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POVZETEK 

 

Razvoj novih informacijsko – komunikacijskih tehnologij (IKT) je pomembno vplival na 

druţbeno dogajanje. Spremembe je mogoče čutiti na vseh področjih našega ţivljenja, tudi v 

šolstvu. Računalnik je postal nepogrešljiv del šolskega vsakdana, saj omogoča nove oblike in 

načine dela za učence in za učitelje ter tako bistveno prispeva h kakovosti in učinkovitosti 

pouka.  

 

V svojem diplomskem delu se bom osredotočila na uporabo računalnika pri pouku 

matematike. V teoretičnem delu bom predstavila zgodovinski pregled uporabe računalnika v 

izobraţevanju, področja uporabe računalnika v izobraţevanju, kakšni so učinki uporabe 

računalniške tehnologije pri učenju in poučevanju otrok, moţnosti uporabe računalnika v šoli 

ter kako je potrebno računalniško delovno mesto prilagoditi otrokom, da ni nezaţelenih 

posledic (nepravilne drţe, obremenitve čutil in telesa). Navedla bom tudi prednosti in 

pomanjkljivosti uporabe računalnika pri pouku, opisala in analizirala nekaj slovenskih 

matematičnih izobraţevalnih programov ter predstavila postopek izdelave računalniškega 

programa.  

 

Ker imajo učenci radi delo z računalnikom in so pogosto naveličani monotonega pouka, sem 

v ţelji, da bi spodbudila njihovo zanimanje za matematične vsebine, zasnovala računalniški 

izobraţevalni program »Postani matematični mojster«, ki je predstavljen v empiričnem delu 

diplomskega dela. Program učencem omogoča utrjevanje matematičnih vsebin in 

izpopolnjevanje določenih spretnosti do avtomatizma na zanimiv in privlačen način. S 

pomočjo ankete, ki sem jo izvedla med učenci in učitelji, sem skušala ugotoviti prednosti in 

slabosti programa. Na osnovi raziskave pa sem oblikovala tudi moţne smeri razvoja 

računalniškega programa, s katerimi bi lahko še povečala njegovo uporabno vrednost.  

 

 

KLJUČNE BESEDE: matematika, računalniški izobraţevalni programi, uporaba računalnika 

pri pouku, utrjevanje znanja, informacijsko – komunikacijska tehnologija 
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The use of computer program »Become a master of math« at mathematics lessons 

ABSTRACT 

 

Development of new information-communication technologies (ICTs) had an important 

influence on social developments. Changes can be felt in all areas of our lives, even in the 

schools. The computer has become an indispensable part of the school everyday, because it 

allows new forms and methods of work for pupils and teachers, and so substantially 

contribute to the quality and effectiveness of teaching.  

 

In my diploma I will focus on computer use in mathematics lessons. In the teoretical part I 

will present a historical overview of computer use in education, the areas of computer use in 

education, what are the effects of computer technology in teaching and learning of children, 

the possibilities of computer use in school and how should be computer workplace adjusted to 

children that is not undesirable consequences (incorrect posture, sensory and body burden). I 

will quote the advantages and disadvantages of using computer in class, describe and analyze 

some Slovenian math educational programs and introduced the process of manufacturing a 

computer program.  

 

Since pupils like to work with a computer and are often fed up with their monotonous lessons, 

I designed a computer educational program »Become a master of mathematics« in wish to 

encourage their interest in mathematics content. The program is presented in the empirical 

part of diploma. The program allows pupils to consolidate the mathematical content and 

training certain skills to automatism in an interesting and attractive way. Through a survey, 

which I conducted among pupils and teachers, I tried to find out the strengths and weaknesses 

of the program. Based on the research, I also created the potential directions of development 

of a computer program, which could further increase its practical value. 

 

 

KEY WORDS: mathematics, computer educational programs, use of computer in the 

classroom, practicing, Information-Communication Technology  
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1 UVOD 

 

Marsikdo si danes teţko predstavlja ţivljenje brez računalnika, saj se računalniška tehnologija 

pojavlja na vseh področjih našega ţivljenja. Računalnik je postal sredstvo za komunikacijo in 

pripomoček za zabavo, učenje, igro in delo. Njegova uporabnost je skoraj neomejena in se iz 

dneva v dan širi na vsa področja. Tako zavzema vse bolj pomembno mesto tudi v šolstvu 

oziroma izobraţevanju. Učiteljem pomaga pri organizaciji in izvedbi pouka (npr. pisanju 

učnih priprav, učnih lističev in drugih didaktičnih pripomočkov), po drugi strani pa so 

računalniki prisotni tudi v šolskih učilnicah, kjer jih lahko uporabljajo še učenci.  

 

Računalnik lahko v pouk vnese nove oblike in načine dela za učence in za učitelja ter tako 

bistveno prispeva h kakovosti in učinkovitosti pouka. Njegova učinkovitost je v tem, da 

posreduje različne informacije, spodbuja aktivnosti, dviguje interes in s tem uresničuje učne 

cilje. S pomočjo računalnika in CD-romov se odpirajo nove moţnosti pri poučevanju vseh 

predmetov. Te novosti so privlačne za učence. Pri delu z računalnikom imajo občutek, da se 

igrajo oz. tekmujejo z računalnikom. Učenje postane zabava in igra, zaradi česar je toliko bolj 

uspešno.  

 

Na začetku je prihajalo do številnih nasprotovanj ideji o uporabi računalnika v izobraţevanju. 

Nekateri so zamisli odločno nasprotovali, drugi so bili nad njo navdušeni. Slednji so trdili, da 

računalnik pozitivno vpliva na otrokov razvoj. Na podlagi raziskav so dokazali, da računalnik 

otroka ne izolira, temveč spodbuja socialni razvoj – vpliva na sodelovanje, ustvarjanje 

prijateljskih vezi med otroki in sploh na konstruktivno igro med otroki. Računalnik naj bi 

imel pozitiven vpliv tudi na otrokov kognitivni razvoj. Programski jezik spodbuja otrokov 

jezik, ki je čustveno bogat, humoren in fantazijski. Raziskave so pokazale, da je 10-minutno 

dnevno delo na računalniku pomembno izboljšalo otrokovo pripravljenost za branje in 

kasneje proces branja. Opazen je bil tudi napredek pri matematiki in reševanju problemov, 

ploskovni in prostorski orientaciji, pri lahkotnejšem pristopu k reševanju problemov, 

spretnosti za razgradnjo problemov itd. 

 

Kljub temu se moramo zavedati, da nobena stvar nima samo pozitivnih lastnosti, temveč 

moramo vedno gledati kritično, z vseh zornih kotov. Poleg vseh prednosti uporabe 

računalnika, ki jih ni malo, računalnik prinaša tudi nekaj pomanjkljivosti. Mnogi tuji in 

domači avtorji so trdili, da računalnik ni primeren za otroke, da bo uničil vso čarobnost 
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otroštva in negativno vplival na razvoj otrok, zato bi njegovo uporabo v šolah najrajši 

prepovedali z zakonom. Opozarjali so na več nevarnosti, »npr.: problem enostranskega 

razvijanja razmišljanja (razvijanje logično-analitičnega mišljenja na račun celostnega, 

intuitivnega mišljenja), nadvlade umetne izkušnje nad naravno – ţivljenjsko, socialne 

diferenciacije (glede zmoţnosti nabave računalnika), prevlade komercialnih in računalniških 

vidikov nad pedagoškimi itd.« (Gerlič, 2000: v Nemec, 2004) 

 

Računalnik lahko učence včasih tudi popelje na stranska pota in deluje kot dekoncentrator. 

Učenci ga ne sprejmejo vedno kot pomočnika pri učenju, ampak le v vlogi pripomočka pri 

igri in tako ne doseţejo zastavljenih ciljev šolske ure (Nemec, 2004).  

 

Vendar, tako kot velja za vse ostale stvari, velja tudi za računalnik – če pričakujemo, da bomo 

z njegovo uporabo dosegli boljše rezultate, povečali nazornost pouka ter dosegli višje 

postavljene vzgojno izobraţevalne cilje, potem je njegova uporaba smotrna in upravičena. Če 

znamo izkoristiti ustvarjalne moţnosti računalnika in jih ustrezno pribliţati otrokom, lahko v 

področje otroškega odraščanja vnesemo novo kvaliteto. V nobenem primeru pa računalnik ne 

more v celoti zamenjati ali nadomestiti učitelja, saj je človeški stik najpomembnejša prvina 

pri učenju in predvsem zaradi tega se noben računalniški program ne more primerjati z 

učiteljem (Nemec, 2004).   

 

Vsi se zavedamo, da prodora računalnikov v naše ţivljenje ne moremo zaustaviti, saj nas 

obdajajo tako rekoč na vsakem koraku. Pomembno pa je, da njihovo vlogo spoznamo, jo 

razumemo in jo osmislimo predvsem otrokom. Vaţno je, da jih naučimo kritičnega 

vrednotenja vsega, kar nas obdaja, tudi vrednotenja računalnikov.  

 

V svojem diplomskem delu se bom osredotočila na uporabo računalnika pri pouku 

matematike.  

 

V teoretičnem delu bom predstavila zgodovinski pregled uporabe računalnika v 

izobraţevanju, področja uporabe računalnika v izobraţevanju, kakšni so učinki uporabe 

računalniške tehnologije pri učenju in poučevanju otrok, moţnosti uporabe računalnika v šoli 

ter kako je potrebno računalniško delovno mesto prilagoditi otrokom, da ni nezaţelenih 

posledic (nepravilne drţe, obremenitve čutil in telesa). Navedla bom tudi prednosti in 

pomanjkljivosti uporabe računalnika pri pouku, opisala in analizirala nekaj slovenskih 
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matematičnih izobraţevalnih programov ter predstavila postopek izdelave računalniškega 

programa.  

 

V praktičnem delu bom predstavila računalniški program »Postani matematični mojster«, ki 

sem ga zasnovala po lastni zamisli. Opredelila bom prednosti in slabosti omenjenega 

programa, ki sem jih ugotovila na podlagi preizkušanja programa v šoli in anketnega 

vprašalnika. Poleg tega bom prikazala tudi moţne smeri razvoja računalniškega programa 

»Postani matematični mojster«, s katerimi bi dosegli še večjo učinkovitost uporabe 

računalnika pri učenju matematike. 
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2 ZGODOVINSKI PREGLED UPORABE RAČUNALNIKA V IZOBRAŢEVANJU 

 

Zgodovinski pregled uporabe računalnika v izobraţevanju in analiza novejših časovnih 

obdobij sta pokazala, da sta na razvoj uporabe računalnika v izobraţevanju odločilno vplivala 

predvsem dva dejavnika (Gerlič, 2000):  

 programirani pouk skupaj s t. i. stroji za učenje in 

 hiter razvoj in izpopolnjevanje računalniške – informacijske tehnologije. 

 

Zgodovinski razvoj uporabe računalnika v izobraţevanju delimo na tri značilna obdobja 

(Gerlič, 2000): 

 zgodnje obdobje uporabe računalnika v izobraţevanju ali obdobje pred pojavom 

mikroračunalnika; 

 mikroračunalniško obdobje in 

 obdobje računalniških izobraţevalnih omreţij. 

 

V zgodnjem obdobju uporabe računalnikov v izobraţevanju se je kazal intenziven vpliv 

programiranega pouka in učnih strojev. Prva uporaba računalnika pri učenju otrok v šoli sega 

v leto 1959, ko so uporabili računalnik IBM 650 za poučevanje binarne aritmetike v osnovni 

šoli v New York City; predstavlja klasičen primer programiranega pouka, pri katerem 

računalnik igra le vlogo zmogljivejšega učnega stroja. Tak način uporabe računalnika 

prevladuje v zgodnjih šestdesetih letih predvsem v razvitih drţavah (ZDA, Anglija, Francija). 

Za to obdobje so značilni veliki in zelo dragi računalniški sistemi, z malo aplikacijami za 

učenje oz. izobraţevanje. Tiste aplikacije, ki so bile v uporabi, pa so bile izdelane za specialne 

namene (npr. vojska) ali pa v raziskovalne namene. O širši uporabi v tem obdobju ni mogoče 

govoriti.  

 

V Sloveniji so se tega področja lotili šele v letu 1968, ko je bil v Zagrebu prvi sestanek 

Iniciativne skupine za uporabo kibernetike v pedagogiki. Leta 1970 je v Sloveniji stekel 

projekt uvajanja računalništva v srednje šole, točneje gimnazije. V tej fazi je šlo predvsem za 

uvajanje poskusnega pouka računalništva, ki je zajemalo pripravo učnega načrta, učbenika, 

priročnika za učitelje ter dopolnilnega izobraţevanja učiteljev. Tako je bil leta 1971 uveden 

predmet računalništvo za 3. in 4. razred srednjih šol. V zgodnjem obdobju uporabe 

računalnikov v izobraţevanju so se raziskovalci in praktiki ukvarjali predvsem z 

računalniškim izobraţevanjem, manj pa s širšo problematiko pouka s pomočjo računalnika.  
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Zgodnje obdobje uporabe računalnikov v izobraţevanju je bilo preţeto z velikimi 

pričakovanji in evforijo. Pričakovalo se je, da bo računalnik kot nekakšno čudeţno učno 

sredstvo rešil vse bistvene probleme tedanjega izobraţevanja, nadoknadil pomanjkanje 

usposobljenosti učiteljev, primernih pripomočkov za nekatere vrste izobraţevanja in pomagal 

izravnati socialne razlike v moţnostih za izobraţevanje. Okoli leta 1970 se je v razvitem svetu 

pretirana evforija polegla s pomočjo raziskovalnih projektov (npr. PLATO, CLASS, ADPP 

…), ki so jih vodili ali izvajali vidni strokovnjaki (pedagoški in računalniški) visoko razvitih 

drţav.  

 

Po tem kratkotrajnem obdobju je pedagoški svet zopet vzburila pomembna tehnološka 

iznajdba – integrirano vezje in mikroprocesor, na osnovi katerih je bil sestavljen 

mikroračunalnik. Strokovnjaki mikroračunalniško obdobje označujejo kot drugi poskus 

uporabe računalnika v izobraţevanju. Ta je zaradi ustreznejšega razvoja tehnologije imel večji 

učinek in računalnik se je začel uspešno uporabljati v šoli in prvič tudi v druţinskem okolju. 

V Sloveniji so se začele prve bolj ali manj organizirane akcije opremljanja šol v začetku 

osemdesetih let, ko so se na trţišču pojavili mikroračunalniki, ki so zaradi niţjih cen postali 

dostopni tudi šolam. Učenci so lahko računalnike prvič uporabljali neposredno in 

interaktivno. Za učitelje in učence se je šele s tem začelo pravo šolsko računalništvo. Prvotno 

(v zgodnjem obdobju uporabe računalnikov v izobraţevanju) je pouk največkrat potekal brez 

vsakega stika z računalnikom (saj jih takrat v šolah še niso imeli), zato je sčasoma začel 

postajati rutinski, tipično šolski »predmet«, dolgočasen kot pouk klavirja – brez klavirja. Z 

vse kvalitetnejšim poukom računalništva in nabavo mikroračunalnikov za šole pa se je pričelo 

obdobje vse resnejše uporabe računalnika v slovenskem izobraţevalnem sistemu (Gerlič, 

2000).  

 

Tretje pomembno obdobje v zgodovini uporabe računalnikov v izobraţevanju je obdobje 

računalniških izobraţevalnih omreţij, ki ga delimo v dve pomembni fazi, in sicer (Gerlič, 

2000): 

 začetno obdobje uporabe računalniških izobraţevalnih omreţij in  

 izobraţevalni Internet. 

 

V začetnem obdobju so uporabo računalniških omreţij v izobraţevanju (predvsem v 

osnovnem in srednjem) omejevale visoka cena strojne opreme – omreţja in njegovega 

vzdrţevanja, slabe komunikacije, teţka dostopnost itd., zato so izobraţevalna omreţja v tem 
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obdobju uporabljali le v zelo razvitih drţavah, in še to najpogosteje v akademskih krogih 

(univerzitetni informacijski sistem), raziskovalnih institucijah, drţavni upravi itd., v splošnem 

izobraţevanju pa le redko. Ţe omenjena prava eksplozija uporabe računalnikov v 

izobraţevanju pa se je začela, ko sta se pojavila mikroračunalnik oz. njegov prvi predstavnik 

v izobraţevanju – hišni računalnik. Tako sta za to obdobje značilna dva koncepta uporabe 

računalnika v šolah, in sicer (Gerlič, 2000): 

 terminalski in 

 mikroračunalniški. 

 

Terminalski koncept je temeljil na računalniku večje zmogljivosti, ki ga je kupila šola oz. 

zdruţenje šol ali pa kaka organizacija oz. računalniški center (pri nas najpogosteje univerza). 

Nanj je bilo mogoče priklopiti več terminalov, razporejenih po šoli, posameznih razredih in 

računalniški (terminalski) učilnici. Zaradi visokih investicijskih stroškov so se šole le redko 

odločale za nabavo večjega sistema, dokaj visoki pa so bili tudi obratovalni stroški takega 

sistema. 

 

Mikroračunalniški koncept je izhajal iz uporabe večjega ali manjšega števila nepovezanih 

mikroračunalnikov (v začetku hišnih, pozneje pa tudi osebnih). Komunikacija med njimi torej 

ni bila mogoča, pa tudi skupna uporaba perifernih enot (npr. tiskalnika) ne. Izmenjava 

podatkov in programov je bila moţna le s fizičnim prenosom nosilcev podatkov (kasete, 

diskete). 

 

Oba predstavljena koncepta sta imela dobre in slabe lastnosti. Pomembna prednost 

mikroračunalnika je bila v tem, da je bil finančni prag za nakup začetne opreme sorazmerno 

ugoden in dosegljiv, šola pa je lahko opremo pozneje postopno dopolnjevala, povezovala itd. 

Za osnovno šolo je bil pomemben tudi efekt mobilnosti: mikroračunalnik so lahko prenašali iz 

razreda v razred (pa tudi na teren) in ga tako uporabljali na različnih predmetnih področjih, v 

različnih prostorih, kabinetih, pa tudi v različnih učnih situacijah. Njegove šibke točke pa so 

bile zmogljivost, povezljivost, spomin itd. 

 

Razvojne potrebe in pomanjkljivosti tedanjih sistemov so vzpodbudile nastanek dveh 

konceptov, in sicer (Gerlič, 2000): 

 lokalnega mreţnega koncepta in 

 t. i. hibridnega koncepta. 
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Lokalni mrežni koncept dobimo, če mikroračunalnike med seboj poveţemo v lokalno mreţo 

(krajevno omreţje LAN), s čimer zdruţimo prednosti mikroračunalniškega in terminalskega 

koncepta. Vsak računalnik lahko po potrebi deluje neodvisno od drugih, če pa ţelimo posegati 

v skupno bazo podatkov ali uporabljati katere skupne programske pakete ali skupne periferne 

enote (tiskalnik, čitalnik, risalnik …), ga poveţemo v mreţo. To je omogočalo centralno 

nalaganje programov, pa tudi komunikacijo med posameznimi računalniki.  

 

Hibridni koncept je v največji meri zdruţeval prednosti mikroračunalniškega in terminalskega 

koncepta, in to s priključitvijo inteligentnih (aktivnih) terminalov na miniračunalnik ali pa kak 

večji računalnik. Namesto pasivnih terminalov, ki brez priključitve na centralni računalnik ne 

zmorejo nobenih opravil, je bilo mogoče na nekaterih lokacijah uporabiti kar 

mikroračunalnike, ki pa so morali imeti dodatno komunikacijsko opremo. Če so bili 

računalniki povezani s posebno hitrim komunikacijskim medijem (npr. kabel Ethernet), je 

bilo mogoče iz vseh računalnikov v komunikacijski mreţi s kombinacijo pasivnih in aktivnih 

terminalov napraviti večji računalniško-komunikacijski sistem, kar je omogočalo za tedanji 

čas veliko fleksibilnosti, še posebej pomembno v izobraţevanju. 

 

Potreba po vse obseţnejšemu povezovanju je pripeljala do razvoja globalnih omreţij (WAN), 

ki med seboj povezujejo različna krajevna omreţja in bolj oddaljene računalnike. Na področju 

izobraţevanja so jih začele uvajati univerze in različne raziskovalne institucije, pozneje pa 

tudi drugi deli izobraţevalnega sistema. Izobraţevalne ustanove, ki so med seboj povezane v 

tako globalno omreţje, lahko druga drugi pošiljajo sporočila, se pogovarjajo, iščejo in 

prebirajo podatke na računalnikih v omreţju ali pa vanj vpletajo svoje sestavke s podatki. To 

obdobje je pomenilo prehod v drugo pomembno obdobje izobraţevalnih omreţij, to je 

obdobje izobraževalnega interneta. Storitve globalnega računalniškega omreţja, imenovanega 

internet, ki v zadnjem času vlada tako v svetu kot pri nas, presegajo vsa pričakovanja in 

postajajo vedno pomembnejši del izobraţevalnih, razvojnih in raziskovalnih procesov povsod 

po svetu (Gerlič, 2000).  

 

Internet je postal nov mogočen svetovni medij poleg televizije in časopisov, kajti uporabljajo 

ga ţe milijoni uporabnikov, širjenju pa še ni videti konca. Vedno več ljudi vsakodnevno 

uporablja storitve medmreţja tako v prostem času kot pri svojem delu, saj jim sodobni splet 

omogoča široko paleto uporabnih storitev, kot so (Batagelj, 2009):   

 spletni dnevniki (blog), 
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 wikiji (Wiki je orodje, ki omogoča soustvarjanje spletišča – npr. Wikipedie.), 

 folksonomije in uporabniško označevanje (Uporabnik lahko posamezne prispevke označi 

z oznakami (tag) – gesli, ki opisujejo njihovo vsebino. To omogoča povezovanje in laţje 

iskanje vsebin.), 

 družabna/uporabniška omrežja (So spletišča, ki omogočajo ustvarjati skupine 

uporabnikov, ki medsebojno izmenjujejo razne stvari in sodelujejo pri skupnih projektih, 

razpravah, zabavi … (Facebook, MySpace, Bebo, Hi5 …)), 

 izmenjava gradiv (slike (Picassa, Flickr), video (YouTube), prosojnice (SlideShare), 

članki (Bibsonomy), naslovi …), 

 naročanje na gradiva, datotek s posnetki (Omogočajo, da smo na tekočem z dogajanjem 

na področjih, ki nas zanimajo in tekoče obveščanje drugih o naših dejavnostih.), 

 izmenjava sporočil (klepet (MSN), sporočila, elektronska pošta (Yahoo, Gmail), razprave, 

konference (Skype)),  

 upravljanje vsebin in učna okolja (Obstaja vrsta sistemov za pripravo in upravljanje z 

vsebinami. Posamezni so prilagojeni izobraţevalnim rabam (LMS, CMS, VLE).), 

 iskanje (brskalnik WorldWideWeb), 

 spletne trgovine, 

 spletno bančništvo … 

 

Internet nam danes torej ponuja ţe veliko stvari. Ena izmed zelo pomembnih pa je ta, da se 

prek interneta lahko izobraţujemo.  

 

Izobraţevalni internet zajema naslednja pomembnejša področja (Gerlič, 2000): 

 tradicionalno področje, na katerega spada uporaba vseh za internet značilnih storitev, kot 

so: elektronska pošta, prenos za izobraţevanje potrebnih datotek, iskanje informacij, 

povezovanje z oddaljenimi računalniki, debatne skupine, seznami za pošiljanje pošte, 

pogovori v ţivo (Messenger, Skype), priključno igranje tradicionalnih in izobraţevalnih 

iger, navidezni svetovi … 

 projektno delo, 

 izobraževalna in programska oprema, 

 konferenčni učni sistem, 

 učenje na daljavo. 



Klemenčič, M. (2011). UPORABA RAČUNALNIŠKEGA PROGRAMA »POSTANI MATEMATIČNI 

MOJSTER« PRI POUKU MATEMATIKE. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

- 9 - 

 

Elektronska pošta se danes uporablja zelo intenzivno. Učenci si dopisujejo z drugimi učenci 

po celem svetu in s tem utrjujejo ter izpopolnjujejo tuje jezike. Poleg tega pa z izmenjavo 

različnih tekstov, slik, programskih izdelkov, zvočnih in video pisem dopolnjujejo svoje 

znanje, pridobljeno v šoli (Ofentavšek et al., 2008). 

 

Učenci, šole in razne ustanove si med seboj pošiljajo datoteke za izobraţevanje. Učenci sami 

raziskujejo in iščejo informacije na različnih spletnih straneh, ko potrebujejo nove informacije 

na primer pri projektnem delu, raziskovalnih nalogah in podobno. Pri raziskovanju se lahko 

poveţejo na oddaljen računalnik in opravljajo delo na njem. V pomoč učencem so tudi razne 

debatne skupine (diskusije ali debate), pri katerih se pogovarjajo o kakšni učni snovi ali 

raziskovalni temi. Pri tem jih seveda usmerja učitelj (Ofentavšek et al, 2008).  

 

Med mladimi so zelo priljubljeni pogovori v ţivo preko Messenger-ja, blogov, Facebook-a, 

kjer se izvajajo diskusije o raznih temah, problemih … Vedno več pozornosti namenijo tudi t. 

i. priključnemu igranju tradicionalnih in izobraţevalnih iger, ki jih je na internetu iz dneva v 

dan več. V zadnjem času pa je zanimivejše raziskovanje navideznih svetov, ki s pomočjo 

programske opreme za virtualno resničnost omogoča spoznavanje različnih galaksij, svetov, 

drţav, mest, dogodkov idr. V virtualnih svetovih se lahko sprehajamo, pogovarjamo, si 

ogledujemo, komuniciramo z drugimi ljudmi ipd (Ofentavšek et al., 2008). 

 

Internet ponuja tudi izobraţevalne predstavitve, ki so namenjene temu, da si uporabnik 

pridobiva nova znanja. Vsak posameznik, ki uporablja internet, ima moţnost, da izdela svojo 

spletno predstavitev in na njej predstavi različne podatke, ki jim lahko doda tudi slike, 

animacije, filme, zvoke itd.  Šole imajo lahko na svojih spletnih predstavitvah video zapiske 

učnih ur, s čimer omogočajo izobraţevanje na daljavo, podatke za učence in starše, 

pomembna obvestila, predstavitev šole, moţnost komuniciranja z učitelji preko elektronske 

pošte itd. (Ofentavšek et al., 2008) 

 

Projektno delo na internetu odpira neslutene moţnosti uporabe njegovih storitev in 

»internetovskega« opismenjevanja učiteljev in učencev ter obenem predstavlja popestritev in 

posodobitev pouka. Na internetu najdemo zelo veliko različnih projektov. Projektno delo je 

zelo dobro za učitelje in učence. Učenci ţe zgodaj spoznajo različne kulture, ljudi iz različnih 

krajev Slovenije in sveta. Zelo hitro se naučijo komunicirati preko sodobnega medija in 

spoznavajo pravila lepega vedenja. Učenci se morajo znati organizirati, in ker pišejo učencem 
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iz drugih krajev, se morajo tudi lepo izraţati pri pisanju. Tudi učitelji pridobijo marsikaj s 

sodelovanjem v omreţnih projektih. Z medsebojnim sodelovanjem razvijajo skupinsko delo 

in seznanijo se z novo tehnologijo, pri čemer jim pomagajo učitelji računalništva. Prihaja do 

povezav med predmeti, s čimer se razvija interdisciplinarnost projektnega dela. V projekte se 

seveda lahko vključujejo tudi starši, kar krepi pozitivne odnose med šolo in domom. Poveča 

pa se tudi izkoriščenost strojne in programske opreme na šolah (Ofentavšek et al., 2008).   

 

Na internetu lahko danes najdemo veliko programov za izobraţevanje, izobraţevalne igre, 

programe za vaje in utrjevanje, razne simulacije, omreţne učbenike, spletna računalniška 

učila itd., ki si jih lahko prenesemo na svoj računalnik ali pa jih uporabljamo kar preko spleta. 

 

Pomembno področje izobraţevalnega interneta so tudi konferenčni učni sistemi. Ti 

omogočajo neposreden stik učenca in učitelja, kakega gosta in učencev oz. učiteljev, 

sodelovanje med učenci v različnih krajih in drţavah, didaktično in strokovno izobraţevanje 

učiteljev itd. Učitelj lahko preko računalnika in kamere podaja snov učencu, ki je odsoten 

(npr. je v bolnišnici, na potovanju ipd.), le-ta pa aktivno sodeluje pri razpravah, vajah, 

seminarjih itd. (Gerlič. 2000) S tem se zmanjšajo finančni stroški ter rešijo teţave, ki so 

povezane s pomanjkanjem časa, prevozom in pakiranjem. Profesorji lahko preko 

videokonference spremljajo tudi delo študentov na praksi. Na tak način dobijo študentje 

takojšnjo povratno informacijo glede nastopa in napotke za njegovo izboljšavo. 

Videokonferenca omogoča tudi sodelovanje med šolo in podjetjem/ustanovo. Podjetje oz. 

ustanova lahko s pomočjo videokonference prikaţe, kako poteka določeno delo v praksi. 

Moţno je tudi obratno sodelovanje, kjer šola preko videokonferenc nudi dodatno 

izobraţevanje zaposlenim (Ofentavšek et al., 2008). 

 

Razvoj interneta je omogočil tudi učenje na daljavo, ki ga razumemo kot obliko 

izobraţevanja, za katerega je značilno, da sta učitelj in učenec med samim izobraţevalnim 

procesom prostorsko, lahko pa tudi časovno ločena. Ta izobraţevalna oblika udeleţencu 

omogoča, da si pridobi izobrazbo, ne da bi prestopil vrata katerekoli izobraţevalne ustanove 

(Gerlič, 2000). Učenci lahko vsakodnevno komunicirajo z učiteljem, gradiva so jim na voljo 

24 ur na dan, sproti lahko preverjajo usvojeno znanje z online testi. Prednosti takšnega učenja 

so, da nimaš stroškov s prevozom do izobraţevalne ustanove in laţje načrtuješ svoje zasebno 

ţivljenje in kariero. Ni potrebno, da si ob določeni uri na predavanjih. Učiš se lahko s svojim 

tempom in tedaj, ko imaš čas. Takšno učenje je zelo primerno za invalide, saj nimajo 
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problemov z gibanjem, prav tako pa se lahko prilagodi gradiva njihovim potrebam. Slabosti 

takšnega učenja pa so, da ni takojšnje povratne informacije, ni govorne komunikacije med 

učencem in učiteljem ter samimi učenci, nekateri delodajalci ne gledajo na učenje na daljavo 

kot na enakovredno navadnemu študiju itd. (Ofentavšek et al., 2008) 

 

Na internet se priključuje tudi vedno več naprav (npr. televizija, mobilni telefoni …). Poleg 

tega se povečuje uporaba brezţičnih omreţij, ki omogočajo mobilno uporabo interneta. 

 

Internet torej ponuja veliko moţnosti, od didaktičnih sposobnosti učitelja in ţelja učencev pa 

je odvisno, kako bodo ponujene moţnosti izkoristili (Ofentavšek et al., 2008). 

  

 

3 PODROČJA UPORABE RAČUNALNIKA V IZOBRAŢEVANJU 

 

Glede na številčnost in različnost področij, na katerih lahko uporabljamo računalnik v 

izobraţevanju, so poskušali številni avtorji izdelati ustrezno klasifikacijo moţnih načinov 

uporabe računalnika pri izobraţevanju. Tako je Bushnell leta 1967 navedel štiri področja (v 

Gerlič, 1991): 

 uporaba pri individualizaciji pouka; 

 uporaba pri splošni organizaciji pouka (npr. izdelava urnika); 

 uporaba pri poučevanju računalniške stroke in 

 uporaba računalnika pri zbiranju in obdelavi informacij v zvezi z upravljanjem 

(administracija …) izobraţevalnega sistema. 

 

Muţič (1987: v Gerlič, 1991) je razporedil uporabo računalnika v izobraţevanju v tri 

področja: 

 računalnik kot sredstvo za obdelavo učnih vsebin, 

 kot orodje za obdelavo podatkov vezanih na izobraţevanje in 

 kot pripomoček pri pedagoškem raziskovanju. 

 

Muţičevo klasifikacijo je dopolnila Poţarnikova (1979: v Gerlič, 1991), ki loči: 

 računalnik kot učno sredstvo, 

 računalnik kot datoteka, 

 računalnik kot »skladišče« izobraţevalnih vsebin, 
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 računalnik kot pripomoček pri raziskovanju in  

 računalnik kot učno sredstvo. 

 

Jereb in Jug (v Gerlič, 1991) sta ugotovila, da se navedeni vidiki uporabe računalnika v 

izobraţevanju med seboj prepletajo (kar je ugotavljala tudi Marentič – Poţarnikova), zato 

menita, da bi glede na namen danes morali razlikovati predvsem tri področja uporabe 

računalnika v izobraţevanju:  

 računalnik kot pripomoček izvajalcev in raziskovalcev vzgojno-izobraţevalnih 

procesov, 

 računalnik kot učno sredstvo ali pripomoček in 

 računalnik kot učna vsebina. 

 

Na to se navezuje tudi Gerlič (1991: v Wechtersbach, 1993), ki predlaga drugačno 

poimenovanje: 

 primarno področje (računalnik kot učna vsebina), 

 sekundarno (vezano na izobraţevalni proces različnih predmetov), 

 terciarno (spremljanje izobraţevalnega procesa). 

 

V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili Gerličevo delitev uporabe računalnika v 

izobraţevanju. 

 

3. 1    Primarno področje uporabe računalnika v izobraţevanju 

 

V primarno področje uporabe računalnika v izobraţevanju prištevamo vse tiste aktivnosti, s 

katerimi ţelimo udeleţence izobraţevanja (na vseh stopnjah in zvrsteh izobraţevanja) kot 

bodoče uporabnike seznaniti z delovanjem in uporabo računalnikov ali pa jih tudi na raznih 

nivojih usposobiti za delo na računalnikih. Tako računalništvo v osnovi nastopa na dveh 

pomembnih področjih in sicer (Gerlič, 1991): 

 kot element splošne izobrazbe in 

 kot element oţje strokovne – poklicne izobrazbe oz. usposobljenosti.  

 

Računalništvo kot element splošne izobrazbe se v današnjem času kaţe kot velika potreba. 

Računalnik je postal intelektualno orodje in pripomoček v skoraj vsaki sferi človekove 

dejavnosti, prodrl je tudi v šolo. Nedvomno ţivimo v času, ki ţe učencem v osnovni šoli (tudi 
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v vrtcu) vzbuja interes za računalništvo in informacijsko tehnologijo na sploh. T. i. 

računalniška pismenost torej postaja nuja. Prav ta »računalniška pismenost« je osrednji cilj 

splošno izobraţevalnega področja. »Računalniška pismenost« zajema vse to, kar bi človek 

moral znati o računalniku in to, kako je potrebno z njim delati, da bo uspešno ţivel v druţbi, 

ki je osnovana na informacijah (informacijska druţba). Računalniška pismenost zajema tri 

izobraţevalne nivoje: veščine, znanja in razumevanje, in sicer: 

 sposobnost, da se računalnik uporablja in da se mu dajejo ukazi, da pomaga pri 

učenju, reševanju problemov in upravljanju informacij; 

 poznavanje funkcij, uporab, moţnosti, omejitev in druţbenih implikacij računalnika 

in s tem povezanih tehnologij; 

 razumevanje, ki je potrebno za učenje in vrednotenje novih področij uporabe 

računalnika ter spoznanje druţbenih implikacij, ko se te pojavijo (Gerlič, 1991). 

 

Pri nas začenjamo s splošno izobraţevalnim področjem računalništva ob koncu drugega 

triletja devetletne osnovne šole in sicer v okviru obveznega predmeta Tehnika in tehnologija 

(Gerlič, 2000). Tehnična vzgoja (tehnika in tehnologija) se ukvarja z vsebinami, ki   

omogočajo otroku spoznati, kako človek spreminja naravo zato, da preţivi, kako razvija in 

uporablja tehniko, tehnologijo in informacijska znanja in tej povezavi je potrebna zahteva po 

uporabi računalnika kot učnega pripomočka (Papotnik, 1999). Učenci pri predmetu Tehnika 

in tehnologija uporabljajo računalnik kot pripomoček za delo in učenje. S tem pridobijo 

osnovna znanja ter sposobnosti za delo z računalnikom. Spoznajo računalniško grafično 

orodje (CAD), v 8. razredu pa tudi CAD/CAM sistem (Učni načrt Tehnika in tehnologija, 

2002). 

 

Računalništvo se ne izvaja kot redni predmet, temveč poteka v okviru fakultativnega pouka 

informatike in računalništva, raznih projektov in seveda interesnih dejavnosti s tega področja 

(Gerlič, 2000). V tretji triadi (7., 8. in 9. razred) pa je računalništvo triletni naravoslovno-

tehnični izbirni predmet, pri katerem se spoznavanje in razumevanje osnovnih zakonitosti 

računalništva prepleta z metodami neposrednega dela z računalniki, kar omogoča učencem, da 

pridobijo tista temeljna znanja računalniške pismenosti, ki so potrebna pri nadaljnjem 

izobraţevanju in vsakdanjem ţivljenju (Učni načrt za izbirni predmet Računalništvo, 2002).   

 

Raziskovalci menijo, da bi računalnike lahko začeli uvajati ţe na razredni in tudi na 

predšolski stopnji. Rezultati raziskav so pokazali, da majhnemu otroku ne more škodovati, če 
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ga postopoma in zelo premišljeno seznanjamo z računalnikom (Gerlič, 1991). Če ne bomo 

pretiravali in bomo otroku računalnik ponudili kot vsako drugo igračo, ga bo sprejel kot del 

realnega sveta, v katerem odrašča (Mandić, 2002). Internet, kjer otroci lahko najdejo različne 

podatke za svoje aktivnosti npr. podatke o vremenu in vremensko napoved, slikarski 

programi, s katerimi otroci spontano likovno ustvarjajo, glasbeni programi, s katerimi lahko 

otroci doţivljajo lastne skladbe in z njimi poustvarjajo, multimedijske programe, s katerimi si 

lahko izmišljajo lastne zgodbe, so programi, ki v področje otroškega ustvarjanja lahko 

prinašajo novo kvaliteto. Poudarek je seveda na besedici lahko, saj sam računalnik ne prinaša 

ničesar. Le vzgojitelj oziroma odrasli, ki ve, kako novo tehnologijo pribliţati otrokom, lahko 

ustvarjalne moţnosti računalnikov tudi izkoristi in z njimi čustveno in socialno obogati 

vzgojno-izobraţevalni proces (Wechtersbach, 2003).  

 

Maya Gotz (Medved-Cvikl, 2009) s centralnega inštituta za mlade je v svoji raziskavi 

ugotovila, da otroci enostavno potrebujejo medijske slike in zgodbe, da predelajo svoje 

ravnanje v nekih razmerah. Mediji so material ustvarjenega fantazijskega sveta pri otroku. So 

torej simbolni material, s katerim otroci razvijajo svoje fantazije. Prav tako so študije 

pokazale, da predšolski otroci, ki uporabljajo računalnik, razvijejo boljše sposobnosti učenja 

kot njihovi vrstniki – »neuporabniki« računalnika.  

 

Poleg pozitivnih učinkov pa računalnik prinaša tudi mnogo negativnih posledic, kot so npr. 

(Medved-Cvikl, 2009): 

- fenomen »izgube dvorišča«, 

- napačno razumevanje nasilja predšolskih otrok, 

- problem ločevanja med realnostjo in fikcijo, 

- premalo gibanja. 

 

Otroci vse več časa preţivljajo pred računalniki in televizorji in s tem izgubljajo pomembne 

veščine, ki so jih otroci prejšnjih generacij razvijali pri druţenju z vrstniki na dvorišču. Učili 

so se odnosov, socializacije, gradili so prijateljske vezi, se preizkušali, prilagajali. Tega več ni 

(Medved-Cvikl, 2009). 

 

Dokazano je, da otroci drugače dojemajo nasilje kot odrasli. Zaznavanje nasilja je povezano s 

starostjo otroka in s kontekstom prikazanega nasilja. Otroci pri petih in šestih letih še ne 

poznajo besede nasilje, a če jim obrazloţimo, kaj beseda pomeni, ugotovijo, da nasilje obstaja 
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v risankah, ki jih gledajo in igricah, ki jih igrajo. Šele pri petih do šestih letih so tudi sposobni 

uporabiti znanje, prepričanje in mišljenje realnega sveta ter določiti verodostojnost tega, kar 

gledajo, ter si ustvariti lastno mnenje (Medved-Cvikl, 2009). 

 

Otroci znajo potegniti ločnico med resničnim in namišljenim, čeprav se zgodi, da dečkom 

razlikovanje lahko povzroča preglavice. To dejstvo, si lahko razlagamo s tem, da ravno dečki 

gledajo nasilnejše risanke in igrajo nasilnejše igrice, zato zaradi občudovanja junakov in 

verjetja v nadnaravnost pogosto zamenjujejo med tistim, kar se zdi, in tistim, kar dejansko je 

(Medved-Cvikl, 2009). 

 

Digitalni mediji imajo negativen vpliv tudi na fizični razvoj otroka. Pojavijo se posledice, kot 

so: slabša motorika, koordinacija, proţnost telesa ter debelost. Negativne posledice, ki se 

lahko pojavijo ob uporabi digitalnih medijev, so največkrat predvsem posledica neustrezne 

uporabe. Računalnik ne sme biti nadomestilo za aktivno preţivljanje otrokovega prostega 

časa, ker bodo takrat negativni učinki večji od pozitivnih (Medved-Cvikl, 2009). Prav tako 

računalnik ne bi smel nadomestiti otrokove neposredne izkušnje z realnim svetom, ki ga 

obdaja. Torej naj bo računalnik le manjši del otrokovega spoznavnega področja, kot nekakšna 

predpriprava za poznejše ţivljenje v dobi informatike (Gerlič, 1991).  

 

3. 2    Sekundarno področje uporabe računalnika v izobraţevanju 

 

V sekundarno področje uporabe računalnika v izobraţevanju štejemo vse tiste aktivnosti, ki 

so vezane na neposreden izobraţevalni proces katerega koli predmetnega področja osnovne 

šole; torej sem štejemo uporabo računalnika npr. pri pouku matematike, slovenskega jezika, 

spoznavanja narave in druţbe, glasbenega pouka itd. Računalnik v tem primeru nastopa kot 

učno sredstvo ali pripomoček, ki sodeluje v vseh ali samo v nekaterih fazah učnega procesa. 

Če računalnik sodeluje v vseh fazah učnega procesa, posega v celoten regulacijski tok 

poučevanja, vse od podajanja nove snovi prek individualiziranega ali skupinskega 

vrednotenja rezultatov in utrjevanja, preverjanja osvojenega, do odločanja o nadaljnjem 

poteku dela itd. V drugem primeru je računalnik vključen le v posamezne faze učnega procesa 

kot npr. v utrjevanje, preverjanje osvojenega, podajanja nove snovi v posameznem učnem 

koraku ali celoti itd (Gerlič, 1991). 
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Ne glede na to, ali računalnik sodeluje v vseh ali samo v nekaterih fazah učnega procesa, 

lahko sekundarno področje delimo na dve različni področji – tradicionalne učne sisteme in 

ekspertne učne sisteme (Gerlič, 1995: v Sternad, 1999).  

 

V svojem diplomskem delu se bom osredotočila na tradicionalni učni sistem uporabe 

računalnika v izobraţevanju, ki ga ločimo na dva glavna pristopa: 

 monomedijski in  

 multimedijski (Gerlič, 1995: v Sternad, 1999). 

 

3. 2. 1    Monomedijski pristop uporabe računalnika v izobraževanju 

 

V monomedijskem pristopu je računalnik samostojno vključen v izobraţevalni proces, torej 

kot edino učno sredstvo oz. pripomoček izobraţevanja. Bistveno za ta pristop je, da je 

centralni element izobraţevalnega procesa računalnik, vsi ostali elementi (učbenik, delovni 

zvezek, grafoskop, učiteljeve ţive besede, dogovor ali diskusija med učenci itd.) pa ga bolj ali 

manj dopolnjujejo, vendar to ne pomeni, da je v neposredni povezavi z njimi (multimedijski 

pristop) (Gerlič, 1991). V primeru, da učenec ne doseţe ustreznih rezultatov, ga računalnik le 

napoti k drugim virom znanja (knjigi, priročniku, delovnemu zvezku, učnemu listu, razgovoru 

z učiteljem, ogledu filma, ogledu TV-kasete itd.) (Gerlič, 2000). 

 

Monomedijski pristop vključuje različne strategije, ki so pomembne v izobraţevanju (Gerlič, 

2000: v Ţonta, 2004). V nadaljevanju bomo predstavili štiri pomembnejše strategije uporabe 

računalnika v izobraţevanju, ki so v večini največkrat v uporabi na področju razrednega 

pouka. 

 

3. 2. 1. 1    Strategija igre - vzgojnoizobraževalne igre 

 

Za otroke je igra pomemben del vključevanja v ţivljenje, saj mnoge igre predstavljajo 

rekonstruiranje realnosti v pogojih, ki jih otrok lahko razume in sprejme. Igra je pomemben 

element učenja, še posebej v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju, saj se k igram 

zatekamo povsod tam, kjer je to mogoče in smiselno (Gerlič, 1991). Računalniki so v igre 

vnesli svojstvene nove moţnosti v pozitivnem in negativnem smislu. Z nadvse barvitimi in 

natančnimi prikazi situacij na zaslonu, zvočnimi in grafičnimi učinki ter presenetljivo 

hitrostjo odzivanja na poteze igralca so in še dajejo nove moţnosti za sestavo novih iger in 
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ponovno oţivitev starih in pozabljenih. Strokovnjaki so ugotovili, da otroci in tudi odrasli 

preţivijo ob računalniških igrah veliko časa in zanje porabijo tudi mnogo denarja, zato so si 

postavili vprašanje, ali bi lahko šole izkoristile lastnosti iger za motivacijo učencev pri 

pridobivanju znanja in spretnosti. Dobili so pritrdilen odgovor. Računalniške igre so razdelili 

v dve večji skupini: tradicionalne in izobraţevalne. Podrobno delitev posamezne vrste 

računalniških iger prikazuje slika 1 (Gerlič, 2000). 

  

Slika 1: Vrste računalniških iger (Gerlič, 2000), str. 137 

 

Tradicionalne igre so narejene predvsem za zabavo. Usmerjene so k ustvarjanju napetosti in 

koncentracije. Ta koncentracija je lahko rezultat jasnih ciljev, takojšnjih povratnih informacij 

in čuta za enega izmed spretnostnih preverjanj (npr. okolomotorične spretnosti itd.). 

Sestavljene so enostavno in tako, da uspe tekmovalec v najkrajšem času doumeti njihovo 

strategijo. Ker ţelijo oblikovalci povečati zabavno vrednost igrice, imajo zelo bogato 

grafično, animacijsko in zvočno opremo. V izobraţevalni proces jih največkrat vključujejo, da 

bi učenci prek njih spoznali računalniško strojno in programsko opremo (zbuditev začetnega 

zanimanja za delo z računalnikom, obvladovanje tipkovnice ali miške …), torej kot uvod v 

resnejše delo z računalnikom ali pa zgolj za razvedrilo. Nekateri učitelji jih vključujejo tudi 

kot element nagrade za doseţene rezultate v izobraţevalnem procesu z računalnikom, toda to 
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ima lahko tudi negativne posledice, saj bi lahko nekateri učenci hiteli skozi učno snov s 

preveliko vnemo predvsem zaradi obljubljene nagrade, torej s ciljem, da se bodo, ko bodo 

snov bolj ali manj predelali, lahko ponovno kratkočasili s priljubljeno ali novo in nepoznano 

igro. Strokovno in pedagoško dobro usposobljen učitelj bo tudi v tej situaciji našel ustrezno 

rešitev (Cedilnik, 2005; Gerlič, 2000).  

 

Tradicionalne igre najpogosteje delimo v štiri značilne skupine (Gerlič, 2000): 

 arkadne igre, 

 pustolovske igre, 

 strateške igre, 

 simulatorje. 

 

Arkadne igre so dokaj mnoţično zastopane; podobne so igram z igralnih avtomatov, zato je 

njihovo bistvo ponavadi streljanje na določene objekte ali sovraţnika. Pri tem so potrebni 

dobri refleksi, saj se objekti hitro premikajo. 

 

Pri pustolovskih igrah moramo (v primerjavi z drugimi igrami, katerih pravila po navadi 

poznamo vnaprej) pravila igre odkriti v toku igre sami. Z računalnikom komuniciramo v 

enostavnih stavkih, ki jih ta razume ali ne, in glede na to podaja ustrezne odgovore. Preden 

pridemo do cilja, je potrebno kar precej časa pa tudi znanja. 

 

Med strateške igre spadajo igre šaha, dame, kart, domine itd., torej tradicionalne druţabne 

igre, v katerih nam računalnik predstavlja bolj ali manj močnega nasprotnika v igri.  

 

Simulatorji so po številu nekoliko manj zastopane igre. Razvile so se iz prvih pravih 

simulatorjev za učenje pilotiranja. Po vzoru teh so se razvile druge igre simulacij, npr. letenje 

s helikopterjem, vesoljskim vozilom »space shutlle«, voţnja z dirkalnim avtomobilom, 

motorjem, čolnom, kolesom itd. Igralec pred seboj vidi okolico in ima na razpolago vse 

potrebne instrumente za vodenje objekta (Gerlič, 2000; Gerlič, 1991). 

 

Izobraževalne igre pa so namenjene predvsem vzgojnemu in izobraţevalnemu področju 

uporabe računalnika. Sestavljene so tako, da v tekmovalcu sproţijo tudi intelektualne 

potenciale. Igre ne ustvarjajo napetosti in vsebujejo le toliko zvočnih, grafičnih ter 
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animacijskih učinkov, kolikor jih potrebujemo za boljši učni efekt. Tekmovalec običajno šele 

na koncu ugotovi doseţen rezultat (Cedilnik, 2005). 

 

Bistvena razlika med tradicionalnimi in izobraţevalnimi igrami je v njihovem namenu: cilj 

zadnjih ni zabava, ampak pridobivanje novih spoznanj, veščin ali spretnosti. Tabela 1 kaţe 

bistvene razlike med tradicionalnimi in izobraţevalnimi igrami (Gerlič, 2000). 

 

 

Tradicionalne igre 
 

Izobraţevalne igre 
 

Izdelane predvsem za zabavo. 

 

 

Izdelane predvsem za izobraţevanje. Vsebujejo 

elemente zabave, toda zabava ni na prvem 

mestu. 
 

Vodilno vlogo ima računalnik; čas trajanja in 

sekvence aktivnosti so pod njegovo kontrolo. 

 

Učenec ima ali pa tudi nima kontrole nad časom 

in sekvencami dogodkov; vse je odvisno od 

izobraţevalnih ciljev. 
 

Osnovna strategija je običajno enostavna. 

Pomembno je, da je igralec sposoben doumeti 

strategijo v najkrajšem času. 

 

V ospredju je uporaba intelektualnih spretnosti 

in ne le mehanično odkrivanje strategij in 

dogodkov v igri. 
 

Igralec dobi povratno informacijo v igri takoj oz. 

sproti. 

 

Učenec dobi povratno informacijo v igri takoj 

oz. sproti. 
 

Vizualni vtis je navadno zelo dodelan, in to na 

področju grafike, barv, računalniške animacije in 

zvočnih efektov zaradi čim večje zabavne 

vrednosti igre. 

 

Računalniška grafika in zvok sta vključena 

zaradi večjega učnega efekta. 

 

Igralec dobi takojšen občutek uspeha ali 

neuspeha. 

 

Učenec navadno doţivi oz. doseţe učni uspeh na 

koncu uspešnega dela oz. igre. 
 

Usmerjene k poudarjanju napetosti, 

koncentracije in k zapletenim situacijam. 

 

Ne gre za poudarjanje napetosti. 

 
Tabela 1: Primerjava tradicionalnih in izobraţevalnih iger (Gerlič, 2000) 

 

Računalniške izobraţevalne igre delimo na naslednje tri skupine (Gerlič, 2000): 

 tradicionalne izobraţevalne igre, 

 igre urjenja, 

 igre za miselni razvoj. 

 

Tradicionalne izobraţevalne igre imajo večino lastnosti arkadnih in pustolovskih iger, le da je 

njihov cilj usvajanje vzgojnih in izobraţevalnih vsebin. Običajno so opremljene z izvrstno 
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grafiko, barvami in zvočnimi učinki. Značilen primer takšne igre je ameriška igra Donald 

Duck (racman Donald), katere bistvo je, da brez dela ni igrače. Donald mora delati 

(raztovarjanje sadja, delo v trgovini z igračami, delo na ţeleznici in delo na letališču), da 

lahko sinku opremi hišo z igračami. Ko zasluţi dovolj denarja, gre lahko v trgovino, kjer kupi 

igrače; pri tem mora tudi znati uporabljati denar (način kupovanja, plačevanja, menjave 

denarja za drobiţ itd.). 

 

Igre urjenja so izobraţevalne igre, s katerimi omogočamo učencem vajo in utrjevanje. 

določene izobraţevalne vsebine tako, da jim je to čim manj mučno in dolgočasno. Motivacija 

za učenje oz. vajo in utrjevanje lahko narašča s primerno strategijo prepletanja igre in učenja. 

Igre urjenja so vezane na pridobivanje spretnosti v prepoznavanju črk, besed, številk, 

utrjevanje pisanja, računanja, branja, pisanja besed v tujem jeziku itd.  

 

Igre za miselni razvoj so strukturirane tako, da s svojo vsebino in pravili spodbujajo različne 

intelektualne operacije. Sluţijo kot uvajanje v delo ali v miselni proces. Med značilnimi 

računalniškimi izobraţevalnimi igrami te vrste so: razvrščanke, urejanke, prirejanke in 

posnemanke.  

 Razvrščanke predstavljajo igre, ob katerih igralci razvrščajo mnoţico kakih predmetov, 

dogodkov ali simbolov v dve ali več podmnoţic na osnovi opredeljene ekvivalenčne 

relacije (»predmet A je po lastnosti p enakovreden predmetu B«). Lahko pa tudi iz podane 

razvrstitve iščejo pravilo razvrščanja.  

 Urejanke temeljijo na relaciji urejenosti: »A je glede na lastnost p večji od B«. Predmete 

in pojave v igrah urejamo npr. po dimenziji predmetov, njihovi prostornini, masi, barvi, 

prevodnosti itd. Urejanke lahko temeljijo na eni ali več lastnosti predmetov. Urejanke so 

dobra uvajalna vaja v merjenje, pri katerem vse predmete iz mnoţice primerjamo z 

izbranim standardom, ki opredeljuje mersko enoto. 

 Prirejanke so igre, ki se ukvarjajo s splošnimi relacijami med predmeti in dogodki, npr. 

poklicem priredimo tipična orodja, ţivalim priredimo bivališča, drevesom priredimo 

oblike listov … Prirejanke so pomembno sredstvo za zgodnje uvajanje matematičnih 

preslikav, zlasti pa za uvajanje pojma funkcijskih zvez. 

 Posnemanke (pravijo jim tudi igre vlog ali simulacijske igre) so igre, za katere je značilna 

globalna uporaba principa prirejanja. V osnovi so to simulacije, le da je v simuliran model 

vključen še element tekmovalnosti in motivacije, saj posamezniki ali skupine tekmujejo v 

tem, da bi model uredili (ga priredili) v zanje ugodnejše - optimalno stanje. Rezultat, ki ga 
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kdo doseţe, je torej odvisen tudi od potez nasprotnih igralcev z drugačnimi interesi in 

strategijami. Posnemanke se pribliţujejo kombinaciji pustolovskih tradicionalnih iger in 

iger simulatorjev. Ponazarjajo situacije z različnih področij, in to z zelo enostavno ali tudi 

dokaj zapleteno tematiko. V igri resničnost ni le simbolizirana, temveč tudi 

poenostavljena. Igralni pripomočki simbolizirajo resnične predmete le v nekaterih 

lastnostih, ki jih je konstruktor igre opredelil kot bistvene. Igralne operacije se ponavljajo, 

s čimer je zagotovljeno utrjevanje znanja. Situacije, v katerih je treba znanje uporabiti, se 

spreminjajo; tako igra spodbuja prenos znanja in njegovo uporabo v novih okoliščinah. 

Ferbar (Gerlič, 2000) meni, da so posnemanke imenitno pomagalo za postopno pretvorbo 

konkretnih operacij v njihovo ponotranjenje, v miselni proces. Z njimi spodbujamo 

predvsem rast neverbalnega znanja. Igralci se ob igri naučijo predvsem, kako kaj narediti. 

Takšno znanje je produktivno, v nasprotju s pasivnim poznavanjem dejstev in pravil. 

Takšne igre so v šoli najpogostejše sredstvo za razvoj mišljenja (Gerlič, 2000). 

 

Da bi bile izobraţevalne igre koristne, ni dovolj, da so dobro sestavljene, učitelj jih mora tudi 

znati smiselno vključiti v sam pouk in seveda snovno področje. Uporabijo se lahko v vseh 

fazah pouka, vendar praksa kaţe, da jih učitelji najpogosteje uporabljajo v uvodnem delu 

učnih ur (za motivacijo in mobilizacijo) in v sklepnem delu (ponavljanje, utrjevanje, vaje, 

preverjanje usvojenega). Pri uporabi izobraţevalnih računalniških iger učenci potrebujejo 

uvodna pojasnila o ciljih in pravilih igre, zelo pomembna pa je tudi diskusija, ki naj poteka ob 

koncu dela in v kateri moramo z učenci preveriti usvojeno stopnjo znanja in moţnosti uporabe 

tega znanja v novih situacijah (Gerlič, 2000).  

 

3. 2. 1. 2    Strategija vaje in utrjevanja 

 

Zgodovinska analiza je pokazala, da se je računalnik v izobraţevanju začel zelo zgodaj 

uporabljati prav s strategijo vaje in utrjevanja (ang. drill and practice), saj omogoča 

neomejeno ponavljanje in podajanje določenih vprašanj ali nalog. V literaturi zasledimo 

razločevanje med obema pojmoma: »drill« predstavlja intenzivne vaje z več ponavljanji, 

»practice« pa pomeni izpopolnjevanje določenih spretnosti do avtomatizma. Pri nas običajno 

zdruţujemo oba pojma v strategijo vaje in utrjevanja (Gerlič, 1991; Gerlič, 2000).   

 

Definicijo te strategije najbolje podaja Marentič Poţarnikova (1979), in sicer: »V tej strategiji 

se računalnik uporablja za vajo in utrjevanje spretnosti in pojmov, ki jih je učenec pridobil v 
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tradicionalnem pouku. Vse druge faze pouka (motiviranje učencev, podajanje nove snovi, 

njegova povezava s sorodnimi poglavji itd.) ostanejo v rokah učitelja in se izvajajo s 

tradicionalnimi učnimi sredstvi.« Omenjena avtorica podaja tudi cilje te strategije, in sicer 

pravi, da je njen namen trojen:  

 individualizirati vajo in utrjevanje tako, da se učencu postopno prikazujejo naloge, ki 

so prilagojene ravni njegovih zmoţnosti in predhodnih doseţkov; 

 dati vsakemu učencu takojšnjo povratno informacijo o pravilnosti rešitve; 

 sprostiti učitelja rutinskih, zamudnih, pogosto neprijetnih opravil v zvezi s 

popravljanjem neštetih nalog oz. izdelkov učencev, da bi mu ostalo več časa za 

ustvarjalnejše delo z njimi. 

 

Čeprav so vsi programi te strategije usmerjeni v individualizirano vajo in utrjevanje 

pridobljenih spretnosti, so med njimi precejšnje razlike, predvsem v naslednjih vidikih 

(Marentič-Poţarnik, 1979):  

 Ali učencu le povedo, da je nekaj napravil napačno, ali pa napako tudi analizirajo in 

mu nudijo konkretno pomoč, da napako popravi. 

 Ali zajemajo daljše časovno obdobje učenčevega razvoja in obširnejše snovno 

področje (obširnejšo temo ali več tem skupaj) ali pa samo enkratno delo in le krajši 

izsek teme ali posamezne učne enote. V prvem primeru je algoritem odločanja o 

zaporedju prikazovanja naloge za vsakega posameznega učenca izredno zapleten, v 

drugem primeru pa lahko učitelj ali celo učenec sam odloča, koliko vaj si ţeli in 

kakšne naj bodo. 

 Koliko lahko učenec sam vpliva na potek vaje. V ta namen mora imeti pregled nad 

strukturo celotne snovi in tudi nad svojo uspešnostjo ne le v posameznih nalogah, 

ampak na celotnih področjih.  

 

Glede na zgoraj podane kriterije lahko ločimo vsaj dve vrsti strategije vaje in utrjevanja: 

enostavno in zahtevnejšo.  

 

V skupino enostavnejše strategije vaje in utrjevanja uvrščamo tiste programske izdelke, ki 

so običajno pripravljeni za krajše teme oziroma učne enote, ki vsebujejo manj povratnih 

informacij ter predvsem vplivov teh povratnih informacij na nadaljnji potek učnega dela in ki 

v večini predstavljajo dokaj mehansko učenje oz. ponavljanje določenih pojmov in spoznanj 

do stopnje avtomatizma. Mnogi izmed teh programov veljajo za puste in dolgočasne, kljub 
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temu pa nam raziskave kaţejo, da imajo tudi ti programi določeno vrednost, če jih pravilno 

vpeljemo v proces učenja. Osnovna struktura poteka te oblike programov je naslednja      

(slika 2): 

 podajanje nalog ali problemov, ki jih mora učenec rešiti, 

 določen (navadno omejen) čas za odgovor, 

 odgovor, 

 povratna informacija o uspešnosti in 

 podajanje nove naloge ali problema (Gerlič, 2000).  

 

 

Slika 2: Fazni diagram enostavnejše različice strategije vaje in utrjevanja (Gerlič, 2000), str. 142 

 



Klemenčič, M. (2011). UPORABA RAČUNALNIŠKEGA PROGRAMA »POSTANI MATEMATIČNI 

MOJSTER« PRI POUKU MATEMATIKE. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

- 24 - 

 

Kot je razvidno, učenec nima večjih moţnosti za spremembo poteka dela, npr. vsebin, ki jih je 

ţe usvojil, ne more odstraniti iz celotnega sklopa in jih »poklicati« nazaj takrat, ko bi to ţelel. 

Večinoma učenec dobi vse napotke na začetku dela; takrat lahko tudi izbere število nalog za 

vajo, vrsto nalog, temo, teţavnostno stopnjo itd. Primerov za tako obliko učnih programov 

vaje in utrjevanja je dokaj veliko, npr. programi za vajo poštevanke, seštevanja, odštevanja, 

mnoţenja, pisanja, prepoznavanja črk, številk, slovničnih pravil itd. (Gerlič, 2000) 

 

Programski izdelki zahtevnejše strategije vaje in utrjevanja so zasnovani tako, da 

omogočajo čimbolj enostavno in učinkovito učenje in odpravljajo pomanjkljivosti 

enostavnejše različice te strategije. Tako ta zahtevnejša varianta omogoča (Gerlič, 2000): 

 Namesto da bi učenec moral predelati vse dele programa (poglavje kot celoto), se mu 

omogoči urjenje na manjših vsebinskih enotah. Te posamezne enote poglavja 

sestavljajo t. i. delovno področje, katerega obseg je odvisen od učenčeve sposobnosti, 

od stopnje zahtevnosti učne snovi itd. 

 Da se izognemo nepotrebnemu učenčevemu ukvarjanju z ţe predelanimi poglavji, 

potrebujemo nek mehanizem, ki bo te predelane vsebine odstranjeval z delovnega 

področja in jih nadomeščal z novimi (to pa učencu omogoča, da se bolj osredotoči na 

še nepredelane vsebine). Najenostavnejši način je, da se zamenja celotna vsebina 

delovnega področja, ko je le-to predelano. Boljši je seveda mehanizem, ki zamenja 

kako vsebino z novo takoj, ko je bila prva uspešno predelana. Ta mehanizem zahteva 

vnaprejšnjo pripravo kriterija za odstranjevanje predelane snovi, ki je npr. lahko 

zasnovan na določenem številu pravilnih oz. nepravilnih učenčevih odgovorov ali pa 

na čem drugem. 

 Zahtevnejša oblika strategije utrjevanja mora učencu zagotavljati vrnitev na ţe 

predelane vsebine, in sicer na tak način, da so vse predelane vsebine, ki zapustijo 

delovno področje, vključene na t. i. povratno področje (slika 3). Seveda pa je zopet 

potrebno izbrati kriterije, ki določajo, kdaj naj se posamezne vsebine s povratnega 

področja vrnejo v delovno. 

 

 

 

 

Slika 3: Pomembnejši elementi zahtevnejše strategije vaje in utrjevanja (Gerlič, 2000) 

 

Področje  

novih vsebin 

Delovno  

področje  

 

Povratno  

področje  
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 Obseţnejše oblike zahtevnejše strategije vaje in utrjevanja (slika 4), ki lahko trajajo 

tudi daljše obdobje imajo vgrajene pred- in potestne mehanizme, s katerimi ustrezno 

usmerjamo oz. vodimo učenca. Učne vsebine so zbrane v koncept blokov z npr. petimi 

teţavnostnimi stopnjami. Učenec vsak blok začenja s predtestom in se glede na 

doseţeno število točk usmeri na eno od petih teţavnostnih stopenj. Kasnejša 

sprememba teţavnostne stopnje se izbere v skladu z doseţenimi rezultati dnevnih 

rezultatov dela. Po določenem času učenec rešuje potest, ki preverja stopnjo znanja, 

opravlja pa tudi ponovno usmeritev v posamezne bloke itd. 

 

 

Slika 4: Fazni diagram elementov zahtevnejše različice strategije vaje in utrjevanja (Gerlič, 2000), str. 144 
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Strategija vaje in utrjevanja ima kljub nekaterim pomanjkljivostim in napakam pomembno 

vlogo v učnem procesu. Po mnenju nekaterih avtorjev omogoča, da določene veščine, bodisi 

mentalne ali mehanske, postanejo avtomatične in za svoje izvajanje zahtevajo manj 

pozornosti in prepotrebnih procesnih funkcij učenca, ki jih tako lahko koristno uporabi na 

višjem nivoju. Na primer, ko učenec obvlada mnoţenje ulomka z ulomkom, se lahko v 

določeni nalogi skoncentrira samo na pomen matematičnih zakonov in ne na posamezne 

matematične operacije oz. postopke. Raziskave so pokazale, da imajo učenci to strategijo radi. 

Predvsem jim je všeč, da ob napakah niso grajani, saj jim računalnik potrpeţljivo daje vedno 

nova pojasnila in naloge, ob pravilnih rešitvah nalog pa jih pohvali. 

 

Kljub temu da strategija vaje in utrjevanja sodi med t. i. »niţje strategije« (ki v bistvu 

modelirajo tradicionalnega učitelja oz. tradicionalni potek pouka), jo je mogoče uporabljati na 

različnih stopnjah in vrstah šol, predvsem pa tam, kjer sta potrebna večje število ponavljanj 

kake dejavnosti in pridobitev določene stopnje veščine. V osnovni šoli so to najpogosteje 

razredna stopnja in pouk elementarne matematike, prepoznavanje črk in števil, začetno branje 

in pisanje itd. (Gerlič, 2000; Gerlič, 1991)  

 

3. 2. 1. 3     Strategija testnih sistemov 

 

Strategija testnih sistemov sodi med strategije niţje zahtevnosti, saj je v veliki meri vezana na 

zastavljanje vprašanj oz. nalog zaprtega tipa (izbiranja, povezovanja, urejanja), kar omejuje 

njeno uporabnost. V tej obliki pa učiteljem omogoča hitro in kompleksno obdelavo velikega 

števila testov in evidentiranje ter primerjavo rezultatov. V naši osnovni šoli se strategija 

testnih sistemov uporablja zelo malo zaradi pomanjkanja didaktičnih znanj in predvsem 

ustrezne programske opreme (tako ţe izdelanih testnih sistemov kot tudi avtorskih orodij za 

njihovo enostavno sestavo).  

 

V osnovi lahko testne sisteme s pomočjo računalnika uporabimo na treh večjih področjih 

(Gerlič, 1991): 

 komunikacijskih testnih sistemih, 

 sistemih za računalniško gradnjo testov in 

 bankah testnih nalog. 
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Na področje komunikacijskih testnih sistemov uvrščamo računalniško podprte (Gerlič, 

2000):  

 tradicionalne neformalne in standardizirane teste znanja, 

 kontrolne testne sisteme in  

 testne sisteme za diagnostične namene. 

 

Tradicionalni neformalni in standardizirani testi znanja, podprti z računalniki, predstavljajo 

klasično obliko testov za preverjanje in ocenjevanje učenčevega znanja, le da so vprašanja 

izpisana na računalniškem zaslonu, sistem verificiranja in vrednotenja odgovorov pa je bolj 

ali manj zahteven. Testi so lahko enostavnejši – taki, ki si jih sestavi učitelj sam in ki običajno 

vsebujejo le en sam linearen niz nalog objektivnega tipa, ali pa tudi dokaj zahtevni in 

kompleksno standardizirani. Te navadno sestavlja, verificira in spremlja večja skupina. Tak 

test omogoča npr. podajanje nalog po izbranih parametrih, shranjevanje odgovorov, povratne 

informacije o uspešnosti testiranca, spremljanje karakteristik testa (veljavnost, zanesljivost, 

objektivnost in občutljivost) itd. 

 

H kontrolnim testnim sistemom štejemo tiste teste, s katerimi ţelimo preveriti stopnjo znanja, 

ki so ga učenci pridobili v predhodnih urah ali pa v sklopu učne ure. Z njimi ţelimo dobiti 

hiter odgovor na to, kako so učenci dojeli novo učno snov, obenem pa odkriti tiste dele učne 

snovi, ki je učenci ne obvladajo dovolj dobro. V ta sklop sodijo razne vrste t. i. predtestov, 

potestov, vmesnih kontrolnih testov itd. 

 

S testnimi sistemi za diagnostične namene ugotavljamo, katero učno snov posameznik ali 

skupina učencev ali cel razred dobro obvlada in katera snov mu povzroča teţave. Poleg tega, 

koliko podatkov iz učne snovi učenec pozna, nas zanima tudi, na kakšni miselni ravni to snov 

obvlada. Ustrezno pripravljeni diagnostični testi nam npr. posredujejo podatke tudi o tem, ali 

učenec obvlada učno snov samo mehanično ali pa jo tudi razume in zna uporabiti. Vse te 

podatke učitelj dobi ob koncu testa – v analizi diagnostičnega testa. 

 

Diagnostične računalniške teste uporabljamo pri (Gerlič, 2000):  

 pridobivanju informacij o teţavah, ki jih imajo učenci pri obvladovanju določene 

učne snovi; 

 pedagoško-didaktičnem spremljanju uspešnosti učiteljevega dela; 

 ugotavljanju predznanja učencev v začetku šolskega leta; 
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 ugotavljanju znanj učencev, ki se prepisujejo iz različnih šol v Sloveniji in zunaj nje; 

 prehodu učenca v višji razred (npr. iz 2. v 4. razred – akceleracija); 

 pripravi učencev za tekmovanja; 

 individualni učenčevi diagnostiki itd. 

 

Na področje sistemov za računalniško gradnjo testov uvrščamo vse tiste mehanizme in 

postopke, ki jih izobraţevalnemu sistemu lahko nudi računalnik, in to v vseh fazah nastajanja 

in izvajanja testnega sistema (torej postopki načrtovanja testa, priprave testnih nalog, 

preizkusa in analize testnih nalog, uporabe testnih rezultatov). V osnovi lahko ločimo (Gerlič, 

2000): 

 mehanizme sestavljanja oz. konstruiranja testov, 

 mehanizme izvedbe testiranja in  

 mehanizme vrednotenja testov. 

 

Na področju mehanizmov sestavljanja testov lahko računalnik opravlja vrsto del, s katerimi 

pomaga sestavljalcu testov, in sicer pri pedagoški predpripravi (definiranje končnih, vmesnih 

in neposrednih vzgojno-izobraţevalnih ciljev) in izbiri nalog iz datoteke testnih nalog, 

dopolnjevanju datoteke testnih nalog, empiričnemu preverjanju uporabljenih testnih nalog, 

oblikovanju ustreznega izpisa (na zaslonu ali papirju) – oblikovanju oblike testov, vnašanju 

ustreznih napotkov za delo itd. 

 

Mehanizmi za izvedbo testiranja vključujejo predvsem postopke izvedbe testiranja s pomočjo 

računalnika (komunikacijski testni sistemi), zajemanje in shranjevanje podatkov oz. 

odgovorov testirancev, izdelavo oz. tiskanje testov in listov za odgovore itd. 

 

Vrsto opravil lahko računalnik prevzame tudi na področju vrednotenja testnih odgovorov – 

mehanizmi vrednotenja testov. S svojo zmoţnostjo izjemno hitre obdelave mnoţice podatkov 

lahko pripravi za učitelja, učenca, starše, pedagoško sluţbo idr. vrsto pomembnih povratnih 

informacij in ne nazadnje statističnih obdelav in kazalcev, ki so pomembni tako za 

vrednotenje učenčevega znanja kakor tudi za ovrednotenje posameznih testnih nalog in 

podobnega.  

 

Pomembno področje uporabe strategije testnih sistemov so banke testnih nalog, ki 

predstavljajo večje število datotek testnih nalog, zdruţenih v skupno banko (podatkovje) 
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testnih nalog za posamezni predmet ali več predmetnih področij skupaj. Banke imajo seveda 

moţnost iskanja, spreminjanja in dodajanja itd. nalog, pri čemer iskanje nalog poteka po 

določenem redu oz. seznamu gesel, podgesel itd. Vse testne naloge so torej shranjene v banki 

testnih nalog in na razpolago uporabniku za področje sestave komunikacijskih testnih 

sistemov, sistemov za računalniško gradnjo testov, za vzdrţevanje in dopolnjevanje testov itd. 

(Gerlič, 2000)  

 

3. 2. 1. 4    Strategija poučevanja – računalniško podprte programirane učne vsebine 

 

Za strategijo poučevanja je značilno, da računalnik prevzema celotno podajanje, vrednotenje 

in utrjevanje nove snovi – znanj, pojmov in povezav med njimi in tako v osnovi sledi logiki 

programiranega pouka, podprtega z zmoţnostmi računalnika. Pri tej strategiji razlikujemo 

linearne (členi si sledijo linijsko in sukcesivno, le po osrednji osi), razvejene (členi ne 

potekajo samo linearno, marveč se nanje navezujejo še stranske programske veje) in 

kombinirane programske izdelke. Teţave z linearno strukturo programiranih enot odpravljata 

razvejana in kombinirana struktura programiranih vsebin. Temeljna značilnost teh struktur je, 

da vsebujeta še dodatne »veje«, ki dajejo učencu dopolnilna pojasnila o vsebinah, ki jih 

učenec ne obvlada; temu seveda sledita dodatna naloga in povratna informacija. Učencem, ki 

ta člen obvladajo, pa to omogoča prehod brez obravnave dodatnih vsebin. Tak program na ta 

način bolj upošteva individualne razlike med učenci, saj ne vključuje le dopolnilne razlage, 

marveč tudi dodatno, namenjeno razširjanju in poglabljanju učenčevega znanja. Nekateri 

programi razvejanje na določenih točkah prepuščajo (izbor naslednjega področja ali 

teţavnostne ravni) kar učencu samemu (Gerlič, 2000). 

 

Za učence pomeni uporaba strategije poučevanja na eni strani olajšanje, saj odpadejo izbruhi 

učiteljeve slabe volje zaradi storjenih napak ali javno smešenje učenca pred tablo, a sčasoma 

začno pogrešati osebno povratno informacijo, pohvalo in spodbudo učitelja. To se najhitreje 

zgodi pri mlajših učencih, pri deklicah in pri učencih iz niţjih socialnih slojev. Praksa je 

pokazala, da kaţe strategijo poučevanja uporabljati le kot eno od moţnosti uporabe 

računalnika pri pouku, in to v tistih delih izobraţevalnega procesa, v katerih ta strategija nudi 

optimalne delovne razmere in rezultate dela. Primeri takšne uporabe so naslednji (Gerlič, 

1991): 

 izbrane učne enote pri rednem pouku, še posebej pri dodatnem in dopolnilnem pouku 

(ena od moţnih oblik individualizacije in diferenciacije); 
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 interesne dejavnosti (ena izmed moţnih oblik individualizacije in diferenciacije); 

 dopolnjevanje učne snovi, ki je učenec pri učni uri ni v celoti razumel oz. je bil 

odsoten (računalnik v knjiţnici, kjer lahko učenec dobi tudi CD z izbrano učno 

vsebino, dodatno literaturo itd.); 

 domače učenje (npr. CD z učno vsebino si učenec izposodi, kupi, ga ima priloţenega 

v učbeniku ali delovnem zvezku itd.); 

 oblike samoizobraţevanja; 

 multimedijski način izobraţevanja (računalniško podprta elektronska učilnica, 

izobraţevalni mreţni sistem, konferenčni učni sistem, učenje na daljavo itd.); 

 specialno izobraţevanje (industrijsko-poklicno, dopolnilno strokovno izobraţevanje – 

npr. mnoţični uvodni tečaji itd.) 

 usposabljanje računalniških strokovnjakov (osnovna znanja iz računalništva, 

programiranje, programski jeziki, operacijski sistem, razna programska orodja itd.). 

 

Učencu naj bo ta strategija le dopolnilo pri njegovem učnem delu, ne pa vodilna oblika dela. 

 

3. 2. 2    Multimedijski pristop uporabe računalnika v izobraževanju 

 

Multimedijski način poučevanja v splošnem pomeni optimalno uporabo več različnih sredstev 

izobraţevalne tehnologije oz. medijev hkrati. Namen multimedijskega načina pouka je 

koordinirano vključevanje tistih učnih sredstev in tehničnih pomagal, ki lahko v dani učni 

situaciji kar najbolj prispevajo h kvalitetnejšemu procesu spoznavanja. Gre torej za 

pridobivanje znanja s pomočjo različnih virov oz. komunikacijskih kanalov (tekstovnega, 

zvočnega, grafičnega itd.) hkrati (Gerlič, 1991). Za multimedijski pristop je značilna 

večsmerna komunikacija, ki jo računalnik vzdrţuje oz. razširja, obenem pa omogoča še 

optimalno upravljanje; računalnik optimizira pretok informacij, s tem pa tudi zna izbrati 

najustreznejši medij za določeno dejavnost (Gerlič, 2000). 

 

Multimedijski pristop uporabe računalnika v izobraţevanju lahko glede na to, s katerimi 

elementi izobraţevalne tehnologije se povezuje računalnik, razdelimo na dve značilni področji 

(Gerlič, 1995: v Sternad, 1999): 

 tradicionalne multimedijske sisteme (multimedija), 

 sodobne multimedijske sisteme (hipermedija). 
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V računalniško podprtem tradicionalnem multimedijskem sistemu gre za povezavo enega 

računalnika z enim ali več elementi tradicionalne izobraţevalne tehnologije oz. mediji z niţjo 

stopnjo interaktivnosti. Za povezavo teh različnih medijev na računalnik potrebujemo 

vmesnike – naprave, ki skrbijo za nemoten medsebojni potek signalov in energije – in 

ustrezno znanje o določenih elementih strojne opreme. Omenjeni sistem uporablja strategije 

monomedijskega področja uporabe računalnika v izobraţevanju, ki jih dopolnjuje z 

zmoţnostmi različnih medijev, kot so diaprojektor, magnetofon, kasetofon, slušalke, 

videorekorder, TV in dodatno računalniško strojno opremo, kot npr. svetlobno pero, grafična 

tabla, krmilna palica, miška, grafični monitor, tiskalnik, risalnik, digitalizator. Tradicionalni 

multimedijski sistem sestavljajo štirje pomembni elementi: računalnik, elementi dodatne 

aparaturne opreme, vmesnik in mediji (slika 5) (Gerlič, 1995: v Sternad 1999). 

 

 

Slika 5: Tradicionalni multimedijski sistem (Gerlič, 2000), str. 200 

 

Tradicionalni multimedijski sistem se deli na dve pomembni področji (Gerlič, 1991): 

 računalnik podprt z različnimi mediji (običajno AV sredstvi – radio, gramofon, 

kasetofon, magnetofon, diaprojektor, kinoprojektor, televizija, videorekorder …) in 

 računalnik krmili druge medije. 

 

Multimedijski sistem, v katerem je računalnik podprt z mediji (slika 5 in 6), tvorijo računalnik 

in en ali več medijev, ki iz tehničnih razlogov (omejene zmoţnosti računalnika na področju 

grafike, zvoka, animacij …) ali pedagoških (večja nazornost, motiviranost učencev …) 

razlogov dopolnjujejo zmoţnosti računalnika. 

 

V multimedijskem sistemu, v katerem računalnik krmili druge medije, pa gre za bolj ali manj 

poudarjeno krmilno funkcijo računalnika. Za učni proces so pomembni predvsem različni (ali 

posamezni) mediji, računalnikova naloga pa je, da jih v ustreznem zaporedju vklaplja, 
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izklaplja, povezuje itd. Seveda računalnik tudi v tej obliki lahko prispeva svoje zmoţnosti 

(npr. zapis besedil, grafični prikaz itd.), sposobnosti izvajanja programiranega pouka ali kake 

druge strategije. 

 

     
 

Slika 6: Računalnik podprt z mediji (Gerlič, 2000), str. 203 

 

 

Slika 7: Računalnik krmili druge medije (elektronska učilnica) (Gerlič, 2000), str. 207 

 

Sodobni multimedijski sistemi (slika 8) se razlikujejo od tradicionalnih po stopnji 

tehnološkega razvoja medijev in računalniške strojne opreme ter predvsem po stopnji 

interakcije med elementi sistema in uporabnikom. Sodobni multimedijski sistemi 

predstavljajo povezavo računalnika z enim ali več elementi sodobne izobraţevalne 

tehnologije. Taki mediji so: videorekorder, CD-predvajalnik, kamera, projektor, videodiski, 

avdiodiski, mobiteli, digitalni fotoaparati, interaktivna tabla, sintetizator glasbe in govora, 

naprave za prepoznavanje zvočnih efektov, sistemi za prikaz t. i. navidezne resničnosti itd. 
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Delovno mesto sistema sestavljajo trije elementi: računalnik, vhodno-izhodni multimedijski 

elementi in programska oprema (Gerlič, 1995: v Sternad 1999). 

 

      
 

Slika 8: Večpredstavni naglavnik (očala) (Gerlič, 2000), str. 217 

 

3. 3    Terciarno področje uporabe računalnika v izobraţevanju 

 

Terciarno področje uporabe računalnika v izobraţevanju zajema vse tiste aktivnosti, ki v 

bistvu spremljajo izobraţevalni proces, a so zanj kljub temu zelo pomembni. Vsak 

izobraţevalni sistem je v bistvu tudi poslovni in tehnično-organizacijski sistem, v katerem je 

uporaba računalnika zelo koristna, v zadnjem času pa celo nepogrešljiva. Dejavnosti, za 

katere uporabljajo računalnik v šolah na tem področju, so naslednje (Gerlič, 2000): 

 pomoč računalnika pri poslovanju šole (obdelava plač, izpisovanje poloţnic za 

podaljšano bivanje, malice, kosila itd., materialno in finančno knjigovodstvo šole, 

personalni akti itd.); 

 pomoč računalnika pri pripravi raznih kazalcev delovanja in uspešnosti šole 

(statistična obdelava konferenc, šolskega leta, delovni načrt šole, razna poročila, učni 

načrti, časovne razporeditve učne snovi itd.); 
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 pomoč računalnika pri razredniških poslih – šolska statistika (za razred, za 

posamezne predmete, za posameznega učenca, obvestila za starše, za šolsko 

statistično obdelavo itd.); 

 pomoč računalnika pri vodenju šolske knjiţnice (izposoja in nabava knjig, katalog 

knjig itd.); 

 priprava urnika; 

 pomoč pri pripravi pisnih materialov (priprave, učni in delovni listi, testi, šolski 

oglasi, šolski časopis itd.). 

 

Za terciarno področje so torej značilni trije elementi: 

 administrativna dela, 

 organizacijski postopki in 

 sprejem in oddaja informacij. 

 

Model terciarnega področja uporabe računalnika v izobraţevanju prikazuje tabela 2 (Gerlič, 

2000). 

 
VZGOJNO – 

IZOBRAŢEVALNI PROCES 

PROCESI  

SVETOVANJA, VODENJA IN 

UPRAVLJANJA 

ADMINISTRACIJA 

 

- razredniški posli 

- socialna sluţba 

- pedagoško – psihološka sluţba 

- medicinska preventivna sluţba 

 

- materialno in finančno 

knjigovodstvo 

- tajniški posli 

- personala 

- zavarovanja 

- statistika 

- poročila 

 

ORGANIZACIJA 

 

- urniki 

- časovne razporeditve učne snovi 

- interesne dejavnosti 

- učni načrti 

- katalogi znanj 

- knjiţnica 

- medioteka 

- interno in eksterno preverjanje 

 

- zakoni 

- predpisi 

- načrt dela šole 

- učni programi 

- standardi in normativi 
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INFORMACIJE – 

KOMUNIKACIJE 

 

- elektronska pošta, FTP, iskanje 

informacij, telnet, novice, 

spletne strani, IRC … 

- elektronska oglasna tabla 

- računalniški konferenčni sistemi 

- učenje na daljavo 

- izobraţevalna podatkovja 

- učila, učni pripomočki 

- permanentno in drugo 

izobraţevanje 

- razvojno-raziskovalno delo itd. 

 

 

- raven šole 

- raven občine 

- raven regije 

- raven drţave 

- svet 

 

 

Tabela 2: Model terciarnega področja uporabe računalnika v izobraţevanju (Gerlič, 2000) 

 

 

4    RAČUNALNIK PRI POUKU 

 

Pod pojmom pouk s pomočjo računalnika razumemo vse tiste oblike, pri katerih učenec med 

poukom, pri učenju, utrjevanju snovi, ponavljanju in preverjanju znanja uporablja računalnik. 

Računalnik kot učni medij uporabljamo takrat, ko po strokovni, didaktični, pedagoški in 

psihološki presoji ugotovimo, da zagotavlja optimalne pogoje in rezultate učnega procesa. Na 

oblikovanje izbire učnih medijev vplivajo naslednji funkcijski elementi: učna strategija 

učenca, kognitivni stil, motivacija učenca, motivacijska tehnika, socialne oblike in učne 

metode (Cedilnik, 2005).  

 

Računalnik ţe dolgo časa ni več namenjen le predmetu računalništva, temveč se uporablja pri 

poučevanju in učenju slovenščine, matematike, tujih jezikov, naravoslovnih in druţboslovnih 

predmetov, kajti njegov namen v osnovni šoli ni le seznanjanje otrok z novimi tehnologijami.  

 

Pri uporabi računalnika pri pouku se pojavljata dve vprašanji: »Kako izkoristiti moč 

računalnika?« in »Kako naj učitelj računalnik uporabi, da bo koristil učencem?«. Učitelj lahko 

organizira pouk s pomočjo računalnika tako, da ga učenci uporabljajo za (Nemec, 2004): 

 igre 

 ponavljanje 
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 vaje in utrjevanje 

 preverjanje znanja 

 iskanje informacij 

 učenje 

 reševanje problemov 

 drugo 

 

Učitelj ima moţnost uporabe računalnika na vseh stopnjah učnega procesa – od pripravljanja 

učencev za učno delo, obdelovanje novih učnih vsebin do odločanja o nadaljnjem poteku 

dela. Lahko pa ga uporabi samo na nekaterih delih, v posameznem učnem koraku. Samo 

vključevanje računalnika v izobraţevanje ni dovolj za kvalitetnejši pouk, kajti računalnik je 

pri pouku učinkovito sredstvo le takrat, kadar ga smiselno in načrtovano uporabljamo in ga 

podredimo didaktičnim načelom. V skladu z načeli pa ga moramo ustrezno kombinirati z 

drugimi pripomočki in klasičnimi učnimi oblikami, metodami ter organizacijo pouka. 

Intenzivnejše vključevanje računalnika v pouk tako pomeni nove spremembe v organizaciji 

pouka in tudi prilagoditev ustaljenih organizacijskih oblik (Nemec, 2004).   

 

Računalnik ima na razredni stopnji predvsem vlogo učnega pripomočka, vendar poleg 

vzgojno izobraţevalnih ciljev, ki si jih zastavi učitelj glede na obravnavano vsebino, z 

računalnikovo pomočjo učenci nezavedno uresničujejo tudi nekatere računalniške cilje 

(Cedilnik, 1998: v Nemec, 2004): 

 spoznajo in uporabljajo miško; 

 spoznajo in uporabljajo tipkovnico in posamezne tipke; 

 navajajo se na uporabo drsnika; 

 spoznajo in uporabljajo značilne oznake v programih. 

 

Pouk, ki temelji na računalniku, zahteva aktivnejše in bolj samostojno sodelovanje učencev, 

saj morajo ti z iskanjem in odkrivanjem informacij sami priti do znanja. To pa je tudi bistvena 

razlika od klasičnega pouka, kjer učitelj predvsem frontalno poučuje in učencem znanje 

polaga iz svojih ust v njihova ušesa, saj si učenci z lastnim raziskovanjem gotovo več 

zapomnijo in naučijo. Učiteljeva vloga se spreminja, postaja bolj organizator učnega procesa 

kot predavatelj, kakršnega smo vajeni. Pouk, podprt z različnimi učnimi sredstvi, je zagotovo 

mnogo bolj uspešen od pouka, ki vključuje le monomedijske pristope, torej le tablo in kredo. 

Vedeti pa moramo tudi, da doseganje zastavljenih ciljev pri posameznih predmetih ni odvisno 
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od tehničnih pripomočkov, ki jih učitelji uporabljajo, ampak od didaktično metodične 

obdelave učnih vsebin in da računalnik ni edino učno sredstvo, temveč eden od mnogih, ki ga 

lahko vključimo v pouk. Če ţelimo, da nam računalniška in informacijska tehnologija prinese 

boljše rezultate, moramo kritično presoditi kdaj in predvsem zakaj jo bomo uporabili (Nemec, 

2004). 

 

4. 1    Učenje in poučevanje z računalnikom 

 

V tem poglavju bomo podrobneje predstavili vlogo učitelja pri učenju in poučevanju z 

računalnikom, načrtovanje uporabe računalnika pri pouku, poučevanje z računalnikom ter 

vpliv sodobne računalniške in informacijske tehnologije na timsko poučevanje in reševanje 

problemov. Navedli bomo tudi učna načela pri delu z računalnikom, učne oblike, metode in 

organizacijo dela z računalnikom ter strategije izobraţevanja ob računalniku. 

 

4. 1. 1    Vloga učitelja  

 

Učitelji opaţajo, da je njihova vloga pri poučevanju in učenju z računalnikom spremenjena, 

saj niso več oni sami vir informacij, pač pa so to didaktični računalniški programi, s katerimi 

se učenci učijo (Massoudi, 2003: v Mori, Kovše, 2007). Računalnik ne prevzema funkcije 

poučevanja (simuliranje učitelja), ampak je predvsem pripomoček pri spodbujanju učenčevih 

višjih spoznavnih procesov, učiteljev poloţaj pa se menja in je odvisen od stopnje 

samoizobraţevanja in praktičnosti znanj (Wechtersbach, 1993).  

 

Mlajši učenci še nimajo dovolj izkušenj z uporabo računalnika. Potrebujejo čas in dostop do 

računalnika, da se ga naučijo uporabljati, preden se sploh lotijo učenja z njim. Te razvite 

spretnosti jim seveda pomagajo pri delu z računalniškimi programi tudi kasneje pri uporabi 

zahtevnejših računalniških programov, ki so del obveznega učnega programa. Učitelji naj 

bodo pri uporabi nove učne tehnologije otrokom za zgled. Če uporabljajo elektronsko pošto, 

internet in elektronske prosojnice pri svojem delu, bodo učenci ţiveli v spodbudnem učnem 

okolju in bodo sprejeli računalnik kot del njihovega ţivljenja in dela. Na spremenjeno vlogo 

učitelja so opozorili tudi strokovnjaki (Murphy, DePasquale, McNamara, 2003: v Mori, 

Kovše, 2007). Učitelj postaja vse bolj organizator vzgojno-izobraţevalnega procesa. 

Učinkovito vlogo organizatorja mu omogoča tudi računalnik, ki shrani informacije o doseţkih 

učencev. Uporaba digitalnega fotoaparata in kamere v razredu je za učence te razvojne 
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stopnje zelo zanimiva in jih motivira za delo. S pocenitvijo računalniške opreme se je 

povečala uporaba le-te v razredih. V razredu je zelo koristna tudi videokamera, ki omogoča, 

da učenci v procesu učenja spoznavajo vrsto podrobnosti in da večkrat opazujejo isti pojav. 

Posnetki omogočajo otrokom razpravo z učitelji in osnovo za pisanje, risanje ali drugačno 

izraţanje (Mori, Kovše, 2007). 

 

Nekateri učitelji se bojijo, da bi jih računalniki nadomestili, vendar zamenjati učitelja z 

računalnikom v opravljanju določenih funkcij ne pomeni, da bodo stroji popolnoma zamenjali 

učitelja. Računalnik naj nadomesti učitelja točno toliko, kolikor je to potrebno, glede na 

konkretne didaktične in ekonomske okoliščine, v katerih pouk poteka. Kljub vsem pozitivnim 

lastnostim in zmoţnostim, ki jih računalnik nudi, je učiteljeva osebnost nenadomestljiva. 

Dober učitelj, torej ustrezno usposobljen in motiviran, je pogoj za dobro šolo in nobena 

povratna informacija, ki jo ponudi računalnik, ne more nadomestiti njegovega osebnega stika 

z učencem (Nemec, 2004).  

 

4. 1. 2    Načrtovanje 

 

Pomemben del uporabe računalnika pri pouku je načrtovanje, saj vključevanje računalnika v 

pouk pomeni nove spremembe v organizaciji pouka in tudi prilagoditev ustaljenih 

organizacijskih oblik. Pri načrtovanju vzgojno-izobraţevalnega dela moramo upoštevati 

razvojno stopnjo učencev, da se lahko odločimo za ustrezno programsko opremo. Iz učnega 

načrta izberemo vzgojno-izobraţevalne cilje in šele nato ustrezno in seveda kakovostno 

programsko opremo, s katero lahko te cilje uresničimo. Imeti pa moramo realna pričakovanja 

o tem, kaj vse računalnik zmore, in moramo upoštevati celotno vzgojno-izobraţevalno okolje 

(Mori, Kovše, 2007).  

 

Za vsako učinkovito delo z računalnikom v šoli moramo načrtovati (Nemec, 2004): 

 vse aktivnosti z računalnikom, s katerimi bodo učenci zaposleni; 

 kdaj in kako pogosto bodo učenci delali z računalnikom; 

 v kakšnih okoliščinah (socialnih, materialnih, fizičnih) bodo te aktivnosti potekale in 

 katere cilje bomo s temi aktivnostmi dosegli. 

 

 



Klemenčič, M. (2011). UPORABA RAČUNALNIŠKEGA PROGRAMA »POSTANI MATEMATIČNI 

MOJSTER« PRI POUKU MATEMATIKE. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

- 39 - 

 

4. 1. 3    Poučevanje 

 

Delo z računalnikom naj bo zasnovano tako, da načrtujemo aktivne oblike učenja. Učenje 

usmerjamo z nalogami in spodbujamo različne aktivnosti in metodo reševanja problemov. 

Spodbujamo vprašanja in seveda takojšnje odgovore. S celotno skupino se pogovorimo o 

načinu dela. Pri odprti programski opremi je bolje pustiti učence, da samostojno raziskujejo. 

Prepričajmo se, ali učenci znajo delati z računalnikom, tako da to pokaţejo še drugim 

učencem (Čampa et. al, 2000; Clements, Sarama, 2003: v Mori, Kovše, 2007). 

 

4. 1. 4    Učna načela pri delu z računalnikom 

 

Kot za vsako učenje veljajo tudi za učenje dela z računalnikom splošno znana in uveljavljena 

učna načela didaktike. Navedli bomo predvsem tista, ki so pri tem delu posebej pomembna. 

 

4. 1. 4. 1    Zavestna aktivnost učenca 

 

Kakovostno učenje in znanje je odvisno od učenčeve zavestne aktivnosti. To spoznanje mora 

učitelj upoštevati pri pripravi na pouk in med samim izvajanjem. Delo z računalnikom ima za 

večino učencev zelo veliko motivacijsko moč, ki jo je treba kar najbolj izkoristiti. Še več. 

Ponuja se nam priloţnost, da motivacijo razširimo tudi na čas, ko učenci ne uporabljajo 

računalnika. To je mogoče le takrat, ko je učenje ob računalniku organsko vklopljeno v 

obravnavo vsebin predmeta.  

 

Vsako odvečno učenje in predavanje o računalniku bo povzročilo nasprotne učinke. Zato naj 

velja pravilo, da učenec takoj sede za računalnik in se uči ob njem in z njim. Vse potrebno 

znanje o delu z računalnikom bo dobil sproti, takrat, ko ga bo potreboval. Motivacijska moč, 

ki jo premore delo z računalnikom, bo učenca maksimalno aktivirala le, če bo z njim tudi 

praktično delal in ga učitelj ne bo obremenjeval z nefunkcionalnimi znanji (Florjančič, 1996).  

 

4. 1. 4. 2    Nazornost 

 

Pri pridobivanju računalniškega znanja se učenec sreča z mnogimi novimi pojmi, orodji, 

orodjarnami, ukazi idr. Učenec pa se ne sreča le z novim orodjem, to je računalnikom, temveč 
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tudi z vsebinami predmeta, ki jih »obdeluje« z računalniškimi programi. Zato se je treba še 

temeljiteje pripraviti na to delo.  

 

Ţe vnaprej je treba razmisliti, kako razložiti določen pojem, ukaz ali dejanje pri uporabi 

programa in kakšne pripomočke pri tem uporabiti. Pomagamo si lahko s stenskimi slikami, 

seznami ukazov na stenskih slikah, slikami struktur, preprosto napisanimi in narisanimi 

navodili za izvedbo določenih nalog idr. (Florjančič, 1996) 

 

4. 1. 4. 3    Postopnost 

 

Pri učenju uporabe računalnika je zelo pomembno načelo postopnosti. Zavedati se moramo, 

da vsaka nova tipka ali nov ukaz, še posebej, če izraz ni slovenski, predstavlja za učenca nov 

pojem. Zato pridobivanje ne sme biti prehitro, temveč postopno, s sprotnim utrjevanjem in 

preverjanjem. Učence seznanimo z dvema ali tremi pojmi. Šele ko jih utrdijo, uvedemo nove. 

Če isti ukaz lahko izvedemo na dva ali več načinov, se zmeraj odločimo za enega, praviloma 

najlaţjega. Druge bomo razloţili šele takrat, ko bo prvega utrdil in avtomatiziral. Tako se 

bomo izognili prehitremu zasipanju z informacijami, ki lahko otroka zmedejo (Florjančič, 

1996).  

 

4. 1. 4. 4    Sistematičnost 

 

Pri učenju uporabe računalnika mora biti učitelj pozoren tudi na preobilico (manj pomembnih) 

informacij. Nekateri učitelji se izraţajo v dodajanju mnogih, morda zanimivih, vendar manj 

pomembnih, obrobnih podatkov. Ker je za učenca vse novo, ne bo ločil temeljne informacije 

od obrobne. Zanj bodo vse enako pomembne in se bo z njimi po nepotrebnem obremenjeval. 

Tako bo izgubljal moţnost, da bi si oblikoval jasno strukturo vsebine in trdno znanje 

(Florjančič, 1996). 

 

4. 1. 4. 5    Raba slovenskega jezika 

 

Pri delu z računalnikom je pravilna raba slovenskega jezika zelo pomembna. Zlasti v šoli 

moramo temu posvetiti še posebno skrb. Pozorni moramo biti na izraze v našem in 

učenčevem pogovoru, saj imamo za vse ustrezne slovenske izraze (tiskanje, brisalka, 

preslednica …), ki jih ne smemo nadomeščati z računalniškimi popačenkami. Ker je jezik v 



Klemenčič, M. (2011). UPORABA RAČUNALNIŠKEGA PROGRAMA »POSTANI MATEMATIČNI 

MOJSTER« PRI POUKU MATEMATIKE. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

- 41 - 

 

računalništvu izredno ţiv, je treba vsem spremembam nenehno in kritično slediti. Izraze lahko 

poiščemo v računalniškem slovarju in potrjenih učbenikih za to področje, ki naj bodo učitelju 

in učencem zmeraj na voljo (Florjančič, 1996). 

 

4. 1. 4. 6    Ekonomika časa 

 

Načrtovanje dela ob računalniku je smotrno takrat, kadar pričakujemo, da bomo z izbranim 

računalniškim programom pri pouku cilje dosegli v krajšem času kot s klasičnimi metodami 

ali da bo kakovost doseţenih ciljev višja v pribliţno istem času.  

 

Pri predmetih, kjer lahko učenci izvajajo kakovostne poskuse in meritve (fizika, kemija, 

geografija …) in praktično obdelujejo gradiva (tehnična vzgoja), je treba še posebej paziti na 

to, da ne bi z delom ob računalniku izpodrivali praktičnega dela (Florjančič, 1996).   

   

4. 1. 5    Učne oblike, metode in organizacija dela z računalnikom 

 

Oblike, metode in organizacija dela so zelo pomembni dejavniki v procesu izobraţevanja. 

Prilagoditi jih moramo starosti in razvojni stopnji otrok, kajti mnogi strokovnjaki menijo, da 

ima neprilagojena uporaba računalnika več negativnih kot pozitivnih lastnosti. Zato moramo 

dati prednost razvoju in uporabi novih metod in tehnik učenja ter poučevanja, ki jih 

računalnik omogoča (Nemec, 2004). 

 

4. 1. 5. 1    Učne oblike dela z računalnikom 

 

Delo z računalnikom omogoča uporabo velikega števila različnih učnih oblik, ki se med seboj 

tudi prepletajo. Njihovo izbiro in uporabo pogojujeta predvsem vsebina pouka in stil 

učiteljevega dela (Florjančič, 1996). 

 

Pri delu ob računalniku prevladuje delo v dvojicah, ki omogoča medsebojno komunikacijo, 

skupno reševanje problemov, medsebojno pomoč in učenje. Glede na cilj dejavnosti 

sestavljamo dvojice, ki niso stalne, temveč jih menjamo. Včasih lahko izbiro prepustimo 

učencem samim, če je potrebno, pa jih oblikujemo sami ali s kakšno nalogo, da so nastale 

dvojice naključne. Učenca se morata pri delu v parih dogovoriti, kdo bo delal z miško, katero 

igro in na katerem nivoju zahtevnosti bosta igrala. Rezultat teh dogovorov so dobro 
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oblikovana pravila, ki se jih drţita oba učenca, saj sta tudi oba sodelovala pri njihovem 

oblikovanju (Florjančič, 1996; Nemec, 2004). 

 

Pri nekaterih individualnih nalogah, npr. pri iskanju podatka v bazi, lahko delo poteka tudi 

individualno, tako da je vsak učenec na svojem računalniku. Če na šoli ni dovolj 

računalnikov, da bi vsi učenci istega razreda hkrati delali vsak za svojim računalnikom, lahko 

razred razdelimo na polovico. Ena skupina dela z računalniki v računalniški učilnici pod 

vodstvom učitelja računalničarja, druga polovica razreda pa medtem s svojim učiteljem 

utrjuje snov, jo poglablja, nadaljuje … odvisno od potreb. Pri tem moramo biti pozorni na to, 

da je tudi delo v matični učilnici razgibano, da ne bi učenci, ki ostanejo v njej, negodovali. Po 

določenem času (npr. po polovici šolske ure) se lahko skupini zamenjata, tako da vsi učenci 

delajo z računalnikom (Florjančič, 1996; Nemec, 2004; Vidmar, 2001). 

 

Individualno delo lahko poteka tudi v razredu, ki je opremljen z računalnikom. Razredni 

računalnik je nameščen v razrednem kotičku v matičnih učilnicah od prvega do petega razreda 

osnovne šole in v oddelkih podaljšanega bivanja. Uporablja se pri pouku, kroţku in interesnih 

dejavnostih ter v času podaljšanega bivanja za delo, vaje, igro, medijske ali informacijske 

predstavitve. Razredni računalnik omogoča povezavo različne dodatne opreme 

(videorekorder, TV, glasbeni stolp …) in na ta način predstavitev vseh avdiovizualnih gradiv. 

Za predstavitev v manjši skupini se uporablja projektor slike, ki pa je v skupni rabi. 

Računalniški kotiček je nov raziskovalni kotiček v razredu in praksa kaţe, da ga uporabljajo 

pri vseh učnih predmetih in v prostem času. Uporabljajo ga za motivacijo, utrjevanje, 

obravnavo nove učne snovi in za preverjanje znanja. Za računalniški kotiček je primerno, da 

je odmaknjen od ostalih dejavnosti, sicer pritegne nepotrebno pozornost drugih učencev. Tudi 

pri tej obliki dela moramo biti pozorni na to, da pridejo na vrsto vsi učenci, saj je to edini 

način za strpnost do učenca za računalnikom in upoštevanje pravil. Računalniški kotiček je 

torej prinesel v razred nove moţnosti za aktivno učenje in nove pristope pri uporabi 

računalniško komunikacijske tehnologije (Nemec, 2004; Mori, Kovše, 2007). 

 

Primerna učna oblika pri delu z računalnikom je tudi delo v skupinah, saj učenci lahko pri 

tem med seboj sodelujejo in si pomagajo. 

 

Učitelj ima moţnost, da poučuje tudi s predstavitvijo pred celim razredom na enem 

računalniku, kar imenujemo frontalna oblika dela. Ta učna oblika je primerna, kadar ima 
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učitelj novo učno snov predstavljeno na računalniku ali pa učenci spoznavajo nov program, 

katerega delovanje učitelj demonstrira, da imajo učenci kasneje manj teţav pri samostojnem 

delu (Nemec, 2004). 

 

Uporaba sodobne informacijske tehnologije je vplivala tudi na spremembe na področju 

socializacije. Danes posameznik brez ustreznih socialnih in komunikacijskih spretnosti v 

odnosih z ljudmi ne more biti uspešen na nobenem področju ţivljenja. Računalnik omogoča 

dovolj pogosto interakcijo med učenci, če učitelji z organizacijo pouka to dovolijo. Opaziti je 

moţno več oblik spontanega sodelovanja, kadar otroci delajo z računalnikom: posvetovanje, 

spontan pristop, sodelovanje, konflikti, prenos idej. 

 

Pri učenju z računalnikom se je pokazala kot zelo uspešna oblika dela, ki jo imenujemo 

»načrtno sodelovanje« ali sodelovano učenje. Pri tej obliki delajo učenci skupaj v parih pri 

skoraj vseh nalogah, vključno z branjem. Pri branju oba učenca prebereta odlomek, potem pa 

eden od njiju pove povzetek. Njegov sošolec povzetek komentira in opozori na napake ali 

izpuščene stvari. Potem sošolca skupaj oblikujeta povezave, se naveţeta na preteklo delo, 

oblikujeta primere. Učenca sta med učno uro v nenehni miselni, socialni in čustveni 

interakciji ob dogajanju na računalniku, učitelj pa se vanjo vpleta občasno. Tu računalnik ni 

neoseben učni stroj, ampak medij, ki omogoča učencu odkrivanje in reševanje problemov, o 

katerih razmišlja in o njih enakopravno komunicira z učiteljem in drugimi učenci. Učna 

interakcija, ki predstavlja temelj za spremembo učenčevega poloţaja v učnem procesu, 

pospeši proces uveljavljanja učenca kot dejanskega subjekta v učnem procesu. 

 

Pri učenju in poučevanju z računalnikom gre za iskanje nove kakovosti izobraţevalnega 

procesa s poudarkom na komunikaciji med učenci in učitelji in med učenci samimi (Mori, 

Kovše, 2007). 

 

4. 1. 5. 2    Učne metode dela z računalnikom 

 

Delo z računalnikom omogoča kar največjo uporabo aktivnih metod, ki jih učitelj izbira glede 

na razvojno stopnjo otrok, stopnjo učnega procesa (posredovanje novih vsebin, utrjevanje, 

preverjanje), vsebino, učiteljevo osebnost. Pouk je uspešen le, če kombiniramo raznovrstne 

metode, vsako s svojim namenom (Florjančič, 1996; Kovač, Strel, 2003).   
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Osrednja je metoda praktičnega dela učencev, ki se lahko uporablja kot samostojna, ali pa se 

prepleta z drugimi metodami: razlago, pogovorom itd. Z metodo razgovora lahko učenci 

interaktivno delajo z določenimi računalniškimi izobraţevalnimi programi. Učenci lahko 

računalnik uporabljajo tudi pri reševanju problemov in iskanju odgovorov na odprta 

vprašanja. Učitelj ima vlogo usmerjevalca in učencem pomaga pri raziskovanju (Nemec, 

2004).  

 

Florjančič (1998) navaja kot osrednjo metodo dela z računalnikom metodo praktičnega dela 

učencev, kar lahko razumemo kot, da delo z računalnikom uvršča pod praktično delo. Glede 

na definicijo praktičnega dela, menim, da takšna opredelitev ni povsem upravičena. Pri 

praktičnem delu učenci s svojimi rokami premikajo, sestavljajo, urejajo nek konkreten 

material in opravijo konkretno delo, s čimer dobijo dejansko izkušnjo o dani situaciji. Čeprav 

nam različni računalniški programi omogočajo, da s pomočjo miške premikamo posamezne 

predmete in pridobivamo vzročno posledične izkušnje, menim, da so te izkušnje še vedno 

zgolj navidezne in ne realne oz. dejanske. Res je, da moraš na vse, kar ti podaja računalnik, 

reagirati praktično, s svojimi rokami, vendar je takšna izkušnja še vedno drugačna kot tista, ki 

si jo pridobimo pri praktični metodi dela. Zato bi lahko v tem primeru govorili o dveh ločenih 

metodah, in sicer o metodi dela z računalnikom ter metodi praktičnega dela.  

 

4. 1. 5. 3    Organizacija dela z računalnikom 

 

Za načrtovanje in izvedbo pouka z računalnikom je vedno zadolţen učitelj predmeta oz. 

razredni učitelj. Po dogovoru lahko izvedbo določene naloge prevzame tudi računalnikar.  

 

Delo z računalnikom lahko organiziramo v računalniški učilnici. Vedno moramo dobro 

premisliti, kdaj je ustrezno v računalniško učilnico peljati vse učence in kdaj je bolje, da se 

oddelek deli. Pomembno je tudi, da poznamo delo, saj lahko le tako čim hitreje rešimo 

morebitne probleme (Florjančič, 1996; Nemec, 2004).      

 

Računalniška delovna mesta lahko organiziramo tudi v posameznih učilnicah. S tem 

omogočimo fleksibilnejši pouk, kot je lahko v računalnici, saj učitelj laţje vključuje uporabo 

računalnika v pouk. Moţno je večje prepletanje metod in oblik dela in večja diferenciacija, saj 

lahko učenec med uro stopi k računalniku, poišče podatek, ki ga potrebuje, in opravi izračun 
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ali nalogo. Za tako nekaj minutno delo ni potrebno hoditi v računalniško učilnico, ki je 

namenjena predvsem 45-minutnemu strnjenemu delu (Florjančič, 1996).  

 

Takšen način dela je zlasti ustrezen za učence 1. triletja, saj niso vezani na delo z 

računalnikom, ampak lahko istočasno uporabljajo tudi druga didaktična sredstva. Če imamo v 

razredu računalnik, ga lahko uporabimo takoj, ko opazimo za to interes otrok in ocenimo, da 

bo njegova uporaba zagotovila boljše rezultate. Če sta v razredu dva učitelja, na primer v 

prvem razredu devetletke, potem en učitelj pomaga in preverja delo učenca pri računalniku, 

medtem ko drugi vodi dejavnosti ostalih učencev. V primeru, da je v razredu le en učitelj, pa 

je takšen način dela oteţen, saj učitelj ne more hkrati pomagati učencem, ki delajo na 

računalniku, in nadzorovati ostalo skupino v razredu. Lahko prihaja do motenj pri učencih, ki 

ne delajo z računalnikom. Zato je primerno, da je računalnik odmaknjen od ostalih dejavnosti 

in da učenci pri računalniku uporabljajo slušalke, saj tako ne motijo ostalih učencev z zvoki in 

drugimi animacijami računalniških programov (Nemec, 2004). 

 

4. 1. 6    Strategije izobraževanja ob računalniku 

 

Učne strategije predstavljajo načine doseganja učnih ciljev. Strategija izobraţevanja ob 

računalniku je skupek pravil, s katerimi upravljamo pedagoške, didaktične in metodične 

postopke ter načine usklajevanja in povezovanja vseh dejavnikov izobraţevanja v skladno, 

racionalno, ekonomično zdruţljivo vzgojno-izobraţevalno funkcijo, s katero ţelimo doseči 

neki izobraţevalni cilj. Nosilec te zahtevne naloge je učitelj (Wechtersbach, 1996). 

 

Sama uporaba računalnika še ne zagotavlja uspešnosti izobraţevanja. Učitelj ga mora kot 

vsako novo uporabljeno tehnologijo prilagoditi učnim aktivnostim in razvojnim zmoţnostim 

svojih učencev. Izbrati mora ustrezno učno strategijo, s katero bo spodbudil motivacijo in 

interes učencev za sodelovanje v procesu izobraţevanja (Wechtersbach, 1998: v Mori, Kovše, 

2007). 

 

4. 1. 7    Timsko poučevanje in računalnik 

 

Timsko delo je oblika aktivnosti, ki jo opravlja skupina strokovnjakov tako, da se delitev dela 

osnuje na neposrednem sodelovanju enakopravnih strokovnjakov, ne pa na poloţaju v 

formalni hierarhiji (Pedagoška enciklopedija, 1989: v Mori, Kovše, 2007). Sodobni pristopi k 
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učenju (npr. interdisciplinarnost, individualizacija in diferenciacija pedagoškega dela …) so 

oblikovali potrebo po timskem pristopu na področju vzgoje in izobraţevanja. Za uspešno delo 

tima so nujno potrebni dobri odnosi, dobro in stalno medsebojno sodelovanje, kakovostna 

medsebojna komunikacija in prilagajanje članov. 

 

V prvem razredu 9-letne osnovne šole sestavljajo tim razredna učiteljica, vzgojiteljica in 

računalnikar. Člani tega tima se seveda razlikujejo po smeri in stopnji strokovnega in 

osebnega razvoja, postavljeni pa so pred enotno nalogo: izobraţevanje in vzgajanje 

šestletnikov za računalnikom v računalniški učilnici ali v razredu. Naloge vsakega 

strokovnjaka so posebej opredeljene in omogočajo uspešno uvajanje nove računalniške 

tehnologije in didaktičnih programov v vzgojno-izobraţevalno delo. 

 

Temeljna naloga računalnikarja je usmerjena v delo z učenci pri izvajanju učno-vzgojnega 

procesa pri tistih predmetih, pri katerih uporabljajo računalnik. Računalnikar sodeluje pri 

izvedbi učno-vzgojnega procesa pri predmetih, katerih učitelji predmeta še ne znajo sami 

izvajati pouka z uporabo računalnika, ker suvereno ne obvladujejo postopkov, ki so potrebni 

za uporabo didaktične programske opreme. Računalnikar se tako skupaj z učiteljem predmeta 

pripravlja na pouk z uporabo računalnika in sodeluje pri njegovi izvedbi.  

 

Timsko delo pedagoških delavcev dviguje kakovost znanja učencev, spodbuja njihov 

kognitivni in socialni razvoj, osebnostni in strokovni razvoj učiteljev, v pozitivni smeri pa 

vpliva tudi na medosebne odnose v delovnem okolju (Juriševič, 1999: v Mori, Kovše, 2007). 

Pri oblikovanju uspešnega tima sta najpomembnejši izbira članov in usposabljanje tima oz. 

usposabljanje za timsko delo. Učinkoviti timi imajo preproste cilje, razvijajo globoke 

medosebne odnose, so usmerjeni k akciji, znajo predvideti, se učijo in rastejo kot socialno 

bitje. Uvajanje v timsko delo mora biti postopno, strokovno argumentirano, spremljano in 

sproti vrednoteno. Le tako bodo člani tima ponotranjili proces dela in ne le končnega učinka 

(Mori, Kovše, 2007). 

 

4. 1. 8    Reševanje problemov 

 

Da se lahko uresničujejo vzgojno-izobraţevalni cilji, je treba pouk naravnati problemsko. 

Izobraţevalni programi imajo pomemben temeljni namen, da učence učijo reševati probleme 

– matematične, fizikalne, zdravstvene, socialne probleme in probleme osebnega prilagajanja. 
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Reševanje problemov je ponavadi definirano kot iskanje novih odgovorov, preseganje 

preproste uporabe prej naučenih pravil za doseganje cilja. Do reševanja problemov pride 

takrat, ko ne vidimo jasne rešitve. Za učenca je naloga problem, če je ne zna rešiti z znanjem, 

ki ga ima, z osebnimi izkušnjami, temveč pride do rešitve z razmišljanjem, sklepanjem, 

poskušanjem. Pri reševanju problemov računalnik učencem lahko zelo pomaga, saj dobri 

didaktični računalniški programi spodbujajo učence k samostojnemu reševanju nalog. 

Povezava z internetom pa je vir informacij, do katerih lahko pridejo samostojno in kadar koli 

ţelijo (Mori, Kovše, 2007).  

 

Nekateri didaktiki so razvili metodo reševanja matematičnih problemov, kjer si faze sledijo v 

določenem vrstnem redu. Faze se lahko med seboj tudi prepletajo ali pa včasih katero izmed 

faz celo izpustimo. Matematik Polya je zasnoval naslednjo shemo (Polya, 1989): 

 

 
 

Slika 9: Shema reševanja matematičnih problemov po Polyi 
 

 

4. 2    Programska in strojna oprema 

 

Razredni računalnik naj bi bil v matičnih učilnicah od 1. do 5. razreda osnovne šole in 

oddelkih podaljšanega bivanja. Uporabniki računalnika so učitelji, vzgojitelji in učenci pri 

pouku oz. v podaljšanem bivanju. 

 

ANALIZA REŠITVE, PREGLED OPRAVLJENE POTI 

URESNIČITEV NAČRTA 

RAZUMEVANJE PROBLEMA 

MATEMATIČNI PROBLEM 

PRIPRAVA NAČRTA ZA REŠITEV PROBLEMA 
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Da nam računalnik sluţi kot delovno orodje, potrebujemo programsko opremo, ki je osnova 

za njegovo funkcioniranje, kajti brez te računalnik ne more ničesar opraviti in je popolnoma 

brez koristi. Z ustrezno opremo pa se lahko z njim igramo, računamo, urejamo besedilo, 

zbiramo informacije, skratka opravljamo vse, kar je potrebno in si ţelimo. Na voljo imamo 

ogromno izobraţevalnih programov, ki jih lahko uporabljamo tako v šoli kot tudi doma. Toda 

niso vsi ustrezni in kvalitetni, zato strokovnjaki s področja informatizacije priporočajo, da 

programsko opremo za učenje skrbno izbiramo in da uporabljamo preizkušeno programsko 

opremo, pri čemer je pomembno, da vemo, kdo jo je preizkušal in s kom. Poznati moramo 

tudi kriterije za ocenitev. Nujno je, da se odločamo za visoko kakovostne programe, ki 

omogočajo raziskovalno delo, aktivni pristop pa omogoči večji učinek pri učenju učencev. 

Dokazano je, da dobri računalniški programi omogočajo učencem doseganje boljših učnih 

rezultatov kot jih dosegajo pri klasičnem pouku. Računalnik namreč na podlagi zanimivih in 

učinkovitih programov postane zabavno učilo za otroke, ki spodbuja njihovo delo in 

samostojno učenje  (Nemec, 2004; Mori, Kovše, 2007).  

 

Pri izboru programske opreme, ki jo bo učitelj uporabil v vzgojno-izobraţevalnem procesu, je 

pomembno, da se upošteva predvsem (Končar, Rabič, 1999: v Mori, Kovše, 2007):  

 primernost programske opreme glede na razvojno in starostno stopnjo otrok; 

 vsebinsko povezanost programske opreme s predmetnim področjem oz. pridobivanje 

s treningom določenih sposobnosti, spretnosti, znanj in ciljev, ki jih ţeli učitelj 

doseči; 

 moţnosti prilagajanja različnim potrebam otrok. 

 

Ker programska oprema ne temelji vedno na učnem načrtu, temveč prepleta različna področja, 

imajo učitelji velikokrat teţave z določanjem, kdaj je primeren čas za uporabo posameznega 

programa ter kako pogosto naj se računalnik pri pouku uporablja. Vsi učitelji tudi nimajo 

enakih pogojev za delo z računalnikom, prav tako je različna programska opremljenost 

posameznih šol. Zato učitelj poleg različnih pripomočkov, dodatkov, standardnih in 

specialnih programov, ki jih lahko uporablja, potrebuje tudi veliko mero iznajdljivosti ter 

pomoč ljudi, ki se še posebej ukvarjajo s tem področjem, na primer računalnikarja (Nemec, 

2004). Učiteljeva vloga je torej zelo pomembna. Od njega je odvisno, kako bo učenje s 

programi organiziral, da bodo imeli učenci moţnost sodelovati, in ali bo sploh izbral ustrezen 

program glede na cilje, ki jih ţeli doseči pri učenju (Finlayson, Cook, 2000: v Mori, Kovše, 

2007). 
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Raziskave so pokazale, da imajo različne vrste programske opreme različne učinke. Odprto 

zaključeni programi pospešujejo sodelovalno učenje. Programi za ponavljanje in utrjevanje na 

osnovi urjenja spodbujajo tekmovalni duh. Programi z nasilno vsebino zagotovo vodijo do 

agresije.  

 

Angleški raziskovalci delijo didaktične računalniške programe glede na odziv računalnika in 

izbiro učenca. Glede na odziv računalnika poznajo aktivne programe, ko računalnik reagira na 

veliko nepričakovanih načinov (npr. Logo), in pasivne, ki olajšajo delo (npr. Word, didaktični 

programi za ponavljanje in utrjevanje ter učenje učne snovi). Glede na izbiro učenca poznajo 

odprte programe, pri katerih ima učenec veliko moţnih izbir, in zaprte, pri katerih ima 

majhno izbiro. Raziskava o učinkih uporabe didaktičnih računalniških programov, ki jih 

razvrščajo med pasivne, je pokazala dobre rezultate. Pri učencih, ki so se učili z 

računalnikom, so opazili: 

 povečala se je vztrajnost za delo, 

 očitno je bilo dobro sodelovanje v paru, 

 manj so bili dovzetni za zunanje draţljaje, 

 pri reševanju nalog so bili zelo vztrajni, 

 za reševanje nalog so kazali večje navdušenje (Mori, Kovše, 2007). 

 

Vidimo torej, da ni nujno potrebno uporabljati samo »aktivne« programe, da se pri učencih 

povečajo vztrajnost, motiviranost in veščine sodelovalnega učenja.  

 

4. 3    Ergonomija šolskega računalniškega delovnega mesta 

 

Slovenska raziskovalca ergonomije dela z računalnikom ugotavljata, da po 20- do 30-

minutnem delu nastanejo v računalniški učilnici pri učencih spremembe, ki povečano 

povzročijo utrujenost in zmanjšano koncentracijo. Zato je urejenost računalniških učilnic zelo 

pomembna s pedagoškega, zdravstvenega in ekološkega vidika (Mori, Kovše, 2007). 

Ergonomija določa pravila, kako je treba delovno mesto prilagoditi človeku, da ne bo 

nezaţelenih posledic zaradi nepravilne drţe, sedenja ali stanja, obremenitve čutil ali 

obremenitve telesa. To je v osnovni šoli še posebej pomembno, ker se otrokovo telo šele 

razvija in neustrezno delovno mesto negativno vpliva na njegov razvoj (Florjančič, 1996). 

Kako torej urediti računalniško učilnico, v kateri se dnevno zamenja več razredov z različno 
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starimi učenci, poleg tega pa še upoštevati pedagoške, zdravstvene, tehniške in varnostne 

zahteve? 

 

4. 3. 1    Prostor 

 

Velikost prostora odločilno vpliva na počutje. Premajhen prostor omejuje preglednost nad 

delom učencev. Utesnjenost in zmanjšana moţnost gibanja povzročata neprijetno počutje. 

Površina prostora mora dovoljevati učitelju nemoten dostop do slehernega učenca. 

 

Dovolj velika prostornina prostora je pogoj za celodnevno delo učencev in učitelja v 

računalniški učilnici. Upoštevati moramo, da računalniki oddajajo v prostor veliko toplote, 

zato ga je potrebno ustrezno opremiti s prezračevalniki, da bo lahko delo v prostoru potekalo 

nemoteno. Izrabljen in pregret zrak hitro utrudi učence, zato moramo skrbeti za redno in 

temeljito zračenje.  

 

Razporeditev miz in računalnikov naj učencem omogoča pogled na zaslon računalnika in z 

majhnim zasukom glave na tablo, grafoskopsko platno ali centralni zaslon. Pri učiteljevi 

razlagi je najučinkovitejši vizualni stik učitelja in učenca, drţa učenca pa mora biti najmanj 

obremenjujoča.  

 

Vsak zaslon minimalno seva, sevanje pa se lahko ob slabi razporeditvi monitorjev zgosti v 

sredini prostora in neugodno vpliva predvsem na tiste, ki se v njem zadrţujejo največ časa. 

Zato naj računalniški zasloni ne bodo obrnjeni v sredino učilnice. Najprimernejši razporeditvi 

delovnih mest sta v obliki črke U, ko vsi učenci gledajo v sredino učilnice, in klasična 

razporeditev. Pri drugi je nekoliko več teţav z napeljavami. 

 

Razsvetljava naj bo urejena tako, da bo umetna svetloba čim bolj podobna naravni. 

Strokovnjaki priporočajo naravno in umetno svetlobo. Če je le moţno, naj bodo okna 

obrnjena proti severu in v prostor naj ne pada direktna sončna svetloba. Luči naj osvetljujejo 

tudi strop, tako da se svetloba bolj razprši (Florjančič, 1996). Osvetlitev v prostorih naj bo 

enakomerna, vendar razporejena tako, da ne odseva v računalniških monitorjih (Duh, 2001: v 

Mori, Kovše, 2007). 
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4. 3. 2    Delovno mesto 

 

Predolgo sedenje in neustrezno delovno mesto vplivata na slabo drţo. Delo z računalnikom 

slabo vpliva tudi na vid. Zato je treba delovno mesto urediti tako, da do negativnih posledic  

ne bi prihajalo.   

 

Za delovno mizo sedita dva učenca, zato mora biti dovolj velika. Široka naj bo vsaj 130 cm in 

visoka 72 cm. Globina mize mora omogočiti postavitev monitorja tako, da je zaslon od oči 

oddaljen pribliţno 50 cm. Monitor pri tem ne sme segati čez zadnji rob mize. Napajalne in 

povezovalne ţice je najbolje poloţiti v posebne kanale ali ţlebove, da ne bi prihajalo do 

nepotrebnih poškodb opreme pri pouku in čiščenju. Pod mizo morata imeti oba učenca dovolj 

prostora za noge.  

 

Ker sedijo ob računalniku učenci različnih starosti in velikosti, morajo stoli omogočati 

prilagajanje višine sedala in naklona naslona. Nastavljivo naslonjalo naj sega do višine 

lopatic, da daje hrbtu popolno oporo. 

 

Zgornji rob zaslona mora biti pribliţno v isti višini kot naše oči, v nobenem primeru pa ne 

sme biti više. Na sredino zaslona gledamo nekoliko navzdol, tako da je pot oči od zaslona do 

tipkovnice oz. besedila na mizi najkrajša.  

 

Pri delu sedimo vzravnano, stol naj bo dvignjen tako, da tvori roka v komolcu pribliţno kot 

90° (Florjančič, 1996). 

 
 

Slika 10 : Prikaz pravilne drže telesa pri delu z računalnikom (Florjančič, 1996), str. 15 
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4. 3. 3    Zaslonski prikazovalnik ali monitor 

 

Delo z računalnikom je povezano z obremenitvijo vida (utrujene in rdeče oči, zamegljen vid), 

zlasti če imamo v računalniški učilnici slabše monitorje. Slab monitor pa lahko tudi zelo 

neugodno vpliva na počutje in povzroča glavobole. Novi monitorji bojazen pred škodljivimi 

vplivi zmanjšujejo.  

 

Diagonala zaslona naj bo 36 cm (15 col). Slika naj sega do robov zaslona brez črnega okvirja. 

Slika se na zaslonu vsako sekundo večkrat obnovi. Frekvenca obnavljanja naj bo med 70 in 

80 Hz (priporočljivo je vsaj 72 Hz). Višja vrednost predstavlja boljši monitor. Slika na 

monitorju ne sme migotati, saj to povzroča utrujenost oči in glavobol. Migotanje slike najbolj 

opazimo s kotički oči, ko gledamo mimo zaslona. 

 

Na površini zaslona se ne smejo odsevati okna ali svetila. To uredimo s pravilno postavitvijo 

monitorja. Dobri monitorji imajo površino zaslona prevlečeno s posebnimi nanosi, ki 

zmanjšajo odboj svetlobe. Zaslon mora biti stalno očiščen in ustrezno osvetljen. Čistimo ga s 

posebnimi čistili, da ne poškodujemo površine.  

 

Pomembno je tudi ozadje za monitorjem. Če je presvetlo, npr. okno ali zelo svetla stena, se 

morajo oči prilagajati zunanji svetlobi, kar jih dodatno utruja. Tudi pretemno ozadje 

neugodno vpliva na naše počutje. Najboljši poloţaj je tak, ko je naš pogled vzporeden z 

oknom (Florjančič, 1996; Mori, Kovše, 2007).  

 

4. 3. 4    Tipkovnica 

 

Da bi tipkovnice čim bolj ustrezale telesnemu razvoju otrok, so strokovnjaki s področja 

ergonomije razvili primerne tipkovnice, ki so jih poimenovali kar »mini tipkovnice«. To so 

tipkovnice z ikonami, namenjene mlajšim uporabnikom za prvi stik z računalnikom. Značilno 

za te tipkovnice je, da imajo malo tipk, na tipkah pa so barvne ikone. Glavne značilnosti 

»mini tipkovnic« so: manjše število tipk glede na standardno tipkovnico, zmanjšana celotna 

velikost tipkovnice, večja velikost posameznih tipk, funkcijske tipke se barvno ločijo od 

ostalih, ugrezi tipk in aktiviranje tipk so različni (Čufar, Vrbinc, 2003: v Mori, Kovše, 2007).  
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4. 3. 5 Pomen upoštevanja ergonomskih zahtev  

 

Z upoštevanjem zahtev ergonomije šolskega računalniškega delovnega mesta ne omogočamo 

učencem le zdravo bivanje v šoli, ampak učencem sočasno privzgojimo pravilen vedenjski 

vzorec za delo z računalnikom (Krajšek 2001: v Mori, Kovše, 2007).  

 

Zdravo delo v računalniški učilnici omogočamo tako, da (Mori, Kovše, 2007):  

 upoštevamo ergonomske zahteve strokovnjakov pri opremljanju učilnic; 

 učence naučimo, kako se pravilno sedi in dela pri računalniku; 

 vključujemo krajše odmore, ki so sestavni del dela z računalnikom; 

 odpravimo blokure; 

 skrajšamo vezan čas dela v računalniški učilnici na dvajset minut; 

 poskrbimo za ustrezno sprostitev med uro na način, da učenci spreminjajo delovne 

aktivnosti in se telesno in duševno sprostijo s sprostitvenimi vajami. 

 

 

5    PREDNOSTI IN POMANJKLJIVOSTI UPORABE RAČUNALNIKA PRI POUKU 

 

Računalniška tehnologija je del vzgojno-izobraţevalnega procesa. Raziskave na tem področju 

so močno poudarile pozitivne učinke uporabe računalniške tehnologije pri učenju in 

poučevanju mlajših učencev (Mori, Kovše, 2007). Kljub vsem pozitivnim lastnostim, ki jih 

prinaša računalnik, pa je potrebno opozoriti tudi na njegove pomanjkljivosti. Zavedati se 

moramo, da nobena stvar nima samo pozitivnih lastnosti, ampak moramo gledati kritično, z 

vseh zornih kotov. 

 

5. 1    Prednosti uporabe računalnika pri pouku 

 

Glavna prednost uporabe računalnika pri pouku je prav gotovo motiviranost učencev. Večina 

otrok računalnik spozna še pred vstopom v šolo in ima z njim dobre izkušnje. Zanje so vse 

dejavnosti pri računalniku igra, tudi računanje, pisanje ali spoznavanje novih pojmov. 

Otrokova osnovna dejavnost v tem obdobju pa je prav igra in učenje z njo tako postane tudi 

zabava, kar pomeni, da so znanja, spretnosti in navade na takšen način pridobljene z lahkoto. 

Delo z računalnikom motivira prav tako dobre kot tudi tiste, ki se učijo počasneje. Predvsem 

za slednje je delo z računalnikom zelo pomembno, saj so pred računalnikom pripravljeni 
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ponavljati neuspešno rešene naloge, medtem ko bi v razredu zaradi javnega neuspeha mnogo 

prej odnehali. S pomočjo računalnika pridobimo tudi disciplinsko problematične učence. 

Učence pri delu z računalnikom privlačijo predvsem barve, grafika in zvoki, kar je velika 

prednost pred reševanjem učnega lista. Na papirju je tekst vedno razporejen enako, ne 

moremo ga spreminjati in kadarkoli ga pogledamo je napisan na isti način, na istem mestu. Na 

ekranu pa lahko tekst izginja in se spet prikaţe, lahko stoji na mestu ali se premika, lahko se 

prikazuje postopoma, počasi … kar je za učence mnogo bolj zanimivo (Nemec, 2004).  

 

Dve zelo pomembni prednosti uporabe računalnika pri pouku sta tudi moţnost večje 

diferenciacije in individualizacije pouka. Računalnik vsakemu posamezniku omogoča 

učenje v skladu z njegovimi sposobnostmi in predznanjem.  

 

Različni računalniški programi, pri katerih se lahko učenec sam ali po navodilih učitelja 

odloči za določeno vsebino ter stopnjo zahtevnosti nalog, nudijo vsem učencem prilagojen 

program učenja glede na potrebe in pomanjkljivosti znanja posameznika, torej njegovim 

individualnim posebnostim. S pomočjo računalnika tudi sam učitelj na laţji način kot z 

drugimi pripomočki omogoči učencem večjo individualizacijo pri doseganju zastavljenih 

ciljev, saj računalnik namesto njega zbira informacije o uspehu učenca ter jih shranjuje. 

Učitelj tako spremlja učenčev napredek in na njegovi podlagi prilagaja tempo in stopnjo 

zahtevnosti nalog pri načrtovanju nadaljnjega pouka. Pomanjkljivost izobraţevalnih 

programov pri tem pa je, da nimajo mehanizmov, ki bi določili, katere miselne operacije 

zahteva posamezna naloga ter kje in zakaj je prišlo do določene napake, temveč upoštevajo le 

teţavnost naloge in sicer, če učenec dane naloge ne zna rešiti, mu računalnik ponudi laţjo 

nalogo. Informacije o uspehu posameznega učenca, ki jih shranjuje računalniški program, so 

učitelju v veliko pomoč tudi pri razvrščanju učencev v čim bolj homogene skupine, s čimer 

jim omogoča diferenciacijo, ki je ena izmed pogojev za uspešno učenje (Nemec, 2004).  

 

Pri pouku z računalnikom lahko učenec z uporabo ustreznega računalniškega programa sam  

izbira tempo učenja in reševanja nalog. Za takšno delo je najbolje, da dela vsak učenec na 

svojem računalniku in tako naredi optimalno število nalog, ki jih je v določenem času zmoţen 

narediti. Ker so naloge in posamezni primeri na drugih računalnikih različni, se učenec ne 

obremenjuje s tem, kako in koliko je naredil njegov sošolec poleg njega, kajti računalnik 

dopušča relativno samostojno izbiro ustrezne učne poti in tempa (Nemec, 2004). Pri takšnem 
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delu lahko učitelj hitrejše učence dodatno zaposli, počasnejši učenci pa imajo na voljo toliko 

časa, kot ga potrebujejo. 

 

Pomembna prednost računalnika pred učiteljem in papirjem je tudi ta, da računalnik pri vsaki 

rešeni nalogi posreduje učencu takojšnjo povratno informacijo o pravilnosti ali 

nepravilnosti njegovega odgovora in se ob napaki ustavi. Učitelj tega ne more storiti, saj ima 

v razredu preveč učencev, da bi vsakemu posebej sproti pregledal rezultate, pa tudi pri 

reševanju na papirju jih nihče ne opozori na storjeno napako. Nekateri programi nudijo 

učencem ob pravilnem odgovoru celo pohvalo, ob nepravilnem pa dodatno pomoč pri 

reševanju naloge. Po mnenju Marentič-Poţarnikove je največji problem povratnih informacij 

izobraţevalnih računalniških programov v prepričanju, da je za učence najpomembnejša 

takojšnja in po moţnosti pozitivna informacija, medtem ko je negativna krajša in učencem ne 

nudi dovolj informacij o napakah. Povratne informacije naj bi bile kratke, razumljive ter 

informativne, komentarji o odgovorih učenca morajo namreč biti raznoliki, saj drugače hitro 

postanejo dolgočasni (Nemec, 2004).  

 

Pri pouku z računalnikom se poveča učenčeva aktivnost in samostojnost. Vsak posameznik 

je namreč odgovoren za svoje delo, rešitev ne more od nikjer prepisati in tudi nihče mu ne 

more pomagati, saj so vsi zaposleni s svojim delom. Učenci lahko uporabljajo iste ali različne 

programe, ki jih izberemo glede na njihovo znanje, interes, ţelje in sposobnosti. Tako se 

znajdejo v situaciji, ko morajo samostojno odgovarjati (Nemec, 2004). Večja aktivnost in 

samostojnost učencev pa spodbujata notranjo motivacijo učencev, ki je pogoj za uspešno 

učenje. 

 

Z uporabo izobraţevalne tehnologije se v primerjavi s klasičnim poukom občutno skrajša 

učni čas. Za vajo in urjenje namreč ni pomembno, da učenec rešitve zapisuje na papir, saj gre 

z miško in tipkovnico veliko hitreje, zato lahko v istem času naredi učenec veliko več 

primerov (Nemec, 2004). 

 

Raziskave, opravljene v zadnjih letih, so opozorile na očitno pozitivne učinke uporabe 

računalniške tehnologije tudi na področju socialnega, emocionalnega in kognitivnega razvoja 

(Mori, Kovše, 2007). Več o tem bomo zapisali v naslednjih poglavjih. 
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5. 1. 1    Socialni in čustveni razvoj 

 

Pred leti smo lahko v raziskavah prebrali, da delo z računalnikom otroke izolira. Sedanje 

raziskave in praksa pa kaţejo ravno nasprotno. Delo z računalnikom omogoča pozitivno 

socialno interakcijo in čustveno rast. Ugotovili so, da učenci veliko bolj komunicirajo z 

odraslimi, kadar se učijo z računalnikom, kot pri igri s sestavljankami (Wechtersbach, 2003). 

Druga raziskava je pokazala, da je interakcija med učenci zelo dobra, zlasti kadar delajo v 

parih, in da pripomore do razvoja pozitivnih čustev. Vrsta raziskovalcev (Clements, Sarama, 

2003: v Mori, Kovše, 2007) ugotavlja, da so se pri delu z računalnikom, s katerim si učenci 

pomagajo pri učenju, razvile nove oblike sodelovalnega učenja. Učenci razpravljajo, 

uresničujejo ideje in skupaj doţivljajo uspeh in tako poteka socialna interakcija med učenci 

kot enakopravnimi člani z dogovorjenimi nalogami (Peklaj, 1996: v Mori, Kovše, 2007). 

Sodelovalno učenje je učenje v manjših skupinah, ki je strukturirano tako, da obstaja med 

člani skupine pozitivna soodvisnost, ko skušajo s pomočjo neposredne interakcije v procesu 

učenja doseči neki skupni učni cilj, pri tem pa se ohrani tudi odgovornost vsakega člana 

skupine. 

 

Razlike med učenci so tako v osebnosti, spolu, pogledu in odnosu do sveta, stopnji razvoja, 

socialnem poloţaju, miselnih strategijah, kognitivnih perspektivah, dostopu do informacij, 

stopnji zmoţnosti, različnih sposobnostih in te razlike vodijo do različnih stilov predelovanja 

informacij, ki so pomembni za komunikacijo v skupini. Take razlike pa pomagajo pri 

sodelovalnem učenju, zato jih je smiselno uporabiti. Sošolci opozarjajo vrstnike na 

zanimivosti, pasti in moţne teţave. Zanimivo je, da pri delu z računalnikom učenci bolj 

konstruktivno komentirajo delo svojih sovrstnikov. Prav tako radi upoštevajo mnenje sošolca, 

eksperimentirajo, spreminjajo, saj jim računalnik omogoča, da se lahko vrnejo na svojo 

zamisel, če to kasneje ţelijo. Pri delu z računalnikom pride tudi do konfliktov. Kadar delajo v 

paru, se morajo dogovoriti o delu. Ob tem pa se lahko oblikujejo ustrezna pravila in dogovori, 

ki jih posameznik razume kot zaščito njegovih pravic in jih zato tudi spoštuje (Čampa, 2002: 

v Mori, Kovše, 2007). Raziskava Andrejke Peternel (2003: v Mori, Kovše, 2007), ki jo je 

izvedla v okviru diplomske naloge, je pokazala, da učenci pri sodelovalnem učenju z uporabo 

računalnika doseţejo dobre učne rezultate. V raziskavi so učenci ob uporabi računalnika in ob 

sodelovalnih aktivnostih dosegli višje število točk kot njihovi vrstniki, ki niso bili vključeni v 

aktivnosti. 
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5. 1. 2    Kognitivni razvoj 

 

Uporaba računalnika močno prispeva k uspešnemu delu učencev na motivacijskem in 

intelektualnem področju. Zaradi dobrih izkušenj zlasti na teh dveh področjih ga v šolah 

uspešno uporabljajo za učenje. Računalnik je orodje za delo in zato ga moramo ustrezno 

uporabiti, da nam lahko koristi. Učitelji na temelju standardov in učnih ciljev izberejo 

ustrezne programe, da lahko učenci dosegajo učne cilje. Računalnik je samo eno izmed orodij, 

ki ga učitelji izberejo za učenje, in omogoča, da se učenci učijo v svojem tempu učenja 

(Murphy, DePasquale, McNamara, 2003; Wechtersbach, 1999: v Mori, Kovše, 2007). 

Raziskave kaţejo, da učenje z računalnikom v obliki sodelovalnega učenja vzpodbuja in 

olajša učenje. Dobri računalniški programi spodbujajo učence, da se med seboj pogovarjajo o 

učenju in to zelo dobro vpliva na hitro napredovanje pri učenju. Zanimiva je raziskava, ki je 

pokazala, da samo učenje z računalnikom povzroči visoko stopnjo povezanosti med 

jezikovnim razvojem in sodelovalnim učenjem (Mori, Kovše, 2007). 

 

5. 1. 3    Ustvarjalnost 

 

Nasprotniki računalnika so dolgo trdili, da uporaba računalnika duši ustvarjalnost, toda 

raziskave so pokazale, da dobra uporaba računalnika pri pouku pripomore do pravega 

razcveta ustvarjalnosti. Tako ga uporabljamo za branje in pisanje, za pridobivanje znanja pri 

naravoslovju, matematiki, likovni in glasbeni vzgoji ter na drugih področjih kot tudi za 

samostojno učenje (Mori, Kovše, 2007). Tudi v domačih strokovnih razpravah (Blaţič, 2004; 

Gerlič, 2004; Rajkovič, 2004: v Mori, Kovše, 2007) lahko preberemo, da so šole z novimi 

multimedijskimi tehnologijami dobile številne spodbude za inovativno delo učencev in 

učiteljev. 

 

5. 2    Pomanjkljivosti uporabe računalnika pri pouku 

 

Poleg vseh pomanjkljivosti, ki smo jih predstavili v poglavju 3. 1 (Primarno področje uporabe 

računalnika v izobraţevanju), prinaša računalnik še naslednje pomanjkljivosti: 

 

Priprava izobraţevalnih programov za učence je zelo dolgotrajen, obseţen in zahteven 

proces, ki se ga ne more lotiti vsak učitelj, saj je potrebno imeti določeno strokovno znanje. 

Ţe izdelani programi na CD-romih pa zahtevajo visoke stroške, predvsem če jih ţelimo 
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uporabiti za večje skupine, saj potrebujemo za vsak računalnik svoj izvod. Presnemavanje 

avtorskih del je namreč kaznivo dejanje in na to moramo navajati tudi učence. Ena od 

moţnosti so izobraţevalni programi na Internetu, ki so cenovno dostopnejši, a ti so (predvsem 

kvalitetnejši programi) večinoma v angleškem jeziku in zato za uporabo v šoli neprimerni, 

razen pri tujem jeziku. Na internetu je ogromno programov, zato se pojavi še dodatna teţava, 

saj se teţko odločimo, kateri so za učence ustrezni, kajti v pomoč so nam ponavadi le kratki 

opisi ali pa tudi teh ni (Nemec, 2004). 

  

Mnogi tuji in domači avtorji opozarjajo na več nevarnosti, kot so npr.: problem 

enostranskega razvijanja mišljenja (razvijanje logično-analitičnega mišljenja na račun 

celostnega, intuitivnega mišljenja), nadvlade umetne izkušnje nad naravno – ţivljenjsko, 

socialne diferenciacije (glede moţnosti nabave računalnika), prevlade komercialnih in 

računalniških vidikov nad pedagoškimi itd. (Gerlič, 2000) 

 

Računalnik lahko učence včasih popelje tudi na stranska pota in deluje kot dekoncentrator. 

Učenci ga ne sprejmejo vedno kot pomočnika pri učenju, ampak le v vlogi pripomočka pri 

igri in tako ne doseţejo zastavljenih ciljev šolske ure. Nekateri učenci delo z računalnikom ţe 

na razredni stopnji toliko obvladajo, da se vključijo v internetno omreţje in ne delajo po 

učiteljevih navodilih, zato moramo biti vedno pozorni pri njihovem delu (Nemec, 2004). 

 

Čeprav ţe sam računalnik sproţi pri učencih pozitivno motivacijo, lahko le-to izničimo z 

neizvirnimi nalogami, ki se v nedogled ponavljajo. Zato moramo biti pri izbiri izobraţevalnih 

programov izredno pazljivi in jih vedno preveriti preden jih ponudimo učencem za igro in 

učenje pri pouku (Nemec, 2004).  

 

Če otroci preţivijo preveč časa pred zasloni, pa čeprav ustvarjalno uporabljajo računalnike v 

šoli ali doma, jih lahko le-ti počasi oddaljijo od resničnega ţivljenja. Psihoterapevt Craig 

Brod (Armstrong, 2006) ugotavlja, da računalniki pri otrocih povzročajo izkrivljen občutek 

za čas, umsko izčrpanost, druţabno osamitev in nezdravo navezanost na stroje v škodo 

medčloveških stikov. Pri nekaterih otrocih je moč opaziti, da se laţe pogovarjajo z 

računalnikom kot z ljudmi. Navadijo se na hipne odzive računalnika in na odgovore da/ne, 

namesto da bi spoznavali različice in odtenke medčloveških odnosov v obdobju, ko se 

socialna inteligenca šele razvija. Na to pomanjkljivost opozarja tudi Cvetka Rojko (2000). Le-

ta meni, da zaradi stanja današnje druţbe, v kateri vladata potrošniška miselnost in 
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storilnostna naravnanost, mnogo otrok ne zmore ustreznega čustvovanja, komuniciranja ter 

reševanja osebnih in medosebnih konfliktov. Zaradi tega se zapirajo vase in iščejo druge 

oblike komunikacije. Tehnologija jim ponuja določene moţnosti. Pomaga jim sproščati 

napetosti, ki jih drugače ne znajo, in jim pomaga vzpostavljati komunikacijo z drugimi 

ljudmi, ki je dosti enostavnejša kot v direktnem medosebnem stiku. Taka komunikacija je 

osiromašena, manjka ji prav človeški stik, ki se ga otrok na nek način izogiba ali pa zanj ne 

zna najti moţnosti. Otrok postaja še bolj socialno odtujen, osamljen in ţivi v svojem 

virtualnem svetu. Zaradi pomanjkanja socialnih stikov pa je učenje in s tem povezano 

razvijanje zdravih lastnih vrednot zavrto.   

 

 

6    RAČUNALNIK PRI POUKU MATEMATIKE 

 

Da je računalnik sestavni del izobraţevanja, ni več nič novega. Njegova uporaba ni 

enakomerno porazdeljena po vseh šolah in pri vseh predmetih, vendar so moţnosti vedno 

večje. Tudi v pouk matematike nekateri učitelji računalnik vključujejo bolj, nekateri manj, 

nekateri pa sploh ne. Razlogi za to so različni: slabe moţnosti dostopa do računalnikov na 

šoli, pomanjkanje izkušenj za delo z njimi, odklonilni odnos učitelja do uporabe računalnika 

pri pouku … (Rojko, 2000) 

 

Če se je včasih pojavljala dilema o tem, ali računalnik pri pouku matematike uporabljati ali 

ne, je danes ta dilema pozabljena; ostajata pa vprašanji, kako uporabljati računalnik pri pouku 

matematike in zakaj.  

 

Pri uporabi računalnika pri pouku moramo biti pozorni na različna predznanja učencev, saj je 

od tega odvisno, kako si bomo zastavili delo. Pri frontalni prezentaciji razlike verjetno ne 

bodo opazne, če pa bodo učenci morali delati sami, bomo pri pripravi morali upoštevati 

njihovo predznanje. Če naloge zastavimo individualno, lahko pridejo razlike v njihovem 

poznavanju računalnika in v spretnosti pri delu z računalnikom preveč do izraza, tako da 

zadana naloga niti ni izpeljana. Če pa izkoristimo moţnost, da učenci pomagajo drug 

drugemu, lahko prebrodimo te teţave in jih obrnemo učencem v prid. Delo lahko zastavimo v 

parih ali v manjših skupinah. Na ta način računalnik ni »partner« učencu pri izvajanju naloge, 

ampak le sredstvo, »pomagalo« za doseganje ciljev (Rojko, 2000). 
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Dobro zastavljena naloga vzpodbudi strokovno komunikacijo med učenci in odgovornost 

posameznega učenca, da svoj del naloge dobro izpelje. Obenem ustvarimo osnovne pogoje za 

učenje in za ustrezne socialne stike. To je lahko v veselje tistim, ki komunikacijo 

vzpostavljajo brez problemov in obenem pomoč tistim, ki so bolj asocialni ali imajo s 

komunikacijo celo probleme. Tistim pa, ki so z računalnikom na nek način zasvojeni, lahko ta 

način dela pomaga, da svojo pozornost usmerijo bolj v direktno, ţivo komunikacijo z vrstniki.  

 

Z dobro zastavljeno nalogo se torej ustvarijo pogoji za ustrezno komunikacijo med učenci, za 

medsebojno pomoč in podporo, za odgovornost za lastno delo in za toleranco do sposobnosti 

in opravljenega dela drugih. To pa vodi do oblikovanja ustreznih vrednot, ki so cilj vzgoje in 

izobraţevanja posameznika (Rojko, 2000).  

 

Poleg vprašanja kako in zakaj uporabljati računalnik pri pouku matematike, se mnogim 

učiteljem poraja tudi vprašanje, kdaj uporabiti računalnik pri pouku matematike. Ali naj 

učenci z njegovo pomočjo snov pridobivajo ali le utrjujejo (Nemec, 2004)? Praksa je 

pokazala, da na razredni stopnji pri nas največ uporabljajo strategijo igre ter strategijo vaje in 

utrjevanja. Več o tem je zapisano v poglavjih 3. 2. 1. 1 (Strategija igre) in 3. 2. 1. 2 (Strategija 

vaje in utrjevanja).   

 

Kdaj bomo računalnik uporabili pri pouku matematike, je odvisno od presoje posameznega 

učitelja in programske opreme, ki nam je na razpolago. Če se odločimo za njegovo uporabo 

pri pouku matematike, skušajmo izkoristiti moţnosti, ki nam jih na tem področju nudi (Rojko, 

2000; Nemec, 2004). 

 

6. 1    Matematični izobraţevalni programi  

 

Računalniške izobraţevalne programe lahko uporabimo za celovit pouk ali pa z njimi 

podpiramo le posamezne stopnje, od uvajanja v nove učne vsebine, obdelovanja in 

poučevanja novih učnih vsebin, za vadenje, urjenje in ponavljanje, do preverjanja in 

ocenjevanja znanja (Jereb, 1991).   

 

Pri nabavi tujih računalniških učnih programov kot tudi pri izdelavi lastnih programov se je 

potrebno drţati nekaterih splošnih načel, kot so (Jereb, 1991): 
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 računalniški učni program je smotrno izdelati, nabaviti ali uporabiti le takrat, kadar lahko 

z računalnikom doseţemo določene vzgojno-izobraţevalne cilje na bolj učinkovit način 

kot z drugimi sredstvi in metodami oziroma takrat, kadar doseganje določenih ciljev z 

dosedanjimi sredstvi sploh ni uresničljivo; 

 

 računalniški učni program mora biti usklajen z učnim načrtom, jasen in logičen, 

upoštevati mora veljavna didaktična načela, delovati mora pravilno, varno in prijazno; 

 

 računalniški učni program mora biti dobro dokumentiran; 

 

 dober računalniški učni program izkorišča vsa sredstva, ki odlikujejo računalnik – hitrost 

računanja, grafiko, zvok, zmoţnost hranjenja velike količine podatkov in podobno; 

 

 programi morajo biti jezikovno neoporečni. 

 

Matematični računalniški izobraţevalni programi so v prvi vrsti namenjeni predvsem 

poglabljanju, urjenju in uporabi ţe usvojenih vsebin, manj pa so primerni za usvajanje novih 

učnih vsebin. Preden uporabimo didaktični program pri pouku, moramo preveriti njegovo 

ustreznost. Pri tem si lahko (poleg z upoštevanjem zgoraj navedenih načel) pomagamo tudi z 

naslednjimi vprašanji o programski opremi (Giacquinta, Bauer, Levin, 1993: v Nemec, 2004):  

- Kakšen je naslov programa? 

- Katera je glavna tema ali vsebina programa? 

- Kdaj je nastal? 

- Kdo ga je izdelal? 

- Kakšna je cena? 

- Za katero starost otrok je namenjen? 

- Ali so programu priloţeni jasni cilji, ki jih z njim doseţemo? 

- Kakšen je namen programa: igra, urjenje in vaja, simulacija, poučevanje, razvijanje 

kritičnega mišljenja? 

- Kakšna računalniška oprema je potrebna ali priporočljiva za delovanje programa? 

- Kaj moram vedeti o računalnikih, da lahko uporabljam program? 

- Kolikšen je priporočljiv čas uporabe programa? 

- Kaj moram storiti, da pripravim otroka na uporabo programa? 

- Ali lahko sledimo navodilom? 
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- Ali je priloţena dokumentacija natančna in lahka za branje? 

- Ali je stopnja zahtevnosti navodil primerna za mojega otroka? 

- Ali v programu ni slovničnih napak? 

- Ali v programu ni stereotipov (spolnih, rasnih, etničnih)? 

- Ali tempo »zaposluje« otrokovo pozornost? 

- Ali tempo programa lahko prilagodimo? 

- Ali program spodbuja naše mišljenje? 

- Ali program integrira otrokovo predhodno znanje? 

- Ali je program lahek za uporabo? 

- Ali je na voljo okno POMOČ? 

- Ali je IZHOD na voljo vedno, kadar ţelimo končati program? 

- Ali se rezultati shranjujejo v program? 

- Ali so prikazi na ekranu jasni in logični? 

- Ali so v programu prisotni barve, zvok, grafika in animacija? 

- Ali je format od ene do druge sekcije sestavljen tekoče? 

- Ali so povratne informacije in nagrade primerne in otroku v pomoč? 

- Ali je program interaktiven? 

- Ali ima opcijo razvejanosti, ki omogoča nelinearno uporabo? 

- Ali se program prilagaja individualnim učnim stilom, starosti otrok in ali ima moţnost 

skupinske uporabe? 

- Kaj mi je pri programu najbolj všeč? 

- Kaj mi je pri programu najmanj všeč? 

 

Ta vprašanja so v pomoč vsem, ki ţelijo svoje otroke poučevati s pomočjo računalniških 

izobraţevalnih programov, torej tako staršem kot tudi učiteljem in drugim pedagoškim 

delavcem (Nemec, 2004).   

 

6. 1. 1    Računalniški izobraževalni programi za matematiko na CD-romih.      

 

Za pravilno in čim bolj učinkovito uporabo matematičnega programa na CD-romu 

potrebujemo opis programa in navodila za uporabo. Dober priročnik je sestavni del 

izobraţevalnega programa. Brez njega je lahko le-ta neuporaben in brez prave vrednosti. 

Ravno neustrezna navodila oz. odsotnost le-teh je eden izmed glavnih vzrokov, zakaj učitelji 

ne uporabljajo računalnika pri pouku v tolikšni meri, kot bi ga lahko (Nemec, 2004). 
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Navodila za uporabo izobraţevalnega programa bi morala vsebovati (Jereb, 1991): 

 

 Temeljne podatke o programu, ki uporabnika seznanijo o tem, komu je program 

namenjen, kakšne vrste je in na katerem področju ter stopnji pouka ga lahko uporabljamo. 

Ti podatki so: ime programa, vzgojno-izobraţevalni program, stopnja zahtevnosti, razred, 

učni predmet, enota in tema, tip programa, učna strategija in stopnja pouka. 

 

 Podatke o strojni in programski opremi, s katerimi uporabnika seznanimo o tem, kakšno 

opremo potrebuje, da bo lahko program sploh uporabljal. V to skupino sodijo podatki o: 

tipu računalnika, dodatni strojni opremi in dodatni programski opremi. 

 

 Tehnična navodila za uporabo programa, ki naj bi vsebovala navodila za nalaganje, 

izvajanje in uporabo programa ter navodila za vzdrţevanje programa. 

 

 Kratek opis programa z metodično-didaktičnimi navodili, ki naj bi uporabniku zagotovil 

informacije, na podlagi katerih bi lahko program čimbolj smotrno in učinkovito vključil v 

pouk. Sem sodijo predvsem naslednji podatki: cilj in kratka vsebina programa, 

organizacija in potek pouka, potrebni dodatni didaktični pripomočki, opis moţnosti za 

dopolnjevanje in prilagajanje programa, način zbiranja pripomb o programu. 

 

 Splošne podatke, med katere spadajo imena avtorjev, recenzentov in lektorjev, ime 

zaloţnika, kraj in leto izdaje ter naklada, sklep o potrditvi programa, sklep o avtorskih 

pravicah in prepovedi kopiranja programa. 

 

Na trgu imamo na razpolago veliko matematičnih računalniških izobraţevalnih programov v 

slovenskem jeziku. Med njimi naj naštejemo naslednje: 

- Igrive številke 1, 

- Igrive številke 2, 

- Moja prva števila, 

- Liki in barve, 

- Mara, 

- Štejem in razvrščam, 

- Seštevam in odštevam, 

- Na ţirafinem hrbtu, 
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- Igriva šola matematike, 

- Gordijev matematični spopad, 

- Gordi in napadalci s planeta matematike. 

  

Nekaj izmed naštetih programov bomo predstavili v nadaljevanju diplomskega dela. 

 

6. 1. 1. 1    Igrive številke 1 

 

 

Naslov Avtorji Kratek opis 
Zaloţba, 

leto izdaje 
 

Igrive  

številke 1 

 

 

 

Mara Cotič, 

Nada Razpet, 

Breda Gruden, 

Marija Mustar 

 

 

 

Igri »Tangram« in »Domine« sta na-

menjeni razvedrilu in zabavi otrok. Ob 

nalogah v igrah »Telesa« in »Števila« 

otroci prepoznavajo osnovne geome-

trijske oblike, urejajo zaporedja števil in 

utrjujejo računske operacije v mnoţici 

naravnih števil do 20.  

 

MŠŠ 

ZRSŠ 

MIŠKA, 

d.o.o. 1999 

 

 

Vsebina programa 

 

Tangram 

Z razrezanimi črno pobarvanimi liki v desnem polju prekrivamo shemo na 

levi strani. Like postavimo v ustrezno lego z ukazi »obrni« in »zrcali«. S 

klikom prenašamo like na shemo. S klikom na znak Na začetek računalnik 

ponudi novo shemo, tudi v primeru, če prejšnje sheme še nismo 

dokončali. Ko je shema prekrita s črno obarvanimi liki, nas računalnik 

nagradi s plesočimi številkami.  

Telesa 

Pri sklopu Oblike predmetov prepoznavamo osnovne geometrijske oblike, 

ki jih predstavljajo narisani predmeti. Posamezne predmete s klikom 

prenašamo v preglednico. Podatke prikaţemo s figurnim prikazom. Drugi 

sklop nas navaja na natančno opazovanje predmetov, ki so sestavljeni iz 

različnih geometrijskih teles. Posamezna geometrijska telesa pobarvamo z 

ustrezno barvo, kot so pobarvana telesa v preglednici. Oblikujemo prikaz 

s stolpci. Izbiramo med nastavitvami: izpolnjujem preglednico ali ne 

izpolnjujem preglednice. 
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Domine 

Igra vsebuje štiri sklope: domino s slikami, domino s pikami, seštevanje 

in odštevanje pik na dominah. Pri sklopih domino s slikami in domino s 

pikami iz desnega zgornjega kota izberemo ustrezno domino, jo 

postavimo v pravilno lego in prenesemo v mreţo. Pomagamo si z ukazom 

obrni. Pri seštevanju in odštevanju se na sredini zaslona prikaţe račun, 

zgoraj pa označena domina. S klikom na ustrezni rezultat v stolpcu 

prenesemo nakazano domino v mreţo. 

Števila 

Izbiramo lahko med številskim obsegom do 10 oziroma do 20. Z igro 

rešujemo račune seštevanja, odštevanja in dopolnjevanja. S klikom 

izbiramo med ponujenimi rezultati na roţicah. Če kliknemo na pravo 

roţo, nanjo prileti metulj. Če rezultat ni pravilen, nas na to opozori 

računalnik tako, da prečrta številko. Po pravilno rešeni nalogi računalnik 

izpiše naslednji račun. V drugem sklopu dopolnjujemo zaporedja števil. 

Na zgornjem delu zaslona je tabela. S klikom označimo številko v tabeli 

in dopolnimo zaporedje tako, da kliknemo na ustrezno prazno mesto v 

zaporedju. S klikom na znak Pomoč računalnik zapolni prvo prazno mesto 

v zaporedju. Če zaporedje dopolnimo, nas računalnik nagradi s plesočimi 

številkami. 

 

Analiza programa 

 

Program Igrive številke 1 je namenjen učencem prvega in drugega razreda devetletke.  

Uporablja se lahko za utrjevanje snovi pri pouku matematike ali za samostojno delo učencev 

doma. Učenci skozi igro prepoznavajo osnovne geometrijske oblike, urejajo zaporedja števil 

in utrjujejo računske operacije v mnoţici naravnih števil do 20. Nekatere igre pa so 

namenjene tudi razvedrilu in zabavi. Program lahko uporabljajo učenci samostojno, saj je 

zasnovan zelo nazorno.   

  

Z uporabo računalniškega programa Igrive številke 1 lahko uresničujemo naslednje cilje iz 

učnega načrta za matematiko: 

1. razred: 

 prepoznati osnovne geometrijske oblike; 

 šteti, zapisati in brati števila do 20, skupaj s številom 0; 

 prepoznati in nadaljevati preprosta zaporedja števil; 
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 seštevati in odštevati v mnoţici naravnih števil do 10 (skupaj s številom 0); 

 predstaviti preproste podatke s preglednico, s figurnim prikazom in s stolpci; 

 prebrati preprosto preglednico, prikaz s stolpci in figurnim prikazom. 

2. razred: 

 prepoznati in poimenovati preprosta geometrijska telesa ter geometrijske like; 

 ponovitev in utrditev ciljev iz prvega razreda s področja aritmetike; 

 seštevati in odštevati v mnoţici naravnih števil do 20 (prehod prek desetice); 

 predstaviti preproste podatke s preglednico, figurnim prikazom in s stolpčnim prikazom; 

 prebrati preprosto preglednico, figurni prikaz in prikaz s stolpci. 

 

S pomočjo programa se lahko učenec nauči določenih računskih operacij do avtomatizma. 

Takšen način dela je učencem bolj privlačen kot reševanje nalog na učnih listih, in ker so za 

delo motivirani, rešijo veliko več nalog in s tem temeljiteje utrdijo učno snov. Računalnik 

nadomesti učitelja v fazi priprave in poprave nalog, zato ima učitelj več moţnosti, da se 

posveti posameznemu učencu in s tem laţje opazi »luknje« v njihovem znanju. 

 

Pomanjkljivost programa vidim v tem, da pomoč s ponazoritvami deluje samo pri izboru 

seštevanja in odštevanja dveh števil (a + b, a – b). Pri takšnih primerih računalnik ponazarja 

pomoč korak za korakom s klikanjem na puščico. Pri vseh ostalih vrstah računov pa 

računalnik ob kliku na Pomoč obkroţi le pravilni rezultat in nam tako ponudi rešitev brez 

razlage, kako do nje pridemo.  

 

6. 1. 1. 2    Igrive številke 2 

 
 

Naslov Avtorji Kratek opis 
Zaloţba, 

leto izdaje 
 

Igrive  

številke 2 

 

 

 

 

 

 

Mara Cotič, 

Nada Razpet, 

Breda Gruden, 

Marija Mustar 

 

Otroci na zanimiv način utrjujejo 

osnovne računske operacije: seštevanje, 

odštevanje, mnoţenje in deljenje. Svoje 

logično mišljenje preizkušajo in urijo ob 

kombinatoričnih nalogah in pri razvr-

ščanju predmetov v Carrollov diagram. 

Pri iskanju simetrično zrcalnih slik se 

navajajo na natančno opazovanje.  

 

MŠŠ 

ZRSŠ 

MIŠKA, 

d.o.o. 1999 
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Vsebina programa 

 

Osnovne računske 

operacije 

 

Igra ima več sklopov: stotični kvadrat (večkratniki, razstavljanje), 

deljenje, mnoţenje, seštevanje, odštevanje, utrjevanje osnovnih 

računskih operacij. V stotičnem kvadratu s klikom na ustrezna 

števila označujemo večkratnike danega števila, pri drugem sklopu 

pa dano število zapišemo kot zmnoţek dveh enomestnih števil. 

Razporedi 

 

Igra vsebuje dva sklopa nalog: razporede različnih predmetov in 

razporede z enakima predmetoma. Predmete razporejamo v 

pripravljeno preglednico tako, da so v vsaki vrsti preglednice 

predmeti postavljeni v različnem vrstnem redu. 

Simetrija 

 

Sklopa navajata učence na natančno opazovanje in prepoznavanje 

zrcalno simetričnih slik. Pri prvem sklopu je na levi strani zaslona 

prikazana delna slika, kateri izberemo zrcalno simetrično obliko 

med šestimi ponujenimi podobnimi slikami. V drugem sklopu se 

nam na zaslonu prikaţe mreţa z delno prikazano sliko. Sliko na 

mreţi dopolnimo z barvanjem okenc tako, da dobimo zrcalno 

simetrično sliko. 

Razvrščanje 

 

Na levi strani zaslona se nam pokaţe predmet, na desni pa 

Carrollov diagram. Iz diagrama razberemo lastnosti, po katerih 

bomo razvrščali predmete. S klikom v okence preglednice 

prenesemo prikazani predmet na zaslonu. 

 

Analiza programa 

 

Program Igrive številke 2 je nekakšna nadgradnja programa Igrive številke 1. Če je bil v 

slednjem poudarek na spoznavanju števil in geometrijskih oblik, ta program ţe zajema 

računske operacije, simetrijo, razvrščanje in razporedbe. Učenci tako preko igre utrjujejo 

osnovne računske operacije, razporejajo predmete, iščejo in rišejo simetrične oblike in 

razvrščajo predmete po dani lastnosti. Program Igrive številke 2 je namenjen učencem 2. in 3. 

razreda devetletke. Uporablja se lahko pri pouku matematike za utrjevanje snovi ali za 

samostojno delo učencev doma.  
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Z uporabo računalniškega programa Igrive številke 2 lahko uresničujemo naslednje cilje iz 

učnega načrta za matematiko: 

2. razred: 

 simetrijo grafično prikazati (pobarvati s pomočjo mreţe); 

 seštevati in odštevati v mnoţici naravnih števil do 100 (brez prehoda); 

 razvrščati predmete glede na največ dve lastnosti; 

 prikazati razvrstitev predmetov s Carrolovim diagramom; 

 nastaviti in prešteti vse moţne izide pri najpreprostejših kombinatornih situacijah 

(poiskati razporedbe največ treh različnih predmetov). 

3. razred: 

 prepoznati simetrijo pri predmetih iz okolice in pri likih; 

 narisati simetrični lik s pomočjo mreţe; 

 seštevati in odštevati v mnoţici naravnih števil do 100 (s prehodom); 

 usvojiti do avtomatizma produkte v obsegu do 10 x 10 (poštevanka); 

 poznati do avtomatizma količnike, ki so vezani na poštevanko; 

 spoznati pojem večkratnik števila; 

 spoznati, da sta mnoţenje in deljenje obratni računski operaciji; 

 prikazati razvrstitev predmetov s Carrolovim diagramom; 

 nastaviti in prešteti vse moţne izide pri preprostih kombinatoričnih situacijah; 

 predstaviti preproste kombinatorične situacije grafično, s preglednico. 

 

Program šteje število pravilnih in napačnih odgovorov, kar je dobro, saj s tem nudi takojšnjo 

povratno informacijo učencu in učitelju. Slabost tega pa je, da je takšna informacija zelo 

pomanjkljiva, saj učitelju ne nudi vpogleda v to, pri katerih računskih primerih je imel učenec 

teţave. Če imajo učenci pri reševanju nalog teţave, jim je ponujena pomoč na slikovni ravni, 

kar je zelo pozitivno, saj je učencu s tem ponujena rešitev z razlago, kako do nje pridemo. 

 

6. 1. 1. 3    Moja prva števila (programski paket Alma) 

 

 

Naslov Avtorji Kratek opis 
Zaloţba,  

leto izdaje 
 

Moja prva 

števila  

(ALMA) 

 

Matjaţ Trontelj, 

Damijan 

Miklavčič,  

 

Otroka vpelje v svet matematike, 

kjer primerja velikost predmetov 

in količin, s številkami zapiše 

 

RO, 

MŠŠ, 

ZRSŠ, MIŠKA, 
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Ana Brovč predstavljene količine, sešteva in 

odšteva do 10, dopolnjuje račune 

ter vstavlja matematične znake. 

Igra sestavljanje je namenjena 

nagradi in zabavi, lahko pa jo 

uporabimo tudi za utrjevanje. 

Program ponuja različne stopnje 

nastavitve.  

d.o.o. 1994 

 

 

Analiza programa 

 

Didaktični program Moja prva števila je namenjen začetnemu učenju matematike. Uporaben 

je v 1. razredu za delo pri pouku ali samostojno delo doma, lahko pa ga vključimo tudi v 

dopolnilni pouk.  

 

Ob delu s programom učenci na osnovi igre spoznavajo osnovne relacije med elementi in 

števili, spoznajo matematične znake za seštevanje in odštevanje, razumejo povezavo med 

člani mnoţice in števili. Program pri učencih spodbuja miselne aktivnosti in jih navaja na 

eksperimentiranje in raziskovanje. 

 

S pomočjo računalniškega programa Moja prva števila lahko uresničujemo naslednje cilje iz 

učnega načrta za matematiko za 1. razred: 

 šteti, zapisati in brati števila do 10; 

 oceniti število predmetov v mnoţici, ki nima več kot 10 elementov; 

 primerjati števila po velikosti: enako, večje, manjše; 

 seštevati in odštevati v mnoţici naravnih števil do 10. 

 

Program omogoča izbiro različnih teţavnostnih stopenj od 1 do 5. Te stopnje so zbirke nalog, 

ki so razvrščene po zahtevnosti od najlaţje do najteţje. Učitelj ima tudi moţnost, da sam 

oblikuje tri stopnje, ki jih lahko shrani in poljubno spreminja.  

 

Po vsaki uspešno rešeni nalogi sledi animirana nagrada (risba in otroška pesem), kar je na 

začetku dobra motivacija, ki pa sčasoma lahko postane moteča. Učitelj ima zato moţnost, da 

omenjeno nastavitev izključi in jo uporabi le takrat, ko predvidi, da je to potrebno.  
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Program lahko nastavimo tako, da učenec ne more zapustiti naloge, preden niso rešeni vsi 

primeri. S tem preprečimo, da bi učenci preskočili naloge, ki jih ne razumejo. Ko nas učenec 

ob neznanju pokliče, mu lahko snov dodatno pojasnimo. Ker druge povratne informacije za 

učitelja program ne omogoča, je to najboljši način, da sledimo uspešnosti učenca. 

 

Reševanju nalog lahko sledi nagrada – sestavljanje, kjer lahko učenci sestavljajo različne 

slike. Sestavljanje lahko uporabimo pri utrjevanju določene snovi. Sliko lahko predhodno 

pripravimo sami, jo shranimo in prikličemo, ko jo potrebujemo.  

 

Program Moja prva števila je zelo uporaben, saj poleg ţe izdelanih nalog učitelju ponuja tudi 

moţnosti, da sam ustvarja in pripravlja naloge. Pozitivna stran programa je tudi ta, da lahko 

uporabnik dane nastavitve izključi ali vključi takrat, ko mu to ustreza. Edina pomanjkljivost 

programa pa je, da ne ponuja rešitve z razlago, kako lahko do nje pridemo.  

 

6. 1. 1. 4    Liki in barve (programski paket Alma) 

 

 

Naslov Avtorji Kratek opis 
Zaloţba, 

leto izdaje 
 

Liki in barve  

(ALMA) 

 

 

 

 

 

 

Matjaţ Trontelj, 

Damijan Miklavčič 

 

Program usmerja otroke v pozna-

vanje osnovnih geometrijskih oblik 

in barv. Like razvrščajo po različnih 

kriterijih (velikosti, obliki, barvi), jih 

nizajo v danem zaporedju in sesta-

vljajo nove like. Ob sestavljanju 

lastnih slik sprostijo domišljijo in 

razvijajo ustvarjalnost.  

 

RO, 

MŠŠ, 

ZRSŠ, 

MIŠKA, 

d.o.o. 1993 

 

 

Analiza programa 

 

Didaktični program Liki in barve je primeren za prve stike otroka z računalnikom. Namenjen 

je predvsem otrokom na predšolski stopnji (4 – 6 let), zanimiv pa je tudi v prvem šolskem 

obdobju (1. in 2. razred). Vsebuje štiri vrste ţe pripravljenih nalog (zdruţevanje, razvrščanje, 

sestavljanje, nizanje likov) in orodje »Sestavljanje«, ki učencem omogoča, da sestavijo lastne 

slike.  
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S pomočjo programa učenci spodbudijo miselne aktivnosti (analiza, sinteza, klasifikacija, 

primerjanje, izbiranje). Ob vodenem sestavljanju razvijajo koncentracijo, pozorno poslušajo 

in upoštevajo navodila, ob sestavljanju lastnih slik pa sprostijo domišljijo in razvijajo 

ustvarjalnost. Poleg tega pri delu z računalnikom urijo tudi svoje spretnosti dela z miško 

(klikanje, premikanje).   

 

S pomočjo računalniškega programa Liki in barve lahko uresničujemo naslednje cilje iz 

učnega načrta za matematiko: 

 prepoznati osnovne geometrijske oblike in jih opisati; 

 razvrščati like glede na izbrano eno lastnost in s tem oblikovati mnoţice ter 

podmnoţice (mnoţica je rezultat procesa razvrščanja); 

 odkriti in ubesediti lastnost, po kateri so bili liki razvrščeni; 

 prepoznati, nadaljevati matematični vzorec. 

 

V prvem in drugem razredu osnovne šole so naloge primerne za dopolnilne vaje, dodatno 

utrjevanje barv, oblik in velikosti likov, kot motivacijski dejavnik, predvsem pa ponujajo 

moţnosti za individualizacijo in diferenciacijo pouka. Učitelj lahko izbira med tremi 

ponujenimi stopnjami ali pa oblikuje svojo stopnjo tako, da posamezne naloge, ki jih ţeli 

vključiti, označi s kljukico in stopnjo shrani pod novo ime. Učitelj ima tudi moţnost, da po 

lastni presoji doda ali odstrani ukaz RES (restrikcija), ki pomeni, da učenec ne more 

napredovati k naslednji nalogi, če ni predhodne rešil pravilno. V prvem in drugem razredu 

osnovne šole je priporočljivo, da restrikcijo vključimo, saj s tem onemogočimo učencem 

preskakovanje nalog in doseţemo, da za pomoč in razlago poprosijo učitelja ali sošolca, s 

čimer se ohranja medsebojna komunikacija. Učitelj se lahko samostojno odloča tudi pri ukazu 

NAG (nagrada), ki sledi pravilno rešeni nalogi. Nagrado predstavlja sličica na zaslonu ali 

zaigrana otroška melodija. Pri prvem šolskem delu s tem programom je nagrada zanimiva in 

spodbuja motivacijo učencev, kasneje pa lahko postane moteča in je smiselno, da to moţnost 

izključimo.  

 

Program učitelju omogoča veliko samostojnosti, prilagajanja in lastne kreativnosti, zato je 

zelo uporaben in primeren za delo v šoli. Poleg zgoraj naštetih moţnosti pa program ponuja 

tudi orodje »Sestavljanje« kot glavno nagrado ali samostojno nalogo, ki učencem omogoča 

veliko ustvarjalnosti. Uporabimo ga lahko pri urah matematike (utrjevanje barv in oblik pri 

delu z matematičnimi ploščicami) kot tudi pri ostalih temah na drugih področjih – korelacija z 
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likovno vzgojo, slovenskim jezikom (npr. skrb za ptice, zimsko veselje, izdelava novoletnih 

voščilnic). 

 

6. 1. 1. 5    Mara (programski paket Alma) 

 

 

Naslov Avtorji Kratek opis 
Zaloţba,  

leto izdaje 
 

Mara 

(ALMA)  

 

 

 

 

 

Joţe Starič, 

Metka Starič, 

Branko Nikolič, 

Milan Habjan 

 

Program vsebuje šest iger, pri 

katerih lahko izbiramo med 

razredi, teţavnostno stopnjo nalog 

ali hitrostjo reševanja. Igra »Pari« 

je namenjena zabavi in urjenju 

spomina. Z ostalimi igrami pa 

otroci na različne načine utrjujejo 

računske operacije. 

 

RO, 

MŠŠ 

ZRSŠ MIŠKA, 

d.o.o. 1996 

 

 

Analiza programa 

 

Računalniški program Mara je primeren za utrjevanje snovi v prvem in začetku drugega 

triletja osnovne šole (6 – 10 let). Namenjen je utrjevanju štetja, osnovnih računskih operacij in 

matematičnih pojmov.  

 

S pomočjo programa Mara lahko učenci uresničujejo naslednje matematične cilje: 

 štejejo v obsegu do 10 ali do 20; 

 seštevajo ali odštevajo v ustreznem številskem obsegu (glede na razred) najprej 

enomestna, nato dvomestna in trimestna števila; 

 ustno seštevajo, odštevajo ter mnoţijo; 

 prehajajo od enostavnega načina računanja k sestavljenemu – od ustnega računanja k 

pisnemu; 

 utrdijo postopke za pisno seštevanje in odštevanje; 

 usposobijo se za hitro računanje; 

 utrdijo matematično izrazoslovje in pojme: predhodnik – naslednik, sodo – liho 

število. 
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Računalniški program Mara učitelju ponuja pestro število nalog, ki so zdruţene v sklope oz. 

razrede. Sklopi so oblikovani glede na razporeditev učne snovi in številskega obsega v prvih 

treh razredih osemletke. Program je v tem pogledu ţe nekoliko zastarel, saj je oblikovan po 

starem šolskem sistemu, zato ga mora učitelj sam prilagoditi uporabi v devetletni osnovni 

šoli. Učitelj lahko program pri pouku uporabi večkrat, saj je zasnovan tako, da naključno 

izbira števila in se računske naloge ne ponavljajo ves čas. Razdeljenost na pregledna področja 

in postopnost, ki je skladna z obravnavo pri pouku, pa omogočata da je program uporaben pri 

različnih učnih enotah.  

 

Prednost programa je tudi ta, da ob pritisku na tipko za potrditev (Enter) izpiše takojšnjo 

povratno informacijo. Pri izbirah Pisno računanje pa program preveri rezultat takoj, ko 

številko do konca vnesemo. Slaba stran takšne informacije je, da nam ne pokaţe postopka, 

kako lahko pridemo do pravilne rešitve, zato učenci še vedno potrebujejo pri delu s 

programom tudi učiteljevo pomoč oz. razlago. Program ponudi tudi končno povratno 

informacijo o številu pravilno rešenih računov. Učitelj na podlagi te informacije ne izve, 

kateri računski primeri so učencu delali teţave, ampak le koliko računov je rešil napačno oz. 

pravilno. Takšna povratna informacija je pomanjkljiva, saj učitelj na njeni podlagi ne more 

ugotoviti, kakšne teţave je imel učenec pri reševanju nalog. 

 

Program Mara pa ima tudi to dobro lastnost, da učence navaja na zapis števil od leve proti 

desni, kar jim pogosto predstavlja velik problem. V tem programu so pravilen zapis 

»prisiljeni« upoštevati.   

 

6. 1. 1. 6   Štejem in razvrščam (zbirka Moja prva matematična pustolovščina)  

 

 

 

Naslov Avtorji Kratek opis 
Zaloţba,  

leto izdaje 
 

Štejem in 

razvrščam 

 

 

 

Prevod in 

priredba: 

Klementina 

Logar 

 

Program je namenjen mlajšim 

otrokom. Z igrami spoznavajo 

osnovno matematično spretnost štetja 

in razvrščanja, otrokom pa je v 

pomoč tudi pri spoznavanju uporabe 

računalnika.   

 

DZS, 1999 
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Vsebina programa 

 

 

Poišči število 

 

Igra otroke uvaja v štetje in prepoznavanje števil. S pomočjo 

različnih oblik in znanih predmetov otrok vadi štetje do 5 in nato še 

do 10.  

Ujemi oblike 

 

S to igro bo otrok razvil sposobnost za razlikovanje med preprostimi 

dvodimenzionalnimi oblikami in osnovnimi barvami. 

Sestavi sliko 

 

Otrok si pridobiva spretnosti štetja in urejanja števil v zaporedja. Po 

vrstnem redu mora razvrstiti oštevilčene trakove z deli slike v 

pravilno zaporedje. 

Nadaljuj zaporedje 

 

Otrok utrjuje sposobnosti za reševanje problema, tako da nadaljuje 

zaporedje različnih oblik in barv. 

Super igra 

 

Super igra na zabaven način pomaga otroku utrditi znanje, ki ga je 

pridobil v prejšnjih igrah, pri čemer mora hitro prepoznavati oblike 

in barve. Igro lahko razumemo kot nagrado za opravljeno delo. 

Zabavna 

pobarvanka 

 

Otrok poljubno pobarva sliko, sestavljeno iz likov. 

Plakat s števili 

 

Program ponuja slike z določenim številom predmetov, ki jih lahko 

natisnemo in naredimo plakat števil do 20. 

 

Analiza programa 

 

Program Štejem in razvrščam je namenjen predvsem mlajšim otrokom v predšolskem in 

zgodnjem šolskem obdobju. Otroka popelje v svet števil, oblik in barv, štetja in nadaljevanja 

zaporedij ter številskih vrst in ga spodbuja k logičnemu mišljenju. Poleg tega pa je v pomoč 

tudi pri spoznavanju uporabe računalnika.  

 

Glede na cilje v učnem načrtu za matematiko lahko ugotovimo, da je program v šoli primeren 

za učence prvega razreda. Z njim lahko uresničujemo naslednje cilje:  

 šteti, zapisati in brati števila do 20, skupaj s številom 0; 

 oceniti število predmetov v mnoţici, ki nima več kot 10 elementov; 

 prepoznati in nadaljevati oziroma oblikovati preprosta zaporedja števil. 
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Program ponuja štiri zanimive interaktivne igre, skrivnostno nagrado SUPER igro in dodatne 

zabavne dejavnosti, ki so namenjene sproščanju domišljije, preprosti zabavi, barvanju in 

tiskanju lastnih izdelkov. Otrok pride do SUPER igre šele, ko uspešno reši vse ostale igre, kar 

se mi zdi, da je zelo dobro, saj tako ostane ves čas motiviran za reševanje nalog. Po končani 

SUPER igri prejme diplomo, ki otroku zelo veliko pomeni in ga spodbudi k nadaljnjemu delu. 

Napaka programa pa je, da ne omogoča uporabo šumnikov, ko ţeli učenec na začetku vpisati 

svoje ime in da na diplomi izpiše datum v angleškem jeziku, čeprav je opis doseţka na 

diplomi napisan v slovenščini. 

 

Program ima to prednost, da ves čas spremlja otrokove odgovore in samodejno spreminja 

zahtevnost vprašanj glede na pravilnost oz. nepravilnost odgovorov. S sprotnim preverjanjem 

in usklajevanjem teţavnostne stopnje omogoča laţje in bolj učinkovito učenje. Program 

omogoča več ponavljanj in s tem utrjevanje znanja. Otrok lahko vsak primer rešuje trikrat. Če 

mu niti v tretjem poskusu ne uspe, mu rešitev pokaţe program sam in mu ponudi nov primer. 

Ob vsakem rešenem primeru pingvin in medved otroku čestitata za pravilno rešitev ali ga 

povabita s pozitivnimi izjavami k ponovnemu reševanju, če je rezultat napačen. Hkrati s 

prikupno izjavo se skupaj z zvočnimi efekti pojavi tudi zabavna animacija s številkami in 

oblikami, kar je za otroke zelo zanimivo. Trenutni doseţki se shranijo in otrok lahko nadaljuje 

igro prihodnjič tam, kjer jo je prej končal.  

 

Program je izjemno prijazen in preprost za uporabo, igranje in učenje pa sta poenostavljena, 

tako da ju obvladamo, tudi če nimamo nikakršnih izkušenj z uporabo računalniških 

programov. Otroke skozi program vodita simpatična prijatelja Medo in Pingo, ki ponujata 

pomoč, natančna navodila in napotke ter spodbujata in zabavata. Program je za otroke 

privlačen tudi zato, ker jim omogoča zabavne dodatne dejavnosti, ki spodbujajo njihovo 

ustvarjalnost, domišljijo in jih sprostijo.     

 

6. 1. 1. 7    Seštevam in odštevam (zbirka Moja prva matematična pustolovščina) 

 

 

Naslov Avtorji Kratek opis 
Zaloţba,  

leto izdaje 
 

Seštevam in 

odštevam 

 

 

Prevod in 

priredba: 

Klementina 

 

Program je zasnovan kot lahko 

razumljivo spoznavanje osnovnih 

matematičnih spretnosti seštevanja in 

 

DZS, 1999 
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 Logar odštevanja. Glavni poudarek je, da se 

otrok nauči sam razmišljati, da poišče 

rešitve matematičnih problemov in se 

pri tem zabava. 

 

Vsebina programa  

 

 

Preprosto seštevanje 

 

Otroke uvaja v postopek seštevanja ob grafičnih prikazih predmetov, 

tako da s klikom prenašajo skupno število predmetov v prostor za 

vsoto. 

Odštevanje 

 

Ob podani problemski nalogi mora učenec z zaslona odstraniti 

tolikšno število predmetov, da mu ostane le določeno število. 

Matematični stroj 

 

Otrok utrjuje računske operacije ob grafičnem prikazu in simbolnem 

zapisu računov.  

Skrite slike 
 

Poišče vsoto in razliko števil ter prekriva sliko s koščki sestavljanke. 

Super igra 

 

S super igro otrok utrjuje in preverja znanje, ki ga je pridobil v 

prejšnjih igrah, pri čemer vadi hitro računanje, saj je igra časovno 

omejena.  

 

Zabavno tiskanje 

 

Ta igra ponuja obvestila za na vrata, čestitke za rojstni dan, 

pisemske glave in vabila, ki jih lahko natisne. 

Slikanje s števili 

 

Otroci z ustrezno barvo glede na rezultat računov pobarvajo 

predmete na sliki. 

 

Analiza programa 

 

Program Seštevam in odštevam je nadaljevanje programa Štejem in razvrščam. Otroke skozi 

zabavo vpelje v svet računanja osnovnih matematičnih operacij. Nudi torej utrjevanje in 

ponavljanje seštevanja in odštevanja naravnih števil do 20.  

  

Glede na cilje v učnem načrtu za matematiko lahko ugotovimo, da je program v šoli primeren 

predvsem za učence drugega razreda. Z njim lahko uresničujemo naslednje cilje:  

 seštevati in odštevati v mnoţici naravnih števil do 20 (prehod prek desetice). 
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Program je zasnovan tako, da otroke v igri vodita in spodbujata dva prijatelja – pingvin Pingo, 

ki neučakano čaka na svoj posladek, in potrpeţljivi Medo, ki zastavlja in ocenjuje naloge. 

Vsebina programa je razdeljena na štiri otoke. Glavni je največji otok, ki ponuja štiri zanimive 

matematične igre: Preprosto seštevanje, Odštevanje, Matematični stroj in Skrite slike. Igralec 

lahko pri igrah izbira med tremi teţavnostnimi stopnjami: lahko, srednjo in teţko, vsaka igra 

pa je znotraj teh stopenj razdeljena še na tri nadaljnje teţavnostne stopnje. Ko igralec uspešno 

zaključi vse štiri matematične igre izbrane teţavnostne stopnje, lahko začne z reševanjem 

SUPERigre. SUPERigra torej sluţi kot nekakšna motivacija oz. nagrada za uspešno 

opravljeno delo. Tudi pri tem programu učenec na koncu dobi diplomo, če uspešno reši vse 

naloge, kar ga spodbuja k temu, da odigra vse igre po vrsti. Igre lahko igramo v poljubnem 

zaporedju. 

 

Program ponuja še dve dodatni dejavnosti: Slikaj s števili in Zabavno tiskanje, ki sluţita 

zabavi in razvedrilu. Poleg tega ima program tudi področje za starše oz. učitelje, kjer se 

skrivajo uporabni nasveti za delo s programom, dodatni delovni listi, ki jih lahko natisnemo in 

še druge uporabne predloge. Dodatne naloge na učnih listih so ravno tako urejene po 

teţavnostnih stopnjah, ki omogočajo postopno učenje.   

 

Prednost programa je tudi ta, da lahko uporabnik kadarkoli preveri doseţeni rezultat in se 

prepriča, kakšno stopnjo znanja je ţe dosegel. Program mu s sprotnim preverjanjem in 

usklajevanjem teţavnostne stopnje omogoča laţje in bolj učinkovito učenje. Z uporabo 

programa Seštevam in odštevam je torej otroku omogočeno kvalitetno učenje, v katerem 

uţiva in si obenem utrjuje samozavest.    

 

6. 1. 2    Računalniški izobraževalni programi za matematiko na internetu 

 

Na internetu lahko najdemo naslednjo izobraţevalno programsko opremo za osnovnošolsko 

matematiko (Gerlič, 2000): 

 

1. Spletne izobraţevalne igre 

Delimo jih lahko na tradicionalne igre, igre vaje in utrjevanja ter igre za miselni razvoj. 

Vključimo jih lahko v neposredni učni proces (za učenje oz. raziskovanje ob igri, za učno 

motivacijo, razvedrilo ipd.), uporabimo pri interesnih dejavnostih ali jih damo za domače 

delo. 
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2. Izobraţevalni programi strategije vaje in utrjevanja  

Takšnih izobraţevalnih programov je na internetu veliko, a so predvsem enostavnejših oblik. 

Njihova osnovna struktura je: podajanje nalog ali problemov, ki jih mora učenec rešiti, 

odgovor, povratna informacija o uspešnosti in podajanje nove naloge ali problema. To so v 

glavnem programi za vajo elementarne matematike. 

 

3. Programirane učne vsebine (strategija poučevanja) 

So manj pogosta oblika razpoloţljivih spletnih izobraţevalnih programov. Osnovna oblika le-

teh je: učno snov podajamo v manjših delih, sledijo krajša vprašanja oz. reševanje nalog, po 

uporabnikovem odgovoru pa sledi takojšnja povratna informacija o uspešnosti.  

 

4. Spletna računalniška učila 

Poznamo vizualna, avditivna in tekstna računalniška učila (fotografije, slike, risbe, sheme, 

diagrami, grafikoni, zemljevidi, animacije, videoposnetki, zvočni zapisi, tekstno gradivo itd.). 

Vse to gradivo je učitelju v pomoč pri pripravi na pouk, sluţi pa tudi za uporabo pri pouku in 

interesnih dejavnostih itd.  

 

Prednost internetnih programov je v tem, da so za vse uporabnike brezplačni in dokaj lahko 

dostopni. Za njihovo uporabo potrebujemo le internetno povezavo in nekaj osnovnega 

računalniškega znanja. Preizkusne programe ali programe v prostem razširjanju lahko 

»poberemo« od koder hočemo, jih preizkusimo, in šele, ko ugotovimo, ali nam program 

ustreza, avtorju pošljemo plačilo za njegov program. Take programe lahko uporabljamo brez 

slabe vesti, da kršimo avtorske pravice, poleg tega pa jih je dovoljeno tudi razmnoţevati in 

posredovati naprej, kar je celo zaţeljeno (Lokar, 2000). Programsko opremo lahko prenesemo 

na domači ali šolski računalnik. Prednost teh programov je tudi ta, da ne zahtevajo drage 

strojne opreme in ne zasedejo veliko prostora na disku.     

 

Čeprav je veliko tovrstnih programov slabih, med njimi najdemo tudi take, ki nam ustrezajo. 

Praviloma ti programi ne zaostajajo veliko za »pravimi« programi, večkrat jih celo prekašajo. 

Seveda pa običajno zraven ne dobimo lepih priročnikov in niso shranjeni v barvnih škatlah, a 

to njihove vrednosti ne zmanjšuje. Velika pomanjkljivost, ki jo imajo ti programi za rabo v 

našem okolju, je, da so v angleškem jeziku (Lokar, 2000). To je po učnih načelih 

nesprejemljivo, vendar po izkušnjah učiteljev angleščina otrok ne moti, le na začetku 

potrebujejo več navodil.  
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Verjetno največja teţava pri preizkusnih programih je, kako najti pravega, saj jih je zelo 

veliko. Običajno pa so opremljeni le z enovrstičnim opisom, ali pa še tega ni. V Sloveniji so 

se tega problema lotili v okviru projektov Računalniškega opismenjevanja (RO) leta 2000. 

Tako so zgradili spletno mesto, na katerem so zbrani preizkusni programi s področja 

matematike. Programi so opremljeni s ključnimi besedami, kratkim opisom, namenom, 

velikostjo, ustrezno datoteko ter z eno ali več značilnimi slikami. Določeni programi so 

opremljeni tudi z natančnejšimi navodili za uporabo ter izkušnjami pri uporabi teh 

programov. Pri programih, ki ţe imajo natančnejši opis uporabe, je to posebej označeno s 

klicajem. Preizkusne programe za matematiko za predšolske otroke in učence niţjih razredov 

osnovne šole, ki so bili zbrani v okviru projekta RO, lahko najdemo na naslednji spletni 

povezavi: www.educa.fmf.uni-lj.si/mathshw/nizjaOS.htm. 

 

Naj navedemo še nekaj internetnih naslovov, kjer najdemo izobraţevalne programe za 

matematiko: 

 http://www2.arnes.si/~skunci1/ 

 http://www.e-um.si/ 

 http://www.zupca.net/evina_soba/naloge/matematika2_index.htm 

 http://www.kidsnumbers.com/ 

 http://www.arcademicskillbuilders.com/ 

 http://www.brezknjige.com/sl/ 

 http://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/ 

 http://www.oswego.org/ocsd-web/games/Mathmagician/cathymath.html 

 http://www.primarygames.com/math.htm 

 http://www.aplusmath.com/ 

 http://ro.sio.si/borut/wwwmatematika/index.html 

 

Če začnemo pregledovati internetne strani, ugotovimo, da ponujajo številne matematične 

izobraţevalne naloge. Čeprav ima učitelj na razpolago ogromno gradiva, pa njegova naloga ni 

povsem enostavna, saj mora programe pregledati, jih kritično presoditi in izbrati ustrezne za 

uporabo v šoli ali doma.  

 

Interaktivne naloge na Internetu, ki se lahko rešujejo neposredno na nekaterih internetnih 

naslovih, imajo naslednje prednosti pred nalogami v učbeniku (Nemec, 2004): 

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/mathshw/nizjaOS.htm
http://www2.arnes.si/~skunci1/
http://www.e-um.si/
http://www.zupca.net/evina_soba/naloge/matematika2_index.htm
http://www.kidsnumbers.com/
http://www.arcademicskillbuilders.com/
http://www.brezknjige.com/sl/
http://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/
http://www.oswego.org/ocsd-web/games/Mathmagician/cathymath.html
http://www.primarygames.com/math.htm
http://www.aplusmath.com/
http://ro.sio.si/borut/wwwmatematika/index.html
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 veliko učencev pritegne k delu ţe sama tehnologija, saj si ne morejo več predstavljati 

dela brez računalnika; 

 takojšnja povratna informacija; 

 moţnost popravljanja napak; 

 moţnost dostopa nalog tudi od doma … 

 

Izkušnje učiteljev kaţejo, da izobraţevalne igre na Internetu pohvalijo tudi starši, kajti 

zavedajo se, da je teţje iskati dodatne naloge po različnih učbenikih in delovnih zvezkih. V 

pomoč pa so tudi učencem, ki so odsotni od pouka, saj imajo tako moţnost, da vsaj delno 

nadoknadijo zamujeno.  

 

 

7    IZDELAVA RAČUNALNIŠKIH UČNIH PROGRAMOV  

 

V tem poglavju bomo predstavili postopek za izdelavo računalniških učnih programov.  

 

Računalniku posredujemo navodila za delo s programom. Pisanje programov imenujemo 

programiranje, ki navadno obsega tri stopnje (Jereb, 1991):  

 pripravo na programiranje, 

 pisanje programa in 

 testiranje programa. 

 

V pripravi na programiranje najprej opredelimo nalogo oziroma problem, opišemo moţno 

rešitev in izdelamo diagram poteka. Stopnja priprave na programiranje za pouk s pomočjo 

računalnika vključuje torej naslednja opravila (Jereb, 1991): 

 izbira učne snovi oziroma učne teme, ki jo bomo programirali; 

 operativno oblikovanje vzgojnoizobraţevalnih ciljev programa; 

 opredelitev predpostavk o izobraţevancih, ki jim je program namenjen; 

 opredelitev temeljne stopnje učnega procesa, v katero bomo vključili pouk s pomočjo 

računalnika in izbira ustreznih učnih strategij; 

 izdelava kriterijskega testa; 

 organizacija in sistematizacija vsebine programa; 

 razvoj programa (diagrami poteka). 
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Omenjena opravila si lahko sledijo v zapisanem vrstnem redu ali pa tudi ne. Ker za vsak 

posamičen primer ne moremo v naprej natančno določiti vrstnega reda opisanih opravil, je 

pomembno le, da vse opisane stopnje resnično upoštevamo.  

 

Sledi kodiranje v določenem programskem jeziku in vnos programa v spomin računalnika. V 

zadnji stopnji program testiramo, se pravi preverjamo, ali izobraţevanci dosegajo s 

programom postavljene cilje, ali imajo pri uporabi programa teţave, ali so v programu napake 

itd. Teţave in napake, ki jih ugotovimo, popravljamo toliko časa, da program ustreza 

pričakovanim zahtevam. Pri testiranju moramo opraviti naslednje temeljne naloge (Jereb, 

1991): 

 računalniško testiranje in računalniško recenzijo programa; 

 strokovno in didaktično-metodološko recenzijo programa; 

 eksperimentalno preverjanje programa z naključno izbranim vzorcem ustrezne populacije; 

 potrditev programov in njihovo uvajanje v vzgojnoizobraţevalni proces. 

 

Dokončno obliko programa shranimo na ustrezen zunanji pomnilnik za nadaljnjo uporabo. 
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8    EMPIRIČNI DEL 

 

8. 1    Opredelitev problema in cilja diplomskega dela  

 

Naše ţivljenje je vsak dan bolj prepleteno z računalniškimi sistemi, zato ne moremo mimo 

dejstva, da bodo računalniki postali vse bolj pomembni tudi v izobraţevalnih ustanovah. V 

šoli učitelji ţe danes skušajo v pouk vključiti različno računalniško tehnologijo (interaktivne 

table, računalniške programe, projektorje ...), saj je takšen način dela učencem bolj zanimiv. 

Iz izkušenj in prebrane literature vem, da delo z računalnikom učence motivira za šolsko delo. 

Računalniška tehnologija je privlačna ţe sama po sebi, poleg tega pa imajo učenci zelo radi 

spremembe in novosti, ki jih uvedemo v pouk. 

 

Pri delu v šoli sem spoznala tudi, da so učenci velikokrat naveličani nenehnega utrjevanja 

znanja na ustaljen način (reševanje nalog na učnih listih, v delovnih zvezkih ...). Zlasti je bilo 

to mogoče opaziti pri pouku matematike, kjer je veliko snovi, ki jo je potrebno utrjevati. To 

pomeni, da lahko učenci več dni zapored rešujejo naloge določenega tematskega sklopa na 

bolj ali manj enak način, zaradi česar lahko izgubijo motivacijo do dela. 

 

Na podlagi zgornjih ugotovitev in ţelje, da bi učenci motivirani utrjevali matematično znanje,  

sem se odločila, da bom v okviru svojega diplomskega dela zasnovala računalniški program 

za matematiko, ki bo učencem omogočal utrjevanje znanja na bolj zanimiv in privlačen način. 

Seveda pa sem se pri zasnovi programa osredotočila tudi na učitelje, ki imajo v času urjenja 

znanja veliko dela s preverjanjem rešenih nalog. Namen izdelave programa je bil torej tudi 

olajšanje dela učiteljev in boljši pregled učiteljev nad matematičnim znanjem posameznega 

učenca.  

 

S postavljenim problemom (oblikovanje ustreznega računalniškega programa) sem skušala 

uresničiti svoj cilj diplomskega dela: spodbuditi veselje učencev do utrjevanja matematičnega 

znanja. Ţelela sem, ne samo da bi učenci radi utrjevali matematične vsebine, ampak da bi jih z 

veseljem utrjevali tudi doma. Večkrat sem namreč slišala starše govoriti, kako so se doma 

zaman trudili, da bi svoje otroke spodbudili k utrjevanju matematičnega znanja. Poleg tega pa 

tudi sami niso imeli več idej, kaj bi otroku ponudili, ali pa niso imeli časa, da bi ves čas stali 

ob otroku in mu pripravljali nove naloge. To je bila še ena dodatna spodbuda, zaradi katere 

sem se lotila oblikovanja računalniškega programa, ki bo olajšal delo staršev in učiteljev ter 
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jim omogočil boljši pregled nad znanjem otroka/učenca, učence pa spodbudil, da bodo z 

veseljem utrjevali matematično znanje.  

 

8. 2    Postopek izdelave računalniškega programa »Postani matematični mojster« 

 

Preden sem začela z izdelavo računalniškega učnega programa za matematiko, sem najprej 

pregledala in analizirala ponudbo tovrstnega gradiva v slovenskem prostoru in na internetu. 

Odkrila sem, da je na razpolago veliko gradiva, tudi za učence niţjih razredov osnovne šole. 

To je povsem razumljivo, saj je matematika ţe po naravi veda, ki vsebuje številne teme, 

idealne za programiranje. Večina programov je namenjenih utrjevanju in poglabljanju znanja, 

med njimi pa najdemo tudi take, ki so primerni za uvajanje nove učne snovi. V ponudbi sem 

pogrešala program, ki bi bil primeren za učence različnih starosti. Ponavadi so programi 

oblikovani tako, da ponujajo le utrjevanje ene vsebine, npr. štetja do 10. Torej, če ţeli učitelj 

pri pouku utrjevati štetje do 20, mora poiskati drug program. To pa je, po mojem mnenju, zelo 

nepraktično in zamudno, saj se učitelju nabere veliko število programov, izmed katerih mora 

izbrati ustreznega. Zato je bilo moje prvo izhodišče, da pripravim program, ki bo omogočal 

utrjevanje različnih vsebin za različno stare otroke. Učitelj bo le izbral snov, ki jo ţeli 

utrjevati. Tako bo namesto desetih različnih programov, imel na razpolago le enega, kar bo 

zanj zagotovo bolj praktično in enostavno.  

 

Iz izkušenj, ki sem jih pridobila pri delu z učenci v šoli, sem vedela, da učence najbolj 

dolgočasi in utruja ponavljajoče se reševanje nalog na učnih listih. Ker pa je pri matematiki 

zelo veliko snovi, ki jo je potrebno več ur skupaj ponavljati in utrjevati, se učni listi pojavljajo 

zelo pogosto, zato je povsem razumljivo, da se jih učenci sčasoma naveličajo. Na podlagi tega 

sem se odločila, da bom zasnovala program, s pomočjo katerega bodo lahko učenci utrjevali 

in poglabljali snov, ki jo bodo pridobili pri tradicionalnem pouku, ter tako vnesla v monoton 

pouk učnih listov nekaj novega in zabavnega.  

 

Preden sem se odločila, katero snov bom vključila v svoj program, se pregledala različne 

učbenike in delovne zvezke za učence 1. triletja ter cilje v učnem načrtu za matematiko. 

Ţelela sem si namreč pripraviti program za učence 1. triletja. Ker se učenci pri pouku 

najpogosteje srečujejo z računskimi operacijami, ki jih morajo neprestano utrjevati z 

reševanjem učnih listov, sem sklenila, da bo to snov, ki jo bom vključila v svoj program. 
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Učenci naj bi s programom tako utrjevali seštevanje, odštevanje, mnoţenje (poštevanko) in 

enačbe seštevanja, odštevanja ter mnoţenja. 

 

Ker je mnogo programov zasnovanih tako, da ves čas podajajo enake sklope nalog, s čimer 

postane program sčasoma neuporaben, saj učenci poznajo na pamet ţe vse odgovore, sem 

sklenila, da si bo moj program števila izmišljal sam in sproti. Tako bo program bolj uporaben 

in ga bo lahko učenec uporabil kolikokrat bo ţelel, saj se ne bodo ponavljali ves čas isti računi 

in v istem zaporedju.  

 

Zamislila sem si tudi, da bi program učencu na začetku dela ponudil moţnost izbire. Tako bi 

učenec, preden bi začel reševati naloge, izbral vrsto nalog, število nalog in teţavnostno 

stopnjo nalog. Program naj bi učenca med delom z zvokom tudi opozoril, da je storil napako, 

in mu hkrati podal pravilni odgovor. 

 

Poleg tega sem ţelela oblikovati program, ki bi učitelju omogočal čim boljši vpogled v 

učenčevo znanje. Večina programov v spletu šteje le število napačnih in pravilnih odgovorov, 

teţko pa je zaslediti program, ki bi učitelju ob koncu računanja pokazal, katere račune je 

učenec sploh reševal in pri katerih računih je imel teţave. Zato sem se odločila, da bo moj 

program, poleg števila pravilno in napačno rešenih nalog, ob koncu reševanja učitelju in 

učencu ponudil tudi moţnost, da si ogledata rešene račune in jih po ţelji še analizirata.  

 

Ker imajo učenci zelo radi ocene, saj jim le-te po njihovem mnenju in mnenju staršev, največ 

povedo o stopnji usvojenega znanja, sem se odločila, da bo moj program ob koncu reševanja 

nalog učencem izpisal tudi oceno, glede na odstotek pravilno oz. napačno rešenih nalog. K 

oceni pa sem ţelela dodati še komentar s privlačno sliko, s čimer bi otroke spodbudila k 

nadaljnjemu reševanju nalog, še posebej tiste, ki bi bili pri prvem poskusu reševanja 

neuspešni.  

 

V program sem hotela vključiti tudi analizo rezultatov, ki bi bila v pomoč staršem in učiteljem 

pri določanju stopnje učenčevega znanja. Ker se nekateri starši oz. učitelji bolje znajdejo iz 

podatkov, ki so zapisani v tabeli, drugi pa iz grafičnih podatkov, sem se odločila, da bom 

oblikovala obe moţnosti.  

Ideje so bile zapisane, potrebno jih je bilo le še realizirati. Ker nimam dovolj znanja s 

področja programiranja, sem za pomoč pri oblikovanju programa poprosila prijatelja.  
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Odločila sva se, da bova programirala v programu Excel, ker ga tudi najbolje obvlada. Pri 

programiranju sva si pomagala z ukazi, zapisanimi v strokovni knjigi o Excelu. 

 

Ko je bil program napisan, ga je bilo potrebno še okrasiti in polepšati, da bi bil otrokom bolj 

zanimiv. Na spletni strani za otroke http://www.diddlmania.com/eng/clip_diddl.asp sem našla 

številne otrokom priljubljene slike in jih vključila v svoj program. Programu sem dodala še 

različne ţive barve in tako dosegla, da je postal bolj ţivahen in privlačen.    

 

Po koncu programiranja je sledilo testiranje programa. Program sem najprej preizkusila in 

analizirala sama ter skušala ugotoviti, ali vse funkcije delujejo pravilno, ali sva uporabila 

ustrezne slovenske izraze itd. Odkrila sem nekaj napak. Ko so bile odpravljene sem program 

preizkusila še v šoli v času podaljšanega bivanja. Skušala sem ugotoviti, ali imajo učenci pri 

uporabi programa kakšne teţave, ali z reševanjem nalog dosegajo zastavljene cilje, ali jih 

program spodbuja k reševanju nalog, ali se jim zdi privlačen itd. Ker se pri ponovnem 

testiranju niso pojavile nobene nove teţave, sem končno obliko programa poleg na 

računalniški pomnilnik shranila še na zgoščenko.    

 

8. 3    Predstavitev programa »Postani matematični mojster« 

 

8. 3. 1    Podatki o programu 

 

a.    Temeljni podatki o programu 

 

Ime programa: Postani matematični mojster 

Nivo šolanja: osnovna šola, 1. triada 

Predmet: matematika 

Učna tema: aritmetika  

Učni sklop: računske operacije 

Tip programa: izobraževalna igra – igra urjenja 

Stopnja pouka: osrednji ali zaključni del pouka 

 

 

 

 

http://www.diddlmania.com/eng/clip_diddl.asp
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b.    Podatki o programski opremi 

 

Potrebna programska oprema: Windows 2007, Microsoft Office Excel 2007 (ali novejša 

različica programa Microsoft Office Excel) 

 

8. 3. 2    Opis programa 

 

Program »Postani matematični mojster« je namenjen učencem prve triade osnovne šole. 

Uporablja se lahko pri pouku matematike za utrjevanje snovi ali za samostojno delo učencev 

doma. Program omogoča neomejeno ponavljanje in podajanje nalog ter s tem izpolnjevanje 

določenih spretnosti do avtomatizma. S pomočjo programa lahko učenci utrjujejo računske 

operacije (seštevanje, odštevanje, mnoţenje in preproste enačbe). Igra je primerna za uporabo 

v osrednjem ali sklepnem delu ure - za ponavljanje, utrjevanje, vaje, preverjanje usvojenega. 

Z uporabo programa lahko učenci dosegajo naslednje cilje iz učnega načrta za matematiko: 

 seštevati in odštevati v mnoţici naravnih števil do 10 (skupaj s številom 0); 

 seštevati in odštevati v mnoţici naravnih števil do 20 (prehod prek desetice); 

 seštevati in odštevati v mnoţici naravnih števil števil do 100 (brez prehoda); 

 s premislekom reševati preproste enačbe:  ± a = b, a ±  = b (poiskati manjkajoči 

člen); 

 seštevati in odštevati v mnoţici naravnih števil do 100 (s prehodom); 

 seštevati in odštevati naravna števila do 1000 (brez prehoda); 

 usvojiti do avtomatizma produkte v obsegu do 10 x 10 (poštevanka); 

 reševati preproste enačbe:  
. 
a = b, a 

.  = b. 

 

8. 3. 3    Vsebina programa 

 

Program omogoča tri dejavnosti:  

 

1. SEŠTEVANJE: 

- seštevanje do 10, 

- seštevanje do 20 (s prehodom ali brez prehoda), 

- seštevanje do 100 (s prehodom ali brez prehoda), 

- reševanje preprostih enačb seštevanja:  + a = b, a +  = b. 
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2. ODŠTEVANJE: 

- odštevanje do 10, 

- odštevanje do 20 (s prehodom ali brez prehoda), 

- odštevanje do 100 (s prehodom ali brez prehoda), 

- reševanje preprostih enačb odštevanja:  - a = b, a -  = b. 

 

3. MNOŢENJE  

- utrjevanje poštevanke v obsegu do 100, 

- reševanje preprostih enačb:  
. 
a = b, a 

.  = b. 

 

Preden lahko začnemo uporabljati program, moramo odpraviti varnostno zaščito (omogočiti 

makre). To storimo po naslednjih korakih: 

1. Ko odpremo program, se na ekranu pojavi Varnostno opozorilo/Security warning        

(slika 11). 

2. Kliknemo na okence Options/Moţnosti (slika 11 - obkroţeno z modro barvo). 

3. Odpre se novo okno (Security Alert), v katerem izberemo moţnost Enable this 

content/Omogoči to vsebino in kliknemo tipko Ok/V redu (slika 12). 

4. Sedaj lahko začnemo uporabljati program (slika 13). 

   

 

Slika 11: Varnostno opozorilo/Security warning (obkroženo z rdečo barvo)   
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Slika 12: Varnostno opozorilo/Security Alert 

 

 

Slika 13: Začetek programa 

 

Slika 13 prikazuje začetek programa, kjer si izberemo, katero nalogo bomo reševali. To 

storimo tako, da kliknemo na enega od sivih pravokotnikov v levem kotu zgoraj. Izbiramo 

lahko med naslednjimi devetimi moţnostmi: 

 A + B = ?   (seštevanje dveh števil), 

 A + ? = B   (preproste enačbe seštevanja), 
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 ? + A = B   (preproste enačbe seštevanja), 

 A – B = ?   (odštevanje dveh števil), 

 A – ? = B   (preproste enačbe odštevanja), 

 ? – A = B   (preproste enačbe odštevanja), 

 A * B = ?   (mnoţenje dveh števil - poštevanka), 

 A * ? = B   (preproste enačbe mnoţenja), 

 ? * A = B   (preproste enačbe mnoţenja). 

 

Ko izberemo ustrezno nalogo, se nam odpre novo okno »Začetni podatki« (slika 14). V tem 

oknu zapišemo število računov, ki jih ţelimo rešiti, območje računanja (do 10, 20 ali 100) in 

izberemo moţnost računanja s prehodom ali brez prehoda. Pri nalogah mnoţenja s kljukico v 

belem kvadratku označimo, katero poštevanko ţelimo utrjevati. Če ţelimo uriti vse, 

kvadratkov ni potrebno označiti, ampak le kliknemo na gumb Zaţeni. Če ţelimo okno 

»Začetni podatki« zapustiti, ker smo si npr. premislili in ţelimo reševati drugo vrsto nalog,  

kliknemo na gumb Prekini, in tako pridemo spet na začetek programa (slika 13). 

 

 

Slika 14: Okno »Začetni podatki« 

 

S klikom na gumb Zaţeni (v oknu »Začetni podatki«) se nam odpre novo okno »Vnesi 

rezultat« (slika 15). V to okence vpisujemo rezultate računov, ki se izpisujejo v spodnje 

okvirčke (slika 15). Rezultat vpišemo s tipkovnico in pritisnemo tipko Enter. Če je rezultat 
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pravilen, nam program ponudi nov račun. Če je odgovor napačen, nas na to opozori z zvokom 

in nam hkrati izpiše pravilni odgovor (slika 16). Ko kliknemo na gumb V redu (Ok), dobimo 

nov račun. Če v okno »Vnesi rezultat« pomotoma vtipkamo črko ali kakšen drug znak, ki ni 

število, nas program na to opozori z zvokom in napisom v okencu, da številka ni veljavna 

(slika 17). S klikom na gumb V redu (Ok) se vrnemo na polje Rezultat in ponovno poskušamo 

vpisati ustrezno število. 

 

 

Slika 15: Okno »Vnesi rezultat« 

 

 

Slika 16: Opozorilo - pri vpisu napačnega rezultata 
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Slika 17: Opozorilo - pri vpisu napačnega znaka (Številka ni veljavna./Number is not valid.) 

 

Program ves čas beleţi število napačnih in pravilnih odgovorov v tabeli v desnem kotu spodaj 

(slika 15). Zeleni  (»smeško«) označuje pravilne, rdeči  (»kisko«) pa nepravilne 

odgovore. Ko rešimo vse račune, se okni »Vnesi rezultat« in »Začetni podatki« zapreta in 

zopet pridemo na začetek programa (slika 13).  

 

 

Slika 18: Tabela rezultatov 
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S klikom na sivi pravokotnik REZULTATI (slika 13, levo zgoraj) lahko preverimo, kako 

uspešni smo bili pri reševanju. Odpre se nova stran programa, kjer si lahko ogledamo, katere 

račune smo reševali in katere smo rešili pravilno oz. napačno (slika 18). Iz Tabele rezultatov 

(slika 18) lahko preberemo število pravilno rešenih računov, število napačno rešenih računov, 

število vseh računov, ki smo jih rešili, in odstotek pravilno rešenih računov ter oceno, ki temu 

ustreza. Junak Diddl (slika 18) poleg tabele pa nam glede na dobljeno oceno poda ustrezen 

komentar o našem reševanju.  

 

Če ţelimo nadaljevati z računanjem, kliknemo na gumb RAČUNI (slika 18, pod tabelo) in 

pridemo zopet na prvo začetno stran programa, kjer si lahko izberemo nove naloge za 

reševanje. Če ţelimo pred začetkov ponovnega računanja račune predhodne vaje izbrisati, 

kliknemo na gumb BRIŠI (slika 18, pod tabelo). V primeru, da ţelimo ohraniti rezultate vseh 

računov, ker nas zanima končna ocena našega znanja in število vseh računov, ki jih bomo v 

določenem dnevu rešili, pa nam računov ni potrebno brisati, ampak le kliknemo na gumb 

RAČUNI (slika 18, pod tabelo) in si izberemo nove naloge.  

 

 

Slika 19: Analiza rezultatov (tabele)  

 

Učitelji in starši imajo moţnost, da si, ko otrok konča z utrjevanjem znanja, ogledajo tudi 

analizo rezultatov v obliki tabele (slika 19) ali grafa (slika 20). Ker se nekateri starši oz. 

učitelji bolje znajdejo iz podatkov, ki so zapisani v tabeli, drugi pa iz grafičnih podatkov, sta 
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podani obe moţnosti. Izberemo ju s klikom na gumb TABELA ali GRAF (slika 13 in 18). Na 

začetno stran programa se vrnemo s klikom na gumb RAČUNI (slika 19 in 20). 

 

 

Slika 20: Analiza rezultatov (graf) 

 

Oceno opisanega programa sem pridobila s pomočjo raziskave, ki je potekala na osnovi 

anketnega vprašalnika. Potek raziskave in rezultati so opisani v naslednjih poglavjih. 

 

8. 4    Raziskovalne hipoteze  

 

Z raziskavo ţelim pridobiti podatke, na podlagi katerih bom lahko ovrgla ali potrdila 

naslednje trditve: 

 

 Program je preprost za uporabo, zato učenci in učitelji ne bodo imeli teţav pri delu z njim. 

 

 Računalniški program »Postani matematični mojster« se bo učencem zdel zanimiv, saj 

omogoča utrjevanje znanja na učencem zanimiv in privlačen način.  

 

 Računalniški program »Postani matematični mojster se bo zdel učiteljem zanimiv, saj si z 

njegovo uporabo lahko olajšajo delo, ponuja pa jim tudi boljši pregled nad znanjem 

učencem idr. 
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 Učenci najraje utrjujejo matematično znanje z reševanjem nalog na računalniku. 

 

 Pri utrjevanju znanja s pomočjo računalniškega programa »Postani matematični mojster« 

je motivacija učencev za delo večja kot pri reševanju nalog na učnih listih.   

 

 Učencem je učenje matematike ob računalniku všeč. 

 

8. 5    Raziskovalna metoda 

 

8. 5. 1    Merilni inštrumenti  

 

Raziskava je bila sestavljena iz dveh delov. Prva faza je temeljila na preizkušanju programa 

»Postani matematični mojster«, druga pa na izpolnjevanju anketnega vprašalnika, ki se je 

nanašal na omenjeni program. Udeleţenci raziskave so najprej preizkusili delovanje 

računalniškega programa »Postani matematični mojster« s praktičnim delom na računalniku, 

nato pa podali svoje mnenje (povratno informacijo) v obliki izpolnjenega anketnega 

vprašalnika.  

 

V namen raziskave sem sestavila dva anketna vprašalnika – enega za učence in drugega za 

učitelje – ki sta obsegala 6 vprašanj odprtega in zaprtega tipa. Na vprašanja so anketiranci 

odgovarjali tako, da so izmed podanih odgovorov izbrali najbolj ustreznega in obkroţili 

ustrezno črko pred izbranim odgovorom ali pa so svoj odgovor napisali na prazno črto. 

  

8. 5. 2    Postopek zbiranja podatkov  

 

Podatke, ki sem jih potrebovala za raziskavo, sem pridobila z anketiranjem učencev 3. razreda 

osnovne šole in učiteljev, ki poučujejo v prvi triadi osnovne šole. Ugotavljala sem, kakšno je 

mnenje učencev in učiteljev o programu »Postani matematični mojster« in kakšen je njihov 

odnos do dela z računalnikom. Zanimalo me je tudi, katere spremembe bi uvedli učitelji v 

omenjeni program. 

 

Zbrane podatke sem obdelala s pomočjo računalniškega programa Excel in jih predstavila v 

obliki grafov in tabel.    
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8. 5. 3    Opis vzorca raziskave 

 

V vzorec raziskave je bilo vključenih 21 naključno izbranih učencev in učenk 3. razreda 

Osnovne šole Trebnje, 19 naključno izbranih učencev in učenk 3. razreda Podruţnične šole 

Nemška vas ter 7 učencev in učenk 3. razreda Podruţnične šole Šentlovrenc, skupaj torej 47. 

Raziskava je zajemala tudi 10 naključno izbranih učiteljev, ki poučujejo v prvi triadi Osnovne 

šole Trebnje ali na njenih podruţnicah. 

  

8. 6    Rezultati in interpretacija rezultatov 

 

V nadaljevanju bom predstavila rezultate, ki sem jih pridobila na podlagi rešenih anketnih 

vprašalnikov. 

 

8. 6. 1    Rezultati in interpretacija rezultatov anketnega vprašalnika za učence 

 

Z analizo anketnih vprašalnikov za učence sem dobila naslednje rezultate: 

 

1. Vprašanje: Kako zanimiv se ti je zdel računalniški program »Postani matematični 

mojster«? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 21: Kako zanimiv se ti je zdel računalniški program »Postani matematični mojster«? 

 

Večina učencev (83%) je ocenila, da je izdelek zelo zanimiv. 15 % učencev meni, da je 

izdelek zanimiv in le eden (2%) izmed učencev je izdelek ocenil kot nezanimiv. Nihče pa se 

ni odločil za odgovor »manj zanimiv«. Rezultati torej dokazujejo, da je računalniški program 

»Postani matematični mojster« učencem zanimiv oziroma zelo zanimiv.  
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2. Vprašanje: Zakaj ti je bil računalniški program »Postani matematični mojster« zanimiv 

oziroma nezanimiv? 

 

Na drugo vprašanje so učenci odgovarjali z zelo podobnimi odgovori, ki so se razlikovali le v 

malenkostih, zato sem odgovore z istim pomenom zdruţila v enotno kategorijo.  

 

Računalniški program »Postani matematični mojster, je bil učencem zanimiv, ker: 

 lahko postaneš mojster; 

 so jim bili všeč računi (4); 

 so bili računi teţki oziroma preprosti (5); 

 so se pri delu z njim zabavali (3); 

 ima lepe slike (miško Diddelino) (7); 

 omogoča računanje (3); 

 imajo zelo radi matematiko (2); 

 radi delajo z računalnikom (4); 

 radi računajo (3); 

 so lahko sami izbrali vrsto računov (2); 

 so vse račune rešili pravilno ozirom so imeli le malo napak (5); 

 ima »smejkota«, ki beleţita pravilne in napačne odgovore; 

 so lahko preizkusili svoje znanje poštevanke (3); 

 se lahko naučiš računati (2); 

 ob koncu računanja poda oceno (2). 

 

Učenec, ki je podal oceno, da je računalniški program nezanimiv, je svoj odgovor utemeljil s 

tem, da ne mara matematike. Glede na podani odgovor bi verjetno omenjeni učenec vsak 

računalniški program za matematiko ocenil kot nezanimiv, zato menim, da njegovo mnenje 

nima velike teţe pri oceni mojega računalniškega programa. 

 

Na podlagi zbranih odgovorov lahko sklepamo, da je računalniški program »Postani 

matematični mojster« učencem zanimiv, ker je privlačnega videza (ima lepe slike), omogoča 

utrjevanje računskih operacij in izbiro nalog po ţelji, beleţi pravilne in nepravilne odgovore 

ter učencem ob koncu računanja poda povratno informacijo v obliki ocene. Poleg tega pa jih 

program privlači ţe zaradi samega veselja, ki ga učenci doţivljajo ob delu z računalnikom. 
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3. Vprašanje: Kako preprost za uporabo se ti je zdel računalniški program »Postani 

matematični mojster«? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 22: Kako preprost za uporabo se ti je zdel računalniški program »Postani matematični mojster«? 

 

Več kot polovica (66 %) učencev meni, da je računalniški program »Postani matematični 

mojster« zelo preprost za uporabo. 21 % učencev je mnenja, da je program preprost za 

uporabo, 11 % jih meni, da je program zahteven, eden (2 %) izmed učencev pa je ocenil, da je 

program zelo zahteven za uporabo. Na podlagi dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da je 

program preprost za uporabo, zato učenci ne bodo imeli teţav pri delu z njim.  

 

4. Vprašanje: Ali bi s tem programom vadil matematiko tudi doma? 

 

Slika 23: Ali bi s tem programom vadil matematiko tudi doma? 

 

Skoraj vsi (96 %) učenci so odgovorili, da bi s programom »Postani matematični mojster« 

vadili matematiko tudi doma. Le dva učenca (4 %) pa sta mnenja, da s tem programom ne bi 

vadila matematičnega znanja tudi doma. Iz tega lahko sklepamo, da je program učencem 

zanimiv, saj se jih je večina opredelila, da bi z njim vadili matematiko tudi doma.   
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5. Vprašanje: Na kakšen način najraje vadiš in utrjuješ matematično znanje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 24: Na kakšen način najraje vadiš in utrjuješ matematično znanje? 

 

 

Dobra polovica (51 %) učencev najraje utrjuje matematično znanje z reševanjem nalog na 

računalniku. 28 % učencev najraje utrjuje matematično znanje tako, da rešuje naloge v 

delovnem zvezku, 17 % ima najraje utrjevanje s pomočjo učnih listov, najmanj učencev (4 

%,) pa najraje utrjuje matematično znanje z reševanjem nalog na tabli. Rezultati torej 

dokazujejo, da je pri učencih utrjevanje matematičnega znanja s pomočjo računalnika najbolj 

priljubljen način vadbe.  

 

6. Vprašanje: Kaj bi raje reševal? 15 računov na računalniku z računalniškim programom 

»Postani matematični mojster« ali 5 računov na učnem listu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 25: Kaj bi raje reševal? 
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Največji odstotek (91 %) učencev meni, da bi raje reševali 15 računov na računalniku z 

računalniškim programom »Postani matematični mojster« kot pa 5 računov na učnem listu. 

Le 9 % učencev pa bi raje reševalo 5 računov na učnem listu kot pa 15 računov na 

računalniku z računalniškim programom »Postani matematični mojster«. Na podlagi podanih 

odgovorov lahko zaključimo, da je imajo učenci zelo radi delo z računalnikom in da je 

računalniški program »Postani matematični mojster« dovolj zanimiv, da bi učenci raje rešili 

več računov z računalnikom kot pa manj računov na učnem listu.  

 

8. 6. 2    Rezultati in interpretacija rezultatov anketnega vprašalnika za učitelje 

 

Z analizo anketnih vprašalnikov za učitelje sem dobila naslednje rezultate: 

 

1. Vprašanje: Kako zanimiv za uporabo se vam je zdel računalniški program »Postani 

matematični mojster«. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 26: Kako zanimiv za uporabo se vam je zdel računalniški program »Postani matematični mojster«? 

 

Največ učiteljev (70 %) meni, da je računalniški program »Postani matematični mojster« 

zanimiv. 30 % učiteljev je mnenja, da je omenjeni računalniški program zelo zanimiv, nihče 

izmed učiteljev pa ni izbral odgovora »nezanimiv« ali »manj zanimiv«. Rezultati torej 

dokazujejo, da je računalniški program »Postani matematični mojster« učiteljem zanimiv.  

 

2. Vprašanje: Zakaj vam je bil računalniški program »Postani matematični mojster« zanimiv 

oziroma nezanimiv? 

 

Računalniški program »Postani matematični mojster«, je bil učiteljem zanimiv, ker: 
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- je enostaven za uporabo; 

- ima privlačno vizualizacijo (barvno je lepo usklajen); 

- ponuja analize - reprezentativne predstavitve rezultata; 

- lahko učenci z njegovo uporabo preţivijo čas pred računalnikom na koristen način; 

- se z njegovo uporabo učenci učijo uporabljati računalnik; 

- sta urjenje in utrjevanje zelo dobro »speljana«; 

- je drugačen, prikaţe drugačen pristop; 

- se učenec uči preko igre; 

- je učenec motiviran z oceno, kar se je izkazalo za zelo dobro motivacijo; 

- učence nova tehnologija oz. računalniški programi, delo z interaktivno tablo veliko 

bolj pritegne kot klasičen pouk; 

- lahko otrok sam uri in preveri znanje računanja do 100; 

- učenci sami računajo, računalnik pa sam beleţi pravilne in nepravilne odgovore; 

- lahko učenec sam izbira teţavnost računov in vrsto računov. 

 

Na podlagi odgovorov lahko sklepamo, da je računalniški program »Postani matematični 

mojster« učiteljem zanimiv, ker spodbuja učence k motivaciji za šolsko delo, omogoča 

učencem samostojnost pri utrjevanju znanja (ponuja izbiro nalog, beleţi napačne in pravilne 

odgovore, ovrednoti znanje z oceno) in učenje uporabe računalnika, je privlačnega izgleda ter 

ponuja moţnost analize rezultatov.  

 

3. Vprašanje: Kako zahteven za uporabo se vam je zdel računalniški program »Postani 

matematični mojster«? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 27: Kako zahteven za uporabo se vam je zdel računalniški program »Postani matematični mojster«? 
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Polovica učiteljev (50 %) meni, da je računalniški program »Postani matematični mojster« 

nezahteven za uporabo. 30 % učiteljev je mnenja, da je omenjeni računalniški program delno 

zahteven za uporabo, 20 % učiteljev pa je ocenilo, da je računalniški program »Postani 

matematični mojster« zahteven za uporabo. Nihče pa ni menil, da je računalniški program 

zelo zahteven za uporabo. Iz tega lahko sklepamo, da je računalniški program »Postani 

matematično mojster« dokaj preprost za uporabo, zato učitelji ne bodo imeli večjih teţav pri 

delu z njim.  

 

4. Vprašanje: Ali bi pri računalniškem programu »Postani matematični mojster« kaj 

spremenili (dodali, odvzeli)? 

 

Slika 28: Ali bi pri računalniškem programu »Postani matematični mojster« kaj spremenili (dodali)? 

 

Večina učiteljev (70 %) bi v računalniški program »Postani matematični mojster« uvedla 

določene spremembe. Ostali učitelji (30 %) pa pri omenjenem programu ne bi spremenili 

ničesar.  

 

Učitelji, ki bi pri programu naredili določene spremembe, so podali naslednje predloge: 

- Mogoče bi bilo laţje, če bi se lahko rezultat vpisoval v okence poleg računa.  

- Okence »Začetni podatki« zakriva večji del zaslona in se aplikacija slabo oziroma 

delno vidi. 

- Dobro bi bilo, če bi lahko učenec preveril še hitrost reševanja in bi s tem bil viden tudi 

»avtomatizem« računanja. 

- Moţnost izbire časovne komponente, ki bi omejevala čas odgovora.  
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- Pri napačnih odgovorih bi dala še eno moţnost odgovarjanja na vprašanje in bi bilo to 

točkovano s »polovičko«. Zgodi se namreč, da se otroci zatipkajo, čeprav vedo 

odgovor.  

- Morda bi bilo dobro, da bi bil poenostavljen osnovni dostop, da ne bi bilo potrebno ţe 

pred prvim računanjem nastavljati obsega računanja, prehod ... Vsekakor pa so te 

opcije dobrodošle in je dobro, če ostanejo. 

- Če se sredi igre odločiš, da boš prenehal ali napišeš preveliko število računov, 

programa ne moreš zaključiti, zato bi bilo dobro, da bi obstajal »gumb« za izhod. 

- Če ti zmanjka časa, da bi rešil vse račune, ne moreš takoj zapreti programa, saj moraš 

najprej izračunati vse račune do konca. Mogoče bi bilo dobro, da bi obstajala moţnost 

za zapustitev programa sredi igre.  

 

Iz podatkov je dobro vidno, da bi večina učiteljev naredila določene spremembe v delovanju 

programa, le ena sprememba pa se nanaša na videz programa. Učitelji predvsem pogrešajo 

časovno komponento, ki bi omogočala preverjanje »avtomatizma«, ter moţnost zapustitve 

programa sredi igre.   

 

5. Vprašanje: S katerimi teţavami ste se soočali pri uporabi računalniškega programa 

»Postani matematični mojster« v razredu? 

 

Večina učiteljev ni imela teţav pri uporabi računalniškega programa »Postani matematični 

mojster« v razredu. Tisti učitelji, ki pa so se soočali s problemi pri uporabi omenjenega 

programa v razredu, pa so navedli naslednje teţave: 

- programa ne moreš zaključiti, ko ţeliš; 

- teţave pri vpisovanju rezultata; 

- teţave z računalniško opremo (neustrezen program Excel); 

- teţave pri odpravljanju zaščite programa (makri).  

 

Največ teţav so imeli učitelji z neustrezno računalniško opremo, saj so imeli na računalnikih 

še vedno stare verzije Excela, ter pri odpravljanju zaščite programa (odpravljanju makrov). 

 

 

 



Klemenčič, M. (2011). UPORABA RAČUNALNIŠKEGA PROGRAMA »POSTANI MATEMATIČNI 

MOJSTER« PRI POUKU MATEMATIKE. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

- 103 - 

 

6. Vprašanje: Kako zainteresirani so bili učenci za delo z računalniškim programom »Postani 

matematični mojster«? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 29: Kako zainteresirani so bili učenci za delo z računalniškim programom »Postani matematični mojster«? 

 

Večina učiteljev (70 %) meni, da so bili učenci zelo zainteresirani za delo z računalniškim 

programom »Postani matematični mojster«. 30 % učiteljev pa je mnenja, da so bili učenci 

zainteresirani za delo z omenjenim programom. Glede na dobljene rezultate lahko sklepamo, 

da je bil program »Postani matematični mojster« učencem zanimiv, saj so bili zelo 

zainteresirani oziroma zainteresirani za delo z njim.  

 

8. 7    Povzetek ugotovitev 

 

S pomočjo raziskave sem skušala objektivno dokazati in čim bolje utemeljiti svoje 

raziskovalne hipoteze. Dobljeni rezultati so potrdili moje hipoteze in se z njimi v celoti 

ujemajo. Ugotovitve so naslednje: 

 

 Tako učitelji kot tudi učenci so mnenja, da je računalniški program »Postani matematični 

mojster« preprost za uporabo, s čimer sem potrdila svojo hipotezo. Rezultati kaţejo, da so 

imeli učitelji pri uporabi omenjenega programa več teţav kot učenci. Verjetni razlog za to 

je, da so učitelji pred uporabo programa dobili zelo pomanjkljiva navodila za delo z njim, 

zaradi česar so potrebovali več časa in truda, da so se s programom seznanili. Učenci pa 

so pred uporabo programa dobili natančna navodila s strani učiteljev, zato niso imeli teţav 

pri delu z njim.  
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 Večina učencev je ocenila, da je računalniški program »Postani matematični mojster« zelo 

zanimiv, kar potrjuje mojo hipotezo, da se bo omenjeni program zdel učencem zanimiv. 

Učenci so bili predvsem navdušeni nad ponujenimi nalogami (računske operacije), 

privlačnim videzom programa in načinom utrjevanja znanja, ki jim ga program ponuja 

(beleţenje pravilnih in nepravilnih odgovorov, povratna informacija v obliki ocene, izbira 

nalog po ţelji …). Poleg tega pa jim je bil program zanimiv ţe zaradi same zabave, ki jo 

učenci doţivljajo pri delu z računalnikom. Da je program »Postani matematični mojster« 

učencem resnično zanimiv, pove tudi dejstvo, da so skoraj vsi učenci odgovorili, da bi s 

tem računalniškim programom vadili matematiko tudi doma. Poleg tega je kar 70 % 

učiteljev menilo, da so bili učenci zelo zainteresirani za delo z omenjenim programom.  

 

 Največ učiteljev meni, da je računalniški program »Postani matematični mojster« 

zanimiv, ostali pa so mnenja, da je omenjeni program zelo zanimiv. To dokazuje, da je 

računalniški program »Postani matematični mojster« učiteljem zanimiv, kar potrjuje 

postavljeno hipotezo. Program je učiteljem zanimiv predvsem zato, ker omogoča 

samostojno delo učencev, spodbuja učence k motivaciji za šolsko delo, olajša delo 

učiteljev (beleţi nepravilne in pravilne odgovore, ovrednoti znanje z oceno, ponuja 

moţnost analize rezultatov …), omogoča učenje uporabe računalnika in je privlačnega 

videza. Iz rezultatov je razvidno, da je program »Postani matematični mojster« bolj 

zanimiv učencem kot učiteljem, saj je večina učencev podala oceno, da je program zelo 

zanimiv, medtem ko je večina učiteljev menila, da je program zanimiv. Moţni razlog za to 

je, da je omenjeni program učencem predstavljal neko novost v vsakdanji šolski rutini, v 

kateri se le poredkoma srečujejo z računalniškim delom in s tem spoznavajo le posamezne 

računalniške programe, medtem ko učitelji poznajo bolj širok spekter računalniških 

programov in jim predstavljeni program ni predstavljal tolikšne novosti. Poleg tega so 

učenci program sprejeli kot nekakšno zabavno popestritev pouka, učitelji pa so nanj 

gledali z bolj kritičnimi očmi in ga presojali z vidika uporabnosti in moţnosti 

vključevanja v pouk. 

 

 Rezultati so pokazali, da učenci najraje utrjujejo matematično znanje z reševanjem nalog 

na računalniku, saj je ta odgovor izbralo največ učencev. Poleg tega je kar 91 % učencev 

odgovorilo, da bi raje reševali 15 računov na računalniku z računalniškim programom 

»Postani matematični mojster« kot pa 5 računov na učnem listu. Glede na to, da bi učenci 

raje rešili več računov z računalnikom, kot pa manj računov na učnem listu, lahko 
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sklepamo, da učenci najraje vadijo in utrjujejo matematično znanje s pomočjo 

računalnika, s čimer potrjujemo postavljeno hipotezo. Na podlagi dejstva, da bi učenci 

raje rešili več računov s pomočjo računalnika kot pa manj računov na učnem listu, lahko 

zaključimo tudi, da je pri utrjevanju znanja s pomočjo računalniškega programa »Postani 

matematični mojster« motivacija učencev za delo večja kot pri reševanju nalog na učnih 

listih.  

 

 Večina učiteljev je odgovorila, da so bili učenci zelo zainteresirani za delo z 

računalniškim programom »Postani matematični mojster«. Kar 96 % učencev bi z 

omenjenim programom vadilo matematiko tudi doma. Poleg tega so nekateri učenci 

podali mnenje, da jim je program »Postani matematični mojster« zanimiv, ker radi delajo 

z računalnikom. Glede na vse to in dejstvo, da bi učenci raje rešili več računov s pomočjo 

računalnika kot pa manj računov na učnih listih, lahko zaključimo, da je učencem učenje 

matematike ob računalniku všeč.   

 

Na podlagi dobljenih rezultatov in preizkušanja programa sem zasledila nekatere prednosti in 

slabosti programa »Postani matematični mojster«, ki jih bom predstavila v naslednjem 

poglavju. Poleg tega bom v posebnem poglavju nakazala tudi moţne smeri razvoja 

računalniškega programa »Postani matematični mojster«, ki sem jih oblikovala glede na 

rezultate raziskave. 

 

8. 8    Prednosti in slabosti programa »Postani matematični mojster« 

 

Pri analizi rezultatov raziskave in preizkušanju računalniškega programa v šoli sem opazila 

naslednje prednosti programa: 

 Pri utrjevanju znanja s pomočjo računalniškega programa »Postani matematični mojster« 

je motivacija učencev za delo večja, kot pri reševanju nalog na učnih listih. 

 Pri delu z računalnikom se učenci ne branijo dodatnih nalog, ampak zanje prosijo celo 

sami.  

 Program nudi takojšnjo povratno informacijo, tako učitelj ne izgublja časa s 

popravljanjem nalog, ampak nameni svoj čas odpravljanju lukenj v znanju. 

 Učitelj ima moţnost, da pregleda vse račune, ki jih je učenec rešil, in ugotovi, kateri 

računi so učencu delali teţave. Učencem lahko tako pomaga pri odpravljanju teţav 

oziroma jim nudi dodatno razlago ob nalogah, ki jih niso pravilno rešili. 
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 Program izbira račune naključno, zato se jih učenci ne morejo naučiti na pamet, kar 

pomeni, da je program primeren za večkratno uporabo. 

 Učenci pri delu s programom rešijo v krajšem času več nalog, tako jim ostane čas še za 

druge dejavnosti. 

 Program olajša delo učitelju, saj mu ni potrebno izgubljati časa za sestavljanje in 

popravljanje nalog. 

 Program je enostaven za uporabo, zato učenci in učitelji nimajo teţav pri delu z njim. 

 Učenci si lahko po končanem reševanju natisnejo rezultat in seznam vseh rešenih nalog. 

Kasneje lahko svoje doseţke primerjajo med seboj in ugotovijo, ali so z vajo napredovali 

oziroma koliko utrjevanja še potrebujejo.  

 Pri delu s programom se poveča sodelovanje med učenci. Čeprav le eden izmed učencev 

rešuje naloge na računalniku, so miselno aktivni tudi ostali, ki ga opazujejo. Skupaj z njim 

preizkušajo svoje sposobnosti in ga spodbujajo. To je predvsem vidno na podruţničnih 

šolah, kjer nimajo na razpolago računalniške učilnice, ampak ponavadi le en računalnik v 

posamezni učilnici, zato se morajo učenci za delo z računalnikom zvrstiti en za drugim. 

 Program lahko uporabljajo učenci tudi doma. Tako imajo starši pregled nad učenčevim 

znanjem in spremljajo njegovo šolsko delo. 

 

Poleg prednosti pa sem zasledila tudi nekatere pomanjkljivosti programa: 

 Program je primeren le za vajo in utrjevanje matematičnega znanja, ostale faze pouka 

(uvodna motivacija, podajanje nove učne snovi …) pa so še vedno v rokah učitelja. 

 Program učenčeve napake ne analizira in učencu ne nudi konkretne pomoči, da bi napako 

popravil. Program učenca le opozori na napako in mu poda pravilni odgovor. Razlago 

mora učencu po končanem reševanju še vedno nuditi učitelj.  

 Ob pravilnih rešitvah računov program učenca ne pohvali, ampak mu takoj ponudi nov 

račun. Če je bil učenec uspešen, dobi pohvalo le po končanem reševanju nalog.  

 Program nima moţnosti izbire funkcije časovna omejitev za odgovor, kar je predvsem 

pomembno pri utrjevanju poštevanke. 

 Če delajo z računalnikom v učilnici eni in isti učenci, lahko pride do ljubosumja in 

prepirov, zato mora učitelj poskrbeti, da imajo vsi učenci enak dostop do računalnika.  

 Če na šoli ni dovolj računalnikov, da bi vsi učenci hkrati utrjevali matematično znanje s 

programom, se morajo učenci pri delu z računalnikom menjavati, kar pa pomeni, da ostali 

med čakanjem na vrsto potrebujejo dodatno zaposlitev in da ima vsak učenec računalnik 

na razpolago le krajši čas.  
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Glede moţnosti »zapustitev programa sredi igre« se nisem mogla odločiti, ali bi jo uvrstila 

med prednosti ali slabosti programa. Odvisno je, iz katerega zornega kota gledamo nanjo. 

Program je bil namenoma oblikovan tako, da učenec ne more zapustiti računanja, dokler ne 

reši vseh računov, ki si jih je izbral. S tem je »prisiljen«, da pri računanju vztraja, in ne 

odneha ţe pri prvem neuspešnem poskusu. Lahko pa se zgodi, kar je v šoli pogosto, da je 

konec šolske ure, z računanjem pa še nismo končali. V tem primeru bi bil gumb za izhod sredi 

igre dobrodošel, saj drugače ne moremo zapreti programa, kar pa zna biti v takšni situaciji 

neugodno. 

    

8. 9    Moţne smeri razvoja računalniškega programa »Postani matematični mojster« 

 

Ko sem razmišljala o moţnih smereh razvoja računalniškega programa »Postani matematični 

mojster«, s katerimi bi ga lahko še izboljšala, sem prišla do naslednjih zaključkov: 

 

1. Računalniškemu programu bi lahko dodala še druge matematične vsebine (npr. deljenje 

do 100, velikostne odnose, prirejanje števil, štetje, mnoţice …), katere bi učenec vadil in 

utrjeval, in tako povečala njegovo uporabno vrednost.  

 

2. Program bi lahko ponujal moţnost izbire funkcije »časovna omejitev«. Tako bi učitelj, če 

bi ţelel, učencem omejil čas za odgovor, kar je predvsem pomembno pri urjenju do 

avtomatizma. Če učenec ne bi podal v določenem času odgovora, bi mu program podal 

nov račun in mu nerešen primer štel kot napako. 

 

3. Program bi lahko, namesto da v primeru napačnega odgovora samo poda pravilno rešitev, 

napako učenca analiziral in mu ponudil konkretno pomoč oziroma razlago (v obliki skice, 

besedila …), da bi napako popravil.  

 

Primer: 5 x 3 =  

 

Imamo pet šopov banan. V vsakem šopu so 3 banane. Koliko banan imamo? Preštej jih. 
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4. Program bi lahko učenca pohvalil ob vsakem pravilno rešenem računu z zvokom ali 

kakšno kratko animacijo. Tako bi bili učenci še bolj spodbujeni k motivaciji za utrjevanje 

matematičnega znanja.  

 

5. Če bi učenec rešil določeno število računov in dosegel odlično oceno, bi mu lahko 

program ponudil za uspešno opravljeno delo nagrado v obliki razvedrilne igre ali kakšne 

zabavne dejavnosti, ki bi si jo lahko natisnil (npr. pobarvanka). 

 

6. V program bi lahko vključila tudi moţnost, da si uporabnik sam sestavi učni list, ki bi ga 

natisnil in rešil pisno.  

 

7. Po koncu reševanja si lahko učenec ogleda doseţeno oceno svojega dela. Pod oceno se 

prikaţe tudi risani junak Diddl, ki poda učencu ustrezen komentar na doseţen rezultat. Da  

bi bila ta funkcija še bolj zanimiva za učence, bi lahko program podajal različne 

komentarje in slike glede na določeno oceno. 
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9    ZAKLJUČEK 

 

Dejstvo je, da prodora računalnikov v naše ţivljenje ne moremo zaustaviti, saj je njihove 

vplive moč čutiti ţe na vsakem koraku, tudi v izobraţevanju. Današnje generacije otrok tako 

rekoč z računalniki odraščajo, zato si ţivljenje brez njih le steţka predstavljajo. Čeprav 

računalniki prinašajo poleg pozitivnih lastnosti tudi mnogo negativnih, lahko slednje omilimo 

s pravilnim pristopom do dela z računalnikom. Pomembno je, da vlogo računalnikov 

spoznamo in jo razumemo, še bolj pomembno pa je, da jih znamo tudi kritično ovrednotiti. S 

pravilno uporabo računalnikov lahko v področje otroškega odraščanja vnesemo novo 

kvaliteto. Internet npr. danes ponuja otrokom številne vsebine, tako zabavne kot tudi 

izobraţevalne, a le dobro poučen otrok, bo znal presoditi, katere vsebine so zanj primerne in 

bodo imele nanj pozitivne učinke.  

 

Pomembno vlogo pri seznanjanju otrok z računalniki imajo tudi šole. Računalnik se vedno 

več uporablja pri pouku, saj učenci z njegovo pomočjo lahko pridobivajo nova znanja, 

utrjujejo ţe naučeno snov, hkrati pa pridobivajo tudi spretnosti rokovanja z računalnikom 

(spoznajo in uporabljajo miško, tipkovnico, značilne oznake v programih ter se naučijo 

uporabljati posamezne programe). Nenazadnje pa je lahko računalnik – seveda, če najdemo 

pravi pristop – koristen tudi za vzgojo otroka. Otroka navaja na natančnost, doslednost, 

logično mišljenje, mu razvija ustvarjalnost, vzbuja ţeljo po raziskovanju idr. Delo z 

računalnikom ima tudi izredno motivacijsko moč – praktično delo z njim uspešno spodbuja 

učence k opravljanju šolskega dela, zato je takšen pouk zagotovo bolj uspešen od 

tradicionalnega pouka, pri katerem učitelj le frontalno razlaga, učenci pa so pasivni 

udeleţenci. Pri pouku z računalnikom se vloga učitelja spreminja, postaja bolj organizator 

učnega procesa, kot predavatelj, kakršnega smo vajeni. Zavedati pa se moramo, da doseganje 

ciljev pri posameznem predmetu ni zgolj odvisno od tehničnih pripomočkov, ki jih učitelj 

uporablja, ampak tudi od didaktično metodične obdelave učnih vsebin. Računalnik ni edino 

učno sredstvo, temveč eden od mnogih, ki ga lahko vključimo v pouk. Če ţelimo, da je pouk 

uspešen, moramo vedno kritično presoditi kdaj in predvsem zakaj bomo uporabili določeno 

računalniško tehnologijo. Ni torej dovolj, da v razred prinesemo računalnik in projektor, pa 

bodo učenci z veseljem vsrkavali učno snov. Sprva bodo navdušeni, saj jih novosti, kot je na 

primer računalnik, hitro pritegnejo, vendar če bo računalniški program ali predstavitev na 

računalniku neprimerna (dolgočasna, prezahtevna, prelahka ...), bodo učenci kmalu izgubili 
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začetno zanimanje. Zato je kritično presojanje, tudi računalniške tehnologije, zelo pomembno, 

še zlasti v današnjem času, ko imamo na razpolago številne programe.  

 

Pri pisanju svojega diplomskega dela sem pregledala in analizira kar nekaj programov za 

matematiko. Na podlagi tega lahko zaključim, da je v Sloveniji dostopnih vedno več 

kvalitetnih izobraţevalnih programov za osnovno šolo. Veliko jih je na razpolago kar na 

internetnih straneh. Pri slednjih moramo biti še posebej pozorni, da preverimo njihovo 

ustreznost. Izobraţevalni programi, ki jih najdemo na spletu, največkrat nimajo priloţenega 

opisa programa in navodil za uporabo, zato si moramo vzeti toliko več časa, da jih 

preizkusimo in presodimo njihovo kvaliteto in uporabnost. Prednost internetnih programov pa 

je v tem, da so za vse uporabnike brezplačni in dokaj lahko dostopni. Lahko jih tudi 

razmnoţujemo in posredujemo naprej, kar pa je povsem v nasprotju z izobraţevalnimi 

programi, ki jih dobimo v trgovinah. Le-te je z zakonom prepovedano kopirati, saj so 

avtorsko zaščiteni. Poleg tega so tudi cenovno manj ugodni. Pri pregledovanju programov 

sem ugotovila tudi, da je večina programov namenjenih utrjevanju in poglabljanju znanja, kar 

je povsem razumljivo, saj matematika vsebuje številne teme, ki jih je potrebno vaditi in uriti 

celo do avtomatizma. 

 

Po pregledovanju programske opreme, ki je na voljo v slovenskem prostoru in na internetu, in 

prebiranju literature o računalniški tehnologiji v izobraţevanju, sem se odločila, da pripravim 

računalniški učni program za matematiko v prvem triletju. Njegovo vrednost sem kasneje 

preverila z anketnim vprašalnikom, ki sem ga razdelila med učence in učitelje. Pri zbiranju 

podatkov sem se soočala z mnogimi teţavami, problem se je pojavljal predvsem pri 

pridobivanju mnenj učiteljev. Teţave so nastale zato, ker večina učiteljev doma še vedno 

uporablja starejšo različico programa Excel. Tako niso uspeli odpreti programa »Postani 

matematični mojster«, da bi ga preizkusili in podali svoje mnenje. Čeprav bi lahko program 

preizkusili tudi v šoli, kjer imajo na voljo primerno opremljene računalnike, tega niso storili. 

Tisti, ki so se lotili preizkušanja programa »Postani matematični mojster«, pa so imeli kljub 

moji razlagi veliko teţav z odpravljanjem varnostne zaščite v programu. To me je privedlo do 

spoznanja, da so učitelji še vedno premalo poučeni o uporabi računalniške tehnologije, zato se 

delu z njo najraje izognejo. Da sem zbrala 10 rešenih anket s strani učiteljev, sem morala 

vloţiti veliko truda in časa ter učitelje neprestano prositi za pomoč, zaradi česar sem bila zelo 

razočarana. Kljub vsem teţavam, sem uspela ugotoviti, da je izdelani računalniški program 

»Postani matematični mojster« učencem in učiteljem zanimiv, enostaven za uporabo, 
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privlačen in da je primeren za uporabo v šoli ali doma. Seveda pa bi ga bilo mogoče še 

izpopolniti, tako da bi bila njegova uporabna vrednost še večja. Učenci niso pri programu 

pogrešali ničesar, medtem ko bi učitelji uvedli nekatere popravke. Z njimi se strinjam 

predvsem pri uvedbi časovne komponente, ki bi omejevala čas odgovora, saj je to pri 

matematiki, kjer je potrebno določene snovi uriti do avtomatizma, zelo pomembno. Ostale 

spremembe, ki so jih navedli učitelji, pa po mojem mnenju, ne bi bistveno prispevale k večji 

kvaliteti računalniškega programa »Postani matematični mojster«. Zlasti se ne strinjam s 

trditvijo, da bi lahko učenec imel še eno dodatno moţnost odgovarjanja v primeru, da je 

pomotoma vtipkal napačen rezultat, a je vedel pravilni odgovor. Po mojem mnenju 

matematika ni samo ugotavljanje pravilnih rezultatov, ampak tudi navajanje na natančnost, 

urejenost, doslednost, zato učencem ne bi ponujala dodatne moţnosti. 

 

Moja ţelja je, da bi računalniški program »Postani matematični mojster« postal dostopen čim 

širšemu krogu izobraţevalnih ustanov in da bi učenci z njegovo pomočjo z veseljem urili 

svoje matematično znanje, učitelji in starši pa bi si prihranili marsikatero delo ter laţje sledili 

učenčevemu učnemu napredku. Poleg tega pa si ţelim tudi, da bi se v bodoče omenjeni 

program še izpopolnil in tako postal bolj kvaliteten in uporaben za šolsko ali domačo rabo.  
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PRILOGA 1: Anketni vprašalnik za učence 

 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Računalniški program »Postani matematični mojster« 

 

 

V okviru diplomske naloge sem oblikovala računalniški program za matematiko z naslovom 

»Postani matematični mojster«. Ker me zanima tvoje mnenje o programu, te vljudno 

prosim, da si vzameš nekaj minut časa ter preizkusiš program in izpolniš anketni vprašalnik. 

Zagotavljam ti, da je anketa anonimna.  

 

Za odgovore se ti ţe v naprej najlepše zahvaljujem in te lepo pozdravljam. 

 

Maja Klemenčič  

 

  

Navodila: Prosim, da obkroţiš ustrezno črko pred izbranim odgovorom ali svoj odgovor 

napišeš na prazno črto. 

 

 

1) Kako zanimiv se ti je zdel računalniški program »Postani matematični mojster«? 

 

a) nezanimiv 

b) manj zanimiv 

c) zanimiv 

d) zelo zanimiv 

 

 

2) Zakaj ti je bil računalniški program »Postani matematični mojster« zanimiv oziroma 

nezanimiv? (Možnih je več odgovorov.) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

3) Kako preprost za uporabo se ti je zdel računalniški program »Postani matematični 

mojster«? 

 

a) zahteven  

b) delno zahteven 

c) preprost  

d) zelo preprost 

 

 

4) Ali bi s tem programom vadil matematiko tudi doma? 

 

a) DA 

b) NE 
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5) Na kakšen način najraje vadiš in utrjuješ matematično znanje? 

 

a) Rešujem naloge na učnem listu. 

b) Rešujem naloge na računalniku. 

c) Rešujem naloge v delovnem zvezku. 

d) Rešujem naloge na tabli.  

 

 

6) Kaj bi raje reševal? 

 

a) 15 računov na računalniku z računalniškim programom »Postani matematični mojster« 

ali 

b) 5 računov na učnem listu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klemenčič, M. (2011). UPORABA RAČUNALNIŠKEGA PROGRAMA »POSTANI MATEMATIČNI 

MOJSTER« PRI POUKU MATEMATIKE. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

- 116 - 

 

PRILOGA 2: Anketni vprašalnik za učitelje 

 

 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Računalniški program »Postani matematični mojster« 

 

 

V okviru diplomske naloge z naslovom »Z računalniškim programom in igro do 

matematičnega znanja«, ki jo opravljam na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer Razredni 

pouk, sem oblikovala računalniški program za matematiko »Postani matematični mojster«. 

Ker me zanima vaše mnenje o programu, vas vljudno prosim, da si vzamete nekaj minut časa 

ter preizkusite program in izpolnite anketni vprašalnik. Zagotavljam vam, da je anketa 

anonimna.  

 

Za odgovore se vam ţe v naprej najlepše zahvaljujem in vas lepo pozdravljam. 

 

Maja Klemenčič  

 

 

Navodila: Prosim, da obkroţite ustrezno črko pred izbranim odgovorom ali svoj odgovor 

napišete na prazno črto. 

 

 

1) Kako zanimiv za uporabo se vam je zdel računalniški program »Postani matematični 

mojster«? 

 

a) nezanimiv 

b) manj zanimiv 

c) zanimiv 

d) zelo zanimiv 

 

 

2) Zakaj vam je bil računalniški program »Postani matematični mojster« zanimiv oziroma 

nezanimiv? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

3) Kako zahteven za uporabo se vam je zdel računalniški program »Postani matematični 

mojster«? 

 

a) nezahteven 

b) delno zahteven 

c) zahteven 

d) zelo zahteven 
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4) Ali bi pri računalniškem programu »Postani matematični mojster« kaj spremenili (dodali, 

odvzeli)?  

  

a) DA  

b) NE 

 

Če ste obkroţili DA, napišite, kaj bi spremenili (dodali). 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

5) S katerimi teţavami ste se soočali pri uporabi računalniškega programa »Postani 

matematični mojster« v razredu? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

6) Kako zainteresirani so bili učenci za delo z računalniškim programom »Postani 

matematični mojster«? 

 

a) nezainteresirani 

b) delo zainteresirani 

c) zainteresirani 

d) zelo zainteresirani 
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PRILOGA 3: CD računalniški program »Postani matematični mojster« 


