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Povzetek 
 

Eden najpomembnejših vidikov zagotavljanja kvalitetnega ţivljenja za nas in za naše potomce 

je skrb za okolje. Namen diplomskega dela je spoznati moţnosti za ozaveščanje in 

izobraţevanje o okolju skozi razširjen medij računalniških iger. 

 

V prvem delu se delo ukvarja z vprašanjem, kako človek vpliva na okolje in kakšne so 

posledice dandanašnjega ravnanja. Izkaţe se, da ima odločilno vlogo izobraţevanje o okolju.  

 

Diplomsko delo se nato osredotoči na raznovrstne metode in cilje znotraj okoljskega 

izobraţevanja. Mesto znotraj izobraţevanja najdejo računalniške igre in proučevanje 

njihovega vpliva.  

 

V delu je bil narejen tudi pregled obstoječe ponudbe spletnih izobraţevalnih iger. Iskali smo 

igro, ki bi ustrezala visokim standardom okoljskega izobraţevanja, a je nismo našli. Igre 

praviloma predstavljajo samo delček velike zgodbe o uničevanju našega planeta. Pri pregledu 

smo se osredotočili na izobraţevalni vidik iger. Dobršen del pa namenili tudi uporabniškim 

vmesnikom, njihovi dobri uporabi in testiranju. 

 

Zadnji del je namenjen osrednjemu cilju diplomskega dela in sicer izdelavi in vrednotenju 

igre z okoljsko tematiko. Igra je izdelana s pomočjo programa Adobe Flash Cs4 in 

programskim jezikom ActionScript 3.0. Predstavljena je iz tehnične in vsebinske plati in je 

tudi priloţena diplomskemu delu. Rezultati vrednotenja so pokazali, da igra dosega 

zastavljene cilje iz vidika izobraţevanja in tudi iz vidika uporabe uporabniškega vmesnika. 

 

Diplomsko delo predstavlja vpogled v visoke standarde okoljskega izobraţevanja in jim 

poskuša slediti z izdelavo spletne igre. Pri tem prikaţe, da je Adobe Flash ustrezna izbira za 

izdelavo izobraţevalnih vsebin in obenem predstavi izobraţevalne igre kot potencialen 

izobraţevalni medij z nekaj resnimi omejitvami. 
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Environmental educational games 

 

Abstract 
 

One of the main concepts to encourage quality living for us and our children is care for the 

environment. This work concentrates on possibility for environmental education through the 

popular media of computer games. 

 

The first part is trying to answer the question, how humans are nowadays effecting 

environment and what are the consequences of our behaviour. The main finding is that 

education plays a big role when trying to prevent pollution.  

 

Afterwards, it presents different goals and methods of environmental education and is later 

focused on influence of computer games in education.  

 

Review of current internet environmental games is done, while seeking a game which would 

incorporate high standards of environmental education. Due to presenting mostly narrow 

insight on the big story of polluting our planet, the ideal environmental game was not found. 

Main focuses in this part were also exploring educational parts of games and also user 

interfaces, their good use and testing.     

 

The main goal of this thesis was to design and to program internet based environmental 

computer game. The game was created in Adobe Flash Cs4 and its Action Script 3.0. It's 

presented through technical view and its content. Evaluation of game is done through 

educational evaluation and through user interface testing. The game is added to this diploma 

thesis. Evaluation shows that the goal of creating educational game was achieved. And also 

the results of user interface testing show that interaction is good in most cases.  

 

This work presents insight into high standards of environmental education and tries to keep up 

to them, while designing the browser game. By creating educational software using Adobe 

Flash, makes decisions on which tool to use to create educational material, easier. It also 

presents the potential usefulness of educational games and their important disadvantages.  

 

KEY WORDS: 
 

Environmental education, multimedia, object programming, browser games, Adobe Flash 
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1 UVOD 
 

Napredek v znanosti in tehniki nas je pripeljal v čase, ko se je industrija prilagodila 

posameznemu potrošniku [1]. Polne police vseh vrst različnih produktov čakajo na določeno 

skupino kupcev. V mnoţici izdelkov, je postal pomemben dejavnik odločitev za nakup 

predvsem zunanji izgled, ki naj bi odraţal kvaliteto in primernost izdelka. Trajnost, 

zanesljivost, moţnost enostavnega popravila, moţnost reciklaţe, pa so postale zanemarljive 

kvalitete pri izbiri ţelenega produkta. Ob kupljenem produktu vedno kupimo še vsaj en kos 

embalaţe. Tako dobimo poleg hitro pokvarljivih izdelkov, še mnoţico zavitkov in ovitkov, ki 

ţe takoj pristanejo v košu za smeti. Ne mine dolgo, ko se jim pridruţi še vsebina. Povprečna 

ţivljenjska doba mobilnega telefona v ZDA je 18 mesecev [2]. 

 

Na posvetovanju evropskih okoljskih svetov februarja 2001, je bilo med drugim ugotovljeno, 

da še posebej ogromne količine odpadkov pritiskajo na urbana okolja in ne samo, da niso v 

skladu z globalno, trajnostno in sonaravno politiko, temveč jo ovirajo in onemogočajo [3]. 

 

Odpadki se znajdejo na deponijah, v naravi okrog nas, del pa se jih reciklira. Kje bodo končali 

odpadki, je odvisno predvsem od ozaveščenosti posameznega potrošnika, od ekonomskih 

moţnosti in zavesti druţbene organiziranosti. 

 

Ozaveščanje je ključno za dobrobit druţbe, ki se bori z vedno večjim problemom kopičenja 

odpadkov, pa naj bo to od plastične embalaţe, do nevarnih, zdravju škodljivih industrijskih 

odplak in plinov. 

 

1.1  OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA 

 

Razvoj bi lahko smatrali kot aksiom smisla današnjega časa. Pripeljal nas je tudi v 

informacijsko dobo, dobo računalniških in internetnih tehnologij, čas ko je širšim mnoţicam 

omogočena uporaba številnih informacij. 

 

Druga plat razvoja je pripeljala do poplave mnoţice različnih produktov, od hrane do 

visokotehnoloških kamer, prilagojenim različnim profilom potrošnika. Medtem ko postajajo 

trajnost, ponovna uporaba, kvaliteta izdelkov, sekundarnega pomena za zunanjim izgledom, 

se v naši okolici nabirajo neizmerljive količine odpadkov. Od nedolţnih embalaţ, v katere so 
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zaviti produkti, pa do nevarnih, zdravju škodljivih odpadkov. Tovarne, kjer izdelujejo 

potrošniške izdelke, v borbi s konkurenco in z ciljem čim večjega dobička, spuščajo v naravo 

ogromne količine škodljivih snovi različnih agregatnih stanj. Obenem pa trošijo še ogromne 

količine energije. Pri pridobivanju energije teţko zanemarimo vpliv na okolje in odpadke, ki 

pri tem nastajajo. 

 

Tako pogoltna rast in razvoj sproţata nove in nove potrebe po ogromnih količinah energije, 

izdelkih in povzročata vedno več odpadkov. 

 

Diplomsko delo posega v področje ozaveščanja oz. izobraţevanja javnosti o problemih in 

ravnanju z odpadki. Načinov za ekološki nagovor je dandanes veliko. Od plakatov, nagradnih 

iger, preko kampanj, raznih sloganov, pa do večpredstavnosti. Pri zadnji zvrsti igra  

računalništvo ključno vlogo. Večpredstavnost ponuja kar nekaj moţnosti za prikaz, 

predstavitev, za doseganje določene skupine ljudi. Na primer animacije, simulacije, pasice, 

pojavna okna, elektronske prosojnice in tudi računalniške igre, oziroma v našem primeru  

izobraţevalne računalniške igre.      

 

Internet in največ uporabljena usluga medmreţje, je zaradi mnoţične uporabe dober kanal za 

doseganje velike mnoţice  uporabnikov. V diplomskem delu se osredotočamo na programsko 

orodje Adobe Flash in na programsko platformo Actionscript 3.0 s katero izdelamo okoljsko 

izobraţevalno igro. 

 

Del diplomskega dela predstavlja pregled in opis okoljsko izobraţevalnih iger, katere lahko s 

pomočjo spletnega brskalnika, igramo in se izobraţujemo brezplačno na svetovnem spletu. 

 

1.2 NAMEN IN CILJI DELA 

 

Ukvarjanje z okoljsko problematiko zadeva široko populacijo ljudi. Reševanje problema 

znotraj okvira internetnih tehnologij, pa omogoča, da se v ta proces vključijo tudi 

zainteresirani uporabniki interneta, ne le kot pasivni opazovalci, ampak tudi aktivno s svojimi 

prispevki, ki opozarjajo na probleme lokalnega in tudi širšega okolja. Problem je aktualen ţe 

sedaj. Pričakujemo, da se bo aktualnost v prihodnosti še občutno povečevala. 

 

V diplomskem delu raziskujemo polje internetnih okoljsko izobraţevalnih iger. Raziskujemo 
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primernost take metode za ozaveščanje in izobraţevanje, iščemo pomanjkljivosti  in 

poskušamo znotraj Adobe Flash platforme raziskati moţnosti in načine za izdelavo primerne 

igre. Igro tudi izdelamo in pokaţemo, da bi to okolje in metodo, lahko uporabljali v 

izobraţevalne namene. 

 

Temeljni namen diplomskega dela je raziskati in proučiti primerno programsko opremo za 

praktično izdelavo izobraţevalne igre na področju okoljskega izobraţevanja in ozaveščanja. 

 

Zastavili smo si naslednje cilje (C1-4): 

C1: Proučiti delovanje Adobe Flash CS4 s platformo in jezikom ActionScript 3.0.  

C2: Raziskati ţe obstoječe okoljsko izobraţevalne igre na spletu. 

C3: Raziskati potencial spletnih iger v smislu izobraţevanja 

C4: Izdelati in ovrednotiti okoljsko izobraţevalno igro.  

 

1.3 METODOLOGIJA DELA 

 

Pri  izdelavi diplomskega delaje uporabljena metoda analize domače in tuje literature, 

pridobljene iz različnih internetnih in knjiţnih virov. 

 

Za izdelavo pregleda iger sta uporabljeni metoda opazovanja in metoda preizkušanja. 

 

Pri izdelavi igre je uporabljeno več metod. Analiza literature, uporaba vodnikov, uporaba 

pisnih navodil in analiza podobnih projektov (analiza kode). 

 

Za vrednotenje igre smo uporabili anketni vprašalnik na vzorcu 59 oseb. Kontrolni vprašalnik 

je rešilo 24 oseb. Podatke smo zbirali s pomočjo elektronske pošte in spletnega obrazca 

storitve Google Docs. Anketiranim je bila poslana okoljska spletna igra s priloţeno anketo. 

Podatke smo obdelali s programom Open Office Calc. Rezultate smo predstavili s pomočjo 

grafov in opisno.  

 

1.4 PREGLED VSEBINE OSTALIH POGLAVIJ 

 

V drugem poglavju obravnavamo moţnosti in načine za predstavitev okoljske tematike. 

Poglavje vsebuje pregled različnih kanalov za izobraţevanje in kako danes organizacije 
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dosegajo potencialne uporabnike. Predstavljena je teoretična podlaga za uvedbo računalniških 

iger v izobraţevanje oziroma ozaveščanje. 

 

V tretjem poglavju pregledamo, opazujemo in proučimo trenutno ponudbo okoljsko 

izobraţevalnih iger na medmreţju. 

 

Četrto poglavje vsebuje predstavitev praktičnega dela diplomskega dela, igro izdelano na 

Flash osnovi, predstavljena je ideja za njen nastanek, potek izdelave in osnovni način 

delovanja programske kode. 

 

V petem poglavju ovrednotimo izdelano igro z merjenjem uporabniške izkušnje. Uporabljena 

je bila tehnika anketnega vprašalnika. Igro ovrednotimo tudi iz izobraţevalnega vidika. 

 

V diskusiji sledi kritična razprava doseganja zastavljenih ciljev. Zaključek poda strnjene misli 

in utemeljitev smiselnosti uporabe izobraţevalnih iger na področju okoljske vzgoje in 

izobraţevanja. 
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2 OKOLJSKA VZGOJA IN IZOBRAŢEVANJE 
 

 

Ozaveščanje je poskus spreminjanja in izboljševanja privzgojenih in zakoreninjenih navad. 

Da se nek obstoječ miselni vzorec spremeni, je potrebno veliko časa in napora. Informacije o 

svetu človek pridobiva ţe od prvega dne svojega ţivljenja. Vključeni v sistem vrtcev, šol in 

medijev, skozi odraščanje pridobivamo informacije in si sestavljamo vsak svojo podobo sveta 

in ţivljenja okrog nas. V morju podatkov, ki so posledica različnih interesov (kapitalski, 

politični, trgovski), je naloga še teţja, saj se posameznik-potrošnik teţko odloči, da bi lastni 

potrošniški interes zamenjal za priznavanje problema in vloţil trud v reševanje [4]. 

 

Prenos znanja je ključ za reševanje problemov okolja. Za ustrezno posredovanje znanja v 

celoten sistem, je potrebno izobraţevanje mladih in odraslih, hkrati s celovitejšo okoljsko 

ozaveščenostjo in odgovorno drţo do narave, soljudi, sedanje in prihodnjih generacij. 

 

V Sloveniji ima ozaveščanje v odnosu do okolja razmeroma dolgo tradicijo. Nosilno vlogo so 

v preteklosti odigrala predvsem nekatera društva. Za ozaveščanje so pomembne tudi nevladne 

okoljske organizacije, ki so pomembni akterji pri reševanju okoljskih problemov [5]. 

 

2.1 OKOLJE IN ČLOVEK 

 

Človek, homo sapiens sapiens, naj bi se razvil na Zemlji pred  pribliţno 200.000 leti v Afriki 

[6]. To je okoli 3500 milijonov let odkar se je pojavilo ţivljenje in 525 milijonov let  odkar so 

se pojavili prvi nevretenčarji. Pri tem upoštevamo teorijo evolucije [7]. Preden je človek 

zasedel svoje mesto na ţivalski časovni premici, kjer sicer predstavlja zelo kratek delček, je 

moralo preteči ogromno časa za delovanje naravnih procesov, zgoditi pa se je moralo tudi 

nekaj preobratov. Človek ima sedaj častno mesto na vrhu piramide razvoja vrst. 

 

Ob razvoju rastlinskih in ţivalskih vrst, se je razvijalo tudi okolje, atmosfera, vegetacija, 

spreminjala se je podoba Zemlje. En izmed ključnih preobratov v zgodovini atmosfere se je 

zgodil, ko zgodnje modro zelene alge (bakterije), začnejo s pomočjo fotosinteze, izrabljati 

energijo sonca. Pri fotosintezi molekule H2O (vode) in CO2 (ogljikov dioksid) pretvarjajo v 

trdne ogljikove snovi in O2 (molekula kisika v zraku). Do takrat je bila raven CO2

 

v atmosferi
 

višja in ni vsebovala O2, ki je sedaj pogoj za ţivljenje ogromnemu številu vrst [8]. Očitno je, 
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da je ţivljenje (vrsta bakterij) na Zemlji vplivalo na stanje (snovna razmerja, temperatura) v 

neţivi naravi. Zaradi svojega obstoja in svojih „odvečnih produktov“ je povzročilo procese, ki 

so vodili v spremembe.   

 

Primerov, kako je razvoj človeške civilizacije obremenil okolje, katerega posledice so vidne 

še danes, je verjetno kar nekaj. En izmed teh se je zgodil na območju Stare Grčije. Ljudje so z 

izrabo tal povzročili erozijo prsti, s tem pa postopno dezertifikacijo. Začelo je postopoma 

primanjkovati hrane, ker polja niso bila sposobna nahraniti velike populacije. Starih Grkov 

danes ni več, ostalo je njihovo znanje, ideje, ostale so pa tudi puščave, nezmoţne preţivljati 

ljudi [9]. 

 

Drug primer se je zgodil na Velikonočnem otoku, znanem po mogočnih več tonskih kipih na 

travnatih obalah. Ključni vir razvoja na otoku je bila raba lesa, iz katerega so izdelovali vse 

ključne tehnične pripomočke. S pomočjo lesa so premikali tudi slavne kipe. Pomembni so bili 

tudi leseni kanuji, s katerimi so si zagotovili zadosten ulov rib, ki so predstavljale velik del 

prehrane. Zadnje drevo so posekali borih nekaj desetletij pred prihodom belcev v 17. stoletju. 

Civilizacijo so našli malo pred izumrtjem, razjedale so jo lakota in epidemije kanibalizma 

[10]. 

 

Zgodbi sta poučni za iskanje primerjav z današnjim časom. Rodovitna prst in les sta bila 

pomembna naravna vira, lahko bi ju primerjali z vodo in nafto. Obe dobrini danes 

predstavljata velika in naraščajoča problema, s katerim se in se bo soočala naša civilizacija. 

 

Strinjamo se torej, da ţe golo izrabljanje virov (surovine, energija) obremenjuje okolje in ga 

spreminja. Gospodarstva po svetu v iskanju čim večje rasti, produktivnosti in dobička,  

proizvajajo poleg vseh „dobrin“ tudi ogromno količino nezaţelenih „odvečnih produktov“. 

Koliko nečesa vloţimo, je neposredno povezano s tem koliko drugega bomo iz tega 

proizvedli. Ravno tako, kot nastaja stranski produkt kisik pri modro zelenih algah, postajajo 

raznovrstni odpadki tudi del našega okolja. Dvomimo, da je „vdihavanje, hranjenje in pitje 

različnih agregatnih stanj mobilnih telefonov“ zdravju neškodljiva dejavnost in se sprašujemo 

po zgledu Dareda Jarmonda, kaj si je mislil tisti zadnji domačin na Velikonočnem otoku 

takrat, ko je sekal zadnje drevo? 
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2.2 ZAKAJ JE OZAVEŠČANJE TUDI IZOBRAŢEVANJE O OKOLJU 

 

Slovar Slovenskega knjiţnega jezika pravi: ozavestiti; narediti, povzročiti, da kdo kaj spozna, 

se česa zave ter povzročiti, da kdo kritično presoja, spoznava svoja in tuja dejanja, mnenja ali 

čuti odgovornost zanje [11]. 

 

Iz tega sledi razlika med ozaveščeno in neozaveščeno druţbo. Ozaveščena druţba je tista, ki 

je spoznala, se zaveda, kritično presoja in spoznava, ima mnenje in čuti odgovornost za svoja 

in tuja dejanja. Predpostavimo, da neozaveščeni druţbi manjkajo prav te lastnosti. Cilj 

ozaveščanja  je premagovanje teh razlik. 

 

Ţe iz same slovarske definicije je razvidno, da za ozaveščanjem stojijo cilji iz različnih 

področij. Imeti mnenje in kritično presojati povezujemo s kognitivnim, spoznavnim 

področjem. Čutiti odgovornost pa poveţemo s čustveno-motivacijskim področjem. Dodajmo 

še akcijsko-spretnostno področje in ga poveţimo s spremembami in nadgrajevanjem veščin in 

spretnosti [12]. 

 

Zaradi razvrščanja in določanja ciljev vsebine, ki je ključ ozaveščanja, se obrnimo v teorijo 

razvrščanja kognitivnih ali spoznavnih procesov ter čustveno-motivacijskih. To  doseţemo s 

pomočjo Bloomove taksonomije. 

 

Ţelimo ugotoviti, kaj je primerno kot vsebina, ţelimo postaviti minimalne standarde in kaj naj 

bi vključevala akcija za ozaveščanje. Cilj Bloomove taksonomije je motivirati učitelje, v 

našem primeru je to avtor projekta,  na osredotočanje na vsa tri področja in s tem prispevati k 

celostnem (holističnem) pogledu [13]. 

 

Tudi cilji opredeljeni v okviru mednarodnega projekta ENSI med drugim opredeljujejo,  da 

okoljska vzgoja sloni na interdisciplinarnem učenju in pridobivanju dinamičnih učnih 

lastnosti [14]. 

 

Napredek pri prepletenem in večplastnem ozaveščanju, oziroma okoljskem izobraţevanju, 

Friderik Vester imenuje razvijanje mreţnega mišljenja. Pri tem je pomembno, da se razvija v 

smer spoznavanja odnosov, spoznavanja globljih povezav in spoznavanje celote. Vester pravi, 

da so največji sovraţnik mreţnega mišljenja, izolirana, med seboj nepovezana znanja iz 



8 

 

področja logično analitičnega mišljenja [15]. 

 

2.2.1 Prepletenost in večplastnost področij, cilji, o ključnih ciljih 

 

Prvo izmed prepletenih področij je spoznavno. Bloom ga deli v več kategorij; od manj 

zahtevnih (znanje, razumevanje, uporaba) do bolj zahtevnih (analiza, sinteza, vrednotenje). 

 

Marentič-Poţarnikova  izpostavi nekaj ciljev [14]: 

 Spoznavanje linearnih povezav med pojavi (večja poraba embalaţe, več odpadkov). 

 Spoznavanje drugih oblik nelinearnih povezav med pojavi in povezave z negativno ali 

pozitivno povratno zanko (hektarski donos v primerjavi s porabo gnojil, poraba 

avtomobila v odvisnosti od hitrosti, zanke v povezavi z vzdrţevanjem ravnoteţja 

sistema). 

 Spoznavanje pojma kritična ali mejna vrednost (samočistilne sposobnosti rek in morja 

imajo kritično vrednost, povezava s pojmom neprestane rasti, na primer gospodarske). 

 Razvijanje kritičnega in ustvarjalnega mišljenja (spoznavanje problemov iz več zornih 

kotov, konflikti interesov, konflikti trajnost-kratkoročne ekonomske koristi). 

 Oblikovanje stališč in vrednot (ozaveščanje (razumemo kot ozaveščanje drugih), 

solidarnost, varčnost, odnos do okolja ali soljudi). 

 

Drugo prepleteno področje je čustveno-motivacijsko. Marentič-Poţarnikova omenja 

predvsem pozitivna čustva v povezavi z dojemanjem narave. Ta čustva so spoštovanje, 

občudovanje, čudenje nad naravo in ţivljenjem. V povezavi z naravo so povezana tudi 

negativna čustva. Ob misli na neizbeţno apokalipso se pojavi tesnoba in zaskrbljenost. 

Pomembno je, da negativna čustva ne bi prevladala [14]. 

 

Tretje akcijsko-spretnostno področje pokriva zadnjo fazo reševanja problematike. Einsteinova 

misel je bila, da se problema, ki smo ga ustvarili z razmišljanjem, ne da tudi rešiti z 

razmišljanjem, ampak samo z udejanjanjem v stvarnosti, delom. Omenimo samo mnoţične 

čistilne akcije, okoljsko delovanje v raznih skupnostih in društvih ter  delovanje na osebni 

ravni za dobro okolja [16]. 

 

2.3 CILJNE SKUPINE IN METODE OKOLJSKEGA IZOBRAŢEVANJA 

 

Termin ciljne skupine smo si izposodili iz področja marketinga in oglaševanja. Uporablja se 
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za opis potencialnega trga. Trg in oglaševanje se prilagaja določeni skupini ljudi, za doseganje 

boljše učinkovitosti, večjega števila potrošnikov, glavno pa je doseganje večjega profita. 

Zavedamo se druţbene heterogenosti in potreb prilagajanja skupinam, določenim po starosti, 

izobrazbi, spolu, poklicu, zdravju, okolju, druţbeni vključenosti, druţbenemu razredu, stopnji 

ozaveščenosti, učnemu stilu, itd... Metoda ozaveščanja, ki je učinkovita za eno ciljno skupino, 

ni nujno učinkovita za drugo. 

 

Pa si izposodimo še eno misel: „Na vesoljski plovilu Zemlja ni potnikov, vsi smo člani 

posadke“ [17]. 

 

S tem namigujemo na potrebo po vsesplošni vključenosti v okoljsko naravnane projekte. 

Različne ciljne skupine naj bi zato pokrile čim večji druţbeni spekter,  prilagodile naj bi se 

profilu posameznika ali skupine. Pri tem ostajajo cilji  podobni, spreminja se le metoda 

nagovora, posredovanja oziroma izobraţevanja. 

 

S formalno okoljsko vzgojo se  ukvarjajo načrtovalci učnih načrtov. Ločeno po ustanovah se 

uvajajo se tako imenovani „eko“ programi za vrtce, osnovne šole, strokovne šole, gimnazije 

(ekošole, ekogimnazije). Trudijo se z uvedbo, da bi bile okoljske vsebine obvezni del 

visokošolskih in podiplomskih programov. [14]   

 

Metode v formalnem izobraţevanju literatura primarno priporoča za uspešno doseganje 

kompleksnih ciljev znotraj izobraţevalnih ustanov. Premik naj bi bil v smeri, da poslušalec ni 

samo prejemnik znanja, ampak da se aktivno vključi v prenos [14]: 

 sodelovalno učenje, 

 dialogi, razprave, diskusije, debate, 

 projektno delo, 

 simulacije, didaktične igre, igre vlog, 

 neposredne izkušnje v naravi, 

 okoljske akcije. 

 

Fefer se v svoji knjiţici, osredotočeni na problematiko odpadkov, ciljne skupine deli na [4]:   

 otroci (5-11 let), 

 mladostniki (11-17), 

 drugi člani gospodinjstev. 
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Navodila za izbiro metod pri tretji skupini (drugi člani), govorijo predvsem o problemih in 

muhah odraslih posameznikov, ki so ţe sestavili svoje miselne vzorce. Problemi so povezani s 

prenosom znanja in čustvenih komponent. Rešitev za to so metode znotraj javnih medijev, ki 

upoštevajo  pomemben faktor časovnih omejitev. Ozaveščanje se zato omeji na nekaj minutne 

oddaje na televiziji in radiu. Tiskani mediji naj bi vsebovali kratka sporočila in članke [4]. 

 

Avsec in Kaučič v okviru EU projekta COMBAT (na kompetencah zasnovano usposabljanje 

na področju okoljske problematike) ciljno skupino opredelita z „ljudje“ in navedeta naslednje 

metode in pristope [5]: 

 plakati, oglasi, razglednice, 

 spletne igre, 

 ulične zabave in „eko maskote“, 

 publikacije, 

 video gradiva, 

 projekti, 

 eko srečanja, 

 natečaji in nagradne igre. 

 

Kot omejitve pri metodah, navajata pomanjkanje motivacije pri ljudeh in zato priporočata 

nagrade, kot dodatno spodbudo/motivacijo k okoljski akciji. Pozitivno ovrednotita prenos 

okoljske zavesti iz izobraţevalnega okolja (šole) v lokalno skupnost. 

 

Priporočata uporabo naslednjih javnih medijev [5]: 

 tiskano gradivo, 

 radio, 

 televizija, 

 internet. 

 

Sprašujemo se, kako bi s tako razdrobljenim sporočanjem (časovne omejitve), ohranili 

osnovni cilj, o katerem smo pisali v prejšnjem poglavju, to je celovit, holističen pogled, kot 

bistvo okoljskega izobraţevanja. 

 

Ob teţnji, da bi v proces celovitega ozaveščanja vključili vse posameznike, opazimo 
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pomanjkljivosti pri nekaterih metodah, ker ne dosegajo ciljev iz višjih kategorij taksonomije 

spoznavnih procesov. Avtor ima mnenje, da zgolj samo podajanje informacij in navodil ne 

izpolnjuje kompleksnih in večplastnih ciljev okoljske vzgoje in ozaveščanja. 

 

Metoda igre (računalniške, didaktične, spletne, simulacije) je omenjena in priporočena tako na 

področju metod formalnega izobraţevanja, kot tudi na področjih neformalnega, javnega 

izobraţevanja in ozaveščanja. 

 

2.4 IGRE (RAČUNALNIŠKE, VIDEO) 

 

So zelo dobra metoda v okoljski vzgoji, ker premoščajo prepad med knjiţnim, teoretičnim 

znanjem in kompleksno resničnostjo. Prevzemanje določenih vlog v igrah (urbanisti, 

kmetovalci), pripomore k boljšemu in bolj kompleksnemu razumevanju (različni zorni koti, 

konflikti). Tekmovalni duh lahko prispeva potrebno motivacijo za vztrajanje. Dobre igre 

prostovoljno povezujejo druţbena in naravoslovna znanja, krepijo aktivnosti na spoznavnem, 

čustvenem in akcijskem področju [4]. 

 

Računalniške ali video igre? 

 

V literaturi se dostikrat pojavljata izraza video in računalniške igre. Video igre so lahko 

računalniške igre in obratno. S terminologijo in z definiranjem se ne bomo ukvarjali, saj ni 

pomembno za rezultat našega dela. Naj omenimo samo, da se izraz računalniške povezuje z 

igrami za osebne računalnike, ki so največkrat uporabljene naprava za igranje. Video igre pa 

povezujemo s tem kar vidimo in slišimo na zaslonu, torej interaktivni video. V preteklosti so 

bile znane tudi audio igre. Dandanes je moţno igrati računalniške igre oziroma video igre na 

različnih napravah (osebni računalnik, igralne konzole, mobilni telefoni, mini igralne enote).    

 

Računalniške igre so v zadnjih 30-ih letih doţivele pravi globalni razmah. Resne znanstvene 

raziskave na tem področju so še v razmeroma zgodnjih časih. Aarseth označi leto 2001 kot 

„Leto Ena“ za raziskovanje računalniških iger [18]. Pojavlja se veliko oblik definicij, 

različnih opisov, terminov, kaj točno računalniška, oziroma video igra je. Esposito v iskanju 

strnjene in preproste definicije predlaga naslednjo: 

 

Video igra je igra katero igramo s pomočjo audio-vizualnega aparata in je lahko zasnovana 
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na zgodbi [19]. 

 

Foss et al predlagajo drugačno definicijo: 

 

Računalniška igra je ustvarjena v računalniško vodenem virtualnem okolju, je v interakciji z 

igralcem (igralci), ki poskuša (jo) dosegati določene cilje [20]. 

 

2.4.1 Razvoj računalniških iger 

 

Vzporedno s hitrim razvojem strojne in programske opreme ter z mnoţično dostopnostjo, so 

se razvijale tudi igre. Prvo igro z imenom Tic-Tac-Toe (na sliki 1), je odigral Douglas leta 

1952,  na računalniku z vakuumsko elektronsko cevjo [21]. 

 

 

Slika 1: Tic Tac Toe iz leta 1952 [22] 

 

Računalniki so bili ţe v svojih zelo začetnih časih, v 1940-ih do 1970-ih letih, uporabljeni kot 

sredstva za izobraţevanje. Uporabljali so jih za usposabljanje pilotov in posadke za simulacije 

letenja, simulacijo delovanja letalnih pripomočkov (radar), vendar to ne smemo obravnavati 

kot igre, temveč zgolj kot takojšnje izkoriščanje potenciala računalnikov za izobraţevanje 

[23]. 

 

V 1970-h se je zgodila komercializacija, osebni računalniki so začeli prihajati v domove, 
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podjetje Atari je proizvedlo igre v različnih ţanrih, arkadne, avanture in dirkalne igre. Leta 

1983 je trg pokupil celo 22 milijonov osebnih računalnikov Commodore 64. Leta 1989 je 

izšla igra SimCity, simulacija strategije izgradnje mestnega okolja, ki temelji na razumevanju 

kompleksnega medsebojnega delovanja urbanističnih, socialnih in arhitekturnih sfer [24][25] . 

 

V 1990-ih letih so se močno uveljavili 3-D pospeševalniki in zvočne enote. Igre so postale 

močna veja industrije, ki je danes vredna več milijard dolarjev. Samo igra Grand Thieft Auto 

4 je v prvem tednu prodaje  prinesla 500 milijonov dolarjev. 

 

Zadnji trend je razvoj na odprtokodnem (angl. open source) področju, igralci iger postajajo 

tudi avtorji, jih prilagajajo, spreminjajo in razvijajo sami [26].    

 

Z razvojem internetnih (WorldWideWeb) tehnologij, so se razvile male eno osebne spletne 

igre. Kot vmesnik uporabljajo internetni brskalnik (Mozzila, Internet Explorer). Razvile so se 

z razvojem na HTML temelječih jezikih, na primer  JavaScript, MySql, Asp, Php. Z 

grafičnimi spletnimi tehnologijami (DHTML Flash, Java) igre postajajo kompleksnejše,  

veliko popularnih iger iz zgodovine, na primer Pac-man, so predelali v spletne s pomočjo 

Flash vtičnika za internetne brskalnike [27]. 

 

Izobraţevalni vidik odkrivajo in izkoriščajo mnogi, z lahkim in hitrim internetnim dostopom, 

se je potencial še povečal. Znan je razvpit primer igre America's Army, kompleksne prvosebne 

vojne igre, katera je popolnoma brezplačna in je namenjena novačenju vojakov. Spletno 

oglaševanje je nov kanal pridobilo v spletnih igrah. Obstajajo različice iger, katere ciljajo na 

izboljšanje, oziroma pridobitev delovnih veščin za novozaposlene, ki so predvsem mladi. 

Znan je primer igre, ki sluţi za potrebe zaposlovanja v prehranjevalnih verigah [28]. 

 

ESA (Entertainment Software Associacion ) v letu 2010 ugotavlja, da v 67 odstotkih  

gospodinjstev v ZDA igrajo igre, povprečna starost igralca je 35 let, 40 odstotkov pa 

predstavljajo ţenske. Zanimiv je tudi podatek, da 26 odstotkov od vseh igralcev, predstavljajo 

starejši od 50 let [29]. 

 

2.4.2 Izobraževalna zabava " Edutainment“ 

 

Ţe termin sam pove, da "edutainment" pokriva področje, kjer se prepletata zabava in 
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izobraţevanje. Skovali naj bi ga ţe leta 1948 za potrebe podjetja Walt Disney. Računalniške 

igre so le ena izmed metod, kjer bi lahko uporabili nadpomenko izobraţevalna zabava 

(ang.edutainment) [30]. 

 

Koncept uporabe zdruţevanja dveh področij je star, ţe knjige za otroke iz preteklosti (19. 

stoletje), so vsebovale barvne ilustracije, ki so privlačile otroke in jih motivirale, da so 

preţivljali čas ob odprtih knjigah in pri tem ponavljali abecedo in poštevanko. 

 

Pomen zabave v izobraţevanju je opazil in raziskal ţe Komensky, znan češki mislec in 

uveljavljen pedagog iz 17. stoletja. Uporabljal je izraz schola ludus, šola kot igra, stremel je, 

da bi pouk in didaktični pripomočki, pripomogli k zabavanju ob izobraţevanju in s tem 

izboljšali učne rezultate [31,32]. 

 

Druge zelo popularne metode znotraj obseţnega ţanra izobraţevalne zabave so televizijske 

oddaje, filmi, radijske oddaje, druţabne igre, skupinske igre (v razredu), obiski muzejev, 

parkov (tehnološki, gozdna učna pot), ţivalskih vrtov [33]. 

 

Danes med obseţno ponudbo najdemo televizijske kanale, kot na primer Discovery Channel, 

National Geographic, History, Science channel, kjer na zabaven način predstavljajo poljudno-

znanstvene teme. 

 

Industrija iger, ki sodijo v ţanr izobraţevalne zabave, se je rodila v 1960-ih letih, v 1970-ih je 

eksperimentirala, v 1980-ih se je močno razširila, a kmalu propadla. 1990-a leta so prinesla 

konzervativen razvoj, v 2000-ih pa ponovno zaţivi na ramenih vseh novih tehnologij, na 

mnoţici platform za izdelavo iger [34]. 

 

Izobraţevalna zabava kljub vsem prednostim, ki jih ponujajo igre, upravičeno ostaja tarča 

kritikov. Kvaliteta izdelkov je nujna za uspešno izobraţevanje. Izpolnjevanje izobraţevalnih 

ciljev bi moralo biti med prioritetnimi cilji pri izdelavi iger. 

 

2.4.3 Problemi povezani z igrami izobraževalne zabave 

 

Ključni problemi tovrstnih iger se kaţejo kot: 

 Igra s preveč zabavnosti izgublja na delu, ki naj bi izobraţeval. 
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 Interakcijo v igri iz definicije smatramo kot pomembno lastnost. Problem nastane, ko 

vodena zgodba (na primer o onesnaţevanju okolja) v igri, postane zgolj dokumentarna 

zgodba, ker izgubi igralnost in raziskovalno funkcijo. 

 Za izdelovalce izobraţevalni del igre postane zgolj problem, ki ga morajo premagati, 

da igra postane zabavna, torej izobraţevanje ni več bistvo igre. 

 V izobraţevalnem okolju, kjer bi zaradi „preveč zabavnega“ izobraţevanja nastal 

problem zavračanja vseh „nezabavnih“ delov izobraţevanja. Zavedamo se, da sta trud 

in vztrajnost nujno potrebno zlo vsakega napredka pri učenju. 

 

2.5 OKOLJEVARSTVENE TEME V OKVIRU PREDMETA TEHNIKA IN 

TEHNOLOGIJA 

 

Pouk v osnovnih šolah je urejen z učnimi načrti. Zanima nas, kolikšen del predmeta Tehnika 

in tehnologija (v nadaljevanju TIT) je namenjen okoljevarstvenim temam. 

 

Opis predmeta TIT v novem učnem načrtu je naslednji: 

 

Predmet tehnika in tehnologija učencem prinaša načine, sredstva in organizacijske oblike 

spreminjanja narave ter učinke nanjo. Opredeljujejo ga štiri področja, ki se pri pouku 

prepletajo in jih učenci spoznavajo predvsem s svojo dejavnostjo [35]: 

 tehnična sredstva (obdelovalna orodja in stroji, energetski pretvorniki, sistemi za 

prenos energije, gibanja, za sprejemanje, obdelavo in prenos informacij idr.); 

 tehnologija (oblikovanje, preoblikovanje, odrezavanje, spajanje, obdelava površine); 

 organizacija dela (analiziranje problema, razvoj izdelka); 

 ekonomika (vrednotenje izdelkov in dela). 

 

Učenci pri pouku spoznavajo, kako se naravne zakonitosti uporabljajo v tehniki in tehnologiji. 

Zato odkrivajo in spoznavajo preproste tehnične in tehnološke probleme ter z uporabo 

preprostih orodij iščejo načine za njihovo reševanje. Ustvarjalno povezujejo naravoslovna in 

tehnična znanja s prakso. Tehnika in tehnologija je predmet, ki simbolno raven udejanja v 

resničnosti. Ob izdelovanju predmetov in gradnji konstrukcij imajo učenci moţnost, da 

razvijajo svoje sposobnosti za iskanje in oblikovanje novih rešitev, ustvarjalnost in za 

odločanje zanje. Tehnika in tehnologija velja v osnovni šoli za predmet, ki pri učencih najbolj 

celovito spodbuja razvoj umskih in psihomotoričnih sposobnosti ter oblikuje socialne 
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vrednote. Pri delu v skupini učenci razvijajo sposobnosti sodelovanja in vodenja. Ob uporabi 

orodij, strojev, naprav in instrumentov, razvijajo delovne spretnosti ter navade in sposobnosti 

za praktično ustvarjanje. Pri praktičnem delu učenci spoznavajo nevarnosti in varnostne 

ukrepe ter razvijajo spretnosti in navade pri uporabi zaščitnih sredstev. Razvijajo sposobnosti 

za ustno, pisno in grafično sporazumevanje. Seznanijo se z značilnostmi posameznih vrst del 

v svojem okolju. Vsebina, organizacija in izvedba delovnega procesa omogočajo celovit 

razvoj učenčeve osebnosti. Tehnika in tehnologija odkriva in razvija tudi interese učencev za 

poklicno usmeritev. 

 

Primerjava opredelitve predmeta s starim učnim načrtom nam pokaţe, da so načrtovalci 

izpustili, za interdisciplinarnost, pomembno povezavo med tehniko in okoljem. Stari učni 

načrt v opredelitvi med drugim pravi: Ob tem se v njih (učencih) oblikuje spoznanje o 

blagodejnem vplivu TIT na človekovo udobje ter hkratnem škodljivem vplivu na okolje, kar 

spodbuja zavest in voljo kako ga preprečiti, če pa je ţe, kako ga zmanjšati in odpraviti [36]. 

 

V splošnih ciljih predmeta se okoljevarstvena tematika skriva v cilju [35]: 

 

Učenci ob delu gojijo kulturo odnosov in sodelovanja v skupini, gojijo odgovornost, 

ekonomičnost izrabe časa, gradiv in energije, natančnost ter red. Oblikujejo pozitiven in 

kritičen odnos do tehnike, tehnologije, organizacije dela in ekonomike ter pozitiven odnos do 

osebne varnosti, varovanja soljudi, narave, sredstev in predmetov dela. Oblikujejo pozitiven 

odnos do kulturne dediščine. 

 

2.5.1 Okoljevarstvene teme znotraj operativnih ciljev in vsebin 

 

Pri operativnih ciljih in vsebinah so okoljevarstvene teme naslednje: 

 

6. razred 

Vsebina: Dopolnitev znanja o lesu. 

 

 Učenci z ekološkega in gospodarskega vidika razloţijo pomen gozda za okolje in 

ljudi. 

  

7. razred 
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Vsebina: Dopolnitev znanja o umetnih snoveh, njihovih lastnostih, proizvodnji in vplivu na 

okolje: 

 

 Učenci predstavijo prednosti in slabosti umetnih snovi ter vpliv povečane rabe na 

okolje. 

 Učenci ocenijo svojo vlogo in vlogo drugih pri varovanju okolja. 

 

 8. razred 

Vsebina: Dopolnitev znanja o lastnosti kovin, proizvodnji in vplivu na okolje. 

 

 Učenci utemeljijo namen zbiranja in predelave dotrajanih predmetov za okolje. 

 

Vsebina: Proučevanje motorjev z notranjim izgorevanjem. 

 

 Učenci uvrstijo fosilna goriva med neobnovljive vire energije, proučijo vplive 

motorizacije na okolje in utemeljijo ukrepe za zmanjševanje negativnih vplivov. 

 

2.5.2 Okoljevarstvene teme znotraj standardov znanja 

 

6. razred 

Učenec: 

 Razlikuje med recikliranim in navadnim papirjem. 

 Utemelji pomen ekološko neoporečne proizvodnje papirja. 

 Pojasni smisel zbiranja odpadnega papirja. 

 Razloţi pomen embalaţe za shranjevanje predmetov in snovi, za transport in trţenje z 

vidika trţnih zakonitosti ter jo ovrednotiti z ekološkega vidika. 

 Z gospodarskega in ekološkega vidika razloţi vpliv gozda na okolje. 

 Razloţi namembnost lesnih premazov in utemelji prednosti ekološko prijaznih 

premazov. 

 

7. razred 

Učenec: 

 Ugotovi dobre in slabe strani umetnih snov. 

 Ugotovi vlogo človekovega dela in odgovornosti pri nepravilnem spreminjanju 
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narave. 

 Pojasni vpliv proizvodnje in uporabe umetnih snovi na okolje. 

 Opiše alternativne vire in načine pridobivanja električne energije. 

 

 

8. razred 

Učenec: 

 Pozna vpliv proizvodnje kovinskih predmetov in njihove uporabe na okolja. 

 Razloţi pomen recikliranja. 

 Opiše vpliv mnoţične uporabe motornih prevoznih sredstev na spremembe v okolju. 

 

2.5.3 Okoljevarstvene teme znotraj priporočenih vsebinskih sklopov 

 

6. razred 

Gradiva in obdelava, papirna gradiva. 

 

 Surovine, sestavine in izdelava papirja ter vpliv na okolje, zbiranje odpadnega papirja. 

 

Gradiva in obdelava, les: 

 

 Les kot obnovljivo naravno gradivo. 

 Vpliv gozda na okolje, odnos do lesa. 

 Prednosti in slabosti uporabe lesa. 

 Pridobivanje in predelava lesa in polizdelki. 

 

Ekonomika. 

 

 Razvojni, proizvodni in prodajni ciklus predmeta. 

 

7. razred 

Človek in ustvarjanje. 

 

 Vpliv tehnike na okolje (negativni in pozitivni), ukrepi za zmanjševanje teh vplivov. 
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Gradiva in obdelava, umetne snovi. 

 Vpliv proizvodnje in uporabe umetnih snovi na okolje, predelava odsluţenih 

predmetov iz umetnih snovi. 

 

Tehnična sredstva: 

 

 Vpliv proizvodnje in porabe električne energije na okolje. 

 Alternativni viri (sončna, vetrna elektrarna idr.). 

 

Ekonomika. 

 

 Razvojni, proizvodni in prodajni ciklus predmeta. 

 

8. razred 

Gradiva in obdelava, kovine. 

 

 Vpliv proizvodnje in uporabe kovin na okolje, predelava odpadkov. 

 

Tehnična sredstva, motorji. 

 

 Vpliv motorizacije na okolje in ukrepi za izboljšanje varnosti v prometu. 

 

Ekonomika. 

 

 Razvojni, proizvodni in prodajni ciklus predmeta. 

 

2.5.4 Izbirni predmeti 

 

V mnoţici izbirnih predmetov v OŠ najdemo tudi triletni izbirni predmet Okoljska vzgoja 

[37]. Učbenik za izbirni predmet so delo mnogih strokovnjakov na področju varovanja okolja. 

Avtorji interdisciplinarno opisujejo probleme povezane z okoljem iz različnih vidikov. V 

učbeniku najdemo na primer naslednja poglavja [38]:  

    Okolje kot povezan sistem (Dušan Plut); 

    Energija (Dušan Krnel); 
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    Okolje in način ţivljenja (Barica Marentič Poţarnik). 
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3 OBSTOJEČE STANJE OKOLJSKIH SPLETNIH IGER 
 

 

S pomočjo internetnih iskalnikov in tudi z naključnim sledenjem povezav na spletnih straneh 

z igrami smo poiskali okoljske spletne igre.  Uporabili smo metodo opazovanja, proučevanja 

in uporabe ter raziskali trenutno ponudbo prosto dostopnih okoljsko izobraţevalnih iger za 

internetne brskalnike. 

 

Izmed  pregledanih iger bomo izbrali posebnosti, slabosti in vse skupaj poskušali primerjati s 

teoretičnim delom, v katerem opisujemo kakšna mora biti igra, da postane izobraţevalna. 

 

3.1 IZBRANE IGRE IN OPIS 

 

Kategorije za opis izobraţevane igre: 

  vsebina (tema, zgodba, aktivnosti), 

  vsebina (izobraţevalna), 

  ključni cilji izobraţevanja, 

  komu je namenjena (ciljne skupine), 

  kako uči, veščine, način, 

  je učinkovita, zabavna, 

  posebnosti, 

  poreklo, naročniki, 

  primernost za slovenski trg, 

 

3.1.1 Gotham Gazette Garbage game 

 

Skozi igro spremljamo pot različnih vrst odpadkov, najprej skozi oči člana gospodinjstva in 

nato še skozi oči načrtovalca mestne sluţbe za ravnanje z odpadki. 

 

Igra poteka na osnovi vodenih odgovorov, okrepljeni z obširno razlago povedo, kaj se v 

prihodnosti dogaja z odpadki (slika 2). 

 

Igra uči ponovne uporabe, zavračanja potrošniških razvad npr. pitje vode iz plastenk, poskuša 

prikazati ogromne količine smeti, ki jih prebivalci mesta proizvedejo in poskuša prikazati, 
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kako lahko z ukrepi zmanjšamo količino odpadkov. 

 

V igri pogrešamo zabavni, tekmovalni del, saj velika količina podatkov in posledično veliko 

branja kazi zabavnost igre. 

 

Igra je nastala pod pokroviteljstvom Citizen Union Fundation in je namenjena v prvi vrsti 

gospodinjstvom in prebivalcem mesta New York [53]. 

 

Slika 2: Gotham Gazette Garbage game 

 

3.1.2 Recycle city: Dumptown 

 

V igri smo člani mestne uprave in preizkušamo različne programe za zmanjšanje števila 

odpadkov. Glavna kategorija pri urejanju so stroški in različni načini s katerimi zmanjšamo 

količino smeti. Ko se zaţene določen projekt za katerega lahko izvemo veliko podrobnosti, ki 

so razdeljene v rubrike opis, dejstva in moţnosti za lokalne skupnosti (slika 4), lahko 

opazujemo kako po mestu izginjajo odpadki in kako mesto postaja urejeno in očem prijazno 

(slika 3). 

 

En izmed programov se  imenuje „Plačaj kolikor smeti odvrţeš“ in govori o tem kako 

potrošniki zmanjšajo količino odpadkov, kadar se plačuje komunalni odvoz glede na maso 

ustvarjenih odpadkov. 
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Igra nas uči in nam prikaţe učinke ponovne uporabe, recikliranja, zmanjšanja količine 

odpadkov in kompostiranja. 

 

Igra je projekt U.S. Enviromental Protection Agency [54]. 

 

Slika 3: Urbano okolje brez smeti 

 

Slika 4: Načini in stroški upravljanja z odpadki 

 

3.1.3 The great garbage caper 

 

Igramo vlogo rešitelja osnovne šole pred kupi smeti in njihovim smradom. Zgodba poteka po 

principu vodenih odgovorov. Osredotoči se na tri prostore v šoli, jedilnica (slika 5), razred in 

prostor za čiščenje ter vzdrţevanje. 

Igra nas uči potrebe po zmanjševanju količine odpadkov, recikliranja, razvrščanja in prikazuje 

pomen vzdrţevanje našega okolja, da se prijetno počutimo. 
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Igra ni zapletena, preproste rešitve so podkrepljene z tehtnimi argumenti. 

 

Namenjena je otrokom oziroma učencem. 

 

Izdali si jo pri kanadski neprofitni organizaciji Earth Day Canada in je del projekta EcoKids 

[55]. 

 

Slika 5: Kaj storiti z odpadki v jedilnici? 

 

3.1.4 I don't want to clean my room 

 

Zgodbo pripoveduje zanimiv in privlačen strip. Izvemo problem, da si fant ţe dolgo ni 

pospravil sobe in da smrad iz sobe moti tudi ţe druge osebe iz skupnosti. 

 

Cilj igre je pospraviti sobo, razvrstiti predmete po tipih smeti in posledično zmanjšati 

napetosti med člani skupnosti. 

 

Igra nas uči razvrščanja, recikliranja, skrbi za domače okolje in odgovornosti do soljudi. 

Igra je zabavna, ker pri čiščenju sproţamo razne nepredvidljive dogodke, ki popestrijo 

klikanje in vlečenje smeti in predmete v koše različnih kategorij (slika 6). 

 

Namenjena je otrokom oziroma učencem, druţinskim članom in pogojno tudi staršem. Izdali 
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so jo pri kanadski neprofitni organizaciji Earth Day Canada in je del projekta EcoKids [56]. 

 

Slika 6: Kaj vse so odpadki v otroški sobi? 

 

3.1.5 Trash troopers 

 

V igri rešujemo ţabe ogroţene zaradi nesnage, s katero so ljudje onesnaţili okolje. 

 

Igramo s pomočjo zemljevida, s katerim se premikamo po pokrajini. Ko opazimo nekaj kar ni 

naravno, torej odpadek, ga poberemo. Igra se konča, ko je pokrajina čista, torej ko so vse 

smeti v zabojniku. Ob tem nas igra tudi povpraša ali bi odpadek lahko tudi ponovno uporabili 

ali pa reciklirali.. 

 

V igri zasledimo zanimiv slogan „Trojni R“, ki se navezuje na Reuse, Recycle, Reduce, kar bi 

v prevodu pomenilo: ponovno uporabi, recikliraj, zmanjšaj porabo. 

 

Igra uči, da je vsak odpadek, ki je odvrţen v naravi škodljiv in nezdrav za ţivali in jih ogroţa. 

S tem ko čistimo okolje, rešujemo ţivljenja na tem področju. Igra nas spomni tudi, da odpadki 

niso del naravnega okolja in da smo mi krivi, da so se znašli tam (slika 7). 

 

Igra je namenjena otrokom, saj je zelo preprosta. S sabo nosi močno idejo o tem, da moramo 

skrbeti za okolje, saj le v čistem okolju uspeva ţivljenje. 
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Izdali si jo pri kanadski neprofitni organizaciji Earth Day Canada in je del projekta EcoKids 

[57]. 

Slika 7: Poišči in odstrani odpadke v naravnem okolju 

 

3.1.6  SMETris 

 

Naloga je razvrstiti različne vrste odpadkov po vrsti in jih spraviti v pravilen zabojnik. 

Odpadki padajo z neba, s pomočjo smernih tipk pa premikamo zabojnike, da smeti padejo v 

pravo kategorijo. Igra se konča, ko narobe razvrstimo še deseti odpadek. 

  

Igra uči ločevanja odpadkov po zabojnikih, katere bi lahko našli tudi v naši ulici (slika 8). 

 

Primerna je za vse člane gospodinjstva. Med igro se učimo veščin, s katerimi si kasneje 

pomagamo, ko se znajdemo na ekološkem otočku in ţelimo razvrstiti odpadke, ki smo jih 

pred tem proizvedli. 

Igra je slovenske izdelave, naročnik je društvo Ekologi brez meja. Izdelalo jo je podjetje 

XLAB d.o.o. [58]. 



27 

 

 

Kljub temu, da ime SMETris spominja na eno najbolj igranih iger vseh časov, tetris, ima 

skupnega z njo samo padajoče predmete. 

 

Avtorju se zdi, da igra vsebuje premalo zabavnosti, obenem pa pogreša tudi bolj celovit 

pogled na odpadke, recikliranje, kaj se dogaja z njimi, kako nastanejo in kje končajo. 

 

Je edina igra v slovenščini in je zaradi tega edina, ki cilja samo na slovensko govoreče igralce. 

 

Slika 8: Razvrščanje smeti po zabojnikih 

 

3.1.7 Sort mania 

 

Virtualni prostor v igri je nekakšna tovarna za sortiranje. Po tekočem traku prihajajo odpadki 

in igralec jih razvršča po različnih kategorijah (slika 9). Po uspešno opravljenem delu, lahko 

za nagrado zasadimo vrt z nekaj vrtnimi pridelki. V igri potujemo od mesta do mesta, kjer 

opravljamo delo. Igra se stopnjuje tako, da mora igralec ločevati med več različnimi vrstami 

odpadkov. 

 

Način interakcije je „primi in spusti“. Igramo z računalniško miško. Otroci oziroma 

računalniški začetniki, bi ob veščinah ločevanja pridobili tudi osnovno motoriko za 

obvladovanje računalniške miške. 
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Igra je namenjena vsem članom gospodinjstev. 

 

Igra je zabavna, saj animirani smetnjaki skrbijo za humor, obenem pa nas igra za opravljeno 

delo nagradi z lepim zelenjavnim in cvetličnim vrtom. 

 

Naročnik igre je EPA (U.S. Enviromental Protection Agency) [59]. 

 

Slika 9: Tekoči trak in ločevanje 

 

3.1.8 The great green web game 

 

Igralec si izbere lik, figurico, s katero se med igro premika po poljih. Ko se premika po poljih, 

podobno kot pri druţabnih namiznih igrah, se odpirajo vprašanja in trije moţni 

odgovori (slika 10). 

 

Cilj igre je doseči zadnje polje in pri tem odgovoriti pravilno na čim več vprašanj. 

 

Vprašanja se navezujejo na potrošniško vedenje. Prikazujejo kako potrošniki s svojimi 

odločitvami vplivajo na stanje okolja. Veliko je statističnih podatkov za ZDA, vse od 

energijske porabe hladilnikov, uporabe najvarčnejšega terenskega vozila do investicij v 

solarno pridobivanju energije. Igra vsebuje precej presenetljivih podatkov. Avtorja je igra 

spravila večkrat v zadrego. Tudi doseţeni rezultat kaţe, da bo moral avtor še nadgrajevati 

svoje znanje o negativnih vplivih potrošniške kulture. 
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Zaradi velike količine informacij, igra izgublja veliko na igralnosti, interaktivnosti in 

zabavnosti. 

 

Igra je namenjena vsem članom gospodinjstva, predvsem tistim zadolţenim za potrošniške 

odločitve. 

 

Igro je izdala UCS (Union of concerned scientists ali Zdruţenje zaskrbljenih znanstvenikov) 

[60]. 

 

Slika 10: Igralno polje z vprašanji 

 

3.1.9 Vermi the worm 

 

Glavni lik v igri je črv Vermi. Poučuje nas o kompostiranju, ponovni uporabi, zmanjševanju 

odpadkov in recikliranju (slika 11). Igra poteka večinoma s sledenjem navodil. Občasno 

pridejo na vrsto vprašanja z več moţnimi odgovori. Med igro obiščemo veliko različnih 

prostorov, ki nam prikazujejo domača okolja.  Zanimivo je, ko črv Vermi podrobno razlaga in 

daje tehnična navodila, da bi igralcu lahko olajšal delo s kompostiranjem. 

Igra je zabavna, grafično je izvrstno izdelana, vendar pa je zaradi sledenja navodilom in 

opazovanja animacij, premalo interaktivna in dvomimo, da bi jo lahko zaradi časovne dolţine 

in čakanja na dogodke, odigrali več kot le nekajkrat. 

 

Igro je izdala vladna agencija California Department of Resources Recycling and Recovery. 
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Igra je namenjena otrokom in njihovim staršem, z namenom izboljšanja ravnanja z odpadki v 

domačih gospodinjstvih [61]. 

 

Slika 11: Vse o zmanjšanju, ponovni uporabi in recikliranju odpadkov pove črv Vermi 

 

3.1.10 Eco Ego 

 

Igra prikazuje en dan v ţivljenju potrošnika. V svoji hiški opravlja vsakdanja opravila, od 

nakupovanja, zračenja prostora in igranja računalniških iger. Igralec z miško izbira dejanja, ki 

naj jih lik opravi. 

 

Igra poskuša simulirati konflikt med potrošnikovim egom, ki je zadovoljen in raste ko lik 

zapravlja in se osrečuje, in med naravo, ekologijo, ki trpi prav zaradi potrošnikovega 

zadovoljevanja lastnega ega. 

 

Cilj igre je uravnovesiti avatarjev ego in ekološko uničenje, ki ga povzroča s svojim 

delovanjem. 

 

Grafično se igra zdi avtorju izvrstna. Motivi in animacije nazorno prikazujejo preprosta 

dejstva iz domačih gospodinjstev, na primer medtem ko lik skrbi za higieno, njegovi tekoči 

odpadki končajo v bliţnji reki, v katero je napeljana cev iz hiške (slika 12). Igra uči 

varčevanja z energijo in vodo, recikliranja in svari pred prekomerno voţnjo z avtomobilom 

[62]. 
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Namenjena je  vsem udeleţenim v relacijo „dom – sluţba - market – dom“. 

 

 Slika 12: Odplake iz kopalnice 

 

3.1.11 Tweety's ocean cleaning 

 

Znan lik iz risank Tweety, ima nalogo počistiti priobalno morsko dno. Pri tem ga (jo) ovirajo 

ribe, raki in morski sesalci, ki ovirajo potop do dna in kasneje dvig s pobranim odpadkom na 

površje (slika 13). 

 

Cilj igre je v najhitrejšem času pobrati čim več smeti. 

 

Igra uči in nas spominja, da na morskem dnu pristane ogromno različnih odpadkov. Da bi 

očistili morsko dno, potrebujemo veščine, hitrost in potrpljenje. Ravno tako, kot če bi ţeleli 

očistiti resnično morsko dno ali kakšno drugo naravno okolje. Uči nas tudi o raznovrstnem 

morskem ţivlju. 

 

Prva najbolj očitna pozitivna stvar pri igri je njena igralnost. Za razliko od ostalih pregledanih 

iger, je to resnično prva igra, katero bi lahko igrali ure in ure in se trudili za izboljšanje 

rezultata in ob tem pobrali na tone virtualnih odpadkov. 
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Grafični izgled igre ravno tako ne zaostaja za njeno igralnostjo. Igra je namenjena široki 

populaciji igralcev računalniških iger [63]. 

 

Slika 13: Tweety se vrača iz globin 

 

3.1.12 Ceo2 – Climate buisness game 

 

V igri igralec prevzame vlogo razporejevalca proračuna, vodilnega v podjetju, ki se ukvarja z 

različnimi dejavnostmi. Od zavarovalništva, do avtomobilske in kemijske industrije. Kulisa 

igre je pisarna z vsemi pripadajočimi elementi, svetovalci, fascikli in telefonom (slika 14) . 

 

Cilj igre je zagotoviti maksimalni dobiček in ob tem zmanjšati izpuste ogljikovega dioksida. 

 

Igra se konča z objavo grafa, ki na časovni premici prikazuje uspeh pri rasti delnic in obenem 

uspeh pri zniţanju izpustov. Da je stvar še bolj realna, dobljeni rezultat komentirajo 

svetovalec za dobiček, okoljevarstvenik in potrošnik. Igra poda dosti perečih problemov, ki se 

bodo v prihodnosti še povečevali. Vizionarsko napoveduje razmah električnih avtomobilov in 

industrije, ki skrbi za varovanje okolja. 

 

Igra je zabavna in predvsem zelo privlačna, saj je grafika kombinirana z dokumentarnimi 

posnetki in podobami iz onesnaţenega sveta. Avtor bi izpostavil problem konflikta dobička in 

skrbi za naravo, saj sta ta v resničnosti teţko povezljiva pojma. Obenem se zdi, da za temo 
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igre stojijo predpostavke, ki jih realnem gospodarstvu povezujemo z ekspanzivno 

gospodarsko politiko maksimiziranja dobička in ohranjanje gospodarske rasti. Ohranjanje 

narave se za tako vrsto politike zdi zgolj kot laţna podoba za medije. 

 

Igra je namenjena igralcem ţeljnim igranja vloge vodstvenega kadra v podjetjih. Avtor 

domneva, da so to tisti, ki vidijo podjetja kot ustanove, ki skrbijo za človekovo blagostanje in 

ne opazijo konflikta med dobičkom, skrbjo za zdravje in srečo potrošnikov. 

 

Sponzor igre je mednarodna podjetje Allianz, ki se ukvarja z bančništvom in 

zavarovalništvom. Igra spada pod okrilje WWF (World Wide Fund for nature) [64]. 

 

Slika 14: Svet se rešuje iz pisarne 

 

3.2 IZOBRAŢEVALNI VIDIK IZBRANIH IGER 

 

Pomagali si bomo s podpoglavjem 2.2, katero govori o ciljih in vidikih dobrega okoljskega 

izobraţevanja. 

 

Kriterije K1, K2 in K3 bomo izbrali iz doseganja priporočenih izobraţevalnih ciljev na vseh 

treh področjih Bloomove taksonomije: 

    spoznavno, 

    čustveno – motivacijski, 

    akcijsko spretnostno. 
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Ocenjevali bomo vsa tri področja. Kriterij K1 za spoznavno bomo razdelili na 7 stopenj, glede 

na kategorije, v katere deli Bloom spoznavno področje (0...brez učinka, 6...najvišja stopnja). 

 

Za čustveno - motivacijsko področje (K2) mislimo, da je učinek na posameznika zelo odvisen 

od lastnega čustvenega razpoloţenja in vplivanja. Igra naj spodbuja čustva v povezavi z 

dojemanjem narave (čudenje, navdušenje). Negativna čustva v smislu apokaliptičnega konca 

ne smejo prevladovati. Igra, ki zelo spodbuja čustva in posledično motivira, dobi 3 točke, 

tista, ki je brez vpliva na čustva pa 0 točk.  

 

Za akcijsko - spretnostno področje (K3) bi bilo značilno udejanjanje v realnosti, torej 

pridobivanje spretnosti ob aktivnosti neposredno. Kljub temu pa vemo, da s simulacijami oz. 

igrami, ki poskušajo čim bolj realno predstaviti določeno okolje in aktivnosti, lahko 

pridobimo določeno mero znanja in spretnosti. Na primer ţe samo, če igramo igro v kateri 

pobiramo odpadke v naravi, pridobimo predstavo, da se odpadke v naravi lahko tudi pobira in 

odstranjuje. Igra, ki zelo spodbuja aktivnosti in simulira dejavnosti reševanja okoljske 

problematike dobi 3 točke. Igra, katera ne vsebuje nikakršnih povezav na okoljske aktivnosti 

dobi 0 točk.  

 

Zadnji kriterij (K4) s katerimi bomo ocenjevali igre, je razvijanje mreţnega mišljenja. 

Razvijanje mreţnega mišljenja je en najpomembnejših vidikov po Vestru. Ta vidik bomo 

zdruţili z vidikom o interdisciplinarnem učenju (ENSI). Vester tudi pravi, da je največji 

sovraţnik mreţnega učenja posamično in izolirano znanje. V tem kriteriju bomo torej 

ocenjevali, koliko različnih vidikov in število med seboj povezanih področij kompleksnega in 

prepletenega modela okolja, je uspelo avtorjem predstaviti v igri. 

 

Ocenjevali bomo s točkami od 0 do 3. 

 

0...ni bilo ugotovljenih različnih vidikov in povezav 

1...ugotovljena sta 1-2 različna vidika in povezavi 

2...ugotovljeni so 3-4 različni vidiki in povezave 

3...ugotovljenih je bilo vsaj 5 različnih vidikov in povezav 

 

Igra z največ točkami naj bi najbolj ustrezala predhodno naštetim kriterijem za določanje 
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kvalitete igre iz vidika izobraţevanja. V preglednici 1 so zbrani rezultati ocenjevanja. 

 

Preglednica 1: Rezultati ocenjevanja izobraţevalnega vidika po 4-ih kriterijih 

 

Igra/kriterij K1 K2 K3 K4 Skupaj 

Gotham Gazette Garbage game 2 2 1 2 7 

Recyclecity Dumbtown 3 1 1 2 7 

Great garbage caper 2 0 1 1 4 

I don't want to clean my room 2 1 2 0 5 

Trash Troopers 2 1 1 1 5 

Smetris 1 0 1 0 2 

Sort mania 1 1 2 1 5 

Great green web game 4 2 0 3 9 

Vermi the worm 2 1 1 1 5 

Eco ego 4 2 1 2 9 

Tweety's ocean cleaning 1 2 3 1 7 

Ceo2 Climate buisness game 3 1 1 2 7 

 

Kriterij  K1 pokaţe, da igre redko posegajo v višji nivo Bloomove taksonomije. Najbolje se 

odreţeta igri Great green web game in Eco ego, katerih tudi skupni rezultat kaţe, da sta 

najbolj uspešni iz izobraţevalnega vidika izmed pregledanih iger.  

 

Tweety's ocean cleaning prevladuje na področju kriterija K3, kjer igralci razvijajo svoje 

akcijsko – spretnostne sposobnosti.  

 

Različne povezave in interdisciplinarnost (K4) so ključni vidiki okoljske izobraţevanja in tudi 

tu prevladuje Great green web game, igra katere avtorji so predstavili mnoţico različnih 

zanimivih dejstev in povezav delovanja ameriškega ekonomskega stroja. 

 

3.3 OCENJEVANJE UPORABNIŠKIH VMESNIKOV 

 

Kakšen je dober uporabniški vmesnik? 

 

Pri ugotavljanju kvalitete uporabniškega vmesnika je pomembno pravilo, da kvaliteten 

uporabniški vmesnik prepoznamo šele, ko ga preizkusijo uporabniki. Različni viri nam 

ponujajo pravila, nasvete in rešitve za izdelavo dobrega vmesnika. Dober uporabniški 

vmesnik je tisti z dobro uporabnostjo, v primeru iger je to igralnost. 
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3.3.1 Uporabniški vmesnik 

 

Uporabniški vmesnik je povezava med uporabnikom in računalnikom. Največkrat je to 

grafični uporabniški vmesnik, ki je sestavljen iz elementov kot so meniji, orodne vrstice, 

gumbi, drsniki, pogovorna okna... S pomočjo elementov uporabnik nadzoruje in upravlja z 

računalniškim programom, okoljem ali avatarjem v igri. Sestavljen je iz vhoda (angl. input) 

in izhoda (angl. output). Za komunikacijo človeka z računalnikom (vhod) uporabljamo 

vhodne enote: tipkovnico, miško, igralno palico, zaslon na dotik... Izhod je največkrat tisto, 

kar se nam prikazuje na zaslonu. Lahko je grafični vmesnik, vrstični vmesnik ali zaslon na 

dotik [39]. 

 

Jef Raskin vzpostavi sistem pravil in sicer [40]: 

1. Privajanje 

Uporaba vmesnika mora postati avtomatska, s tem uporabnik pozornost posveča vsebini igre 

ali programa. Če ima vmesnik samo en način (mode) se izogne velikemu številu napak, 

značilna taka napaka je vklopljen gumb „Caps Lock“. Vmesnik naj bo monoton, v smislu, da 

za eno nalogo stoji en ukaz. 

 

2. Zanesljivost 

Vmesnik naj se ne sesuva in ţe opravljeno delo naj se ne izgublja. 

 

3. Učinkovitost in preprostost 

Vmesnik naj bi bil odziven, hiter, seveda v skladu s teoretičnimi moţnostmi. 

 

4. Prijetnost in privlačnost na pogled 

Pri oblikovanju grafičnega vmesnika  upoštevamo naslednje smernice [41]: 

 Vmesnik naj bo preprost, urejen. 

 Prikaz izbir naj bo skrčen na osnovne moţnosti in npr. dostopen pod rubriko dodatne 

moţnosti. 

 Pot do izbir, funkcij naj bo čim krajša, čim manj klikov z miško. 

 Kratki opisi izbir, funkcij (npr. pri prehodu z miško). 

 Vmesnik naj se odziva na poteze uporabnika (npr. zvok, okno s prikazom napredka ob 

daljši prekinitvi). 
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 Testiranje vmesnika na uporabnikih, opazovanje uporabnikov, povratne informacije 

uporabnikov. 

 

3.3.2 Testiranje uporabniškega vmesnika 

 

Pri testiranju uporabniških vmesnikov lahko uporabimo metode s testiranjem uporabnikov. 

 

Pri testiranju vmesnika merimo čas, ki ga potrebuje uporabnik: 

 da se nauči uporabljati vmesnik; 

 da izvrši neko umerjeno nalogo. 

 

Opazovanje uporabnika pri rokovanju z vmesnikom s tem, uporabnik ne prejema nobenih 

navodil in pomoči. 

 

S testiranjem uporabnikov se da najbolj natančno izmeriti kvaliteto uporabniškega vmesnika, 

vendar pa so te metode lahko povezane z visokimi stroški in včasih nepraktične. Lahko pa se 

uporabi preproste tehnike za pridobivanje informacij od uporabnikov na primer [42]: 

 vprašalniki, 

 snemanje postopkov, 

 programska koda za pridobivanje informacij o postopkih in napakah uporabnikov.  

 

3.3.3 Pregledi, inšpekcije 

 

Metode so uporabne, saj so brez potrebe po testiranju velikega števila uporabnikov, torej z 

niţjimi stroški in zaradi hitrejšega odziva, časovno tudi bolj primerne za razvijanje 

programske opreme. Probleme in motnje v vmesniku ustvarjalci, strokovnjaki iz področja 

uporabnosti in drugi, prepoznajo s pomočjo različnih metod ugotavljanja uporabnosti 

uporabniških vmesnikov: 

 „kognitivni sprehod skozi“ (angl. cognitive walkthrough), 

 „mnogovrstni sprehod skozi“ (angl. pluralistic walkthrough), 

 „hevristična evalvacija“. 

 

Pri metodi „kognitivni sprehod skozi“ en ali več ocenjevalcev pregleda uporabniški vmesnik 

in posamezne zadane naloge ter ocenjuje razumljivost pri izvajanju nalog in teţavnost pri 
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učenju uporabe vmesnika. Pregleda se delno izdelan prototip (med oblikovanjem) ali popolno 

izdelan vmesnik. Najbolj smiselno je uporabljati metodo  med oblikovanjem, lahko pa 

uporablja tudi za testiranje. Strokovnjaki pri ocenjevanju so lahko razvijalci kode, 

strokovnjaki iz področja marketinga in psihologi [43]. 

 

Med pregledom si ocenjevalci odgovarjajo na naslednja pogosto uporabljena vprašanja. Pri  

oblikovanju je to pomembno iz stališča kontrole in izboljšav med samo izdelavo [44]: 

 Bodo uporabniki vedeli katera je naloga, ki jo ţelijo izvesti? 

 Bodo uporabniki opazili kaj (pritisk na gumb, dvoklik...) je potrebno, da se    izvede 

naloga? 

 Bodo uporabniki ob uporabi opazili, da je bila naloga uspešno izvedena? 

 Bodo uporabniki po uspešno opravljeni nalogi dobili in razumeli povratne informacije, 

da bodo vedeli o pravilnosti postopkov in se zato samozavestno lotili naslednje 

naloge? 

 

„Mnogovrstni sprehod skozi“ je skupinska metoda. Predstavniki z različnimi pogledi na 

projekt na skupnih sestankih ocenjujejo korake pri procesu upravljanja z vmesnikom [45].   

 

„Hevristična evalvacija“ je najbolj popularna metoda. Je sistematični pregled uporabnosti 

uporabniških vmesnikov. Cilj hevristične evalvacije je poiskati napake pri oblikovanju. 

Vključuje malo ocenjevalcev, ki pregledajo vmesnik in presodijo skladnost s principi 

uporabnosti ali  hevristikami [46]. 

 

Jakob Nielsen navaja 10 osnovnih „hevristik“ o uporabnosti [47]: 

 1. spremljanje trenutnega stanja sistema (povratne informacije, angl. Feedback); 

 2. podobnosti med sistemom in resničnostjo (metafora); 

 3. uporabniški nadzor in svoboda (navigacija); 

 4. usklajenosti in standard (usklajenost); 

 5. preprečevanje napak (zaščita); 

 6. razpoznavanje pred pomnjenjem (spomin); 

 7. prilagodljivost in učinkovitost uporabe (učinkovitost); 

 8. estetska in minimalistična oblika (oblikovanje); 

 9. pomoč pri  prepoznavanju, diagnosticiranju in odpravljanju napak  (okrevanje); 

 10. pomoč in dokumentacija (pomoč).  
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3.3.4 Hevristike za ocenjevanje uporabniških vmesnikov pri igrah 

 

Nielsnove hevristike v samem osnovnem smislu ocenjujejo različne vrste uporabniških 

programov in spletnih strani. Za ocenjevanje področja uporabniških vmesnikov računalniških 

iger pa so zelo primerne. 

 

Zanimivi sta hevristiki 5 in 9, preprečevanje napak in pomoč pri prepoznavanju, 

diagnosticiranju in odpravljanju napak. V igri to sicer ne pride v poštev (ne pride do 

neposredne moţnosti uporabnika, da izvede operacijo v zvezi z odpravljanjem napak), vendar 

pa je pri ocenjevanju računalniškega vmesnika zelo pomembno (odpravljanje napak), da se 

zmanjšajo frustracije in nestrpnost ob igranju iger, saj to vpliva na končno zadovoljstvo [48].   

 

Ocenjevanje uporabniških vmesnikov iger je samo eno izmed treh področij, ki bi jih lahko 

vključili v raziskavo. Drugi področji sta igralnost in mehanika v igri. 

 

3.3.5 Ocenjevanje uporabniškega vmesnika spletnih iger 

 

Ker so spletne igre, igre znotraj vmesnikov spletnih brskalnikov nekakšen kriţanec med 

veliko in pravo računalniško igro ter interaktivno spletno stranjo, se zdi evalvacija 

uporabniškega vmesnika s pomočjo Nielsonovih hevristik še toliko bolj primerna. 

 

Iz hevristik bomo izpeljali ključne kategorije za ocenjevanje, s pomočjo katerih bomo določili 

katera izmed pregledanih iger na spletu se najbolj pribliţa idealu kvalitetnega uporabniškega 

vmesnika. 

 

Izmed 10-ih hevristik bomo izbrali in spletnim igram prilagodili 5 kategorij za ocenjevanje. 

Spletne igre niso tako obseţne kot na primer simulacije. Rezultati bodo sluţili za primerjavo 

in razvrstitev. Dobljen rezultat se zaradi večje teţe pomembnih kategorij ne bo bistveno 

spremenil, če zanemarimo manj pomembne kategorije, ki imajo manjšo teţo in s tem manjši 

vpliv. 

 

Ključne kategorije so: 

1. Spremljanje trenutnega stanja sistema (K1) (povratne informacije, angl. Feedback) 
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Skozi trenutni rezultat, na primer s podatkom o nivoju igre, igralec lahko dobi pozitivne 

povratne informacije, ki ga motivirajo k izpopolnjevanju in nivoju veščin v igri. Tudi zvok 

nudi povratne informacije o statusu v igri. 

 

2. Podobnosti med sistemom in resničnostjo (K2) (metafora) 

 

Od tega, koliko se virtualni svet v igri razlikuje od resničnosti ali koliko prepričljiva je 

namišljenost sveta, je odvisno kako bo igralec razumel okolje in kako bo po tem okolju 

krmaril in kako se bo vključeval v interakcijo. 

 

3. Uporabniški nadzor in svoboda (K3) (navigacija) 

 

Koncept uporabniškega nadzora in svobode je pomemben iz vidika uporabnikovega 

zadovoljstva. V primeru, da je gibanje, raziskovanje v igri omejeno, bo to vzbudilo pri igralcu 

odpor do igre. En vidik svobode je lahko na primer omogočiti igralcem, da si nastavijo tipke 

za ukaze sami. Tu je še funkcija shranjevanja igre in začasna prekinitev. 

 

4. Usklajenosti in standard (K4) (skladnost) 

 

Usklajenost s trendi in standardi je pomembna za hitro učenje: 

 nadzor, 

 barve, 

 tipografija, 

 oblikovanje pogovornih vmesnikov (na primer pogovorno okno). 

 

5. Estetska in minimalistična oblika (K5) (oblikovanje) 

 

Prikazovanje samo najpomembnejših stvari. Informacije, ki jih uporabljamo redko, tekmujejo 

s pomembnimi in tako kazijo vidnost in s tem dostop do pomembnih. Pri oblikovanju je je 

preprostost najpomembnejši vidik. Sledenje motu „manj je več“ [49]. 

 

3.3.6 Izvedba ocenjevanja 

 

Ocenjevalec, v našem primeru avtor, igra igre po korakih in se vmes sprašuje in ocenjuje igro 
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po prej določenih kriterijih (K1-K5, stran 41). Rezultati ocenjevanja so zbrani v preglednici 2. 

 

Ocene: 

 0...v igri je opazno veliko pomanjkanje ustrezanja kriterijem. To skoraj onemogoča 

uporabo vmesnika oziroma je moteče pri igranju. 

 1...vmesnik zadovoljivo ustreza kriterijem. 

 2...vmesnik dobro ustreza kriterijem. 

 3...vmesnik izjemno ustreza kriterijem po kategoriji, dviguje nivo uporabniške 

izkušnje. 

 N...ni moţno podati ocene. 

 

Preglednica 2: Rezultati ocenjevanja uporabniškega vmesnika s pomočjo 5-ih kriterijev 

 

Igra\kriterij K1 K2 K3 K4 K5 Skupno  

Gotham Gazette Garbage game 1 2 1 1 1 6 

Recyclecity Dumbtown 1 2 0 1 0 4 

Great garbage caper 0 1 0 1 1 3 

I don't want to clean my room 1 2 0 1 1 4 

Trash Troopers 1 1 0 1 1 4 

Smetris 1 1 1 1 0 4 

Sort mania 2 1 2 1 1 7 

Great green web game 1 1 0 1 0 3 

Vermi the worm 1 1 0 1 2 5 

Eco ego 1 1 2 2 2 8 

Tweety's ocean cleaning 2 3 3 2 2 12 

Ceo2 Climate buisness game 2 1 2 3 3 11 

 

Igra Tweety's ocean cleaning je prejela največ točk pri ocenjevanju uporabniškega vmesnika. 

Igra, ki je zelo igralna, ţe na prvi pogled prednjači pred ostalimi. Posledica izvrstnega 

uporabniškega vmesnika je njena največja prednost pred ostalimi igrami, ob igranju bi lahko 

preţiveli ure in ure in se zabavali med reševanjem morja polnega odpadkov.  

 

Veliko točk je prejela igra Ceo2, vendar se sooča z resno pomanjkljivostjo, ki se odraţa v 

kriteriju K2 (podobnost med sistemom in resničnostjo). Odlično delujoč in izdelan 

uporabniški vmesnik namreč kvari demagoški prikaz stvarnosti. 

 

Igre so namenjene spletnim brskalnikom in zato je večina iger kratkih in preprostih. To vpliva 
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na vrsto dejavnikov, ki so potrebni za delovanje dobrega uporabniškega vmesnika. 

 

Tehnologije za izdelavo spletnih iger so različne. Preglednica 3 nam prikazuje platforme v 

katerih so izdelane ocenjevane spletne igre. 

 

Preglednica 3: Platforme v katerih so izdelane igre. 

 

Igra Platforma 

Gotham Gazette Garbage game Php 

Recyclecity Dumbtown shockwave 

Great garbage caper flash 

I don't want to clean my room flash 

Trash Troopers flash 

Smetris / 

Sort mania flash 

Great green web game java 

Vermi the worm flash 

Eco ego flash 

Tweety's ocean cleaning flash 

Ceo2 Climate buisness game flash 

 

Flash platforma prevladuje na področju profesionalno izdelanih spletnih igrah in se tudi iz 

tega vidika kaţe kot najprimernejše orodje za uporabo pri oblikovanju in izdelavi spletnih 

iger.  
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4 IZDELAVA SPLETNE IGRE 
 

 

V okviru izdelave diplomskega dela smo izdelali okoljsko izobraţevalno spletno igro, ki smo 

jo poimenovali River Keepers (priloga 3). Igra je izdelana na Adobe Flash platformi. Pri 

izdelavi smo uporabili uporabniški program Adobe Flash CS4 Profesional, ki podpira  

programski jezik ActionScript 3.0. 

 

Igro smo izdelali s pomočjo navodil (angl. tutorial) in učbenikov za uporabo. Navodila so bila 

v tekstovni obliki. Veliko smo si pomagali tudi z video navodili, pri katerih avtorji po korakih 

z zajemanjem zaslona v video in sprotnim komentiranjem izdelajo izobraţevalni video. 

Navodila so večinoma amaterska, najdemo jih predvsem na raznih blogih in domačih spletnih 

straneh. 

 

Vsebinsko smo hoteli izdelati okoljsko izobraţevalno igro, ki naj bi kar čimbolj ustrezala 

kompleksnim okoljsko izobraţevalnim ciljem, torej naj bi prikazala večplasten in prepleten 

sistem naravno – druţbenega okolja in poskušala prikazati vzroke in posledice zgrešenega 

ravnanja naše civilizacije z naravnimi viri, proizvodi in skritimi ostanki, odpadki. 

 

4.1 IDEJA   

 

V sklopu vsakoletnih spomladanskih čistilnih akcij, se je avtor več let zapored udeleţil 

čiščenja reke Save Bohinjke s pomočjo gumijastih čolnov, raftov (slika 15). Odpadkov v reki 

je bilo vsako leto ogromno, največ je bilo embalaţe; vrečk in drugih plastičnih odpadkov. 

Dinamika spreminjanja rečnega dna in breţin skrbi za skrivanje in odkrivanje odpadkov, ki so 

bili odvrţeni ţe pred veliko leti. Vsako leto so se nam pojavili dvomi o pravilnosti ravnanja 

človeka z odpadki in pojavilo se je tudi ogromno hipotetičnih vprašanj o onesnaţevanju rek, 

na primer prenašanje odpadkov  po rečnem toku navzdol in akumuliranje v plasteh,  kvaliteta 

in pomanjkanje pitne vode. Spraševali smo se tudi o problematiki tistih rek, ki erodirajo rečne 

bregove na mestih, kjer so ljudje včasih odloţili in „skrili“ogromne količine odpadkov. 

Najbolj strašljive so bile vizije, ko smo si postavili vprašanje, kaj se dogaja z reko v spodnjem 

toku, ko prečka velika mesta. Ţe v zgornjem toku je reka onesnaţena. Razmišljanje o tem, kaj 

se dogaja z reko po več sto kilometrih toka, pa je privabilo črne misli. 
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Tako smo se lotili raziskovanja in kmalu odkrili veliko katastrofalnih pojavov v povezavi z 

onesnaţevanjem rek. Ob pomisleku, da je za preţivetje človeka, ohranjanje ţivalskih vrst in 

narave, bistvenega pomena čista in pitna voda, je bila vsebina za nastajajočo izobraţevalno 

igro jasna. Reševanje onesnaţenih rek. 

 

Slika 15: Raftar čisti reko 

 

4.2 IZOBRAŢEVALNA VSEBINA IN ZASNOVA 

 

Igra ima štiri sklope. Glavna sklopa sta igra in zgodba. Prvi sklop je tekmovalni del, kjer 

igralec poskuša reko očistiti plavajočih odpadkov. Sklop imenovan „Zgodba“ pa skrbi za 

izobraţevanje in poskuša povezati reke, pitno vodo, kmetijstvo, industrijo in potrebe ljudi po 

dobrinah pomembnih za ţivljenje in v to sliko vključi onesnaţevanje. Dodatno je igra 

opremljena z navodili in pa s sklopom, ki vsebuje besedilo, ki opisuje nastanek in smotre igre 

„River Keepers“. 

 

4.2.1 Igralni del 

 

Igralec z miško vodi ročno napravico za pobiranje steklenic, ki plavajo po reki. Če smet uide, 

izgubi eno izmed treh ţivljenj, ki jih ima na voljo. Cilj igre je čim dalj časa vzdrţevati reko 

čisto. Ko mineva čas, se količina smeti povečuje in igralec potrebuje vedno več spretnosti pri 

čiščenju (slika 16) . 
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Slika 16: Igralni del, lovljenje odpadkov 

 

Koliko časa igralec zdrţi, se beleţi z letom do katerega lahko kljubujemo vedno večji količini 

smeti. Letnica je povezava z umestitvijo v realnost, naraščajoča količina smeti pa s hotenjem 

po vsakoletni naraščajoči gospodarski rasti. Večja gospodarska rast v realnem sektorju pomeni 

večjo produkcijo, to pomeni večjo potrošnjo in na koncu tega vsakoletnega cikla, se to odraţa 

v vsakoletnem povečanju količine odpadkov. Naraščanje količine odpadkov in soočenje z 

nezmoţnostjo kontroliranja, torej čiščenja reke opozarja, da samo čiščenje, recikliranje, 

ponovna uporaba ne zadostujejo za to, da bi „rešili reko“. V prenesenem pomenu, da bi 

poskrbeli za vse odpadke, s katerimi se na Zemlji soočamo, ampak samo delno posegamo v 

srţ problema, ta pa je, da na Zemlji s trenutnim hiper-produkcijskim strojem ustvarjamo 

tolikšne količine, da je skrbeti za odpadke potem, ko so ţe bili ustvarjeni, ţal prepozno. 

Igra ţeli zastaviti vprašanje: „Zakaj ustvarjamo toliko produktov, če vemo, da onesnaţujemo s 

tem svoj planet, izrabljamo omejeno količino naravnih virov in da ob tem postajamo vedno 

bolj nesrečni, saj zadovoljevanje potreb nenasitnega ega patološkega narcisa – modernega 

potrošnika, vodi v nove in nove nakupe materialnih dobrin [50]?“ 

 

4.2.2 Izobraževalni del - zgodba 

 

Del, ki ga v igri najdemo pod rubriko „Zgodba“, je vodeno zaporedje misli in dejstev o 

onesnaţevanju. Igralec poskuša sestaviti miselni vzorec, kako se odpadki, ki jih odvrţemo, 
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odlagamo v naravi, vrnejo v povratni zanki (voda, hrana) nazaj k nam (slika 17). 

 

Zgodba ţeli izpostaviti dejstvo, da so na Zemlji vse stvari povezane. Ko odvrţemo odpadke v 

reke, ti potujejo naprej, tudi v morja, se vključujejo v ţivalski krog, ţivali umirajo, ljudje se 

prehranjujemo z okuţeno hrano, širijo se bolezni in klice. Vse to vpliva, da ljudje zaradi 

lastnih napak ali zaradi ignorance drugih, trpijo in umirajo. Z onesnaţevanjem uničujemo 

vodni krog. Pitne vode je vse manj, ljudje pa smo prisiljeni piti okuţeno vodo ali kupovati 

ustekleničeno vodo, katere stroški proizvodnje so zelo visoki, tako v denarju, kot tudi v porabi 

vode [51].   

 

Zgodba vključuje podatke o porabi t.i. virtualne vode, to so ogromne količine vode, ki se 

porabljajo v industriji in kmetijstvu za izdelavo produktov. Na primer za izdelavo mobilnega 

telefona se porabi pribliţno 1000 litrov vode. Poraba  vode  divje narašča in je tesno povezana 

z neobrzdanim potrošništvom. Povprečen Evropejec porabi na dan pribliţno 4.000 litrov vode 

[52]! 

 

Slika 17: Zgodba 

 

Zgodba nas vodi od sestavljanja sheme o porabi vode in rekah, pomembnosti vode za 

pridelavo in izdelavo hrane, do vključitve odpadkov v ta sistem. Zgodba se zaključi z vizijo, 

kaj je potrebno, da se obranimo pred to nezavidljivo situacijo, v kateri se trenutno nahajamo. 
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Epilog poskuša pokazati pot v svetlejši in pravičnejši jutri za vse oblike ţivljenja na našem 

planetu. 

 

4.3 IZDELAVA - OBLIKOVANJE IN PROGRAMIRANJE 

 

Uporaba programa Adobe Flash Cs4 s programskim jezikom ActionScript 3.0 je večinoma 

vključevala  dve osnovni aktivnosti. Prva je vektorsko risanje in oblikovanje, druga pa je 

programiranje objektov, ki smo jih narisali. 

 

Igra je tako večplastni časovni filmski trak z narisanimi objekti, ki s pomočjo programske 

kode, ki teče v ozadju, postane interaktiven. 

 

Najprej je bilo potrebno izrisati ozadje, nato pa grafično in programsko dodajati programirane 

objekte, simbole. Programiranje je potekalo po kosih, enemu delujočemu kosu igre je sledil 

drugi, vmes pa nujno potrebno ugotavljanje napak in pomanjkljivosti delovanja t.i. 

razhroščevanje (angl. debugging). Za uspešen zaključek pa je bilo potrebno vse preizkusiti še 

v spletnem brskalniku. Izkazalo se je, da obstaja razlika med preizkušanjem igre v testnem 

okolju programa Adobe Flash CS4 in okoljem Mozilla Firefox in zato določene dele 

programske kode prilagoditi. 

 

Rubriko „Igra“ vsebuje igralni, tekmovalni del, kjer igralec poskuša reko očistiti odpadkov. 

Kaj se dogaja v ozadju delujočega programa in programske kode (priloga 1), nam prikazuje 

blokovna shema na sliki 18.    
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Slika 18: Prikaz delovanja programske kode 

 

Timer je funkcija znotraj programskega jezika ActionScript 3.0, s pomočjo katere določimo 

število in pogostost ponavljajočih dogodkov. 

 

Spremenljivka se imenuje casovnik. Določa časovni razmik 1200 ms in se bo ponovila 5 krat.   

 

var casovnik:Timer=new Timer(1200, 5); 

Povezana je s funkcijo imenovano takt. 

casovnik.addEventListener(TimerEvent.TIMER, takt); 

casovnik.start(); 

  function takt(event:TimerEvent):void 

{ 

// Znotraj telesa funkcije takt se zgodi proizvodnja ene smeti 

} 

 

Funkcija za lovljenje odpadkov, je funkcija imenovana MouseEvent. Ko miškin kazalec klikne 

na objekt, v našem primeru smet, se sproţi dogodek znotraj povezane funkcije. 

 

Simbol poimenovan smet smo povezali z dogodkom miške. Ob dogodku se sproţi funkcija 
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lovljenje_smeti. 

 

smet.addEventListener(MouseEvent.CLICK, lovljenje_smeti); 

function lovljenje_smeti(event:MouseEvent):void 

{ 

// Znotraj telesa funkcije se zgodi lovljenje, proţenje animacije, uničevanje in prištevanje 

rezultata 

} 

 

Indikator za pobegle smeti je ovira, ki jo prečkajo odpadki. Uporabili smo funkcijo 

hitTestObject, ki prepozna kdaj je telo prvega simbola trčilo z drugim. 

 

if (indikator.hitTestObject(smet)) 

{ 

// Znotraj pogojnega stavka if se zgodi uničevanje, odštevanje ţivljenj in proţenje zaključne 

animacije 

} 
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5 VREDNOTENJE SPLETNE IGRE 
 

 

Po izdelavi okoljske spletne igre je potrebno pridobiti informacije o morebitnih teţavah, s 

katerimi se soočijo uporabniki med uporabo vmesnika. Edino tako lahko izdelovalec igre z 

gotovostjo ugotovi pomanjkljivosti delovanja uporabniškega vmesnika. 

 

Prvi namen anketnega vprašalnika je zbrati podatke o tem, kaj  uporabniki doţivljajo med  

igranjem spletne igre. Z zbranimi podatki pa ovrednotiti uspešnost izdelave uporabniškega 

vmesnika. 

 

Drugi namen je zbrati podatke za ugotavljanje učenja spletne igre. Če igra povzroči 

spremembe pri uporabniku, da ta sprejme informacije, znanje pomeni, da je igra 

izobraţevalna. Da pa bi bila igra resnično uspešna, kot navajamo v poglavju o okolju in 

izobraţevanju o okolju, bi morala povzročati spremembe tudi na višjem nivoju spoznavnih 

sposobnosti, kot tudi na čustveno – motivacijskem področju in na akcijsko – spretnostnem 

področju. 

 

5.1 ZBIRANJE PODATKOV 

 

Kot tehniko zbiranja podatkov smo izbrali anketni vprašalnik (priloga 2), ki smo ga skupaj z 

navodili in spletno igro ter s pomočjo elektronske pošte, poslali potencialnim anketiranim. V 

navodilih je podrobno navedeno, kako anketirani zaţene spletno igro, poišče navodila in nato 

igro odigra. Zatem sledi reševanje anketnega vprašalnika. 

 

Podatki se s pomočjo spletne storitve Google Docs samodejno shranjujejo v tabelo programa 

Excel, kjer so podatki pripravljeni na nadaljnjo obdelavo. 

 

Izvedli smo tudi anketni vprašalnik na kontrolni skupini, ki pred izpolnjevanjem ni igrala 

spletne igre. Kontrolni vprašalnik je vseboval ista vprašanja  povezana s izobraţevanjem, kot 

osnovni anketni vprašalnik. 
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5.2 CILJI ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 

 

Namen prvega sklopa je zbrati podatke o rokovanju z uporabniškim vmesnikom. Trditve in 

vprašanja označeni s številkami od 1 do 13 so namenjene temu delu (preglednica 4). Trditve 

anketirani ovrednoti z oceno na Likertovi 5-stopenjski lestvici, in sicer 1 za primer, ko se mu 

zdi, da trditev najmanj drţi in s 5, ko se mu zdi, da trditev izredno drţi. Pri vprašanju 

označenim s 13 anketirani sam doda dejavnik, ki ga opazi kot moteč. 
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Preglednica 4: Cilji pri pridobivanju povratnih informacij v prvem sklopu anketnega vprašalnika z namenom 

vrednotenja uporabniškega vmesnika.    

 

Trditve in vprašanja Cilji Princip uporabnosti 

1. Med igro sem vedel v kateri rubriki se 

nahajam. 

Ugotoviti, kako se uporabnik znajde znotraj 

uporabniškega vmesnika 

Spremljanje trenutnega 

stanja 

2. Med igro sem videl svoj napredek o 

igranju. 

Ugotoviti, če uporabnik dobiva povratne 

informacije. 

Spremljanje trenutnega 

stanja 

3. Zdelo se mi je, da bi bil lahko 

naslednjo odigrano igro boljši. 

Ugotoviti, če uporabnika pozitivne 

informacije motivirajo k nadaljnemu igranju. 

Spremljanje trenutnega 

stanja 

4. Prikazano okolje me spominja na 

resničen svet. 

Ugotoviti, če uporabniki vidi podobnost med 

virtualnim svetom in resničnim, ki ga skuša 

igra prikazati. 

Podobnost med 

sistemom in 

resničnostjo 

5. V igri so prikazani procesi, ki sem jih 

ţe opazil v naravi. 

Ugotoviti, če uporabnik vidi podobnost med 

prikazanimi virtualnim procesi v igri in 

resničnimi v naravi. 

Podobnost med 

sistemom in 

resničnostjo 

6. Ne vem, kje bi tako okolje (v igri) 

lahko obstajalo. 

Ugotoviti uporabnikovo nezmoţnost uvida 

med prikazanim in resničnim. 

Podobnost med 

sistemom in 

resničnostjo 

7. Teţko sem se premikal skozi zadane 

naloge v igri. 

Ugotoviti uporabnikovo nezmoţnost 

navigacije med igro. 

Uporabniški nadzor in 

svoboda 

8. Igranje z miško mi je bilo všeč in se mi 

je zdelo naravno. 

Ugotoviti, če se zdi uporaba miške za 

navigacijo primerna. 

Uporabniški nadzor in 

svoboda 

9. Uporaba miške v igri je bila slaba, 

dobil sem odpor do igranja. 

Ugotoviti, če uporaba miške uporabniku 

povzroča kritične teţave. 

Uporabniški nadzor in 

svoboda 

10. Postavitev likov in besedila v igri so 

dobri, tako da je bistvo dobro vidno in 

očitno. 

Ugotoviti, če se uporabnik hitro nauči in hitro 

spozna bistvo, glede na standarde pri 

oblikovanju vmesnika. 

Usklajenost in standard 

11. Barve likov in besedila v igri so 

dobre, da je bistvo dobro vidno in očitno. 

Ugotoviti, če se uporabnik hitro nauči in hitro 

spozna bistvo igranja, glede standarde pri 

barvah vmesnika. 

Usklajenost in standard 

12. Bil sem izgubljen, ko sem ţelel 

prehajati med rubrikami ali ko sem ţelel 

predčasno zaključiti igranje. 

Ugotoviti, če oblikovno vmesnik nudi ključne 

informacije v vseh okoliščinah. 

Estetska in 

minimalistična oblika 

13. Kaj vas je pri igri najbolj zmotilo? Ugotoviti, če obstaja nek predhodno 

nedoločen moteč dejavnik pri igranju, ki je 

pri uporabniku zelo izstopal. 

Kvalitativno merjenje 
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Drugi namen je ugotoviti učni vidik igre, ki jo meri drugi sklop vprašanj, od številke 14 do 

številke 20 (preglednica 5). Vprašanja so večinoma izbirnega tipa. Vprašanje številka 20 pa 

posega v višje nivoje spoznavnega področja in ţeli od anketiranega, da zapiše svojo analizo, 

sintezo ali evalvacijo stanja.   

 

Preglednica 5: Cilji pri pridobivanju povratnih informacij v drugem sklopu anketnega vprašalnika z namenom 

ugotoviti učni vidik spletne igre.      

 

Vprašanje Cilj Področje 

14. Je onesnaţevanje okolja 

samouničevalna dejavnost? 

Ugotoviti, če uporabnik prepozna 

pomen uničevanja okolja. 

Manj zahtevno spoznavno 

15. Ali onesnaţevanje rek vpliva 

na zdravje ljudi? 

Ugotoviti, če porabnik prepozna 

pomen onesnaţevanja rek. 

Manj zahtevno spoznavno 

16. Koliko vode porabimo za 

izdelavo računalnika? 

Ugotoviti, če si je uporabnik 

zapomnil podatek o količini 

porabljene vode. 

Manj zahtevno spoznavno 

17. Zakaj se človeštvo tudi sooča 

z vedno večjim pomanjkanjem 

pitne vode in velikimi preseţki 

odpadkov v vseh agregatnih 

stanjih? 

Ugotoviti ali uporabnik prepozna 

povezave med porabo, potrošnjo 

in onesnaţevanjem. 

Bolj zahtevno spoznavno 

18. So informacije v igri, o 

onesnaţevanju in ogromni porabi 

virtualne vode, za vas znane ţe 

od prej? 

Ugotoviti, če se je uporabnik 

srečal z novimi spoznanji o 

okolju med igranjem igre in 

koliko je ţe prisotno okoljsko 

izobraţevanje med populacijo. 

 

19. Se vam zdi, da bi bilo 

potrebno ukrepati? 

Ugotoviti motiviranost za rešitev 

problema. 

Čustveno - motivacijsko 

20. Kako je po vašem mnenju 

treba rešiti problem situacije, kjer 

se zdi da tonemo v propad in 

nihče ne pozna hitre in preproste 

rešitve? 

Ugotoviti, če je uporabnik 

pridobil ali bil motiviran za  

poglobljeno razmišljanje o rešitvi 

problema onesnaţevanja in je 

pripravljen svojo idejo zapisati. 

Bolj zahtevno spoznavno 

 

S pomočjo drugega anketnega vprašalnika, ki ga je izpolnjevala skupina brez predhodnega 

igranja, smo ţeleli izmeriti razliko med odgovori in s tem določiti, kolikšna je uspešnost 

izobraţevanja okoljske spletne igre. 

  

5.3 REZULTATI 

 

Anketni vprašalnik po igranju je izpolnilo 59 oseb. Kontrolni anketni vprašalnik brez 

predhodnega igranja pa je izpolnilo 24 oseb. Za analizo rezultatov smo uporabili program 
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OpenOffice Calc. 

 

5.3.1 Rezultati merjenja uporabe vmesnika 

 

Anketirani so z 12 vprašanji ocenjevali izkušnje rokovanja z uporabniškim vmesnikom. Več 

vprašanj skupaj sestavlja en princip uporabnosti (PU1-5). V diplomskem delu smo raziskali in 

ugotovili, da so ti ključni za ugotavljanje kvalitete uporabniškega vmesnika. 

 

Trditvam, katere so bile postavljene v obratnem smislu ocenjevanja, na primer trditev: 

uporaba miške v igri je bila slaba, dobil sem odpor do igranja, smo pri izračunu prilagodili 

enotnemu ocenjevanju, tako da trditev dobi oceno 5, kar potrjuje dober odziv. 

 

Sledi skupni rezultat 5-ih ocenjevanih principov uporabnosti (PU), slika 19. 

Slika19: Skupni rezultat ocenjevanja uporabniškega vmesnika 

 

Rezultati ocenjevanja posameznih anketnih vprašanj (AV1-12) nam kaţejo podrobneje, kje se 

uporabniški vmesnik ni dobro odnesel med igranjem. Vprašanja z istim vrstnim redom (slika 

20), so navedena v poglavju o ciljih anketnega vprašalnika. 
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Slika 20: Povprečna ocena posamezne trditve AV1-12 

 

Vprašanja, ki so bila deleţna največje kritike so naslednja, urejena po seštevku najslabših 

ocen za eno trditev: 

 

Trditev  „Igranje z miško mi je bilo všeč in se mi je zdelo naravno“, je prejela 8 najbolj 

negativnih ocen. 

 

Trditev „Bil sem izgubljen, ko sem ţelel prehajati med rubrikami ali ko sem ţelel predčasno 

zaključiti igranje.“ je prejela 5 ocen, da to najbolj drţi. 

 

Podrobno so svoje nezadovoljstvo z igranjem izrazili uporabniki pri vprašanju 13. Sledi izbor 

nekaj najbolj pogostih mnenj: 

 slaba odzivnost pri igranju z miško; 

 predolg čas pri prehajanju besedila v rubriki zgodba; 

 monotonost, preveč besedila in premalo vizualnih informacij; 

 neodzivnost gumba „igra“. 

 

Iz vseh izmerjenih podatkov je mogoče natančno izločiti, kateri deli uporabniškega vmesnika 

so za uporabnike predstavljali teţave. 

 

Uporabniški nadzor in svoboda je prvi izmed principov, ki je bil deleţen najniţje ocene in tudi 
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največje kritike anketiranih, ko so navajali probleme, kateri so jih najbolj zmotili. Princip 

govori o pomenu svobodnega gibanja in dobre navigacije. Uporaba miške v igri je bila očitno 

pri določenih sistemih slaba, orodje za pobiranje odpadkov je časovno zaostajalo in imelo slab 

odziv. Vprašani navajajo, da je bilo to še posebej opazno, po več zaporedno odigranih igrah. 

 

Minimalistična in estetska oblika je drugi princip, pri katerem opazimo veliko niţje ocene kot 

v povprečju. Za ta princip je ključno, da ima uporabnik vedno na voljo ključne informacije, da 

na primer lahko svobodno zaključi igro ali zamenja vsebino. Uporabniki so pogrešali orodje, 

da bi sami nadaljevali zgodbo, brez čakanja, da igra sama ponudi puščico, ki bi vodila v 

naslednji del zgodbe. Zmotilo jih je tudi, da so bili v epilogu zgodbe brez moţnosti za 

predčasni zaključek.   

 

V igri so uporabniki opazili tudi druge napake, zanimivo, pa se nekatere ne pojavljajo pri vseh 

sistemih: 

 prikazovalnik pobranih odpadkov se izniči, ko doseţe 100; 

 slovnične napake, 

 pojavljanje napisa „loading“; 

 slab izgled okolja med lovljenjem odpadkov. 

 

5.3.2 Rezultati izobraževalnega dela 

 

Na vprašanje 14: „Je onesnaţevanje okolja samouničevalna dejavnost?“, je 98 % vprašanih 

odgovorilo z odgovorom „da“. 

 

Na vprašanje 15: „Ali onesnaţevanje rek vpliva na zdravje ljudi?“, je 99 % vprašanih 

odgovorilo z „da“. 

  

Na vprašanje 16: „Koliko vode porabimo za izdelavo računalnika?“ je 90 % vprašanih 

odgovorilo z odgovorom 30.000 litrov, kar je pravilni odgovor. 10 % se jih je odločilo za 

odgovor 15 litrov. 

 

Na vprašanje 17: “Zakaj se človeštvo tudi sooča z vedno večjim pomanjkanjem pitne vode in 

velikimi preseţki odpadkov v vseh agregatnih stanjih?“, je 95 % navedlo odgovor „Zaradi 

masovne produkcije in poceni izdelkov in neobrzdane potrošnje“ kot pravilen. 
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Na vprašanje 18: „So informacije v igri, o onesnaţevanju in ogromni porabi virtualne vode, za 

vas znane ţe od prej? “, je 86 % vprašanih odgovorilo z „da“. 

 

Na vprašanje 19: “Ali se vam zdi, da bi bilo potrebno ukrepati?“, so vsi anketirani potrdili, da 

bi bilo potrebno ukrepati. 

 

56 % anketiranih je z nekaj povedmi odgovorilo tudi na poizvedovanje po njihovem mnenju 

in ponudilo rešitev za okoljske probleme. 

 

Navajamo izbor: 

 Vrnitev kmetijstva "malih posameznikov", zbuditi zanimanje mladih na atraktiven 

način, jim artikulirano predstaviti rešitve na enostaven in dojemljiv način. Postopno 

pristopiti k spremembam, korak za korakom, predvsem bi se moralo ozavestiti starše 

novorojenih otrok in otroke vzgajati v "soţitju z naravo". 

 Tako, da prenehamo delovati zgolj v osebno ali finančno korist posameznika. 

 Ukiniti butaste reklame, ki zavzamejo več kot polovico časa predvajanja televizije. 

 Izobraţevati ljudi, da se da ţiveti tudi z 2 leti starim delujočim telefonom, 

računalnikom, pomivalnim strojem ali s trikrat oblečenimi oblačili. Da ne rabiš 

nečesa vreči stran, samo zato, ker je bilo lani v modi, letos pa ni. 

 Samo z osveščanjem ljudi, kar pa je pri prekomernih in vedno večjih ţeljah teţko. 

Predvsem pa je teţko zaradi "poţrešnosti in nenasitnosti" kapitala, ki stremi samo po 

dobičkih. 

 Ustaviti nepotrebno POTROŠNJO. Idealno: ukiniti sedanji kapitalizem; ukiniti 

marketing (PR), ki zamegljuje bistvo. 

 Nehajmo vse stvari pakirati v embalaţo, začnemo lahko ţe pri hrani. Kot otrok 

pomnim, da smo k sorodnikom hodili po mleko z lastno kanglico, sedaj kupujemo 

mleko v trgovinah zapakirano v embalaţo. Problem je, ker danes poznamo le še 

hipermarkete, vse manj pa je obrtnikov ali kmetovalcev, h katerim bi lahko sami 

pristopili in dobili hrano, ne da bi jo bilo treba prej zaviti in zapakirati v plastiko. To 

načeloma lahko storimo na trţnicah, vendar je tam zelenjava 6 krat draţja. To je 

seveda problem drţave, saj bi morala več sredstev nameniti za kmetijstvo, s tem 

olajšati in spodbujati pridelavo domače hrane. Recikliramo ţe, vendar premalo. 

Pogosto zato, ker so navodila za recikliranje premalo natančna in premalo je 
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osveščanja o tem. Sama dostikrat ne vem, kam odloţiti kakšno stvar. Snaga je sicer 

pripravila neke zloţenke o pravilnem recikliranju, vendar so zelo pomanjkljive. Za 

vsako stvar pa tudi ne morem priţgati računalnika in besno iskati po internetu, kam 

naj odpadek odloţim. Zaenkrat se tudi nič ne dela na nagrajevanju tistih, ki reciklirajo 

dobro. Govori se samo o nekih kaznih, če tega ne delamo prav. Samo pomislite, da bi 

nekdo podal predlog, da se zniţa mesečni račun za Snago, v kolikor bo nekdo 

recikliral vsaj 75% odpadkov, vsi bi gledali, kaj počnejo in kam mečejo stvari. 

Usmerjanje v naravne vire energije bo dosti pripomoglo tudi k čisti pitni vodi. Dokler 

bomo reševali posledice in ne odpravljali vzrokov, ne bomo dosegli nič. 

Okoljevarstvena politika je trenutno zelo ohlapno sestavljena, ljudje so premalo 

izobraţeni in ozaveščeni v tej smeri. Druţbe ne bomo spremenili čez noč, vendar lahko 

vplivamo na posameznike, torej izobrazba. Večina ljudi se zaveda, teţav, vendar 

zamahnejo z roko in si mislijo, da ni tako hudo, pa pravzaprav je. To je potrebno 

spremeniti. Igrica je dober začetek za male otroke, a sem bolj zagovornica realnih in 

ne umetnih, računalniških svetov. Stare ljudi pa je ţe v osnovi teţko pripraviti do 

drugačnega mišljenja in mislim, da igrica pri tem ne bo pripomogla. Raje poskušajmo 

igro prenesti v realnost ţe v samem začetku. 

 

Pri rezultatih kontrolne skupine z istimi vprašanji izobraţevalnega dela, so rezultati sledeči: 

 

82 % vprašanih meni, da je onesnaţevanje okolja samouničevalna dejavnost. 

 

Vsi vprašani so odgovorili, onesnaţevanje rek vpliva na zdravje ljudi. 

 

Na vprašanje AV16 je 18 % vprašanih odgovorilo z odgovorom 30.000 litrov, kar je pravilni 

odgovor. 35 % se jih je odločilo za odgovor 15 litrov in 47 % jih je odgovorilo, da za izdelavo 

računalnika ne potrebujemo vode. 

 

Na vprašanje AV17 je 65 % anketiranih navedlo odgovor „Zaradi hiper produkcije in poceni 

izdelkov in neobrzdane potrošnje“ kot pravilen, 35 % pa se jih je odločilo za odgovor 

„globalno segrevanje“. 

Vsi anketirani se strinjajo, da bi bilo potrebno v tej situaciji ukrepati. 

 

59 % udeleţencev v skupini je ponudilo tudi odgovor o rešitvi, vendar pa so bili odgovori 

očitno bolj skopi in suhoparni. 

 

Navajamo izbor: 

 Več čistilnih akcij, da vzpodbujamo ljudi glede ločevanja odpadkov. 
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 Kazni. 

 Ozaveščanja je premalo, potrebujemo skupine v smislu „očistimo svet“. 

 

Če  primerjamo rezultate odgovorov na vprašanja o onesnaţevanju okolja glede na tiste, ki so 

reševali anketni vprašalnik po odigrani igri in na tiste, ki igre niso zaigrali (slika 21), opazimo 

velika odstopanja pri vprašanjih AV16 in AV17. Iz rezultatov je očitno, da so igralci med 

igranjem spletne igre prejeli določene informacije. Posebej izstopa vprašanje AV16, saj je 

razlika v pravilnosti odgovora med igralci in neigralci ogromna.  

 

Anketnim vprašanjem AV14, AV15 in AV18 brez teţav pripišemo oznako vprašanja o stopnji 

ozaveščenosti. Primerjava obeh skupin komaj določi razliko med odgovori. Iz tega lahko 

sklepamo, da je med vsemi anketiranimi ozaveščenost na visokem nivoju in da igranje spletne 

igre ni povzročilo bistvenega dviga osnovnih načel ozaveščenosti. 

 

Slika 21: Primerjava rezultatov izobraţevalnega dela obeh skupin 

 

Pri AV20 je opazen dejavnik dolţina odgovora in podrobnost načrta, s katerim bi  rešili 

problem. Anketirani, ki so igrali igro, so v veliko primerih odgovarjali z artikuliranimi 

rešitvami. Za to so nedvomno porabili več časa in napora. Iz tega sklepamo, da so bili bolj 

motivirani za rešitev okoljskega problema. 
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6 DISKUSIJA 
 

 

V tem poglavju prikazujemo uspešnost in opisujemo kako smo poskušali dosegati zastavljene 

cilje. Glavni namen diplomskega dela je bil raziskati internetne tehnologije in uporabiti 

večpredstavnost za okoljsko izobraţevanje in ozaveščanje. 

 

C1: Proučiti delovanje Adobe Flash CS4 s platformo in jezikom ActionScript 3.0.  

 

Proces proučevanje Flash platforme je potekal vzporedno z izdelavo igre in je bil  osnova za 

uresničevanje drugega zastavljenega cilja in sicer izdelave spletne igre. Proučevanje je 

potekalo s pomočjo vodnikov v besedilu in filmih in proučevanjem obstoječih javnih 

programskih rešitev. Velikokrat je napredek obstal in šele s spoznavanjem programske kode 

na praktičnih primerih in ugotavljanjem lastnosti delovanja programskega jezika, je bil 

narejen preskok. Proučevanje je vsebovalo vektorsko risanje in objektno programiranje. Šele z 

zdruţenim poznavanjem obeh prvin je bilo mogoče napredovati do končnega izdelka. 

Osnovni princip delovanja programske kode in okostje spletne igre smo predstavili tudi v 

diplomskem delu (str. 47-48). 

 

C2: Raziskati že obstoječe okoljsko izobraževalne igre na spletu. 

 

Med pregledom ponudbe spletnih iger smo ugotovili, da je večina iger izdelana na Flash 

platformi. Igre so zelo raznovrstne, od učenja ločevanja odpadkov, do malih simulacij 

ravnanja z odpadki na ravni mestnih oblasti (str. 21-33). Iskali smo ideal igre, ki bi nudila 

celotno sliko o onesnaţevanju: kako in zakaj produkti nastajajo in kje končajo kot odpadki, 

kakšen je vpliv potrošnikov na nastanek problema onesnaţevanja. Igro, ki bi zdruţevala 

interdisciplinarno znanje in nudila celovit pogled na delovanje okolja, a je nismo našli. 

Ocenili smo jih iz vidika izobraţevanja in jih razvrstili po rezultatih (str. 33-35). Najbolj sta se 

iskanemu idealu pribliţali igri Eco ego in igra Great green web game. Večinoma pa igre 

predstavljajo svoj delček velike zgodbe o uničevanju našega planeta. S pomočjo Nielsnovih 

hevristik smo ocenili tudi njihov uporabniški vmesnik in jih razvrstili po rezultatih (str. 35-

41).  
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C3: Raziskati potencial spletnih iger v smislu izobraževanja. 

 

Raziskovanje nas je vodilo od proučevanja izobraţevalnih ciljev okoljskega izobraţevanja, do 

proučevanja primernosti spletnih iger, kot medija za prenos znanja. (str. 6-15). Ena 

najpomembnejših ugotovitev, ki bi jo pripisali področju izobraţevalnih spletnih iger in tudi 

izobraţevalnih iger na splošno, je konfliktno in mogoče celo protislovno razmerje med 

zabavnostjo, ki naj bi jo ponujala dobra igra, in izobraţevanjem, ki naj bi ga ponujal 

izobraţevalni medij. Vemo, da je učenje trdo delo in ne lahkotna zabava.  Dobra 

izobraţevalna igra bi tako morala prikriti in zamaskirati izobraţevalne vsebine med 

kompleksne naloge, zamotiti uporabnika, da se ne bi zavedal, ko bi med svojim 

napredovanjem v igri sprejemal informacije in znanje. Znanje, ki bi ga prejemal, bi moralo 

biti interdisciplinarno, holistično in večplastno, da bi dosegli visoke standarde okoljskega 

izobraţevanja. Potencial spletnih iger je nedvomno velik, vendar je treba poznati slabosti, ki 

jih prinaša s sabo taka oblika izobraţevanja. Potencial iger v smislu izobraţevanja je dostikrat 

omejen predvsem z izbiro izobraţevalnih ciljev. 

 

C4: Izdelati in ovrednotiti okoljsko izobraževalno igro.  

 

Med proučevanjem delovanja Adobe Flash platforme s Action Script 3.0 programskim 

jezikom, je potekal osrednji zastavljeni cilj in sicer izdelava okoljske spletne igre. Začeli smo 

z izdelavo glavnega dela, reke katero rešujemo pred mnoţico odpadkov. Nato vse 

nadgrajevali in dopolnjevali s sklopi, ki sedaj tvorijo  igro. Ker je bilo avtorjevo znanje in 

spretnost na začetku zelo majhno in je šele med izdelavo tudi znanje napredovalo, so določeni 

deli igre nerodno izdelani. Kljub temu je avtorju uspelo vse skupaj sestaviti v delujočo celoto. 

 

Vsebinsko je igra nastajala vzporedno s proučevanjem drugih internetnih iger, raziskovanjem 

vpliva ozaveščanja na ljudi, pomembnostjo večplastnega, interdisciplinarnega in holističnega 

izobraţevanja o okolju in raziskovanja človekovega vpliva na okolje (str. 42-45). Glavna ideja 

igre je, da ravno v času ločevanju in recikliranja, nastajajo novi produkti, ki se bodo kmalu 

pridruţili kupom odpadkov, ki nas vse bolj obkroţajo. Igra ţeli pokazati na problem 

naraščajočega produkcijskega stroja, kjer leţi izvirni greh onesnaţevanja okolja.  

 

Med izdelavo je bilo potrebno sprotno testiranje v različnih okoljih, na primer v brskalniku 

Mozilla Firefox in brskalniku Internet Explorer. Izkazalo se je, da je za pravilno delovanje 
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igre treba določene programske rešitve prilagoditi (str. 46-48).   

 

Izdelana je bila spletna okoljska izobraţevalna igra, ki deluje v okolju spletnih brskalnikov, 

priloga 9.3. Pomanjkljivosti preprečujejo, da bi jo lahko postavili ob bok modernim spletnim 

igram, ki jih izdelujejo posebej izurjeni in dobro plačani strokovnjaki. Kljub vsemu pa 

rezultati vrednotenja kaţejo (str. 49-58), da igra dosega bistvo na področju uporabniške 

izkušnje in tudi iz vidika izobraţevanja. Rezultati so pokazali, da so igralci med igranjem 

prejeli določene informacije, si jih zapomnili in kasneje na vprašanja o onesnaţevanju v veliki 

večini pravilno odgovorili. Primerjava s kontrolno skupino je te rezultate potrdila. 
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7 ZAKLJUČEK 
 

 

Okoljske izobraţevalne igre so postale en izmed moţnih načinov doseganja široke mnoţice 

uporabnikov interneta, ki jim ţelimo posredovati znanje in jih ozavestiti o okoljski 

problematiki. V diplomskem delu smo pokazali, da izobraţevalne igre posedujejo potencial, 

katerega bi lahko izkoristile šole, organizacije in društva, ki se ukvarjajo z ozaveščanjem 

ljudi. Prednosti izobraţevalnih spletnih iger so njihova atraktivnost, večpredstavnost, 

interaktivnost, preprost dostop na skoraj vsakem računalniku, ki je priključen na svetovni 

splet, kratek čas, ki ga uporabniki porabijo za igranje, široka populacija oseb, ki se ukvarjajo z 

igranjem iger in skoraj neskončne moţnosti za izdelavo novih oblik zabavnega izobraţevanja. 

 

Vsaka medalja ima dve plati, in tudi negativna plat izobraţevalnih iger je zelo pomembna. 

Izobraţevalne igre so lahko dober pripomoček pri in za izobraţevanje, vendar pa moramo biti 

seznanjeni z določenimi pomanjkljivostmi, ki jih ta medij prinaša. Izobraţevanje in zabava, ki 

je nekaj kar pričakujemo od dobre igre, si pogosto stojita na nasprotnih bregovih. Zabavne 

igre izgubljajo na izobraţevalnem delu in obratno. Igre nikakor ne morejo nadomestiti 

učbenikov in učiteljev, ki z zunanjo motivacijo oblikujejo primerne okoliščine za trdo delo, 

kar učenje, razmišljanje, proučevanje in raziskovanje nedvomno je. Zato tiste izdelovalce 

okoljskih izobraţevalnih iger, ki bodo sledili zahtevnim ciljem okoljskega izobraţevanja, v 

prihodnosti čaka resen izziv, kako premagati omejitve, ki jih imajo spletne igre in pa tudi igre 

na splošno. 

 

Med proučevanjem in izdelavo igre smo razvijali svoje znanje o risanju in programiranju. Na 

začetku smo pisali dolge preplete programske kode in nato skozi proces učenja šele uvideli, 

kako bi lahko na bolj preprost in eleganten način premostili tehnične probleme. S preprostim 

načinom uporabe Adobe Flash Cs4 lahko tudi začetnik izdela svoj projekt. Okolje Flash 

zagotovo nudi potencial na področju izobraţevanja. Moţno je izdelati zelo različne oblike 

izobraţevalnih vsebin. Mislimo, da v okolju kjer se da izdelati izobraţevalno spletno igro, 

lahko marsikdo ţe z omejenim znanjem izdela svoj preprost izdelek, kjer predstavi besedilo, 

slike, filme in animacije. Vsemu skupaj pa  doda še interaktivnost, kar je pika na i modernim 

izobraţevalnim formatom. 

 

Med raziskovanjem smo si začeli postavljati določena vprašanja, ki se dotikajo samega bistva 
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ozaveščanja. Mislimo, da brez zastavljanja teh vprašanj, ostaja en velik del zgodbe o 

onesnaţevanju očem skrit. Dosti iger na spletu in tudi drugih okoljevarstvenih projektov je 

namreč takih, ki seznanjajo potrošnike z informacijami, kako naj ravnajo z odpadki 

(ločevanje), da bodo s tem reševali okolje. Resnici na ljubo pa je glavni cilj takih akcij, da z 

spodbujanjem takega delovanja zniţajo stroške gospodarstvu pri proizvajanju novih 

produktov. Nikoli pa se ne dotaknejo vprašanja, zakaj je toliko odpadkov v prvi vrsti sploh 

nastalo. So nastali odpadki posledica izdelave nam potrebnih produktov, ki so dvignili naše 

blagostanje in nas potrošnike osrečili? Ali so nastali zgolj iz potrebe gospodarstva po 

neskončni rasti? Eno je jasno, ljudje danes v poplavi vseh mogočih produktov niso nič bolj 

srečni kot nekoč, kvečjemu manj. Drugo pa je resnici na ljubo tudi jasno. Kapitalizem je 

vojna za vire, vojna za poceni delovno silo in vojna za dobiček. Od potrošnikov zahteva 

prilagodljivost, poslušnost in čim večjo potrošnjo. „Svobodni trgi“ zagotovo ne bodo rešili rek 

in okolja, saj delujejo v nasprotju z okoljevarstvenimi potrebami. „Nevidna roka“ ne bo lovila 

razlite nafte in nahranila vse večje mnoţice revnih in obuboţanih, ki ţivijo na tretji strani 

zgodbe o razvoju in uspehu. Naša raziskava je pokazala, da je večina ljudi osveščenih in da se 

skoraj vsi zavedajo, da onesnaţevanje pelje človeštvo v propad. Kje je torej rešitev paradoksa, 

pri katerem se vsi zavedamo, da uničujemo sami sebe, pa vendar ničesar ne storimo? Smo si 

res nadeli nevidne spone apatije, lenobe in strahu? Ali pa laţemo sami sebi in vztrajamo pri 

iluzijah, ki nam jih servira ustroj, da ţivimo v najboljšem moţnem od vseh sistemov. Da nas 

sebični gen in evolucija (socialni darvinizem) silita, da se sprijaznimo s krivičnim in 

pohlepnim svetom? Bi morali prenesti ozaveščanje še na druga področja? Bi moral biti cilj 

ozaveščanja in izobraţevanja tudi, kako strniti vrste proti silam, ki nas ohranjajo v trenutnem 

poloţaju, v katerem se zdi, da moţnosti sprememb ni? 
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9 PRILOGE 
 

 

9.1 PRILOGA  1: PROGRAMSKA KODA DELOVANJE RUBRIKE IGRA V 

IGRI RIVER KEEPERS 

 

var nakljucnix:Number=1; 

var nakljucniy:Number=1; 

var predkot:Number=1; 

var nakljucnikot:Number=1; 

     

picker1.x=1; 

picker1.y=1;     

     

crshair.x=1;     

crshair.y=1;    

     

var napis:Menikonec1=new Menikonec1; 

var ppBtn:PoskusiBtn=new PoskusiBtn 

var zivljenja:Number=3; 

var izgled_teksta_2:TextFormat = new TextFormat();   

izgled_teksta_2.color = 0x003333;    

izgled_teksta_2.size = 16;     

 

var pobrani:Number=0; 

var rezultat:TextField=new TextField; 

 

var izgled_teksta:TextFormat = new TextFormat(); 

 

crshair.addEventListener(Event.ENTER_FRAME,premikaj); 

 

          function premikaj(e:Event):void 

              {                             

    Mouse.hide(); 

    picker1.x=mouseX+23; 

    picker1.y=mouseY+194; 

    addChild(picker1) 

    crshair.x=mouseX; 

               crshair.y=mouseY; 

    addChild(crshair); 

    }             

 

rezultat.defaultTextFormat=izgled_teksta_2; 

rezultat.text=String("Pobrani odpadki: "+pobrani); 

rezultat.width=140; 

 

addChild(rezultat);      
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       izgled_teksta.color = 0x003333;    

       izgled_teksta.size = 16;   

       izgled_teksta.bold = true;     

         

var letnica:Number=2012; 

var leto:TextField=new TextField; 

leto.defaultTextFormat=izgled_teksta; 

leto.text=String("Piše se leto: "+letnica); 

leto.y=20; 

leto.width=140; 

     

    addChild(leto);      

  

var srcek1:Srce1=new Srce1; 

srcek1.x=425; 

srcek1.y=375;        

 

       addChild(srcek1); 

      

var srcek2:Srce1=new Srce1; 

srcek2.x=470; 

srcek2.y=375;        

 

       addChild(srcek2); 

        

var srcek3:Srce1=new Srce1; 

srcek3.x=515; 

srcek3.y=375; 

        

      addChild(srcek3); 

       

var indikator:Filter1=new Filter1; 

indikator.x=200; 

indikator.y=430; 

indikator.alpha=0.01 

     

         addChild(indikator); 

       

        

var casovnik:Timer=new Timer(1200, 5); 

                          

       casovnik.addEventListener(TimerEvent.TIMER,takt); 

               casovnik.reset(); 

    casovnik.start(); 

                          

    

                     function takt(event:TimerEvent):void 

                    {                         

  if (casovnik.currentCount == 5)   

      { 
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     if (casovnik.delay>150) 

         { 

         casovnik.delay=(casovnik.delay-30); 

         } 

      

                  casovnik.reset(); 

                  casovnik.start(); 

       letnica=letnica+1; 

                  leto.text=String("Pise se leto: "+letnica); 

                       } 

  

var nakljucnix:Number=(Math.ceil(Math.random()*110+250)); 

var nakljucniy:Number=(Math.ceil(Math.random()*40+160)); 

var smet:Smet5=new Smet5; 

smet.scaleX=0.8; 

smet.scaleY=0.8; 

smet.x=nakljucnix; 

smet.y=nakljucniy; 

                 

                 addChild(smet);          

  

 smet.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN, pobiranje); 

                 

               function pobiranje(event:MouseEvent):void 

              {                             

               picker1.play(); 

               removeChild(smet); 

               pobrani++; 

               rezultat.text=String("Pobrani odpadki "+pobrani); 

    } 

  

 indikator.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, stetje); 

                                       

 function stetje(event:Event):void 

 { 

            if (indikator.hitTestObject(smet)) 

   { 

   unicevanje();                                                   

              } 

 

                             if(zivljenja==0) 

                            { 

                            casovnik.stop(); 

                            casovnik.removeEventListener(TimerEvent.TIMER,takt); 

                            ovira.removeEventListener(Event.ENTER_FRAME, stetje);    

                            smet.removeEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN, pobiranje); 

                            unicevanje(); 

      }                              

                       } 

 

  function unicevanje():void      
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            {                    

  if (smet.parent!=null) 

            { 

var parent:DisplayObjectContainer=smet.parent; 

                      

                     parent.removeChild(smet);                        

  

          zivljenja=zivljenja-1; 

  

              if(zivljenja==2) 

              { 

    removeChild(srcek1); 

    } 

               

                          if(zivljenja==1) 

              { 

    removeChild(srcek2); 

    } 

                                 

           if(zivljenja==0) 

           { 

               removeChild(srcek3); 

                                    casovnik.removeEventListener(TimerEvent.TIMER,takt);            

                                    casovnik.stop();                        

   

   

        

             crshair.removeEventListener(Event.ENTER_FRAME,premikaj); 

  Mouse.show(); 

   

                         

   

napis.x=130; 

napis.y=110; 

napis.scaleY=1.4; 

ppBtn.x=320; 

ppBtn.y=350;      

              

  ppBtn.addEventListener(MouseEvent.CLICK,probaj); 

 

                 function probaj(event:MouseEvent):void 

                { 

                ppBtn.removeEventListener(MouseEvent.CLICK,probaj); 

     removeChild(napis); 

                removeChild(ppBtn); 

                removeChild(crshair); 

                removeChild(picker1); 

     gotoAndPlay(249); 

                removeChild(rezultat);    

     removeChild(leto); 

                }   
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var stevkac:Number=1; 

var casovnik_1:Timer=new Timer(6, 120); 

              

  casovnik_1.addEventListener(TimerEvent.TIMER,takt_1); 

                        casovnik_1.reset(); 

                        casovnik_1.start(); 

              

             function takt_1(event:TimerEvent):void                   

 { 

var novaflasa:Flasa1konc1=new Flasa1konc1(); 

var nakljucni1x:Number=(Math.ceil(Math.random()*240+190)); 

var nakljucni1y:Number=(Math.ceil(Math.random()*220+120)); 

var predkot:Number=(Math.ceil(Math.random()*30)); 

var nakljucnikot:Number=(Math.ceil(Math.random()*12)); 

var kot:Number= nakljucnikot*predkot; 

   

novaflasa.scaleX=0.8; 

novaflasa.scaleY=0.8; 

novaflasa.x=nakljucni1x; 

novaflasa.y=nakljucni1y; 

novaflasa.rotation +=kot; 

                

    addChild(novaflasa); 

                

               stevkac++; 

           

  if (stevkac==120) 

  { 

  addChild (napis);   

  addChild(ppBtn);   

  casovnik_1.stop() 

  casovnik_1.removeEventListener(TimerEvent.TIMER,takt_1);   

  } 

        } 

             }//konecfunkcijeif(zivljenja==0) 

          }//konecfunkcijeifdimcek=null    

      }//konec funkcije unicevanje 

  }//konec funkcije takt 

 

stop(); 

 

9.2 PRILOGA 2: ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Vprašalnik - zbiranje povratnih informacij o okoljsko izobraţevalni igri River Keepers 

 

Anţe Krek, diplomsko delo Pedagoška fakulteta 
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Navodila: -Pred reševanjem je treba nujno preigrati igro in preizkusiti vsaj rubriki IGRA in 

ZGODBA, priporočljivo pa je začeti z rubriko NAVODILA. -Igro zaţenemo v spletnem 

brskalniku (Mozilla Firefox, Internet Explorer) 

Spol 

 Ţenski 

 Moški 

Starost 

 

Kakšna so vaše izkušnje pri delu z računalniki? 

 Začetnik 

 Povprečen 

 Izkušen 

 

1. Med igro sem vedel v kateri rubriki (delu igre) se nahajam. Izbira 1 trditev zelo ne drţi, 

izbira 5 trditev zelo drţi 

1   2    3    4    5 

 

2. Med igro sem videl svoj napredek o igranju. Izbira 1 trditev zelo ne drţi, izbira 5 trditev 

zelo drţi 

1   2    3    4    5 

 

3. Zdelo se mi je, da bi bil lahko naslednjo odigrano igro boljši. Izbira 1 trditev zelo ne drţi, 

izbira 5 trditev zelo drţi 

1   2    3    4    5 

 

4. Prikazano okolje me spominja na resničen svet. Izbira 1 trditev zelo ne drţi, izbira 5 trditev 

zelo drţi 

1   2    3    4    5 

 

5. V igri so prikazani procesi, ki sem jih ţe opazil v naravi. Izbira 1 trditev zelo ne drţi, izbira 

5 trditev zelo drţi 



76 

 

1   2    3    4    5 

 

6. Ne vem, kje bi tako okolje(v igri) lahko obstajalo. Izbira 1 trditev zelo ne drţi, izbira 5 

trditev zelo drţi 

1   2    3    4    5 

7. Teţko sem se premikal skozi zadane naloge v igri. Izbira 1 trditev zelo ne drţi, izbira 5 

trditev zelo drţi 

1   2    3    4    5 

 

8. Igranje z miško se mi je bilo všeč in se mi je zdelo naravno. Izbira 1 trditev zelo ne drţi, 

izbira 5 trditev zelo drţi 

1   2    3    4    5 

 

9. Uporaba miške v igri je bila slaba, dobil sem odpor do igranja. Izbira 1 trditev zelo ne drţi, 

izbira 5 trditev zelo drţi 

1   2    3    4    5 

 

10. Postavitev likov in besedila v igri so dobri da je bistvo dobro vidno in očitno. Izbira 1 

trditev zelo ne drţi, izbira 5 trditev zelo drţi 

1   2    3    4    5 

 

11. Barve likov in besedila v igri so dobre, da je bistvo dobro vidno in očitno. Izbira 1 trditev 

zelo ne drţi, izbira 5 trditev zelo drţi 

1   2    3    4    5 

 

12. Bil sem izgubljen, ko sem ţelel prehajati med rubrikami ali ko sem ţelel predčasno 

zaključiti igranje. Izbira 1 trditev zelo ne drţi, izbira 5 trditev zelo drţi 

1   2    3    4    5 

 

13. Kaj vas je pri igri najbolj zmotilo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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__________________________________________________ 

 

14. Je onesnaţevanje okolja samouničevalna dejavnost? 

 Da 

 Ne 

15. Ali onesnaţevanje rek vpliva na zdravje ljudi? 

 Da 

 Ne 

 

16. Koliko vode porabimo za izdelavo računalnika? 

 30.000 litrov 

 Nič, saj računalnik ni iz vode 

 15 litrov 

 

17. Zakaj se človeštvo tudi sooča z vedno večjim pomanjkanjem pitne vode in velikimi 

preseţki odpadkov v vseh agregatnih stanjih? 

 Zaradi hiper produkcije poceni izdelkov in neobrzdane potrošnje 

 Zaradi poplavljanja rek 

 Zaradi globalnega segrevanja 

 

18. So informacije v igri, o onesnaţevanju in ogromni porabi virualne vode, za vas znane ţe 

od prej? 

 Da 

 Ne 

 

19. Se vam zdi, da bi bilo potrebno ukrepati? 

 Da 

 Ne 

 

20. Kako je po vašem mnenju treba rešiti problem situacije, kjer se zdi da tonemo v propad in 
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nihče ne pozna hitre in preproste rešitve? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Hvala za vaše sodelovanje! 

 

9.3 PRILOGA 3: IZOBRAŢEVALNA OKOLJSKA IGRA RIVER KEEPERS 

 

Priloga je samo v elektronski obliki na priloţeni zgoščenki! 

 

 

 


