj 86 % različnih 

nalog, sledi cilj 35 s 86 % in cilj 32 s 83 %. Glede na skupno število različnih nalog je potrebno 

omeniti še cilj 37, saj se preverja v 68 % različnih nalog in cilj 23 v 66 %.  
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Z analizo nalog opazimo, da so najbolj pogosto preverjeni cilji povezani s poznavanjem in 

analiziranjem algoritmov ter njihovo praktično uporabo. Da bi lažje ugotovili, katere teme s področja 

računalništva pokrivajo zastavljene naloge analiziranih tekmovanj, smo učne cilje razdelili v tri 

kategorije, kot je razdeljen ACM K12 kurikulum za osnovno šolo (tabela 11). Nekatere cilje smo 

zapisali v dveh kategorijah, saj jih lahko umestimo v različne teme ACM kurikuluma. 

Tabela 11: Umestitev ciljev v kategorije ACM kurikuluma za osnovno šolo 

Kategorija Cilji 

Računalniki in programska oprema 
Cilj 1 – 5, cilj 7 – 10, cilj 13, cilj 14, cilj 16 – 

20, cilj 21, cilj 24, cilj 27 – 31 in cilj 32 

Reševanje problemov s pomočjo 

računalništva 

Cilj 11 – 12, cilj 23, cilj 24, cilj 32 in cilj 34 

– 38 

Socialni kontekst v računalništvu 
Cilj 6, cilj 14, cilj 15, cilj 21, cilj 22, cilj 25 – 

26 in cilj 33 

 

S pomočjo klasifikacije ciljev v posamezne kategorije, je v spodjem grafu (graf 1) prikazano, katere 

kategorije računalništva so preverjene v vseh nalogah analiziranih tekmovanj. 

 

 

Graf 1: Kategorije računalništva pokrite v nalogah analiziranih tekmovanj 
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Kot smo že opazili iz analize posameznih tekmovanj, je tudi iz grafa 1 razvidno, da so v nalogah 

najbolj pogosto pokriti cilji iz kategorije: reševanje problemov s pomočjo računalništva (62 %), kamor 

spada tudi tema reševanje problemov in algoritmi. Skoraj polovico manj nalog (32 %) preverja znanje 

iz kategorije računalniki in programska oprema ter le nekaj nalog (6 %) znanje iz socialnega konteksta 

v računalništvu. 

Preverili smo tudi ali se razporejenost nalog v kategorijah računalništva razlikuje v posameznih 

starostnih kategorijah tekmovanja Bober. Iz grafa 2 je razvidno, da je v vseh starostnih kategorijah 

največji delež nalog iz kategorije reševanje problemov s pomočjo računalništva. Opazimo tudi, da je 

delež nalog iz tega področja računalništva višji v starejših kategorijah, kot sta Bober in Stari bober. 

Učenci teh kategorij so srednješolci, zato je razumljivo, da so za njih zanimivejše naloge s področja 

algoritmičnega razmišljanja, saj predstavljajo večji izziv. Sledijo naloge iz kategorije računalniki in 

programska oprema (približno 30 % nalog) in nato še kategorija socialni kontekst v računalništvu (od 

4 do 7 % nalog).  

 

Graf 2: Kategorije računalništva pokrite v analiziranih nalogah posameznih starostnih skupin 

 

V spodnji tabeli (tabela 12) smo želeli preveriti še, katerih ciljev ACM kurikuluma analizirane naloge 

tekmovanja Bober niso preverjale. Večina ciljev se osredotoča na uporabo tehnologij za izdelavo 

nekega izdelka in uporabo tehnologij za sodelovanje v skupini, z družino ali drugimi. Ti cilji so 

namenjeni za preverjanje v razredu in ob uporabi izbranih multimedijskih sredstev, tehnologij za 

izdelavo izdelkov, predstavitev itd. V nalogah nismo zasledili preverjanja uporabe ničel in enic za 

predstavitev informacije. To ni nenavadno, saj se učenci pri nas to snov učijo šele v gimnaziji za 

maturo. Po ACM kurikulumu se učenci na ta način naučijo predstaviti informacije že v prvi triadi 

osnovne šole. 
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Tabela 12: Izpuščeni učni cilji v vseh kategorijah 

Cilj Opis cilja 

Cilj 5 
Delati v skupini, sodelujoč med sabo, z družino in drugimi, ko uporabljajo 

tehnologijo v razredu. 

Cilj 11 
Razumeti, kako lahko uporabimo 0 in 1 za predstavitev informacije – npr. 

digitalne slike in številke. 

Cilj 17 

Uporabljati tehnološka sredstva za samostojno in skupinsko ustvarjanje 

prispevkov, predstavitev in komuniciranje v razredu ali s širšim 

občinstvom. 

Cilj 19 

Uporabljati multimedijska sredstva (kot so npr. elektronska pošta, forumi, 

digitalne kamere itd.) za sodelovanje pri reševanju problemov, ki se tičejo 

ustvarjanja rešitev in izdelkov, ki služijo razredu in širši okolici. 

Cilj 28 

Uporabljati multimedijska in drugačna orodja v podporo osebni 

produktivnosti, sodelovanju v skupini in ob učenju različnih vsebin 

kurikuluma. 

Cilj 29 

Oblikovati, razviti in predstaviti širši javnosti nek izdelek z uporabo 

takšnih tehnoloških sredstev, ki dokazujejo poznavanje koncepta 

kurikuluma razredu in ostalim interesentom. 

Cilj 30 

Sodelovati s člani oblikovane skupine, s strokovnjaki in ostalimi z 

uporabo telekomunikacijskih orodij za raziskavo izobraževalnih 

problemov, težav in informacij ter oblikovati rešitve teh problemov za 

razred in ostale interesente. 
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5 EMPIRIČNI DEL 

5.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJEV RAZISKAVE 

Kot smo že omenili, so tekmovanja pomemben motivacijski dejavnik, ki učence spodbuja k nadgradnji 

že pridobljenega znanja in k učenju novih veščin. Vedno več osnovnošolcev in srednješolcev se 

prijavlja na tekmovanje v informacijski in računalniški pismenosti Bober, ki spodbuja zanimanje za 

računalništvo in informatiko kot temeljni disciplini na področju informacijsko komunikacijskih 

tehnologij (IKT). Lani se ga je v Sloveniji udeležilo več kot 8000 tekmovalcev, po vsem svetu pa več 

kot pol milijona. Z raziskavo smo želeli vključiti še mnenja tekmovalcev in mentorjev o tekmovanju 

Bober, njegovi izvedbi, nalogah ter ugotoviti, kaj bi bilo potrebno še izboljšati [9].  

Z raziskavo želimo odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 

 Katera računalniška tekmovanja učenci poznajo in na katerih so že sodelovali? 

 Kako so učenci in mentorji izvedeli za tekmovanje Bober in zakaj so se odločili sodelovati? 

 Ali je sodelovanje na računalniških tekmovanjih pogojeno z obiskovanjem računalniških 

predmetov ali dejavnosti? 

 Kakšno mnenje imajo učenci in mentorji o nalogah tekmovanja Bober? 

 Katere naloge tekmovanja Bober so za učence najbolj zanimive in najtežje? 

 Ali so imeli mentorji pred tekmovanjem dovolj informacij o tekmovanju Bober in kje so jih 

našli? 

 Kako so se učenci z mentorji pripravljali na šolsko in državno tekmovanje ter ali je bila 

priprava bistvenega pomena za uvrstitev državno tekmovanje? 

 Ali bodo učenci in mentorji še sodelovali na tekmovanju? 

5.2 VZOREC 

V raziskovalni vzorec smo vključili 118 učencev, ki so sodelovali na državnem tekmovanju Bober v 

šolskem letu 2011/2012 (tabela 13) in 27 učiteljev, ki so sodelovali kot mentorji (tabela 14). 

Tabela 13: Razmerje anketiranih učencev glede na spol in razred 

Kategorija Bobrček Mladi bober Bober 

Skupaj 
Razred / 
letnik 

4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. 1. l. 

Učenci 3 8 15 1 14 12 23 76 

Učenke 1 4 11 0 3 13 9 41 

Skupaj 4+1 12 26 1 17 25 32 118 
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Iz tabele 13 je razvidno, da je na tekmovanju sodelovalo 65 % učencev in 35 % učenk, od tega je bilo 

43 učencev iz kategorije bobrček, 43 iz mladi bober in 32 iz kategorije bober. V četrtem razredu je 

eden izmed anketiranih učencev pozabil odgovoriti na vprašanje o spolu, zato je odgovor dodan k 

skupnemu seštevku učencev četrtega razreda. 

Tabela 14: Razmerje anketiranih učiteljev glede na šolo in kategorije tekmovanja Bober 

Šola Kategorije Skupaj 
S

re
d

n
ja

 

šo
la

 

Bober 5 

O
sn

o
v
n

a
  

Š
o
la

 

Bobrček 2 

Bobrček, mladi bober 14 

Mladi bober 5 

O
Š

 i
n

 S
Š

 

Mladi bober, bober 1 

 

Iz tabele 14 opazimo, da je največji delež učiteljev iz osnovnih šol (78 %), sledijo učitelji iz srednjih 

šol (19 %) in celo učitelj, ki uči v osnovni in srednji šoli. 

5.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

V raziskovalnem delu smo uporabili anketni vprašalnik, ki spada med kvantitativne metode 

raziskovanja. Tekmovalci državnega tekmovanja Bober so anketni vprašalnik rešili na spletu, 

neposredno po zaključenem tekmovanju. Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz demografskega in 

vsebinskega dela, skupno 11 vprašanj. V demografskem delu so nas zanimali podatki o spolu in 

razredu, ki ga obiskujejo, s s čimer smo ugotovili tudi, v kateri kategoriji so tekmovali. V vsebinskem 

delu smo ugotavljali poznavanje računalniških tekmovanj, predvsem tekmovanja Bober in mnenje 

anketirancev o nalogah pravkar izvedenega tekmovanja.  

Učitelji so anketni vprašalnik, ki ga je sestavljalo 16 vprašanj, rešili po tekmovanju. Zanimalo nas je 

predvsem mnenje učiteljev o tekmovanju Bober, s katerimi težavami so se srečali pred in med 

tekmovanjem, kako so se pripravljali in kaj bi lahko še izboljšali za učence in mentorje. 

5.4 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Pridobljene odgovore smo nato izvozili v program Microsoft Office Excel, v katerem smo odgovore 

uredili in jih obdelali s pomočjo vrtilne tabele. Pridobljene rezultate smo nato analizirali ter prikazali s 

pomočjo tabel in grafov. 
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5.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

5.5.1 Anketni vprašalnik za učence 

Na začetku ankete smo želeli ugotoviti, kako so učenci izvedeli za tekmovanje Bober (graf 3). Skoraj 

vsi učenci (96 %) so za tekmovanje Bober izvedeli preko mentorja, nekaj učencev preko prijatelja ter 

dva učenca, ki  sta pod druge možnosti navedla še plakat na šoli in starši. 

 

Graf 3: Izvor poznavanja tekmovanja Bober za učence 

 

Iz spodnjega grafa (graf 4) je razvidno, da se je 67 % učencev prijavilo na tekmovanje Bober zaradi 

predloga mentorja, 15 % zaradi zanimivih nalog tekmovanja, 10 % ker se radi učijo in 2 % zaradi 

družbe prijateljev. Pod druge možnosti (7 %) so zapisali, da je tekmovanje zabavno, jih zanimajo 

naloge iz računalništva, matematike in logike, so jih prepričali starši in izostanek iz pouka.  

 

Graf 4: Razlogi za sodelovanje učencev na tekmovanju Bober 
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Tekmovanje Bober je v Sloveniji novejše tekmovanje, zato nas je zanimalo ali anketiranci poznajo še 

druga računalniška tekmovanja. Iz grafa 5 vidimo, da največ učencev (49 %) pozna tekmovanje Logo, 

sledi tekmovanje Pascal (35 %) in še nekatera druga tekmovanja: tekmovanje Robo Liga, tekmovanje 

za izdelavo spletnih strani, ACM tekmovanje iz računalništva in informatike RTK, USACO
6
, COCI

7
, 

tekmovanje Lego in Lefo. 

 

Graf 5: Poznavanje računalniških tekmovanj 

 

Seveda pri danih rezultatih moramo upoštevati, da je zastavljeno vprašanje omogočalo več odgovorov. 

Zato smo odgovore še nekoliko dodelali in v grafu 6 prikazali, kateri učenci poznajo vsaj eno 

računalniško tekmovanje, ki ni tekmovanje Bober. Ugotovili smo, da polovica učencev pozna vsaj še 

eno računalniško tekmovanje, ostala polovica pa pozna samo tekmovanje Bober. Rezultate smo 

primerjali tudi po kategorijah, saj nas je zanimalo, če srednješolci (kategorija bober) poznajo več 

računalniških tekmovanj kot osnovnošolci (kategorija bobrček in mladi bober). Kategorija z največ 

učenci, ki poznajo vsaj eno računalniško tekmovanje, je bobrček, sledita mu mladi bober in bober. Če 

preverimo podatke glede na skupno število učencev posamezne kategorije ugotovimo, da je 59 % 

učencev iz kategorije bober, 49 % iz kategorije bobrček in 44 % učencev iz kategorije mladi bober, ki 

poznajo vsaj še eno računalniško tekmovanje. 

                                                      
6
 USACO  USA Computing Olympiad - Izbirno tekmovanje za ameriško olimpijsko ekipo, odprto tudi za dijake 

izven ZDA. 
7
 COCI  Croatian Open Competition in Informatics spletno tekmovanje, hkrati s hrvaškimi regijskimi in 

državnimi tekmovanji. 
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Graf 6: Poznavanje vsaj enega računalniškega tekmovanja glede na kategorije tekmovanja 

 

Presenetljivo največ anketiranih učencev (81 %) pred tekmovanjem Bober še ni sodelovalo na 

računalniškem tekmovanju. 11 % je tekmovalo v tekmovanju Logo, sledi tekmovanje Pascal (4 %) in 

še nekatera druga tekmovanja (4 %) kot so: ACM tekmovanje iz računalništva in informatike RTK, 

USACO, COCI in tekmovanje Lefo (graf 7). 

 

Graf 7: Sodelovanje na računalniških tekmovanjih 
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rezultate prikazali v grafu 8. Največ učencev obiskuje računalniški krožek (21 %), nato sledijo 

predmet Multimedija (18 %), Urejanje besedil (15 %), Informatika (13 %), Računalniška omrežja (11 
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šolsko glasilo. 15 % učencev je odgovorilo, da niso in ne obiskujejo računalniških dejavnosti ali 

predmetov. Iz rezultatov je razvidno, da 85 % učencev obiskuje računalniške predmete ali dejavnosti, 

ampak kot smo s prejšnjim vprašanjem ugotovili, je le 20 % učencev sodelovalo na računalniškem 

tekmovanju, ki ni tekmovanje Bober. 

 

Graf 8: Obiskovanje računalniških dejavnosti ali predmetov 

 

Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo mnenje učencev o tekmovanju Bober, in zato smo preverili 

ali se strinjajo s podanimi izjavami (graf 9). Učenci se zelo strinjajo (67 %) in strinjajo (33 %), da je 

bilo tekmovanje zabavno. Največ učencev se ne strinja (49 %) in sploh ne strinja (26 %), da so bile 

naloge prelahke, le nekaj se jih strinja ali zelo strinja (25 %). Učencem so bile naloge težje, kot so 

pričakovali, saj se večinoma strinjajo (47 %) in zelo strinjajo (23 %) s trditvijo, ostali se ne strinjajo ali 

se sploh ne strinjajo (30 %). Mnenja o času reševanja nalog se razlikujejo. 53 % učencev se ne strinja 

ali sploh ne strinja, da za reševanje nalog niso imeli dovolj časa, 47 % pa se jih strinja ali zelo strinja. 

Pri zadnji trditvi so bili bolj enotni, saj se je večina strinjala ali zelo strinjala (84 %), da so bila 

navodila dovolj jasna in razumljiva. 
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Graf 9: Mnenje učencev o tekmovanju Bober in njegovih nalogah 

 

V spodnjem grafu (graf 10) smo prikazali deset najbolj zanimivih nalog, ki so jih anketirani učenci 

izbrali v posameznih kategorijah. V kategoriji bobrček so bile učencem najbolj zanimive vse naloge 

(24 %), Zemljevid zaklada (19 %), Bobrobot in Igra skladiščenja (14 %). Najbolj zanimive naloge v 

kategoriji mladi bober so Zelo zapletena šifra (33 %), vse naloge in Gredica konvejek (17 %), v 

kategoriji bober pa Hladovje (23 %), Binarna ura (18 %) in Zemljevid zaklada (14 %). Učenci so 

zapisali, da jim je bila naloga najbolj zanimiva, ker je zabavna, logična, težja od drugih nalog, radi 

rešujejo naloge s šiframi in algoritmi in je uporabna v vsakdanjem življenju. 

 

Graf 10: Najbolj zanimiva naloga tekmovanja Bober 
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Želeli smo ugotoviti tudi, katera naloga je bila učencem najtežja ali je niso razumeli (graf 11). V 

kategoriji bobrček so za najtežjo nalogo izbrali Zelo zapletena šifra (38 %), Zemljevid zaklada (19 %) 

in vse naloge (15 %), v kategoriji mladi bober Zelo zapletena šifra in Ogrlice (29 %), Zemljevid 

zaklada (21 %) ter v kategoriji bober Ogrlice (35 %), Binarna ura (22 %) in Vodni filtri (17 %).  

 

Graf 11: Najtežja naloga tekmovanja Bober 

 

Najbolj pogosto (54 %) učenci najtežje naloge niso rešili, saj se zavedajo, da za nepravilno rešeno 

nalogo dobijo minus točke (graf 12). 19 % učencev se je potrudilo in nalogo rešilo, ostali pa na 

vprašanje niso odgovorili. 

 

Graf 12: Učenci odgovorili na najtežjo nalogo 
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Iz grafa 13 lahko razberemo, da je bilo učencem tekmovanje Bober všeč, saj je to potrdilo 80 % 

učencev, delno je bilo všeč 6 % učencev, 14 % učencev pa ni odgovorilo. Učenci so zapisali, da jim je 

tekmovanje všeč, ker je zanimivo in zabavno, so se veliko naučili, naloge so jim zanimive in 

predstavljajo izziv, imajo radi računalništvo in logiko ter se radi družijo in tekmujejo z vrstniki. 

Enemu izmed učencev  ni bilo všeč, da je državno tekmovanje v soboto, ena učenka pa bi želela, da bi 

bile naloge bolj povezane z informatiko, kot pa z logiko. 

 

Graf 13: Ali jim je bilo tekmovanje Bober všeč? 

 

Velika večina učencev (85 %) je prepričana, da bo tudi v naslednjem šolskem letu ponovno sodelovala 

na tekmovanju Bober, 12 % učencev naslednjič ne bo tekmovalo (graf 14). Eden izmed učenecev je 

kot razlog navedel, da tekmovanje traja preveč časa in je na sobotni dan, drugi se niso opredelili. 

 

Graf 14: Bodo naslednjič sodelovali? 
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5.5.2 Anketni vprašalnik za mentorje 

Ker so učencem tekmovanje Bober predstavili mentorji, nas je zanimalo, kje so izvedeli za tekmovanje 

(graf 15). Največ učiteljev se je o tekmovanju seznanilo na SIO
8
 portalu (41 %), 18 % iz seznama 

tekmovanj, 18 % od kolega, 11 % sodeluje že od začetka, 4 % je tekmovanje predstavila ravnateljica, 

otroci ali pa so bili povabljeni preko elektronske pošte.  

 

Graf 15: Izvor poznavanja tekmovanja Bober za učitelje 

Skoraj vsi učitelji (92 %) se strinjajo, da so pred tekmovanjem dobili dovolj informacij o tekmovanju 

Bober (graf 16).  

 

Graf 16: Ali so pred tekmovanjem dobili dovolj informacij 

 

                                                      
8
 SIO je kratica za Slovensko Izobraževalno Omrežje. Portal je dostopen na spletnem mestu: www.sio.si.  
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Učitelji so največ podatkov o tekmovanju Bober našli na slovenski spletni strani tekmovanja (90 %), 

nekateri so podatke iskali še na tujih spletnih straneh (4 %), pri kolegih, ki so že sodelovali (3 %) in 

preko spletne pošte (3 %). 

 

Graf 17: Kje so dobili največ podatkov o tekmovanju Bober 

 

V naslednjem vprašanju nas je zanimalo, če so se mentorji z učenci pripravljali na šolsko in državno 

tekmovanje Bober (graf 18). Največ mentorjev je odgovorilo, da so se učenci na šolsko tekmovanje 

pripravljali z reševanjem lanskoletnih nalog (75 %), nekateri so reševali tudi naloge na tujih spletnih 

straneh (11 %) ali se sploh niso pripravljali (14 %). Skoraj polovica mentorjev se z učenci ni posebej 

pripravljala na državno tekmovanje, ostali pa so še vedno reševali naloge iz lanskega tekmovanja (40 

%) in na tujih straneh tekmovanja (15 %). 

 

Graf 18: Priprava učencev na šolsko in državno tekmovanje Bober 

90% 

4% 
3% 3% 

Na slovenski spletni strani
tekmovanja Bober.

Na tujih spletnih straneh

Pri kolegih, ki so že
sodelovali

Elektronska pošta

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Šolsko tekmovanje Državno tekmovanje

Reševali smo naloge z
lanskega tekmovanja
Bober.

Reševali smo naloge, ki
smo jih našli na tujih
straneh tekmovanja.

Nismo se posebej
pripravljali.



50 

 

Iz grafa 19 je razvidno, da je imela več kot polovica mentorjev, ki so odgovorili na vprašalnik, na 

državnem tekmovanju vsaj enega tekmovalca. 37 % učiteljev je odgovorilo, da se njihovi učenci niso 

uspeli uvrstiti naprej in zato smo preverili ali je prišlo do razlik v pripravi na tekmovanje. V grafu 20 

opazimo, da se je, ne glede na uvrstitev, velika večina učencev na tekmovanje pripravljala z 

reševanjem nalog iz lanskoletnega tekmovanja. Razlika je samo pri učencih, ki so dodatno reševali 

naloge na tujih straneh tekmovanja Bober, saj so se vsi uvrstili na državno tekmovanje (18 %).  

 

Graf 19: Uvrstitev učencev na državno tekmovanje 

 

 

Graf 20: Primerjava priprav učencev, ki so se ali niso uvrstili na državno tekmovanje 
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Ker vemo, da so naloge na tekmovanjih bistvenega pomena, smo tudi učitelje povprašali po mnenju. 

Skoraj vsi učitelji se strinjajo, da so naloge tekmovanja Bober zabavne (89 %) in zato tudi niso 

dolgočasne (93 %). 59 % učiteljev meni, da naloge lahko uporabijo pri pouku, 26 % učiteljev je 

neodločenih in 7 % se ne strinja. Večina učiteljev nima mnenja o trditvi, da so naloge pripomoček za 

popestritev pouka, 11 % učiteljev je neodločenih, 7 % se ne strinja, 4 % učiteljev pa se strinja. Pri 

določanju zahtevnosti nalog je večina učiteljev neodločenih ali se ne strinjajo, da so naloge preveč ali 

premalo zahtevne. 

 

 

Graf 21: Mnenje učiteljev o nalogah tekmovanja Bober 

 

Organizatorji tekmovanja Bober želijo, da bi čim več učiteljev sodelovalo na tekmovanju v vlogi 
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sodelovalo pri organizaciji in izvedbi tekmovanja Bober na šoli (44 %), 20 % pri izbiranju nalog, 20 % 

pri prevajanju nalog in 14 % bi naloge tudi sestavljalo (graf 22).  
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Graf 22: Sodelovanje učiteljev pri izvedbi tekmovanja Bober 
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6 ZAKLJUČEK 

Ker živimo v informacijski dobi, ima računalništvo nepogrešljivo vlogo v današnji družbi. Pri tem je 

kvalitetno osnovnošolsko izobraževanje bistvenega pomena, saj si učenci pridobijo osnovo znanje, na 

katerem bodo gradili v prihodnosti. 

S primerjavo učnih ciljev ACM K12 kurikuluma in slovenskega kurikuluma za računalništvo smo 

ugotovili, da ACM kurikulum pokrije vse minimalne in temeljne učne cilje slovenskega kurikuluma. 

Zahtevnejše znanje predstavlja sklop programiranja, ki se z razliko od drugih tematik izvaja le kot 

dodatna vsebina in je odvisno od zanimanja in predznanja učencev. Iz podrobne analize ACM 

kurikuluma smo ugotovili, da naj bi se učenci seznanili z algoritmi in računalniškem programiranjem 

že v prvi triadi osnovne šole. Tako ugotovimo, da lahko začnemo otroke že zelo zgodaj seznanjati s 

temeljnimi koncepti računalništva in računalniškega razmišljanja ter pri tem uporabimo različne že 

pripravljene izobraževalne igre. Učencem snov približajo s preprostimi primeri iz vsakdanjega 

življenja in nato to znanje v posameznih triadah nadgradijo z zahtevnejšimi algoritmi ter tudi z 

zapisom algoritma v računalniški program. 

Ker se učenci pogosto srečajo z računalništvom šele v zadnji triadi osnovne šole, imajo računalniška 

tekmovanja pomembno motivacijsko vlogo, saj spodbujajo zanimanje učencev za spoznavanje in 

učenje računalništva že od samega začetka šolanja. V Litvi so zato ustvarili mednarodno tekmovanje v 

informacijski in računalniški pismenosti Bober. Tekmovanje Bober spodbuja zanimanje učencev za 

računalništvo, informatiko in za področje informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) na zabaven 

in zanimiv način ter hkrati omogoča primerjavo doseženih rezultatov učencev po Sloveniji in v drugih 

sodelujočih državah. Najpomembnejši del tekmovanja so naloge, ki presegajo poznavanje ukazov 

programske in strojne opreme ter spodbujajo k ustvarjalni rabi sodobnih tehnologij in h globljemu 

razumevanju konceptov, ki so osnova vseh tehnologij. Tematike nalog so povezane z algoritmičnim 

razmišljanjem, informatiko, sestavljankami, računalniško varnostjo in s sociološkim vidikom uporabe 

IKT v družbi. 

Z analizo nalog tekmovanja Bober smo ugotovili, da so na vseh tekmovanjih in kategorijah najbolj 

pogosto preverjeni cilji povezani s poznavanjem in analiziranjem algoritmov ter z njihovo uporabo na 

praktičnih in vsakdanjih primerih. Cilji, ki v nalogah niso bili preverjeni, so vezani na izdelovanje 

izdelkov z uporabo tehnologij in zato niso primerni za naloge na tem tekmovanju, ampak jih je bolje 

uporabiti za preverjanje znanja pri pouku računalništva ali informatike. 

Iz odgovorov anketnega vprašalnika smo ugotovili, da polovica učencev pred tekmovanjem Bober ni 

poznala drugih računalniških tekmovanj in da je le petina na njih že sodelovala. Ne glede na to velika 

večina učencev obiskuje ali so obiskovali različne računalniške predmete in dejavnosti, zato sklepamo, 
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da učenci imajo interes za računalništvo in informatiko, na računalniških tekmovanjih pa do sedaj niso 

sodelovali, ker jih niso poznali. Veliko vlogo pri poznavanju tekmovanj imajo učitelji, saj so tudi za 

tekmovanje Bober skoraj vsi učenci izvedeli od svojih mentorjev. Iz tega razloga je pomembno, da 

učitelje osveščamo o novostih računalniških tekmovanj, npr. na portalu SIO, in jih povabimo k 

sodelovanju. Iz odgovorov smo ugotovili, da so bili mentorji tekmovanja Bober zadovoljni z izvedbo 

in organizacijo ter se veselijo sodelovanja tudi v naslednjem letu. Tudi učencem je bilo tekmovanje 

Bober všeč, saj so dodali, da je bilo tekmovanje zanimivo in zabavno, pohvalili pa so tudi naloge, iz 

katerih so se veliko naučili. V naslednjem letu bodo zato z veseljem sodelovali na tekmovanju in se 

ponovno pomerili z vrstniki v znanju računalništva in informatike. 
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8 PRILOGE 

8.1 PRILOGA A: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČENCE 

8.2 PRILOGA B: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA MENTORJE 

8.3 PRILOGA C: TABELE ANALIZ NALOG TEKMOVANJA BOBER 

8.4 PRILOGA D: ANALIZA NALOG TEKMOVANJA BOBER  

(analizo nalog si lahko pogledate na priloženem CD-ju) 



II 

Priloga A: 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČENCE 

Pozdravljeni! 

Sem Tina Kosovel, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani smer Matematika in računalništvo in v 

okviru diplomske naloge izvajam raziskavo o računalniških tekmovanjih v osnovni šoli. Zato bi te 

prosila, da odgovoriš na spodnja vprašanja. Že vnaprej se ti zahvaljujem za odgovore. 

1. SPOL:    M     Ž 

 

2. RAZRED: ___________ 

 

3. Kako si izvedel/a za tekmovanje Bober? 

 

(a) Od mentorja 

(b) Na spletni strani (kateri? ___________________________________) 

(c) Od prijatelja/sošolca 

(d) Drugo: __________________________________ 

 

4. Zakaj si se odločil/a za sodelovanje na tekmovanju? 

 

(a) Povabila me je učiteljica. 

(b) Prepričal me je sošolec. 

(c) Všeč so mi naloge na tekmovanju. 

(d) Na tekmovanju se naučim veliko novega. 

 

5. Obkroži tekmovanja iz računalništva, ki jih poznaš ali si že slišal/a zanje? 

 

(a) Pascal tekmovanje 

(b) LOGO tekmovanje 

(c) Drugo:___________________________________ 

 

6. Na katerih tekmovanjih iz računalništva si že sodeloval/a? 

 

(a) Pascal tekmovanje 

(b) LOGO tekmovanje 

(c) Drugo:___________________________________ 

 

7. Obkroži katere računalniške dejavnosti ali predmete si obiskoval/a ali obiskuješ? 

 

(a) Računalniški krožek 

(b) Urejanje besedil 

(c) Multimedija 

(d) Računalniška omrežja 

(e) Poletna šola 

(f) Drugo:___________________________________ 

(g) Nobene 



III 

 

8. Ocenite podane trditve o tekmovanju Bober. Obkrožite izbrani odgovor. 

(1 – se zelo strinjam / 4 – se sploh ne strinjam) 

 

  se zelo 

strinjam 

se 

strinjam 

se ne 

strinjam 

se sploh ne 

strinjam 

Tekmovanje je bilo zabavno. 1 2 3 4 

Naloge so bile prelahke. 1 2 3 4 

Naloge so bile težje kot sem pričakoval/a. 1 2 3 4 

Za reševanje nalog sem imel/a premalo časa. 1 2 3 4 

Navodila za reševanje so bila dovolj jasna in 

razumljiva. 
1 2 3 4 

 

 

9. Katera naloga ti je bila na tekmovanju najbolj zanimiva? Zakaj? 

 

 

 

 

10. Katera naloga ti je bila najtežja ali je nisi razumel? Si jo rešil? 

 

 

 

 

11. Ti je bilo tekmovanje všeč?  

 

 

 

 

12. Boš v naslednjem letu ponovno sodeloval/a na Bober tekmovanju? Obkroži odgovor. 

 

DA    NE 

 

 

Hvala za sodelovanje,  

Tina Kosovel 

  



IV 

Priloga B: 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČITELJE 

1. Izberite kategorijo, v kateri tekmujejo vaši učenci?  

(možnih je več odgovorov) 

(a) Bobrček 

(b) Mladi bober 

(c) Bober 

 

2. Kje ste izvedeli za tekmovanje Bober? 

(a) Seznam tekmovanj 

(b) Od kolega učitelja oz. učiteljice 

(c) Zraven sem že od samega začetka 

(d) SIO 

(e) Drugo:_______________ 

 

3. Ste pred tekmovanjem dobili dovolj podatkov o tekmovanju? Obkrožite izbrani odgovor. 

DA  NE 

4. Kje ste dobili največ informacij o tekmovanju? 

(a) Na spletni strani bober.acm.si oz. bober.acm.si/bober 

(b) Na tujih spletnih straneh 

(c) Pri kolegih, ki so že sodelovali pri Bobru 

(d) Drugje:_____________________________ 

 

5. Če ste se skupaj z učenci pripravljali na tekmovanje, prosim povejte, kako so priprave potekale.  

 Šolsko Državno 

Nismo se posebej pripravljali.   

Reševali smo naloge z lanskega tekmovanja Bober.   

Reševali smo naloge, ki smo jih našli na tujih straneh tekmovanja.   

Drugo:________________   

 

  



V 

6. Ocenite dana mnenja o nalogah na Bober tekmovanju. Obkrožite izbrani odgovor. 

 

 
Se zelo 

strinjam 

Se 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Se sploh 

ne 

strinjam 

Ne vem, 

nisem si 

jih ogledal 

Naloge so zabavne. 1 2 3 4 5 

Naloge so uporabne tudi pri pouku. 1 2 3 4 5 

Naloge so bile preveč zahtevne. 1 2 3 4 5 

Navodila pri nalogah niso jasna. 1 2 3 4 5 

Naloge so dobrodošel pripomoček za 

popestritev pouka. 
1 2 3 4 5 

Naloge so premalo zahtevne. 1 2 3 4 5 

 

7. V kakšni meri bi radi sodelovali pri izvedbi tekmovanja Bober? (možnih več odgovorov) 

(a) Organizacija tekmovanja na šoli oz izvedba 

(b) Prevajanje nalog 

(c) Izbiranje nalog 

(d) Sestavljanje nalog 

 

8. Bi tekmovanje priporočili kolegu? Obkrožite izbrani odgovor. 

DA  NE 

9. Prosili bi vas, da nam zaupate svoje mnenje o tekmovanju Bober. Veseli bomo tako kritik kot tudi 

pohval. Dobrodošli pa so tudi predlogi, kako lahko v prihodnosti tekmovanje še izboljšamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



VI 

PRILOGA C: 

Tabela 15: Analiza učnih ciljev po ACM kurikulumu v poskusnem tekmovanju 

Cilj Bobrček 
Mladi 

bober 

Skupna vsota 

različnih nalog 
Odstotek 

Cilj 35 11 11 16 69,57 

Cilj 24 11 10 16 69,57 

Cilj 32 10 11 15 65,22 

Cilj 37 10 9 13 56,52 

Cilj 23 4 7 8 34,78 

Cilj 38 2 2 3 13,04 

Cilj 14 1 2 3 13,04 

Cilj 3 1 2 3 13,04 

Cilj 12 2 2 2 8,70 

Cilj 31 0 2 2 8,70 

Cilj 18 2 0 2 8,70 

Cilj 2 0 2 2 8,70 

Cilj 13 1 1 2 8,70 

Cilj 1 2 0 2 8,70 

Cilj 26 1 1 2 8,70 

Cilj 25 1 1 1 4,35 

Cilj 7 0 1 1 4,35 

Cilj 27 0 1 1 4,35 

Cilj 9 1 0 1 4,35 

Cilj 16 1 0 1 4,35 

Cilj 6 1 0 1 4,35 

Cilj 10 1 0 1 4,35 

Cilj 8 0 1 1 4,35 

Cilj 21 0 1 1 4,35 

Cilj 15 0 1 1 4,35 

Cilj 22 0 1 1 4,35 

 

 



VII 

Tabela 16: Analiza učnih ciljev po ACM kurikulumu v šolskem tekmovanju 2011/2012 

Cilj Bobrček Mladi bober Bober 
Skupna vsota 

različnih nalog 
Odstotek 

Cilj 24 12 12 12 25 86,21 

Cilj 35 12 11 12 25 86,21 

Cilj 32 12 11 11 25 86,21 

Cilj 37 8 7 10 19 65,52 

Cilj 23 8 6 9 19 65,52 

Cilj 38 3 3 1 7 24,14 

Cilj 34 1 1 5 5 17,24 

Cilj 6 2 2 1 2 6,90 

Cilj 26 2 2 1 2 6,90 

Cilj 15 2 2 1 2 6,90 

Cilj 14 2 2 1 2 6,90 

Cilj 7 1 1 1 1 3,45 

Cilj 8 1 1 1 1 3,45 

Cilj 3 1 1 1 1 3,45 

Cilj 22 1 1 1 1 3,45 

Cilj 36 1 1 1 1 3,45 

Cilj 33 1 1 1 1 3,45 

Cilj 9 0 1 1 1 3,45 

Cilj 1 0 1 1 1 3,45 

Cilj 20 0 1 1 1 3,45 

Cilj 13 0 1 1 1 3,45 

 

 

 

 

 

 



VIII 

Tabela 17: Analiza učnih ciljev po ACM kurikulumu v državnem tekmovanju 2011/2012 

Cilj Bobrček 
Mladi 

bober 
Bober 

Skupna vsota 

različnih nalog 
Odstotek 

Cilj 24 11 11 14 27 84,38 

Cilj 35 10 11 14 26 81,25 

Cilj 32 9 11 14 25 78,13 

Cilj 37 7 9 12 21 65,63 

Cilj 23 7 9 12 21 65,63 

Cilj 38 2 0 4 6 18,75 

Cilj 34 2 2 1 4 12,50 

Cilj 6 2 2 1 3 9,38 

Cilj 13 3 2 0 3 9,38 

Cilj 15 1 2 1 2 6,25 

Cilj 7 2 1 1 2 6,25 

Cilj 26 1 2 1 2 6,25 

Cilj 9 2 1 0 2 6,25 

Cilj 1 2 1 0 2 6,25 

Cilj 18 2 1 0 2 6,25 

Cilj 14 1 2 0 2 6,25 

Cilj 12 0 0 1 1 3,13 

Cilj 3 0 1 0 1 3,13 

Cilj 21 1 0 0 1 3,13 

Cilj 10 1 0 0 1 3,13 

 

  



IX 

Tabela 18: Analiza učnih ciljev po ACM kurikulumu v šolskem tekmovanju 2012/2013 

Cilj Bobrček 
Mladi 

bober 
Bober 

Stari 

bober 

Skupna vsota 

različnih nalog 
Odstotek 

Cilj 32 14 14 14 14 35 97,22 

Cilj 35 14 14 14 14 35 97,22 

Cilj 24 14 14 14 14 35 97,22 

Cilj 23 13 13 12 12 31 86,11 

Cilj 37 12 11 11 12 28 77,78 

Cilj 38 4 2 7 6 12 33,33 

Cilj 34 3 4 4 4 7 19,44 

Cilj 12 0 0 1 1 2 5,56 

Cilj 14 1 1 1 1 1 2,78 

Cilj 22 1 1 1 1 1 2,78 

Cilj 4 1 1 1 1 1 2,78 

Cilj 21 1 1 1 1 1 2,78 

Cilj 6 1 1 1 1 1 2,78 

Cilj 3 0 1 1 1 1 2,78 

 

 


