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POVZETEK 

V diplomskem delu obravnavam aktivnosti za učenje računalništva brez računalnika, 

dostopne na spletnem portalu Vidra.  

Nekatere aktivnosti analiziram na podlagi učnih ciljev slovenskega osnovnošolskega učnega 

načrta za računalništvo in ACM K-12 kurikuluma. Namen tega je izvedeti, v kolikšni meri 

aktivnosti ustrezajo učnima načrtoma. 

V okviru diplomskega dela obravnavam cilje aktivnosti glede na revidirano Bloomovo 

taksonomijo. 

Na koncu izpeljem vprašalnik, s katerim ocenim odnos bodočih učiteljev do aktivnosti. 
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ABSTRACT 

In following thesis I delve into activities for learning computer science unplugged available at 

Vidra website. 

Some activities are analyzed on the basis of learning objectives of Slovenian primary school 

curriculum for computer science and ACM K-12 Computer Science Curriculum. The main 

objective of this thesis is to estimate how much the activities match both curriculums.  

Within the thesis I analyze the goals of those activities in correlation to revised Bloom's 

taxonomy.  

By means of questionnaire I review the attitude of future teachers to mentioned activities. 
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1 Uvod 

Računalništvo in računalniška tehnologija sta zelo pomembna elementa v gospodarstvu, 

znanosti in tudi v našem vsakdanjem življenju. Medtem ko je digitalna doba preoblikovala 

svet in delovno silo, se izobraževanje mladih o temeljnih računalniških znanjih in veščinah, ki 

jih potrebujejo za uspešno delovno življenje, ni nadgrajevalo. Računalniška pismenost je 

potrebna v današnji družbi, še posebej pa v gospodarstvu, ni pa zadostna. Z vedno večjo 

odvisnostjo gospodarstva od računalništva in informacijskih tehnologij narašča potreba po 

poglobljenem znanju računalništva. Da bi lahko sledili z računalništvom prežetemu svetu in 

bili pripravljeni na življenje in delo v 21. stoletju, potrebujejo učenci globlje razumevanje 

računalniških konceptov (Wilson idr., 2010). 

Med glavne vzroke za pomanjkljiv program računalništva v šolah spadajo nejasnost 

terminov, nejasne povezave in razlikovanje med posameznimi področji računalništva in 

posledično nejasnost učnega načrta za računalništvo (Wilson idr., 2010). 

V sedanjem času je veliko govora o razlikovanju med računalništvom in uporabo 

informacijske tehnologije, ki jo največkrat povezujemo z računalniško ali digitalno 

pismenostjo.  

Janez Demšar, profesor na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, je v 

članku, ki je bil objavljen v Sobotni prilogi Dela, računalništvo in računalniško pismenost 

opisal takole: 

»Računalništvo so koncepti, je način razmišljanja, način formaliziranja in reševanja 

problemov. Znanje računalništva ne pomeni vedeti, katera ikona naredi kaj in kako velike 

morajo biti črke na prosojnicah. Računalništvo je veda, ne veščina! … Računalniško pismen 

človek je človek, ki zna poslati elektronsko pošto. S priponko! Zna uporabljati word: zna 

odebeliti pisavo, povečati velikost črk na 18 ali, če je posebno nadarjen, celo na 22 točk in 

narediti, da so te črke modre, zelene in rdeče, v tem ali kakem drugem vrstnem redu. In, 

najpomembnejše, zna uporabljati powerpoint!« (Demšar, 2012) 

In tu tiči problem slovenskega osnovnošolskega učnega načrta za izbirni predmet 

računalništvo. Večina ciljev, ki so definirani v učnem načrtu, ustreza področju računalniške 

pismenosti, ne računalništvu, kar je naziv predmeta. 
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V okviru projekta Computer Science Unplugged in podobnih projektov so na spletu na voljo 

brezplačni materiali za učitelje in starše, s katerimi lahko učenci spoznavajo različne 

računalniške koncepte na zabaven način, in to brez računalnikov. Zbirka je prevedena v 

različne jezike, leta 2012 sta jo v slovenščino prevedla in prilagodila Janez in Irena Demšar in 

ima naslov Računalništvo brez računalnika (Demšar, 2012). 

Zbirko sestavlja 20 aktivnosti z natančnimi navodili o poteku aktivnosti in z razlago za 

učitelja, priloženi so učni listi in druge pole, potrebne za izvedbo. Material je dostopen tudi 

na spletu, v slovenščini na portalu Vidra, http://vidra.fri.uni-lj.si/ (Bell idr., 2012). 

Aktivnosti so primerne za različno stare osnovnošolce, ob prilagoditvah pa tudi za starejše 

učence. Izvajajo se lahko tako v okviru krožkov in drugih interesnih dejavnosti, kot tudi med 

poukom (Bell idr., 2012). 

V juliju 2013 sem se na povabilo prof. Janeza Demšarja udeležila enotedenske poletne šole 

Računalništvo brez računalnika, ki je potekala na Fakulteti za računalništvo in informatiko 

Univerze v Ljubljani. Udeležilo se jo je 42 osnovnošolcev od 4. do 6. razreda. Poletno šolo sta 

vodila Janez in Irena Demšar ob pomoči mladega raziskovalca in študentov s Fakultete za 

računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani in Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani 

(Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, 2013). 

Za sodelovanje sem se odločila, ker sem bila radovedna, kako na tak način učenja gledajo 

učenci, pa tudi, kako se ob izvajanju aktivnosti počuti učitelj. Spoznanja in izkušnje, ki sem jih 

pridobila v enem tednu, so mi odprla nekoliko drugačen pogled na aktivnosti, ki sem ga ob 

pisanju diplomskega dela tudi vključevala. 

 

 

  

http://vidra.fri.uni-lj.si/
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1.1 Cilji diplomskega dela 

Splošnejši cilj diplomskega dela je opozoriti na možnost sprememb na področju 

računalniškega pouka v osnovnih šolah in z drugačnim načinom poučevanja približati 

računalništvo večji populaciji učencev in učenk. Tega sem se lotila z analizo aktivnosti iz 

zbirke Računalništvo brez računalnika. 

Teme, s katerimi se ukvarjam v diplomskem delu so: 

 Analiza slovenskega učnega načrta – iskanje povezave med aktivnostmi iz zbirke 

Računalništvo brez računalnika in slovenskim učnim načrtom za izbirni predmet 

računalništvo. 

 Analiza povezave aktivnosti iz zbirke Računalništvo brez računalnika z ACM K-12 

kurikulumom. 

 Razvrstitev posameznih aktivnosti glede na taksonomske ravni kognitivnih ciljev in glede 

na tipe znanja (revidirana Bloomova taksonomija).  

 Ocena odnosa bodočih učiteljev in učiteljic do poučevanja računalniških konceptov na 

način, predstavljen v zbirki Računalništvo brez računalnika. 
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2 Povezava aktivnosti s slovenskim učnim načrtom za osnovnošolski 

izbirni predmet računalništvo 

Glede na cilje posameznih aktivnosti in temo, na katero se aktivnosti nanašajo, sem želela 

najti povezavo aktivnosti z operativnimi cilji, ki so opisani v učnem načrtu za izbirni predmet 

računalništvo (urejanje besedil, multimedija, računalniška omrežja). Glede na trenutni 

slovenski učni načrt bi bilo možno v pouk izbirnega predmeta računalništvo vključiti tri 

aktivnosti. 

Aktivnosti so podrobno opisane na spletnem portalu Vidra, kjer lahko najdemo natančna 

navodila za izvedbo učne ure in material, ki je potreben za izvedbo (učni listi, material za 

projiciranje) (Demšar idr., 2012). 

Dvojiški zapis števil  

V učnem načrtu za računalništvo, predmet urejanje besedil, učna tema: osnove informatike 

in računalništva, najdemo naslednja operativna cilja: 

 »Po končanem izobraževanju znajo učenke in učenci predstaviti informacijo z več 

podatki.« (Batagelj idr., 2002) 

 »Po končanem izobraževanju znajo učenke in učenci našteti različne načine zapisa 

podatkov.« (Batagelj idr., 2002) 

Cilja dosežejo tako, da poiščejo informacijo in določijo podatke, ter analizirajo način zapisa 

podatkov (Batagelj idr., 2002). 

Aktivnost, ki pripomore k doseganju zgornjih ciljev in se nanaša na koncept zapisovanje 

podatkov, gre pa bolj v globino samega koncepta zapisovanja podatkov – števil in besedila – 

je aktivnost dvojiški zapis števil.  

Namen aktivnosti je, da učenci spoznajo, da za zapisovanje poljubno velikih števil ne 

potrebujemo desetih števk, ampak zadoščata že dve. Ob se zavedajo, da lahko števila 

shranjujemo z zaporedjem poljubnih reči z dvema stanjema – s kartami, ki so obrnjene tako 

ali drugače, s prsti, ki so skrčeni ali iztegnjeni, z učenci, ki čepijo ali stojijo. Učenci se naučijo, 

da je s številkami moč zapisovati tudi besedilo (Bell idr., 2012). 
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Ni namen aktivnosti, da se učenci naučijo pretvarjati med dvojiškim in desetiškim zapisom, 

temveč da spoznajo dvojiški zapis, razumejo, kako je sestavljen, in vidijo njegovo uporabnost 

za shranjevanje podatkov (Bell idr., 2012). 

Slike iz številk  

Ista operativna cilja bi lahko povezali tudi z aktivnostjo slike iz številk.  

V učnem načrtu za predmet urejanje besedil, učna tema osnove informatike in računalništva 

lahko preberemo: 

 »Po končanem izobraževanju znajo učenke in učenci predstaviti informacijo z več 

podatki.« (Batagelj idr., 2002) 

 »Po končanem izobraževanju znajo učenke in učenci našteti različne načine zapisa 

podatkov.« (Batagelj idr., 2002) 

S pomočjo aktivnosti slike iz številk učenci vidijo, kako s pomočjo številk zapišemo sliko. 

Učenci spoznajo bitne slike in koncept točke. Naučijo se, kako lahko kodiramo slike s števili. 

Tekom aktivnosti spoznajo stiskanje z metodo čet (run length encoding) (Bell idr., 2012). 

Risanje po navodilih 

V učnem načrtu sta za predmet računalniška omrežja, učna tema osnove informatike in 

računalništva dva operativna cilja, ki bi ju izpostavila: 

 »Po končanem izobraževanju znajo učenke in učenci razložiti, kaj pomeni za kvaliteto 

informacije preveč oziroma premalo podatkov.« (Batagelj idr., 2002) 

 »Po končanem izobraževanju znajo učenke in učenci razložiti vpliv napačnih oziroma 

narobe razumljenih podatkov na kvaliteto informiranja.« (Batagelj idr., 2002) 

Učenci in učenke dosežejo cilja z iskanjem informacije in ugotavljanjem njene kakovosti. 

Analizirajo tudi, od česa je odvisna razumljivost informacije (Batagelj idr., 2002). 

Cilja lahko dosežemo z aktivnostjo risanje po navodilih. Namen aktivnosti je, da učenci 

spoznajo, da je dobra navodila zelo težko podati. Vidijo lahko, kako smešni so rezultati 

ohlapnih navodil. Tako izvedo, zakaj programe pišemo v posebnih računalniških jezikih, ki 

programerja »silijo« v natančno izražanje (Bell idr., 2012). 
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Vsi omenjeni učni cilji imajo skupno učno temo – osnove informatike in računalništva. Dve 

aktivnosti bi glede na ugotovitve lahko vključili v predmet urejanje besedil, eno aktivnost pa v 

predmet računalniška omrežja. Ostalih aktivnosti glede na temo v slovenski učni načrt ne bi 

mogli vnesti.  

Razlogi za tako stanje so različni, vendar med seboj povezani. Problematika osnovnošolskega 

učnega načrta za računalništvo gotovo izvira iz pojmovanja terminov, kar nakazuje odnos 

družbe do računalništva in vsega povezanega z računalnik. Ta odnos se spreminja – družba 

dokaj hitro odkriva uporabnost računalniškega razmišljanja. Medtem se slovenski učni načrt 

spreminja zelo počasi. Računalništvo je izbirni predmet, ki mu pripada ena šolska ura na 

teden, namenjen je opismenjevanju učencev, poučuje pa ga lahko vsak učitelj ne glede na 

svojo strokovno usposobljenost.  

Tu se strinjam z Janezom Demšarjem, ki je v radijskem intervjuju izjavil, da so rezultat takega 

izobraževanja ljudje, ki računalniško tehnologijo sicer znajo uporabljati, nimajo pa nikakršne 

podlage v znanju in motivaciji za njeno razvijanje (Glasovi svetov, 2012). 
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3 Povezava aktivnosti z ACM K-12 kurikulumom  

Na podlagi izkušenj in predvidenih prihodnjih potreb so leta 2003 v Ameriki sestavili učni 

načrt za računalništvo ACM K-12 Model Curriculum, ki zajema izobraževanje otrok od vrtca 

(od 4. do 6. leta starosti) do 12. razreda (do 18. oz. 19. leta starosti). Predlagali so štiri 

stopenjski kurikulum, osredotočen na temeljne koncepte računalništva in na naslednje 

splošne cilje (Tucker idr., 2003): 

1. Kurikulum naj učence pripravi, da bodo razumeli bistvo računalništva in njegovo 

mesto v moderni dobi. 

2. Učenci naj razumejo, da je računalništvo preplet načel in spretnosti. 

3. Učenci naj uporabljajo računalniške spretnosti (še posebej algoritmično razmišljanje) 

pri reševanju problemov tudi pri ostalih predmetih. 

4. Kurikulum računalništva naj dopolnjuje IT1 in AP2 računalniška kurikuluma povsod, 

kjer se uporabljata. 

Prva stopnja je predvidena za učence od vrtca do 8. razreda (od 5. do 14. leta starosti). 

Učencem naj bi zagotavljala učenje temeljnih konceptov računalništva s pomočjo 

vključevanja osnovnih veščin za rabo tehnologije s preprostimi idejami algoritmičnega 

razmišljanja (Tucker idr., 2003). 

Druga stopnja je predvidena za 9. oz. 10. razred (od 15. do 16. leta starosti). Učenci naj bi na 

tej stopnji pridobili širše razumevanje načel, metodologij in aplikacij računalništva v 

sodobnem svetu (Tucker idr., 2003). 

Tretja stopnja je izbirnega tipa, in to za učence, ki si želijo nadgradnjo računalniškega znanja. 

Predvidena je za 10. oz. 11. razred (od 16. do 17. leta starosti). Na tej stopnji so poudarjeni 

znanstveni in tehnični vidiki računalništva (Tucker idr., 2003). 

Četrta stopnja je predvidena za 11. oz. 12. razred (od 17. do 18. leta starosti). Je izbirni 

predmet, ki ponuja izobraževanje s poudarkom na določenem področju računalništva 

(Tucker idr., 2003). 

                                                      
1
 Information Technology curriculum 

2
 Advanced Placement Computer Science curriculum 

http://csta.acm.org/Curriculum/sub/ACMK12CSModel.html


8 
 

Za iskanje povezav med cilji iz ACM K-12 kurikuluma in nameni aktivnosti za poučevanje 

računalništva brez računalnika sem se osredotočila zgolj na prvo stopnjo izobraževanja K-8, 

saj jo lahko primerjamo s slovensko osnovno šolo.  

Dvojiški zapis števil  

V ACM K-12 kurikulumu je za prvo stopnjo izobraževanja računalništva (K-8) zapisan cilj 

(Tucker idr., 2003):  

 Ob koncu 2. razreda bodo učenci razumeli, na kakšen način se z ničlami in enicami 

predstavljajo informacije, kot so digitalne slike in števila. 

Cilj bi lahko učenci dosegli z aktivnostjo dvojiški zapis števil.  

Namen aktivnosti je, da učenci spoznajo dvojiški zapis, razumejo, kako je sestavljen, in vidijo 

njegovo uporabnost za shranjevanje podatkov (Bell idr., 2012). 

Slike iz številk  

Še enkrat lahko uporabimo isti cilj kot zgoraj: 

 Ob koncu 2. razreda bodo učenci razumeli, na kakšen način se z ničlami in enicami 

predstavljajo informacije, kot so digitalne slike in števila (Tucker idr., 2003). 

Cilj iz učnega načrta lahko najdemo tudi v namenih aktivnosti slike iz številk. 

Namen aktivnosti je, da učenci spoznajo bitne slike in koncept točke ter se naučijo kodiranja 

slik s števili (Bell idr., 2012). 

Lahko bi rekli, da gre za nadaljevanje aktivnosti dvojiški zapis števil, ki pa predstavitev 

informacij z binarnim zapisom prikaže učencem nekoliko bolj oprijemljivo. 

Stiskanje besedil  

V ACM K-12 kurikulumu na prvi stopnji, tj. za 3. do 5. razred, najdemo naslednji cilj (Tucker 

idr., 2003): 
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 Ob koncu 5. razreda bo učenci razvili preprosto razumevanje algoritma, kot je na 

primer stiskanje besedila, iskanje ali usmerjanje podatkov v omrežju, vse to brez 

računalnika. 

Učni cilj lahko povežemo z aktivnostjo stiskanje besedil, katere namen je med drugim tudi to, 

da učenci spoznajo osnovno idejo postopkov za stiskanje besedil Lempel–Ziv–Welch (Bell 

idr., 2012). 

 Pri tej aktivnosti morda res ni v ospredju razumevanje algoritmov, vendar poznavanje ideje 

postopkov za stiskanje besedil gotovo vpliva tudi na razumevanje algoritmov. 

Potapljanje ladjic: iskalni algoritmi  

Za prvo stopnjo izobraževanje računalništva je v ACM K-12 kurikulumu zapisan naslednji cilj 

(Tucker idr., 2003): 

 Ob koncu 5. razreda bodo učenci razvili preprosto razumevanje algoritma, kot je na 

primer stiskanje besedila, iskanje ali usmerjanje podatkov v omrežju, vse to brez 

računalnika.  

V aktivnosti potapljanje ladjic učenci spoznavajo algoritme za iskanje podatkov. 

Namen aktivnosti je, da učenci spoznajo, da je čas, ki je potreben za iskanje nekega podatka, 

odvisen od organizacije podatkov. Med aktivnostjo učenci postopoma gradijo tudi intuicijo, 

ki je skrita za ocenjevanjem zahtevnosti algoritmov (Bell idr., 2012). 

Urejanje 

Prav tako za prvo stopnjo izobraževanje računalništva sta v ACM K-12 kurikulumu zapisana 

naslednja cilja (Tucker idr., 2003): 

 Ob koncu 2. razreda bodo učenci razumeli, kako brez uporabe računalnika urediti 

informacije na način, ki bo uporaben (npr. telefonski imenik). 

 Ob koncu 5. razreda bodo učenci razvili preprosto razumevanje algoritma, kot je na 

primer stiskanje besedila, iskanje ali usmerjanje podatkov v omrežju, vse to brez 

računalnika. 
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Učna cilja lahko najdemo v aktivnosti urejanje. S to aktivnostjo učenci spoznajo različne 

metode urejanja, vidijo, da lahko pri urejanju sledijo navodilom, ki jih zanesljivo pripeljejo do 

cilja. Tako se srečajo z idejo formalno podanih navodil – z algoritmom. V sklopu aktivnosti 

tudi srečajo primer rekurzivnega algoritma (Bell idr., 2012). 

Vzporedno urejanje 

Spet si lahko ogledamo cilj iz prve stopnje ACM K-12 kurikuluma (Tucker idr., 2003): 

 Ob koncu 2. razreda bodo učenci razumeli, kako brez uporabe računalnika urediti 

informacije na način, ki bo uporaben (npr. telefonski imenik). 

 Ob koncu 5. razreda bodo učenci razvili preprosto razumevanje algoritma, kot je na 

primer stiskanje besedila, iskanje ali usmerjanje podatkov v omrežju, vse to brez 

računalnika. 

Cilj lahko dosežemo z izvajanjem aktivnosti vzporedno urejanje, katere namen je, da učenci 

spoznajo vzporedne algoritme (Bell idr., 2012). 

Aktivnost sicer zajema že nekoliko naprednejše urejanje, vendar je bistveno še vedno 

razumevanje urejanja informacij. Tudi s to aktivnostjo se učencem razvija razumevanje 

algoritmov. 

Pomagajmo cestarjem 

Na prvi stopnji izobraževanja računalništva lahko v ACM K-12 kurikulumu najdemo naslednja 

cilja (Tucker idr., 2003): 

 Ob koncu 5. razreda bodo učenci razvili preprosto razumevanje algoritma, kot je na 

primer stiskanje besedila, iskanje ali usmerjanje podatkov v omrežju. 

 Ob koncu 8. razreda bodo učenci razumeli grafe kot orodje za predstavitev stanj in 

rešitev kompleksnih problemov. 

Cilja bi učenci lahko dosegli z aktivnostjo pomagajmo cestarjem, saj je njen namen, da vidijo 

primer optimizacijskega problema, utrdijo pojem algoritma, se srečajo z grafom kot 

abstraktno predstavitvijo podatkov, poleg tega pa tudi rešujejo problem iskanja optimalnega 

omrežja (Bell idr., 2012). 
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Barvanje zemljevidov 

Eden od ciljev prve stopnje izobraževanja računalništva v ACM K-12 kurikulumu je tudi 

naslednji (Tucker idr., 2003): 

 Ob koncu 8. razreda bodo učenci razumeli grafe kot orodje za predstavitev stanj in 

rešitev kompleksnih problemov.  

Ob izvajanju aktivnosti barvanje zemljevidov učenci spoznajo problem barvanja grafov. Pri 

tem se srečajo z grafi, vendar gre tukaj za abstraktnejšo rabo grafov – povezave namreč 

prikazujejo relacijo nezdružljivosti (Bell idr., 2012). 

Piranski sladoledarji  

Ob koncu prve izobraževalne stopnje računalništva je v ACM K-12 kurikulumu zapisan 

naslednji cilj (Tucker idr., 2003): 

 Ob koncu 8. razreda bodo učenci razumeli grafe kot orodje za predstavitev stanj in 

rešitev kompleksnih problemov. 

Z grafi se učenci v okviru aktivnosti iz zbirke Računalništvo brez računalnika srečajo pri 

aktivnosti piranski sladoledarji. Namen aktivnosti je, da učenci spoznajo še en problem iz 

teorije grafov in vidijo primer problema, ki ga je zelo težko rešiti (Bell idr., 2012). 

 

 

Glede na cilje prve stopnje ACM K-12 kurikuluma bi lahko v pouk vključili kar devet 

aktivnosti, vendar bi z njimi pokrili samo štiri cilje (od 35).  

Nekaj aktivnosti bi lahko vključili tudi v drugo stopnjo izobraževanja, vendar se v tem 

diplomskem delu osredotočamo na osnovno šolo. Še posebej ob omembi ciljev, ki naj bi jih 

učenci dosegali ob koncu 2. razreda, moramo omeniti, da bi bile pri nekaterih aktivnostih 

potrebne prilagoditve za določeno starost otrok, sicer cilji ne bi bili doseženi.  
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4 Razvrstitev aktivnosti glede na kognitivne procese in vrste znanja  

Razvrščanje aktivnosti temelji na revidirani Bloomovi taksonomiji, ki sta jo leta 2001 

predstavila Anderson in Krathwohl v obliki dvodimenzionalne tabele (Thies idr., 2012). 

Na eni strani imamo dimenzijo znanja – štiri različne vrste znanja, ki segajo od konkretnejših 

k abstraktnejšim (Heer, 2012): 

 deklarativno (poznavanje dejstev),  

 konceptualno (pojmovno znanje),  

 proceduralno, 

 meta-kognitivno znanje. 

Na drugi strani imamo dimenzijo kognitivnih procesov, ki se delijo na šest stopenj (Heer, 

2012): 

 pomnjenje, 

 razumevanje, 

 uporaba, 

 analiza, 

 evalvacija, 

 ustvarjanje. 

Fullerjeva in drugi v svojem članku (Fuller idr., 2007) razmišljajo o primernosti revidirane 

Bloomove taksonomije za uporabo v računalništvu. Menijo, da je glavna slabost taksonomije 

praktičnim predmetom (oz. delom predmeta) neustrezna razporeditev stopenj (Fuller idr., 

2007).  

Predlagajo razdelitev šestih stopenj v dve dimenziji: ustvarjanje (zajema stopnji uporaba in 

ustvarjanje) in interpretacija (zajema stopnje pomnjenje, razumevanje, analiza in evalvacija). 

S to rešitvijo popravijo prej omenjeno slabost revidirane Bloomove taksonomije – strogo 

sledenje zaporedju stopenj (Fuller idr., 2007).    

Pri analiziranju sem za model vzela članek Thiesove (Thies idr., 2012), opirala pa sem se tudi 

na članek Fullerjeve (Fuller idr., 2007). 
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Aktivnost 1: dvojiški zapis števil  

a) Učenci spoznajo, da za zapisovanje števil ne potrebujejo desetih števk, ampak 
zadostujeta dve (Bell idr., 2012). 

Evidenca: Karte zamenjamo z ničlami in enicami: karte, ki kažejo pike, zapišemo z enico, 

tiste, ki so obrnjene s pikami navzdol, pa z ničlo (Bell idr., 2012). 

Operativni cilj: Učenec uporabi način za zapisovanje števil, pri katerem namesto desetih 

zadoščata že dve števki.  

Klasifikacija: Učenci koncept zapisovanja dobro usvojijo in ga zaradi razumevanja koncepta 

znajo tudi uporabljati, torej gre za kognitivni proces UPORABA. Učenci se pri aktivnosti 

naučijo pravilne uporabe postopka, torej gre za PROCEDURALNO ZNANJE. 

b) Učenci ugotovijo, da lahko števila shranjujemo z zaporedjem poljubnih reči, ki 
imajo dve stanji (Bell idr., 2012). 

Evidenca: Ideja skrčenega oz. iztegnjenega prsta: učenci drug drugemu kažejo števila s 

pomočjo prstov. Ideja počepov: učenci držijo karte s pikami pred seboj, veljajo le karte 

učencev, ki stojijo (Bell idr., 2012). 

Operativni cilj: Učenec odkrije, da števila lahko shranjuje z zaporedjem poljubnih reči, ki 

imajo dve stanji.  

Klasifikacija: Učenci na osnovi primerov pridejo do ugotovitve, zato gre za kognitivni proces 

ANALIZA. Dejstvo, da števila lahko shranjujemo z zaporedjem poljubnih reči, ki imajo dve 

stanji, je koncept, ki ga učenci razumejo, saj vidijo več različnih primerov, zato gre za 

KONCEPTUALNO ZNANJE. 

Aktivnost 2: slike iz štev ilk 

a) Učenci spoznajo bitne slike in koncept točke (angl. pixel) (Bell idr., 2012). 

Evidenca: Učitelj vodi pogovor o tem, da so slike v računalniku sestavljene iz kvadratkov (Bell 

idr., 2012). 

Operativni cilj: Učenec razloži bistvo bitnih slik in koncept točke.  
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Klasifikacija: Ker je koncept predstavljen na zelo slikovit način, si ga učenci lažje predstavljajo 

ter ga zato tudi razumejo, govorimo lahko o RAZUMEVANJU. Ker učenec razume koncept 

bitnih slik, gre za KONCEPTUALNO ZNANJE. 

b) Učenci se naučijo, kako slike kodirati s števili (Bell idr., 2012). 

Evidenca: Učenci za uvod s pomočjo tabele, v kateri so črkam abecede pripisane številke, 

zakodirajo besedilo. Na osnovi tega učitelj vodi pogovor: kot je besedilo zaporedje različnih 

znakov, je slika zaporedje različnih barv, in kot smo v prvem delu vsaki črki pripisali število, 

bomo sedaj vsaki barvi pripisali število (Bell idr., 2012). 

Operativni cilj: Učenec pojasni postopek kodiranja slik s števili.  

Klasifikacija: Pri tem delu aktivnosti se izvaja kognitivni proces RAZUMEVANJE, saj znajo 

učenci zaradi enostavnega prikaza postopek razložiti in opisati s svojimi besedami. Učenci 

razumejo koncept, gre torej za KONCEPTUALNO ZNANJE. 

c) Učenci spoznajo stiskanje z metodo čet (angl. run length encoding) (Bell idr., 2012). 

Evidenca: Pri delu aktivnosti opisovanje in stiskanje slik učenci v paru drug drugemu 

sporočajo sliko. Učitelj jih povabi, da odkrijejo kakšen hitrejši način sporočanja – samo s  

številkami (Bell idr., 2012). 

Operativni cilj: Učenec odkrije stiskanje z metodo čet. 

Klasifikacija: Učenci na podlagi analize izkušenj ugotovijo metodo čet, zato gre za kognitivni 

proces ANALIZA. Znanje, ki se pri tem oblikuje je KONCEPTUALNO, saj gre za poznavanje 

koncepta. 

Aktivnost 3: stiskanje besedil  

a) Učenci se srečajo z idejo postopka za stiskanje besedil Lempel-Ziv-Welch (LZW) (Bell 
idr., 2012). 

Evidenca: Učenci zapisano besedilo skrajšajo tako, da takrat, ko bi morali napisati nekaj, kar 

je že napisano, s pomočjo puščic in pravokotnikov le pokažejo na prejšnji zapis (Bell idr., 

2012). 

Operativni cilj: Učenec pojasni osnovno idejo postopka za stiskanje besedil LZW. 
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Klasifikacija: Učenci iz naloge izluščijo bistvo postopka LZW in postopek znajo razložiti, torej 

gre za RAZUMEVANJE; ker poznajo in razumejo koncept LZW, gre za KONCEPTUALNO 

ZNANJE.  

Aktivnost 4: zaznavanje in popravljanje napak  

a) Učenci gradijo razumevanje  ideje,  da  je  mogoče  podatkom  dodati  kontrolo  
pravilnosti (Bell idr., 2012). 

Evidenca: S pomočjo obračanja kart učenci izvajajo trik pri ugibanju obrnjene karte. 

Ugotovijo, da so v zadnji vrstici in stolpcu parnostne karte, s pomočjo katerih zaznavamo 

napake (Bell idr., 2012). 

Operativni cilj: Učenec razloži idejo kontrole pravilnosti.   

Klasifikacija: Učenci znajo idejo povedati s svojimi besedami, ob pogovoru razmišljajo o 

določenih vprašanjih (ali mora biti kvadrat, kaj če obrnem dve karti, ali je možna kontrola 

lihosti, …), kar pomaga pri gradnji bistva ideje, torej gre za kognitivni proces RAZUMEVANJE. 

Za trikom se skriva koncept kontrole pravilnosti, torej gre za KONCEPTUALNO ZNANJE. 

b) Učenci spoznajo nekatere konkretne postopke  za  zaznavanje napak (Bell idr., 
2012). 

Evidenca: Učenci seštejejo dve veliki števili in pravilnost rezultata preverijo s seštevanjem 

števk. Srečajo se s številkami, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju in uporabljajo 

sisteme preverjanja: koda ISBN na knjigah, črtna koda na izdelkih, EMŠO (Bell idr., 2012). 

Operativni cilj: Učenec uporabi postopke zaznavanje napak s primeri. 

Klasifikacija: Učenci se seznanijo s postopki zaznavanja napak, postopke poznajo in jih 

uporabljajo, zato gre za UPORABO. Učenci spoznajo več postopkov za zaznavanje napak in 

tako izvedo, po kakšnih principih delujejo postopki zaznavanja napak, zato lahko govorimo o 

KONCEPTUALNEM ZNANJU. 

Aktivnost 5: dvajsetkrat lahko ugibaš  (bisekcija, teorija informacij ) 

a) Učenci spoznajo metodo bisekcije (Bell idr., 2012). 
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Evidenca: S pomočjo ugibanja števil v različnih obsegih in z določenimi vprašanji (Ali je 

število večje od …?) učenci utrdijo poznavanje relacije urejenosti. Spoznavajo tudi 

razpolavljanje razlike med trenutnima mejama – bisekcijo (Bell idr., 2012). 

Operativni cilj: Učenec uporabi metodo bisekcije za ugibanje števil.  

Klasifikacija: Učenci so zmožni metodo bisekcije uporabiti v neki novi situaciji, zato se tu 

izvaja kognitivni proces UPORABA. Gre za PROCEDURALNO ZNANJE, saj učenci poznajo in 

učinkovito uporabljajo proceduro – bisekcijo. 

b) Učenci se srečajo z drevesi (Bell idr., 2012). 

Evidenca: Ugibanje števil med 0 in 7 prikažemo z drevesom (Bell idr., 2012). 

Operativni cilj: Učenec odkrije bistvene lastnosti dreves. 

Klasifikacija: Učenci po korakih gradijo drevo in tako iščejo ključne elemente dreves. 

Govorimo lahko o ANALIZI. Učenci poznajo in razumejo koncept dreves, zato gre za 

KONCEPTUALNO ZNANJE. 

c) Učenci odkrijejo, da se dvojiški številski sistem pojavlja na nepričakovanih mestih in 
vodi v nekatere koncepte iz teorije informacij (Bell idr., 2012).  

Evidenca: Z ugibanjem števil s pomočjo drevesa in odgovorov DA oz. NE, namesto katerih 

lahko pišemo tudi 1 oz. 0, učenci odkrijejo, da gre pravzaprav za zapisovanje števil v 

dvojiškem zapisu (Bell idr., 2012). 

Operativni cilj: Učenec odkrije, da se dvojiški številski sistem pojavlja tudi v povezavi z 

bisekcijo.  

Klasifikacija: Učenci analizirajo dva koncepta, razmišljajo o odnosu med njima – gre za 

kognitivni proces ANALIZA. Gre tudi za uporabo in razumevanje konceptov, torej govorimo o 

KONCEPTUALNEM ZNANJU.  

Aktivnost 6: potapljanje ladjic – iskalni algoritmi  

a) Učenci spoznajo, da je čas, ki je potreben za iskanje nekega podatka, odvisen od 

organizacije podatkov (Bell idr., 2012). 
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Evidenca: Učenci z ugibanjem različno razporejenih števil, nagrajevanjem z bomboni, 

iskanjem številke v »telefonskem imeniku«, ki je organiziran na različne načine, izvedo, kako 

organizacija podatkov vpliva na čas iskanja določenega podatka (Bell idr., 2012). 

Operativni cilj: Učenec utemelji dejstvo, da je čas, ki ga potrebujemo za iskanje določenega 

podatka, odvisen od organizacije podatkov. 

Klasifikacija: Učenci svoje izkušnje z iskanjem med različno organiziranimi podatki prikličejo 

iz dolgoročnega spomina in ga uporabijo. Govorimo lahko o UPORABI in KONCEPTUALNEM 

ZNANJU, saj učenci dejstvo poznajo in razumejo. 

b) Učenci gradijo intuicijo, ki je skrita za ocenjevanjem zahtevnosti algoritmov (Bell 

idr., 2012). 

Evidenca: Učenci analizirajo, kako se tri podatkovne strukture – neurejena, urejena in 

razpršena tabela – vedejo z vidika časa, ki je potreben za iskanje določenega podatka. Število 

potrebnih ugibanj narašča s številom ladij (Bell idr., 2012). 

Operativni cilj: Učenec razloži, kaj se skriva za ocenjevanjem zahtevnosti algoritmov. 

Klasifikacija: S premišljevanjem, kateri postopek uporabiti v določenem primeru in koliko 

ugibanj je potrebnih, učenci razlikujejo med nekaterimi strukturami. Govorimo lahko o 

ANALIZI. Učenci pokažejo poznavanje in razumevanje koncepta, torej gre za KONCEPTUALNO 

ZNANJE. 

Aktivnost 7: urejanje 

a) Učenci se srečajo z različnimi metodami urejanja (Bell idr., 2012). 

Evidenca: Učenci z  različnimi metodami spoznajo urejanje v prostem slogu, urejanje z 

izbiranjem, urejanje z vstavljanjem, hitro urejanje, urejanje z mehurčki, urejanje z zlivanjem. 

Urejajo neprozorne plastenke glede na težo, urejajo se med seboj glede na številke, ki jih 

imajo okrog vratu (Bell idr., 2012). 

Operativni cilj: Učenec uporabi različne metode urejanja. 
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Klasifikacija: Učenci na konkretnih primerih z vajami spoznajo različne koncepte urejanja, ki 

jih razumejo in uporabljajo v novih situacijah, torej je prisoten kognitivni proces UPORABA. 

Gre za PROCEDURALNO ZNANJE, saj različne procedure urejanja učinkovito izvajajo. 

b) Učenci vidijo, da se lahko urejanja lotijo intuitivno, neformalno in neorganizirano, 

lahko pa sledijo navodilom, ki jih pripeljejo do cilja (Bell idr., 2012). 

Evidenca: Če se učenci lotijo urejanja nesistematično, na koncu niso prepričani, ali so 

predmete/številke res pravilno uredili (Bell idr., 2012). 

Operativni cilj: Učenec odkrije, da sledenje navodilom zagotovo pripelje do cilja. 

Klasifikacija: Pri operativnem cilju gre za kognitivni proces ANALIZA, saj cilj gradijo na podlagi 

posameznih elementov – ugotovitev. Dejstvo učenci razumejo, gre torej za KONCEPTUALNO 

ZNANJE. 

c) Učenci srečajo primer rekurzivnega algoritma (Bell idr., 2012). 

Evidenca: Rekurzivni algoritem se skriva za hitrim urejanjem (Bell idr., 2012). 

Operativni cilj: Učenec obnovi idejo rekurzivnega algoritma. 

Klasifikacija: Učenci idejo rekurzije poznajo, bi jo pa težko opisali s svojimi besedami in zares 

razumeli – gre torej za POMNJENJE, ker pa poznajo koncept, gre za KONCEPTUALNO ZNANJE. 

d) Učenci ugotovijo, da vsi postopki niso enako hitri in da je urejanje z bolj 

domiselnimi metodami hitrejše (Bell idr., 2012). 

Evidenca: Z izvajanjem različnih načinov urejanja in z izračuni, koliko urejanj je bilo potrebnih 

za končno stanje, učenci ugotovijo, da je hitrost urejanja odvisna od postopka (Bell idr., 

2012). 

Operativni cilj: Učenec odkrije, da je urejanje z bolj domiselnimi metodami veliko hitrejše kot 

z enostavnejšimi. 

Klasifikacija: Učenci dobljene izkušnje razčlenijo, analizirajo in pridejo do neke ideje. Gre 

torej za ANALIZO. Učenci v zvezi s ciljem poznajo in navajajo primere – gre za 

KONCEPTUALNO ZNANJE. 
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e) Učenci spoznajo, da je računalnik v primerjavi z ljudmi omejen (Bell idr., 2012). 

Evidenca: Učenci kmalu ugotovijo, da lahko primerjajo več številk hkrati, vendar je bistvena 

ugotovitev, da urejajo tako kot računalnik, ki pa lahko primerja le pare (Bell idr., 2012). 

Operativni cilj: Učenec utemelji dejstvo, da je v primerjavi z ljudmi računalnik omejen. 

Klasifikacija: Učenci dejstvo spoznajo, se ga zavedajo in znajo uporabljati. Govorimo torej o 

UPORABI. Učenci dejstvo razumejo in uporabljajo, torej gre za KONCEPTUALNO ZNANJE. 

Aktivnost 8: vzporedno urejanje 

a) Učenci se srečajo z vzporednimi algoritmi (Bell idr., 2012). 

Evidenca: Učenci se razporejajo po navodilih »policistov« in po navodilih na mreži (Bell idr., 

2012). 

Operativni cilj: Učenec povzame bistvo vzporednih algoritmov. 

Klasifikacija: Ker se učenci z aktivnostjo naučijo koncepta, ki ga zaradi nazornih primerov 

tudi razumejo, gre za KONCEPTUALNO ZNANJE in RAZUMEVANJE. 

Aktivnost 9: pomagajmo cestarjem 

a) Učenci se srečajo s primerom optimizacijskega problema (Bell idr., 2012). 

Evidenca: Učenci imajo nalogo – asfaltiranje cest – poznajo dopustne rešitve, poiskati pa 

morajo optimalno, tj. tisto, pri kateri porabijo najmanj kamenčkov (Bell idr., 2012). 

Operativni cilj: Učenec uporabi idejo optimizacijskega problema. 

Klasifikacija: Gre za UPORABO, saj je način, s katerim spoznajo optimalnost (čim manj 

kamenčkov), zelo razumljiv, ga hitro ponotranjijo in tudi uporabljajo v novih situacijah. 

Učenci se naučijo nekega koncepta (ne na pamet), zato lahko govorimo o KONCEPTUALNEM 

ZNANJU. 

b) Učenci utrdijo pojem algoritma – natančno podana navodila, ki zagotovo pripeljejo 

do cilja (Bell idr., 2012). 
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Evidenca: Pri delu aktivnosti asfaltiranje slovenskih cest učenci le z natančnim sledenjem 

navodilom pridejo do ustrezne rešitve (Bell idr., 2012). 

Operativni cilj: Učenec obnovi pojem algoritem. 

Klasifikacija: Pri tej aktivnosti učenci uporabijo že pridobljeno znanje v novi situaciji. Gre 

torej za UPORABO. Obenem gre za KONCEPTUALNO ZNANJE, saj učenci pokažejo poznavanje 

določenih principov. 

c) Učenci se prvič srečajo z grafom (Bell idr., 2012). 

Evidenca: Učenci asfaltirajo še kraja Blatni Dol in Blatnograd, ki sta predstavljena z grafom. 

Izmislijo si tudi svojo vas, ki jo asfaltira sošolec (Bell idr., 2012). 

Operativni cilj: Učenec razloži značilnosti grafa. 

Klasifikacija: Učenci oblikujejo razumevanje s prikazom iste vasi z zemljevidom in z grafom. 

Graf poljubne vasi morajo izdelati tudi sami, vendar je to že poznana situacija, zato ne 

moremo govoriti o uporabi. Gre za RAZUMEVANJE in KONCEPTUALNO ZNANJE.  

d) Učenci se srečajo s problemom iskanja optimalnega omrežja (Bell idr., 2012). 

Evidenca: Med aktivnostjo učenci iščejo najcenejše asfaltiranje – optimalno omrežje (Bell 

idr., 2012). 

Operativni cilj: Učenec reši problem iskanja optimalnega omrežja. 

Klasifikacija: Problem iskanja optimalnega omrežja je v aktivnosti zelo slikovito ponazorjen, 

zato učenci pri reševanju nimajo težav. Gre za kognitivni proces UPORABA. Pri aktivnosti gre 

za KONCEPTUALNO ZNANJE, saj učenci koncept poznajo in razumejo. 

Aktivnost 10: usmerjanje in smrtni objem 

a) Namen aktivnosti je intuitivno razumevanje smrtnega objema (Bell idr., 2012). 

Evidenca: Učenci gradijo razumevanje z igro: podajanje barvnih predmetov in njihovo 

razporejanjem na določena mesta. Učenci morajo pri tem razmišljati, kakšni koraki so 

potrebni, da bo cela skupina prišla do cilja (Bell idr., 2012). 
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Operativni cilj: Učenec razloži idejo smrtnega objema. 

Klasifikacija: Ker je primer koncepta zelo nazoren, ga učenci ponotranjijo in oblikujejo 

intuitivno razumevanje. Gre torej za RAZUMEVANJE in KONCEPTUALNO ZNANJE. 

b) Učenci se srečajo s problemom preiskovanja, ki se ga uporablja v umetni inteligenci 

(Bell idr., 2012). 

Evidenca: Iskanje korakov, ki bodo pripeljali do rešitve, razmišljanje nekaj korakov naprej 

spominja na preiskovanje. Učenci torej z igro rešujejo problem preiskovanja (Bell idr., 2012). 

Operativni cilj: Učenec povzame idejo reševanja preiskovalnega problema. 

Klasifikacija: Ker so učenci vpeti v reševanje preiskovalnega problema, si oblikujejo ideje, 

kako so problem reševali v skupini, in s tem pokažejo RAZUMEVANJE, znanje, ki je pri tem 

vključeno, pa je KONCEPTUALNO, saj gre za poznavanje in razumevanje konceptov. 

Aktivnost 11: otok zakladov 

a) Učenci se srečajo s konceptom končnih avtomatov (Bell idr., 2012). 

Evidenca: Učenci se z igro otok zakladov s frontalnim delom in različnimi predstavitvami 

koncepta spoznajo z osnovnimi lastnostmi končnih avtomatov – začetno, končno stanje, 

prehodi. Med igro postopoma sestavljajo zemljevid. Ob pogovoru ugotavljajo, katere poti so 

rešitev (Bell idr., 2012). 

Operativni cilj: Učenec razloži koncept končnih avtomatov. 

Klasifikacija: Z različnimi predstavitvami končnih avtomatov učenci zgradijo znanje in 

razumevanje modela, zato lahko rečemo, da gre za RAZUMEVANJE in KONCEPTUALNO 

ZNANJE. 

b) Učenci v okviru aktivnosti neformalno oblikujejo regularne izraze (Bell idr., 2012). 

Evidenca: Učenci za vsakega od treh zemljevidov poiščejo nekaj zaporedij črk, ki bodo 

popotnika z začetnega otoka privedla do ciljnega otoka. Poskusijo tudi opisati zaporedja poti, 

ki pripeljejo do končnega otoka (Bell idr., 2012). 

Operativni cilj: Učenec odkrije splošne lastnosti zaporedij poti, ki pripeljejo do ciljnega otoka. 
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Klasifikacija: Učenci iz ustreznih poti (regularnih izrazov) oblikujejo splošen opis, ki ustreza 

vsem regularnim izrazom za določen zemljevid. Ker s tem ugotavljajo, kako so različne možne 

poti med seboj povezane, gre za ANALIZO; glede na poznavanje določenih principov oz. 

teorij, po katerih pridemo do posploševanja, pa gre za KONCEPTUALNO ZNANJE. 

Aktivnost 12: risanje po navodilih 

a) Učenci spoznajo, da je dobra navodila zelo težko podati. Spoznajo tudi, da so lahko 

rezultati ohlapnih navodil smešni (Bell idr., 2012). 

Evidenca: Učenec opisuje sliko, ki jo po njegovih navodilih ostali rišejo. Na koncu primerjajo, 

kaj je nastalo, in ugotavljajo, kaj je bilo narobe z navodili (Bell idr., 2012). 

Operativni cilj: Učenec razloži, kako pomembna so navodila za določen (ustrezen) rezultat. 

Klasifikacija: Učenci si predvsem ob razmišljanju, zakaj je prišlo do različnih slik, in ob 

ugotavljanju, kaj je bilo narobe z navodili, ustvarjajo lastno razlago, mnenje in razumevanje, 

torej gre za RAZUMEVANJE in KONCEPTUALNO ZNANJE.  

b) Učenci izvedo, zakaj je potrebno pisati programe v posebnih, računalniških jezikih 

(Bell idr., 2012). 

Evidenca: S podajanjem navodil in pogovorom se učenci zavedo, da so človeška navodila 

večkrat ohlapna, nejasna in dvoumna, tako da jih računalnik ne more razumeti – zato so 

potrebni posebni računalniški jeziki (Bell idr., 2012). 

Operativni cilj: Učenec pojasni, zakaj programe pišemo v posebnih, računalniških jezikih. 

Klasifikacija: Ker učenci pojasnijo, zakaj računalnik ne bi mogel razumeti naših navodil, lahko 

govorimo o RAZUMEVANJU. To, da učenec na lastni koži občuti negotovost ob interpretaciji 

navodil, mu pomaga pri razumevanju dejstva, da je treba programe pisati v posebnih, 

računalniških jezikih. Gre torej za KONCEPTUALNO ZNANJE.  

Aktivnost 13: barvanje zemljevidov 

a) Učenci srečajo problem barvanja grafov (Bell idr., 2012). 

Evidenca: Ob barvanju zemljevidov se učenci srečajo z barvanjem grafov (Bell idr., 2012). 
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Operativni cilj: Učenec razloži problem barvanja grafov. 

Klasifikacija: Zaradi prehoda od barvanja zemljevidov na barvanje grafov in pogovora o tem 

učenci ponotranjijo znanje, torej govorimo o RAZUMEVANJU. Ker gre za poznavanje in 

razumevanje koncepta, je znanje, ki je tu uporabljeno, KONCEPTUALNO. 

b) Učenci vidijo, da lahko probleme, ki na videz nimajo povezave z barvanjem grafov, 

prevedemo na barvanje grafov (Bell idr., 2012). 

Evidenca: Učenci vidijo, da je reševanje sudokuja ali razporejanje krožkov po dnevih 

povezano z barvanjem grafov (Bell idr., 2012). 

Operativni cilj: Učenec  preoblikuje probleme, ki na videz nimajo povezave z barvanjem 

grafov, na barvanje grafov. 

Klasifikacija: Učenci pri tej aktivnosti vidijo dva primera prevajanja problema na barvanje 

grafov. Oba problema rešujejo postopoma in premišljeno. Tako dobijo napotke, ki jih lahko 

uporabljajo tudi v novih situacijah. Gre torej za UPORABO in PROCEDURALNO ZNANJE. 

c) Učenci vidijo, da se za različnimi problemi lahko skriva isti problem (Bell idr., 2012). 

Evidenca: Učenci vidijo probleme, ki jih lahko rešimo na zelo podobne načine (Bell idr., 

2012). 

Operativni cilj: Učenec odkrije, da se za na videz različnimi problemi lahko skriva isti problem. 

Klasifikacija: Učenci probleme razčlenijo in pridejo do ugotovitve, torej gre za ANALIZO. 

Prisotno je razumevanje dejstva, torej gre za KONCEPTUALNO ZNANJE. 

d) Učenci se srečajo z grafi (Bell idr., 2012). 

Evidenca: Prek zemljevidov se učenci srečajo z grafi in nekaterimi njihovimi lastnostmi (Bell 

idr., 2012). 

Operativni cilj: Učenec povzame idejo grafov. 

Klasifikacija: Zaradi prijaznega prehoda od zemljevidov na grafe in s poudarjanjem, kaj je pri 

grafih pomembno, učenci koncept grafov ponotranjijo, si ga lahko predstavljajo po svoje, 

torej gre za RAZUMEVANJE in KONCEPTUALNO ZNANJE. 



24 
 

Aktivnost 14: piranski sladoledarji  

a) Učenci spoznajo problem iz teorije grafov (Bell idr., 2012). 

Evidenca: Učenci na zemljevid Pirana postavljajo sladoledarje, pri čemer mora veljati: če 

križišče nima sladoledarja, naj bo sladoledar vedno v vsaj enem sosednjem križišču (Bell idr., 

2012). 

Operativni cilj: Učenec razloži problem iz teorije grafov. 

Klasifikacija: Pri tem delu aktivnosti gre za RAZUMEVANJE in KONCEPTUALNO ZNANJE. 

Učenci z učiteljem namreč razmišljajo, kako je bila naloga sestavljena, naredijo podobne 

naloge tudi sami in s tem ponotranjijo znanje in razumevanje. 

b) Učenci se srečajo s problemom, ki ga je težko rešiti. Ne vedo, ali je najdena rešitev 

optimalna ali ne (Bell idr., 2012). 

Evidenca: Razporejanje sladoledarjev po grafu je eden najtežjih primerov. Učenci ga 

poskušajo rešiti (Bell idr., 2012). 

Operativni cilj: Učenec reši primer problema, ki ga je zelo težko rešiti. 

Klasifikacija: Primer zelo težkega problema učenci rešujejo, torej gre za UPORABO. Problem 

učenci poznajo in razumejo, torej gre za KONCEPTUALNO ZNANJE. 

c) Učenci vidijo, da je mogoče sestaviti nalogo, ki jo sami znajo preprosto rešiti, 

drugim pa je težka – koncept enosmernih funkcij (Bell idr., 2012). 

Evidenca: Učenci sami sestavijo podobno nalogo in vidijo, da rešitev poznajo samo oni (Bell 

idr., 2012). 

Operativni cilj: Učenec sestavi nalogo, katere rešitev pozna samo on. 

Klasifikacija: Učenci naučene spretnosti uporabijo pri sestavljanju podobne naloge, torej gre 

za kognitivni proces UPORABA. Ker koncept poznajo in razumejo, gre za KONCEPTUALNO 

ZNANJE. 
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Aktivnost 15: gazi med igluji – Steinerjeva drevesa 

a) Učenci se srečajo s težkim problemom (Bell idr., 2012). 

Evidenca: Učenci skušajo rešiti problem na čim boljši način. Najtežje pri problemu je 

vprašanje, kam postaviti dodatne točke. Razmišljajo o tem, zakaj je obravnavani problem 

težek (Bell idr., 2012). 

Operativni cilj: Učenec analizira težek problem – Steinerjeva drevesa. 

Klasifikacija: Ker učenci sami rešujejo problem, premišljujejo o možnih rešitvah in primerjajo 

z znanimi situacijami, lahko govorimo o ANALIZI. Prisotno je razumevanje koncepta – 

Steinerjeva drevesa, zato gre za KONCEPTUALNO ZNANJE. 

b) Učenci vidijo, kakšen vpliv ima majhna sprememba problema na njegovo težavnost 

(Bell idr., 2012). 

Evidenca: Naloga je zelo podobna asfaltiranju cest v Blatnem Dolu, je pa pri tej aktivnosti 

dovoljeno dodajanje novih križišč, kar problem zelo oteži (Bell idr., 2012). 

Operativni cilj: Učenec utemelji dejstvo, da lahko majhna sprememba problema močno 

spremeni njegovo težavnost. 

Klasifikacija: Učenci spoznajo razliko med aktivnostima in spoznanje uporabijo za reševanje 

naloge. Gre torej za kognitivni proces UPORABA. Prisotno je razumevanje koncepta, torej gre 

za KONCEPTUALNO ZNANJE. 

c) Učenci se vadijo v geometriji, starejši, pa tudi v računanju razdalj (Bell idr., 2012). 

Evidenca: Učenci povezujejo med seboj štiri kline z dodajanjem dodatnih točk. Iščejo rešitev, 

pri kateri bodo porabili najkrajšo vrv (Bell idr., 2012). 

Operativni cilj: Učenec uporabi znanje geometrije in računanja razdalj. 

Klasifikacija: Učenci morajo svoje znanje geometrije uporabiti v novi, nepoznani situaciji, 

zato gre za UPORABO in PROCEDURALNO ZNANJE. 
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Aktivnost 16: skupna skrivnost 

a) Učenci se srečajo s pogostim scenarijem iz kriptografije (Bell idr., 2012). 

Evidenca: Učenci izračunajo vsoto denarja, ki ga imajo člani skupine, ne da bi drug drugemu 

povedali, koliko denarja ima posameznik (Bell idr., 2012). 

Operativni cilj: Učenec analizira tipičen scenarij iz kriptografije. 

Klasifikacija: Učenci gradijo razumevanje koncepta s pomočjo vprašanj, ki jih postavlja 

voditelj, s čimer na podlagi posameznih elementov analizirajo in odkrivajo ozadje koncepta. 

Gre za kognitivni proces ANALIZA in KONCEPTUALNO ZNANJE. 

Aktivnost 17: Nogometni žreb  

a) Učenci se srečajo z enosmernimi funkcijami in primeri problemov, ki jih rešujemo s 

takimi funkcijami (Bell idr., 2012). 

Evidenca: Učenci se seznanijo s tem, da iz zadnje vrstice ne moreš ugotoviti prejšnjih vrstic. 

Izvedo še, kje se enosmerne funkcije uporabljajo (Bell idr., 2012). 

Operativni cilj: Učenec uporabi enosmerne funkcije. 

Klasifikacija: Učenci tekom aktivnosti uporabljajo dejstvo, ki je značilno za enosmerne 

funkcije. Gre torej za kognitivni proces UPORABA. Ker koncept poznajo in razumejo, gre za 

KONCEPTUALNO ZNANJE. 

b) Učenci se srečajo z logičnimi vrati IN in ALI. Poleg tega spoznajo osnovno idejo vezij 

(Bell idr., 2012). 

Evidenca: S pomočjo zgodbe o dveh nogometaših, ki izbirata kraj tekme s pomočjo mreže z 

dvema vrstama škatlic (IN, ALI), se učenci srečajo z logičnimi vrati (Bell idr., 2012). 

Operativni cilj: Učenec razloži logična vrata IN in ALI ter osnovno idejo vezij. 

Klasifikacija: Učenci na podlagi zgodbe ponotranjijo idejo logičnih vrat in vezij, ter tako 

razvijejo razumevanje. Gre torej za RAZUMEVANJE in KONCEPTUALNO ZNANJE. 
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Aktivnost 18: kriptografija – skritopis 

a) Spoznajo preproste postopke šifriranja in njihovih omejitev (Bell idr., 2012). 

Evidenca: Učenci spoznajo in preizkusijo naslednje postopke šifriranja: Cezarjeva šifra, 

Vigenerjeva šifra in skrita sporočila v mreži. Premislijo tudi, kako učinkovito je posamezno 

šifriranje (Bell idr., 2012). 

Operativni cilj: Učenec si izmisli preprost postopek šifriranja. 

Klasifikacija: Učenci aktivnost obravnavajo tako, da tudi sami lahko uporabljajo postopke 

šifriranja, nekateri pa celo oblikujejo svoj postopek šifriranja. Gre torej celo za USTVARJANJE. 

Učenci učinkovito izvajajo procedure šifriranja, torej gre za PROCEDURALNO ZNANJE. 

b) Učenci oblikujejo razumevanje koncepta javnih ključev (Bell idr., 2012). 

Evidenca: Učenci spoznajo javne ključe s pomočjo skritih sporočil v mreži, premišljujejo tudi, 

kako ta način deluje, in poskusijo sami tako šifrirati (Bell idr., 2012). 

Operativni cilj: Učenec razloži koncept javnih ključev. 

Klasifikacija: Učenci koncept razumejo, saj dobijo vpogled v delovanje takega sistema 

kodiranja, ki je zelo prepričljiv in ga lahko ponotranjijo. Gre torej za RAZUMEVANJE in 

KONCEPTUALNO ZNANJE. 

Aktivnost 19: kaj je inteligenca – inteligentni papir 

a) Učenci se ukvarjajo z vprašanjem, kaj je umetna inteligenca in ali je lahko nekaj, kar 

pravilom le inteligentno sledi (Bell idr., 2012). 

Evidenca: S pomočjo pogovora učenci ugotavljajo, kaj je inteligenca, kako je lahko papir 

inteligenten. O inteligenci papirja se prepričajo z igro križci in krožci, pri kateri inteligentni 

papir nikoli ne izgubi (Bell idr., 2012).  

Operativni cilj: Učenec opiše idejo umetne inteligence. 

Klasifikacija: Aktivnost učence spodbudi k razmišljanju o tem, kaj je umetna inteligenca, 

vendar jih ne pripelje do razumevanja, saj enoznačnega odgovora na vprašanje ni. Gre torej 

za POMNJENJE in DEKLARATVNO ZNANJE. 
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Aktivnost 20: računalnik se uči  

a) Učenci srečajo preprost postopek za strojno učenje (Bell idr., 2012). 

Evidenca: Učenci igrajo z »računalnikom« igro križci in krožci. Z beleženjem zmagovalca v 

vsaki igri odkrivajo, da računalnik čedalje večkrat zmaguje – torej se uči, kako zmagati (Bell 

idr., 2012). 

Operativni cilj: Učenec pojasni preprost postopek strojnega učenja. 

Klasifikacija: Učenci med pogovorom razmišljajo o konceptu, poskušajo opisati 

računalnikovo strategijo, jo ponotranjijo – saj je predstavljena na enostaven način, zato gre 

za RAZUMEVANJE. Pri aktivnosti se učenci naučijo postopek, koncept, zato gre za 

KONCEPTUALNO ZNANJE 

 

 

Tabelarni prikaz obravnavanih klasifikacij: 

 
KOGNITIVNI PROCESI 

Pomnjenje Razumevanje Uporaba Analiza Evalvacija Ustvarjanje 

TI
P

I Z
N

A
N

JA
 

Deklarativno 19a      

Konceptualno 7c 

2a, 2b, 3a, 4a, 
8a, 9c, 10a, 10b, 
11a,  12a, 12b, 
13a, 13d, 14a, 
17b, 18b, 20a 

4b, 6a, 
7e, 9a, 
9b, 9d, 

14b, 14c, 
15b, 17a 

1b, 2c, 
5b, 5c,  
6b, 7b, 

7d, 11b, 
13c, 

15a, 16a 

  

Proceduralno   
1a, 5a, 

7a, 13b, 
15c, 18 

  18a 

Meta-
kognitivno 

      

Tabela 1 Razvrstitev aktivnosti glede na kognitivne procese in tipe znanja 

Iz analize aktivnosti in razvrščanja namenov aktivnosti glede na kognitivne procese in tipe 

znanja, ki so pri tem prisotni, lahko ugotovimo, da sta za večino aktivnosti značilna 

kognitivna procesa  razumevanje in uporaba. Kar nekaj aktivnosti lahko uvrstimo tudi v 

kognitivni proces analiza.  
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Prav poudarjanje uporabe je predmetna specifika računalništva in zanimivo je opažanje, da 

pri aktivnostih večkrat pride do uporabe brez razumevanja, o čemer v članku (Fuller idr., 

2007) pišejo Fullerjeva in drugi. 

Če se osredotočimo na tipe znanja vidimo, da močno prevladuje konceptualno znanje, nekaj 

aktivnosti sodi tudi v proceduralno znanje. To ni nič presenetljivega. Aktivnosti so narejene z 

namenom, da bi se učenci na zabaven način učili zanimivih računalniških konceptov. Ti 

koncepti so tekom aktivnosti uspešno skriti in večkrat učenci sploh pomislijo ne, kakšnih 

problemov se v resnici lotevajo.  
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5 Vprašalnik o aktivnostih računalništvo brez računalnika 

Da bi izvedela več o odnosu učiteljev do aktivnosti računalništvo brez računalnika, sem o tem 

povprašala bodoče učitelje in učiteljice: 

 Študente in študentke 1. letnika Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, program 

razredni pouk, ki so v poletnem semestru študijskega leta 2012/2013 poslušali 

predmet IKT v izobraževanju. Z aktivnostmi so se srečali v seminarskih predstavitvah 

in Wikijih, objavljenih na spletni učilnici. Obravnavali so prve tri aktivnosti iz zbirke. 

 Študente in študentke 2. letnika Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, program 

dvopredmetni učitelj, smer računalništvo, ki so v poletnem semestru študijskega leta 

2012/2013 obiskovali predmet IKT za poučevanje računalništva. Z aktivnostmi so se 

srečali v obliki seminarskih nalog in aktivnosti tudi dejansko izvajali (sodelovali so v 

vlogi učitelja in učenca). 

Vprašalnika sta bila objavljena na spletni učilnici fakultete. 

Odzive na prva dva sklopa vprašalnika bom predstavila vzporedno za obe skupini vprašanih, 

saj je primerjava zelo zanimiva. Na tretji sklop so odgovarjali samo študentje računalništva, 

saj je relevanten samo za njih. Ostale sklope (razen sedmega), ki sprašujejo po posameznih 

aktivnostih, pa bodo zajemali le odgovori študentov računalništva, saj so študentje 

razrednega pouka spoznali le tri aktivnosti. 

Vsebino anketnega vprašalnika podajam v Prilogi 1. 
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5.1 Analiza odgovorov 

Vprašalnik je podan v prilogi. 

I. SPOL – RA : RP 

Vprašalnik je rešilo 17 študentov in študentk računalništva, od tega 10 žensk in 7 moških. 

 

Slika 1: Spol vprašanega – RA. 

 

Vprašalnik je rešilo 38 študentov in študentk razrednega pouka, od tega 36 žensk in 2 moška. 

 

Slika 2: Spol vprašanega – RP. 
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II.  

a. ŠTIRI OSNOVNE TRDITVE – RA :  RP 

Vprašani bodoči učitelji računalništva so na prvo trditev (Pomembno je, da osnovnošolci v 

okviru pouka ali drugih šolskih aktivnosti spoznajo nekatere osnovne koncepte, ki jih 

uporablja računalnik.), ki je predvidela ocene od 1 do 5, odgovorili s povprečno oceno 4,765 

in minimalnim odklonom, študentje razrednega pouka pa s povprečno oceno 4,158 in 

standardnim odklonom 0,754. Rezultat kaže, da se vsem bodočim učiteljem zdi spoznavanje 

z osnovnimi koncepti računalništva v OŠ (redni pouk ali druge dejavnosti) zelo pomembno.  

Tudi druga trditev (Koncepte, ki so predstavljeni preko aktivnosti računalništvo brez 

računalnika, bi lahko uporabil v vsakdanjem življenju.) je dobila visoko povprečno oceno – 

4,059 in standardni odklon 0,748 pri študentih računalništva. Večini vprašanih se zdijo z 

aktivnostmi usvojeni koncepti uporabni v vsakdanjem življenju, štirje vprašani so glede 

uporabnosti bolj neodločni. Nekoliko manj so o uporabnosti prepričani študentje razrednega 

pouka – trditev so ocenili s povprečno oceno 3,684 in standardnim odklonom 0,739. 

Verjetno tudi zaradi slabšega poznavanja konceptov. 

Povprečna ocena pri tretji trditvi (Brez računalnikov se lahko otroci bolje naučijo 

računalništva.) – je 2,765 in skupaj s standardnim odklonom 1,091 kaže na precej različne 

rezultate pri študentih računalništva. Podobno je pri študentih razrednega pouka: povprečna 

ocena je 2,395, standardni odklon pa 1,079. Očitno takemu načinu učenja bodoči učitelji ne 

zaupajo povsem. Možno je, da so termin računalništvo razumeli različno in so ob tem mislili 

tudi na učenje uporabe določenih programov ali programiranja. 

Mnenji skupin bodočih učiteljev računalništva in razrednega pouka se najbolj razhajata pri 

oceni kdo lahko »uči« aktivnosti. Študentje računalništva so trditev (Aktivnosti bi brez 

problemov izvajal tudi učitelj, ki ni računalničar.) ocenili s povprečno oceno 2,471 in 

standardnim odklonom 1,007 in s tem pokazali, da kljub natančnim navodilom in razlagi 

snovi, kar zbirka aktivnosti zajema, bodoči učitelji računalništva niso prepričani v zmožnost 

za izvajanje aktivnosti učitelja neračunalničarja. Očitno so navodila le nekoliko bolj prijazna 

tudi neračunalničarjem. Študentje razrednega pouka so trditev ocenili s povprečno oceno 

3,789 in standardnim odklonom 0,963 in s tem pokazali, da bi se izvajanja aktivnosti verjetno 

lotili, čeprav jim vsebina ni najbolj domača.  
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Slika 3: Osnovne štiri trditve – RA. 

 

 

Slika 4: Osnovne štiri trditve – RP. 
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b. TRI TRDITVE O VKLJUČITVI AKTIVNOSTI – RA &  RP 

Prva trditev (Aktivnosti bi vključil v redni pouk.) je pri študentih računalništva dobila 

povprečno oceno 4,353 in standardni odklon 0,702, pri študentih razrednega pouka pa 

povprečno oceno 3,316 in standardni odklon 0,933. Do razlike je po mojem mnenju prišlo 

zato, ker se računalničarji zavedajo problematike računalništva v OŠ in bi se zaradi vključitve 

lahko marsikaj spremenilo na področju njihove zaposljivosti. Na drugi strani študentje 

razrednega pouka ne vidijo možnosti za take aktivnosti v okviru rednega pouka, morda 

zaradi bolj usmerjenih učnih načrtov za prvi dve triadi osnovnošolcev. 

Pri drugi trditvi (Aktivnosti bi vključil v okviru interesnih dejavnosti.) večjih razlik med 

skupinama vprašanih ni. Študentje računalništva so trditev ocenili s povprečno oceno 3,824 

in standardnim odklonom 0,883, študentje razrednega pouka pa s povprečno oceno 3,868 in 

standardnim odklon 0,741. Vprašanim obeh skupin se zdi vključitev aktivnosti v okviru 

interesnih dejavnosti dokaj dobra. 

Tudi tretja trditev (Aktivnosti bi vključil v okviru projektnega dne na temo računalništvo.) ni 

pokazala razlik med skupinama. Študentje računalništva so trditev ocenili s povprečno oceno 

4,176 in standardnim odklonom 1,015, študentje razrednega pouka pa s povprečno oceno 

4,158 in standardnim odklonom 0,916. Ideja o projektnem dnevu, v katerega bi bile 

aktivnosti vključene, se skupinama vprašanih zdi zelo dobra, še nekoliko boljša kot vključitev 

aktivnosti v okviru interesnih dejavnosti. 
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.  
Slika 5: Vključitev aktivnosti – RA. 

 

 
Slika 6: Vključitev aktivnosti – RP. 
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III. ZASTOPANOST V UČNEM NAČRTU – RA 

Študente računalništva sem vprašala po mnenju o zastopanosti računalništva oz. tehnologije 

v slovenskem učnem načrtu za OŠ. Zastopanost računalništva so ocenili s povprečno oceno 

2,353 in standardnim odklonom 0,862, zastopanost tehnologije pa s povprečno oceno 2,824 

in standardnim odklonom 1,185. Bodočim učiteljem računalništva se zdita tako računalništvo 

kot računalniška tehnologija v učnih načrtih slabo zastopana, kar je gotovo posledica dejstva, 

da je računalništvo v slovenskih osnovnih šolah izbirni predmet. Opazna je razlika med 

področjema: računalniška tehnologija naj bi bila bolje zastopana kot računalništvo.  

 

Slika 7: Zastopanost v UN. 

Študentje računalništva so morali oceniti svojo željo po zastopanosti računalništva oz. 

tehnologije v učnem načrtu. Bodoči učitelji si močno želijo, da bi bilo računalništvo bolj 

zastopano v učnem načrtu: povprečna ocena 4,529 in standardni odklon 0,717. Nekoliko 

manjša, a še vedno velika, pa je želja po zastopanosti računalniške tehnologije v učnem 

načrtu: povprečna ocena 4,000 in standardni odklon 0,866.  

 

Slika 8: Želja po zastopanosti v UN. 
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IV.  

a. ZANIMIVOST AKTIVNOSTI – RA 

Na prvi pogled glede na zanimivost najbolj izstopa aktivnost 11: otok zakladov (povprečna 

ocena 4,765 in standardni odklon 0,437). Aktivnost je po mojem mnenju in po videnem na 

poletni šoli, kjer smo z otroki aktivnost izvajali, zanimiva zato, ker se lahko izvaja zunaj, 

učenci tečejo z otoka na otok in tekmujejo med seboj.  

Študentom računalništva se je zdela najmanj zanimiva aktivnost 13: gazi med igluji 

(povprečna ocena 3,294 in standardni odklon 0,849). Možno je, da učenci po njihovi oceni 

težje sledijo navodilom in se jim aktivnost zaradi tega ni zdela tako zanimiva. 

Sicer so boljše povprečne ocene dobile aktivnosti, ki se lahko izvajajo zunaj (npr. vzporedno 

urejanje), aktivnosti, ki vzbujajo tekmovalnost med otroki (npr. otok zakladov), aktivnosti, ki 

na več različnih načinov predstavijo določeno temo (npr. dvojiški zapis števil). Zanimivost 

aktivnosti pa je odvisna tudi od uvodne motivacije (npr. zaznavanje in popravljanje napak). 

Kot zanimiva se je izkazala tudi aktivnost barvanje zemljevidov – študentje in učenci iz druge 

triade OŠ (udeleženci poletne šole) so zelo zagreti za barvanje z barvicami, saj to redko 

počnejo. 

 

Slika 9: Zanimivost posameznih aktivnosti – RA. 
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b. KORISTNOST AKTIVNOSTI – RA  

Po mnenju študentov računalništva je najbolj koristna aktivnost vzporedno urejanje 

(povprečna ocena 4,294 in standardni odklon 0,588). Urejanje po velikosti je res večkrat 

možno srečati v vsakdanjem življenju in pri tem nam različni triki za hitrejše urejanje pridejo 

še kako prav. 

Med manj koristne so se uvrstile aktivnosti pomagajmo cestarjem, usmerjanje in smrtni 

objem, piranski sladoledarji, gazi med igluji in nogometni žreb. Pri teh aktivnostih gre za 

iskanje optimalnih rešitev, reševanje problemov, logična vezja. Verjetno so se študentom te 

aktivnosti zdele preveč računalniške in si niso znali predstavljati, kjer bi jim to lahko v 

vsakdanjem življenju koristilo. 

Če pogledamo spodnji graf vidimo, da so po mnenju študentov vse aktivnosti koristne, saj so 

vse dobile povprečno oceno višjo od 3,5, kar kaže na to, da je znanje konceptov, ki se jih z 

aktivnostmi učimo, uporabno v vsakdanjem življenju. 

 

Slika 10: Koristnost posameznih aktivnosti – RA. 
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c. PREDSTAVITEV TEME ZA POSAMEZNO AKTIVNOST – RA 

Po mnenju vprašanih je tema najbolje predstavljena v aktivnosti urejanje (povprečna ocena 

4,353 in standardni odklon 0,702). Učenci se na podlagi različnih načinov urejanj neprozornih 

plastenk in izračuna po formuli prepričajo, kako pomembno je izbrati pravi postopek 

urejanja. Aktivnost je zelo prepričljiva in mislim, da je prav to študente vodilo k visoki oceni. 

Nekoliko slabše je tema predstavljena v aktivnosti piranski sladoledarji (povprečna ocena 

3,588 in standardni odklon 0,795). O vzrokih za tak rezultat težko govorim, morda so bili 

udeleženci slabše motivirani zaradi okoliščin. Po mojih izkušnjah s poletne šole Računalništvo 

brez računalnika, je tudi v tej aktivnosti tema primerno predstavljena. 

Na splošno študentje mislijo, da so teme aktivnosti precej dobro predstavljene in tudi dobro 

zakrite z igro. 

 

Slika 11: Predstavitev teme posamezne aktivnosti – RA. 

 

 

 

 

 

  

0,000

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



40 
 

V. RAZVIDNOST POVEZAVE – RA  

Eno od ključnih vprašanj glede aktivnosti računalništvo brez računalnika je, ali je pri 

aktivnosti jasno, kaj se želimo naučiti.  

Na vprašanje je 12 študentov odgovorilo z »Da, pri večini aktivnosti«, dva študenta z »Ne, pri 

večini aktivnosti« in trem študentom se zdi, da je povezava pri nekaterih aktivnostih 

razvidna, pri drugih pa ne. 

Zato menim, da bi bilo koristno, da učitelj ob koncu aktivnosti poveže sklepe s koncepti iz 

vsakdanjega računalništva. Na tak način postane pridobljeno znanje iz iger bolj uporabno.  

 

Slika 12: Razvidnost povezave med aktivnostmi in računalniškimi koncepti. 

VI. IZBOLJŠANJE POVEZAVE MED RAČUNALNIŠKIMI KONCEPTI IN AKTIVNOSTMI – RA 

Študente računalništva sem povprašala, kako bi povezavo med računalniškimi koncepti in 

aktivnostmi izboljšali. Več študentov je predlagalo, da bi ob koncu aktivnosti učencem 

razložili, kje in kdaj konkretno se določeni koncepti pri delu z računalnikom sploh pojavljajo. 

VII. SPREMEMBE – RA :  RP 

Študentje računalništva in razrednega pouka so v sklopu vprašalnika lahko predlagali tudi 

svoje spremembe. Izpostavljena je bila uporabnost konceptov pri delu z računalnikom v 

aplikativnem računalništvu. 
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6 Zaključek 

Poskus vpeljave aktivnosti v slovenski učni načrt za računalništvo in ACM K-12 kurikulum je 

potrdil nekatere domneve, pokazal pa tudi nekaj novih, zanimivih ugotovitev. 

V slovenski učni načrt za izbirni predmet računalništvo bi lahko vpeljali tri aktivnosti iz zbirke 

računalništvo brez računalnika, z njimi bi pokrili štiri od 37 ciljev. Na drugi strani bi lahko v 

ACM-K12 kurikulum vpeljali 9 aktivnosti in z njimi pokrili 4 od 35 ciljev.  

Kljub temu, da je ACM K-12 kurikulum po številu izvajanja možnih povezav potrjeno boljši kot 

slovenski, sta si po številu ciljev, ki bi jih z aktivnostmi dosegli, praktično enakovredna. V 

ameriških šolah torej z enkrat večjim številom aktivnosti dosežejo enako število ciljev.  

Iz tega lahko izhaja, da večina ciljev iz ACM K-12 kurikuluma aktivnostim ne ustreza, vendar 

so štirje cilji vsebinsko tako dobro zasnovani, da ustrezajo kar devetim aktivnostim. 

Razvrščanje namenov aktivnosti glede na kognitivne procese in tipe znanja  je pokazalo, da 

prevladujeta kognitivna procesa razumevanje in uporaba, ter konceptualno znanje. Pri večini 

aktivnosti se učenci srečajo z idejami računalniških konceptov, ki so predstavljene na 

otrokom prijazen način in pomagajo, da učenci koncepte ponotranjijo, razumejo in kar je 

zelo pomembno, znajo uporabljati.  

Študentje so v anketi izrazili željo po spremembah na področju računalništva v šolstvu. 

Pomembno se jim zdi, da se učenci v osnovni šoli spoznajo z nekaterimi koncepti. Zanimivo 

je, da študentje v učenje računalništva brez računalnikov ne verjamejo najbolj – morda so 

imeli pogled omejen z mislijo na »računalništvo«, ki je trenutno prisotno v osnovnih šolah. 

Predvsem računalničarji bi aktivnosti vključili v reden pouk, saj se jim zdijo materiali na 

portalu Vidra uporabni, obe skupini vprašanih pa sta precej navdušeni nad aktivnostmi v 

okviru interesnih dejavnosti ali projektnega dne. 

Pri ocenjevanju zanimivosti, koristnosti in predstavitve teme posameznih aktivnostih je moč 

opaziti, da so bolj priljubljene tiste aktivnosti, ki se lahko izvajajo zunaj, aktivnosti, ki 

vsebujejo več raznovrstnih delov na isto temo in aktivnosti, ki spodbujajo tekmovalnost. 
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Večina študentov je izrazila željo, da bi ob koncu dejavnosti učenci izvedeli, kje in kdaj se pri 

delu z računalnikom določen koncept uporablja oz. za kaj je pridobljeno znanje uporabno.  

Ob razmišljanju o obravnavanih aktivnostih pri rednem pouku se poraja več vprašanj. Z 

iskanjem povezav med aktivnostmi in učnim načrtom sem pokazala, da vsaj zaenkrat 

aktivnosti pri izbirnem predmetu računalništvo ne moremo prav pogosto uporabiti. Eno od 

pomembnih vprašanj je preverjanje znanja. Kako bi lahko pridobljeno znanje ocenjevali? 

Prva ideja bi bila ocenjevanje s primeri iz računalništva. Korak bližje k odgovoru smo morda z 

razvrstitvijo aktivnosti po Bloomovih taksonomskih stopnjah, vendar se zaradi predmetne 

specifike računalništva pri razvrščanju pojavljajo težave, kar sem izkusila tudi sama.  

Eno od ključnih področji pri širjenju aktivnosti računalništvo brez računalnika v osnovne šole 

je navduševanje učiteljev, še posebej neračunalničarjev. Verjamem, da se bo marsikateri 

učitelj, še posebej na začetku kariere, rad lotil novega izziva in želim si, da bi tudi to 

diplomsko delo bilo vir navdiha.  
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Priloga 1: Vprašalnik  

I. Spol. 

a. Moški 

b. Ženski 

 

II. Z oceno od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (močno se strinjam) izrazi svoje strinjanje s 

trditvijo. 

Pomembno je, da osnovnošolci v okviru pouka ali drugih šolskih aktivnosti 

spoznajo nekatere osnovne koncepte, ki jih uporablja računalnik. 
1 2 3 4 5 

Koncepte, ki so predstavljeni preko aktivnosti Računalništvo brez 

računalnika, bi lahko uporabil v vsakdanjem življenju. 
1 2 3 4 5 

Brez računalnikov se lahko otroci bolje naučijo računalništva. 1 2 3 4 5 

Aktivnosti bi brez problemov izvajal tudi učitelj, ki ni računalničar.  1 2 3 4 5 

Aktivnosti bi vključil v redni pouk. 1 2 3 4 5 

Aktivnosti bi vključil v okviru interesnih dejavnosti. 1 2 3 4 5 

Aktivnosti bi vključil v okviru projektnega dne na temo računalništvo. 1 2 3 4 5 

 

III.  Glede na svoje izkušnje z oceno od 1 do 5 oceni, kako močno je zastopano 

posamezno področje v slovenskem učnem načrtu. 

Tehnologija 1 2 3 4 5 

Računalništvo 1 2 3 4 5 

 

Kot bodoči učitelj računalništva z oceno od 1 do 5 izrazi svojo željo po zastopanosti 

posameznega področja v učnem načrtu. 

Tehnologija 1 2 3 4 5 

Računalništvo 1 2 3 4 5 

 

IV. Glede na zanimivost, koristnost in način predstavitve teme oceni predstavljene 

aktivnosti z oceno 1 -5. 

 Zanimivost – aktivnost bi pritegnila učence. 

 Koristnost – znanje, ki bi ga učenci pridobili tekom aktivnosti, bi lahko uporabljali v 

vsakdanjem življenju. 

 Predstavitev teme – aktivnosti so primerne za obravnavano temo. 
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AKTIVNOST ZANIMIVOST KORISTNOST PREDSTAVITEV TEME 

Dvojiški zapis števil    

Slike iz števil    

Stiskanje besedil    

Zaznavanje in popravljanje 

napak 

   

Dvajsetkrat lahko ugibaš    

Potapljanje ladjic    

Urejanje    

Vzporedno urejanje    

Pomagajmo cestarjem    

Usmerjanje in smrtni objem    

Otok zakladov    

Risanje po navodilih    

Barvanje zemljevidov    

Piranski sladoledarji    

Gazi med igluji    

Skupna skrivnost    

Nogometni žreb    

Kriptografija    

Inteligentni papir    

Računalnik se uči    

  

V. Ali se ti zdi, da je povezava med računalniškimi koncepti in aktivnostmi Računalništvo 

brez računalnika dovolj razvidna? 

 Da, pri večini aktivnosti. 

 Ne. 

 Pri nekaterih da, pri drugih ne. 

 

VI. Kako bi izboljšal jasnost povezave med računalniškimi koncepti in aktivnostmi? 

 

VII. Kaj bi pri aktivnostih spremenil? 

 


