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Povzetek 

 

 Dandanes na vsakem koraku srečamo računalnik ali novejšo računalniško tehnologijo. 

Večina ljudi uporablja računalnik pri delu, v šoli ali pa doma za zabavo. Ti trije dejavniki se 

velikokrat izključujejo ali pa jih neuspešno kombiniramo skupaj. Ob računalnikih preţivimo 

vse več časa. Nekateri ta čas namenjajo izobraţevanju, drugi zabavi ter sprostitvi, tretji tako 

izobraţevanju kot zabavi. S ciljem zdruţiti ta dva glavna elementa so nastali zabavno 

izobraţevalni sistemi. S pomočjo zabavno izobraţevanih sistemov lahko učinkovito zdruţimo 

tako zabavo kot učenje. 

 V diplomskem delu je najprej predstavljeno zabavno izobraţevanje, njegov razvoj ter 

prednosti in slabosti zabavno izobraţevalnih sistemov. Predstavljene so tudi nekatere teorije, 

ki vplivajo na razvoj zabavno izobraţevalnih sistemov ter oblikovanje zabavno 

izobraţevalnega sistema. V nadaljevanju so predstavljeni zabavno izobraţevalni sistemi, ki so 

se razvili po svetu ter so primeri dobre prakse. Ti primeri zabavno izobraţevalnih sistemov 

potrebujejo za svoje delovanje računalnik ali napredno računalniško tehnologijo. Za nekatere 

primere so naredili raziskave, da so preverili, kakšen je odnos ljudi do zabavno izobraţevalnih 

sistemov ter njihov odziv nad novo nastalo smerjo izobraţevanja. Predstavljeni so tudi 

nekateri primeri zabavnega izobraţevanja, ki jih najdemo na socialnem omreţju Facebook. 

Ker se zabavno izobraţevanje ne nanaša izključno na uporabo računalnika, lahko v delu 

najdemo tudi zabavno izobraţevalne sisteme, ki za svoje delovanje ne potrebujejo 

računalnika. Podanih je tudi nekaj predlogov, kjer bi lahko učinkovito uvedli zabavno 

izobraţevalni sistem. 

 Del diplomskega dela predstavlja tudi predlog za zabavno izobraţevalni sistem, ki ga 

lahko uporabimo na fakulteti. Tu smo naredili teoretično zasnovo, ki je potrebna za nadaljnji 

razvoj zabavno izobraţevalnega sistema. Narejena je analiza problema ter specifikacija 

zabavno izobraţevalnega sistema. Prav tako je oblikovan predlog za učinkovito obravnavo 

učne teme, poleg tega je narejen tudi predlog za grafični vmesnik aplikacije.  

Ključne besede: zabava, izobraţevanje, zabavno izobraţevanje, zabavno izobraţevalni 

sistemi, zabavno izobraţevanje na socialnem omreţju, LaTeX 
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EDUTAINMENT 

Abstract 

 

 Today we can meet the computer or a newer computer technology on every step. Most 

people use computers at work, at school or at home for fun. These three occasions are often 

excluded or combined unsuccessfully. At computers people spend a lot of time. Some people 

devote their time to education with computers, other for entertainment and fun, the third join 

education and fun. With the aim to combine these two basic elements edutainment systems 

were created. Through edutainment systems people can effectively combine both, 

entertainment and learning. 

 The diploma thesis at first presents the edutainment system, its development, the 

advantages and disadvantages of edutainment systems. It also presents some theories that 

influence on development of edutainment systems and the design of edutainment system. In 

the continuation thesis presents some edutainment systems that have been developed around 

the world and serve as examples of good practice. For proper functioning these edutainment 

systems need computer or advanced computer technology. For most of the cases they did 

research that examined what people feel about the edutainment systems and their response to 

the direction of the newly formed education. Presented edutainment examples are 

accompanied with edutainment examples found in the social network Facebook. As 

edutainment does not relate exclusively to the use of a computer, thesis presents also some 

edutainment systems that do not need a computer. Additionally thesis gives some suggestions 

about where to effectively introduce an edutainment system. 

 

 Part of the thesis is also a proposal for an edutainment system, which can be used at 

college and at faculty. We propose a theoretical design that is necessary for the further 

development of proposed edutainment system. An analysis of the problem and the 

specification of edutainment system, distribution of educational topics, and a graphical user 

interface applications are also presented. 
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1. Uvod  

 

 Učenje je nepogrešljiva tema odkar se razvija človeštvo. Skozi čas je problem 

izobraţevanja pridobil posebno pozornost. Z razvojem informacijske tehnologije, še posebej 

računalniške tehnologije ter medmreţja v zadnjih letih, se je izobraţevanje namreč močno 

spremenilo. Razvilo se je veliko različnih virov izobraţevanja, ki slonijo na medmreţnih 

storitvah. Predvsem so nas preplavili viri, kot sta hitri tečaj na svetovnem spletu ali novo 

nastala spletna stran, ki ponuja obogatene učne vire s pomočjo animacij ter interaktivnosti. 

Učenje ni ostalo samo v učilnici, začelo se je širiti. Skozi stoletja so se razvijale različne učne 

metode, ki so imele svoje prednosti pri motiviranju učencev. V zadnjem času pa je veliko 

poudarka na različnih oblikah učenja, kot je timsko delo, problemsko učenje ali sodelovalno 

učenje. Vedno bolj prihaja v ospredje učenec in samostojno pridobivanje znanja.  

 Razvoj tehnologije v zadnjih desetletjih narašča zelo hitro. Tako dandanes ne poznamo 

samo osebnih računalnikov ter mobilnih naprav. Vse bolj se razvijajo tudi drugačni tipi 

tehnoloških naprav, kot so dlančniki, iPodi, ter različne robotske simulacije. Take tipe naprav 

običajno kupimo za zabavo ter jih uporabljamo za sprostitev. Velikokrat pa se ne zavedamo, 

da so te naprave lahko namenjene tudi izobraţevanju. Nezavedno se naučimo nekaj novega, 

včasih celo samo s spoznavanjem novo nastalih produktov.  

 Tudi razvoj iger ni zaostajal za razvojem zanimivih učnih vsebin. Igre postajajo vse bolj 

raznolike ter interaktivne. Vendar pa na ţalost učence bolj interesirajo igre, ki nam jih ponuja 

svetovni splet kot pa učne vsebine. Vendar ko se pogovarjamo o igrah, se moramo zavedati, 

da obstaja več vrst iger. Igre so lahko namenjene sprostitvi, torej nas zabavajo, načrtno 

izobraţujejo ali pa zabavajo ter prikrito izobraţujejo hkrati. Pri tem pa se je začelo postavljati 

vprašanje, kako učinkovito zdruţiti igro ter učenje. S ciljem zdruţiti dobro igro ter učenje, so 

se začeli razvijati zabavno izobraţevali sistemi.  

 Zabavno izobraţevanje pa ne vključuje samo izobraţevalnih iger, pojem je veliko širši. 

Ko govorimo o zabavnem izobraţevanju, moramo pomisliti na vse stvari, ki nas zabavajo. Pri 

tem ne smemo pozabiti, da nekaj nekomu je zabava, drugemu pa ne. Otroku v vrtcu je zabava, 

če spozna nekaj novega, dobi novo igračo, to pa ne velja za dijaka v srednji šoli. V splošnem 

je zabava opredeljena kot igranje igre, kjer moramo upoštevati tako klasično igro kot 
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računalniško, učenje v virtualnem svetu, gledališko predstavo ali pa prireditev ob kulturnem 

dnevu. 

 

1.1. Cilji 

 

 Z diplomskim delom ţelimo predstaviti, kaj je zabavno izobraţevanje ter primere 

aplikacij zabavnega izobraţevanja. V delu ţelimo predstaviti različne zabavno izobraţevalne 

aplikacije, ki za svoje delovanje potrebujejo osebni računalnik ali novejšo tehnološko opremo. 

Hkrati pa ţelimo predstaviti tudi zabavno izobraţevalne sisteme, ki niso povezani z novejšo 

tehnologijo. S tem delom ţelimo prikazati, da zabavno izobraţevanje lahko najdemo tako v 

klasičnih igrah, ki jih uporabljajo v šolah, na socialnih omreţjih ter tudi v računalniških igrah. 

 Glavni del diplomskega dela bo narediti predlog za zabavno izobraţevalni sistem za 

uporabo na fakulteti. S tem ţelimo pokazati, da zabavno izobraţevanje ni namenjeno samo 

otrokom v vrtcih ter učencem v osnovnih šolah, ampak tudi starejšim dijakom ter študentom. 

Tema aplikacije bo izbrana s področja računalništva in narejena za uporabo na fakultetah, kjer 

imajo v predmetniku predmet računalništva, povezan z izbrano temo.  

 

1.2. Vsebina 

 

 V drugem poglavju je predstavljen pomen zabave, igre ter učenja ter s tem nastanek 

zabavnega izobraţevanja. V tem delu je opisana tudi opredelitev zabavnega izobraţevanja. 

Poleg tega lahko v tem poglavju najdemo tudi razvoj zabavnega izobraţevanja skozi čas, 

predpostavke ter teorije, ki vplivajo na oblikovanje zabavno izobraţevalnih sistemov ter 

prednosti in slabosti sistemov. V tretjem poglavju so opisani primeri zabavno izobraţevalnih 

sistemov, ki so ţe bili uporabljeni v praksi. Primeri opisujejo različne učne teme, od 

pripovedovanja zgodbe, učenja jezika, vse do učenja teţjih tem, kot je poznavanje in 

razumevanje binarnih števil. Skozi primere je opisana tudi nova računalniška oprema, ki so jo 

razvili za uporabo v zabavno izobraţevalnih sistemih. Vsi primeri vključujejo uporabo 

računalnika ali pa nove računalniške tehnologije. Primeri vključujejo tako zabavno 

izobraţevalne sisteme za majhne otroke, od drugega leta starosti, kot tudi za starejše učence v 

srednjih šolah. V četrtem poglavju so opisane zabavno izobraţevalne aplikacije, ki jih 
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najdemo na socialnem omreţju. Primeri zabavno izobraţevalnih aplikacij so vzeti iz 

socialnega omreţja Facebook. V naslednjem poglavju so opisani primeri, ki bi bili primerni za 

razvoj aplikacije. Vse ideje imajo ţe delno razvite študije razvoja ter so bile tudi delno 

testirane. Ker se zabavno izobraţevanje ne nahaja samo na računalnikih, so v šestem poglavju 

opisani sistemi, ki niso povezani z uporabo računalnika. V sedmem poglavju je opisana 

razvrstitev zabavno izobraţevalnih sistemov. Razvrščeni so po različnih kategorijah ter 

analizirani. V zadnjem poglavju je opisan prototip zabavno izobraţevalnega sistema. Zabavno 

izobraţevalni sistem bo narejen za poučevanje LaTeX-a in je namenjena predvsem učenju 

tega jezika na fakultetah.  
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2. Zabavno izobraževanje 

 

 V zadnjih letih je vse večji poudarek na uporabi različnih oblik učenja. Vedno večji je 

poudarek na samostojnem učenju, utrjevanju nove učne snovi skozi igro ali uporaba spletnih 

aplikacij za boljše razumevanje učne snovi. Med nove oblike učenja prištevamo tudi zabavno 

izobraţevanje, kjer učenci lahko preko zabave ali igre novo učno snov spoznavajo ali utrdijo. 

Večina učencev je bolj navdušena nad novimi oblikami učenja kot nad klasičnim načinom, 

kot je uporaba delovnih listov ter reševanje nalog v zvezek.  

2.1. Osnovni pojmi 

 

 Do sedaj se še ni razvila enotna definicija, kaj je učenje. Različni teoretiki podajajo 

različne razlage glede na njihove raziskave. Učenje lahko definiramo kot “dolgotrajno 

moţnost spremembe ter nagnjenost k izkušnjam z namero izobraţevanja” [19].  

Izobraţevanje oziroma učenje lahko opišemo kot [20]: 

- delovanje procesov, s pomočjo katerih lahko dosegamo splošno znanje ter razvijamo 

moči razuma ter presoje,  

- delovanje ali proces, ki daje ali s pomočjo katerega doseţemo določena znanja ali 

sposobnosti, npr.: za določen poklic, 

- končna izobrazba, stopnja izobrazbe, kakršnokoli izobraţevanje: visokošolsko ali 

višješolsko,  

- je rezultat, ki ga dobimo s pomočjo inštrukcij, vadbe ali študiranja, in  

- znanost ali umetnost poučevanja: pedagogika. 

 Učenje ima svoje pogoje in procese. Običajno vsebuje zunanje pogoje, pravo znanje in 

veščine ter motivacijske aktivnosti, katere sooblikujejo učenci. Med zunanje pogoje 

prištevamo poučevalne metode ter kakršnokoli izboljšavo, ki se nanaša na poučevanje, s 

pomočjo katere se učimo hitreje. Tako se je porodila ideja kombinacije igre z učenjem, kjer je 

v središču določena skupina učencev ter zmoţnost uporabe prednosti iger za boljše učenje.  

 S kakovostjo igre lahko presodimo, kdaj aktivnost postane igra. To je zelo pomembna 

lastnost igre. Izobraţevanje pa ima tako kot druge človeške aktivnosti svoje razvojne procese, 
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ki se razvijajo kot zbirka človeških aktivnosti. Torej izobraţevanje ni nasprotje igre, saj ju 

povezujejo skupne točke. 

 Igre so nastajale skupaj z razvojem človeštva, vendar so vseskozi vključevale tudi nekaj 

izobraţevalne note. Vendar pa ima igra slabo ime v našem vsakdanjiku, predvsem zaradi 

neprimerne uporabe. Igra je določena s štirimi lastnostmi: poseben prostor, omejen čas 

igranja, pravila igre ter zabava. Glavna lastnost igre je interaktivnost. 

 Pomen igre je v osebni predstavitvi med igranjem igre same. Ni v nasprotju z resnostjo, 

vendar jo lahko vsebuje. To pomeni, da je igra lahko resna ter hkrati sproščujoča in zabavna, 

kar pa je ključno pri kombinaciji igre ter učenja.  

 Igra ima tudi izobraţevalno funkcijo. Kot prvo lahko napreduje tako telo kot um. 

Drugič, je lahko v pomoč pri pridobitvi znanj ter izkušenj, zdruţitvi tehnologij, razvijanju 

mišljenja, itd. Z drugimi besedami, veliko pripomore k intelektualni izobrazbi. Poleg vsega pa 

lahko tudi pripomore ljudem, da izboljšajo veščino komuniciranja, sodelovanje pri delu z 

drugimi ljudmi ter skrbi drug za drugega. Na tak način lahko pospešimo zmoţnost 

prilagajanja se druţbi in razvijanju komunikacijskih zmoţnosti igralcev. Igra pa lahko pospeši 

tudi razvoj kreativnosti.  

 Implementacija igre z izobraţevalno funkcijo lahko spremni marsikateri dejavnik. Zato 

moramo biti zmoţni najti izobraţevalni faktor v igri ter ga uporabiti za učenje [19]. 

Zabavo lahko definiramo na sledeči način [20]: 

- nekaj kar deluje kot zabavno, 

- razvedrilo: uţitek, 

- nekaj, kar nam nudi uţitek ali razvedrilo, npr.: nastop 

- gostoljubno skrb za potrebe in ţelje gostov, in 

- zabavne avanture, komedije ali pustolovski romani. 

 Izobraţujemo se lahko kjerkoli in kadarkoli. Nezavedno se lahko izobraţujemo tudi 

med igranjem igre. Igre privlačijo veliko učencev zaradi njihovih lastnosti in interaktivnosti, 

kar je potrebno pri izobraţevanju. V ţelji, da navdušimo učence, je potrebno kombinirati igro 

ter izobraţevanje na različnih točkah znanj ter lastnosti predmetov. To nam lahko uspe s 

pomočjo uporabe metod iger za učenje različnih vsebin. Navdih ter kreativnost je naš glavni 

princip oblikovanja [19]. 
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 Različne ideje ter dejstva se lahko prijetno ter učinkovito sporočajo skozi igro; skozi ta 

preprost premislek se je razvilo zabavno izobraţevanje. Beseda zabavno izobraţevanje (ang. 

edutainment) se je razvila kot zdruţitev dveh različnih besed: izobraţevalen (ang. 

educational) in zabaven (ang. entertainment). Izraz je nastal v Zdruţenih Drţavah Amerike. 

Njun pomen lahko povzamemo kot “učenje skozi igro” ali kot “igra z učenjem”. Dokazano je, 

daje učni proces laţji, če nekdo lahko z nečem eksperimentira, kjer uporabnik ni v 

podrejenem poloţaju ampak postane glavni igralec ali celo protagonist celotnega oblikovnega 

procesa. Pri tem računalnik uporabimo za razvijanje učnih materialov, tako za pouk kot za 

zabavo. Med take materiale uvrščamo multimedijsko izobraţevanje, animacije ter igre. Le-te 

simulirajo situacije, ki so grajene na izobraţevalnih vsebinah ter kombinirane z zabavnimi 

aktivnostmi. Zabavno izobraţevanje ter zabavna tehnologija (ang. tehnotainment) sta močno 

spremenila vez med učenjem ter igro. Te aktivnosti spodbujajo učence pri razvijanju 

njihovega obnašanja tako na socialni, čustveni, fizični ter intelektualni ravni. Narediti 

zabavno izobraţevanje ali igro za učenje uspešno, zahteva veliko pozornosti ter pazljivosti pri 

oblikovanju razvoja strukture zabavnega izobraţevanja [7,18]. 

 Zabavno izobraţevanje je nekakšno učenje znotraj zabave. To je kombinacija teorije 

komuniciranja ter teorije izobraţevanja. Z drugimi besedami, gre za razvijanje 

komunikacijskih sposobnosti. V Juţni Ameriki so tako nastale različne serije televizijskih 

programov o načrtovanju druţine, ki so se predvsem posvečale prenosu informacij o zdravju 

na publiko [18]. Celotna filozofija vsega tega je učenje skozi zabavo. 

 Zabavno izobraţevanje se je razvilo skozi različne pristope ter razvoj virtualnih 

muzejev znanosti, tehnoloških iger za zabavno izobraţevanje, gledališč, tematskih parkov, 

spletne virtualne realnosti ter virtualne zgodovine. Taka kulturna zgodovina ter dediščina je 

lahko uporabna za digitalno pripovedovanje zgodb in interaktivne medijske priloţnosti ter e-

predstavitve kulturnih znamenitosti.  

 Oblikovalci multimedije in oblikovalci grafičnih oblik ter tudi razvijalci iger so 

navdušeni nad razvojem oblike učenja skozi aktivnosti, kjer ţelijo dati tako zabavo kot 

znanje. Aktivnosti, kjer lahko kombiniramo tako zabavo kot znanje so: izobraţevalne igre, 

računalniške izobraţevalne igre, televizijski programi, filmi, glasba, spletne strani, 

multimedija, animacije ter druga programska oprema. Vse to lahko pridobi zanimanje 

učencev ter daje izkušnje pri učenju, ki so mišljene kot poučne inovacije v modernem svetu 

[18]. 
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 Izobraţevalne igre predstavljajo del iger. Pri tem govorimo o aplikaciji, ki usklajuje 

izobraţevanje (poučevanje, učenje, komunikacijo ali informacijo) z igralnimi karakteristikami 

iger. Zabavno izobraţevanje je posebna izobraţevalna igra, ki vključuje tako poučevalne 

metode ter karakteristike igre, s ciljem zaposliti učence ter narediti učni proces laţji. Veliko 

bolj zanimivo je predstaviti izobraţevanje na bolj motivacijski način, kot pa poučevati s 

tradicionalnimi pristopi. Učenci lahko na ta način bolj uţivajo v procesu samem, s tem 

vzporedno narašča tudi zanimanje za vsebine, ki jih poučujejo. Na tak način narašča tudi 

kvaliteta ter učinkovitost učnega sistema [12]. 

 Tud Erie v svoji knjigi [19] predlaga popolno “zabavno izobraţevanje” kot načrtovanje 

posebnih metod ob opazovanju šolskega sistema. Ljudje z malo truda lahko pridobijo vsebine 

posameznih predmetov. Nekateri učenci so kot primer podali igre na srečo, ki kombinirajo 

znanje, interes ter izobraţevanje. Razvoj takega sistema pa je tudi trţno zelo zanimiv. Ugaja 

učencem različnih starosti ter različnim predmetom. Z uporabo tridimenzionalnih grafov ali 

drugimi računalniškimi tehnikami lahko simuliramo različne pogoje, kakršne teţko doseţemo 

v realnem svetu. S pomočjo vizualnih metod pa jih doseţemo na preprost način. 

 

2.2. Kratka zgodovina zabavnega izobraževanja 

 

 Izraz zabavno izobraţevanje je bil uporabljen ţe v letu 1948. Takrat ga je prvič 

uporabila druţba Walt Disney, ko so opisovali svojo serijo True Life Adventures [42]. Med 

prvimi je besedo uporabil tudi Robert Heyman leta 1973, ko je produciral dokumentarec za 

National Geographic Society [42]. Leta 1975 pa je ta izraz uporabil dr. Chris Daniels, ko je 

opisoval temo v njegovem delu Millenium Project [42]. Zabavno izobraţevanje pa se je 

razvijalo tudi skozi video igrice, film, televizijske programe ter radio.  

 Leta 1983 je bil izraz zabavno izobraţevanje uporabljen kot opis za paket programske 

opreme igric za Oric 1 in Spectrum Microcomputers v Zdruţenem kraljestvu. Vzdevek 

“pokrito zabavno izobraţevanje” je bil predlagan kot nasvet za paket, katerega lahko najdemo 

v različnih številkah revije Your Computer iz leta 1983 [42]. Paket programske opreme je bil 

na voljo s strani podjetja Telford ITEC. Poskusno verzijo tega paketa pa je financirala vlada. 

Predlagatelj imena je bil Chris Harvey, ki je delal v podjetju ITEC v tistem času. Od takrat 

naprej je veliko računalniških igric, kot so Electronic Arts, Seven Cities of Gold, ki so nastale 



Tjaša Prek: Zabavno izobraţevanje. Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

 

8 
 

leta 1984, uporabilo ime zabavno izobraţevanje, kot opis njihovega proizvoda [42]. Večina 

zabavno izobraţevalnih iger išče načine učenja igralcev uporabljati pristop učenja skozi igro.  

 Premikajoče se slike z izobraţevalno vsebino so se pojavile leta 1943 [42]. Med take 

vsebine prištevamo Private Snafu, ki pa so dandanes še vedno gledane tako v modernih 

filmih, kot je An Inconvenient Truth [42]. Po drugi svetovni vojni se je zabavno 

izobraţevanje pomikalo tudi na televizijske ekrane. Prisotnost zabavnega izobraţevanja je 

jasno prikazano v otroških televizijskih serijah, kot so Sesame Street, Dora the Explorer in 

Teletubbies. Za starejše gledalce, posameznike, epizode situacijske komedije lahko občasno 

delujejo kot zabavno izobraţevalno sredstvo. V zgodnjih petdesetih letih prejšnjega stoletja so 

nastajale otroške zabavne oddaje kot so “Watch Mr. Wizard” in so bile mišljene kot zabavno 

izobraţevalne [42]. 

 Tudi radio lahko sluţi kot učinkovito sredstvo za zabavno izobraţevanje [42]. Britanski 

radio predvaja nadaljevanko The Archers ter ţe desetletja ter sistematično izobraţuje 

poslušalce na področju agronomije [42]. 

 

2.3. Oblikovanje zabavno izobraževalnega sistema 

 

 Sedaj ţe poznamo pomen iger ter faktorje (prostor, čas igranja, pravila igre ter zabava), 

ki jo sooblikujejo. Te faktorje moramo vključiti v oblikovanje uspešne igre. Glavna naloga 

oblikovanja igre je oblikovanje scenarija, kateri naj bi privlačil igralce. Pri tem ne smemo 

pozabiti na ključni faktor pri oblikovanju, to je interaktivnost.  

 Zabavno izobraţevanje lahko opišemo tudi kot računalniško programsko opremo, zato 

moramo upoštevati tudi pravila tehnike sestavljanja le-te. Elementi, na katere moramo dati 

največji poudarek so racionalnost scenarija, navdih igralcev ter enaka pravila za vse igralce.  

 Glede na različne študije izobraţevanja ter iger se je oblikoval okvir razvoja zabavnega 

izobraţevanja, ki ga lahko vidimo na sliki (slika 1). Pri razvoju moramo nameniti pozornost 

tako izobraţevalnemu delu kot tudi delu, kjer oblikujemo igro samo. V izobraţevalnem delu 

se bomo posvetili trem različnim načinom podajanja informacije.  
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 Prvi način je za razvoj zabavno izobraţevalnega sistema najlaţji, v njem pa se pokaţe 

znanje uporabe orodja Flash. Le-ta lahko naredi znanje bolj intuitivno ter zanimivo. Za 

doseganje boljšega učinka pa lahko dodamo tudi glasbo. Obstaja več vrst učenj. Najbolj 

osnoven je “učim se samostojno”. Kadar podajamo tako pisno kot vizualno sporočilo, 

simulacija lahko zadovolji ter doseţe pozornost učencev. Kot rezultat pa imajo učenci 

zadovoljivo znanje, katerega so pridobili v razredu.  

 Kar nekaj predmetov potrebuje učenje s pomočjo računalnika. Nek abstrakten koncept 

je teţko razumeti samo z ustno razlago. Na ţalost pa nekatere stvari ne morejo biti prikazane 

neposredno v razredu zaradi časovnih omejitev, prostorske neprimernosti ali nove tehnologije. 

Kot primer lahko vzamemo model kemijske formule, katero lahko pokaţemo v razredu. Torej, 

s pomočjo računalniške igre lahko rešimo to teţavo. Še več, če pomislimo na problem 

varnosti, lahko uporabimo računalnik, da simuliramo varnostne ukrepe, ki so potrebni za 

izognitev nevarnostim.  

 Učenci lahko reagirajo na simulacijo tako hitro, kolikor lahko. S tem lahko povečajo 

učinek učenja. Če je rezultat njihove reakcije prikazan ali po potrebi popravljen takoj, dobijo 

dober občutek ter so potem bolj zainteresirani za temo, ki jo obravnavajo.  

Slika 1: Shema oblikovanja zabavno izobraževalnega sistema 
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 Računalnik nam omogoča hitre reakcije. Z njegovo pomočjo lahko pridobimo različne 

vire, ki pospešijo učenčevo delo. Pri nekaterih delih, posebno pri oblikovanju predmeta 

samega, implementacija oblikovanja potrebuje čas, prostor ter denar. Rezultat vsega tega pa 

je, da se morajo nekateri učenci odpovedati svojim idejam zaradi različnih razlogov. Torej 

lahko oblikujemo oblikovno predlogo za take primere. Simuliramo realne pogoje za 

oblikovanje igre z uporabo računalniških tehnik. V takem sistemu, igralci lahko samostojno 

oblikujejo predlogo, brez obremenitve glede pravilno pridobljenih virov, moţnih stroških ter 

tveganjih. Potreben je samo računalnik. Le-ta lahko pomaga pri napakah, ki so bile shranjene 

v sistem. Igralci jih lahko najdejo brez večjega truda v čim krajšem času. Po tej poti se učenci 

lahko učijo hitro preko igre, brez izgube pravih virov, čeprav naredijo kakšne napake.  

 Večina zahtevnejših iger predvideva virtualni svet za igralce. V tem svetu igralci 

izberejo kaj ţelijo narediti ter lahko delajo ali se igrajo skupaj z drugimi kadar ţelijo. Torej 

lahko uporabimo to idejo za razvijanje zabavnega izobraţevanja. Z uporabo tehnike virtualne 

realnosti, je zabavno izobraţevanje okolje lahko tudi virtualna šola s prostorom za učence ter 

prostorom za učitelje. Lahko se učijo, medtem ko igrajo igro. Kaj se bodo učili in kdaj se 

bodo učili pa je prepuščeno učencem samim.  

 Pomembna pa je izbira tudi igre same. Običajno igre razdelimo v naslednje kategorije: 

akcijske igre, igre s streljanjem, igre z igranjem vlog, sestavljanke, pustolovske igre ter igre 

postavljene v resnični čas. Zabavno izobraţevalni sistem pa lahko kvalificiramo glede na 

teme. Če ţelimo učencem pokazati pravilen start dirke, uporabimo akcijsko igro. Omogoča 

jim, da izberejo vloge akcije, ki so jim všeč. Učenci bodo videli procese njihovih vlog ter pri 

tem ugotovili zakaj uporabljajo določeno akcijo v določenem času. Če učence učimo 

zgodovino, oblikujemo igro vlog. Ta učencem dovoljuje igranje zgodovinskih vlog v zgodbi. 

Lahko spremenijo odločitve vloge, ki jo igrajo, čeprav so bile te v zgodovini drugačne. Ko 

oblikujejo odločitve, lahko uporabijo stvari, ki so zapisane v knjigah. Če se odločimo, da 

gremo na primer na spomladanski izlet, lahko oblikujemo pustolovsko igro. Le-ta nam 

prikaţe različne nevarnosti. Igranje igre bo naučilo učence, kako lahko sam preţiviš v naravi 

[19].  

 

 



Tjaša Prek: Zabavno izobraţevanje. Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

 

11 
 

2.4. Teorije, ki vplivajo na zabavno izobraževanje 

 

 Zabavno izobraţevanje uporablja mešanico bistva komunikacijske teorije in osnov 

zabavne pedagogike ter vse skupaj vodi k pripravi načrta. Pri oblikovanju zabavno 

izobraţevalnih sistemov moramo upoštevati tudi teorije učenja. Teorije učenja so v tem delu 

izpuščene, čeprav pri oblikovanju samega sistema na njih ne smemo pozabiti. Večjo 

pozornost bomo namenili teorijam komunikacije ter pedagogike, ki imata velik vpliv pri 

pripravi ter izvedbi takih sistemov. 

 Glavne komunikacijske teorije, ki vplivajo na zabavno izobraţevanje so: prepričevalna 

teorija, teorija razumskih dejanj, socialnega učenja ter razpršena teorija. Prepričevalna teorija, 

katere glavni predstavniki so Aristotel, Petty in Cacioppo nam razlaga, da psihološke 

karakteristike vplivajo na odgovor osebe glede na prejeto sporočilo [42]. Vključujejo tudi 

sporočila ter izvorne faktorje, kateri vplivajo na človekov odgovor, kredibilnost, privlačnost 

ter strokovnost virov. Ajzen in Fishbein postavljata teorijo razumskih dejanj [42]. Teorija nam 

pove, da socialni vplivi vplivajo na obnašanje, katera vključujejo prepričanja ter zaznavanje 

socialnih norm. Teorijo socialnega učenja nam podaja Bandura [42]. Bistvo te teorije je, da se 

ljudje učijo preko opazovanj in posledic njihovega obnašanja. Oseba si lahko izbere, da 

tekmuje v vzorcih obnašanja medtem ko vadi dejanje, izvaja dejanje, primerja svoje izkušnje 

z izkušnjami drugih ter prevzema nove oblike obnašanja. Rogersova razpršena teorija se 

nanaša na obnašanje [42]. Pove nam, da se obnašanje širi skozi druţbo, druţba pa se razvija 

skozi časovna obdobja. Televizija nam poda veliko idej, socialna omreţja jih okrepijo ter 

širijo.  

 Pedagoški elementi, ki jih vključuje zabavno izobraţevanje so primernost, napredno 

učenje ter razporejeno učenje[42]. Primernost lahko ponazorimo s tem, da je učenje bolj 

uspešno, če ljudje vidijo uporabnost znanj, ki so jim posredovana. Za napredno učenje lahko 

rečemo, da je učenje najbolj efektivno, če se ljudje lahko naučijo s svojimi koraki. Fossard 

nam opiše razporejeno učenje, ki nam pove, da se različni ljudje učijo na različne načine v 

različnih časovnih intervalih. Pomembno je, da informacijo povemo na različne načine, da jo 

ljudje laţje usvojijo [42].  
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2.5. Prednosti in slabosti zabavno izobraževalnega sistema 

 

 Zabavno izobraţevalni sistem ima v svojem sistemu delovanja tako prednosti kot 

slabosti. Med prednosti lahko štejemo premagovanje razdalj, izboljšanje odnosov med 

učiteljem ter učenci ter izboljšanje komunikacijskih zmoţnosti. Če si učenec iz oddaljene šole 

ţeli pridobiti razlago nekega znanega učitelja, je to izvedljivo s pomočjo računalnika ter 

internetnih iger, ki so oblikovane za izobraţevanje. Kjerkoli smo, lahko dobimo najboljšo 

razlago ter izobrazbo nemudoma. S pomočjo računalnikov ter tehnološke opreme lahko 

premagujemo razdalje. Zabavno izobraţevalni sistem nam pomaga pri izboljšanju odnosov 

med učitelji ter učenci. Učitelj ne stoji več pred učenci medtem ko uči. Pomeša se med učence 

z igranjem vloge v igri. Ne sprašuje več učencev odgovorov na vprašanja v razredu. Z učenci 

se bo pogovarjal ali izmenjal ideje, podal nasvete, kako laţje narediti izpit, ipd. Učenci se ne 

bojijo več učitelja, saj ne vedo, kdo učitelj je. Zaradi delovanja v svetu iger, pa ni nobenih 

kazni ali sankcij. Ko vstopamo v zabavno izobraţevalni sistem, nam to prinese tudi spoznanje 

novih prijateljev. Tu je potrebno opredeliti, kdo tu naše prijatelje predstavlja. Prijatelje 

sestavljajo tako učenci kot učitelji. Vsak zabavno izobraţevalni sistem mora imeti tudi 

učitelja, ki celotno stvar povezuje ali igra vlogo vodiča, ki daje nasvete. Prijatelje spoznamo s 

pomočjo komuniciranja, kar je pomembno, če ţelimo priti do zaključka v zabavno 

izobraţevalnem sistemu. Več različnih zabavno izobraţevalnih sistemov igramo, boljše 

komunikacijske zmoţnosti lahko pridobimo [19]. 

 Poznamo pa tudi negativne strani zabavno izobraţevalnega sistema. Zabavno 

izobraţevalni sistem je razvijajoča se paradigma vzporedno z znanstvenimi muzeji. Ta pristop 

vključuje zabavo in sproščanje, velikokrat na račun izobraţevalnih vsebin. Ideja je v tem, da 

ljudje uporabljajo blesteče ter sijajne zabavne oblike kot so kino, gledališča ter tematske 

parke, ki zahtevajo podobno znanje kot v znanstvenih centrih ter muzejih. Muzeji so tako 

opazili moţnost za nov posel, za novo zabavo, ki terja denar od ljudi, raje kot institucijo, ki 

nudi ljudem blaginjo izobrazbe skozi predstavitev zgodovine. Kritiko lahko podamo tudi 

glede kreiranja video igric. Veliko število kreiranja izobraţevalnih video iger je pripeljalo do 

tega, da je njihov primarni cilj izobraţevanje in ne več igra. Tudi psiholog Egenfeldt–Nielsen 

[42] v opiše pomanjkljivosti zabavno izobraţevalnih sistemov. Le–te se nanašajo predvsem na 

kognitivne metode, ki prevladujejo pri uporabi za učenje. Kritičen je predvsem na delu pri 

izobraţevalni uporabi računalniških iger, kjer navaja nagnjenost ter šibkost metod, ki 

povzročajo pomanjkanje znanstvenih resnic [42]. 
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3. Zabavno izobraževanje v praksi 

 

 V tem poglavju so opisani različni zabavno izobraţevalni sistemi, ki so jih razvili ter 

preizkusili v tujini. Največ zabavno izobraţevalnih sistemov prihaja z Japonske, Koreje ter 

Malezije. Sistemi, ki so tu predstavljeni, se nanašajo na različne starostne skupine. S tem 

ţelimo pokazati, da zabavno izobraţevanje ni namenjeno samo mlajšim otrokom ali učencem, 

temveč tudi starejšim učencem ter študentom. Opisi sistemov so povzeti iz prebiranja 

člankov, ki jih je objavila organizacija IEEE. Večina predstavljenih zabavno izobraţevalnih 

sistemov nismo posebej sami testirali, saj niso prosto dosegljivi na svetovnem spletu. 

Dosegljivi so le z nakupom. 

  

3.1. Levji kralj 

 

 Otroci zelo radi poslušajo zgodbe, ki jih pripovedujejo starši ali vzgojitelji. Knjige, 

slikanice ter plišaste govoreče ţivali so otrokom zanimive. Tudi pri razvoju računalniške 

opreme so ţeleli otrokom ponuditi nekaj novega ter zanimivega. Tako so prišli na idejo, da bi 

naredili kocko s čarobno zgodbo (ang. Magic Story Cube) [5]. Kocka so sestavili iz na dotik 

občutljivega vmesnika, kateri se lahko giblje ter je odvisen od različnih znamenj, ki so vidne v 

zgodbi.  

 Ko so začeli z razvojem kocke s čarobno zgodbo, so izhajali iz čarobne knjige, ki jo je 

ţe predstavil Billinghurst [5]. Čarobna knjiga je na videz podobna navadni knjigi, vendar ima 

na posameznih straneh znamenja. Ko sistem zazna tako znamenje, začne pripovedovati 

zgodbo. Prednost čarobne knjige pred klasičnimi knjigami je vpeljan sistem za povečanje 

realnosti. Povečanje realnosti je ţe bilo uporabljeno na različnih področjih, kot so vojska, 

medicina, robotika, oblikovanje, učenje, zabava, zabavno izobraţevanje, itd. Razvitih je bilo 

več sistemov za povečanje realnosti, kot so sistem za preučevanje sončnega sistema ali sistem 

za preučevanje rastlin, kjer se dotaknejo tem kot so, kako rastline kalijo, se razmnoţujejo, 

kako poteka proces fotosinteze, itd. Elemente za povečanje realnosti pa so ţeleli vključiti tudi 

v čarobno kocko.  

 V sistem so uspešno vpeljali elemente, ki vsebujejo povečanje realnosti in jih lahko 

uporabimo za pripovedovanje pravljic. Kocka nam predstavlja dva interaktivna sistema za 
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pripovedovanje zgodb. Z uporabo na dotik občutljivega vmesnika, ki ima obliko kocke je 

predstavljena verzija za igranje, ki je primerna tudi za učenje o ţivljenju levov. V tem sistemu 

je osnovna zgodba ustvarjena na podlagi zgodbe o Levjem kralju. S pomočjo vpeljanih 

elementov interaktivnosti, daje otrokom moţnost izbire, vpletanja v zgodbo samo ter njen 

konec. Zgodba ima osem različnih koncev in je sestavljena s pomočjo video posnetkov o 

levih. Ti posnetki dovoljujejo, da otroci lahko sledijo modificirani zgodbi o Levjem kralju. 

Video vključuje tudi zvok, kateri nam pripoveduje izmišljeno pripovedko.  

 Sistem ima dve verziji delovanja. Pri prvi moţnosti se uporablja kocka, kjer so različna 

znamenja za dotik, postavljena na vseh šestih straneh kocke. Tudi zgodba je prikazana na 

vseh šestih licih kocke. Nadaljevanje zgodbe izberemo s pomočjo uporabe dveh na dotik 

občutljivih vmesnikov. Oba vmesnika sta od kocke fizično ločena. Ko izbiramo nadaljevanje 

zgodbe, lahko uporabimo kateregakoli od vmesnikov. Za izbiro nadaljevanja zgodbe je 

dovolj, da jo potrdimo na enem izmed vmesnikov. Izbira nadaljevanja zgodbe je shranjena na 

obeh vmesnikih. Tako lahko ob naslednji izbiri nadaljevanja zgodbe uporabimo drugi 

vmesnik.  

 Pri drugem načinu uporabe kocke je zgodba prikazana samo na sprednji strani kocke. 

Na dotik občutljiv vmesnik je pritrjen na desno ali levo stran kocke. Manjši kocki, ki 

predstavljata na dotik občutljiv vmesnik sta pritrjeni na ploskvi velike kocke, ki sta si 

vzporedni. Ko mora otrok potrditi odločitev izbire, to lahko naredi z dvigom kocke na levi ali 

na desni strani velike kocke. Na spodnji sliki je prikazan drugi način učenja s pomočjo kocke. 

 

 

 

 

 

 

 

  
Slika 2: Kocka, kjer je zgodba prikazana le na eni strani. 
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 Ta sistem so testirali za razumevanje različnih predpostavk, kot so: stopnja otroške 

prisotnosti zaznavanja, stopnja vključenosti otroka, uporabnost sistema, stopnja uporabnosti 

aplikacije, uporabnost opisanega vmesnika. Med ostale poglede, ki so jih preverjali, spadajo 

vizualizacija sistema ter izpostavljenost vplivom njihovega zaznavanja. V prvem testu so 

preverjali ali imajo otroci raje otipljiv vmesnik ali oba interakcijska sistema, tako otipljiv 

vmesnik kot tipkovnico. V drugem testu so učencem dali otipljiv vmesnik za upravljanje s 

sistemom, vendar je bila drugačna vizualizacija.  

 Vprašalnik je bil narejen v poletni šoli, v njej je sodelovalo 44 otrok. Le–te so razdelili v 

dve skupini. Reševanje vprašalnika je potekalo pribliţno pol ure. Na lestvici od ena do pet so 

morali označiti všečnost izdelka. Iz rezultatov je moţno sklepati, da oba vizualna modela, 

tako kocka kot monitor imata podoben vpliv na otroka ter da vrstni red igranja igre ne vpliva 

na njihovo zaznavanje zabavno izobraţevalnega sistema.  

 S čarobno kocko so predstavili nov način pripovedovanja zgodb. V preprosto zgodbo so 

vnesli slike iz resničnega ţivljenja, ki otrokom dajejo pravo sliko izgleda ţivali. S preprostim 

igranjem ter pritiskanjem na kocko lahko otroci spoznajo ţivljenje levov. Seveda bi lahko s 

kakšno drugo zgodbo spoznali tudi kakšno drugo ţival [5].  

 

3.2. Čarobna palica 

 

 Skozi čas se je razvilo ţe veliko vmesnikov, ki delujejo na dotik. Na ţalost je večina 

takšnih vmesnikov primerna le za otroke starejše od štirih let. Tako je bil predlagan nov 

sistem z namenom, da skozi zabavo in uporabo zvoka ter video posnetkov izobrazi otroke. Z 

uporabo vmesnika, imenovanega čarobna palica (ang. Magic Stick), je otrokom dana moţnost 

učenja novih objektov v njihovem okolju.  

 Starši ali učitelji lahko prinesejo ter označijo predmete, za katere ţelijo, da jih otroci 

spoznajo. To naredijo zelo preprosto, z uporabo radio frekvenčne identifikacije (ang. Radio 

Frequency IDentification oz. RFID [44]), ki jo pritrdijo na predmet. Sama čarobna palica je 

oblikovana tako, da ima obliko vsakodnevnega predmeta. Nanjo ni pripeta nobena ţica ali 

vrvica. Deluje s pomočjo tehnologije Bluetooth. Ne glede na to, ali smo doma ali v šoli, se 

otroci lahko dotikajo različnih RFID označenih predmetov v njihovi okolici. Z dotikom na 

predmet dobijo za odgovor ime predmeta ter zbirko slik, ki prikazujejo različne tipe 



Tjaša Prek: Zabavno izobraţevanje. Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

 

16 
 

določenega predmeta. Slike prihajajo iz urejene baze podatkov, kjer starši lahko po svoji izbiri 

slike shranijo ali pa uporabijo ţe obstoječe slike. Baza podatkov se nahaja na svetovnem 

spletu. Slike so pred prikazovanjem filtrirane, s ciljem zmanjšati moţnosti produkcije 

neprimernih materialov. Celotne ideja takega vmesnika je, da kadarkoli se otrok dotakne 

objekta s čarobno palico, ki je občutljiva na dotik, se na zaslonu prikaţe primerna vizualna ter 

slušna predstavitev predmeta. Na spodnji sliki lahko vidimo, kako se deklica s čarobno palico 

dotika knjige v kateri so slike označene z RFID oznakam ter sliko iz realnega sveta, ki se nam 

izriše na ekranu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Narejena je bila raziskava uporabnosti čarobne palice. Osredotočili so se predvsem na 

otrokovo interakcijo med ukvarjanjem s palico. Za opazovanje njihovih interakcij so pripravili 

dva poskusa. V prvem poskusu je predstavljena deklica, ki je stara dve leti, ter njena mama. 

Njuna naloga je bila delati z označeno knjigo, v kateri so različne slike, ki so elementi zgodbe. 

V drugem primeru pa je igra bila postavljena v vrtec, kjer so otroci stari od 4 do 5 let ter 

uporabljajo dve palici, s pomočjo katerih skušajo rešiti preprosto igro.  

 V prvem poskusu smo imeli kratko zgodbo v knjigi, v kateri se kaţejo elementi zgodbe 

ter zelo malo besed. Na posameznih predmetih ali nastopajočih osebah so bile oznake. Mamo 

so prosili, naj gre skozi knjigo, stran za stranjo ter naj pokaţe osebe v zgodbi s palico. Palico 

naj prepusti tudi deklici, da jo drţi sama ter da se z njo dotika slik. Dotik slike v knjigi se je 

videl na računalniškem ekranu, skupaj s slikami iz resničnega sveta. Ker otroci v teh letih še 

Slika 3: Deklica se dotika slike medveda 
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ne morejo izgovoriti kakršnihkoli formalnih ustnih izrazov, so se v raziskavi osredotočili na 

dekličino obrazno mimiko. Ko je mama pokazala na sliko slona, je sistem rekel:“ Jaz sem 

medved”. V tistem trenutku je bila deklica zelo začudena, celo malce prestrašena. Potem je 

mama pokazala na sliko, ki je prikazana na ekranu, da je ponovno pridobila dekličino 

pozornost. Po nekaj prvih poskusih, je otrok deloval rahlo zmedeno, vendar je kasneje deklica 

začela prijemati za idejo in delati prijetne zvoke vsakič, ko je bila na ekranu prikazana slika. 

Na koncu so poprosili mamo, naj jim poda kakšno misel o tem sistemu. Eden izmed njenih 

odgovorov je bil, da ima tak sistem zelo dobre učne potenciale.  

 V drugem primeru so različne plastične igrače, kot so lev, ţaba, kokoš, slon, pes, bik ter 

druge raztresli po sobi. Za demonstracijo je učiteljica predstavila dve preprosti igri učencema. 

Pri prvi igri je bilo zahtevano, da poiščeta štiri ţivali, ki niso ptiči. Rezultat uspešnosti iskanja 

ţivali je bil prikazan na ekranu, ki pa je povsem odvisen od njune izbire.  

 Učenci so z lahkoto takoj poprijeli za idejo čarobne palice. Pomagali so drug drugemu 

pri reševanju igre. Ko sta učenca v paru iskala ţivali, ki ne letijo, je prvi pokazal na raco, 

vendar mu je drugi učenec povedal, da ta zna leteti in naj raje izbere ţabo. Postavljale so se 

dobre moţnosti za postavljanje vprašanj učiteljici, glede različnih vrst ţivali, ki jih otroci niso 

poznali. Ena izmed učenk je vprašala, katera je siva ter bela ţival podobna psu. Učiteljica ji je 

odgovorila, da je to volk, ki ţivi v gozdu. Slike, ki so jih dobili s svetovnega spleta, so 

učencem omogočile, da vidijo različne barve ter oblike ţivali, kjer je to mogoče. V igro pa se 

niso vmešali samo učenci, ki so sodelovali v igri, ampak tudi druge skupine, ki so dodajale 

predloge, postavljale vprašanja ter kazale na ţivali, katere bi lahko bile pravilen odgovor.  

 V tretji igri sta dve učenki, Rachel in Rosa, imeli naslednjo nalogo. Morali sta poiskati 

ţivali, katere se hranijo z rastlinami. Podobno kot prej so otroci sodelovali in razvili pogovor, 

glede predmetov, ki ju obkroţajo. Deklici sta ob igranju igre razvili naslednji pogovor. 

Rachel: “ Nisem prepričana, če mačka lahko je rastline. Ţelim poskusiti.” 

Rachel: “ Oh, naredila sem napako. ” (potem ko se je na ekranu ţe napisalo, da je odgovor 

nepravilen. )  

Rosa: “ Jaz sem enkrat videla kozo, ki je jedla zelenje. ” 

Rachel: “ Da, tudi jaz sem jo enkrat videla. Se je lahko dotaknem? ” 

Rosa: “ Ne, jaz se je ţelim dotakniti. ” 
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Rosa: “ Njam, to je pravilno.” (na ekranu se je izpisalo, da je odgovor pravilen) 

Rosa: “ Poglej vse te luštne male kozice.” 

Rachel: “ Jaz sem enkrat videla v risanki kravo, kako je jedla travo.” 

Rachel: “ Pravilno! Še vedno morava določiti dve ţivali.” 

 Kasneje so učenci o vsem skupaj pogovorili ter si povedali kaj vsak od njih misli, da je 

pravilen odgovor. Včasih so se prepirali glede izbere. Ob koncu igre so se z vzgojiteljico o 

vseh napačnih odgovorih pogovorili. Kar so se naučili o ţivalih na novo, so kasneje še utrdili 

preko pogovora. Vsakokrat, ko je sistem prepoznal pravilen odgovor, so bili otroci navdušeni. 

Ne samo, da so jih navdušili pravilni odgovori, tudi napačni odgovori so povzročili veliko 

smeha. Na spodnji sliki lahko vidimo, kako otroci z veseljem uporabljajo čarobno palico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na ta način je bil predstavljen sistem z dvema čarobnima palicama. Tako je sistem 

pridobival dve informaciji na enkrat, vendar ni ločeval, kdo je izbral kateri odgovor. Sprva je 

bilo vse skupaj zelo dvoumno, še posebej, če sta se otroka dotaknila predmeta v istem času. 

Največkrat se je to zgodilo pri uporabi zvočnih signalov. Za rešitev tega problema, so naredili 

identifikacijo, s katere palice je bil podatek prebran. Če je šlo za igro, kjer se izraţajo samo 

imena dotaknjenih predmetov, je v odgovor vključen tudi ime učence, ki trenutno drţi palico. 

Tako je sistem rekel: “ John, dotaknil si se ptiča.” 

Slika 4: Otroci rešujejo igro 
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 To je eden izmed zabavno izobraţevalni sistemov, kjer se uporablja oprijemljiv 

vmesnik. Le–ta je namenjen otrokom od drugega leta naprej. Tako predlagani sistem 

omogoča, da imajo zelo majhni otroci, ki so še v zgodnem razvoju, moţnost naučiti se o 

predmetih ter jih spoznavajo s pomočjo primerne vizualne predstavitve [10].  

 

3.3. Jezik Jawi 

 

 Ne glede na to, kako so motivirali učenca, da bi se učil jezika Jawi, se je med mladimi 

vedno bolj razvijal odpor do učenja slovnice ter besedišča tega jezika. Vedno manj je 

učiteljev, ki poznajo ter poučujejo ta jezik. Klasično poučevanje je bilo zelo monotono ter 

dolgočasno. Do sedaj se še ni razvilo nobeno učinkovito sredstvo za poučevanje tega jezika. 

Učenci so izraţali ţelje za poučevanje jezika Jawi preko interaktivnih igric ter zavračali 

klasično poučevanje tega jezika preko tablic.  Po dosedanjih raziskavah ter narejenih analizah, 

se učenje jezika začne pri šestih ali sedmih letih. Način, preko katerega bi se najraje učili, pa 

so interaktivne igre, ki vsebujejo jezik Jawi. Vendar pa morajo učenci najprej spoznati črke, 

predno se začno učiti jezika.  

 Jezik Jawi je stil pisanja, ki ga ţe stoletja uporabljajo v malezijskem kraju Archipelago. 

Sprva je vseboval samo arabske zanke, vendar se je skozi stoletja prilagodil malezijskemu 

jeziku. Nekaj znakov jezika je prikazano tudi na spodnji sliki (slika 5). Dandanes ga 

uporabljajo v islamskih predelih. Uporabljajo ga na sodiščih, mošejah, pisarnah, religioznih 

šolah ter v zadevah, ki so povezane z njihovo vero. Seveda pa obstaja nevarnost, da bi jezik 

postal mrtev med mladimi.  

 

 

 

 

 

 



Tjaša Prek: Zabavno izobraţevanje. Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

 

20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Igra, ki jo predlaga ta zabavno izobraţevalni sistem se imenuje igra kač in lestev (ang. 

Snakes and Ladder game). Sama igra izvira iz drugega stoletja iz Indije. Razvili so jo učitelji, 

ki so jo označili kot otroško igro. Igra kač in lestev je klasična tabelna igra. Glavna 

privlačnost igre je v posameznih delih, kjer je predstavljena s kačami ter lestvami. Za igranje 

ter zavijanje po igralni tabli potrebujemo kocko. Igralna tabla je označena s številkami od 1 

do 100, odvisno od tega, koliko je narisanih celic. Ko kocka pokaţe na rezultat na poloţaju 

kače, uporabnik pade dol na kačin rep, na niţje drugo igralno polje. Le–to upočasni 

napredovanje po prečkanju celotne table. Lestev, na drugi strani, pa pomaga uporabniku 

hitrejše napredovanje. Osnovna igra, ki je prikazana na spodnji sliki, je bila izboljšana, da je 

lahko poučna tako, da je med igro potrebno odgovarjali na vprašanja.  

 

 

 

 

 

 

  

 

Slika 5: Primer Jawi jezika 

Slika 6: Klasična igra kač in lestev [30] 
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 Igra je razdeljena na pet delov oziroma stopenj in vsak posamezen del ima priloţen 

pripomoček za razlago. Razdelitev na posamezne dele igre, igro samo pokriva vse od začetka 

do trenutka ko igralec postane zmagovalec. Na vsaki stopnji je razloţen proces ter del igre, 

predstavljen pa je tudi celotni načrt. Vse je razloţeno v Jawi jeziku. Zaradi tega razloga je 

potrebno, da učenec najprej vsaj prepozna Jawi znake, predno začne z igranjem igre.  

 Najprej se uporabnik spozna z uporabo osnovnega uporabniškega vmesnika. Tu so 

razloţena pravila in potek igre. Število igralcev je prikazano na desnem delu table. Učenec si 

sam izbere število soigralcev. Igro lahko igrajo največ štirje igralci skupaj. Ko določijo število 

igralcev lahko nadaljujejo igranje na drugi stopnji. Nato je potrebno izbrati lik, ki nas bo 

predstavljal v igri. Vsak izmed igralec si izbere ţival, ki ga bo predstavljala med igro. Ţivali 

so ţe izbrane in igralec se lahko odloči med zajcem, ţabo, ptičem, piščancem ter podgano. Ko 

si vsi igralci izberejo ţival, se igra začne. Najprej je potrebno določiti igralca, ki bo igro začel. 

To naredimo z vrtenjem kocke. Prvo vrtenje kocke določi vrstni red igranja in kazalec pokaţe 

na trenutnega igralca. Naslednje vrtenje pa predstavlja premik po tabli. Prvo vrtenje se ţe 

šteje tudi kot premik in potrebno se je premakniti na polje številka 1. Če igralec vrţe število 

ena, bo pristal na prvem polju. Igra ne dovoli, da si dva igralca delita isto polje. Igralec, ki je 

na vrsti, bo v primeru, da bo prišel na isto polje, prevzel mesto igralca, ki je bil na tem polju 

prednjim. Trenutna smer igre se nanaša na število, ki je napisano na polju. Spodnja slika nam 

prikazuje Izgled grafičnega vmesnika, število igralcev ter njihov trenutni poloţaj. 

 

 

 

 

 

 

 

 Skozi igro se igralec spozna tudi s kazenskimi vprašanji. Če igralec stopi na okno s 

pastjo, bo postavljeno vprašanje in igralec bo nanj moral odgovoriti, predno bo nadaljeval z 

igro na naslednji stopnji. Izpis vprašanja vidimo na naslednji sliki. Kazen za napačen odgovor 

Slika 7: Začetek igre 
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je izpustitev enega kroga metanja kocke. Igralec ki pride na kačino vprašanje, mora prav tako 

odgovarjati na vprašanje. Če ne odgovori pravilno, se mora spustiti po kači navzdol na njen 

rep. Igralci, ki pristanejo na polju z lestvijo, se ne smejo premakniti naprej, če je odgovor na 

vprašanje napačen.  

 

 

 

 

 

 

 Na koncu sledi še razglasitev zmagovalca. Prvi igralec, ki doseţe številko 100 na tabli, 

je prvi zmagovalec. Ko jo doseţe naslednji, postane naslednji zmagovalec.  

 V igri imamo tudi različne tipe aktivnosti. Vključeni so štirje različni tipi aktivnosti, ki 

vključujejo jezik Jawi. Le–te zahtevajo, da so rešene, če igralec pride na polje pasti, kače, 

lestve ali v gozd. Aktivnosti so med seboj pomešane. Moţne igre, ki jih rešujemo so: poveţi 

mešane pare, prepoznaj pomen ene besede, prepoznaj pomen v dveh besedah ter prepoznaj 

število. Ko igralec pride na eno izmed pasti, se sproţi ena izmed aktivnosti in igralec mora 

nanjo odgovoriti pravilno, predno lahko nadaljuje z igro. Teţavnostna stopnja igre je 

prilagojena uporabnikovim odgovorom. Cilj igre je, da uporabnik lahko pravilno odgovori na 

vsako vprašanje ter nadaljuje igro. Če pravilno odgovori na vprašanje, ne zamudi kroga in ni 

mu potrebno čakati na drug krog. Vprašanja za igre so vzeta iz knjige Year One syllabus of 

the Jawi Scripts.  

 Pri aktivnosti poveţi zmešane pare imamo šest predalčkov. Učenec mora izbrati ter 

povezati predmete s pravilnimi odgovori, to je besedo, ki opisuje sliko. Primer takega tipa 

naloge lahko vidimo na spodnji sliki (slika 9). Pri aktivnosti prepoznavanju pomena ene 

besede je podana beseda, učenec pa mora izbrati pravilni odgovor za dano besedo. Če imamo 

aktivnost prepoznaj pomen v dveh besedah, sta podani dve besedi, učenec pa mora prepoznati 

pravi pomen. Za zadnjo aktivnost prepoznaj številko je podana številka in učenec mora izbrati 

pravo besedo za številko.  

Slika 8: Postavljanje vprašanj 
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 Z opazovanjem so ugotovili, da je večina učencev radovedna in navdušena nad igranjem 

igre. Opazili so, da si učenci zaploskajo, če uspešno rešijo nalogo. Veselijo se tudi, če 

zmagajo. Po igranju igre je imela večina učencev boljše prepoznavanje besed ter izboljšano 

branje. Pri testiranju so ugotovili, da igra poteka brez posebnosti. Rezultati so pokazali, da je 

igra lahko uporabna kot izobraţevalna in oblikovan prototip spodbuja učence ter njihovo 

zanimanje ter da se jezika Jawi učijo bolje kot po tradicionalnih metodah.  

 Načini učenja so predvideni kot bolj učinkoviti ter spodbujajo določena prilagajanja v 

učenčevih odgovorih. S pomočjo predstavitev Jawi jezika kot igre ter vseh multimedijskih 

dodatkih, drţijo učenca priklenjenega v učni proces. Te metode in boljša praksa so potrebni za 

boljše pridobivanje potreb mlajših učencev. Na učenčevo motivacijo pozitivno vplivajo tako 

interaktivnost v igri kot učinkoviti avdiovizualni učinki. Vse to pa pripomore k učinkovitejšim 

vzgojnim ter izobraţevalnim oblikam [16].  

 

3.4. Socialne vrednote 

 

 V širokem spektru izobraţevanj ter učenja se je dodobra prijela uporaba novo 

oblikovanih interaktivnih multimedijskih aplikacij. Multimedijska tehnologija omogoča 

vzgojna predavanja skozi učinkovite učne strategije. Sem lahko uvrstimo pripovedovanje 

zgodb preko 2D in 3D animacij ali animiranih risanih filmov, simulacij ter digitalnih iger. 

Animirane risanke ali filmi so zelo popularna oblika sprostitve. Animacijo pa lahko 

uporabimo tudi za pripovedovanje zgodb o pomembnih socialnih ter kulturnih vrednotah za 

izobraţevanje ljudi, ob katerih se lahko tudi zabavamo.  

Slika 9: Mešani pari 
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 V obliki ljudske povesti se je razvila zabavno izobraţevalna programska oprema 

“MyEduTale”. Njen namen je motivirati otroke ter mladostnike o socialnih ter kulturnih 

vrednotah ter s tem razvijanje samozavesti. Aplikacije multimedijske tehnologije, znane kot 

zabavno izobraţevanje, lahko uporabimo kot vodnik po posebnih primerih. Uporabimo jih 

lahko kot pripomoček za povzročitev sprememb v obnašanju, ki jih oblikujemo s pomočjo 

ustvarjanja posebnih socialno–kulturnih oblik obnašanja. Pri tem lahko uporabimo stališča do 

zdravja ter socialnih vrednot, odgovorimo na vprašanja glede zlorabe različnih substanc, 

različnih teţkih bolezni kot je HIV/AIDS ali rakavih obolenj. Take aplikacije pa lahko tudi 

spodbujajo pismenost. Podobne animacije lahko promovirajo tudi negativna obnašanja, kot je 

uţivanje alkohola ter kajenje cigaret. Potrebno je razviti dobro oblikovano animacijo, z dobro 

zasnovano zgodbo ter socialno–kulturnimi vrednotami, ki so značilni za izbrano pokrajino, 

tako za zabavo, kot za izobraţevanje otrok.  

 Otrokom najljubša zabava je gledanje televizije, animiranih filmov, igranje iger ali 

uporaba računalnika. Na televiziji imamo veliko kanalov, ki predvajajo filme ter risanke, 

vendar le–te velikokrat ne ustrezajo lokalnim vrednotam ter kulturi, katera je razvita v tistem 

kraju. Mnogokrat predvajajo privzete negativne vrednote, kot so nasilje, agresivno obnašanje, 

nespoštovanje staršev ali starejših oseb. Vsi ti dejavniki vplivajo na mlajše generacije. Med 

raziskavami so ugotovili tudi, da filmi, ki prihajajo iz Disney Studia ter podobnih 

produkcijskih hiš, imajo pogosto negativen vpliv na otroka v določenih pogledih, kot so 

kajenje ter pitje alkohola. Zato je potrebno razviti programsko opremo, ki izobraţuje in nas 

hkrati zabava kot dobra alternativa, ki prinaša spremembe v obnašanju, katere povzročajo 

specifična socialno–kulturna obnašanja ter spremembe obnašanja.  

 Skozi objektivno raziskavo, katera je bila namenjena razvoju ter vrednotenju zabavno 

izobraţevalnemu sistemu kot animacijski programski opremi, so razvili pripovedko, ki je 

osnovana na malezijski ljudski zgodbi. Zgodba je namenjena motiviranju o socialno–kulturnih 

zavedanjih skozi šolanja otrok ter najstnikov. Raziskava je nastala v upanju prenašanja navad 

lokalnega ljudstva na mlajše generacije preko uporabe informacijske ter komunikacijske 

tehnologije. Poleg tega naj bi vključevala tudi razvijanje bralnih navad med mlajšimi. Pri 

raziskovalnih metodah so vzeli tudi v premislek proces razvijanje animacije. 2D animacijska 

zgodba v programski opremi ima namen razvijati dobre moralne vrednote. Cilj aplikacije je 

promovirati socialne ter kulturne vrednote, medtem ko zabavamo publiko.  
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 2D animacijska zgodba v “MyEduTale” se nanaša na obdobje enega leta. Vsebuje 

magične elemente govorečega ţerjava in njegovo transformacijo v človeško obliko. Zgodba 

se začne v podeţelski malezijski vasi. Na podlagi osnovne zgodbe je bil napisan scenarij z 

dialogom za posamezen lik v zgodbi. Zgodba se začne s pohodom okoli vasi. Medtem igralci 

določijo nastavitve ter temo zgodbe. Sledi izbira glavnih dveh igralcev, katera se predstavita 

na sceni. Prikaţeta kako in kakšno ţivljenje sta si zasluţila. Ta del predstavlja višek zgodbe, 

saj jo igrajo ljudje, ki ţivijo na pragu revščine. Ko se zgodba pomika naprej, vstopi tretja 

oseba, to je ţerjav. Ker je to ljudska zgodba, govoreča ţival ni nič presenetljivega, ampak je 

pričakovano nadaljevanje zgodbe. Ţerjavu je dana moţnost komuniciranja s človeškimi liki. 

Med nadaljevanjem zgodbe se pojavi četrta oseba in oblikuje se osrednje sporočilo. To 

sporočilo se skozi zgodbo podaja počasi in narašča vse do konca zgodbe. Vse do konca 

zgodbe je prikazan vzpon negotovosti. Konec zgodbe je oblikovan kot pripovedka, ki jo 

pripovedujejo različni glasovi, ki zagotavljajo, da so vsa sporočila zgodbe posredovana 

publiki.  

 Zgodba ima štiri glavne igralce, starčka po imenu Pak Mat, njegovo ţeno Mak Som, 

govorečega ţerjava ter mlado deklico Mariam. Igralci so prikazani na spodnji sliki. Poleg teh 

štirih oseb nastopa še nekaj soigralcev, ki se priključijo zgodbi pred njenim koncem. Seveda 

pa so tu še vaščani. Liki so oblikovani po lokalnih identitetah, predvsem pri oblačenju in 

fizičnem izgledu. 

 

 

 

 

 

 

 

  
Slika 10: Glavni trije junaki zgodbe 
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 Aplikacija je narejena iz različnih modulov. Dejavni moduli vsebujejo vleči ter spusti 

module, s katerimi prepoznamo igralce, kviz ki vsebuje deset obseţnih vprašanj ter 

najzahtevnejši izziv v igri–labirint. Vse to je ustvarjeno na podlagi zgodbe. Velik izziv so 

“MyEduTale” sestavljanka, ki zahteva za rešitev uporabnikovo ponovno postavitev delčkov 

razrezane slike v popolno sliko. Primer sestavljanja sestavljanke je prikazan na spodnji sliki. 

Zadnji izmed modulov nam predstavlja simulacijo različnih koncev zgodbe. Omogočeno je, 

da uporabnik ponovno napiše konec zgodbe po svojih kreativnih zmoţnostih ter si jo natisne.  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 Všečnost aplikacije “MyEduTale” so raziskali s pomočjo raziskave. V njej je sodelovalo 

30 otrok od 5 do 12 leta starosti. Razdeljeni so bili v skupine. Lahko so raziskali novo 

programsko opremo, nato so jim razdelili vprašalnike. Ocenjevali so s pomočjo ocenjevalne 

lestvice od 1 do 5. Ugotovitve so pokazale, da je 92% učencev zadovoljnih s pokazano 

programsko opremo, 93% jih pravi da je bila uporaba preprosta, vsi pa si v prihodnosti ţelijo 

uporabiti še kaj podobnega. Med opazovanjem so opazili, da so deklice bolj navdušene nad 

2D animacijo, medtem, ko fantje bolj nad aktivnostmi. Izbrali so tudi najljubši modul. Ta 

naziv je dobil labirint pred animirano zgodbo, kvizom, sestavljanko, oblikovanjem konca 

zgodbe ter izbiro igralcev. Zadovoljni pa so bili tudi z barvno shemo ter grafično obliko.  

 Dodali so tudi, da bi oblika ter izzivi iger lahko bili izboljšani ali celo zahtevnejši, 

predvsem bolj zanimivi. Vendar glede na to, da je bila večina odgovorov učencev pozitivna, 

kaţe na velik interes takih vrst zabavno izobraţevalnih sistemov [17].  

Slika 11: Igra sestavljanka 
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3.5. Realio – binarna števila 

 

 Naprave, ki jih srečujemo v vsakdanjem ţivljenju, kot so osebni digitalni pomočnik 

(ang. Personal Digital Assistant oz. PDA [43]) ali RFID so ţe bile aktivno uporabljene pri 

različnih učnih predmetih. Uporaba pogosteje uporabljene nove tehnologije omogoča 

zanesljivo učenje, ki je sestavljeno iz pridobivanja znanj ter sposobnosti skozi učenčeve 

izkušnje pravega sveta. S ciljem uporabiti take naprave v sistemu zabavnega izobraţevanja ter 

ustvariti drugačne pogoje učenja so razvili zabavno izobraţevalni sistem Realio. 

 Ta sistem vsebuje zabavno izobraţevalne ter popularne naprave. V Realiju se učenci 

lahko učijo skozi interakcijo z osebami ter objekti v pravem svetu kot tudi skozi igro. Realio 

deluje s pomočjo opreme PDA ter stimulira občinstvo s pomočjo vizualnega zaznavanja oseb 

ter objektov v pravem svetu.  

 Za delovanje sistema Realio potrebujemo računalnik, zabavno izobraţevalni scenarij, 

igralce – učence, RFID oznake – objekte ter osebje – ljudi. Učenci se učijo z odgovarjanjem v 

kvizih, ki so predhodno posneti in s pomočjo RFID oznak pritrjenih na objekte ter direktno 

komunikacijo z osebjem.  

 Ne samo, da osebje lahko ustvari nov zabavno izobraţevalni scenarij, lahko tudi naloţi 

ter priredi obstoječe scenarije s streţnika. Osnovni podatki, ki so opisani v scenariju so: 

izmišljena zgodba skozi igro, ID kviza (zabeleţen kot podatek v pripadajoči RFID oznaki), 

vsebina kviza (vrsta kviza, geslo, več izbirnih predmetov, podatki o slikah, zvočni zapisi, itd), 

pravilni odgovori, namigi za rešitev kviza, govor in dejanja, reference ter podatki o sistemu 

samem (oblikovalec scenarija, učna tema, učni cilji, itd). 

 Igralci morajo znati uporabljati PDA s pomočjo pisala. Ciljna skupina učencev so lahko 

učenci osnovnih šol. Ti učenci ne odlašajo pri igranju ali učenju v pravem svetu. En učenec 

ali skupina učencev, ki je sestavljena iz nekaj učencev (običajno lahko vključimo tudi starše) 

je enota v igri. Če vzamemo za enega igralca celotno skupino, ima vse skupaj pri učenju boljši 

učinek, ker se skupina lahko uči vzajemno. ID številke kviza je shranjena v vsaki RFID 

oznaki. RFID oznake, ki so pripete na objekte v resničnem svetu, pa so uporabljane kot 

sproţilec za predstavitev kviza. Najprej osebje izbere učno temo za zabavno izobraţevanje ter 

ustvari zabavno izobraţevalni scenarij. V zabavnem izobraţevanju osebje igra vlogo, ki daje 

namige za kvize in vodi učence k učnemu cilju po načrtih zabavno izobraţevalnega scenarija.  
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 Prvi del učnega procesa je razlaga osebja učencem, kako uporabiti PDA ter predstavitev 

izmišljene zgodbe. Nato skupina učencev ali en sam učenec dobi PDA, opremljen z RFID 

oznake bralca in začne se učenje. Učni proces poteka po naslednjem vrstnem redu. Skupina 

učencev išče RFID oznake, pripete na objekte v resničnem svetu. Območje, kjer lahko iščejo 

oznake, je omejeno. Skupina učencev najde oznako ter jo s pomočjo PDA prebere. Nato se 

generira ustrezen kviz s pomočjo ID številke kviza, katerega vsebuje RFID oznaka ter se 

prikaţe na PDA. Skupina učencev poišče pravilni odgovor kviza. Do pravilnega odgovora 

lahko pride skupina tudi preko diskusije. Če skupina ne pride do pravilnega odgovora, lahko 

dobi namige, ki jih posreduje osebje. Ko skupina odgovori pravilno, dobi informacijo glede 

naslednjega koraka. Tu je podana lokacija naslednje RFID oznake ter namig za dokončanje 

igre. Ko skupina odgovori na vse pripravljene kvize, je učenje skozi igro zaključeno.  

 Zabavno izobraţevalni sistem je bil uporabljen na izobraţevalnemu dogodku za 

osnovnošolce “Science Experience Festival in Tokushima 2005”. Osebje je za učno temo 

izbralo binarna števila. Vodilni predstavniki v japonskem izobraţevalnem sistemu so 

povedali, da je učna tema binarna števila prezahtevna za osnovnošolce in da se poučuje šele v 

srednjih šolah. To naj bi pomenilo, da imajo osnovnošolci probleme z razumevanjem binarnih 

števil ali pa nimajo interesa, da bi se to učili. Osebje je menilo, da čeprav osnovnošolci ne 

razumejo binarnih števil, lahko razumejo prisotnost le – teh. Učni cilj je bil, da se učenci 

naučijo nekaj o binarnih številih do konca prakticiranja zabavno izobraţevalnega sistema.  

 Osebje je z zabavno izobraţevalnim scenarijem ustvarilo policiste. Klasična na kvizu 

sloneča orientacija ne bo dovolj za naraščanje zabave z učenjem. Zato je bila ustvarjena 

zanimiva igrana zgodba, ki poudarja zabavo z učenjem. Veliko pozornosti je potrebno dati na 

dokončanje igre, kajti njen cilj je nadaljevati z učenjem do konca reševanja zabavno 

izobraţevalnega sistema. Zato naj osebje ponudi namige, če ţelijo pridobiti pravilne 

odgovore. Enota igralcev naj bo skupina, da se lahko učijo vzajemno.  

 Na osnovi ustvarjenih osebkov, katere so predstavljali policaji, je osebje povedalo 

naslednjo zgodbo, ki spada med detektivke. 

 “Ropar je ukradel izume univerze, ki je imela namen razstavljati na festivalu v 

Tokushimi. Ropar je še vedno v zgradbi univerzitetnega okoliša in se pretvarja, da je 

obiskovalec festivala. Ropar pušča kode znotraj stavbe v določenem vrstnem redu znancu, da 

ga najde. Če lahko dešifriraš skrivnostno kodo, boš dobil informacijo, kje lahko najdeš 

roparja. Poišči ter aretiraj roparja, preden on sreča znanca ter odnese inovacije iz stavbe.” 
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 V tej zgodbi so bili igralci detektivi. Eden izmed članov osebja je bil ropar, ostali člani 

pa so bili policaji, ki so s pomočjo namigov usmerjali skupino. Da najdejo roparja, mora 

skupina najti RFID oznake v zgradbi ter odgovoriti na kviz, ki se nanaša na RFID oznako. 

Cilj zgodbe je povečanje zabave pri učenju z zamenjavo učenja z igro skozi skrivnostne kode. 

Igra je trajala 40 minut. Primer učenca, ki igra detektiva ter učitelja, ki igra policista je 

prikazan na spodnji sliki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Osebje je izbralo tri teme za kviz, ki so bile kot zbirka kvizov dane igralcem. Teme so 

bile: številčenje binarnih števil, uporaba binarnih števil ter dodatek k binarnim številom. 

Osebje je ustvarilo tri več – izbirne kvize. Kvizi so bili v serijah zloţeni po RFID oznakah in 

se niso prikazali, če je igralec bral RFID oznake v napačnem vrstnem redu. Kot informacija o 

naslednjem koraku je bila podana lokacija naslednje RFID oznake ter opisana ena izmed 

zunanjih lastnosti roparja.  

 Namige za kvize je dejalo osebje – policist. Kot prvi namig je bil podan učni video, 

katerega je ustvarilo osebje in je bil predstavljen na PC tablici, katero je osebje drţalo v 

rokah. V video posnetkih osebje igra kriptografa tehničnega učenja, ki poučuje vse teme 

kviza. Če prvi namig ni učinkovit, sledi interaktivno učenje s strani osebja, kar je predvideno 

za drugi namig. Osebje mora vzeti v račun učenčevo stopnjo znanja ter uči vsako temo kviza 

interaktivno z besedami, ki jih učenec razume. 

Slika 12: Realio v praksi 
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 Govor in akcija osebja so bili kot oglasi. Če igralec ni našel RFID oznake, ga osebje – 

policist vodi do lokacije z RFID oznako. Osebje – kriminalec pa na koncu reče: “Moraš 

poskusiti pobegniti, ko sta detektiv in policaj blizu, vendar boš na koncu aretiran.” 

  V tej igri je sodelovalo 38 učencev, starih med 5 in 14 let. 33 učencev še nikoli ni 

videlo binarnih števil. Polovico učencev so spremljali starši. Vsi so igro končali, ker jim je 

osebje dajalo pravilne usmeritve.  

 Za izvedbo takega projekta je potrebno veliko dela ter prostovoljcev. Potrebujemo 

veliko osebja ter nekaj modernih naprav. Ravno iz tega razloga je to teţko izvedljivo v 

klasičnem razredu osnovne šole. Lahko pa se izvede kot nek izobraţevalen dogodek v 

kakšnem posebnem prostoru, kot je denimo muzej [15].  

 

3.6. Vzajemne vloge v virtualnem svetu 

 

 S hitrim naprednim nadgrajevanjem komunikacijske tehnologije se je razvilo učenje na 

daljavo. Z razvijanjem običajnih izobraţevalnih sistemov, kot so TV konferenčni sistemi ter 

pridobivanje različnih izkušenj v običajnem komuniciranju se je razvil občutek za 

povezovanje med učiteljem ter učenci. Nujno potrebne so učinkovite ter koristne 

komunikacijske naprave, ki nam omogočajo učenje na daljavo. S pomočjo zabavno 

izobraţevalnih sistemov ter komuniciranjem ustvarjamo razdelitev zdruţenj v medčloveških 

interakcijah, le–te pa igrajo pomembno vlogo v čutni človeški interakciji ter komuniciranju.  

 Za razvijanje takih mehanizmov so avtorji ţe razvili InterRobot Technology (iRT) ter s 

pomočjo ţivali oblikovan InterAnimal. V ţelji nadaljevanja so avtorji razvili sistem, ki se pri 

govoru premika in je zdruţen s skupinsko zabavo komunikacije imenovan SAKURA. Ta 

sistem aktivira skupinsko zabavo, interakcijske efekte igralcev v virtualni učilnici, kjer igralci 

vstopajo eni kot učitelji, drugi kot učenci.  

 Učitelj ima v tem sistemu preko ţivali dvojno vlogo. Prva je vloga učitelja, druga pa 

vloga učenca. Učenec lahko komunicira ter se uči preko ţivali, ki ga prestavlja v virtualnem 

svetu. Te vloge bogatijo ter vzpostavljajo interakcijo v komunikaciji. Učitelj in učenec pa 

lahko komunicirata tudi v drugačni zvezi ţivalskih vlog, skozi igranje le–teh. Kako poteka 

komunikacija med učiteljem ter učencem, nam prikazuje spodnja shema (slika13). Ko učitelj 



Tjaša Prek: Zabavno izobraţevanje. Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

 

31 
 

govori učencu skozi vlogo učenca, se ponudi moţnost da si učenca izmenjata ideji, kot bi bila 

prijatelja. Na ta način lahko sodelujeta na predavanjih z bolj pozitivnimi mislimi ter več 

samozavesti. Ko učitelj igra vlogo učenca ter sprašuje vprašanja, virtualni učitelj odgovarja 

nanj. Vse to pa sluţi kot efektivno orodje za poudarjanje ključnih točk in ima močen vpliv na 

razumevanje učne snovi na otroka. Tako učitelj kot učenec lahko uţivata v interaktivnem 

komuniciranju s pomočjo uporabe sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reakcije virtualnih vlog tako učitelja kot učenca lahko ustvarimo samo preko 

dobljenega govora. To omogoča učitelju za perfektno odigrano vlogo. Ko učitelj govori 

učencu skozi vlogo virtualnega učitelja, se učenec obnaša kot poslušalec. Ko učenec govori 

virtualnemu učitelju ali učencu, se oba obnašata kot poslušalca. Te naravne in ločene vloge v 

določenih trenutkih so učinkovite za ugotavljanje novo nastalih vezi med ţivalmi, ki vstopajo 

skozi skupinsko ločevanje v interakcijskih efektih. Uporabniki lahko uţivajo v zabavno 

izobraţevalnem sitemu z dvojnimi vlogami igralcev, katere so podobne nekaterim 

televizijskim programom v resničnem času.  

 Tako učitelj kot učenec imata na svojem ekranu prikazano sliko, vendar sta ti dve sliki 

drugačni. Na učiteljevem ekranu so prikazani deli obraza pujsa, ki je učencu viden kot 

virtualen učitelj, kar je razvidno iz spodnje slike (slika14). Raca predstavlja virtualnega 

učenca. Ikone so urejene v stilu, da učitelj lahko upravlja z diapozitivi ter z lahkoto zamenja 

vlogi ţivali in se skoncentrira na igranje druge vloge. 

Slika 13: Koncept zabavno izobraževalnega sistema 
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 Ko se učitelj pogovarja z učencem, se obrazi na ekranu premikajo. Učiteljev obraz 

govori, učenčev pa se obnaša kot poslušalec. Na učenčevem zaslonu je učitelj postavljen na 

desno, virtualni učenec pa na levo stran. Kako izgleda učencev zaslon, lahko vidimo na 

spodnji sliki. Diapozitiv, ki je namenjen učenju, je postavljen na sredini ekrana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 V ţelji izpopolnitve sistema ter povečanju stopnje sodelovanja ter spodbujanja učencev, 

se je razvil učni scenarij, kateri ima dve stopnji. Prva stopnja je razgovor. Ko učitelj postavi 

vprašanje učencu, virtualni učenec, ki je v enakem poloţaju kot učenec, sodeluje v razpravi. 

Slika 14: Primer pogleda na učiteljevi strani 

Slika 15: Primer pogleda na strani študenta 
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Učenec in virtualni učenec mislita skupaj ter oblikujeta pravilen odgovor. V drugem delu 

sledi predavanje, ki je s podrobnostmi oblikovan s strani učitelja oziroma podan s strani 

virtualnega učitelja. Samo predavanje je lahko bolj sodelovalno ter zanimivo, ker učitelj lahko 

razloţi odgovore navezujoče se na debato v prvem koraku. Potek pogovora med učencem ter 

učiteljem lahko vidimo na spodnji sliki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Predlagani so tudi oblikovani diapozitivi ter shema za njihovo uporabo. Predloga 

pomaga učitelju laţje oblikovanje predavanja samega glede na učni scenarij. Predlagana ter 

vzorčna vsebina diapozitiva se nanaša na ţivljenje v puščavi. Diapozitive so uredili tako, da 

so predavanja prilagodili pobudam s strani učencev. Ustvarili so dva diapozitiva. Njuna 

naslova sta bila kako priti do vode ter kako prenašati vročino. Na začetku predavanj ter 

uvodnim razgovorom in postavljanjem vprašanj so bile opisane značilnosti puščave ter kako 

pridobiti vodo. Preostali diapozitivi prikazujejo odgovore, ki so povezani s štirimi tipi 

različnih ţivljenjskih stilov ţivljenja v puščavi. Učitelj mora uporabiti uvodni diapozitiv ter 

postaviti vprašanja. Nato se, glede na debato z učenci, predstavi primeren diapozitiv z 

odgovorom s strani učitelja. Raznolikost odgovorov je pripravljena na prilagojeno predavanje. 

Kako se diapozitivi povezujejo, lahko vidimo na spodnji sliki (slika 17). Na diapozitivu z 

odgovorom je predstavljena dopolnjena informacija v primernem vrstnem redu z namenom, 

da učitelj lahko poda zanimivo predavanje. Učitelj ter učenec lahko nadgrajujeta razmerje 

Slika 16: Scenarij za učenje 
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skozi virtualnega učitelja ter učenca, naravno ter prijetno, brez pritiskov. Pri tem lahko 

uţivata pri bogatenju komunikacije ter zabave skozi diapozitive.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Z uporabo prototipa takega sistema in oblikovanim scenarijem je bil narejen poskus. V 

eksperimentu so primerjali dva modela: dvojno učiteljevo vlogo ter vlogo virtualnega učitelja. 

V eksperimentu je sodelovalo 40 učencev. Trajal je dva dni. Prvi dan so pojasnili vlogo 

učitelja. Izbrali so učitelja ter učence ter njihove glasove prilagodili glasovom ţivali, ki jih 

predstavljajo. Zavrteli so uvodni video z učno vsebino ter temo prakticirali s sistemom preko 

obeh modulov. Na koncu prvega dne so predvajali DVD z enakim uvodnim filmom, ki je bil 

uporabljen, predstavitev zabavno izobraţevalnega sistema ter predstavili učiteljeve 

prosojnice. Preučili so vsebino predmeta ter se pripravili na predavanje. Naslednji dan so 

prikazali oba primera. Predstavili so predmet upodabljanja ter izvedbo učiteljeve vloge, kot 

tudi učenčeve v uprizorjenih predavanjih. Najprej je bil predmet izvedbe učiteljeve vloge 

podan kot poskusno predavanje, tako v obliki dvojne vloge učitelja kot vloge virtualnega 

učitelja. Tema predavanja je bila drugačna od prvega dne. Učna oblika ter vsebina sta bila 

Slika 17: Postavitev vseh diapozitivov 
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izbrana naključno. Predavanje je potekalo, dokler nista bila podana vsaj dva pravilna 

odgovora. Čas predavanj ni bil omejen. Po končani uporabi so naredili anketo s pomočjo 

ocenjevalne lestvice. Na sliki lahko vidimo uporabo sistema v praksi.  

 

 

 

 

 

 

 

 Rezultati so pokazali, da je bilo igranje učiteljeve vloge ocenjeno kot uţivajoče, 

ţivahno, dobra komunikacija, koristno ter prednostno. Tudi zadovoljstvo je bilo ocenjeno zelo 

visoko. Tudi igranje učenčeve vloge so ocenili z uţivanjem v igranju, prednostno ter koristno. 

Komunikacija z učiteljem ter vtis na sistem je kotiral zelo visoko. Na koncu so se pojavili 

komentarji s strani učiteljev. Povedali so, da je model dvojne vloge zelo prijeten ter da je 

lahko izmenjati ideje, ko uporabimo virtualnega učenca. Učenci so poudarili predvsem 

preprostost postavljanja vprašanj učiteljem. Vsi odgovori so prinesli pozitiven odziv. Opazili 

so, da je čas predavanj daljši, ko uporabijo model dvojne vloge. Zaključili so, da predavanje 

lahko postane prijetno ter ţivahno s pomočjo uporabe takega sistema.  

 Sistem so pokazali tudi na “Amusing Experience Days” v Okayami, kjer so mu dali 

naslov “Parent–Child animal Quiz”. Za demonstracijo so ločili učiteljev ter učenčev 

računalnik. Ko je prišel otrok s staršem, so jima razloţili oblike igranja kviza ter uporabo 

sistema. Starš se je usedel na učiteljevo mesto, otrok na učenčevo in tako sta pričela reševati 

kviz. Diapozitivi so prikazovali namige ter na koncu diapozitiv s pravilnim odgovorom. Starš 

je igral spraševalca v kvizu, otrok je odgovarjal na vprašanja s pomočjo namigov. Vsi 

udeleţenci so rešili vprašalnik o sistemu. Sistem so označili kot prijetnega, zanimivega ter 

koristnega. 

Slika 18: Primer podajanja učne vsebine 
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 Tako smo spoznali pomembnost različnih človeških interakcij ter predstavili nov 

koncept zabavnega izobraţevanja, kjer se predstavita dve ţivali. Ţivali igrata vlogo učitelja 

ter učenca, vloga učitelja pa je dvojna, lahko je učenec ali pa učitelj [21].  

 

3.7. Angleščina ter matematika 

 

 Igre so vseskozi dobrodošle pri izobraţevanju in učitelji podajajo pozitivna mnenja 

glede uporabe igre. Vendar pa teţavnost igre lahko negativno vpliva na učni proces ter 

program. Teţko je pokriti vse učne snovi, če je igra prezahtevna. Potrebno se je zavedati, da 

moramo upoštevati tudi kurikulum. Z ţeljo popestriti učne ure so naredili preprost zabavno 

izobraţevalni sistem, katerega lahko učitelji oblikujejo po svojih potrebah. 

 Glede na ogrodje, ki je predlagan za zabavno izobraţevalni sistem so razvili prototip 

pripomočka, ki ustreza izobraţevalni igri. Prototip so razvili s pomočjo razvojnih metod. Ta 

metoda za razvoj je bila izbrana, ker ima moţnost delovanja, kljub tveganjem, ki so se 

pokazale v analizah in zmanjšanemu obsegu uporabe tehnike.  

 V začetku je bil cilj projekta razvit prototip orodja, ki omogoča učiteljem oblikovanje 

igre, katerih ciljna publika so mlajši učenci in se učijo dveh predmetov, angleškega jezika ter 

matematike. Komunikacija med orodjem ter oblikovalcem poteka v angleškem jeziku. 

Vsebine ki so pokrite pri matematiki so uvod v števila, seštevanje ter odštevanje, medtem ko 

so pri angleščini pokrite vse standardne teme. Tipi iger, ki so vključeni v aplikacijo so 

ujemanje, vislice ter tabelne igre.  

 Zaradi oblikovanja zabavno izobraţevalnega sistema na osnovi predlaganega okvirja, je 

bil razvit preprost uporabniški vmesnik, ki je prikazan na naslednji sliki (slika 19), ter 

preprosta uporaba sistema, kar postavlja interaktivnost v središče pozornosti. Aplikacija je 

sestavljena na osnovi čarovniške metode. Najprej mora učitelj izbrati učno temo, nato je 

opisan kratek uvod v igro. V tem meniju imajo učitelji moţnost izbiranja med poglavji. 

Seveda pa lahko ustvarijo svoja poglavja ter vnesejo svoja vprašanja. V predlaganem poglavju 

ima aplikacija ţe predlagana vprašanja ter odgovore. Učitelji lahko izbirajo med urejanjem ter 

kreiranjem novih vprašanj preprosto s pritiskom na gumb uredi. Če so učitelji zadovoljni s 

predlaganimi vprašanji, se lahko premaknejo naprej s pritiskom na gumb naprej. V glavnem 

meniju učitelji lahko postavijo vprašanja, nanj odgovorijo ter pritisnejo gumb vstavi. 
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Vprašanja ter odgovori so predloţeni na skupnem vprašalniku. Učitelji lahko izberejo 

vprašanja, jim določijo vrstni red postavljanja ali pa izberejo moţnost naključnega 

postavljanja vprašanj. Imajo moţnost izbire ozadja igre s premikom na levo stran zaslona. Ko 

izberejo ustrezno ozadje, učitelji lahko naredijo predogled igre. Stran jim pokaţe, kako igra 

izgleda. Na koncu igro shranijo v aplikacijski obliki s pritiskom na gumb 'ustvari igro'. Igro je 

moţno shraniti na prenosen medij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V zadnji fazi oblikovanja je prikazan končni izdelek, ki je pravzaprav igra, ki jo učitelj 

oblikuje. Enaka igra ima lahko različno ozadje. Tako lahko vidimo na spodnjih slikah primer 

oblikovane predloge za učenje matematike (slika 20) in angleščine (slika 21). 

 

Slika 19: Primer izgleda uporabniškega vmesnika za oblikovanje sistema 
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Igra je bila narejena kot poskusna verzija. Ustvarjalci igre so razmišljali o popravkih, ki 

bi jih vnesli v igro. Predlagali so popravke kot so: izboljšanje funkcionalnosti, dodajanje 

različnih iger, ne samo treh različnih, omogočati uporabniku dodajanje vsebin, širši spekter 

uporabnikov, strukturo za boljšo in večjo bazo podatkov, ter kako narediti igro, ki jo lahko 

igramo na spletu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Slika 21: Primer oblikovanja vmesnika za angleščino 

Slika 20: Primer oblikovanja vmesnika za matematiko 
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 Glavni cilj te igre je bil spodbuditi predloge za generiranje teh iger. Izziv je vključiti 

multimedijske elemente, ki so lahko pridobljeni ter shranjeni s strani učiteljev. Največji izziv 

je ustvariti moţnost shranjevanja vseh iger s pripadajočimi vprašanji ter odgovori, ki jih 

naredijo učitelji ter moţnost igranja igre z več kot enim igralcem [6].  

 

3. 8. Yubimoji AIUEO 

 

 Velikokrat se otroci ţelijo pogovarjati s slušno oslabljenimi otroki, zato se morajo 

naučiti osnovnih izrazov o japonskem znakovnem jeziku. V zadnjem času se med razvojem 

aplikacij takšna ni pojavila. Večina takih sistemov je namenjena slušno oslabljenim ljudem. 

Practice! YUBIMOJI AIUEO (PYA) je zabavno izobraţevalni sistem, ki se osredotoča na 

podpiranje osnovnih izrazov Kana znakov (AIUEO) ter japonske abecede, ki se pokaţe z 

rokami (YUBIMOJI). Namenjen je učencem osnovnih šol. Za razliko od drugih znakov 

ročnih sistemov je PYA namenjen običajnim otrokom, brez kakršnihkoli slušnih teţav. 

 Tako so razvili sestavljen poglej in začuti vizualni vmesnik za začetnike. Uporabnikova 

naloga je samo, da pokaţe na ekranu ikono preko miške ali z dotikom prsta, če je zaslon 

občutljiv na dotik. Na prvem ekranu je glavni vstop v PYA, kjer so prikazani vsi Kana znaki 

ter tri različne ikone namenjene premiku. Znaki so postavljeni v matrični obliki, vsaka vrsta 

ter stolpec se nadaljuje po podobnih znakih. Tako imamo na primer v prvi vrsti znake, ki se 

ujemajo z naslednjimi angleškimi črkami: 'W', 'R', 'Y', 'M', 'H', 'N', 'T', 'S', 'K' ter 'A', ki so 

razporejeni od leve prosti desni. Stolpec, postavljen najbolj desno vsebuje znake, ki se 

ujemajo z naslednjimi angleškimi črkami: 'A', 'I', 'U', 'E' ter 'O'. Tako je ime PYA vzeto iz 

stolpca, ki nam predstavlja prvih pet znakov ali sam začetek zabavnega izobraţevanja. Na 

drugem ekranu je prikazano, kaj se zgodi, ko uporabnik pritisne 'A'. Glede na uporabnikovo 

izbiro, se slike znakov premikajo povezano. Taki kratki trenutki sosednjih znakov predlagajo, 

da je 'A' prikazan s strani uporabnika, nato PYA samodejno prikaţe tretji ekran z natančnimi 

informacijami. Na tretjem ekranu se pojavi dekle, ki izgovori izbrano črko. V istem trenutku 

pokaţe ustrezno obliko črke s prsti. Srednja oblika prstov prikaţe obliko znaka s strani 

poslušalca, večja slika oblike prstov pa pripada govorniku. Ta simulacija prstov omogoča 

uporabniku, da z malo truda razume pravo obliko izbrane črke.  

 Če so tu še kakšni namigi glede začenjanja oblikovanja prstov, je v spodnjem levem 

kotu kuţek, ki veselo pomaha z repom. Vsak znak ima vizualno animirano razlago na začetku, 
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katero aktiviramo z dotikom na ikono s kuţkom. Informacija glede specifičnega prstnega 

znaka je prikazana z ustreznim Kana znakom, obliko prstov, obliko ust ter simulacijo zvoka. 

Ko se uporabnik dotakne kuţka, se pojavi četrti zaslon, da razloţi, kako je znak oblikovan. V 

našem primeru nam namig pove, da ročna abeceda črke 'A' prihaja iz oblike, ki se ujema z 

angleško različico črke. V takem primeru je vsak majhen otrok zmoţen se naučiti uporabljati 

PYA brez kakršnihkoli opisov ali sporočil s pomočjo. Primer učenja črke 'A' nam prikazuje 

spodnja slika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Slika 22: Prikaz delovanja PYA 
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 Aplikacijo so predstavili na eksperimentih v Sumiyoshi Elementary School na 

Japonskem. Poskus je bil sestavljen iz treh različnih lekcij, delo z aplikacijo PYA ter tremi 

testi v treh različnih obdobjih po končanem eksperimentu. Na njem so sodelovali otroci stari 7 

do 8 let. Razdelili so jih v tri skupine. Njihov cilj je bil preveriti lahkotnost uporabe aplikacije, 

kako dobro učenci razumejo prstno abecedo, kako se počutijo, ko uporabljajo aplikacijo ter 

kako dobro si zapomnijo oblike znakov. Vsaka skupina je imela drugačen pristop za 

podajanje snovi.  

 Po izvedenih predavanjih ter testih so ugotovili veliko pozitivnih stvari. Čeprav niso 

poudarjali uporabe kuţkovih namigov, je bila uporaba namigov učinkovita za otroke, da so se 

lahko pogovarjali o izvoru znakov. Taka potrjena informacija je bistvena za zabavno 

izobraţevali sistem. V različnih obdobjih ponovljen test je učinkovit za evalvacijo zabavno 

izobraţevalnega sistema, čeprav predhodno delo na aplikaciji ni pokazalo uspešnosti 

predmetov statistično. Učenje z aplikacijo vzdrţuje učenčev interes ter učne materiale v 

njihovih mislih. Lahkotnost uporabe vizualnega vmesnika v zabavno izobraţevalnem sistemu 

za majhne otroke omogoča spontano komunikacijo z drugimi, čeprav je PYA oblikovan za 

individualno učenje. To pomeni, da preprost ter atraktiven vmesnik zabavno izobraţevalnega 

sistema pomaga skupinskemu učenju brez nadzora. Princi oblikovanja PYA so lahkotnost 

uporabe vizualnega uporabniškega vmesnika ter privlačnih namigov je prava prihodnost 

zabavno izobraţevalnih sistemov. To še posebej velja za aplikacije, ki so namenjene majhnim 

otrokom, kateri niso dobri pri uporabi osebnih računalnikov ali sodelovanja v paru.  

 Na ta način so predstavili učinkovit zabavno izobraţevalni sistem PYA, ki omogoča 

začetnikom učenja prstne abecede. Ta sistem omogoča, da z njegovo pomočjo dodamo 

povečan interes s preprosto uporabo osebnih računalnikov. S pomočjo takih sistemov si 

znakovno abecedo laţje zapomnimo, poleg tega nam znaki dlje ostanejo v spominu [14]. 

 

3.9. Otranto 

 

 Zgodovina je polna različnih dogodkov, ki se ljudem velikokrat zdijo zanimivi. Krajev 

in mest, ki so zgodovinsko zanimiva je na svetu zelo veliko. Obiskati vse kraje je za večino 

ljudi nemogoče. Branje literature, obogatene z zgodovinsko tematiko pa dobiva različne 

odzive. Nekateri ljudje uţivajo v branju literature, nekaterim pa prebiranje debelih knjig 
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preprosto ne gre. Pojavilo se je vprašanje, kako na učinkovit ter zanimiv način predstaviti 

zgodovino nekega mesta, ne da bi ga pri tem obiskali. 

 Za upodabljanje zgodovine ter kulturne dediščine mesta, so uporabili tehnologije 

virtualne realnosti (ang. Virtual Reality - VR). S tem ţelimo ponovno ustvariti zgodovinska 

prizorišča ter dogodke. Pri tem strmimo k temu, da bi se naučili nekaj novega, torej k 

izobraţevanju. To lahko izvedemo tudi s pomočjo posebnih projektov ter s upodobitvijo v 

vitrinah v nakupovalnih centrih. S pomočjo virtualne realnosti se nam odprejo moţnosti ter 

mesta, ki običajno ljudem niso dostopna. Tako imajo moţnost raziskovati objekte in doţivljati 

dogodke, ki jih drugače ni mogoče. Uporabnik lahko aktivno sodeluje pri pridobivanju znanja 

skozi odkrivanja, postopke v interakciji z drugimi uporabniki in objekti v okolju. Tako se je 

razvila ţe aplikacija virtualnega Rima, katera je odprtokoden spletni VR projekt. Njegova 

osnova se nanaša na specifične geografske podatke, 3D modele ter multimedijske vsebine za 

interpretacijo, rekonstrukcijo in 3D raziskovanja tako arheoloških kot različnih pokrajinskih 

značilnosti antičnega Rima. 

 Na ideji narediti tako virtualno mesto je nastal projekt MediaEvo. Namera MediaEvo 

projekta je bila razvijanje več–senzorične oblike v kulturni dediščini ter preveriti nove načine 

tehnologij obdelovanja podatkov za realizacijo digitalne didaktične igre. Sama igra je 

osredotočena k pridobivanju znanja srednjeveške zgodovine ter spoznavanju takratne druţbe. 

Igra je mišljena kot doţivetje zanimive predstavitve različnih moţnih scenarijev. Sem lahko 

pripišemo različna okolja, igralce ter različne socialne vloge. Sam scenarij igre je postavljen v 

zgodovinsko–geografski kontekst mesta Otranto v 17. stoletju. Izgled mesta v 17. stoletju nam 

prikazuje spodnja slika. 

 

 

 

 

 

  Slika 23: Otranto v XVII stoletju 
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 Mesto ima bogato zgodovino ţe vse od leta 1227. V njem najdemo dva uradna jezika, 

poleg njiju pa lahko v mestu slišimo še veliko drugih jezikov. Vsi ti elementi vplivajo na 

situacije, ki so lahko učinkovite za izobraţevalne namene. Lahko bi rekli, da je Otranto 

predstavljen v obliki interaktivne igre. Celotna aplikacija deluje kot enciklopedija civilizacije 

srednjega veka v malem. 

 Mesto Otranto leţi na jugu Italije. Njegov geografski poloţaj je skrajni jug. Mesto je kot 

most med vzhodom ter zahodom. V projektu so raziskali uporabo digitalne zabave in 

predstavitev z mediji. Namen vsega tega je povečati povezovanje kulturne dediščine ter 

zgodovine ter s tem povečati naše znanje v tako pomembnem delu zgodovine. Cilj projekta je 

bil razvit inovativno igro, ki je drugačna od ţe obstoječih. Specifikacija te igre je poučna 

aplikacija, ki uporablja več orodij ter je uţitek za igranje. Na implementacijo oblike zabavno 

izobraţevalnega sistema močno vpliva definicija pokrajine. Sama oblika virtualnega sveta je 

povezana med seboj z učnimi objekti ter učnimi potmi, znamenitostmi, slušno vsebino, 

tekstom ter predstavljenimi objekti. Sama igra ima ogrodje ter je osnovana na podlagi 

strateške igre, v kateri imajo odločitve moč, da uporabnik lahko v veliki večina vpliva na 

rezultat igre. To je v našem primeru doseţek in preko tega se učimo. Naše strategije in taktike 

so v nasprotju z nepredvidljivimi faktorji, katere generira igra sama. Vse to je povezano z 

zabavno izobraţevalnimi moduli, s ciljem napredovanja na višjo stopnjo sodelovanja. Dobro 

sodelovanje nam prinese lahkotnost učenja, s tem pa je napredovanje laţje. Ideja celotne igre 

je v tem, da povzročimo tekmovanje med igralci skozi učenje. Sistem, ki je osnovan na 

definiranih učnih ciljih ter na uporabnikovem znanju, vseskozi uporablja sistem učne poti, 

katera je sestavljena z utrinki objektov, s katerih se učimo. Cilj celotne igre je doseči določen 

učni učinek. Namen projekta je tudi spoznavanje metodologij, ki so povezane z interaktivnim 

učenjem ter pristopom, ki je orientiran po učnih poteh in pokaţe prednosti več senzoričnih 

medijev ter njihovo stopnjo interaktivnosti. 

 Znotraj projekta je bil narejen modul, ki upravlja z interakcijo umetne inteligence (ang. 

Artificial Intelligence - AI). Pri uporabi umetne inteligence moramo vzpostaviti povezavo z 

igralci v virtualni igri ter hkrati prejemati multimedijske informacije ter sporočila v realnem 

času. Moţnost povezovanja z AI igralci je ključno za pridobivanje znanja ter izkušenj v 

virtualni realnosti. Komponenta AI je osnovana na grafičnem vmesniku, kateri ima določene 

posebnosti. Vmesnik dovoli začetek interakcije s pritiskom na gumb na tipkovnici, daje 

moţnost izbire aplikacij, ki so dane kot navodila virtualni osebi. Pri vsem tem ima tudi 

moţnost razkriti vse delovne interakcije z virtualno osebo. S tem namenom je bila 
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konfigurirana baza podatkov z navodili. Sama baza pa ima direktne dostop z AI interaktivnim 

modulom. Spodnja slika nam prikazuje povezovanje z AI igralci, ki nam podajajo 

informacije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 V igri je omogočeno, da jo igra več igralcev. To nam da moţnost, da smo v realnem 

času v povezavi z drugimi deli igre, ki so postavljene na različne konce virtualnega sveta. 

Sam projekt vsebuje multimedijske elemente, ki opozorijo igralca, ko pride v napačen del 

igre. Na določenih točkah je moţen tudi ogled video izrezkov. Prikaz video vsebine lahko 

vidimo na sliki. 

 

 

 

 

 

Slika 24: Primer grafičnega uporabniškega vmesnika 
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 To je didaktična igra, ki uporablja 3D simulacijo in nam opisuje zgodovino srednjega 

veka. Cilj pridobivanja znanja je doseţen z uporabo interakcije z objekti ter drugimi igralci 

[2,3]. 

 

3.10. Robot učitelj 

 

 Ob hitrem razvoju računalništva so se vzporedno začeli razvijati in oblikovati roboti. 

Robote so razvijali za različne namene, kot so delo v industriji, zabava ter za prikazovanje 

različnih simulacij. Ob razvoju pa so strmeli k temu, da bi robota vpeljali na mesto učitelja. S 

tem, bi popestrili kakšno učno uro, učitelju bi v tej uri dodali kakšno drugo vlogo, kot je vloga 

povezovalca med robotom ter učenci. 

 Večina iger z roboti za otroke so se razvile s poudarkom na učnem pristopu, kjer se 

otroci učijo o novih tehnologijah po Piagetevih stopnjah. V raziskavi so ugotovili, da večina 

takih sistemov da manj poudarka na umetno inteligenco (AI), kot na zabavno funkcionalnost 

igrač. Najbolj pogosto obnašanje učencev v razredu ali doma je odgovori na vprašanje (ang 

Question–Answering – QA). Vedno, ko učenca kaj zanima, vpraša učitelja ali starše. Takemu 

Slika 25: Odpiranje video vsebine 
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sistemu so poskušali dodati tudi glas in tako dobili glasovni–QA (ang. voice-QA ali VAQA). 

Med prvimi takimi roboti je bil razvit robot pes, ki ga je naredilo podjetje Sony. Na podlagi 

tega ter drugih podobnih prototipov se je razvil glasovni odgovori na vprašanje model za 

izobraţevanje.  

 Razvili so glasovni sistem, ki so ga nato vgradili v robota. Tako je robot dobil nekatere 

nove funkcije, ki so bile značilne za glasovni sistem. Značilne funkcije takega robota so: 

analiza podanega vprašanja s strani učenca, najti primeren odgovor v enciklopediji ter 

odgovoriti na vprašanje z ustnim odgovorom. Da robot podaja odgovore hitro, mora imeti le-

te pripravljene. Nekateri sistemi potrebujejo dolgo časa za odgovor, zato tak princip delovanja 

za robota ni primeren. Vendar pa mora QA sistem podati samo en odgovor, ki je najvišje 

uvrščen, ko je v bazi sistema. Za vsako vprašanje ima pripravljene primerne odgovore, 

običajno je takih odgovorov pet.  

 Sam sistem je sestavljen iz štirih komponent: glasovnega vmesnika, QA orodja, baze z 

odgovori ter orodjem za nadgradnjo vprašanj ter odgovorov. Glasovni vmesnik je namenjen 

prepoznavanju povedanega vprašanja ter generiranju odgovora. QA orodje je namenjeno 

analizi vprašanja za zavzemanje potrebnih informacij in podajanje primernega odgovora. V 

bazi odgovorov so shranjeni dobro oblikovani odgovori, ki pa so po potrebi pripravljeni na 

podajanje v več odgovornih tehnikah. Orodje za nadgradnjo se uporablja v primeru, ko sistem 

ne najde odgovora. Pri tem mora pomagati uporabnik z dodajanjem nove besede, ki je bila 

uporabljena v vprašanju ali nadgraditi bazo z odgovori. Kadar pri orodju za prepoznavanje 

govora spodleti zaradi nepoznane besede, mora uporabnik besedo dodati v slovar. Če QA 

naprava ne poda pravilnega odgovora na vprašanje, lahko uporabnik poda nov odgovor v 

posodobitveni modul. S tem se doda novo znanje avtomatsko. Tak QA robot je lahko 

uporabljen kot zabavno izobraţevanje namesto tutorja v razredu osnovnih šol ali doma.   

 Cilj tega projekta je, da bi tak model robota koristili v izobraţevalne namene, kot je 

skrbnik v razredu osnovne šole. Da bi poskusili narediti takega zabavno izobraţevalnega 

robota, so aplikacijo Glasovni–QA posodili AHRA II, ki ga lahko vidimo na sliki (slika 26). 

AHRA II je prva verzija na medmreţju osnovanega človeka, ki ga je izumil KIST (Korean 

Institute of Science and Technology). Učenec lahko uporablja robota v knjiţnici ali v razredu, 

torej v prostoru, kjer je moţen dostop do interneta. Kadar robot ne poda odgovora ali poda 

napačnega, študent ali administrator (učitelj) oblikuje nov odgovor z uporabo orodja za 

nadgradnjo.  
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 Da bi prikazali realno situacijo uporabe robota za izobraţevalne namene, so prikazali 

igro kviza, kjer učenci osnovnih šol tekmujejo z robotom. Ţeleli so pokazati, kako je njihov 

robot uporaben ter v pomoč učencem. Za tekmovanje so naključno izbrali 100 vprašanj, na 

katere zna odgovoriti vsak osnovnošolec ter so vzete iz knjig za osnovno šolo. Kviz je 

vseboval 55 vprašanj s področja zgodovine ter 45 vprašanj s področja svetovnih rekordov. Na 

razstavi Soft Expo so kviz tudi predstavili. V kvizu sta se pomerila eden izmed učencev ter 

robot. Kviz so izvedli več kot petnajstkrat, s pet do deset vprašanj v enem sklopu. Ko so 

naredili analizo, so ugotovili, da robot najde primeren odgovor bolj popolno ter hitreje. 

Izgovarjava zgodovinske osebnosti robota je počasnejša kot informacija svetovnega rekorda. 

To se zgodi zaradi naglasa imena, kar je bistveno pri izgovarjavi imena oseb. Ravno tako je 

porabljen čas analize vprašanja v izboru imen daljši. Natančnost QA za osebo je tudi niţja kot 

izbor svetovnega rekorda, ker so vzorci ter atributi nezadostni oziroma pomanjkljivi za 

predstavitev celotne informacije v enciklopediji.  

 Na ta način je predstavljen glasovni QA model kot zabavno izobraţevalni robot. Skozi 

analizo pa je bilo ugotovljeno, da na največ vprašanj lahko najdemo odgovore prav v 

enciklopediji ter da je največ uporabnikov takih modelov osnovnošolcev ali srednješolcev 

[13]. 

 

Slika 26: Zabavno izobraževalni robot v igri kviza 
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3.11. Shrine Educational Experience 

 

 Skozi šolanje se nam pojavlja vprašanje, kako narediti pouk bolj zanimiv ter drugačen. 

Ţe samostojno učenje ter raziskovanje lahko učencu prinese veliko pozitivnih izkušenj. Pri 

tem pa moramo vedeti, da so znanja pridobljena na ta način  veliko trajnejša. Začelo se je 

postavljati vprašanje, na kakšen način bi lahko učinkovito vpeljali različne učne oblike v 

zabavno izobraţevalne sisteme, kjer bi učenci raziskovali samostojno ali v skupinah.  

 Kooperativne učne tehnike lahko pripeljejo do zavidljivih doseţkov, vendar le kadar so 

te uporabljena učinkovito, to pa seveda ni ravno lahka naloga. Kooperativna e-učna okolja na 

svetovnem spletu pa se zdijo še teţji izziv. Postavljajo se različna vprašanja, ki so ključna za 

ustvarjanje takega učinkovitega sistema. Na ta vprašanja nam odgovori Shrine Educational 

Experience (SEE). 

 SEE je didaktičen pripomoček, ki je osnovan v spletnem 3D okolju. Razvili so ga v 

Milanu za izraelski muzej v Jeruzalemu. V vsakem SEE doţivetju se srečajo štirje razredi 

učencev iz različnih drţav. Dostopajo preko spleta v 3D svet, kjer se preko igre učijo o 

starodavnih zapisih, ki so jih našli v okolici Mrtvega morja ter kulturi v tem delu sveta. 

Zapiski so nastajali med letoma 150 pred našim štetjem ter letom 68. Najdeni so bili v bliţini 

Mrtvega morja. Predstavljajo zgodnjo verzijo Biblije ter vir začetkov zahodnih kultur.  

 Učenci se srečajo štirikrat v 3D svetu v časovnem obdobju šestih tednov. Med 

kooperativnimi sejami, ki trajajo pribliţno eno uro, učenci razpravljajo skozi klepet, igranje 

iger ter raziskujejo virtualno okolje. Vse to poteka pod nadzorom učitelja. Učitelj predstavlja 

osebje v SEE. Vodič ter dva učenca iz razreda nadzorujejo dogajanje v 3D svetu ter skrbijo za 

grafično podobo učencev. Vsi preostali člani razreda pa jih podpirajo na različne načine.  

 Razprave ter igre so osnovane na bogatih zbirkah ter podrobnostih najdenih materialov 

o zapiskih in so napisani v obliki intervjujev. Te so oblikovali strokovnjaki za zapiske in 

ljudje, ki se ukvarjajo s tem povezanimi zadevami. Učenci si naloţijo intervjuje s spletne 

strani SEE ter jih preštudirajo. To lahko naredijo doma ali pa v razredu, predno se razprava 

prične. Narediti morajo tudi raziskavo na temo, ki jim je bila dana ter jo primerjati z lokalno 

kulturo ter napisati kratek esej, ki ga predstavijo na zadnji seji.  

 Učenci so pri učenju aktivni, učitelji pa so le pospeševalci. Učenci in ne učitelji so tu 

pravi protagonisti njihovega učenja; vodijo proces pogovora pri klepetu, igrajo igre o kulturi v 
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3D svetu ter delajo v skupinah pri nalogah. Učenci niso prepuščeni sami sebi v učnem 

procesu, saj jih vodi učitelj. Njegova naloga je, da vsem razloţi, kaj naj delajo, daje tehnične 

napotke, podaja odgovore, namige, itd. V razredu, ko ne delajo preko spleta, je njegova 

naloga pospeševanje učnega procesa, zagotavljanje discipline ter pomoč učencem, da 

postanejo neodvisni. 

 Ko govorimo o konstruktivističnem znanju, se predvsem nanašamo na to, da učenci 

gradijo razumevanje ter znanje skozi socialna pogajanja. Le–ta so osnovana na mešanici 

izkušenj ter interakcij. Klepet, ki je vpeljan v 3D okolje omogoča številnim učencem moţnost 

podajanja izkušenj ter idej parom v drugim kulturah. Učenci sodelujejo bolj zavzeto ter resno, 

kadar so vključeni v igro. Dobri prispevki ter sodelovanje izboljšajo rezultat celotne 

sodelujoče skupine. Celotna izkušnja je tekmovanje štirih sodelujočih šol v dveh parih.  

 Pomembno pa je tudi okolje, v katerem se učimo. Konstruktivizem poudarja, da so 

učenčeve izkušnje, ki jih pridobi v učnem okolju zelo pomemben element v procesu 

razumevanja. 3D virtualen svet, prikazan na spodnji sliki, je lahko učno učinkovit, če prikaţe 

pomembne informacije, ki jih učenec lahko pridobi z malo truda. SEE virtualno okolje delno 

prikazuje skrinjo z relikvijami na platnici knjige izraelskega muzeja, kjer so zapisi 

razstavljeni. Ko se učenci razgledajo prepoznajo zgradbe o katerih so se učili, jih poveţejo s 

simboličnimi pomeni ter lastnimi izkušnjami. 

 

 

 

 

 

 Učenci morajo imeti občutek, da so izzvani ter da uporabljajo svoje znanje v novih 

vsebinah, pri reševanju problemov ter kvizih. Sestavljanke v učnih materialnih so jedro 

kulturnih iger, ki sledijo na spletu v virtualnem okolju. Igre, kot so kviz, iskanje zaklada ter 

ujemanje parov v labirintu zahteva od učencev reševanje ugank, prepoznavanje objektov ter 

prepoznavanje pomembnih asociacij skozi koncepte, ki so se jih predhodno naučili. Učence 

tudi spodbujajo k raziskovanju 3D okolja, poskušanju različnih potez, kot so letenje, uporaba 

Slika 27: Prikaz virtualne podobe sistema 
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drugačnih izgledov, k medsebojnemu vplivanju ter tekmovanju z drugimi, itd. Takšni 

elementi motivirajo vsakogar, saj je znanje potrebno za zmago v igri. 

 Učenci imajo višje znanje, če se učijo v skupinah. Večina SEE aktivnosti zahteva od 

učencev sodelovanje z bliţnjimi ter bolj oddaljenimi pari. Učenci visoko cenijo avtoriteto 

vodiča. Vodič dodeli skupini točke za sodelovanje, pravilne odgovore, dobro narejene naloge, 

itn. Ima seveda tudi moţnost točke odvzeti, če se učenci neprimerno obnašajo. 

 Po testiranju SEE so naredili evalvacijo projekta, v katerem je sodelovalo 1500 učencev 

ter učiteljev iz Evrope in Izraela. Rezultati so pokazali, da SEE dosega štiri glavne cilje, 

zaradi katerih je bil oblikovan. Ti cilji so: učenci so se podrobno naučili o kulturnih vsebinah, 

interakcija ter igre so povečale njihovo zanimanje, kar je povečalo motivacijo, razgovor s sebi 

enakimi učenci iz drugih drţav je učence obogatil z neprecenljivimi mednarodnimi 

izkušnjami in kot zadnje, udeleţenci so imeli moţnost uporabe napredne tehnologije v šoli za 

izobraţevanje. Med pozitivne učinke aplikacije lahko prištevamo tudi vlogo učitelja kot 

usmerjevalca. Na uspeh ekipe je vplivala tudi učiteljeva motivacija. 

 Organizacija ter razmerja med sodelujočimi, tekmovanje in skupinski duh, učenje in 

zaposlitev, priznanja in nagrade so glavni razlogi, da je vse to pustilo izobraţevalen vtis. 

Praktično delo, preudarnost, socialni vplivi ter pedagoški vpliv morajo vzeti v zakup, da lahko 

oblikujemo učinkovito okolje za e–učenje [9].  

 

3.12. RoboCup Junior   

 

 Pobuda za Robot World Cup (RoboCup) je bila predvidena kot zanimiva raziskava, ki je 

vključevala več tisoč raziskovalcev ter študentov iz 35 drţav. Medtem ko RoboCup nadaljuje 

promoviranje napredne robotike ter inteligentnega sistema, se pojavi zanimiva tema 

tekmovanje robotov v nogometu. To je idealna platforma za tehnično izobraţevanje. Zato je 

skupnost RoboCup podala izobraţevalno pobudo za izobraţevalna vprašanja v robotiki – 

RoboCup Jr. Cilji, ki so jih ţeleli doseči z RoboCup Jr. so sledeči: izobrazbo za prihodnje 

RoboCupe, oblikovati robota za zabavo in zabavno izobraţevanje, razvoj posameznih delov 

za izobrazbo robotov ter prispevek k splošni znanosti ter tehnološki izobrazbi.  

 RoboCup Jr. je začetna stopnja RoboCup aktivnosti, ki je specifično oblikovan za 

izobrazbo ter zabavo doma. Zajema širok spekter ljudi, katerim dovoljuje pridobivanje 
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izkušenj v robotiki, spoznavati umetno inteligenco ter tehniko v splošnem skozi odkrivanje 

RoboCup iger ter aktivnosti ter vzpostavlja globlje zanimanje za znanost in tehnologijo. 

RoboCup Jr. je oblikovan tako, da dovoljuje prilagodljive operacije, čeprav ves čas vzdrţuje 

filozofijo ter kvaliteto robotskih gibanj.  

 Ko gledamo na RoboCup Jr. kot na izobraţevalno raziskovalni sistem, moramo 

pomisliti na določene zadeve, kot so organizacija učnih izkušenj. Teorija učenja, na kateri 

sloni, je konstruktivistična. Učenje naj bi potekalo skozi oblikovanje, saj študentje oblikujejo 

robote ter programsko opremo. Lahko se učijo tudi skozi tekmovanja, saj so študentje 

izpostavljeni nepredvidljivim situacijam, na katere niso pripravljeni. Skozi tekmovanja se 

naučijo, kako odreagirati v nepričakovani situaciji. Tudi zaradi narave teme, ki je oblikovati 

nogometno ekipo, so študentje visoko motivirani za delo na projektu. Poleg tega, je cilj 

oblikovati nogometno ekipo, ki je dobro definiran cilj v glavah posameznega študenta.  

 Pri oblikovanju robota so morali paziti na različne dejavnike. Te dejavnike so razdelili v 

kategorije: igra, velikost, nadzor ter ţoga. V delu igre, kjer so se osredotočili na uro treninga, 

so morali vključiti tekmovanje v hitrosti ter natančnosti posameznega robotovega trenutka. Ta 

kategorija je razdeljena na nekatere podkategorije, kot so tek po igrišču ter hiter tek na travi 

preko ovir. V kategoriji prosti strel gre za tekmovanje na točnosti ter hitrosti brcanja ţoge v 

gol. Pri podaji v avt pa gre tekmovanje v natančnosti brcanja ţoge v določene dele zunaj črte. 

Konec črte je označen s številkami za vsakih 5 do 10 centimetrov. Robot bo brcnil ţogo iz 

centra kroga, ter zadel določene dele igrišča. Ponujena nam je tudi učna ura iz učenja 

kazenskih strelov, enajstmetrovk. V igri ena na ena, nam je prikazana igra nogometa z enim 

robotom v ekipi,tako da se pri tem lahko naučimo ter pridobimo zmoţnosti igranja igre 

nepretrgoma. V igri dva na dva igramo nogomet z dvema robotoma v ekipi. Pri tem se 

naučimo osnov skupinskega dela ter raznolikosti dela z večjim številom robotom. Pri igri tri 

na tri nam prikaţe tri robote v ekipi. Pri tem se lahko učimo ter uţivamo v nedvoumnem 

timskem delu. Nogometna igra s petimi roboti v ekipi pa nam pokaţe izkušeno timsko delo 

robotov.  

 Veliko nastavitev iger lahko predvidimo na osnovi potreb in omejitev, s katerimi s 

srečamo pri oblikovanju. Vse je definirano z določenimi prilagoditvami, kar omogoča širok 

krog ljudi, ki sodelujejo. Tudi nogomet lahko reguliramo ter s tem damo moţnost večjemu 

številu šol, da igrajo nogomet. Pri kreiranju polja moramo paziti, da upoštevamo širino polja, 

ki je lahko največ osem krat večja od premera robota, dolţina pa šestnajstkrat. Širina gola naj 
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bo štirikrat večja od premera robota in manj kot polovica širine igrišča. Premer kroga na 

sredini naj bo dvakrat večji od premera robota.  

 Sodelujoči lahko nadzirajo robota z uporabo infrardeče ali radio komunikacijske 

naprave. Več poudarka je bilo podanega na strojno, kot na programsko opremo. Udeleţenci 

lahko nadzorujejo le del oziroma omejeno število robotov. Vse to nam nudi zanimivo 

izkušnjo v človeško–robotski kombinaciji. Robot naj bi bil popolnoma avtonomen.  

 Imamo tudi različne ţoge, ki jih lahko uporabimo. Prva je tradicionalna golf ţogica s 

specifično barvo. Ta je uporabna v mali ligi. V infrardeči ţogi so infrardeči svetlobni signali, 

ki so vgrajeni v ţogo. S to ţogo robot lahko išče ter sledi ţogi z uporabo infrardečih 

senzorjev. S tem občutno zmanjšamo breme programiranja avtonomnih robotov. Obstajajo pa 

še druge ţoge, ki se lahko uporabljajo za določeno ureditev RoboCup Jr. 

 Simulacija robotske lige lahko uporabi simulator, ki je kompatibilen z nekaterimi 

realnimi robotskimi programi. Ta simulacija predstavlja vseh enajst igralcev, simulatorjev 

RoboCup Jr., ki je oblikovana za učenje osnovnih veščin z uporabo manjšega števila robotov. 

Večji poudarek je na usklajenosti s pravilnimi robotskimi ligami, tako da laţje naloţimo 

navodila ter zahtevo za pripomočke. Uporabo robota lahko vidimo na spodnji sliki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 28: RoboCup Jr. [37] 
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 RoboCup Jr. je primer, kako otroci lahko upravljajo s programi. Tak simulator je lahko 

uporabljen v šolskem programu. Čeprav je RoboCup Jr. namenjen predšolskim otrokom, 

osnovnošolcem ter srednješolcem, ga lahko uporabimo tudi na fakulteti. To lahko naredimo 

na dva načina. Prvič, univerzitetne raziskave so pokazale, da lahko uporabijo RoboCup Jr. kot 

izobraţevalno raziskovanje. V tem primeru je cilj raziskave razumeti učinkovite metode 

izobraţevanja in uporabo RoboCup Jr. kot eksperimenta. Drugič, univerzitetni tečaj dela je 

lahko oblikovan, da vključi RoboCup Jr. kot glavno projektno–orientirano izobraţevanje ter 

razpotegne projekt tudi na srednje šole.  

 RoboCup Jr. je oblikovan za različne izobraţevalne potrebe ter nam nudi idealno 

platformo za tako delo. Njegovo nadaljnje razvijanje bo zanimivo, saj bodo vgrajene 

izobraţevalne teme, ki bodo poudarjale predvsem konstruktivističen pristop [1]. 

 

3.13. Programiranje 

 

 Nikoli ni bilo lahko poučevati programskih jezikov v osnovnih ali srednjih šolah. Ta 

predmet je zelo abstrakten in vaje, ki so na voljo učencem so nezanimive. Učitelji so 

poskušali uvesti različne pristope, da bi učencem olajšali učenje. Z razvojnega vidika je 

okolje, kjer se učimo programirati razdeljeno na dva vidika: okolje, kjer imamo samo tekst ter 

okolje, ki je grafično oblikovano z ikonami. Večina okolij, ki so namenjena programiranju, je 

prvega tipa. Programski jeziki so napisani v angleškem jeziku, kar študentom, katerih prvi 

jezik ni angleščina povzroča velikokrat teţave. Grafično programiranje pa omogoča gradnjo s 

pomočjo različnih likov in pri tem nimamo več opravka s pisanjem teksta.  

 Tako je nastal tečaj, ki je osnovan na grajenju robotov ter ima moţnost oblikovanja 

struktur, znotraj katerih je predstavljen programski jezik. Delo s takim robotom je za učence 

veliko bolj zanimivo. Cilj tega projekta je, da se študentje skozi oblikovanje robotov naučijo 

osnovne koncepte programiranja pri sestavljanju posameznih delov robotov. Pri oblikovanju 

robota si lahko pomagajo s pomočjo učnih pristopov, ki so grajeni na orodju spletnega 

dnevnika. S tem postane učno okolje še bolj zanimivo za učenje. Po predstavitvi teorije 

programiranja, učitelji študentom podajo različne primere. Taki problemi spodbujajo študente 

k samostojnemu zbiranju informacij in raziskovanj ter skupinskemu delu. Pri tem se naučijo 

deliti odgovornost med reševanjem problema samega. Celoten proces pa mora biti opisan v 

spletnem dnevniku. 
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 Celotno učenje je oblikovano na problemskem učenju. Ko oblikujemo posamezne 

primere ter podamo nekatere informacije ter vire, se učencem odpre moţnost za neodvisno 

preiskovanje ter reševanje problemov. Namen učnega procesa je naučiti učence pridobiti 

znanje ter oblikovati sposobnosti, ki so povezane s problemom. Učiteljeva naloga je primerno 

oblikovati problem, ki si ga zamislijo. V nadaljnjem delu je njihova naloga biti vodnik, ki 

nudi pomoč, podporo in ter usmerja na poti. S tem lahko učenci doseţejo objektivno učenje.  

 Aplikacija imenovana Računalniško medmreţje s kooperativnim učenjem (ang. 

Computer Network Supported Cooperative Learning) podpira ter spodbuja različne oblike 

učenja na medmreţju, kot so elektronska pošta, elektronska oglasna deska (ang. Bulletin 

Board System – BBS [40]) ter klepetalnice. Vse to nam omogoča krasne moţnosti za 

skupinski razgovor ter interakcijo med samim učnim procesom. Tak način učenja spodbuja 

nastajanje znanja skozi interaktivne razgovore in je veliko bolj učinkovito kot učiteljevo 

podajanje rešitev. 

 Spletni dnevnik je uporabniku prijazen sistem za objavljanje različnih člankov. 

Posameznikom omogoča pisanje dnevnika, razpravljanje ter shranjevanje slik. Vsaka 

publikacija je shranjena ter prikazana v časovnem zaporedju kot spletni časopis. Uporabniki 

dnevnika imajo več časa za prebiranje vsebine člankov ter čutijo manj pritiskov pri 

komunikaciji.  

 Prevladujoča programska jezika, ki jih uporabljajo v srednjih šolah sta Basic in C. Pisna 

oblika teh jezikov zahteva visoko abstraktno mišljenje in študentje teţko razumejo koncepte 

programiranja. Z oblikovanjem robota pa imajo moţnost manipulacije oblikovanja različnih 

dejanj v programu. Ta aktivnost naredi tečaj bolj zanimiv. Primera takih aplikacij sta 

Parallax`s Basic Stamp ter Lego Mindstorms NXT. Ta orodja vključujejo bogate materiale 

namenjene ustvarjanju, preprosto razvojno okolje, podrobna navodila ter popolne internetne 

vire. Ker srednješolci nimajo še dodobra razvitih mehaničnih ter električnih znanj, jim 

robotika ni dobro poznana. Pri aplikaciji spoznajo le funkcije modula, naučijo se oblikovati 

robota ter manipulirati z operacijami.  

 Namen celotnega procesa je ustvariti problemsko učenje s pomočjo aplikacije 

računalniško medmreţje. Dnevnik je uporabljen kot poskusna platforma za opisovanje 

uporabljenih strategij z računalniškega medmreţja. Lego NXT konstrukcija robota je 

uporabljena kot učni pripomoček. Poleg vseh teh pripomočkov so oblikovani problemi, za 

katere morajo študentje oblikovati rešitve. 



Tjaša Prek: Zabavno izobraţevanje. Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

 

55 
 

 Poskusna verzija tečaja je bila izvedena v prvem letniku študija. Študentje, ki so 

sodelovali v poskusu, niso imeli nobenih predhodnih izkušenj s programiranjem ali 

programskimi jeziki. Vsak izmed študentov je dobil set Lego NXT ter računalnik za pisanje 

programa. Oblikovali so heterogene skupine, kjer so upoštevali tudi predhodne doseţke. Po 

dveh tednih dela so imeli moţnost menjave članov v skupini.  

 Predavanja ter aktivnosti so sledile v naslednjem vrstnem redu. Najprej so predstavili 

cilj programa ter predstavili uporabo spletnega dnevnika za pisanje doseţkov, oblikovanje 

vsebin ter komentarjev pa končani lekciji v procesu. Nato je sledila predstavitev Lego NXT 

9797 ter osnove grajenja in oblikovanja. V tretjem delu je sledila predstavitev programske 

opreme NXT–G, katere grafični vmesnik je prikazan na spodnji sliki. NXT-G je grafično 

oblikovan programski jezik, kjer študentje lahko pišejo program z interaktivnim pristopom, ki 

je podoben grajenju kock. Na ta način se ne samo zmanjša teţavnost pisanja programov, tudi 

študentje se laţje koncentrirajo na reševanje problema samega. V četrtem delu je sledila 

predstavitev vhodno/izhodnih komponent. Na koncu pa so učitelji predstavili štiri različne 

aktivnosti, ki jih morajo učenci oblikovati za rešitev naloge. Te aktivnosti so: oblikovati 

robota za tekmovanje s sumo borcem, oblikovati robota za vlečenje vrvi, oblikovati robota, ki 

bo predstavljal ljubitelja hitrosti za uporabo v dirkalnem avtomobilu ter oblikovati robota, ki 

se lahko povzpne na hrib. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 29: NXT - G okolje za razvoj projekta 
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 Prvi del je bil namenjen teoretični predstavitvi, s preprostimi vajami za boljše 

razumevanje. Potrebno je oblikovati osnovno znanje ter sposobnosti za oblikovanje robota. 

Druge del je bil namenjen reševanju problema, kjer je bila dana moţnost za timsko delo. 

Učiteljeva naloga je bila predstavitev teme ter problema. Najprej so morali študentje razdeliti 

problem na podprobleme, raziskati moţne rešitve ter opisati svoje napredovanje ter analizo v 

dnevniku.  

 Nato je bilo potrebno raziskati rešitve ter narisati robota za vsak podproblem. Risanje 

mora vsebovati vse moţne rešitve, prednosti ter slabosti, vse pa mora biti opisano na spletnem 

dnevniku. Ko so razdelili podprobleme, je vsak izmed članov skupine dobil svojo nalogo. Prvi 

član je naredil glavni program, drugi je sestavil robota, tretji je zadevo testiral ter odpravljal 

napake, ki so se pokazale pri testiranju. Vsi ti problemi ter napake pa so morale biti 

odpravljene in naloga na koncu testirana. Končno poročilo so objavili v spletnem dnevniku, 

kar je prikazano na spodnji sliki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vse skupaj je trajalo nekaj tednov. Študentje lahko svoje delo nadaljujejo z izmenjavo 

idej, vprašanji ter predlogi v spletnem dnevniku. Na koncu sledi predstavitev izdelka, s 

predstavitvijo teorije, ki so jo uporabili ter postavljanjem vprašanj. Učitelji za oceno 

upoštevajo več dejavnikov, ne samo končnega izdelka.  

Slika 30: Poročilo na spletnem dnevniku 
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 Z uporabo Lego NXT so bili doseţeni dobri rezultati ter pozitivna motivacija za učenje. 

Študentje so kmalu razumeli osnovne strukture programiranja ter koncepte. S tem projektom 

pa so dosegli napredek na področju neodvisnosti, saj so študentje postali samostojni za 

raziskovanje novih znanj. Spletni dnevnik je postal idealna platforma za medmreţno 

kooperativno učenje [11]. 

 

3.14. Učenje s pomočjo uporabe mobitela  

 

 Mobilne naprave so postale del vsakodnevnega okolja ter počasi del izobraţevanja. S 

pomočjo mobilnih trendov so pokazali, da učenje ne sodi samo v učilnico. Na svetu je v 

uporabi štirikrat več mobilnih telefonov kot osebnih računalnikov. Vse pogostejša je uporaba 

iPod-a. Tu so vključene avdio ter video vsebine, govor, intervjuji, glasba ter vse kar je 

povezano z multimedijskimi aplikacijami. Ena izmed najbolj pomembnih karakteristik pri 

razvijanju orodja je, da učenci radi igrajo ter pojejo. Med različnimi dejavnostmi, ki so bile 

izbrane za razvoj nove aplikacije so tudi karaoke. Karaoke so orodje, ki so ga vključili v 

učenje angleškega jezika. S tem so dosegli povečanje uporabe ter sprejem orodja samega kot 

pripomočka za učenje.  

 Mobilni telefoni ter brezţične naprave še vedno naraščajo po uporabi, še posebno med 

mladimi. To nam omogoča nove moţnosti, priloţnosti ter izzive. Učenje angleščine zahteva 

aktivnost. Četudi poznaš vse učne nasvete, ampak jih sam ne začneš izvajati, ne doseţeš 

ničesar. Če ţeliš tekoče govoriti angleško, moraš uvesti nekaj sprememb v svoje ţivljenje. 

Med te spremembe lahko prištejemo: branje angleške knjige, poslušanje angleških posnetkov, 

pisanje sporočil v angleškem jeziku ter razmišljanje o sestavi prebranih stavkov.  

 Največji problem pri učenju ter poučevanju angleščine kot tujega jezika je, da si vsi 

učenci ţelijo dobro govoriti angleško, pri tem pa večina ne ţeli zapravljati svojega prostega 

časa, da bi se posvetila učenju. Problem je tudi v tem, da enkratno učenje z veliko vloţenega 

časa ne prinese veliko znanja, vsakodnevne aktivnosti pa doprinesejo veliko k znanju. 

Potrebno je delati na motivaciji. Svoje učenje lahko spodbudimo, če si kupimo dober slovar, 

se izogibamo napakam, pravilno naglasimo, pridobimo jezik v moţgane z branjem ali 

poslušanjem različnih stavkov v angleškem jeziku, katere lahko zasledimo preko gledanja 

televizije, prebiranjem video vsebin, ki so prikazane na spodnji sliki (slika 31), ali z branjem 
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knjige. Prvo učenje jezika poteka skozi komunikacijo. Najbolj osnoven princip komuniciranja 

pri učenju je govor ter poslušanje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Sistem, ki so ga razvili je na razpolago ves čas in vsakomur, ki ima ustrezno brezţično 

napravo (PDA, mobilni telefon, itd.). Uporabniki lahko komunicirajo na dva načina: medtem, 

ko so povezani na svetovni splet ali medtem, ko niso povezani na svetovni splet. Ko 

uporabnik dela povezan na svetovni splet, lahko prenese lekcije, domače naloge ter izpite in 

se kasneje lahko uči kjerkoli in kadarkoli, seveda brez povezave. Učitelji ne hodijo 

vsakodnevno v šolo samo poučevati, ampak je njihova naloga tudi navdušiti učence nad novo 

nastalo tehnološko opremo ter njeno uporabo.  

 Napredki v tehnologiji neizogibno prinašajo napredne moţnosti pospeševanja učenja ter 

oplemenitijo izkušanje posameznih učencev. Novo razvito orodje omogoča: 

Slika 31: Video vsebine na mobilnem telefonu 
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- nalaganje lekcij, ki pomagajo učencem, da se naučijo osnove angleškega jezika preko 

interneta ali preko mobilnih naprav 

- osnove sintakse stavkov (tekst) 

- vaje naglaševanja, kjer učenci lahko slišijo pravilno naglašanje posameznih besed 

- vaje naglaševanja, kjer učenci lahko posnamejo svoje naglaševanje ter če je moţno, 

primerjajo s pravilnim odgovorom 

- video vsebine, kjer uporabniki lahko gledajo ter poslušajo kratke dialoge 

- oblike ocenjevanja, kjer podajo oceno videnih video vsebin 

- sodelovanje v praksi, kjer štirje učenci lahko vstopajo z vprašanji ter odgovori 

- osnovanje dialogov ter ustrezne aktivnosti povezane z nastajanjem dialoga 

- igre, ki pripomorejo k učenju (vislice) 

- klepet (tekst in glas) preko brezţične povezave med napravami, ki omogočajo učenje 

pisanja tega jezika 

- karaoke, katerih uporaba je prikazana na spodnji sliki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 32: Karaoke: novo orodje za učenje 
angleščine 
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 Pri učenju jezika je zelo pomembno, da smo pozorni na motivacijo, uporabo dobrega 

slovarja, naglaševanju, prepoznavanju besed, tako glasovno kot tekstovno ter da uporabljamo 

pravilno obliko jezika in se izogibamo napakam. To je glavni ključ pri učenju jezika, saj je 

jezik najprej slišan, ko začnemo komunicirati. Karaoke so ena izmed aktivnosti, ki so jo 

učenci sprejeli v svoj sistem.   

 Učenci, ki so bili vključeni v raziskavo, so povedali, da ima okolje za učenje angleščine 

z uporabo mobilnih telefonov drugačne karakteristike kot klasično učenje. Te karakteristike 

obogatijo njihovo učenje ter ga naredijo bolj zabavnega. Nekateri izmed njih so se poistovetili 

s poskusom, ker je vse to naredilo učenje laţje, poenostavljeno ter sodelovalno. Pričakovali 

so, da bo poskus v uţitek ter zabaven. To so tudi dočakali, saj jih je zanimal dvig kvalitete 

učenja ter poteze učenja angleščine preko mobilnega telefona. Ti občutki motivirajo učence, 

zato so poskus vzljubili, se z njim poistovetili ter verjamejo v njegov uspeh. 

 Najpomembnejša karakteristika tega sistema so karaoke. To je pomembno zato, ker 

mladi ljudje dajejo velik pomen glasbi. Tako učenje angleščine poteka v naravnem okolju. Pri 

tem lahko uţivamo v petju sami ali pa v druţbi prijateljev. Angleščine se tako učimo 

preprosto in učinkovito [8]. 

 

3.15. Igra življenja 

 

 Učimo se skozi celo ţivljenje, kaj pa nas v ţivljenju čaka, običajno ne moremo 

predvideti. V času otroštva ter najstništva nas čaka šolanje, nato izbira poklica, poroka ter 

otroci in na koncu upokojitev. V ţivljenju moramo sprejeti veliko različnih odločitev. Kakšno 

šolo bomo obiskali, kakšen poklic bomo izbrali, kam gremo na dopust, s kom se bomo 

poročili, itd. Vse te odločitve vplivajo na naše ţivljenje ter ga spreminjajo. Skozi te odločitve 

v ţivljenju nas popelje računalniška igra imenovana Igra ţivljenja (ang. The Game of Life), 

katere naslovna stran je prikazana na spodnji sliki (slika 33).  
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 Igro ţivljenja lahko igra od dva do šest igralcev. V glavnem meniju lahko izbiraš med 

različnima igrama. Igraš lahko klasično igro ali pa razširjeno igro. Klasična igra je popolna 

implementacija originalne igre. Cilj te igre je priti do upokojitve ter zasluţiti skozi igro veliko 

denarja. Skozi igro zbiraš kartice ţivljenja, katere na koncu igre zamenjaš za denar. Pri 

razširjeni igri pa so kartice ţivljenja nadomeščene s kratkimi igrami. To so igre, ki ti dajo 

moţnost zasluţiti denar, ko prideš na polje ţivljenja. Lahko se tudi maščuješ svojim 

soigralcem v igri. Vrtalka bo določila ceno hiše, katero moraš prodati ob upokojitvi. Cilj igre 

je enak prejšnji, klasični igri, s čim več denarja priti do konca igre ter se upokojiti.  

 V klasični igri si je najprej potrebno izbrati avto, ki nas bo popeljal skozi igro ter nato 

igralca, ki nas bo predstavljal v igri. Nato dodamo soigralce. Če igramo sami, je naš soigralec 

kar računalnik, ki ravno tako sodeluje z enim avtomobilom. Ko igro igrata dva igralca, 

računalnik ne doda svojega igralca. Ko začnemo igrati igro, je na zaslonu prikazana pot po 

kateri se bomo peljali, vrtavka, ki jo zavrtimo za premikanje po poti, prepotovana pot skozi 

potovanje ter igralci in njihov zasluţek, ki so si ga pridobili skozi igro. V igri lahko tudi 

zavarujemo svoje imetje, kot so avto in hiša, imamo pa tudi moţnost kupovati delnice. 

Zavarovanja nam pomagajo v primeru nesreče, saj tako dobimo povrnjeno škodo od 

zavarovalnice. 

Slika 33: Glavni vmesnik za dostop do igre 
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 Skozi igro se pomikamo s pomočjo vrtalke. Najprej je potrebno zavrteti vrtalko, da 

določimo vrstni red igranja. Nato sledi izbira: študij ali kariera. Če izberemo študij, moramo 

vzeti v banki posojilo. Ko izberemo kariero, takoj določimo, kaj bomo po poklicu ter našo 

plačo. Kariero ter plačo izberemo naključno z izbiro kartice. Če ne izberemo študija, se nam 

število različnih sluţb zmanjša in imamo tako manjšo paleto izbire sluţbe. Če izberemo študij 

je pot nekoliko daljša in draţja. Potrebno je kupiti knjige, narediti vse izpite ter na koncu 

diplomirati. Sedaj šele sledi izbira kariere ter določitev plače. Ko se peljemo skozi igro, se 

ustavimo na vsakem plačilnem dnevu, ki se ponavlja v enakih razdaljah. Za vsak plačilni dan 

se nam račun poveča. Sledi zaroka ter nato poroka. Pri poroki je tvoja naloga izbrati nevesto 

ter darila. Višina darila je odvisna od številke na vrtavki, ki jo zavrtiš. Naslednja postaja je 

izbira hiše, v kateri boš ţivel. Kakšno hišo si boš privoščil je odvisno od tvoje plače. Če imaš 

višjo plačo, si lahko privoščiš dvorec, če je tvoja plača nizka pa samo skromno kolibo. Skozi 

igro te čakajo različne odločitve kot so: premestitev v drugo sluţbo, prometna nesreča, izguba 

sluţbe, prekvalifikacija, itd. V igri dobiš tudi otroke, za katere moraš poskrbeti. Narediti jim 

moraš otroško sobo ter jih šolati, vse to pa od tebe zahteva denar. Če imaš dovolj denarja, si 

lahko privoščiš vikend, sponzoriraš razstavo, si najameš sluţinčad ali odpotuješ v Egipt na 

počitnice. Nekatere stvari si lahko izbereš, nekatere pa so nujne za preţivetje in te si moraš 

enostavno plačati. Med stvari, ki so nujne za preţivetje spadajo operacije, dodatno šolanje 

zaradi izgube sluţbe, plačevanje davkov, prometnih kazni, itd. Vse to nam prinašajo polja, ki 

oblikujejo celotno pot do upokojitve. Če pristanemo na takem polju, moramo nalogo sprejeti. 

Igra pa nima samo ene poti, da bi prišel do konca. Veliko je kriţišč, kjer se moramo odločiti 

kam bomo šli. Ta kriţišča nam predstavljajo odločitve v ţivljenju, ki so lahko dobre ali slabe. 

Ko pristanemo na polju ţivljenje, dobimo kartico ţivljenja. Pri tem so vključena tudi polja, 

kjer se nam pridruţijo otroci. Te kartice zamenjamo na koncu igre za denar.  

 Igra se konča, ko se vsi igralci upokojijo. Pri upokojitvi si lahko izberemo ţivljenje v 

milijonarskem dvorcu ali na podeţelju. Na koncu se prešteje denar, ki si ga pridobimo skozi 

igro in najbogatejši dobi še štiri kartice ţivljenja. Pri končni vsoti se upošteva kupljena hiša, 

ki jo ob upokojitvi prodamo, delnice, ki si jih pridobimo skozi igro ter vse naloţbe, v katere 

smo investirali denar. Če imamo na koncu dva igralca z enako vsoto denarja, vsak naključno 

vzame še dve kartici ţivljenja. Na vsaki kartici je določeno število denarja. Tisti, ki ga zbere 

več, je zmagovalec igre.  

 Igra je za uporabo preprosta. Namenjena je otrokom od devetega leta starosti, zanimiva 

pa je tudi za starejše ljudi. Igra nam prikaţe, kaj vse nas v ţivljenju lahko čaka na preprost 
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način, skozi potovanje po poti. Tako dobimo pogled, kaj se nam lahko zgodi in kakšne 

odločitve nas čakajo v ţivljenju. Seveda pa to niso vse odločitve, ki jih sprejmemo v ţivljenju, 

je še veliko manjših. Tu so prikazane le nekatere, a le–te so v našem ţivljenju zelo pomembne 

[28]. 
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4. Zabavno izobraževalni sistemi na socialnem omrežju 

 

 Dandanes je vse večja uporaba socialnih omreţij kot so Facebook ali Twitter. Ljudje jih 

uporabljajo predvsem za povezovanje med ljudmi, komunikacijo ali sprostitev po napornem 

dnevu. Na socialnih omreţjih pa lahko najdemo tudi igre, ki so namenjene predvsem zabavi in 

sprostitvi. Vendar če pogledamo bolj natančno, lahko opazimo, da imajo te igre tudi 

izobraţevalno funkcijo. Vendar igre niso namenjene predšolskim otrokom, uporabili bi jih 

lahko tudi v osnovnih šolah. Vendar na ţalost je starostna meja za dostop do teh iger 15 let. 

Pri pregledu iger se moramo osredotočiti na igro samo in njeno zabavno izobraţevalno 

funkcijo. V naslednjih podpoglavjih so opisane nekatere igre, ki imajo poleg njihovega 

osnovnega namena zabavati in sprostiti ljudi tudi izobraţevalno funkcijo. 

4.1. Restaurant City 

 

 Igra Mesto restavracij nam prikazuje delovanje restavracije. Igra zahteva, da 

opremimo restavracijo, najamemo osebje, naredimo meni, kupujemo sestavine,itd. Gostje, ki 

prihajajo v našo restavracijo so naši prijatelji na Facebook–u. Nekatere od njih tudi zaposlimo 

kot osebje v restavraciji.  

 Na začetku zaposlimo sebe kot vodjo in kuharja restavracije. Seveda je naša naloga 

najprej najeti natakarja. Tega izberemo izmed treh prijateljev, ki jih imamo na Facebook–u. 

Najprej jih je potrebno obleči ter jim določiti funkcijo v restavraciji. Za začetek so na 

jedilniku tri jedi, ki jih lahko ponudimo strankam. Svoji restavraciji določimo delovni čas. V 

tem času stranke prihajajo v restavracijo ter naročajo jedi. Hrano lahko izbirajo z jedilnika, ki 

je sestavljen predhodno. Vendar vseh jedi ne moremo postreči. Postreţemo lahko samo jedi, 

za katere smo zbrali sestavine. Vsak dan dobimo novo sestavino, ki jo uporabimo v svojem 

jedilniku. Poleg dobljene sestavine imamo tudi trţnico, kjer so vsak dan na voljo tri drugačne 

sestavine, ki jih potrebujemo za sestavo jedilnika. Ko dobimo vse sestavine za jed, lahko jed 

ponudimo v restavraciji. Vendar to še ni konec, saj jed lahko izboljšamo, če ji dodamo še 

dodatne sestavine. Le-te lahko dodamo, ko smo jed ţe ponudili na jedilniku. Sestavine, ki jih 

dodamo jedi, pa so ţe določene.   

 Potrebno je tudi opremiti restavracijo. Najprej je potrebno dodati štedilnik, nato mize, 

stole, pomivalno korito, toaletne prostore,hladilnik, ţar, itd Igra je razdeljena po stopnjah. Na 
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vsaki stopnji je potrebna nadgradnja. Kasneje dobimo tudi svoj vrtiček, kjer lahko pridelamo 

svojo zelenjavo, saj je to veliko ceneje, kot kupovanje dragih stvari na trţnici. S časoma 

restavracija postane premajhna za vse ljudi, zato jo je potrebno razširiti. Pri tem jo je potrebno 

dodatno opremiti in zaposliti dodatno osebje. Koliko oseb je zaposlenih v restavraciji, je 

odvisno na kateri stopnji igre se nahajamo. Oblika restavracije ter opremljenost je prikazana 

na spodnji sliki. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Taka preprosta igra nam prikaţe, kaj vse potrebujemo, da lahko vodimo restavracijo. Pri 

tem spoznamo, da moramo v restavraciji zaposliti kuharja, natakarja, čistilko ter točaja. 

Vedno moramo paziti, da imamo pravo razmerje zaposlenih v restavraciji. Ne bi bilo dobro, 

če bi imeli samo natakarje, pa nobenega kuharja. Taka restavracija bi bila neuspešna in 

propadla. Ko oblikujemo svojo restavracijo, spoznamo predmete, ki jih v restavraciji 

potrebujemo. Spoznamo tudi, da restavracija potrebuje kuhinjo, kopalnico, prostor za goste, in 

točilnico. Oblikujemo si lahko tudi svoj vrt, kjer sprejemamo stranke. Lahko ga okrasimo z 

različnimi drevesi. Ko sestavljamo jedilnik, spoznamo različne vrste hrane. Jedilnik je ločen 

na štiri področja, predjed, glavna jed, sladica ter pijače. Vsaka jed je predstavljena s sliko, 

imenom jedi ter s slikami ţivil, ki jih potrebujemo za to jed. Če poloţimo miško na sliko, pa 

Slika 34: Primer restavracije 



Tjaša Prek: Zabavno izobraţevanje. Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

 

66 
 

lahko vidimo, kako se to ţivilo imenuje. Tako spoznamo jedi, ki jih streţejo v restavracijah 

ter ţivila, ki sestavljajo te jedi. Paleta jedi je zelo pestra in raznolika.  

 Na začetku je v restavraciji postreţena le hitra hrana, kasneje dodamo še pizzerijo, 

smuttie bar, itd. Več stvari kot lahko ponudimo, bolj zanimivi smo in vedno več strank 

imamo. S tem si širimo dober glas in imamo večji zasluţek. Če imamo dovolj dober zasluţek, 

lahko kupimo več različnih sestavin, oblikujemo bolj pester jedilnik ter ohranjamo dobro ime 

in veliko število strank. Vse to je v igri nagrajeno [36].  

 

4.2. Fronter Ville 

 

 Fronter Ville je igra, ki nam prikazuje ţivljenje na posestvu. Postavljeni smo v vlogo 

posestnika, ki skrbi za ţivali ter pridelke ter z njimi trguje. Vseskozi nam ob strani stoji sosed 

Jack, ki je izkušen posestnik in nam daje napotke, da se laţje prebijemo skozi teţave in 

prepreke, ki nas pestijo, ko se podamo na pot vodenja posestva.  

 Na začetku igre si postavljen na posestvo, ki je zapuščeno. Zarasla ga je trava in 

drevesa, čakajo te zapuščene kokoši, izgubljena ovca ter voz. Najprej je potrebno posestvo 

očistiti in nahraniti ţivali. Za vsako dobro opravljeno nalogo nas sosed Jack nagradi. Ko 

očistimo del posestva, moramo narediti prostor za vrt, kjer bomo lahko sejali različne 

poljščine. Na začetku imamo na voljo samo nekaj različnih poljščin, vendar z uspešnim 

napredovanjem skozi igro pridobimo moţnosti za vse širši izbor poljščin, ki jih lahko sejemo. 

Poljščine, ki jih posadimo, nam prinesejo zasluţek. Kupiti si moramo tudi hišo. Najprej si 

moramo pripraviti prostor, kjer bo hiša stala in nato posekati drevesa, da jo lahko zgradimo. 

Spodnja slika nam prikazuje ţe delno obdelano posestvo (slika 35). Na njej vidimo hišo, vrt, 

ţivali, za katere je potrebno poskrbeti ter še neobdelano zemljo v ozadju. 
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  Na voljo imamo tudi trgovino, v kateri lahko kupimo veliko stvari. V trgovini lahko 

kupimo hišo ter poslopja, ki stojijo na posestvu, ograje, fontane, korita, semena za pridelke, 

drevesa, ţivali ter hrano. Trgovina nam ponuja vse, kar potrebujemo za obdelovanje posestva. 

Na posestvu lahko gojimo tudi vrtnice. Sadike za vrtnice kupimo v trgovini. Vendar pa nam 

vse stvari niso na voljo takoj. Igra se odvija po stopnjah in z vsako stopnjo nam je dosegljivih 

več stvari. Predmeti nam omogočajo laţje obdelovanje zemlje, hranjenje ţivali, postavljanje 

ograje, itd. Vendar pa včasih ni dovolj samo denar, da lahko kupujemo v trgovini. Pri 

postavljanju objektov potrebujemo tudi les, ki ga pridobimo s sekanjem dreves. Na posestvo 

pa se zatečejo tudi ranjene ţivali, katerim moramo pomagati. Za vsako ranjeno ţival imamo 

spisek nalog, kaj je potrebno narediti da se bo ţival pozdravila. Posestvo moramo braniti pred 

plenilci. Ko se prebijamo skozi gozd ali ko čistimo travo, lahko naletimo na lisico, medveda 

ali bobra, ki nam ţelita uničiti posestvo. Te ţivali je potrebno odstraniti s posestva.  

 V tej igri spoznamo kako izgleda delo posestnika. Poskrbeti moramo za ţivali ter 

rastline. Ţivali morajo imeti vodo ter hrano. Skozi igro lahko tudi vidimo, kako ţivali rastejo 

in se spreminjajo, če za njih skrbimo pravilno. Spoznamo ţivali, ki običajno ţivijo na 

posestvu, kot so kokoši, ovce, prašički, krave, konji, gosi,itd. Za vse te ţivali pa je potrebno 

skrbeti, da ne poginejo. Vsaka ţival je v trgovini prikazana s sliko. Pri sajenju poljščin 

spoznamo rastline, ki se običajno gojijo na kmetijah ali posestvu. Med te rastline spadajo 

Slika 35: Primer posestva 
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buče, krompir, ţita, zelje, itd. Vse te rastline pa je potrebno ob pravem času pobrati z njive, 

saj nam sicer zgnijejo. Vsaka rastlina je prikazana s sliko in ima opisan čas rasti. Tudi drevesa 

so prikazana s sliko. Na sliki je v ozadju drevo, v ospredju pa je naslikan sadeţ. Tako lahko 

vidimo, kako izgleda drevo ter sadeţ drevesa. Če nam rastlina zgnije, potem ne dobimo zanjo 

denarja. Skozi igro spoznamo tudi poslopja, ki so običajno postavljena na takem posestvu. 

Tako spoznamo hlev, skedenj, kokošnjak, itd. Tudi tu je vsak objekt prikazan s sliko. Tako 

drevesa, kot poljščine in ţivali lahko opazujemo pri rasti ter razvijanju. Pri poljščinah je zelo 

nazorno prikazano, kako poteka njihova rast.  

 Čeprav je posestvo na začetku zapuščeno ter zanemarjeno, ga lahko z malo truda 

preoblikujemo. Z vsako nadaljnjo stopnjo ga nadgrajujemo ter spoznavamo nove rastline, 

ţivali, poslopja na kmetiji, itd. Z dobrim gospodarjenjem lahko doseţemo dobro poslovanje 

posestva [27]. 

 

4.3. Farm Ville 

 

 Farm Ville je igra, ki nam prikaţe kako lahko kmetujemo. Postavljeni smo na kmetijo, 

ki je pripravljena za obdelovanje. Naša glavna naloga ter skrb je urejanje vrta ter oblikovanje 

sadovnjaka. Skozi igro se naša kmetija širi, vsaka razširitev pa nam prinaša nov naziv v 

kmetovanju. 

 Naša prva naloga v igri je oblikovati vrt. Poljubno si oblikujemo gredice, na katerih 

bomo sadili sadje zelenjavo, ţita in cvetlice. Sprva začnemo s preprostim kmetovanjem ter 

rastlinami, ki hitro zrastejo. Na spodnji sliki lahko vidimo nekatere rastline, ki rastejo na vrtu 

ter sadovnjak (slika 36). Vsakič, predno posejemo novo zelenjavo ali sadje, moramo zemljo 

predhodno obdelati. Pri kmetovanju je potrebno biti zelo pazljiv, saj se nam lahko zgodi, da 

rastline zgnijejo. Takrat ne samo da ne dobimo denarja za uspešno prodano rastlino, celo 

izgubimo nekaj denarja. Z napredovanjem skozi igro, lahko posejemo vse več različnih 

rastlin. Oblikujemo si tudi svoj sadovnjak. Tako semena kot drevesa lahko kupimo na trţnici. 

Trţnica nam ponuja tudi oblikovanje celotne kmetije. Tam lahko kupimo semena in drevesa, 

ţivali, hiše ter poslopja ter orodja za laţje kmetovanje. Vendar si vse te stvari lahko 

privoščimo samo z dovolj dobrim kmetovanjem. Ţivali si ne moremo takoj pridobiti na 

kmetijo, ravno tako ne različnih strojev ter zgradb. Potrebno je dovolj visoko napredovati v 

igri, da kmetijo lahko do konca oblikujemo.  
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Tako v igri spoznamo, kaj lahko najdemo na kmetiji. Skozi igro spoznamo različne 

vrste semen ter dreves, ţivali, poslopja ter kmetijske stroje. Vsaka izmed teh skupin je 

razdeljena še na podskupine. V skupini semen ter dreves lahko najdemo različna drevesa, 

sadje, zelenjavo, ţitarice, roţe ter druga rastline, ki uspevajo na kmetiji. Tako spoznamo 

različne vrste sadja, zelenjave, ţitaric ali roţ. Vsaka rastlina, ki uspeva na vrtu, je prikaza s 

sliko, opisana s časom zorenja, dobičkom ki nam ga prinese ter ceno, za katero jo lahko 

kupimo. Tako lahko vidimo, da imajo različne rastline različno ceno in različen čas zorenja. 

Ravno tako velja tudi za drevesa, ţitarice in roţe. Ko seme posadimo, imamo nazorno 

prikazano njegovo rast. Vseskozi pa je tudi opomba, koliko je rastlina ţe zrastla. Ţivali, ki jih 

spoznamo v igri, so domače ţivali, eksotične ţivali ter hišni ljubljenčki. Na koncu te skupine 

pa je predstavljena vsa hrana, ki jo ţivali potrebujejo. Vse ţivali so predstavljene s sliko ter 

imenom. Tako lahko spoznamo različne vrste krav, konjev, pujsov, zajcev ter psov. 

Predstavljena je tudi hrana, ki jo ţivali potrebujejo. V skupini hiš so tako z besedo kot sliko 

predstavljeni objekti, ki jih najdemo na kmetiji. Predstavljeni so objekti, kjer se zadrţujejo 

ţivali, objekti za skladiščenje ter dom za kmetovalca. Spoznamo pa lahko tudi različne 

Slika 36: Primer kmetije 
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traktorje ter orodja, ki jih na kmetiji potrebujemo. Rastline, drevesa, ţivali, ter hiše najdemo 

na trţnici, ki je prikazana na spodnji sliki (slika 37).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igra ne predstavlja samo klasične kmetije, kot jo poznamo mi. Notri so predstavljeni 

tudi elementi z angleške in škotske kmetije. Slike, ki nam prikazujejo različne vrste semen, so 

zelo nazorne. Tudi rast semen je prikazana natančno. Zbirke sadja, zelenjave, ţit ter drugih 

poljščin so zelo bogate. Na tak način lahko spoznamo veliko različnih vrst poljščin ter dreves 

[26].  

 

4.4. Simply Hospital 

 

 Simply Hospital je igra, ki nam prikaţe delovanje bolnišnice. Postavljeni smo v prazen 

objekt, ki ga moramo opremiti. Naloga igralca je urediti bolnišnico, postaviti sobe, zaposliti 

zdravnike, naročati preiskave ter ozdraviti paciente. Določimo tudi delovni čas bolnišnice.  

Slika 37: Tržnica, kjer kupujemo semena ter orodja 
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 Igra nas postavi v prazno stavbo, ki predstavlja bolnišnico. Na začetku takoj 

postavimo sprejemnico ter sobo namenjeno pregledom. V njej zaposlimo tudi zdravnika ali 

zdravnico. Pri zaposlitvi imamo moţnost izbire različnih zdravnikov, ki imajo različne 

izkušnje v svojem delu. Seveda pa je od tega odvisna tudi njihova plača. Ko postavimo prvo 

ordinacijo, začnemo s sprejemanjem pacientov. Izgled ordinacij lahko vidimo na spodnji sliki. 

Vsak pacient, ki pride v bolnišnico, mora naprej v ordinacijo, da ga pregledajo in nato 

napotijo na raziskave. Pacienti se po obliki teles razlikujejo in to predstavlja različne bolezni, 

ki jih v bolnišnici zdravijo. Če poloţimo miško na pacienta, vidimo za katero boleznijo je 

zbolel, kako je potrebno zdraviti in kakšna zdravila potrebuje. Ker v bolnišnico prihajajo 

pacienti z različnimi boleznimi, potrebujemo različne ordinacije ter zdravnike z različnimi 

specializacijami. Velikokrat gre pacient nezadovoljen iz bolnišnice, kar pomeni, da ga niso 

uspeli dobro pozdraviti. Takrat je čas, da naročimo preiskavo za določeno bolezen ali 

posodobimo bolnišnico ter zaposlimo novo osebje.  

 

 

 Igra nam prikazuje delovanje bolnišnice ter zdravljenje bolezni. Bolnišnico je najprej 

potrebno postopoma zgraditi. Pri tem spoznamo, kaj ima kakšna soba in čemu je namenjena. 

Slika 38: Primer bolnišnice 
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Sobe se med seboj po opremi razlikujejo. Tako spoznamo, da v bolnišnici potrebujemo sobo 

za preglede, lekarno, sobo za psihiatra, sobo za vodno terapijo, sobo, kjer oskrbujejo ozebline, 

toaletne prostore, sobo za zdravnike, diagnostično sobo, itd. Veliko lahko izvemo o boleznih 

pacientov. Tako spoznamo različne tipe bolezni, za katerimi lahko zbolimo. To so: prehlad, 

ozebline, veriţno kajenje, razdraţen ţelodec, stres, oslovski kašelj, itd. Za posamezno bolezen 

moramo naročiti preiskave. Ko je raziskava opravljena, je zdravljenje uspešnejše ter pacienti 

odhajajo zadovoljni. Ko so raziskave za posamezno bolezen narejene, se zdravniki poučijo 

kako popolnoma bolezen pozdraviti. Ko je bolezen popolnoma ozdravljena, lahko s klikom na 

pacienta dobimo poročilo o bolezni. V poročilu nam piše, kateri so povzročitelji bolezni, 

simptomi ter zdravljenje bolnika, kot je prikazano na spodnji sliki. Tako izvemo, da je za 

prehlad značilna visoka temperatura, kašljanje, oteklo grlo in zamašen nos, in da je bolnik 

napoten v lekarno, kjer bo prejel zdravila za zdravljenje. Če raziskave še niso popolnoma 

izvedene, ljudi ne moremo pozdraviti.  

 

Igra se nadgrajuje po stopnjah. Pri tem lahko spoznamo vedno več bolezni in vedno 

več jih znamo pozdraviti. Zgradimo ter opremimo lahko več kot samo eno bolnišnico. Če 

uspešno pozdravimo več bolezni, večji je bolnišnični ogled in s tem je večji obisk [38].  

Slika 39: Opis pacientove diagnoze ter postopek zdravljenja 
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4.5. Treasure Madness 

 

 Iskanje zakladov je igra potovanja po različnih otokih. Ti otoki so tematsko obarvani 

in z raziskovanjem otokov spoznamo različne kulture. Naloga igralca je izbrati otok, ter ga 

natančno preiskati z različnimi orodji.   

 Predno začnemo igro, si izberemo zemljevid, na katerem bomo iskali zaklad. Oblika 

otokov na zemljevidih po katerih iščemo zaklad je izmišljena in prav tako imena zemljevidov. 

Zemljevidi so tematsko obarvani in si sledijo po teţavnosti. Iskanje zakladov se začne na 

manjših preprostih zemljevidih, kjer za iskanje uporabimo samo lopato. Skozi igro 

napredujemo ter začnemo iskati tudi po zahtevnejših zemljevidih, kjer poleg lopate 

potrebujemo še mačeto za podiranje dreves, kramp za drobljenje skal, masko za potapljanje v 

morju ter škornje za hojo po močvirju. Vse te pripomočke si naberemo skozi napredovanje po 

različnih stopnjah skozi igro. Polje, ki je označeno na zemljevidu, je lahko prazno, lahko je v 

njem skrinja s cekini, sadje, ki nam, daje energijo za iskanje ali predmet. Vendar predmeta ne 

dobimo samo z izkopom. Zanj se je potrebno še dodatno potruditi. Predno pridemo do njega, 

je potrebno rešiti igro kot je spomin, leteča krogla, zbiranje kroglic, razbijanje kamnov, itd. 

Če igro uspešno rešimo, nam je prikazan predmet s sliko ter opis predmet in njegova funkcija, 

kar nam prikazuje spodnja slika. Predmeti so postavljeni v zbirko. Če zberemo vse predmete 

iz zbirke, dobimo nagrado.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Slika 40: Slika predmeta ter njegov opis 
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 Tako opisna igra na prvi pogled nima nobene izobraţevalne note. Vendar pa je potrebno 

pogledati, kakšne teme so predstavljene v zemljevidih ter katere predmete najdemo z 

iskanjem. Zemljevidi so ločeni v dve teme: zgodovina ter posebne priloţnosti. V skupini 

zgodovinskih zemljevidov najdemo teme kot so Azteki, Maji, Inki, raziskovalci, pirati, 

narava, itd. V skupini zemljevidov za posebne priloţnosti pa so zemljevidi na temo boţiča, 

novega leta, velike noči, kraljeve poroke, kitajsko novo leto, valentinovo, itd. Ko izkopljemo 

zaklad in uspešno rešimo igro, najdemo predmet. Ta predmet je prikazan s sliko ter opisana je 

njegova uporaba. Tako lahko izvemo veliko o naši zgodovini. Če si za primer vzamemo 

Azteke, lahko v njihovi zbirki najdemo predmete kot so ščiti, zapestnice, kipci, ki so jih 

uporabljali v svetiščih, oroţje, ogrlice, prstani, obredne maske, vsakdanje stvari, posodo, 

obleke, čelade. Del zbirke Azteške kulture nam prikazuje spodnja slika Vse to je 

predstavljeno s sliko in besedo. Ravno tako pa so predstavljeni zemljevidi za posebne 

priloţnosti. Če pogledamo primer teme boţič, tam najdemo različne oblike svečk, bunkice, 

venčke, oblačila za Boţička, hrano, boţične nogavice, okraske za drevesce, itd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 41: Primer zbirke predmetov 
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Čeprav igra na prvi pogled nima nobene povezave z zabavnim izobraţevanjem, lahko 

na koncu ugotovimo, da se skozi to igro lahko marsikaj naučimo. Pozorni moramo biti na 

predmete, ki jih najdemo na zemljevidu ter njihove opise in tako na preprost način izvemo 

malenkosti o preteklih kulturah [39]. 
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5. Predlogi za zabavno izobraževalni sistem 

 

 Skozi prebiranje različnih člankov smo našli veliko dobrih primerov zabavno 

izobraţevalnih sistemov, ki so ţe bili narejeni. Med temi članki smo našli tudi nekaj 

zanimivih idej za nadaljnji razvoj zabavno izobraţevalnih sistemov. Avtorji člankov so tu 

predvsem iskali teme, ki bi jih lahko na drugačen način predstavili učencem ter študentom. 

 

5.1. In case of fire 

 

 V raziskavi so ugotovili, da je vse manj teoretičnih raziskav podprtih s praktičnimi 

primeri. Izobraţevanje mladih o poţarih ter poţarni varnosti je eden izmed najbolj pogostih 

delov izobraţevanja o varnosti. Vendar na ţalost samo grafični prikazi pri poučevanju niso 

dovolj učinkoviti. Tako je nastala študija, v kateri se je razvil tako izobraţevalen kot zabaven 

v igri razvit učni pristop, ki vsebuje tako vsebine o poţarni varnosti kot igro samo. 

 Večina izobraţevanj o poţarih ter poţarni varnosti poteka preko demonstracij ter 

predstavitev. Za učence je teţko razumeti, si predstavljati ter izkusiti situacije, kjer je vpleten 

ogenj. Igra je bila osnovana v virtualnem svetu, ki podpira 3D tehnologijo. Učenci bodo imeli 

povratne informacije ter prikazani bodo rezultati iger. Vendar pa aplikacija ne bo vsebovala 

samo poţare ter poţarno varnost, ampak tudi postopke pridobivanja ognja. Pri pridobivanju 

ognja moramo biti pazljivi, saj ţe manjša napaka lahko povzroči poţar. 

 Za primer si poglejmo razvoj iger, kjer se bodo učenci naučili pridobivati ogenj s 

pomočjo drgnjenja palic. Pri sestavi te igre je potrebno razmisliti na več dejavnikov, ki se 

pojavijo skozi razvoj igre. Potrebno je premisliti, koliko časa učenec porabi za upravljanje s 

tipkovnico, kako hitro narašča temperatura lesene palice ter kako nadzirati dim. Zadnji 

problem je potrebno razdeliti na več podproblemov. Če ne bomo nadzirali ognja, nam lahko 

ugasne, s pritiskom preslednice na tipkovnici, se bo ogenj povečal. To je seveda boljše, kot če 

nam ugasne. Tak proces lahko simulira naraščanje ter padanje temperature. Hkrati je potrebno 

imeti pod nadzorom temperaturo lesa. Del, kjer imamo ogenj in dim vključuje temperaturo. 

Ko temperatura narašča, ogenj naredi dim. Pri tem je potrebno generirati modul, ki nam bo 

povedal o napredovanju v igri ter uspešnem koncu igre.  
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 Pri oblikovanju same igre si bodo pomagali s pomočjo podobne igre, ki je ţe oblikovana 

na svetovnem spletu. Tudi igra sama bo potekala na svetovnem spletu, saj je tam veliko laţje 

urejati besedilo ter posodabljati tekst, slike ter animacije. 

 Ta del igre je bil ţe narejen in tudi testiran. Vendar je to le droben del celotne igre. 

Predstavljen je bil na manjši mnoţici učencev. Po testiranju so naredili raziskavo, kamor so 

vključili vprašanja kot so zanimanje za igro, načini učenja, kjer so se predvsem zanimali, kaj 

jim je ljubše, klasično učenje ali učenje preko iger ter ali je uporaba takih iger v pomoč pri 

učenju. Tako kot ţe v predhodnih opisanih sistemih ter raziskavah so tudi tukaj ugotovili, da 

se učenci raje zanimajo za učenje preko iger oziroma zabave. Izrazili pa so tudi ţeljo, da bi 

bilo več tem prikazanih na ta način. 

 Čas razvijanja te aplikacije je zelo kratek. Pri aplikaciji sami se še pojavljajo problemi, 

tako pri razvijanju aplikacije kot pri delovanju. Vsekakor pa imajo take aplikacije prihodnost 

pri poučevanju ter učenju. Pri razvijanju te aplikacije se ozirajo tudi na to, da bodo nekoč le-te 

uporabljene v vsakodnevnem učenju [22]. 

 

5.2. Thai Art 

 

 Veščine Thai Art–a spadajo med kulturno dediščino na Tajskem. Lahko bi jih 

predstavili kot nacionalno umetnost. Veščine so se v preteklosti razširile zaradi vojn z drugimi 

drţavami. Tako so morali mojstri Thai Art–a v svojih veščinah uporabljati oroţje. Kasneje je 

Thai Art postala veščina za samoobrambo z unikatnimi karakteristikami.  

 Glede na pomembnost teme so raziskali ter začeli razvijati zabavno izobraţevali sistem 

s pomočjo premikajočih slik v 3D tehniki. Tak način razvijanja zabavno izobraţevalnega 

sistema tako pritegne pozornost kot poda znanje. 

 Razlogi za razvijanje take aplikacije so bili v tem, da se veliko ljudi ukvarja s športom, 

izvajanje vaj pa je lahko zelo nevarno, če so te nepravilno narejene. Pred izvajanjem vaj se je 

potrebno poučiti o pravilnih metodah ter ustrezni praksi, da se izognemo nesrečam. Za 

začetek so prikazali 30 poloţajev, ki so osnove modernega boksa. V raziskavi so raziskali 

razvoj zabavno izobraţevalnega sistema, ki vsebuje elemente virtualne realnosti in znanj o 

Thai veščinah ter samoobrambi.  
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 Pri Thai Art obrambi se moramo osredotočiti na poloţaje pesti, nog, kolen ter komolcev 

v napadu ali obrambi skozi boj. Pozicije naj bi ločeno pokazale osnove uporabe pesti, kolen, 

nog ter komolcev. Ko je vse prikazano ločeno, se odvije še vse skupaj. Pri oblikovanju 

sistema morajo biti pozorni na poloţaj rok v napadu ali obrambi, pozicijo brade, katero je 

potrebno skriti, prenesti teţo na prvo nogo, itd. 

 Implementacija igre bo potekala po naslednjih korakih. Najprej se je potrebno posvetiti 

oblikovanju telesa. Kostum, ki ga nosi model, mora biti skladen z vojaško Thai obliko obleke. 

Na telesu mora imeti model dva tatoo–ja, kakršne so imeli moški v preteklosti. Oseba naj bo 

ustvarjena v treh dimenzijah. 

 V premikajočih se slikah nastopata dva igralca. Na vsakemu izmed njiju je označenih 42 

točk po celem telesu. Igralca prikazujeta vseh 30 poloţajev Thai Art–a. Sliko so upodobili z 

devetimi kamerami, vendar pa bi lahko dobili bolj natančne slike, če bi uporabili 12 do 24 

kamer. Z njimi bi ujeli več detajlov. Posamezne slike so povezali v animacijo.  

 Igralce bodo uporabili za razvoj igre v naslednji fazi. S pomočjo devetih kamer so 

posneli vse korake Thai Art veščin, ki sta jih prikazala dva znana mojstra. Ko bodo slike 

oblikovane, jim bo dodan tudi zvok. Tako bo nastala serija animacij za 30 poloţajev z dodano 

glasbo ter zvočnimi efekti.  

 Naredili so del zabavno izobraţevalnega sistema ter del animacij predstavili pri 

študentih psihologije. Rezultati so pokazali, da je animacija pripomogla k popularnosti Thai 

kulture. Spodbudila je tudi k pravilnim poloţajem vaj ter k zabavi pri učenju. V nadaljnjem pa 

bo razvit zabavno izobraţevalni sistem in igra. Njihov cilj je izvedeti, kaj je bolj primerno za 

uporabo v izobraţevanju, igra ali animacija [18].  

 

5.3. Muzej 

 

 Z namenom vpeljati zabavno izobraţevalni sistem v muzej, se je najprej porodila ideja 

vključiti otroke v sam oblikovni proces za novo nastalo aplikacijo. Otroci so namreč največja 

skupina uporabnikov igralnih tehnologij. V raziskavi je bilo prikazano, da otroci ter starši 

obiskujejo muzeje zaradi izobrazbe ter sprostitve. Ne glede na to, da so bili navdušeni nad 

idejo oblikovati nov sistem, je bil najteţji tel uskladitev vseh obveznosti. Poleg tega pa je bilo 

potrebno dobiti tudi vsa dovoljenja za sodelovanje otrok v projektu.  
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 Otroci, ki so sodelovali v projektu so obiskovali četrti razred osnovne šole. Najprej so 

obiskali Goulandris Natural History Museum v Atenah. Najprej so naredili klasični obhod po 

muzeju. V naslednji fazi so si ogledali še slike muzeja preko MS Power Point projekcije. Ta 

predstavitev je pritegnila njihovo pozornost. Čez dva tedna so izpolnili vprašalnik o njihovih 

najljubših igricah. Vprašalnik je sestavljalo 10 vprašanj, ki so se nanašala na igre ter 

tehnologijo, ki jo uporabljajo. Sledili sta dve MS Power Point projekciji, kjer so se 

osredotočili na razliko med odkritjem ter razumom, definicijo muzeja ter razlogi zakaj imamo 

muzeje.  

 Zatem je sledila izbira igre. Otroke so spraševali, kako bi spremenili svojo najljubšo 

igro v muzejsko igro, kako bi igrali sodelovalno igro v muzeju ter uporabili nove tehnologije 

v muzejskih igrah, kot so mobilne naprave. Vsi otroci so sodelovali pri oblikovanju stare igre 

v novo. Igre, ki so jih predlagali otroci, so razdelili v šest skupin.  

 V prvi skupini je bila predlagana igra, ki ne potrebuje tehnologije in jo lahko igra en 

sam otrok. Tu so otroci izpostavili predvsem teţavo, da se ne morejo dotikati predmetov, 

ţelijo pa imeti stik z osebjem muzeja. Od njih bi ţeleli, da jim pove kakšno zgodbo. Med 

ţeljami so tudi napisali, da ţelijo igrati kakšno klasično igro na temo muzeja z osebjem. Za 

aplikacije, ki ne potrebujejo tehnologije in jo lahko hkrati uporablja več ljudi pa so izrazili 

ţeljo po igranju v skupini. Nastalo je kar nekaj idej kot so razbite razstavne eksponate 

ponovno sestaviti v prvotno obliko, tekmovanje v znanju, oblikovati svojo kolekcijo 

predmetov ali tekmovati med ekipama.  

 Tudi v kategoriji tehnoloških aplikacij so razdelili predloge v dve skupini. V prvi 

skupini so predlogi, kjer je za igro dovolj ena oseba. Predlagali so šest različnih aplikacij. 

Največ glasov je dobila igralna platforma Play Station. To je tudi igra, ki so jo otroci 

največkrat navedli kot najljubšo. Najraje bi igrali Play Station, ki vsebuje elemente, ki jih 

najdemo ali so povezani z muzejem. Kot primer so navedli muzejsko vojno, ki bi vsebovala 

prikaze z avioni ter simulacijo vojskovanja. Lahko bi ustvarili tudi igro kreiranja sveta, ki bi 

bila podobna igri “Age of Empires”. Predlagali so uporabo tehnološkega orodja, ki bi jim 

omogočala izdelavo mečev in podobnih predmetov, igre v virtualnem okolju, uporaba robota 

za izvedbo igre s Play Station–a, tako v muzeju kot v naravnem okolju. Pri aplikacijah, kjer bi 

sodelovalo več ljudi so v večini predlagali enake primere kot pri zgornjih aplikacijah. Eden 

izmed novih predlogov je bil igra “Who wants to be a Millionare”, ki bi jo organiziral muzej z 

različnimi tehnološkimi napravami.  
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 Pri mobilnih igrah so predvsem izrazili ţeljo po upravljanju muzejskih robotov s 

pomočjo mobilnega telefona ter igranje z lučjo. Pri tej igri bi ob vstopu v sobo bilo vse sivo in 

nato bi z mobitelom osvetlili predmete. Tako bi mobilni telefon uporabili kot sledilno 

napravo.  

 Najbolj zanimive ideje, ki so jih na koncu izbrali izvajalci testa so bile: narediti 

muzejsko zbirko, narediti muzejski film, reševati uganke z besedno igro, uporaba robota za 

animacijo Play Station igre, nadzor robotov z mobilnimi telefoni ter uporaba mobilnih 

telefonov za osvetljevanje predmetov. Ideje, ki so jih podali otroci, niso vedno vključevale 

igre. Velikokrat so predlagali, kako bi novo tehnologijo uporabili v muzeju.  

 Glede na to, da je devet od skupno dvanajstih otrok omenilo Play Station kot njihovo 

najljubšo igro, so se ideje ter razgovorili obračali v tej smeri. Če bi uporabili večje število 

otrok, se rezultat mogoče ne bi obrnil v to smer. V tem procesu so se otroci naučili delati z 

drugimi, naučili so se o oblikovanju zabavno izobraţevalni aplikacij ter o novi tehnologiji [4]. 
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6. Zabavno izobraževalni sistemi, ki niso povezani z uporabo računalnika 

 

 Beseda zabavno izobraţevanje zavzema veliko različnih področij. V zadnjem času se o 

zabavnem izobraţevanju govori predvsem na področju računalništva. Tako ob besedi zabavno 

izobraţevanje pomislimo na računalnik, novo tehnologijo, izobraţevalne računalniške igrice, 

itd. Vendar pa lahko zabavno izobraţevanje najdemo tudi v igrah, ki niso neposredno 

povezane z računalnikom, lahko pa nekateri (prvi omenjeni v nadaljevanju) uporabljajo 

mikroprocesorje in strojno izvedeno programsko opremo Veliko takih iger uporabljajo učitelji 

pri pouku, predvsem za utrjevanje. Najdemo pa tudi različne igrače, ki vsebujejo elemente 

zabavnega izobraţevanja.  

 

6.1. Baby born 

 

 Baby born je igrača v obliki dojenčka, ki se obnaša kot pravi dojenček. Namenjen je 

predvsem zabavi za mlajše deklice, ki si ţelijo imeti otročička. Zanj je potrebno poskrbeti, ko 

joka ali je lačen.  

 Baby born ima devet ţivljenjskih funkcij. Te funkcije so lulanje, kakanje, premikanje 

rok, premikanj noge, pitje iz stekleničke, zapiranje oči pri uspavanju, itd. Dojenček potrebuje 

ljubezen ter primerno nego, za kar morajo otroci, predvsem deklice, poskrbeti. Naloga otroka 

(deklice) je, da ga hrani, previja, potolaţi ali uspava. Na tak način se lahko otrok nauči, kako 

je potrebno skrbeti za majhnega otroka. Na voljo pa ima tudi vse pripomočke za nego in skrb 

za dojenčka. Tako lahko skozi igro ugotovi, da za dojenčka potrebuje stekleničke, pleničke, 

lupinco, oblekice, voziček, itd. Na spodnji sliki (slika 24) lahko vidimo igračo - dojenčka ter 

nekaj pripomočkov. Čeprav je vse skupaj samo igra, ima tak dojenček prave ţivljenjske 

potrebe, za katere je potrebno poskrbeti. Tako se ţe male deklice lahko naučijo, kakšno skrb 

zahteva dojenček [24]. 
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6.2. Poštevanka iz domin 

 

 Poštevanka iz domin je zelo preprosta igra, ki pomaga pri utrjevanju poštevanke. Igra 

je podobna klasični igri domin, vendar imamo tu za razliko namesto pik napisane račune ter 

rezultate.  

 Sam potek igre je identičen klasični igri domin. Pri klasični igri domin moramo 

poiskati ujemajoče se pike, tu pa moramo danemu računu poiskati ustrezen rezultat. Ko 

najdemo ustrezen rezultat, imamo na drugi polovici ţe nov računa mnoţenja. Tako se igra 

nadaljuje, dokler ne porabimo vseh domin, ki so v igri. Igro lahko igramo na dva načina. Prvi 

način igranja te igre je, da rezultatu poiščemo ustrezni števili. Zanju mora veljati, da če jih 

zmnoţimo dobimo rezultat, ki ga iščemo. Pri drugem načinu pa imamo podan račun, katerega 

moramo izračunati in nato ustrezen rezultat poiskati med preostalimi dominami. Igra nam 

pomaga pri utrjevanju poštevanke, kar je za veliko število učencev prava nadloga. Tako lahko 

poštevanko utrdimo na zelo preprost in zabaven način. Izgled domin lahko vidimo na spodnji 

sliki (slika 43). 

 

 

Slika 42: Baby born [25] 
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6.3. Palleti 

 

 Igra Paletti je namenjena za pomoč pri učenju matematike. Sestavljena je iz lesenega 

kroga in lesenih barvnih krogce. Na sredini ima prostor za izbrane naloge, na zunanjem delu 

kroga pa ima prostor za dodajanje barvnih krogcev, kar lahko vidimo na naslednji sliki (slika 

44). Igra Paleti je primerna kot dodatek za popestritev pouka matematike.  

 

 

 

 

Slika 43: Poštevanka iz domin [31] 
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 Paletti sistem je jasen in lahek, saj se otroci lahko z njim popolnoma samostojno učijo 

ter vadijo. Vsaki nalogi pripada ena barvna ploščica (z luknjo ali brez), ki jih ob reševanju 

postavljajmo na leseno ploščo. Ko je celotna naloga - krog rešen, obrnemo učni list ter 

preverimo ali se barve ploščic ujemajo z barvanimi obrobami na robu zadnje strani. Naloge 

Paletti so za učenje zelo primerne, saj otrokom pomagajo pri prepoznavanju in uporabi 

odnosov: naloge zamenjave, obrnljive naloge, analogne naloge, sorodne naloge, itd. Na tak 

način otroci lahko stvari med seboj povezujejo. Igra ponuja tako moţnosti za samostojno delo 

kot za skupinsko delo. Taka igra je primerna tudi za diferenciacijo in samostojno delo. Tako 

lahko vsak učenec samostojno spremlja svoj napredek na področju aritmetičnih zmoţnosti, 

hkrati pa lahko tudi učitelj odkrije kakšne teţave, ter jih skuša odpraviti.  

 

 

Slika 44: Igra Paletti [33] 
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6.4. Igrajmo se glasbo 

 

 Igrajmo se glasbo je poučna ter hkrati kratkočasna igra, ki nam suhoparno glasbeno 

teorijo spremeni v pravo zabavo. Igra je sestavljena iz treh kompletov domin, od katerih vsak 

predstavlja celoto. Igra je namenjena glasbenemu opismenjevanju.  

 Igro igramo na sledeči način. Domine, obrnjene s hrbtom navzgor (pokrite), dobro 

premešamo. Vsak igralec si vzame enako število domin, le eno obrnemo z licem navzgor (jo 

odkrijemo). Tisti igralec, ki ima odgovarjajočo domino, k desni polovici odkrite domine, 

začne igro. Če je igralcev več, igro nadaljuje naslednji desni igralec, če pa nima ustrezne 

domine, pa počiva. Zmagovalec je tisti, ki prvi porabi vse domine. Pri mlajših otrocih igra 

poteka malo drugače. Domine so vse obrnjene navzgor in jih je potrebno dati v pravilni vrstni 

red. Pri tem lahko pomagajo starši ali učitelji. Tako na preprost način spoznamo glasbeno 

teorijo. Teorija vključuje spoznavanja not, niţajev, višajev, dolţine taktov, ţenskih ter moških 

glasov, sinkop, triol, akordov, itd. Na spodnji sliki lahko vidimo nekaj primerov domin. 

 
Slika 45: Igrajmo se glasbo 
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7. Razvrstitev zabavno izobraževalnih sistemov 

 

 Zabavno izobraţevalni sistemi so si med seboj v nekaterih značilnostih podobni. Ravno 

to pa nam lahko sluţi, da sisteme razdelimo po različnih skupinah. Skupine lahko razdelimo v 

podskupine. To nam pomaga za laţjo orientacijo pri izberi sistemov, za določeno skupino 

ljudi ali pri izbiri programske opreme. Takih skupin, v katere razdelimo različne sisteme je 

veliko. Nekaj razvrstitev zabavno izobraţevalnih sistemov lahko najdemo v nadaljevanju. 

 

7.1. Starost uporabnika 

 

 Zabavno izobraţevalne sisteme smo za razvrstitev po starosti uporabnika razdelili na 

štiri skupine. V prvi skupini so uporabniki med 2 in 6 letom starosti, v drugi skupini so 

uporabniki med 6 in 15 letom starosti, v tretji skupini so uporabniki med 15 in 18 letom 

starosti in v zadnji uporabniki po 18 letu. Te starostne skupine se nanašajo na obdobja vrtca, 

osnovne šole, srednje šole ter obdobje študija ter starejše. Razvrstitev zabavno izobraţevalnih 

sistemov glede na starost uporabnika lahko vidimo v tabeli na naslednji strani (tabela 1). 

Nekateri zabavno izobraţevalni sistemi so primerni tudi za več starostnih skupin.  
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od 2 do 6 let od 6 do 15 od 15 do 18 od 18 dalje 

 

 

Levji kralj 

Čarobna palica 

Igra ţivljenja 

Jezik Jawi 

Socialne vrednote 

Angleščina in 

matematika 

PYA 

Robot učitelj 

RoboCup Jr. 

Vzajemne vloge v 

virtualnem svetu 

Igra ţivljenja 

Realio 

Restaurant City 

Fronter Ville 

Farm Ville 

Simply Hospital 

Treasure Madness 

Otranto 

Učenje s pomočjo 

uporabe mobitela 

SEE 

Programiranje 

Vzajemne vloge v 

virtualnem svetu 

Programiranje  

Tabela 1: Razvrstitev ZI sistemov glede na starost uporabnika 

 

7.2. Uporaba računalniške opreme 

 

  Pri razvrstitvi zabavno izobraţevalnih sistemov glede uporabljene računalniške 

opreme, smo se osredotočili na tri glavne skupine. V prvi skupini so sistemi, ki za svoje 

delovanje potrebujejo samo računalnik. V drugi skupini so sistemi, ki poleg računalnika 

potrebujejo še dodatno računalniško opremo, ki jo je potrebno za delovanje sistema dokupiti. 

V tretji skupini so sistemi, ki za svoje delovanje ne potrebujejo računalnika, vendar so 

povezani z napredno računalniško tehnologijo. Razvrstitev sistemov glede na uporabljeno 

računalniško opremo najdemo v spodnji tabeli (tabela 2).  
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računalnik 

računalnik in dodatna 

oprema 

napredna računalniška 

tehnologija 

 Jezik Jawi 

Socialne vrednote 

Vzajemne vloge v 

virtualnem svetu 

Angleščina in matematika 

PYA 

Otranto 

SEE 

Igra ţivljenja 

Restaurant City 

Fronter Ville 

Farm Ville 

Simply Hospital 

Treasure Madness 

Čarobna palica 

Programiranje 

Levji kralj 

Realio 

Robot učitelj 

RoboCup Jr. 

Učenje s pomočjo uporabe 

mobitela 

Tabela 2: Razvrstitev ZI sistemov glede na potrebno računalniško opremo 

 

 

7.3. Dosegljivost sistema 

 

 Pri razvrstitvi zabavno izobraţevalnih sistemov glede na dosegljivost sistema, smo se 

predvsem osredotočili, kjer lahko dobimo zabavno izobraţevalni sistem. Tu smo ţe znane 

sisteme razdelili na tri skupine. V prvi skupni so sistemi, ki jih lahko dobimo na CD-ju in jih 

je potrebno namestiti na računalnik. V drugi so sistemi, ki so dosegljivi na internetu. V tretji 

skupini so sistemi, ki ne potrebujejo uporabe računalnika in jih je potrebno posebej kupiti. 

Razvrstitev sistemov lahko vidimo v naslednji tabeli (tabela 3) 
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CD internet samostojni sistem 

 Igra ţivljenja 

Čarobna palica 

Jawi jezik 

Socialne vrednote 

Angleščina in matematika 

PYA 

Programiranje 

Vzajemne vloge v 

virtualnem svetu 

Otranto 

 

SEE 

Učenje s pomočjo uporabe 

mobitela 

Restaurant City 

Fronter Ville 

Farm Ville 

Simply Hospital 

Treasure Madness 

Levji kralj 

Realio 

Robot učitelj 

RoboCup Jr. 

Tabela 3: Razvrstitev ZI sistemov glede na dosegljivost aplikacij 

 

 

7.4. Mesto uporabe 

 

 Pri razvrstitvi sistemov glede na mesto uporabe, smo naredili tri različne skupine. Pri 

tem smo upoštevali, kje bi lahko sistem dobro uporabili. Skupine, v katere smo sisteme 

razdelili so vrtec, šola ter dom. Skupina šola je sestavljena iz vseh stopenj izobraţevanja, tako 

osnovne šole, srednje šole ter univerzitetnega izobraţevanja. Nekatere sisteme lahko 

uporabimo na različnih mestih, zato so ti sistemi napisani v različnih skupinah. Naslednja 

tabela nam prikazuje razvrstitev sistemov glede na mesto uporabe (tabela 4). 
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vrtec šola dom 

 Levji kralj 

Čarobna palica 

Igra ţivljenja  

Realio 

Vzajemne vloge v 

virtualnem svetu 

Angleščina in matematika 

PYA 

Otranto 

Robot učitelj 

SEE 

RoboCup Jr. 

Programiranje 

Socialne vrednote 

Jezik Jawi 

Restaurant City 

Fronter Ville 

Farm Ville 

Simply Hospital 

Treasure Madness 

Čarobna palica 

Socialne vrednote 

PYA 

Robot učitelj 

Učenje s pomočjo uporabe 

mobitela 

Igra ţivljenja 

Jezik Jawi 

Tabela 4: Razvrstitev ZI sistemov glede na kraj uporabe 

 

 

 

7.5. Učne oblike 

 

 Zabavno izobraţevalne sisteme smo v tej razvrstitvi razdelil v tri skupine. 

Razdelitvene skupine so samostojno delo, delo v parih ter skupinsko delo. Frontalne učne 

oblike v tej razvrstitvi ni, saj zabavno izobraţevalni sistemi podpirajo predvsem učenje brez 

učitelja ali pa učitelja predlagajo samo za pomoč ter nasvete. Osredotočili smo se predvsem 

na učne oblike, ki učencem omogočajo predvsem samostojno delo. Tudi tu se nekateri sistemi 

pojavljajo v različnih skupinah. Razvrstitev sistemov je prikazana v tabeli (tabela 5). 
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samostojna učna oblika delo v parih skupinska učna oblika 

  Levji kralj 

Jezik Jawi 

Socialne vrednote  

Angleščina in matematika 

PYA 

Otranto 

Učenje s pomočjo mobitela 

Igra ţivljenja 

Restaurant City 

Fronter Ville 

Farm Ville 

Simply Hospital 

Treasure Madness 

 

Čarobna palica 

Robot učitelj 

Jezik Jawi 

Učenje s pomočjo mobitela 

Jezik Jawi 

Realio 

SEE 

Robocup Jr. 

Programiranje 

Igra ţivljenja 

Vzajemne vloge v 

virtualnem svetu 

Tabela 5: Razvrstitev ZI sistemov glede na uporabljeno učno obliko v aplikaciji 
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8. Predlog za zabavno izobraževalni sistem – LaTeX 

 

 Skozi prebiranje člankov smo spoznali različne zabavno izobraţevalne sisteme. Ti 

sistemi so narejeni za različna področja, od spoznavanja ţivali, abecede, angleščine 

matematike, zgodovine, računalništva, itd. Sistemi se razlikujejo predvsem pri opredelitvi, kaj 

je zabavno. Nekateri predlagajo klasično računalniško igro, drugi animacijo, tretji kot zabavo 

opišejo računalniško opremo. Skozi prebiranje opisov zabavno izobraţevalnih sistemov smo 

naredili predlog zabavno izobraţevalnega sistema, ki vključuje tako računalniško igro kot 

animacijo.  

 

8.1. Definicija problema 

 

Namen aplikacije 

 Izobraţevanje na fakulteti je predstavljeno kot zahtevno in resno, brez zabave ali 

sprostitve. Predavanja večinoma vsebujejo klasične načine podajanja učne snovi. Redkokdaj 

je kakšna ura predavanj ali vaj drugačna, popestrena s kakšno računalniško animacijo ali 

video predstavitvijo. Vendar pa vedno ni dobro zamenjati klasičen način poučevanja z 

zabavnim načinom poučevanja. Na področju računalništva se je ţe našlo kar nekaj tem, ki so 

jih lahko predstavili na drugačen način, preko zabavno izobraţevalnih sistemov.  

 Na fakultetah, ki poučujejo računalništvo ali imajo predmete povezane z 

računalništvom, je velikokrat v predmetniku tudi predmet, kjer spoznamo jezik LaTeX. 

Znanje osnov LaTeX-a lahko predavatelji ali asistenti zahtevajo tudi pri predmetu, ki ni 

povezan z računalništvom. LaTeX je sistem za logično urejanje besedil [23]. V osnovi je 

namenjen za znanstvena besedila, ki vsebujejo veliko matematike. Vendar pisanje besedil ni 

tako preprosto kot v Microsoft Wordu, saj ne vidimo, kako naše besedilo izgleda. Ţe za samo 

oblikovanje preprostega besedila potrebujemo veliko predznanja. V oblikovanje besedila je 

potrebno vnesti veliko ukazov in kode. Učenje ukazov na pamet ni dobra ideja, saj jih lahko 

zelo hitro pozabimo, če jih vsakodnevno ne uporabljamo. Vseh ukazov, ki jih vsebuje jezik 

LaTeX je zelo veliko in teţko se je na pamet naučiti toliko podatkov.  
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 Namen aplikacije LaTeX je, da nam na preprost in zabaven način prikaţe čim več 

ukazov, ki jih potrebujemo za oblikovanje besedil. Skozi animacije so nam prikazane osnove 

oblikovanja ukazov v posameznem sklopu, hkrati pa nam tudi razloţeno, na kaj moramo biti v 

tem sklopu pozorni in previdni, da pri samem oblikovanju besedila nimamo kasneje teţav. 

Skozi igre spoznamo še druge ukaze, ki niso bili predstavljeni v animaciji. Preko iger pa lahko 

svoje znanje tako nadgrajujemo kot utrjujemo.  

 

Cilj aplikacije 

 Učenje jezika je za veliko ljudi zelo zahtevno, še posebej, če ga ne utrjujemo. V 

aplikaciji ţelimo pokazati, da se lahko tudi bolj obseţna snov predstavi ter nauči skozi 

preproste igre. V aplikaciji uporabnika seznanimo z osnovami LaTeX–a ter praktičnimi 

primeri uporabe. Uporabnik s pomočjo aplikacije spozna osnovne ukaze oblikovanja besedila, 

oblikovanje tabele, navajanje literature, pisanje matematičnih izrazov ter vstavljanje slik v 

sam tekst. Aplikacija ni namenjena izključno utrjevanju, ampak tudi spoznavanju nove snovi. 

V nekaterih delih je aplikacija sestavljena tako, da uporabnik samostojno rešuje naloge ter 

nadgrajuje svoje znanje. Cilj aplikacije je, da uporabnik samostojno spozna osnove LaTeX–a 

ter utrdi svoje znanje na zabaven način, skozi igro.  

 

8.2. Analiza problema 

 

Osnovna načela 

 Velikokrat je učna snov, ki jo spoznamo skozi klasične načine poučevanja nezanimiva 

ali celo odbijajoča. Pogosto se dogaja, da se zaradi nezanimivega podajanja učne snovi 

študentje ne učijo ali vsaj odlašajo z učenjem. Velikokrat se zgodi, da debele knjige ne 

pritegnejo zanimanja in tako se snovi kopiči, dokler je ni preveč. Učenje naj bo zanimivo, ne 

glede na to, na kateri stopnji izobraţevanja smo. Tako kot je potrebno, da učenca v osnovni 

šoli pritegnemo z zanimivimi predstavitvami, ravno tako je zaţeleno, da študenta pritegnemo 

z zanimivo razlago ter kdaj pa kdaj drugačnim pristopom podajanja snovi. Večina predavanja 

in vaj na fakultetah je oblikovana po klasičnih načinih predavanja. Predmeti so obseţni, zato 

je zaţeleno, da je kateri izmed predmetov oblikovan drugače, saj ni potrebno, da je učna snov 
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pri vseh predmetih podana na enak način. Če smo iznajdljivi, lahko zabavo in sprostitev 

učinkovito zdruţimo z učenjem. To moţnost zdruţitve nam ponujajo zabavno izobraţevalni 

sistemi. Ob igrah se zabavamo in se lahko kaj novega naučimo ali novo učno snov utrdimo. 

Skozi preprosto in ţe poznano igro lahko na preprost način, z malo sprememb, vpeljemo 

utrjevanje učne snovi ali celo spoznavanje nove snovi.  

 

Uporabniki  

 Aplikacija je namenjena študentom na fakultetah, ki so vpisani v programe, povezane z 

računalništvom. Namenjena je predvsem študentom, ki imajo v svojem predmetniku predmet, 

ki vsebuje predavanja ter vaje iz LaTeX–a. Aplikacija je primerna tudi za študente, ki 

potrebujejo znanja iz LaTeX–a za pisanje seminarskih nalog ter diplomskih del predvsem s 

področja matematike. Vsekakor pa je krog uporabnikov lahko širši. Aplikacijo lahko 

uporabljajo tudi ljudje, ki ţelijo napisati članek na temo iz matematike. Uporabniki so ljudje, 

ki so ţe poznali osnove LaTeX–a ter je od njihovega zadnjega ustvarjanja minilo ţe presej 

časa in si ţelijo osveţiti znanje iz pisanje besedil v jeziku LaTeX. Vendar pa tu ne smemo 

pozabiti na gimnazije, ki so računalniško usmerjene. Z uporabo aplikacije bi se srednješolci 

lahko spoznali z osnovami LaTeX jezika. Torej aplikacija je primerna za vsakogar, ki si ţeli 

spoznati osnove LaTex–a ali pa si osveţiti znanje tega jezika.  

 

Učitelji in predavatelji 

 Aplikacijo lahko učitelji in predavatelji porabijo za več namenov. Učitelj jo lahko 

uporabi kot dodatek pri svoji uri ali predavatelj pri predavanju. V osnovi je aplikacija 

namenjena samostojnemu učenju osnov jezika, kjer je učitelj samo organizator pouka ter 

vodič skozi delo. Poglavja v aplikaciji se med seboj ne navezujejo, lahko so uporabljena 

ločeno. To omogoča učitelju ali predavatelju, da lahko uporabi samo del aplikacije. Aplikacijo 

učitelj lahko uporabi kot uvodno motivacijo v novo učno snov ali za popestritev učne ure. Tu 

lahko uporabi samo igro, ki jo skupaj z učenci reši, da se preizkusijo v novo pridobljenem 

znanju.  
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Izobraževanje in poučevanje 

 Za uporabo aplikacije ni potrebno dodatnega izobraţevanja. Uporaba je zelo preprosta, 

vsaka naloga je opremljena z navodili. Igre, ki so v aplikaciji, so večini uporabnikov ţe znane. 

Tako se za reševanje posamezne igre ni potrebno posebej izobraţevati. Ko vpeljemo igro v 

zabavno izobraţevanje, moramo imeti v mislih, da ljudje poznajo osnovno igro. Igra, ki je v 

takem sistemu naj bo nacionalnega značaja ali pa dobro poznana uporabnikom.  

 Poučevanje in učenje s pomočjo take aplikacije je lahko zelo preprosto. Animacije 

nazorno prikaţejo, na kaj je potrebno biti pozoren pri uporabi posameznega poglavja. Na 

koncu animacije pa je podanih še nekaj primerov. Tako lahko tako animacijo postavimo na 

ogled študentom v predavalnici kot uvodno motivacijo in ob koncu animacije podane primere, 

skupaj rešimo. Tako nam animacija omogoči tudi bolj sproščeno učenje, tako s strani 

predavatelja kot s strani učenca. Poučevanje preko iger je bolj zanimivo. Ko aplikacijo 

uporabimo med predavanji za spoznavanje nove snovi, lahko med igranjem igre, rešitve 

predavatelj ali učitelj komentira. Tako je poučevanje nove snovi veliko bolj zanimivo in ob 

dodatni razlagi bolj jasno.  

 

Tematika 

 Na fakulteti je veliko različnih predmetov, zato je izbira tematike za zabavno 

izobraţevalni sistem vse prej kot lahka. Vendar pa moramo pred izbiro tematike premisliti, ali 

je mogoče temo na primeren način preko igre oblikovati ter nato predstaviti študentom. Nekaj 

tem je ţe bilo zelo dobro realiziranih v računalniške igre. Te izobraţevalne računalniške igre 

so popestrile predavanja ter vaje in tako nadgradile in utrdile ţe pridobljeno znanje na tem 

področju. Izbira teme je zelo pomembna. Vsaka tema ni primerna, da jo zdruţimo z igro, saj 

se lahko izgubi izobraţevalni učinek, kar pa je v naši aplikaciji ključnega pomena. Tako so na 

plano prišle tri teme, ki bi jih lahko učinkovito vpeljali v zabavno izobraţevalni sistem. Na 

področju računalništva so to teme: učenje HTML jezika za oblikovanje spletnih strani, Matlab 

ter LaTeX. Izmed teh treh predlogov smo si izbrala slednjega. LaTeX smo izbrali, ker je snov 

zelo obseţna, ni pa teţka za razumevanje. Največ preglavic dela velika količina novih 

podatkov, ki se jih moramo naučiti, če ţelimo pisati besedila v tem jeziku. LaTeX se lahko 

zelo preprosto tudi sami naučimo, saj so si primeri oblikovanja besedila zelo podobni.  
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Motivacija 

 Pri motivaciji se moramo predvsem osredotočiti na elemente, ki motivirajo učenca ali 

študenta. Motivacijo predstavlja ţe drugačen način dela ali drugače zasnovana učna ura. To 

pritegne pozornost tako učenci kot študenta. Učenci ter študentje so bolje motivirani, če učno 

snov, ki bi lahko bila predstavljena v razredu, preko pogovora in primerov, prikaţemo preko 

računalniške animacije ali igre. To je bilo ţe predhodno ugotovljeno v podobnih primerih, ki 

so opisani v tretjem poglavju. Vendar pa moramo paziti, da motivacije skozi učenje ne 

izgubimo. Pri tem nam pomagajo animacije, ki nam opišejo osnove pisanja besedil ter igre. 

Animacija nam lahko na preprost način razloţi in prikaţe razlago katerekoli snovi. Ker so 

animacije računalniško zasnovane, je tako prikaz bolj nazoren in lahko tudi bolj razumljiv. Pri 

igri pa se moramo vedno osredotočiti na njen osnovni cilj. Osnovni cilj igre je vedno igro 

dokončati. V večini primerov je tako motivacija priti do konca igre same. Vendar pa se lahko 

zgodi, da igre ne znamo rešiti. Če se nam zdi, da je igra nerešljiva, lahko zelo hitro obupamo 

ter končamo vse skupaj. Če vse skupaj končamo, potem nismo spoznali vse nove učne snovi, 

ali smo vsaj izpustili lahko velik del primerov. Tu je potrebno zopet dvigniti motivacijo. V ta 

namen je tu na razpolago pomoč, ki uporabniku poda namig ali del rešitve, ter s tem omogoči 

pripeljati igro do konca.   

 

8.3. Specifikacija 

 

Vsebina aplikacije 

 Aplikacija je razdeljena na pet poglavij. Prva stran vsakega poglavja je razdeljena na 

tri dele. Na začetku poglavja je opisana snov, ki jo to poglavje zajema ter opis reševanja igre. 

Vsako poglavje vsebuje animacijo, ki prikazuje razlago učne snovi ter nekaj osnovnih 

primerov. Na koncu poglavja pa je še sestavljena igra, ki omogoča uporabniku spoznavanje 

ali nadgradnjo ţe usvojene učne snovi ali čisto preprosto utrjevanje.  

 Aplikacija zajema spoznavanje LaTeX–a skozi pet poglavij. Poglavja so razdeljena na 

osnovne znake v LaTeX–u, tabele in okolja, matematične izraze ter literaturo in slike. Zadnje, 

peto poglavje, pa je namenjeno utrjevanju predhodno pridobljenega znanja. V prvem poglavju 

je zajeta učna snov: pisanje šumnikov, posebni znaki in slogi ter velikost pisav. V drugem 

poglavju se uporabnik seznani z tabelami ter okolji v LaTeX–u. Tu spozna, poravnave, 
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različne vrste naštevanja, dobesedni izpis, pisanje opomb ter oblikovanje tabel. V tretjem 

poglavju Matematični izrazi uporabnik spozna okolje za pisanje matematičnih izrazov v 

LaTeX–u, posebne znake, ki se uporabljajo v matematiki, ukaze za ustvarjanje matematičnih 

izrazov,  grško abecedo ter znake rezervirane za matematiko. V četrtem poglavju Literatura in 

slike uporabnik spozna okolje za navajanje literature, oblikovanje kazal, okolje za oblikovanje 

slik ter s tem povezane parametre, ki jih moramo uporabiti za uspešno vstavljanje slik in 

navajanje literature. V petem poglavju so oblikovane naloge, ki jih je potrebno rešiti. Za 

uspešno rešitev teh nalog je potrebno dobro poznati snov, ki je predhodno predstavljena, saj 

so naloge tudi sestavljene iz različnih poglavij.  

 Vsako poglavje vsebuje animacijo. V vsaki animaciji so razloţene osnove LaTeX–a. 

Skozi animacijo nas vodi miška, ki razlaga osnovna znanja ter prikazuje praktične primere 

preko računalnika. V drugem delu sledi igra. Vsako poglavje vsebuje drugačno igro. Igre, ki 

so vsebovane v aplikaciji so: spomin, vislice, domine, labirint in plezalec.  

 

Možnosti za uporabnike aplikacije 

 Aplikacija LaTeX uporabnikom ponuja več različnih moţnosti uporabe. Namenjena je 

lahko tako novemu pridobivanju znanja kot ponavljanju in utrjevanju. Aplikacija je primerna 

tudi za uporabnike, ki ne vedo nič o jeziku LaTeX. Ti uporabniki lahko preko animacije 

spoznajo osnove LaTeX–a ter nato s pomočjo iger ter namigov spoznajo različne znake ter 

sestavljene naloge, ki pomagajo pri oblikovanju besedil. Če uporabnik ţe pozna nekaj osnov 

LaTeX–a, potem lahko s pomočjo iger ponovi ter razširi svoje znanje tega jezika. Igre so 

sestavljene tako, da se naloge izbirajo naključno. Vprašanja so tako vedno različna, tako po 

vsebini kot po vrstnem redu sestavljanja vprašanj. Uporabniki imajo moţnost preverjanja 

svojega znanja. V zadnjem poglavju je sestavljena igra, ki zavzema vsa poglavja, ki so jih 

predhodno spoznali. Tam so tudi sestavljene različne naloge, ki zdruţujejo več poglavij. Tako 

je potrebno za uspešno rešitev naloge povezati različna predhodno nabrana znanja.  
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8.4. Izgled in zgradba aplikacije 

 

Osnutek aplikacije 

 Osnutek zabavno izobraţevalnega sistema je narejen s pomočjo miselnega vzorca. Na 

njem je prikazano, kaj vse bo zabavno izobraţevalni sistem vseboval in kako bo sestavljen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LaTeX 

Naslovna stran 

- razdeljena na dva dela 

- prvi del je vstopna stran 

- drugi del vsebuje razdelitev 

tem 

Preverjanje znanja 

- 30 vprašanj oz. nalog 

- naloge mešanega tipa 

- igra: plezalec 

Razdelitev tem in oblikovanje 

posamezne teme 

- štirje sklopi 

- preverjanje znanja 

- tema vsebuje: navodila, 

animacijo ter igro za 

utrjevanje 

Četrti sklop 

- literatura in slike 

- igra: labirint 

Animacija 

- miška in računalnik 

prikaţeta osnove 

- prikaţe se pet praktičnih 

primerov 

Prvi sklop 

- osnovni znaki 

- igra: spomin 

Drugi sklop 

- tabele in okolja 

- igra: vislice 

 

Tretji sklop 

- matematični simboli ter 

izrazi 

- igra: domine 
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Naslovna stran 

 Naslovna stran je razdeljena na dve strani. Prvi del naslovne strani se nam prikaţe, ko 

zaţenemo aplikacijo, ki je prikazana na sliki. Na njej je prikazana miška ter računalnik. Miška 

nam predstavi aplikacijo in pove, kaj vse lahko najdemo notri. Miška nas bo spremljala skozi 

celotno aplikacijo. Pri animacijah nam bo razlagala osnove posameznega sklopa, pri igrah pa 

nam bo pomagala z namigi za laţje reševanje. Vseskozi bo imela s seboj računalnik, ki ji bo 

pomagal prikazati vpisano kodo ter nato njen prevod. Ob strani je nameščen gumb vstopi, ki 

nas popelje na drugi del naslovne strani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na drugi strani naslovne strani nas ţe čaka miška. Miška nam razloţi, kako je razdeljena 

aplikacija ter nam predstavi sklope, na katere je aplikacija razdeljena. Aplikacija je razdeljena 

na pet delov, od tega so štirje deli namenjeni pridobivanju ter utrjevanju nove snovi, zadnji 

sklop pa je namenjen preverjanju znanja. Na sliki (slika 47) so prikazani razdeljeni sklopi, 

katere nam predstavi miška.  

Slika 46: Naslovna stran z miško [32] ter računalnikom [35] 
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Zgradba posameznega sklopa 

 Posamezen sklop je sestavljen iz treh delov: navodila za uspešno reševanje sklopa, 

animacije in igre. Primer zgradbe sklopa je predstavljen na spodnji sliki (slika 48). Tu je 

potrebno izbrati, kaj si ţelimo v nadaljevanju narediti. Ko izberemo, se nam pojavi novo 

okno, kjer je prikazana ţelena vsebina. Vsaka opisana vsebina je nameščena v novem oknu, 

tako da je dovolj prostora za nazorno animacijo ter dovolj prostora za igranje igre. Pri 

nekaterih igrah je potrebno imeti dovolj prostora za reševanje. V navodilih za uspešno 

reševanje sklopa je pojasnjeno, katere vsebine lahko najdemo v tem sklopu. Vsebine so na 

kratko opisane ter opisana je tudi uporaba vsebin. Potem so napisani cilji tega sklopa. V 

zadnjem delu so opisna navodila, kako rešiti igro.  

 

 

 

Slika 47: Drugi del - razdelitev tematskih sklopov 
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 Prvi sklop se imenuje Osnovni znaki v LaTeX – u. Ta sklop zajema vsebine: pisanje 

šumnikov, posebnih znakov ($, &, #,…), sloge ter velikost pisav, strukturo dokumenta. V tem 

poglavju uporabnik spozna kako je potrebno zapisati znake, da jih ob prevajanju vidimo take, 

kot so zapisani na tipkovnici.  

Cilji prvega sklopa: 

- spoznati ukaze za prevajanje besedil 

- spoznati kodo za pisanje šumnikov 

- spoznati kodo za pisanje posebnih znakov 

- spoznati kodo za pisanje slogov 

- spoznati kodo za določanje velikosti pisav 

- spoznati kodo, ki jo potrebujemo za oblikovanje strukture dokumenta 

 Drugi sklop se imenuje Tabele ter okolja. V tem sklopu se uporabnik seznani z 

oblikovanjem tabel in okolji, ki jih uporabljamo za oblikovanje besedil. V tem sklopu 

Slika 48: Primer izbranega sklopa 
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uporabnik spozna okolja: za sredinsko poravnavo, naštevanje, številčenje, opisno naštevanje, 

dobesedni izpis, vrstični izpis. Pri poglavju o tabelah uporabnik spozna ukaze, ki so potrebni 

za oblikovanje tabel.  

Cilji drugega sklopa: 

- spoznati kodo za pisanje okolij za poravnavo 

- spoznati kodo za okolje v katerem oblikujemo tabele 

- spoznati kode, ki jih potrebujemo za oblikovanje tabel 

 Tretji sklop se imenuje Matematični izrazi. V njem se uporabnik seznani s kodami, ki so 

potrebne za oblikovanje kode v matematičnih izrazih. V tem sklopu uporabnik spozna, da 

obstajata dva matematična okolja. Poleg tega se uporabnik seznani s kodami za pisanje 

različnih znakov, ki jih uporabljamo v matematiki (različni tipi oklepajev), ukazi za 

ustvarjanje matematičnih izrazov ter grškimi črkami. 

Cilji tretjega sklopa: 

- spoznati okolja za pisanje matematičnih besedil 

- spoznati kodo za pisanje različnih matematičnih znakov 

- spoznati kodo za pisanje matematičnih izrazov 

- spoznati kodo za pisanje grške abecede 

 Četrti sklop se imenuje Literatura ter slike. V tem sklopu se uporabnik pouči o okolju, 

ki ga uporabljamo za navajanje literature, navajanju virov, sklicevanju. Poleg tega se 

uporabnik poduči tudi o vstavljanju slik ter parametrih, ki so pomembni za ustrezno 

oblikovanje slik. 

Cilji četrtega sklopa: 

- spoznati okolje za oblikovanje literature 

- spoznati kodo za oblikovanje literature 

- spoznati kodo za vstavljanje slik 

- spoznati kodo za oblikovanje slik 
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Predlog za grafično podobo in vsebina posameznih iger 

 Pri vsakem sklopu je uporabljena drugačna igra. Različnost iger pri vsakem sklopu 

lahko pripišemo temu, da so teme različno zahtevne in vsake igre ne moremo ustrezno 

uporabiti za utrjevanje posameznega sklopa ali samo nadgradnjo. Ker je aplikacija v osnovi 

namenjena spoznavanju nove snovi ter nadgradnji le–te, moramo igre primerno izbrati ter 

prilagoditi. Skozi vsako igo nas spremlja tudi miška, ki nam je na voljo za pomoč ter nasvete, 

če se nam kaj zatakne. Učna snov ter spodaj prikazani primeri so vzeti iz knjige Uporabniška 

programska oprema [23]. 

Za vsak sklop je potrebno oblikovati animacijo, katere osnutek je prikazan na spodnji 

sliki. Pri animaciji je pomembno, da so vse animacije narejene na enak način. Tako ima 

uporabnik vedno enak način podajanja vsebine. Animacija nam najprej pove, čemu nam sluţi 

ta sklop. V animaciji so predstavljena okolja, ki so potrebna, da lahko določen sklop 

funkcionira. Če si vzamemo za primer Matematične izraze, nam animacija pove, da imamo tu 

dve okolji, vrstičnega in sredinjenga. Vse to je naloga miške, da nam opiše. Istočasno pa nam 

preko preprostega primera vse prikaţe na računalniku. Na koncu animacije nam miška poda 

še pet primerov uporabe učne snovi, ki je predstavljena v sklopu. Miška nam pokaţe tako 

kodo, ki je potreba za oblikovanje določenega dela besedila kot tudi kako izgleda prevod te 

kode. Miška nam napiše na računalnik kode, računalnik pa nam jo prevede. Če je potrebno, 

nam poda tudi dodatno obrazloţitev.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 49: Primer animacije 
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V prvem sklopu se uporabniki spoznajo z osnovnimi znaki v LaTeX–u. ti Znaki so 

razmeroma zelo preprosti in zapis kode je zelo podoben znaku samemu. Koda, ki je 

predstavljena v tu, je oblikovana iz kratic ali pa je zelo kratka. Zaradi preprostosti kode, je v 

tem sklopu uporabljena igra spomin, ki je prikazana na spodnji sliki. Za uspešno rešitev je 

potrebno poiskati 10 ustreznih parov. Par sestavlja napisana koda na eni ploščici ter prevod 

kode na drugi ploščici (izpisan znak, kot ga vidimo na ekranu). V igri imamo 20 ploščic, ki so 

obrnjene s kodo navzdol (ploščice so pokrite, gledamo hrbtno stran). Na enkrat lahko 

odkrijemo dve ploščici, eno za drugo. Če sta ploščici enaki ostaneta odkriti, če sta si različni, 

se zopet obrneta s hrbtno stranjo navzgor. Igra je končana, ko imamo vse ploščice obrnjene z 

licem navzgor.  

 

 

 

Slika 50: Igra spomin 
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 V drugem sklopu se uporabniki spoznajo s tabelami ter okolji v LaTeX – u. Uporabnik 

spozna tu nova okolja, ki so sestavljena večinoma iz daljših kod. Kode niso tu sestavljene iz 

ene ali dveh besed ali iz dveh znakov, ampak je tu velikokrat koda dolga več vrstic. Zato je tu 

potrebno izbrati igrico, kjer lahko podajamo odgovore na vprašanja. Za igro v drugem sklopu 

smo izbrali vislice, kjer je na sliki prikazana ideja za grafični vmesnik. Vislice so preprosta 

igra ugibanja črk in iz teh črk uganiti besedo. Vendar pa jo lahko z malo spremembe 

uporabimo v naši aplikaciji. V eni igri je generiranih 10 vprašanj, ravno toliko kolikor je 

različnih znakov, da človeka ob uspešno rešeni igri ne obesimo. V levem kotu je sestavljeno 

vprašanje, spodaj pa je prazen prostor, kamor zapišemo naš odgovor. V vprašanju imamo 

vedno sliko tabele ali oblikovano naštevanje, naša naloga pa je zapisati ustrezno kodo za 

podan primer. Ko zapišemo kodo, pritisnemo gumb preveri. Če je koda ustrezna, se nam v 

desnem okencu ne nariše nič, če koda ni pravilna, pa se začne izrisovanje slike (hrib, palice, 

glava, trup, itd.) 

 

Slika 51: Igra vislice 
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 V tretjem sklopu se uporabniki spoznajo z matematičnimi izrazi. Tu je koda oblikovana 

zelo različno, vendar pa se bomo tu osredotočili predvsem na osnovne znake ter ukaze. Ti so 

ravno tako zopet preprosti ter kratki. Ker ima jezik LaTeX velik poudarek na matematičnih 

izrazih, je znakov, ki jih tu spoznamo zelo veliko. Kode znakov pa so si med seboj dokaj 

različne. Tu nimamo enotnega zapisa za vse znake. V tej igri bomo dali večji poudarek 

predvsem na zapis osnovnih matematičnih znakov, na sestavljanje samih izrazov pa manj. 

Igra, ki je primerna za tako različno oblikovane izraze so domine. Klasično igro domin 

poznamo vsi. Domini, ki ima na desni strani narisane pike (ena, dva, tri, štiri, pet ali šest), 

moramo poiskati domino z enakim številom pik na levi strani domine. Torej moramo poiskati 

ujemanje. Domine za sestavljanje matematičnih izrazov pa ne bodo imele narisanih pik na 

svojih licih. Primer ujemanja domin je prikazan na spodnji sliki. Namesto pik bo na licu 

domine napisan znak ter koda. Igra nam bo naključno stresla 30 domin, kjer bodo na levi 

strani napisani matematični znaki, na levi pa koda, s pomočjo katere dobimo znak, ki ga 

iščemo na naslednji domini. V zgornjem levem kotu nam bo računalnik naključno prikazal 30 

različnih ploščic z matematičnim znakom ali izrazom ter kodo. V spodnjem delu pa bo 

narisana mreţa, v katero bomo poloţili domine. Najprej si bomo poljubno izbrali domino s 

kupa domin ter jo postavili v mreţo. Kodi, ki je zapisana na desni strani domine moramo 

poiskati osnovni znak ali prevod ter ga poloţimo zraven. Če je prevod pravilen, domina 

ostane na mestu, kamor smo jo poloţili. Če je domina napačne, ne ostane v mreţi, ampak se 

pomeša nazaj med preostale domine. Igra je končana, ko mreţno zapolnimo z dominami. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 52: Igra domine 
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 V četrtem sklopu se uporabniki spoznajo z oblikovanjem literature ter vnašanjem in 

oblikovanjem slik. Kode so tu različne. Nekatere so kratke, nekatere malo daljše, lahko pa 

naredimo tudi kakšno preprosto kombinacijo. Ker je sklop sestavljen iz različnih tem in so 

kode različno dolge, smo tu izbrali igro labirint, ki je prikazana na spodnji sliki. Cilj igre je 

najti center labirinta [29]. Da pridemo do središča labirinta, je potrebno pravilno odgovoriti na 

deset vprašanj. Igra se začne na vhodu v labirint. Vsakič, ko pridemo do kriţišča v labirintu, 

se nam pojavi vprašanje. Če na vprašanje odgovorimo pravilno, se odpravimo po pravi poti 

naprej do središča labirinta. Če je odgovor na vprašanje napačen, pa uberemo napačno pot, ki 

ne vodi do središča labirinta. Grafično je stran oblikovana podobno kot pri igri vislice, ravno 

tako se postavljajo vprašanja, spodaj pa imamo prostor za odgovor ter gumb preveri.  

 

Slika 53: Igra labirint 
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Na koncu je oblikovana še igra, ki je namenjena preverjanju znanja, ki smo ga pridobili 

skozi aplikacijo. Sama igra ne spada v nobenega izmed sklopov in je ločena v petem poglavju. 

Naloge v igri so glede na sklope pomešane. Oblikovane so tudi naloge, ki za uspešno rešitev 

igre potrebujejo znanje iz dveh ali treh sklopov. Ker so naloge v igri bolj kompleksne, smo za 

to igro izbrali igro plezalca [34]. Ideja preverjanja je prikazana na spodnji sliki. Naloga 

igralca je preplezati na vrh gore. Če ţelimo preplezati na vrh gore, moramo pravilno 

odgovoriti na 30 vprašanj. Za vsak pravilen odgovor, se pomaknemo za eno stopničko višje. 

Če je odgovor napačen, se pomaknemo za eno stopničko niţje. Pri posamezni nalogi je lahko 

zahtevan zapis kode ali pa prevod kode, kot bi ga videli na ekranu. Grafično oblikovanje je tu 

podobno igri vislice ter labirint. 

Slika 54: Igra plezalec 
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9. Zaključek 

 

 Računalniki ter napredna računalniška tehnologija predstavljata prihodnost ter razvoj 

računalnikov. Računalništvo ter uporaba računalnikov se ne nanaša več izključno samo na 

računalnike, ampak tudi na veliko novo razvitih tehnologij, ki so sedaj v uporabi. Zabavno 

izobraţevanje, ki se je začelo intenzivnejše razvijati v zadnjih letih, pa je pripomoglo k 

uspešnemu zdruţevanju učenja, zabave ter uporabe računalniške tehnologije.  

 Pri razvijanju zabavno izobraţevalnih sistemov je potrebno biti pozoren na več 

dejavnikov. Potrebno je izbrati primerno učno temo, igre, skozi katere bomo spoznavali učno 

temo ter tehnologijo, ki jo bomo uporabili za izdelavo zabavno izobraţevalnega sistema. 

Zabavno izobraţevalni sistemi pripomorejo k motivaciji za boljše učenje ter samostojnemu 

razmišljanju. Skozi diplomsko delo smo spoznali, kaj vse je potrebno misliti pri oblikovanju 

samostojnega zabavno izobraţevalnega sistema. Potrebno je biti pozoren na izbiro teme, igre, 

ki jih bomo vključili v sistem, razlago snovi, če je to potrebno, in okolje, kjer se bo zabavno 

izobraţevalni sistem izvajal. Skozi prebiranje člankov smo opazili, da je zabavno 

izobraţevanje zelo širok pojem. Veliko ljudi povezuje zabavno izobraţevanje z 

izobraţevalnimi računalniškimi igrami, saj je to prva ideja, ki jim pade na misel. Vendar pa se 

zabavno izobraţevanje ne nanaša izključno na uporabo računalnika ali napredne računalniške 

tehnologije, najdemo ga tudi v igrah, ki niso povezane z računalnikom. Vsekakor pa so 

izobraţevalne računalniške igre del zabavnega izobraţevanja. Našli smo kar nekaj iger, ki 

niso povezane z uporabo računalnika in jih ţe uporabljajo učitelji pri pouku, vendar so 

večinoma namenjene utrjevanju, le nekatere nadgradnji ţe pridobljenega znanja.  

 Pri predlogu za oblikovanje zabavno izobraţevalnega sistema smo spoznali različne 

dejavnike, na katere moramo misliti, ko oblikujemo igro. Ţe pri izbiranju učne teme je 

potrebno dobro premisliti, ali bo učna tema primerno predstavljena skozi igro, saj ne smemo 

pozabiti na izobraţevalni učinek. Potrebno je misliti tudi na to komu je taka aplikacija 

namenjena, kako bomo uredili sklope in, ali je potrebna pomoč pri igranju igre. Veliko dobrih 

idej smo dobili skozi prebiranje tujih člankov, ki so v ospredje postavljali učenca, njegovo 

znanje, novo učno snov ter preproste igre, ki jih ţe poznajo. Skozi diplomsko delo smo 

spoznali, na kaj vse je potrebno misliti, če ţelimo narediti shemo ţe za zelo preprost zabavno 

izobraţevalni sistem.  
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 Ţe skozi prebiranje različnih člankov je bilo razvidno, da so uporabniki zabavno 

izobraţevalnih sistemov, ki so bili do sedaj razviti, navdušeni nad idejo takega načina učenja. 

Večina ljudi podpira razvoj teh sistemov in si jih ţeli še več in več. Vendar pa se postavlja 

vprašanje, v kolikšni meri lahko zabavno izobraţevalne sisteme uporabimo v vrtcih ter šolah 

ali katerih drugih zabavno izobraţevalnih ustanovah. Ideja sistemov je zelo preprosta, vendar 

pa je realizacija takega sistema čisto nekaj drugega. Veliko je tudi odvisno od razpoloţljivih 

prostorov, ki jih imajo izobraţevalne inštitucije, učnih načrtov, ki so predpisani za predmete 

ter na koncu od učitelja samega in njegovo pripravljenost za spremembe pri pouku. Ko 

gledamo vse te dejavnike, pozabljamo na ključni člen v celotnem procesu učenja – to je 

učenec. Znanja, ki jih učenec pridobi s pomočjo zabavno izobraţevalnih sistemov so 

kvalitetnejša in trajnejša, kar je na koncu celotnega učnega procesa še najbolj pomembno.  
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