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IZOBRAŽEVANJA V OSNOVNI
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2.2 Vsebina računalniških predmetov . . . . . . . . . . . .
2.2.1 Obvezni izbirni predmet Računalništvo . . . . .
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Izvajanje računalniškega krožka . . . . . . . . . . . . . . .
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Povzetek
V delu obravnavamo razvoj in trenutno stanje ter problematiko računalniškega izobraževanja v osnovni šoli v Sloveniji ter trende v računalniškem
izobraževanju po svetu. V teoretičnem delu najprej na kratko predstavimo
pomen računalništva in računalniškega izobraževanja v sodobnem svetu ter
razvoj računalniškega izobraževanja v Sloveniji. Nato predstavimo trenutno stanje na tem področju. Predvsem obravnavamo terminologijo, status
računalniških predmetov, vsebine predmetov ter položaj učiteljev računalništva. Teoretični del zaključimo s predstavitvijo nekaterih tujih projektov s
področja računalniškega izobraževanja.
V empiričnem delu predstavimo rezultate raziskave, v okviru katere smo
izvedli anketo med 146 učitelji računalništva v osnovni šoli v Sloveniji. Namen raziskave je bil raziskati in predstaviti mnenja in stališča učiteljev računalništva glede ključnih tem na področju osnovnošolskega računalniškega
izobraževanja. Raziskali smo tudi, kako na stališča učiteljev do omenjenih
tem vplivajo izobrazba ter nekateri drugi dejavniki, kot so starost, delovna
doba in zaposlenost. Ugotovili smo, da največ učiteljev računalništva vsebine obveznega in neobveznega izbirnega predmeta ocenjuje kot ustrezne in
primerno zahtevne ter pri izvajanju večinoma sledi učnemu načrtu, neobvezne vsebine pri obveznem izbirnem predmetu pa jih največ obravnava zgolj
občasno. Prav tako smo ugotovili, da imajo učitelji računalništva z izobrazbo profesorja računalništva na uvedbo neobveznega izbirnega predmeta
Računalništvo bolj pozitiven pogled kot drugi učitelji ter da lastno strokovno
usposobljenost za izvajanje tega predmeta ocenjujejo bolje. Večina učiteljev
računalništva meni, da status računalniških predmetov ni ustrezen in da bi
v osnovnošolskem predmetniku moral obstajati obvezen računalniški predmet. S to trditvijo so se najbolj strinjali učitelji računalništva z izobrazbo
profesorja računalništva. Podobno izrazito strinjanje so učitelji izrazili tudi
pri trditvi, da je računalniško izobraževanje potrebno prenove. Večina anketiranih učiteljev je izrazila nestrinjanje s trditvijo, da je status učiteljev
računalništva ustrezno urejen, pri čemer smo ugotovili razlike v strinjanju
učiteljev z različno stopnjo zaposlenosti. Pozitivne spremembe smo ugoto-

vili na področju udeleževanja računalniških tekmovanj, saj se več kot 80 %
anketiranih učiteljev udeležuje vsaj enega tekmovanja v vlogi mentorja. Ugotovili smo, da se s trditvijo, da imajo tovrstna tekmovanja pozitiven vpliv na
računalniško izobraževanje, najbolj strinjajo učitelji z izobrazbo profesorja
računalništva, sledijo pa profesorji drugega predmetnega področja in učitelji
z drugo izobrazbo. Poleg tega je spodbudna tudi ugotovitev, da se večina
učiteljev računalništva aktivno udeležuje strokovnih izobraževanj.
Ključne besede: računalniško izobraževanje, učitelji računalništva, izobraževanje učiteljev računalništva, izbirni predmet Računalništvo, učni načrt
za računalništvo, fakultativni pouk računalništva, računalniški krožek, računalniška
tekmovanja
ACM klasifikacija: K.3 Računalništvo in izobraževanje, K.3.1 Uporaba
računalnikov v izobraževanju, K.3.2 Poučevanje računalništva in informatike

Abstract
In this work we deal with the development, current state and problems of
computing education in Slovenian primary schools and also look into trends
in computing education around the world. In the theoretical part of the
work we first briefly introduce the importance of computing and computing
education in the modern world and the development of computing education
in Slovenia. Then we present the current situation in this area. Mainly we
discuss terminology, the status and content of computing classes and role of
teachers. We conlude the theoretical part by presenting some foreign projects
in computing education.
In the empirical part we present the results of research for which we carried
out a survey among 146 computing teachers in primary schools in Slovenia.
The purpose of the research was to analyze and present views and opinions
of computing teachers regarding key topics in the field of elementary computing education. We also studied differences in opinions between teachers
with different education and other factors such as age, years of service and
employment. We found that most teachers evaluated contents of compulsory
and optional elective subjects Računalništvo as relevant and appropriately
demanding and that they mostly follow the curriculum. Most of them teach
optional content only occasionally. We also found that teachers with degree
in computing education have a more positive view on the introduction of an
optional elective subject Računalništvo and also rate their professional competence for teaching the new subject better than teachers with a different
education. Most teachers consider the status of computing subjects as not
appropriate and think that there should be a compulsory computing education subject in the curriculum. Teachers with degree in computing educationagreed with this statement the most. A similarly pronounced agreement
was expressed about the claim that elementary computing education, which
according to the teachers needs to be reformed. The vast majority of the interviewed teachers expressed disagreement with the assertion that the status
of computing teachers is adequately regulated and there were also differences
in the agreement among the teachers with different levels of employment.

Positive changes were observed in the field of computing education competitions, because more than 80 % of the surveyed teachers attend at least one
competition in the role of mentor. We found that teachers with degree in
computing education agree the most with the argument that such competitions have positive impact on the computing education, followed by teachers
with degree in other subject and teachers with other education. Findings
that the majority of teachers actively participate in professional training and
development activities are also very positive.
Key words: computing education, computing teachers, computing teacher
education, elective subject Computing, computing curriculum, optional computing course, computing club, computing education competitions
ACM klasifikacija: K.3 Computers and Education, K.3.1 Computer Uses
in Education, K.3.2 Computer and Information Science Education

Poglavje 1
Uvod
Računalništvo je v sodobnem svetu prisotno v vsakdanjem življenju praktično
slehernega posameznika. Uporaba računalnika in predvsem razumevanje nekaterih ključnih računalniških konceptov sta dve izmed temeljnih znanj oziroma kompetenc za uspešno delovanje v poklicnem in zasebnem življenju.
Poleg tega se z računalništvom srečujejo vedno mlajši otroci, ki imajo na
računalništvo in tehnologijo drugačen pogled kot generacije pred njimi. Večina konvencionalnih izobraževalnih sistemov je relativno slabo prilagojena
za učinkovito delo v novih okoliščinah. Še posebej se poraja vprašanje ustreznosti računalniškega izobraževanja. Glede na silovit razvoj računalništva v
zadnjih desetletjih se zdi, da računalniškega izobraževanja v šolah pristojni
niso uspeli dovolj hitro prilagajati nekaterim nastalim spremembam.
V tem poglavju bomo predstavili pomen računalništva v sodobnem svetu in
zgodovino razvoja poučevanja računalništva v slovenskih šolah.

1.1

Računalništvo v sodobnem svetu

Računalniki so v zadnjih desetletjih spremenili podobo sveta. Njihova uporaba se širi na praktično vsa področja našega življenja. Uporabljamo jih
za komunikacijo, dostop do podatkov, zabavo, izobraževanje in v poslovne
namene. Poleg osebnih računalnikov obstaja vrsta drugih računalnikov, ki
pomembno vplivajo na naše življenje in jih najdemo v najrazličnejših napravah in sistemih kot so telefoni, ure, avtomobili, bela tehnika, televizijski
sprejemniki, navigacijske naprave in igrače. Prav tako sta razvoj računalništva in uporaba računalnikov pripomogla k razvoju mnogih industrijskih in
znanstvenih disciplin kot so medicina, letalska industrija, arhitektura, zgodovina, bančništvo, oblikovanje, meteorologija in filmska industrija.
1
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Živimo v globalno povezanem svetu. Skozi proces globalizacije je naša družba
doživela temeljito preobrazbo in se bolj kot na industrijo opira na znanje.
Vse več je govora o kompetencah 21. stoletja: prilagodljivost, zmožnost
oblikovanja ustvarjalnih povezav, globoko razumevanje in dobro timsko delo.
Učiti se moramo ustvarjati, procesirati in urejati kompleksne informacije, biti
sposobni kritično in sistematično razmišljati, sprejemati odločitve glede na
različne okoliščine, biti prilagodljivi novi vrsti informacij, prepoznati nove
pojave in reševati probleme v realnem življenju. (Dagienė, 2011)
Računalniška revolucija je s seboj prinesla tudi povsem nov način razmišljanja,
ki je potreben v sodobnem svetu. (Demšar, 2013)
Avtorica Jeannette Wing (2006) takšen način razmišljanja imenuje računalniško razmišljanje in meni, da bi ga bilo potrebno postaviti ob bok temeljnim
analitičnim sposobnostim vsakega otroka, kot so branje, pisanje in izvajanje
aritmetičnih operacij.
Razlogi za to, da učence v osnovni šoli bolje seznanimo s “pravimi” računalniškimi vsebinami, tako presegajo zgolj možnost vzbujanja zanimanja za
nadaljnje izobraževanje na področju računalništva, kar je pogosto argument
zagovornikov takšnih projektov. Učenje računalniških konceptov omogoča
razvoj računalniškega razmišljanja, ki je široko uporabna veščina za vsakega
posameznika v sodobnem svetu.

1.2

Zgodovina poučevanja računalništva v Sloveniji

Najzgodnejše razprave o pouku računalništva na srednješolski ravni v šestdesetih letih 20. stoletja so bile predvsem o tem, ali je uvedba na tej stopnji
sploh smiselna in potrebna. V tem času so se računalniki uporabljali predvsem za raziskovanje na univerzah in inštitutih, zato nekateri strokovnjaki
niso videli uporabne vrednosti računalnika za osebno rabo.
Kljub temu se je izbirni predmet Računalništvo v slovenskih srednjih šolah
pojavil že leta 1972. To je bil plod projekta Uvajanje računalniške pismenosti
v srednje šole, ki so ga izvajali pod okriljem Zavoda za šolstvo. V sklopu vpeljave predmeta je potekal tudi tečaj za bodoče učitelje računalništva, izdana
pa sta bila tudi knjiga z gradivi za učitelje in učbenik za dijake. Predmet se
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je pozneje preimenoval v Računalništvo in informatika ter postal obvezen v
vseh štiriletnih srednjih šolah. (Krapež s sod., 2001)
Začetki poučevanja računalništva v osnovni šoli segajo v leto 1985, ko je
bila ustanovljena delovna skupina za računalništvo. Ta je začela organizirano informatizacijo v osnovnih šolah. V sklopu delovanja delovne skupine
so organizirali 150-urno izobraževanje za učitelje računalniških interesnih dejavnosti in prvo tekmovanje v znanju računalništva za osnovnošolce. (Gerlič,
2000)
Nato so izvedli štiri za računalništvo v osnovni šoli pomembne projekte. Leta
1988 so začeli projekt RAČEK (RAČunalniška EKsplozija), katerega namen
sta bila organizirana nabava strojne in programske opreme in izvedba seminarja ter izobraževalnih aktivnosti. Med letoma 1991 in 1993 se je izvajal
projekt PETRA (PETi RAzred), pri katerem so ugotavljali, kakšne posledice
je imela uporaba računalnika pri predmetih tehnične vzgoje, slovenskega jezika ter likovne vzgoje v petem razredu. Po končanem projektu PETRA
so izvedli šestletni projekt RO (Računalniško Opismenjevanje), v sklopu katerega so si prizadevali za spodbujanje uporabe računalnika v slovenskem
šolstvu. Poleg opremljanja šol s strojno in programsko računalniško opremo
so se v okviru projekta izvajala tudi različna osnovna didaktično-metodična,
specialistična in projektna izobraževanja. Po zaključku projekta RO v letu
1999 mu je kmalu sledil podoben projekt. (Klemenčič, 2006)
Z uvedbo devetletke je Računalništvo postalo izbirni predmet v 7., 8. in/ali
9. razredu v osnovni šoli. Glavni cilj predmeta je, da učenci pridobijo tista temeljna znanja s področja računalniško-informacijske pismenosti, ki so
potrebna v življenju in pri nadaljnjem izobraževanju. (Krapež s sod., 2001)

Poglavje 2
Trenutno stanje v OŠ
V slovenskih osnovnih šolah se računalniško izobraževanje še vedno izvaja na
skoraj enak način, kot ob uvedbi devetletke. Največ učencev obiskuje predmet Računalništvo, ki je namenjen učencem v 3. triadi in je izbirne narave,
saj spada v skupino obveznih izbirnih predmetov. S šolskim letom 2014/2015
poskusno izvajajo tudi predmet Računalništvo za 2. triado, ki spada med
neobvezne izbirne predmete. Poleg tega v nekaterih šolah izvajajo tudi fakultativni pouk računalništva, navadno v 4., 5. in/ali 6. razredu, ponekod
pa tudi v nižjih razredih. Na približno polovici osnovnih šol izvajajo tudi
računalniški krožek.
Obvezni izbirni predmet izvajajo v večini slovenskih osnovnih šol, računalniške učilnice pa so dobro opremljene s strojno in programsko opremo. Nakupe
opreme je podprlo tudi pristojno ministrstvo s sofinanciranjem takšnih projektov. Čeprav bi lahko na podlagi tega slutili, da je za ustrezno računalniško
usposobljenost za uspešno življenje v 21. stoletju slovenskih učencev dobro
poskrbljeno, je realna situacija ravno obratna. (Demšar, 2013)
Kljub temu, da je dobra opremljenost šol z računalniško opremo koristna
za izvajanje nekaterih šolskih aktivnosti, za izvajanje pouka računalništva ni
ključnega pomena. Danes se učenci pri pouku računalništva učijo predvsem
uporabljati računalnik, kar vsekakor ni bistvo računalništva.
Poleg vsebinske neustreznosti oziroma pomanjkljivosti računalniških predmetov, ki je ena izmed največjih težav računalniškega izobraževanja v osnovni
šoli pri nas, se pojavljajo tudi vprašanja o ustreznosti samega statusa računalništva v predmetniku osnovne šole. Glede na pomen področja bi bilo
treba razmisliti o uvedbi obveznega pouka računalništva.
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V tem poglavju bomo podrobneje obravnavali stanje na področju računalniškega izobraževanja v osnovnih šolah v Sloveniji glede vsebine predmetov,
statusa računalništva v predmetniku, učiteljskega kadra in ostalih pomembnih vprašanj.

2.1

Terminologija

Pojavljajo se določene nejasnosti, kaj sploh je računalništvo in kaj ne. V
izobraževalnem kontekstu pod izrazom računalništvo pogosto združujemo
področja računalniške pismenosti, informacijsko-komunikacijskih tehnologij
(IKT) in računalništva kot znanstvene vede.
Avtorja EL-Zakhem in Melki (2012) kot razlog za podcenjen položaj računalništva v šolah med drugim navajata tudi zmedo okoli pomena računalništva kot znanstvene vede (ang. Computer Science – CS) in informacijskokomunikacijskih tehnologij (Information and Communications Technology –
ICT). Zato se učenci učijo zgolj uporabljati računalnik, namesto da bi se učili
z računalnikom tudi ustvarjati.
Enako težavo so prepoznali tudi pri Royal Society in v svojem poročilu o
stanju računalniškega izobraževanja v šolah v Združenem kraljestvu izpostavili oviro, ki jo predstavlja nejasna terminologija na poti k napredku pri
raziskovanju na tem področju, in izrazili prepričanje, da je prav to razlog nekaterih nastalih težav. Zaradi tega so podali definicijo treh temeljnih pojmov,
ki se uporabljajo v kontekstu računalniškega izobraževanja:
Računalništvo je izraz, ki ga v tem kontekstu povezujemo z znanstveno disciplino, ki obravnava principe, kot so algoritmi, podatkovne strukture,
programiranje, arhitektura sistemov, oblikovanje, reševanje problemov
ipd.
Informacijsko komunikacijske tehnologije je termin, ki je povezan z izbiro, uporabo in konfiguracijo digitalnih sistemov, da zadostimo potrebam uporabnika za določen namen.
Digitalna ali računalniška pismenost je izraz, ki označuje osnovne veščine in zmožnost samozavestne, varne in učinkovite uporabe računalnika.
To vključuje uporabo pisarniške programske opreme, kot so urejevalniki besedil, odjemalci elektronske pošte, urejevalniki slik, urejevalniki
zvoka in videa, ter uporabo internetnega brskalnika in iskalnika. (The
Royal Society, 2012)
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V svojem poročilu o rezultatih študije o stanju računalniškega izobraževanja
v Združenih državah Amerike v največjem računalniškem združenju na svetu
ACM (ang. Association for Computing Machinery) navajajo, da je zmeda
okoli izrazov na področju računalništva in tehnologije eden temeljnih razlogov
za neustreznost oziroma v določenih primerih odsotnost standardizacije na
področju računalništva, klasifikacije predmetov, poenotenih izobraževalnih
programov za učitelje in učnih načrtov. Ta zmeda je ovira vsakomur, ki
bi poskušal odločati o tem, katerih vsebin s področja računalništva morajo
učenci biti deležni tekom računalniškega izobraževanja. Da bi učiteljem,
staršem in tistim, ki oblikujejo izobraževalne politike, nekoliko razjasnili nastalo zmedo, so podali definicije glavnih pojmov, ki zadevajo računalniško
izobraževanje.
Računalništvo (ang. Computer science) je akademska disciplina, ki vključuje študij računalnikov in algoritmičnih procesov vključno z njihovimi
principi, snovanjem programske in strojne opreme, uporabo in vplivom
na družbo.
Tehnološka pismenost (ang. Technology literacy and fluency) je spekter kurikula, ki sega od uporabe tehnologije do sposobnosti ustvarjalno
izraziti zamisli, reformulirati znanje in združiti nove informacije in tehnologijo.
Informacijska tehnologija (ang. Information technology) je široka in
raznolika množica tem, ki se navadno osredotočajo na uporabo tehnoloških rešitev za reševanje poslovnih informacijskih težav na področjih, kot sta omrežje in administracija podatkovnih baz.
Izobraževalna tehnologija (ang. Educational technology) je vključevanje tehnologije v poučevanje z namenom izboljšati učni proces pri
različnih predmetnih področjih.
Računalniško izobraževanje (ang. Computing education) je širok pojem, ki glede na izobraževalni kontekst lahko vključuje posamezna ali
pa kar vsa zgoraj našteta področja. (ACM, 2010)
V učnem načrtu za obvezni izbirni predmet Računalništvo je v opredelitvi
predmeta zapisano: “Računalništvo je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem se spoznavanje in razumevanje osnovnih zakonitosti računalništva prepleta z metodami neposrednega dela z računalniki, kar odpira
učencem in učenkam možnost, da pridobijo tista temeljna znanja računalniške pismenosti, ki so potrebna pri nadaljnjem izobraževanju in vsakdanjem življenju.” (Učni načrt za izbirni predmet Računalništvo, 2002, str.
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5)
Učni načrt torej kljub imenu v ospredje postavlja računalniško pismenost
in ne računalništvo. Prav tako velja dodati, da se nabor znanj in veščin,
ki jih štejemo k računalniški pismenosti, danes vsekakor razlikuje od tistega
pred desetimi leti ali morda celo več. Razlog za to je v hitrem razvoju področja računalništva.
V nadaljevanju si bomo podrobneje pogledali vsebino obveznega in neobveznega izbirnega predmeta Računalništvo, fakultativnega pouka računalništva
in računalniškega krožka.

2.2

Vsebina računalniških predmetov

Učni načrt obveznega izbirnega predmeta Računalništvo v veliki meri temelji
na vsebinah, ki zadevajo uporabo računalnika in manj računalništvo samo.
S podobnimi težavami se srečujejo tudi drugod po svetu.
Nekdanji predsednik največjega računalniškega združenja na svetu, ameriškega ACM, Vinton Cerf (2013) je dejal, da je računalništvo doseglo stopnjo
razvoja, na kateri je primerno, da razmislimo o tem, kaj bi se morali učiti pri
računalništvu v šoli in kako se tega lahko učimo.
V Sloveniji se pogosto uporablja izraz računalniško opismenjevanje, ki v praksi v šoli pomeni poučevanje uporabe osnovne programske opreme, kot so
programski paket Microsoft Office, odjemalci elektronske pošte, programi za
urejanje rastrskih in vektorskih slik, spletni brskalniki in podobno.
Čeprav učenci vsekakor potrebujejo formalno izobraževanje s področja računalniške pismenosti, bi bilo treba razmisliti o tem, kako predmete, pri
katerih poteka računalniško opismenjevanje, prilagoditi tako vsebinsko kot
tudi metodološko potrebam učencev in trenutnemu stanju računalništva v
svetu. Poleg tega se je prav tako treba zavedati, da je računalniško opismenjevanje samo en del računalniškega izobraževanja, in razmisliti o tem, kako
omogočiti obravnavo več vsebin s področja računalništva in informacijskih
tehnologij.
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Obvezni izbirni predmet Računalništvo

Aktualni učni načrt za obvezni izbirni predmet Računalništvo je bil prvič izdan leta 2002. V njem so poleg splošne opredelitve in splošnih ciljev predmeta
definirani tudi operativni cilji, dejavnosti in vsebine. Ker predmet poteka tri
leta, je razdeljen na enoletne module: Urejanje besedil, Računalniška omrežja
in Multimedija. Učenci jih lahko izberejo v 7., 8. in/ali 9. razredu. Pri vseh
treh modulih so v učnem načrtu izpostavljeni aktivna vloga učencev, njihov osebni, strokovni in jezikovni razvoj, skupinsko delo, problemsko učenje,
prilagajanje vsebin učencem, medpredmetno povezovanje in sodelovanje z
zunanjimi strokovnjaki ter razvijanje sposobnosti ustvarjalnega in kritičnega
mišljenja. (Učni načrt, 2002)
V nadaljevanju bomo podrobneje obravnavali vsebino vsakega izmed treh
enoletnih modulov in posamezne vsebinske sklope uvrstili glede na področje
računalniškega izobraževanja v eno izmed skupin: računalniško opismenjevanje, informacijsko-komunikacijske tehnologije in računalništvo.
Urejanje besedil
Izbirni enoletni modul Urejanje besedil je v učnem načrtu opisan kot predmet, pri katerem učenci in učenke pridobijo osnovna znanja, ki so potrebna za
temeljno uporabo računalnika in njegovo razumevanje. Namenjen je učencem
7. razreda. Vsebina modula je v učnem načrtu razdeljena na tri sklope, pri
čemer je tretji sklop opredeljen kot sklop z dodatnimi vsebinami.

1. Osnove informatike in računalništva je sklop vsebin, kjer se učenci
seznanijo s pomenom informacije in podatka, spoznajo razlike med
strojno in programsko opremo in pobližje spoznajo enote strojne opreme
računalnika. Predvidena je medpredmetna povezava s predmeti likovne, glasbene in tehnične vzgoje. Vsebuje tri vsebinske teme. To
so:
• opredelitev informacije in podatka (računalniška pismenost),
• strojna in programska oprema računalnika (računalniška pismenost) in
• enote računalniške strojne opreme (računalniška pismenost).
2. Obdelava podatkov in komuniciranje z uporabo IT tehnologije
je vsebinski sklop, sestavljen iz vsebin, ki se nanašajo na uporabo urejevalnika besedil, programa za urejanje slik, odjemalca elektronske pošte
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in tiskalnika. Predvidena je medpredmetna povezava s slovenščino, likovno vzgojo in angleščino. Vsebuje pet vsebinskih tem. To so:
• pisanje, oblikovanje in shranjevanje sporočil z urejevalnikom besedil (računalniška pismenost),
• izdelava in urejanje računalniške slike s programom za urejanje
slik (računalniška pismenost),
• tiskanje dokumenta (računalniška pismenost),
• uporaba odjemalca elektronske pošte (računalniška pismenost),
• primerjanje in vrednotenje elementov informacijske tehnologije
(računalniška pismenost).
3. Programiranje je vsebinski sklop, ki je označen kot sklop z dodatnimi
vsebinami. Vsebuje dve vsebinski temi. To sta:
• risanje diagrama za linearen problem (računalništvo) in
• izdelava in spreminjanje preprostega računalniškega programa (računalništvo).
Vseh osem tem modula Urejanje besedil, ki spadajo pod obvezne vsebine, je s
področja računalniške pismenosti. Temi, ki se nanašata na risanje diagrama
poteka za linearen problem in izdelavo preprostega računalniškega programa,
sta s področja računalništva, vendar spadata pod dodatne vsebine, kar pomeni, da jih v razredu obravnavajo, ko jim po obravnavi vse preostale snovi
ostane dovolj časa in če učitelj oceni, da so učenci za to pripravljeni. V
kolikšni meri se to v razredu dejansko zgodi, bomo poskušali med drugim
ugotoviti v empiričnemu delu raziskave.
Računalniška omrežja
Pri modulu Računalniška omrežja, prav tako kot tudi pri modulu Multimedija, naj bi se znanja, pridobljena pri modulu Urejanje besedil, spiralno
nadgradila, poglobila in razširila. Čeprav gre za nadgradnjo že pridobljenega
znanja, lahko učenec izbere in obiskuje modul tudi, če predhodno ni izbral
kakšnega modula s področja računalniškega izobraževanja.
1. Osnove informatike in računalništva je sklop vsebin, ki se nanašajo
na komuniciranje in programsko opremo.
• informacijska onesnaženost (računalniška pismenost),
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• predstavitev informacije (računalniška pismenost),
• uspešnost komuniciranja (računalniška pismenost),
• vrste programske opreme (računalniška pismenost).
2. Obdelava podatkov in komuniciranje z uporabo informacijske tehnologije
je sklop vsebinskih tem, ki se nanašajo na nadaljevalne vsebine uporabe
urejevalnika besedil, vektorsko grafiko, uporabo preglednic, računalniška omrežja in varovanje podatkov. Vsebuje sedem vsebinskih tem:
• pisanje in oblikovanje besedila z urejevalnikom besedil (računalniška pismenost),
• izdelava predmetne računalniške slike z risarskim programom (računalniška pismenost),
• izdelava preglednice (računalniška pismenost),
• risanje grafikona (računalniška pismenost),
• dopolnjevanje besedila (računalniška pismenost),
• računalniška omrežja – izdelava preproste spletne strani (računalniška pismenost),
• javno dostopni podatki (računalniška pismenost) in
• varovanje in zaščita podatkov (računalniška pismenost).
3. Programiranje je sklop vsebin, ki nadgrajujejo pridobljeno znanje s področja reševanja problemov, algoritmov in programiranja. Učenci se
naučijo napisati preprost algoritem z odločitvijo in izdelati ustrezen
računalniški program. Sklop sestavljata dve vsebinski temi:
• risanje diagrama poteka za problem z odločitvijo (računalništvo)
in
• izdelava računalniškega programa (računalništvo).
Podobno kot pri modulu Urejanje besedil so tudi obvezne vsebine modula Računalniška omrežja izključno s področja računalniške pismenosti.
Multimedija
Pri modulu multimedija se učenci učijo o večpredstavnostnem predstavljanju
informacij, spoznavajo različne medije in njihove možnosti za predstavitev informacij, izdelajo večpredstavnostne predstavitve in jih kritično vrednotijo.
Pri sklopu Programiranje analizirajo zahtevnejši program in spoznavajo zahtevnejše korake pri programiranju.
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Osnove informatike in računalništva: Pri tem sklopu učenci iščejo informacije po različnih medijih in primerjajo kakovost različnih predstavitev informacij. Sestavljen je iz ene vsebinske teme:
• multimedija (računalniška pismenost).
Obdelava podatkov in komuniciranje z uporabo informacijske tehnologije:
Pri tem sklopu se učenci naučijo posredovati svoje zamisli z uporabo
računalniške predstavitve, predstavitev analizirati in ugotoviti pomen
načina posredovanja informacij. Skozi aktivnosti razvijajo sposobnosti
samostojnega reševanja računalniških problemov. Sklop je sestavljen
iz ene vsebinske teme:
• računalniška predstavitev (računalniška pismenost).
Programiranje: Učenci pri tem sklopu razširijo že pridobljena znanja s
področja programiranja in algoritmov. Obravnavajo zahtevnejše probleme in kreirajo algoritme za rešitev teh problemov in pišejo ustrezne
programe, ki zahtevajo uporabo naprednejših korakov programiranja.
Predvidena je medpredmetna povezava z matematiko. Sklop je sestavljen iz dveh vsebinskih tem:
• risanje diagrama poteka za problem z vejiščem in zanko (računalništvo),
• izdelava računalniškega programa (računalništvo).
Pri modulu Multimedija so vse obvezne teme s področja računalniške pismenosti. Vsebine iz tretjega sklopa so tako kot pri ostalih dveh izbirnih modulih
označene kot dodatne vsebine.
Specialno didaktična priporočila
V učnem načrtu so pod specialno didaktičnimi priporočili navedene nekatere zelo splošne smernice za poučevanje predmeta. Med drugim piše, naj
snov ne vsebuje napotkov za neposredno delo, ampak naj učencem odpira
možnosti za uspešno in učinkovito uporabo računalnikov. Pri neposrednem
delu z računalnikom je izpostavljeno izdelovanje izdelkov. Učenci naj bi
pri vsakem izmed treh modulov v skupini z računalnikom izdelali izdelek.
Pri modulu Urejanje besedil izdelajo pisni dokument s tematskega področja
po lastni izbiri, pri modulu Računalniška omrežja izdelajo spletno stran in
pri modulu Multimedija večpredstavnostno predstavitev. Izdelava izdelka s
področja programiranja ni obvezna. O njegovi izdelavi se odloči učitelj na
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podlagi prikazanega zanimanja in predznanja. V tem primeru sta poudarjena pomen dokumentiranja in komentiranja ter sposobnost večji problem
razdeliti na več manjših. Izdelava omenjenih izdelkov je predstavljena kot
srčica pouka računalništva v osnovni šoli, omogočanje njihove realizacije pa
temeljna prioriteta učiteljev.
Ocenjevanje
Pomen, ki je v učnem načrtu pripisan izdelavi izdelkov, je razviden tudi v
predvidenem načinu ocenjevanja učencev. Pri vseh treh modulih sta predvideni vsaj dve oceni, od tega je ena ocena izdelka, druga pa ustna ocena, ki jo
učitelj pridobi s pogovorom z učencem med izdelavo izdelka. Pri ocenjevanju
izdelka učitelj vrednoti tako prikaz uporabe pridobljenega znanja kot tudi
samo predstavitev izdelka.

2.2.2

Druge oblike pouka računalništva v osnovni šoli

Fakultativni pouk računalništva
Fakultativni pouk računalništva se navadno izvaja v drugem triletju. Praviloma sredstva za njegovo izvedbo zagotovi občina. Glede na to, da fakultativni pouk ni del predmetnika, je njegovo izvajanje v pristojnosti učitelja
oziroma je lahko vsebinsko opredeljeno s kakšnim specifičnim učnim načrtom.
To prav tako pomeni, da je pri takšni obliki pouka večji poudarek na prilagodljivosti vsebin glede na interese učencev, prav tako pa omogoča večjo
svobodo pri uporabi različnih učnih oblik in metod ter časovni razporeditvi.
V dokumentu iz leta 2004, ki je bil napisan za Mestno občino Maribor in
določa smernice za izvajanje takšnega pouka, je kot pomembno izhodišče izpostavljena možnost prilagajanja vsebin, časovne razporeditve ter metod in
oblik dela tako, da ustrezajo učencem, in jim omogoča, da soodločajo pri
prilagajanju. (Gerlič, 2004)
Pri opredelitvi predmeta, spošnih ciljih, vsebinah in ocenjevanju se predmet
skoraj v celoti ujema z obveznimi izbirnimi predmeti s področja računalništva. To seveda ni nujno oziroma tudi ni najbolj smiselna možnost, saj v tem
primeru nekateri učenci obravnavajo enake vsebine dvakrat. Glede na to, da
je učni načrt za obvezne izbirne predmete s področja računalništva dokaj ozko
usmerjen v računalniško opismenjevanje, bi bilo bolj smiselno, da bi se pri
fakultativnem pouku bolj osredotočali na vsebine s področja računalništva
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in informacijske tehnologije. Na tak način bi se z izvajanjem fakultativnega
pouka računalništva približali vsebinskemu uravnoteženju računalniškega izobraževanja pri nas.
Avtorica Majhen (2010) v svojem delu navaja rezultate raziskave iz leta
2010, ko je bilo ugotovljeno, da fakultativni pouk računalništva izvaja zelo
malo šol. Glede na tam predstavljene podatke je razvidno, da je leta 2009
fakultativni pouk računalništva za učence od četrtega do devetega razreda
izvajalo manj kot 15 % šol, za učence nižjih razredov pa manj kot 10 % šol.
Glede na naravo fakultativnega pouka je težko pridobiti podatke o konkretnih
programih, ki se izvajajo, zato je tudi težko oceniti, kakšen doprinos k računalniškemu izobraževanju pomeni njegovo izvajanje. V kolikšnem obsegu se
takšna oblika računalniškega izobraževanja izvaja in katerim vsebinam dajejo
učitelji računalništva pri fakultativnem pouku računalništva prednost, bomo
ugotavljali v raziskavi, ki je predstavljena v empiričnemu delu.
Neobvezni izbirni predmet Računalništvo
V šolskem letu 2014/2015 se v približno 150 slovenskih osnovnih šolah prvič
izvaja neobvezni izbirni predmet Računalništvo. Izvaja se v 4. razredu,
obiskuje pa ga nekaj več kot 1500 učencev, kar znaša približno 10 % vseh
četrtošolcev. V učnem načrtu je sicer predvideno, da se bo predmet izvajal
od 4. do 6. razreda. Vsebinsko je zastavljen tako, da je največji poudarek
na vsebinah s področja računalništva. Dejanske vsebine, ki jih obravnavajo
pri pouku, so prilagojene starosti in predznanju učencev. Namesto učenja
uporabe programske opreme učencem omogoča, da spoznajo računalniške
koncepte in procese. Takšno znanje je široko uporabno in trajno ter neodvisno od konkretnih tehnoloških rešitev. V nadaljevanju si bomo podrobneje
ogledali vsebine, cilje in specifične lastnosti predmeta.
V učnem načrtu predmeta so opredeljeni naslednji splošni učni cilji:
• spoznavanje temeljnih konceptov računalništva,
• razvijanje algoritmičnega načina razmišljanja in spoznavanje strategije
reševanja problemov,
• razvijanje sposobnosti in odgovornosti za sodelovanje v skupini ter krepitev pozitivne samopodobe,
• pridobivanje sposobnosti izbiranja najustreznejše poti za rešitev problema,
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• spoznavanje omejitev človeških sposobnosti in umetne inteligence,
• zavedanje omejitev računalniških tehnologij,
• pridobivanje zmožnosti razdelitve problema na manjše podprobleme,
• seznanjanje z abstrakcijo oziroma poenostavljanjem,
• spoznavanje in razvijanje možnosti modeliranja,
• razvijanje ustvarjalnosti, natančnosti in logičnega razmišljanja,
• razvijanje in bogatenje jezikovnega zaklada ter skrb za pravilno slovensko izražanje in strokovno terminologijo. (Učni načrt, 2013)
Vsebinsko je predmet razdeljev na pet sklopov: Algoritmi, Programi, Podatki, Reševanje problemov ter Komunikacija in storitve. Minimalni standardi znanja za posamezne sklope so:
Algoritmi: Učenec za podani algoritem poišče primer iz vsakdanjega življenja
in opiše vsakdanje aktivnosti z algoritmom.
Programi: Učenec ustvari preprost program brez vejitev in ga zažene, v program vključi konstante in spremenljivke in odpravi napako ali izboljša
delovanje svojega programa.
Podatki: Učenec prepozna različne vrste podatkov in predstavi podatke na
sistematičen način.
Reševanje problemov: Učenec problem razdeli na manjše probleme in zanj
najde ustrezno orodje.
Komunikacija in storitve: Učenec našteje osnovne zamisli, pomembne za
delovanje računalniških omrežij, uporablja glavne storitve računalniških
omrežij in poišče podatke na spletu in presodi njihovo relevantnost.
Za poučevanje vsebin s področja algoritmov učitelji uporabljajo prilagojena
učna orodja. Eno najbolj priljubljenih je programsko okolje Scratch. Večina
učiteljev ga uporabi pri uvodni obravnavi algoritmov in programov. Glede na
to, da zaenkrat še ni slovenskega učbenika za novi predmet, si lahko učitelji
pomagajo s tujo literaturo in priročniki, na spletu pa obstajajo tudi prevedeni, prilagojeni materiali, ki jih lahko uporabijo pri izvedbi pouka. Ena
izmed spletnih strani, kjer je mogoče najti takšne materiale, se nahaja na
spletnem naslovu http://vidra.si/.
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Ob uvedbi predmeta so se pojavljali določeni pomisleki glede tega ali so
vsi učitelji računalništva ustrezno strokovno usposobljeni za poučevanje tovrstnih vsebin. Glede na to, da gre za novost, je razumljivo, da bo potrebno
nekaj časa, da se vse učitelje usposobi za izvajanje novega predmeta. S tem
namenom se izvajajo številna izobraževanja, ki jih omenjamo v nadaljevanju.
Računalniški krožek
Računalniški krožek se lahko izvaja kot interesna dejavnost in je dodatna
računalniška aktivnost na šoli. K računalniškemu krožku pristopijo učenci
prostovoljno. Vsebinski program dejavnosti oblikuje učitelj računalništva,
zato pomeni to priložnost, da učencem ponudimo učne vsebine, ki jih je v
učnih načrtih računalniških predmetov manj.
V raziskavi iz leta 2011 o vsebinah, ki se obravnavajo pri interesnih dejavnostih, je bilo ugotovljeno, da se najpogosteje obravnavajo vsebine s področja aplikativnega računalništva, najredkeje pa vsebine s področja robotike,
računalniških meritev, izdelovanja izobraževalnih programov in programiranja. (Gerlič, 2011)

2.3

Tekmovanja

Na osnovnošolski ravni poteka vsako leto več različnih tekmovanj v znanju
računalništva. Glede na status računalništva v osnovni šoli pomenijo tekmovanja pomemben faktor pri popularizaciji celotnega strokovnega področja
med mladimi in tudi povod za učitelje računalništva, da poglobijo in razširijo
svoje strokovno znanje.
Tekmovanja so pomembna oblika učnih aktivnosti, saj pozitivno vplivajo
na notranjo motivacijo za učenje. Pomembni dejavniki pri tem so predvsem
nadzor nad aktivnostjo, avtonomija učenca, izziv in zanimanje za vsebinske
teme tekmovanja, vzburjenje in tekmovalni duh, sodelovanje z vrstniki in
odraslimi, timsko delo, pripadnost, povečano udejstvovanje in angažiranje,
priznanje za dosežke in zabava. (Rugelj in Nančovska, 2012)
Gerlič je v raziskavi iz leta 2010 ugotavljal, da se večina šol kljub razmeroma veliki priljubljenosti izbirnih predmetov s tega področja tekmovanj iz
znanja računalništva ne udeležuje. (Gerlič, 2010)
Glede na razmah tovrstnih tekmovanj v zadnjih nekaj letih in njihovo nara-
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ščajočo priljubljenost je pričakovati, da se je ta trend spremenil.

2.3.1

Tekmovanja v sklopu FIT

Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) v sklopu Festivala inovativnih
tehnologij (FIT) za osnovnošolce vsako leto organizira:
• Računalniški pokal LOGO za otroke v vrtcih in v prvem triletju osnovne
šole je tekmovanje v programiranju v programskem jeziku LOGO, ki
poteka od leta 1997. Poleg otrok prvega triletja se tekmovanja udeležujejo tudi otroci iz vrtca. Tekmovalci tekmujejo v parih.
• Tekmovanje iz znanja računalništva – programiranje za osnovne šole poteka od leta 1985. Učenci tekmujejo v dveh starostnih skupinah. Učenci
od 4. do 6. razreda programiranjo v programskem jeziku LOGO, učenci
od 7. do 9. razreda pa uporabljajo programski jezik Pascal.
• Tekmovanje v znanju multimedije – videomontaža poteka od leta 2009
in je namenjeno tako osnovnošolcem kot srednješolcem. Tekmovalci se
preizkusijo v poznavanju kadriranja, kompozicije, organizacije časa in
prostora, osnov vizualne percepcije, spretnosti uporabe primernih prehodov in učinkov, poznavanja video formatov in uporabi kompresijskih
postopkov.
• Tekmovanje v oblikovanju oziroma pripravi sporočil in predstavitev je
tekmovanje, ki je namenjeno širšemu krogu mladih. Gre za tekmovanje v učinkoviti in domiselni uporabi različnih informacijskih orodij za
sporočaje in predstavljanje idej.
• Tekmovanje v oblikovanju besedil s programom Word in predstavitev v
PowerPoint programu za osnovne šole s prilagojenim programom je
tekmovanje, namenjeno učencem šol s prilagojenim programom. V
ospredju je uporaba programov Word in PowerPoint.
• Tekmovanje iz robotike za osnovne šole zahteva povezovanje in uporabo
znanj različnih področij, kot so elektronika, elektrotehnika, konstruktorstvo in programiranje. Poudarek je na praktični uporabi. Cilj je
sestaviti model računalniško krmiljene naprave, napisati računalniški
program zanj in ga preizkusiti.
• Tekmovanje v poznavanju operacijskega sistema Unix spodbuja zanimanje mladih za operacijski sistem Unix kot drugi najbolj razširjeni
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operacijski sistem. Vsebine nalog vključujejo uporabo regularnih izrazov, cevovodov v ukazni lupini in algoritmov, zapisanih v skriptnih jezikih. Tekmovanje je namenjeno tako osnovnošolcem kot srednješolcem.
(Festival inovativnih tehnologij, 2014)

2.3.2

Tekmovanje Bober

Tekmovanje Bober je mednarodno tekmovanje v računalniškem razmišljanju
in pismenosti. Namenjeno je osnovnošolcem in srednješolcem. Cilj tekmovanja je tekmovalcem na zabaven in zanimiv način približati računalništvo
in jih spoznati z algoritmičnim razmišljanjem, logičnim sklepanjem, razvojem spretnosti za reševanje problemov in uporabo informacijske tehnologije.
Od leta 2004, ko je bilo izvedeno prvikrat v Litvi, se je silovito razširilo po
Evropi in v zadnjih letih tudi drugod po svetu. Leta 2009 je na tekmovanju sodelovalo 160.000 tekmovalcev iz enajstih držav, leta 2012 pa več kot
pol milijona tekmovalcev iz enaindvajsetih držav. V Sloveniji je tekmovanje
prvič v polnem obsegu potekalo leta 2011, ko se ga je udeležilo 3.454 tekmovalcev. Tekmovanje v Sloveniji poteka na šolski in na državni ravni v štirih
starostnih kategorijah:
• Bobrček – od 4. do 6. razreda OŠ,
• Mladi bober – od 7. do 9. razreda OŠ,
• Bober – 1. in 2. letnik SŠ,
• Stari bober – 3. in 4. letnik SŠ. (O Bobru, 2013)
Naloge tekmovanja so razdeljene v šest tematskih kategorij: informatika,
algoritmi, uporaba, strukture, sestavljanke ter IKT in družba. Poleg tega
so naloge razdeljene tudi po težavnosti na lahke, srednje zahtevne in težke
naloge. Glede na zahtevnost je določeno tudi število točk, ki jih je mogoče
doseči pri določeni nalogi. (Kosovel, 2013)

2.4

Kadri

Pri pouku računalništva je, tako kot tudi sicer v šoli, še vedno najpomemnejši
pogoj za kakovostno delo ustrezno usposobljen in motiviran učitelj. Postaja
jasno, da je ena večjih ovir na poti k izboljšanju kakovosti pouka računalništva pomanjkanje ustrezno usposobljenega učiteljskega kadra. V poročilu
britanskega The Royal Society za nezadovoljivo kakovost računalniškega izobraževanja v Veliki Britaniji med drugim krivijo pomanjkanje učiteljev, ki
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bi bili sposobni poučevati vsebine, ki presegajo okvire osnovne računalniške
pismenosti, in dejstvo, da učiteljem računalništva ni omogočeno nadaljevanje
strokovnega izobraževanja in razvoja. (The Royal Society, 2012)
V šolah poleg delovnega mesta učitelja računalništva obstaja še eno z računalništvom povezano delovno mesto. To je delovno mesto računalnikarja –
organizatorja informacijskih dejavnosti. Zelo pogosta je praksa, da je učitelj
računalništva zaposlen še kot računalnikar.

2.4.1

Izobrazba

Da posameznik lahko opravlja delo učitelja računalništva, mora imeti ustrezno izobrazbo. Za učitelje obveznega izbirnega predmeta Računalništvo je
ta določena v pravilniku o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev
v izobraževalnem programu osnovne šole, kjer je zapisano:
“Učitelj predmetov urejanje besedil, multimedija in računalniška omrežja je
lahko, kdor je končal:
• univerzitetni študijski program računalništva in informatike, matematike (smer – računalništvo z matematiko ali uporabna matematika),
računalništva z matematiko, računalništva, organizacije in managementa sistemov (smer – organizacija in management informacijskih sistemov), ekonomije (smer – poslovno informacijska) ali sociologije (smer
– družboslovna informatika) ali
• magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – računalništvo), izobraževalno računalništvo, računalništvo in informacijske tehnologije, računalništvo in informatika, poslovna informatika, management informatike in elektronskega poslovanja, organizacija in management informacijskih sistemov, informatika
v sodobni družbi ali družboslovna informatika. Učitelj predmetov urejanje besedil, multimedija ter računalniška omrežja je lahko tudi, kdor
izpolnjuje pogoje za učitelja v izobraževalnem programu osnovne šole
in je opravil študijski program izpopolnjevanja iz računalništva in informatike.”
Pravilnik torej omogoča, da delo učitelja obveznega izbirnega predmeta Računalništvo opravljajo tudi posamezniki, ki pri svojem izobraževanju niso bili
deležni nobenega ali skoraj nobenega strokovnega usposabljanja s področja
poučevanja računalništva na osnovnošolski ravni. Dejstvo, da v slovenskih
osnovnih šolah računalniške predmete učijo tudi učitelji, ki niso strokovnjaki
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na tem področju, je potencialna ovira pri morebitni prenovi in izboljšavi računalniškega izobraževanja v osnovni šoli v prihodnosti. Seveda pa se s podobnimi težavami soočajo skoraj povsod, kjer izvajajo prenovo ali razmišljajo
o prenovi računalniškega izobraževanja.
V poročilu iz leta 2012 o stanju računalniškega izobraževanja v britanskih
šolah so avtorji navedli, da je razlog za to, da je učni načrt zastavljen zelo
splošno in ga je mogoče interpretirati tako, da je vsebina omejena na zelo
nizko raven, tudi v tem, da v šolah učijo učitelji, ki niso strokovnjaki na tem
področju. (The Royal Society, 2012)
Rezultati raziskave iz leta 2011 kažejo, da je leta 2005 8 % učiteljev računalništva v osnovnih šolah imelo izobrazbo profesor računalništva, 24 %
profesor drugega predmetnega področja, 13 % izobrazbo univerzitetni diplomirani inženir z andragoško-pedagoško dokvalifikacijo in kar 55 % izobrazbo,
ki ne spada v katero izmed teh skupin. Izmed vseh skupin je torej bila presenetljivo najmanj številčna ravno tista, ki jo zastopajo učitelji računalništva,
ki so po izobrazbi profesorji računalništva. Na drugi strani je presenetljivo
tudi to, da je bila najštevilčnejša skupina učiteljev računalništva z izobrazbo,
ki ne sodi v nobeno od preostalih skupin. V letih 2009 in 2011, za kateri so
dostopni podatki, je mogoče opaziti nekaj sprememb. Največje zmanjšanje
je bilo zabeleženo v skupini učiteljev računalništva z drugo izobrazbo, ki jih
je bilo leta 2009 35 %, leta 2011 pa 28,6 %. Pozitivne spremembe je bilo
opaziti pri učiteljih računalništva, ki so po izobrazbi profesorji računalništva.
Njihov delež je v letu 2009 narasel na 21 %, v letu 2011 pa je znašal že 27,5
%. Prav tako je narasel delež učiteljev računalništva z izobrazbo profesorja
drugega predmetnega področja. V letu 2009 je znašal 31 %, v letu 2011 pa
35,2 %. Delež učiteljev računalništva z izobrazbo inženir računalništva se je
nekoliko zmanjšal in je bil leta 2011 8 %. (Gerlič, 2011)
Tabela 2.1: Izobrazbena struktura učiteljev računalništva v letih 2005, 2009
in 2011
2005
2009
20111
Prof. računalništva
Prof. drug. predmeta
Inž. računalništva
Druga
Skupaj

8
24
13
55

%
%
%
%

100 %

21
31
13
35

% 27,5
% 35,2
%
8,8
% 28,60

100 %

%
%
%
%

100 %
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Razloge za to, da sta skupini učiteljev računalništva z izobrazbo profesorja
drugega predmetnega področja in z drugo izobrazbo tako številčni, lahko
med drugim iščemo tudi v tem, da ravnatelji pogosto obveznosti učitelja računalništva izkoristijo za to, da drugim učiteljem zapolnijo manjkajoče ure.
Možnosti dodatnega izobraževanja
Glede na to, da se področje računalništva hitro razvija in spreminja, je
zelo pomembno, da imajo učitelji računalništva možnost, da se dodatno izobražujejo in strokovno izpopolnjujejo.
V Sloveniji dvakrat letno Zavod RS za šolstvo organizira študijska srečanja v
živo in enkrat letno na daljavo. Poleg tega se lahko učitelji računalništva tako
kot ostali učitelji udeležujejo programov, ki so razpisani v katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji
in izobraževanju (Katis). Po podatkih Zavoda RS za šolstvo se učitelji računalništva na programe iz kataloga Katis ne prijavljajo množično in kakšen
izobraževalni program se zaradi nezadostnega števila prijavljenih učiteljev
včasih tudi ne izvede. Pri tem je vsekakor relevantno omeniti, da učiteljem
računalništva učni načrt tako, kot je zastavljen trenutno, omogoča, da izvajajo pedagoški proces tudi samo z najosnovnejšim poznavanjem strokovnega
področja računalništva in poučevanja računalništva.
Kljub temu se veliko učiteljev računalništva udeležuje teh izobraževanj, mnogi
pa se izobražujejo tudi sami. Za šolsko leto 2014/2015 je za osnovnošolske
in srednješolske učitelje računalništva razpisanih kar 13 programov v katalogu Katis, ki pokrivajo široko področje vsebin. Vzpodbudno je tudi to, da
večinoma ne gre za vsebine s področja gole računalniške pismenosti, temveč so
v ospredju teme, kot so programiranje, podatkovne strukture, uporaba tablic
in pametnih telefonov, robotika in računalništvo brez računalnika. Razpisani
programi za osnovnošolske učitelje računalništva za šolsko leto 2014/2015 so:
• Prvi koraki v programiranje: računalniške igre, uporaba tablic, telefonov, programiranje brez računalnika, Kodu, Grenfot . . . ,
• S pametnimi telefoni in tablicami spoznajmo svet programiranja,
• Računalništvo brez računalnika,
• Spoznavanje programiranja in robotike z Lego Mindstorms,
1

Za leto 2011 je na odgovor o izobrazbi odgovorilo samo 91 % anketiranih učiteljev.
Manjkajočih enot nismo upoštevali.
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• Učenje računalništva s pomočjo tekmovanja Bober,
• Uvod v programiranje s programom Scratch
• Kako poučevati neobvezni izbirni predmet Računalništvo v 4. razredu,
• Programiranje v navideznem 3D okolju – Opensimulator,
• Uvod v programiranje s programom Unity in
• Uvod v računalništvo z uporabo mini računalnika Raspbery pi.
Dobrodošlo je, da ministrstvo za šolstvo podpira izvajanje tovrstnih izobraževalnih programov, saj tako prispeva k vsebinski posodobitvi računalniškega izobraževanja v osnovni šoli. Čeprav trenutno ni načrtovana temeljita vsebinska in strukturna prenova, se lahko z dodatnim izobraževanjem in
usposabljanjem učiteljev dejanski pouk računalništva v osnovnih šolah približa vsebinski uravnoteženosti, ki mu trenutno manjka. To, da je učni načrt
za računalništvo zastavljen tako splošno, kot je, omogoča tistim učiteljem, ki
so za to motivirani in usposobljeni, izvajanje tudi aktivnosti, ki niso s področja računalniške pismenosti. Večino vsebin, ki jih obravnavajo navedeni
programi izobraževanja, lahko učitelji računalništva brez težav poučujejo pri
obveznem izbirnem predmetu Računalništvo znotraj sklopa programiranje
oziroma nekatere tudi v okviru drugih vsebin. Prav tako lahko te vsebine
obravanavajo pri neobveznem izbirnem predmetu Računalništvo, fakultativnem pouku, računalniškem krožku in drugih oblikah pouka računalništva, ki
se izvaja v osnovni šoli. Poleg tega bo, če se v prihodnosti dejansko zgodi
prenova računalništva v osnovni šoli, prehod tem lažji, kolikor več bo med
učitelji računalništva takšnih, ki so svoje znanje in sposobnosti nadgrajevali
in posodabljali.

2.4.2

Zaposlenost

Po podatkih raziskave iz leta 2011, v kateri je sodelovalo 385 šol, je bilo v
letih od 2005 do 2011 zaznati upad deleža šol, ki imajo zaposlenega učitelja
računalništva. Leta 2005 je imelo delno ali polno zaposlenega učitelja računalništva 78,9 % anketiranih šol, leta 2009 72,9 % in leta 2011 67,2 %. Od
leta 2005 do leta 2011 se je delež šol, ki imajo zaposlenega učitelja računalništva, zmanjšal za 11,7 %. Še posebej se je zmanjšal delež šol, ki imajo
redno zaposlenega učitelja računalništva, ki je bil v letu 2005 48,8 %, v letu
2011 pa 38,4 %, kar pomeni zmanjšanje za 10,4 % v šestih letih. (Gerlič, 2011)
Zmanjšanje deleža šol, ki imajo zaposlenega učitelja računalništva, nakazuje
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na paradoksalen trend, ko se v času, zaznamovanem z razvojem računalništva in tehnologije, v šolah pomen računalniškega izobraževanja zmanjšuje,
namesto, da bi se povečeval. Poleg tega na položaj učitelja v šoli vpliva tudi
stopnja zaposlenosti. Veliko učiteljev računalništva v osnovni šoli namreč ni
polno zaposlenih, temveč le delno. Po podatkih raziskave iz leta 2011 je bilo
polno zaposlenih le 7,6 % anketiranih učiteljev računalništva. Preostali so
bili zaposleni le delno, od tega 54,6 % četrtinsko in 37,9 % polovično. (Gerlič,
2011)
Nekateri učitelji računalništva opravljajo tudi delo računalnikarja – organizatorja informacijskih dejavnosti. Ta pri svojem delu med drugim sodeluje
z učitelji pri pripravi in izvajanju aktivnosti, kjer je predvidena uporaba računalniške in druge tehnološke opreme, vspodbuja in usmerja izobraževanje
učiteljev na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij, obvešča o novostih na tem področju in področju izobraževalne programske opreme, svetuje o varni uporabi računalnika, namešča programsko in strojno opremo,
pomaga pri izbiri nove programske in strojne računalniške opreme, skrbi za
organizacijo dela v spletnih učilnicah in lokalnem omrežju, zagotavlja nemoteno delovanje strojne opreme, skrbi za nabavo potrošnega materiala, skrbi za
lokalno omrežje in evidence uporabnikov, administrira šolski spletni portal,
sodeluje z zunanjimi ponudniki storitev in pri razvojno-raziskovalnih projektih ter opravlja druga povezana dela. (Pravilnik o sistematizaciji delovnih
mest, 2013)
Rezultati ankete iz leta 2011 kažejo, da je imelo redno zaposlenega računalnikarja 54 % šol, delno zaposlenega računalnikarja 38 % šol, 8 % šol pa
računalnikarja ni imelo zaposlenega. Pri primerjavi med letoma 2009 in 2011
je bil ugotovljen porast deleža šol, ki so imele zaposlenega računalnikarja in
sicer za 6 %.

2.4.3

Status učiteljev računalništva in računalnikarjev

Status računalništva kot predmeta se vsekakor odraža tudi na razmerah dela
in statusu učiteljev računalništva in računalnikarjev. Dejstvo, da je računalniškemu izobraževanju v predmetniku namenjeno relativno malo ur, ima
za posledico med drugim tudi to, da veliko učiteljev računalništva ni polno
zaposlenih. Poleg tega je zaskrbljujoče tudi to, da ima po zadnjih dostopnih podatkih izobrazbo profesorja računalništva približno vsak četrti učitelj
računalništva. Najpogosteje delo učitelja računalništva opravljajo profesorji
drugega predmetnega področja. V raziskavi Gerliča iz leta 2011 so izvedli
anketo, v kateri jih je zanimalo mnenje ravnateljev in učiteljev računalništva
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o izobraževanju in statusu učiteljev računalništva in računalnikarjev.
Rezultati kažejo, da se je s tem, da so učitelji računalništva nepotrebni in
da jih lahko nadomestijo računalnikarji, strinjalo 13,4 %, s tem, da je status
učiteljev računalništva v celoti ustrezno urejen z zakonodajo, pa 46,8 % ravnateljev. S tem, da so računalnikarji nepotrebni, saj bi lahko njihovo delo
opravili laboranti računalništva in izobraževalne tehnologije, se ni strinjalo
86,7 % ravnateljev, 72,5 % pa se jih je strinjalo, da bi bilo nujno potrebno urediti statusno vprašanje računalnikarjev na ravni celotnega osnovnošolskega
izobraževanja.
Učitelji računalništva so na podobna vprašanja odgovarjali podobno. Največ
učiteljev, kar 82,5 %, se je strinjalo s trditvijo, da je nujno potrebno urediti
statusno vprašanje računalnikarjev na nivoju celotnega osnovnošolskega izobraževanja,78,4 % se jih je strinjalo s trditvijo, da bi morali računalnikarji ob
svojih dejavnostih opravljati tudi pedagoški proces, 63,8 % pa se jih je strinjalo, da imajo učitelji računalništva na njihovi šoli urejen status. (Gerlič,
2011)

Poglavje 3
Računalniško izobraževanje po
svetu
Dogajanje na področju računalniškega izobraževanja po svetu je bilo v zadnjih nekaj letih zelo pestro. Ustvarjeni so bili številni projekti, ki so na
različne načine vplivali na preobrazbo računalniškega izobraževanja v svojem lokalnem okolju in tudi širše. Glavna izhodišča teh projektov so bila
pogosto podobna. Večinoma so izhajali iz dejstva, da stanje računalniškega
izobraževanja, tako formalnega kot neformalnega, ne odseva pomembnosti
računalništva za posameznika v sodobnem svetu. V tem poglavju bomo
predstavili nekaj takšnih projektov.

3.1

Estonija

Estonija je majhna država z okoli 1,3 milijona prebivalci. Kljub svoji majhnosti v svetu velja za eno izmed vodilnih držav v smislu naprednosti pri uporabi
sodobnih tehnologij. Prepoznavna je postala tudi po zaslugi državnega programa E-stonia, v okviru katerega so bile državljanom omogočene e-storitve
na področjih kot so davki, volitve, bančništvo, šolstvo, zdravstvo in sociala.
Rezultati raziskave PISA (ang. Programme for International Student Assessment) kažejo na to, da je bil v zadnjem desetletju estonski šolski sistem
vselej uvrščen med najboljše na svetu na področju bralnih sposobnosti, matematike in še posebej naravoslovja. Takšen uspeh so omogočile predvsem
korenite spremembe šolskega sistema, ki so se zgodile na treh glavnih področjih: razvoj novega kurikula, prilagojenega potrebam novega gospodarstva, preoblikovanja izobraževanja učiteljev in izboljšanja statusa poklicnega
izobraževanja. Del strategije, ki je imela za cilj do leta 2015 razviti informa24
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cijsko družbo, je tudi ustanovitev fundacije Tigrov skok (ang. Tiger Leap),
pod okriljem katere je bil predstavljen učni načrt, po katerem je postalo računalništvo obvezen predmet v srednjih šolah. To se je nato razširilo tudi v
osnovne šole, program pa je imel poudarek ne samo na programiranju, temveč
tudi na reševanju problemov in logičnem mišljenju. (Estonia overview, b. d.)
Glede na to ne čudi, da je bila ravno Estonija prva država v Evropi, ki
je sprožila program, v okviru katerega je bilo omogočeno učenje programiranja in robotike od prvega razreda osnovne šole. Program ProgeTiiger se je
razvil v okviru fundacije Tiger Leap in je luč sveta ugledal leta 2012.
Do danes se je program razvil in zajema tudi informatiko, elektroniko, informacijsko-komunikacijske tehnologije ter oblikovanje in multimedijo. S
takšnim pristopom poskušajo izboljšati znanje in veščine učencev na področju reševanja problemov in logičnega mišljenja, sodelovalnega ustvarjanja,
podprtega s tehnologijo, in njeno razumevanje. Poleg tega je v okviru Fundacije za informacijsko tehnologijo v izobraževanju (ang. Information Technology Foundation for Education), ki podpira program ProgeTiiger, zagotovljen
tudi razvoj učnih materialov, izobraževanj učiteljev in metod vključevanja
tehnologije v učni načrt. Prav tako organizirajo tudi tekmovanja, seminarje,
promocijske dogodke za učitelje in konference. (ProgeTiger Programme, b.
d.)
V dokumentu, ki opisuje načrte programa ProgeTiger za obdobje od 2015 do
2020, je izpostavljen pogled snovalcev programa na digitalne kompetence in
tehnološko pismenost, ki menijo, da sta oba pojma tesno povezana, vendar
da pomenijo digitalne kompetence znanje in veščine za učinkovito uporabo
tehnologije, tehnološka pismenost pa je širši pojem in zajema tudi sposobnost
ustvarjati tehnologije. Posameznik, ki je tehnološko pismen, mora razumeti,
kako delujejo različni deli programske in strojne opreme ter na kakšen način
jih je mogoče spremeniti in izboljšati. Takšno znanje tesno povezujejo s
področji, kot so robotika, elektronika in mehatronika. ( IT Education Development Centre, 2014)

3.2

ZDA

Glede na vodilni položaj v svetu na področju računalništva in tehnologije
ter dejstvo, da so prav Združene države Amerike dom nekaterim največjim
svetovnim podjetjem s področja računalništva in tehnologije, vsekakor preseneča, da osnovnošolsko in srednješolsko računalniško izobraževanje ni na
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primerljivi ravni. Podobno kot v številnih drugih državah se tudi v ZDA
pri računalniških predmetih še vedno večinoma učijo uporabljati računalnik,
računalniški koncepti in računalniško razmišljanje pa sta zanemarjena. Kljub
pozivom strokovnjakov, nekaterih organizacij in staršev k reformi, ki bi računalništvo
približalo vsem učencem v ameriških šolah, dejanskih večjih premikov na
državni ravni v praksi do sedaj ni bilo.
Vsaj deloma je razlog za neuspeh v organiziranosti izobraževalnega sistema,
ki je močno decentraliziran in kot takšen otežuje implementacijo kakršnih
koli sprememb ali reform. Kljub temu so se v zadnjih petih letih zgodili
številni premiki na tem področju. Stephenson in Wilson med drugim navajata naslednje (Stephenson in Wilson, 2012):
• Državna agencija za znanost (The National Science Foundation – NSF)
je sprožila program Računalniško izobraževanje za 21. stoletje (Computing Education for the 21st Century), katerega namen je zgraditi
močno računalniško raziskovalno skupnost, računalniško kompetentno
delovno silo za 21. stoletje in računalniško usposobljene državljane.
Med drugim je namen programa tudi podpreti povezan projekt CS
10K, v sklopu katerega si prizadevajo vpeljati prenovljen predmet računalništva v 10.000 srednjih šol v ZDA.
• Združenje učiteljev računalništva (The Computer Science Teachers Association – CSTA) je izdalo dopolnjen seznam standardov znanja in
učnih ciljev za računalniško izobraževanje v programu K-12 (K-12 Computer Science Standards).
• ACM, CSTA, Microsoft, Google in druge organizacije in podjetja so
sprožila novo zavezništvo, imenovano Computing in the Core, ki se
zavzema za dvig ravni računalniškega izobraževanja v programu K-12.
• O potrebi po reformi izobraževalnega sistema tako, da bo vključeval
ključna znanja in veščine za življenje v 21. stoletju, govorijo številni
vodilni politiki, vključno s predsednikom ZDA.
Zagovorniki reforme računalniškega izobraževanja v ZDA kot glavni argument najpogosteje izpostavljajo stanje na trgu dela in potrebe gospodarstva
po kadrih s področja računalništva. Menijo namreč, da bi se z višjo ravnjo
računalništva in stopnjo vključevanja v osnovnih in srednjih šolah povečalo
zanimanje za študij računalništva. Zato ne čudi, da projekte, ki se zavzemajo za uvedbo sprememb, močno podpirajo največja ameriška tehnološka
podjetja, kot sta Goodle in Microsoft.
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Standardi in učni cilji

Dokument, ki so ga objavili pri CSTA v letu 2011, vsebuje standarde znanj
in učne cilje za celoten izobraževalni program K-12 in pomeni osnovni okvir,
ki ga lahko na ravni zveznih ministrstev za šolstvo in šolskih okrajev uporabijo kot referenco pri ovrednotenju in dopolnitvi učnega načrta z namenom
izboljšanja. (Seehorn s sod., 2011)
Poudarjenih je pet pomembnih vidikov računalniškega izobraževanja: računalniško razmišljanje, sodelovanje, praktična uporaba in programiranje,
komunikacijske naprave ter etični vidiki uporabe računalnika. Cilji in standardi so razdeljeni na tri stopnje. Prvi dve stopnji zajemata razrede, ki
ustrezajo slovenski osnovni šoli. Prva se nanaša na poučevanje do šestega
razreda, druga pa od sedmega do devetega razreda.
Stopnja 1 in 2
Na prvi stopnji, ki se imenuje Računalništvo in jaz (ang. Computer Science and me), učenci od 1. do 6. razreda spoznajo osnovne računalniške
koncepte z integracijo osnovnih tehnoloških veščin in osnovnih konceptov o
računalniškem razmišljanju. Druga stopnja se imenuje Računalništvo in skupnost (ang. Computer Science and Community) in je namenjena učencem
od 6. do 9. razreda. Na tej stopnji je poudarek na omogočanju učencem, da
uporabijo računalniško razmišljanje za reševanje problemov. Učne izkušnje,
ki jih pridobijo, morajo zadevati vse učence in poudarjati njihovo dojemanje sebe kot aktivnega, usposobljenega reševalca problemov v svoji skupnosti.
Po sklopih so za posamezna obdobja na 1. in 2. stopnji med drugimi izpostavljene naslednje vsebine in znanja:
Računalniško razmišljanje:
od 1. do 3. razreda: reševanje starosti primernih problemov s pomočjo
tehnološki virov, izražanje misli, zgodb in idej korak za korakom, urejanje podatkov brez računalnika, demonstracija uporabe ničel in enic
za predstavitev informacij;
od 3. do 6. razreda: osnovno razumevanje algoritmov, predstavitev alfanumeričnih informacij v obliki niza bitov, poznavanje pomena simulacij
pri reševanju problemov, razdelitev problema na podprobleme;
od 6. do 9. razreda: definiranje algoritma v obliki niza ukazov, primerjava različnih algoritmov za isti problem, poznavanje algoritmov za
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iskanje in urejanje podatkov, uporaba vizualnih reprezentacij problemskih stanj, struktur in podatkov, interakcija s kontekstno specifičnimi
modeli in simulacijami (npr. ekosistem) za podporo učnemu procesu,
analiziranje natančnosti računalniških modelov pri simuliranju realnega
sveta, razumevanje hierarhije in abstrakcije v računalništvu, poznavanje primerov interdisciplinarne uporabe računalniškega razmišljanja.
Sodelovanje:
od 1. do 3. razreda: zbiranje informacij in elektronska komunikacija z
drugimi ob podpori učitelja, s tehnologijo podprto sodelovalno delo z
vrstniki, učitelji in drugimi;
od 3. do 6. razreda: uporaba orodij za induvidualno in sodelovalno pisanje,
komuniciranje in objavljanje, uporaba spletnih virov in sodelovanje pri
kolaborativnih aktivnostih reševanja problemov, poznavanje pomena
sodelovanja in timskega dela pri reševanju problemov in inovativnemu
delu;
od 6. do 9. razreda: sodelovalno oblikovanje, razvoj, objava in predstavitev
izdelkov z uporabo tehnoloških virov, programiranje v paru, projektno
delo, skupinsko učenje.
Praktična uporaba in programiranje:
od 1. do 3. razreda: uporaba večpredstavnostnih virov za podporo pri
učenju, sestavljanje niza ukazov za izvršitev preproste naloge, poznavanje del, pri katerih se uporabljata računalništvo in tehnologija, uporaba
orodij za ustvarjanje miselnih vzorcev;
od 3. do 6. razreda: uporaba tehnoloških virov in naprav (mobilne naprave,
izobraževalna programska oprema, spletna orodja) za reševanje problemov in samostojno učenje, zbiranje in urejanje podatkov s pomočjo
različnih digitalnih orodij, kreiranje programa v obliki zaporednih navodil za nek postopek, implementacija programa v grafičnem programskem jeziku, uporaba spletnih iskalnikov;
od 6. do 9. razreda: predstavitev razumevanja agoritmov in njihove praktične uporabnosti, programiranje v tekstovnem programskem jeziku in
uporaba zank, pogojnih stavkov, logičnih izrazov, spremenljivk in funkcij, zbiranje in analiziranje izhodnih podatkov programa.
Komunikacijske naprave:
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od 1. do 3. razreda: uporaba standardnih vhodno-izhodnih naprav pri delu
z računalnikom;
od 3. do 6. razreda: zmožnost identifikacije morebitnih težav pri uporabi programske in strojne opreme, poznavanje dejavnikov, ki ločijo
stroje in ljudi, poznavanje koncepta modeliranja inteligentnega vedenja računalnikov;
od 6. do 9. razreda: poznavanje množice elektronskih naprav, ki imajo
CPU, poznavanje povezave med strojno in programsko opremo, uporaba ustrezne terminologije, identifikacija in reševanje težav pri uporabi programske in strojne opreme, poznavanje glavnih komponent
računalniških sistemov in omrežij, poznavanje področij uporabe umetne
inteligence.
Etični vidiki uporabe računalnika:
od 1. do 3. razreda: identifikacija etičnih in neetičnih vedenj pri uporabi
računalnika;
od 3. do 6. razreda: poznavanje osnovnih vidikov odgovorne uporabe tehnologije in informacij ter posledic neprimerne uporabe, poznavanje vpliva
tehnologije na zasebnost in varnost posameznika v družbi, kritična presoja informacij na spletu, poznavanje zasebnosti, varnosti, avtorstva in
intelektualne lastnine;
od 6. do 9. razreda: odgovorna in etična uporaba informacij in tehnologije, analiziranje pozitivnih in negativnih vplivov računalništva, ocena
točnosti, relevantnosti, primernosti, jasnosti in pristranskosti elektronskih medijev, razprava o neenakomerni porazdelitvi računalniških virov
v globalnem gospodarstvu.
Poleg tega so v dokumentu zbrani še številni primeri aktivnosti, ki demonstrirajo primernost podanega modela kurikula. Za vsakega izmed njih so
podani podatki o številu predvidenih ur za obravnavo, opis aktivnosti in
cilji, stopnja obravnavane teme, potrebno predznanje, predlogi za pripravo
aktivnosti, učna strategija, predlog načina preverjanja znanja in morebitni
dodatni materiali za izvedbo.
Težave pri implementaciji
Čeprav je organizacija CSTA s svojim dokumentom standardov podala zelo
dober okvir za morebitno oblikovanje prenovljenih kurikulov, se poleg že
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omenjenih težav pojavljajo tudi druge dileme. Ena izmed teh je tudi, kako
najti prostor za nov predmet v že tako prenatrpanem predmetniku. Druga se
nanaša na pomanjkanje ustreznega učiteljskega kadra, saj zaenkrat ne obstaja
načrt, kako zagotoviti zadostno število ustrezno usposobljenih učiteljev za
poučevanje takšnega programa. Poleg tega bi za splošno implementacijo
novega programa bilo treba potrditi standarde znanja na ravni zveznih držav
in zagotoviti ustrezne učne materiale in literaturo. (Seehorn s sod., 2011)

3.3

Velika Britanija

V Veliki Britaniji so na področju računalniškega izobraževanja v relativno
kratkem času naredili velik korak naprej. Še posebej to velja za Anglijo,
kjer je bilo pred reformo stanje računalniškega izobraževanja najslabše. V
približno petih letih so od zastarelega in dolgočasnega računalniškega predmeta napredovali k prenovljenemu sodobnemu programu, ki se izvaja kot del
obveznih vsebin za vse učence v starostnem obdobju od 5 do 16 let.
Za uspešno izvedbo reform so bili ključni delovanje in lobiranje interesnih skupin, industrije in podpora ustreznih državnih organov. Najbolj ključno vlogo
med vsemi vpletenimi organizacijami je odigrala delovna skupina Computing
at School, ki je bila sprejeta kot zagovornica interesov tako učencev in učiteljev kot tudi industrije in je tako pridobila tudi podporo ključnih državnih
institucij na področju računalništva in računalniškega izobraževanja. (Brown
s sod., 2014)

3.3.1

Computing at school

Computing at school je ime delovne skupine, ki se zavzema za popularizacijo pouka računalništva v britanskih šolah. Gre za skupnost več kot 16.000
strokovnjakov. Sem spadajo učitelji, akedemiki, strokovnjaki iz industrije,
ravnatelji, starši in drugi. (Computing at school, 2014)
Njihovo delovanje je bilo že od začetka usmerjeno v tri ključne cilje. Najprej so se zavzemali za vpeljavo resnejšega računalništva v britanske osnovne
in srednje šole. Nato so sodelovali pri oblikovanju in implementaciji novega
kurikula računalniškega izobraževanja v Veliki Britaniji. Kot tretji cilj pa
so si zastavili ustvariti široko mrežo sodelujočih, ki vključuje tudi obsežen
izobraževalni program za učitelje. S svojimi aktivnostmi in s tesnim sodelovanjem Britanske računalniške družbe (British Computer Society) so dosegli
pomemben uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev. (Informatics Europe,
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2014)

3.3.2

Učni načrt

Novi učni načrt gradi na želji spodbuditi ustvarjalen pogled na uporabo tehnologije, računalniško razmišljanje in poglobljeno razumevanje delovanja tehnologije. V praksi naj bi tako učenci še pred dopolnjenim 11. letom starosti
bili sposobni algoritmičnega razmišljanja in pisanja preprostih računalniških
programov. (Brown s sod., 2014)
Čeprav ima vsaka izmed držav Združenega kraljestva ločen šolski sistem,
je novi kurikul močno vplival na računalniško izobraževanje v celotni regiji.
V nadaljevanju si bomo ogledali ključne vsebinske točke, definirane v angleškem učnem načrtu za predmet Computing (Računalništvo). Vsebine so
povzete iz uradnega učnega načrta za ta predmet. (Department of education,
2013a in 2013b)
Splošni cilji predmeta, ki se nanašajo na vseh 11 let pouka, so zagotoviti,
da vsi učenci:
• razumejo in uporabljajo temeljne računalniške principe in koncepte,
vključno z abstrakcijo, logiko, algoritmi in predstavitvijo podatkov,
• znajo analizirati problem z vidika računalništva in imajo praktične
izkušnje s pisanjem računalniških programov za reševanje takšnih problemov,
• znajo presoditi o ustrezni uporabi informacijske tehnologije, vključno
z novimi in nepoznanimi tehnologijami za reševanje problemov in
• odgovorno, kompetentno, samozavestno in ustvarjalno uporabljajo informacijsko komunikacijsko tehnologijo.
Vsebina
Predmet je razdeljen na 4 obdobja (ang. key stages). V prvem obdobju od
5. do 7. leta starosti (1. in 2. razred) učenci:
• razumejo, kaj so algoritmi, kako so implementirani kot programi na
digitalnih napravah in da se programi izvedejo kot niz natančnih enoznačnih ukazov (računalništvo),
• ustvarjajo in razhroščujejo preproste programe (računalništvo),
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• uporabljajo logično mišljenje za predvidevanje delovanja preprostih programov (računalništvo),
• uporabljajo tehnologijo za ustvarjanje, shranjevanje, organiziranje, spreminjanje in pridobivanje digitalnih vsebin (informacijska tehnologija),
• poznajo področja uporabe informacijskih tehnologij izven šole (računalniška pismenost) in
• tehnologijo uporabljajo odgovorno in varno ter vedo, kje lahko poiščejo
pomoč, če naletijo na težave glede varne rabe interneta (računalniška
pismenost).
V priročniku za učitelje prvih dveh obdobij, ki ga je izdala skupina Computing at School v sodelovanju z British Computer Society in The Chartered
Institute for IT, je med priporočili za obravnavo teh vsebin omenjenih kar
nekaj zanimivih učnih pripomočkov. Za uvodno spoznavanje programov in
programiranja svetujejo uporabo preprostih programibilnih robotov, kot so
Bee-Bot, Probot in Roamer, ali pa programskega orodja Scrath. (Berry,
2013)
V drugem obdobju od 7. do 11. leta starosti (od 3. do 6. razreda) učenci:
• načrtujejo, pišejo in razhroščujejo programe za dosego konkretnih ciljev, vključno z upravljanjem in krmiljenjem fizičnih sistemov, ter znajo
večji problem razdeliti na več manjših (računalništvo),
• uporabljajo zaporedja, vejitve in zanke v programih ter delo s spremenljivkami in različnimi vhodi in izhodi (računalništvo),
• razumejo računalniška omrežja vključno z internetom in poznajo internetne storitve ter priložnosti, ki jih ponujajo za komunikacijo in
sodelovanje (informacijska tehnologija),
• učinkovito uporabljajo iskalnike in znajo kritično presoditi kakovost
najdenih vsebin (računalniška pismenost),
• izbirajo in uporabljajo različne programske opreme na različnih napravah za oblikovanje in ustvarjanje programov, sistemov in vsebin za dosego določenih ciljev vključno z zbiranjem, analiziranjem, vrednotenjem
in predstavitvijo podatkov in informacij (informacijska tehnologija) in
• znajo varno, spoštljivo in odgovorno uporabljati tehnologije, prepoznavajo sprejemljivo in nesprejemljivo obnašanje na spletu in poznavajo
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različne možnosti za prijavo suma nevarnosti, zasledenih pri vsebinah
in komuniciranju (računalniška pismenost).
V priročniku za učitelje so cilji, kjer se učenci učijo večji problem rešiti tako,
da ga razdelijo na več manjših, izpostavljeni kot del učenja računalniškega
razmišljanja. Kot primer vaje s tega področja navajajo izdelavo igre v programskem okolju Scratch, kjer morajo učenci razmisliti o algoritmu in njegovi implementaciji, risanju likov in ozadja, animacijah in zvočnih učinkih.
Pri spoznavanju upravljanja fizičnih sistemov se učenci lahko učijo krmiliti
motorje in uporabljati senzorje in spoznavajo robotiko. S tem, ko se učence
spodbuja, da berejo in analizirajo svoje in algoritme svojih sošolcev, razvijajo
sposobnosti logičnega razmišljanja, prav tako pa se navajajo na načrtovano
razhroščevanje programov namesto razhroščevanja s poskušanjem. Vsebine,
ki zadevajo internetno iskanje, se nanašajo na računalniško pismenost, informacijske tehnologije in računalništvo. Poleg učinkovite uporabe iskalnikov
učenci spoznavajo tudi delovanje in strukturo iskalnikov. Pri varni uporabi
računalnika in interneta je v 2. obdobju poudarek na odgovorni uporabi.
Predvsem se učence poskuša pripraviti do tega, da sami razmišljajo o tem,
kako njihova ravnanja na internetu zadevajo druge ljudi. Poleg tega spoznajo zakonske in etične odgovornosti, ki jih ima vsak uporabnik na spletu,
spoštujejo tujo intelektualno lastnino, varujejo gesla in druge osebne podatke
in so pozorni na pogoje uporabe spletnih storitev. (Berry, 2013)
V tretjem obdobju od 11. do 14. leta starosti (od 7. do 9. razreda) učenci:
• oblikujejo, uporabljajo in vrednotijo računalniške abstrakcije, ki modelirajo stanja in obnašanje resničnih problemov in fizičnih sistemov
(računalništvo),
• razumejo ključne algoritme, ki zadevajo računalniško razmišljanje in
uporabljajo logično sklepanje za primerjavo uporabnosti različnih algoritmov za nek problem (računalništvo),
• uporabljajo vsaj dva programska jezika, od tega vsaj enega tekstualnega, za reševanje različnih računalniških problemov, znajo uporabljati ustrezne podatkovne strukture in ustvarjajo modularne programe
z uporabo procedur in funkcij (računalništvo),
• razumejo osnovno Boolovo logiko in poznajo nekaj možnosti uporabe
v vezjih in programiranju, razumejo dvojiški številski sistem in v njem
izvajajo preproste računske operacije (računalništvo),
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• razumejo funkcijo in osnovno delovanje programske in strojne opreme
računalnika ter poznajo, kako med seboj posamezni deli komunicirajo
(računalništvo),
• razumejo, kako so v računalniku shranjeni in izvršeni ukazi ter kako je
mogoče predstaviti različne podatkovne datoteke ter z njimi digitalno
manipulirati v obliki binarnih števk (računalništvo),
• sodelujejo pri usvarjalnih projektih, ki zahtevajo izbiro, uporabo in
kombiniranje več različnih aplikacij, po možnosti na več različnih napravah, za dosego zahtevnih ciljev, vključno z zbiranjem in analiziranjem podatkov ter zadovoljitvijo potreb uporabnikov (informcaijska
tehnologija) in
• poznajo množico različnih načinov uporabe tehnologije na varen, odgovoren in spoštljiv način vključno z varovanjem osebnih podatkov na
spletu ter znajo prepoznati neprimerne vsebine (računalniška pismenost).
Pri obravnavi ključnih algoritmov za razvoj računalniškega razmišljanja so
v priročniku za učitelje za to starostno skupino izpostavljeni algoritmi za
iskanje in urejanje podatkov, saj so ti dovolj preprosti za razumevanje, obenem pa obstaja množica različnih izvedb, ki lahko služijo tudi kot snov za
analizo učinkovitosti različnih algoritmov za reševanje nekega problema z
ocenjevanjem časovne in prostorske kompleksnosti in tudi pravilnosti rešitev
problema. Zahtevo po uporabi vsaj dveh programskih jezikov upravičujejo s
pojasnilom, da na takšen način učenci lažje razumejo koncepte v programiranju. Za lažje razumevanje Booleanove logike pri programiranju učiteljem svetujejo, naj učence spodbujajo, da svoje algoritme zapišejo v obliki diagrama
poteka ali z uporabo psevdokode. Pri spoznavanju računalniških omrežij
omenjajo možnost raziskovanja z igro vlog, pri kateri učenci oponašajo posamezne elemente pri komunikaciji preko interneta. Za lažje razumevanje arhitekture računalniških sistemov in zbirnika je v priročniku predlagana uporaba
izobraževalnega orodja Little Man Computer. Pri izvajanju projektov je v
ospredju možnost svobodnega ustvarjanja in izražanja učencev. Na takšen
način se učence spodbudi, da postanejo samozavestni uporabniki tehnologij
in uvidijo, kako se med seboj povezujejo področja računalništva, informacijske tehnologije in računalniške pismenosti. Kot primer takšne aktivnosti je
omenjen projekt, pri katerem bi učenci morali ustvariti izobraževalno računalniško igro, pri kateri bi se igralci učili o nekem zgodovinskem dogodku.
Prav tako se morajo učenci zavedati nevarnosti, ki so jim vsakodnevno izpostavljeni pri uporabi interneta ob stiku z drugimi ljudmi in ob dostopanju do
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različnih vrst vsebin. Poznati morajo pojme, kot sta digitalna identiteta in
digitalni odtis. Sem spada tudi poznavanje primernih gesel, nevarnosti virusov in trojanskih konjev, piratske programske opreme in rednih posodobitev
programske opreme. V sklopu tega se lahko učence seznani tudi z osnovami
kriptografije. (Kemp, 2014)

3.3.3

Uvedba novega programa

Pri implementaciji vseh sprememb v zvezi z računalniškim izobraževanjem je
bilo treba upoštevati kar nekaj dejavnikov. V prvi vrsti, kakšen je odziv šol
na uvedene spremembe. Poleg tega je bilo treba razmisliti o tem kako bo po
novem v kurikul vključeno računalniško opismenjevanje, in kot tretje, kakšna
je usposobljenost učiteljev za poučevanje vsebin novega predmeta. Posledice
uvedenih sprememb so se najočitneje kazale v osnovnih šolah, kjer je že kmalu
postalo jasno, da bo treba zasnovati zelo temeljit program izobraževanja učiteljev, da bi bila implementacija novega programa sploh smiselna. (Brown s
sod., 2014)
To težavo so zelo uspešno naslovili pri CAS z ustanovitvijo edinstvenega sistema usposabljanja učiteljev računalništva, o katerem pišemo v nadaljevanju.
Imeti program računalniškega izobraževanja, ki vsebuje obvezne vsebine s
področja računalniškega razmišljanja in programiranja, je vsekakor zelo pozitivno in bo mlade generacije opremilo z zares uporabnim vsestranskim znanjem in veščinami, na katerih bodo lahko nato gradili v prihodnje ne glede
na to, za kakšno nadaljnjo poklicno pot se odločijo. Kljub temu pa se je
treba zavedati, da imamo prav tako odgovornost zagotoviti vsem učencem
ustrezno računalniško pismenost, da bodo lahko v prihodnosti tudi kompetentni uporabniki sodobnih tehnologij. Ta del računalniškega izobraževanja
v novem programu zaenkrat še ni povsem dodelan. (Brown s sod., 2014)

3.3.4

Izobraževanje učiteljev

Pred uvedbo reform sta bila razumevanje in usposobljenost učiteljev na področju računalništva v večini nezadostna za uspešno izvajanje predmeta.
Glede tega je obstajalo več med seboj povezanih težav:
• Izkušnje in samozavest učiteljev. Nekateri učitelji so bili zaradi sprememb prestrašeni, drugi preobremenjeni, nekateri pa so se celo bali, da
bodo učenci o novem predmetu vedeli več kot oni sami.
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• Didaktična vprašanja. Učitelji niso vedeli, kako pristopiti k predmetu
in bolje razumeti zahteve posameznih vsebin.
• Pomanjkanje možnosti za kontinuiran strokovni razvoj učiteljev. Kjer
možnosti obstajajo, je njihovo izkoriščanje oteženo zaradi finančnih rezov in preobremenjenosti učiteljev.
• Podpora. Učitelji morajo vedeti, kje lahko poiščejo pomoč, ko naletijo
na težave. (Brown s sod., 2014)
Z namenom reševanja teh težav je bila ustanovljena mreža za odličnost v
poučevanju računalništva (The Network of Teaching Excellence in Computer
Science). Nastala je kot nadgradnja in razširitev delovne skupine CAS v sodelovanju z Britansko računalniško akademijo in ob podpori ministrstva za izobraževanje, Microsofta in Googla. Strokovna usposabljanja in izobraževanja,
ki se v njenem okviru izvajajo, so namenjena tako obstoječim učiteljem kot
tudi tistim, ki se za poklic še izobražujejo. (Computing at School, 2014)
Mreža vključuje t. i. vodilne učitelje (ang. Master Teachers), vodilne šole
(ang. Lead Schools) in partnerske univerze (ang.University Partners).Vodilni
učitelji in regionalni vodje vozlišč so v določeni skupnosti najpomembnejši
posamezniki za razvoj predmeta, saj nudijo podporo lokalnim učiteljem. To
počnejo z organiziranjem izobraževalnih dogodkov, individualnim obiskom
pri učiteljih in šolah ter splošno pripravljenostjo podpore vsem udeleženim
za bolj kakovostno izvajanje računalniškega izobraževanja. Z dodatnim financiranjem je bilo vodilnim učiteljem omogočeno, da so pol dneva na teden
osvobojeni vseh drugih obveznosti in imajo takrat možnost načrtovati in izvajati aktivnosti v zvezi s podporo in usposabljanjem drugih učiteljev računalništva. Tiste šole, ki imajo status vodilne šole, imajo nalogo širiti primere
dobre prakse pri poučevanju novega predmeta in ostale izkušnje z drugimi
šolami. Partnerske univerze k projektu prispevajo z nudenjem podpore in
znanja bodočim vodilnim učiteljem. (Computing at school, 2014)

3.4

Code.org

Code.org je neprofitna organizacija, ustanovljena leta 2013 z namenom približati računalništvo otrokom in mladostnikom. To počnejo tako, da omogočajo dostop do izobraževanj s področja računalništva čim več učencem v
čim več šolah. Poleg tega še posebej velik poudarek namenjajo vključevanju
učenk in pripadnikov manjšin. Njihovo delovanje temelji na prepričanju, da
bi se morali imeti vsi učenci možnost izobraževati na področju računalništva
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Slika 3.1: Struktura mreže The Network of Teaching Excellence in Computer
Science (Brown s sod., 2014)
in da bi bilo treba računalništvo po statusu izenačiti s ključnimi predmeti v
predmetniku, kot so matematika, biologija, fizika in kemija.
Njihovo delovanje vključuje oblikovanje lastnih predmetov in tečajev računalništva in pomoč snovalcem učnih načrtov pri projektih prenove, izobraževanje
učiteljev, lobiranje za spremembo izobraževalne politike in globalno širjenje
s pomočjo mednarodnih partnerjev.
Najprepoznavnejši projekt, ki se izvaja pod okriljem organizacije, je Hour
of code (Ura za kodo), pri katerem je v letu 2014 sodelovalo kar 60 milijonov
učencev in dijakov širom sveta.
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Slika 3.2: Svetovna razširjenost projekta Hour of code (Code.org, 2014)
Delavnice so se udeležili tudi učenci in dijaki številnih slovenskih šol. Namen projekta je programiranje in računalniške koncepte približati učencem
ter vzbuditi njihovo zanimanje za to področje. S podporo slavnih osebnosti, kot so ameriški predsednik Barack Obama, ustanovitelj facebooka Mark
Zuckerberg in ustanovitelj Microsofta Bill Gates ter številni drugi, in mreže
poslovnih partnerjev in podpornikov, sestavljenih iz največjih korporacij v
računalniški industriji, jim je uspelo doseči zelo veliko publiciteto v zelo kratkem času.
Na takšen način so zelo uspešno vzbudili zanimanje učencev, učiteljev, ravnateljev in tudi ustreznih ministrstev za ostale aktivnosti, ki jih ponujajo.
Na svoji spletni strani imajo pripravljene računalniške delavnice in tečaje
za učence od 4. leta do konca srednje šole. Poleg tega ponujajo tudi delavnice in izobraževalne seminarje za učitelje računalništva v Združenih državah
Amerike.

3.4.1

Interdisciplinarni program

Še posebej zanimiv je kurikul za učence od 6. do 8. razreda, ki obsega
dva interdisciplinarna programa, ki povezujeta računalništvo z naravoslovjem
oziroma z matematiko. Programa sta nastala s sodelovanjem organizacije
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Code.org in nagrajenega projekta GUTS (Growing Up Thinking Scientifically), ki je bil zasnovan z namenom spodbujanja učencev z različnimi ozadji
za udejstvovanje v aktivnostih, povezanih z naravoslovjem v svojih lokalnih
skupnostih.
Program, ki povezuje računalništvo z naravoslovnimi vedami, je sestavljen
iz štirih modulov. Njihov namen je s pomočjo računalništva učinkoviteje
izvajati aktivnosti pri naravoslovnih predmetih. To dosegajo z uporabo
računalniških simulacij in modeliranjem pojavov. Prvi modul je zato namenjen spoznavanju osnovnih konceptov pri računalniškem modeliranju kompleksnih sistemov. Pri tem uporabljajo programsko okolje StarLogo Nova.
Vsak izmed preostalih treh modulov nato nadomesti standardni vsebinski
modul v učnem načrtu konkretnega predmeta s področja naravoslovja. Vsak
modul je sestavljen iz petih vaj, ki konvencionalne učne cilje nadgradijo s poudarkom na spodbujanju razvoja računalniškega razmišljanja. (Lee s sod.,
2014)
Takšen program predstavlja zanimivo obliko vpeljevanja računalništva v šolo
na naraven način brez spreminjanja obstoječih učnih načrtov. Poleg tega
promovira uporabnost znanj s področja računalništva v širšem kontekstu in
odpira vrata za vpeljavo resnejšega računalniškega izobraževanja.

Poglavje 4
Empirični del
4.1

Opredelitev raziskovalnega problema

Računalniško izobraževanje v osnovni šoli v Sloveniji se izvaja v obliki obveznega in neobveznega izbirnega predmeta, fakultativnega pouka in računalniškega krožka. Glede na pomen računalništva v sodobni družbi postaja
očitno, da bi moral biti status računalniškega izobraževanja v šolah bistveno
drugačen, kot je trenutno. Poleg tega učni načrt obveznega izbirnega predmeta s področja računalništva temelji na vsebinah računalniške pismenosti,
zanemarjene pa so vsebine, ki so jedro računalništva. To so vsebine s področja računalništva, ki se nanašajo na računalniške koncepte in spodbujajo
računalniško mišljenje. Čeprav učni načrt za obvezen izbirni predmet Računalništvo omogoča tudi obravnavo vsaj nekaj takšnih vsebin, je vprašanje,
koliko učiteljev to možnost dejansko izkoristi. Ena izmed težav, ki jo pri
tem velja omeniti, je tudi dejstvo, da v osnovni šoli pri nas med drugim
učijo tudi učitelji, ki niso strokovnjaki na računalniškem področju oziroma
na področju računalniškega izobraževanja. Eden izmed razlogov za takšno
stanje je v zakonodaji, ki to omogoča, in splošno razširjeni praksi v šolah,
da računalniške predmete poučujejo učitelji drugih predmetnih področij, ki
sicer ne bi imeli izpolnjene polne učne obveznosti. V naši raziskavi bomo poskušali ugotoviti, kako se takšno stanje kaže v odnosu učiteljev računalništva
do ključnih vprašanj na področju računalniškega izobraževanja v osnovni šoli. Predvsem nas bo zanimalo mnenje učiteljev računalništva glede statusa
računalništva kot izbirnega predmeta, vsebinske ustreznosti računalniških
predmetov, obravnave vsebin, ki niso s področja računalniške pismenosti, izvajanja fakultativnega pouka računalništva in računalniških krožkov, uvedbe
neobveznega izbirnega predmeta Računalništvo, udeleževanja strokovnih izobraževanj in sodelovanja pri računalniških tekmovanjih. Raziskali bomo,
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kako na stališča učiteljev do omenjenih tem vplivajo dejavniki, kot so starost,
izobrazba, delovna doba in zaposlenost. Največji poudarek bomo namenili
razlikam v mnenjih učiteljev računalništva do ključnih vprašanj iz omenjenih
tem glede na njihovo izobrazbo.

4.2

Raziskovalna vprašanja

• Ali obstajajo razlike v mnenjih učiteljev računalništva različnih starosti
in izobrazbe o tem, ali so vsebine obveznega in neobveznega izbirnega
predmeta Računalništvo ustrezne in primerno zahtevne?
• V kolikšni meri učitelji računalništva pri poučevanju obveznega izbirnega predmeta Računalništvo (3. triada) sledijo učnemu načrtu, kako
pogosto obravnavajo izbirne vsebine iz učnega načrta (sklop Programiranje) ter kateri so razlogi za to, da teh vsebin ne obravnavajo?
• Ali učitelji računalništva menijo, da je uvedba neobveznega izbirnega
predmeta Računalništvo (2. triada) pozitivna sprememba v računalniškem izobraževanju v osnovni šoli, in kakšne so razlike v mnenju
učiteljev računalništva z različno izobrazbo glede lastne ocene svoje
strokovne usposobljenosti za poučevanje vsebin neobveznega izbirnega
predmeta Računalništvo?
• Kako učitelji računalništva ocenjujejo pomembnost fakultativnega pouka računalništva in računalniških krožkov ter vsebinam s katerega področja dajejo prednost pri obeh oblikah računalniškega izobraževanja?
• Kakšne so razlike v mnenju učiteljev računalništva z različno izobrazbo
o tem, ali je status računalniških predmetov v osnovni šoli ustrezen, o
potrebi po uvedbi obveznega pouka računalništva in o tem, ali je računalniško izobraževanje v osnovni šoli potrebno prenove?
• Kakšne so razlike v mnenju učiteljev računalništva o tem, ali je status
učiteljev računalništva v osnovni šoli ustrezno urejen glede na njihovo
zaposlenost in delovno dobo?
• V kolikšni meri učitelji računalništva sodelujejo pri tekmovanjih iz znanja računalništva, katerih tekmovanj se udeležujejo in kakšno je njihovo
mnenje o vplivu tekmovanj na računalniško izobraževanje?
• Koliko so se učitelji računalništva udeleževali strokovnih izobraževanj v
zadnjih dveh oziroma petih letih in katere težave najpogosteje opažajo
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na področju dodatnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja učiteljev računalništva v osnovni šoli?

4.3

Metoda in raziskovalni pristop

V raziskavi bomo uporabili deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno raziskovalno metodo. Uporabili bomo kvantitativni raziskovalni pristop.

4.3.1

Vzorec

V raziskovalni vzorec smo vključili 146 učiteljev računalništva v osnovni šoli.
Gre za priložnostno vzorčenje. Anketo je rešilo 77 (52,7 %) učiteljev in 69
(47,3 %) učiteljic računalništva. Povprečna starost anketiranih učiteljev je
41,4 leta, povprečna delovna doba pa 16 let. Iz Tabele 4.2 je razvidno, da
je bilo med anketiranimi učitelji računalništva 57 profesorjev drugega predmetnega področja, 53 profesorjev računalništva, 7 inženirjev računalništva in
29 učiteljev z drugo izobrazbo. Starostno strukturo anketiranih učiteljev po
starostnih skupinah, uporabljenih pri analizi, prikazuje Tabela 4.1, glede na
izobrazbo Tabela 4.2, glede na stopnjo zaposlenosti na trenutnem delovnem
mestu pa Tabela 4.3.
Zaradi premalo učiteljev z izobrazbo inženirja računalništva v vzorcu smo
za potrebe statistične analize te enote vključili v skupino učiteljev računalništva z drugo izobrazbo.
Tabela 4.1: Struktura anketiranih učiteljev glede na starost
Starost (leta) Frekvenca Odstotek
od
od
od
od

25
35
45
55

do
do
do
do

34
44
54
64

43
45
44
14

Skupaj

146

29,5
30,8
30,1
9,6

%
%
%
%

100 %
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Tabela 4.2: Struktura anketiranih učiteljev glede na izobrazbo
Izobrazba
Frekvenca Odstotek
Profesor računalništva
Profesor drugega predmetnega področja
Inženir računalništva
Druga izobrazba

53
57
7
29

Skupaj

36,3
39
4,8
19,9

146

%
%
%
%

100 %

Tabela 4.3: Struktura anketiranih učiteljev glede na stopnjo zaposlenosti
Stopnja zaposlenosti
Frekvenca Odstotek
Polna
Manj kot polna do 3/4
Manj kot 3/4 do 1/2
Manj kot 1/2
Skupaj

90
11
12
33
146

61,6
7,5
8,2
22,6

%
%
%
%

100 %

Primerjava izobrazbene strukture
Zaradi narave načina zbiranja podatkov in obravnavane tematike obstaja
določeno tveganje, da so se ankete učitelji z bolj pozitivnim mnenjem o obravnavani tematiki udeležili v večji meri kot drugi in tako vplivali na pristranskost vzorca. Zato smo opravili primerjavo izobrazbene strukture vzorca z
znanimi podatki o izobrazbeni strukturi. Uporabili smo podatke, navedene
v poročilu o raziskavi Gerliča iz leta 2011, ki je bila izvedena za potrebe takratnega Ministrstva za šolstvo in šport.
Kot je razvidno iz Tabele 4.4, se je izobrazbena struktura od leta 2005 do
2011 kar močno spreminjala. Najbolj se je povečal delež učiteljev z izobrazbo
profesorja računalništva (19,5 %), najbolj pa se je zmanjšal delež učiteljev
z drugo izobrazbo (26,4 %). Povečal se je tudi delež učiteljev z izobrazbo
profesorja drugega predmeta (11,2 %), delež učiteljev z izobrazbo inženirja
računalništva pa se je zmanjšal (4,2 %).
Če primerjamo izobrazbeno strukturo iz leta 2011 in izobrazbeno strukturo
učiteljev računalništva v vzorcu, ugotovimo, da je delež učiteljev z izobrazbo
profesorja računalništva v vzorcu višji za 8,8 %, z izobrazbo profesorja drugega predmeta pa za 3,8 %. Delež učiteljev računalništva v vzorcu z izobrazbo
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inženirja računalništva je manjši za 4 %, tistih z drugo izobrazbo pa za 8,7
%.
Tabela 4.4: Primerjava izobrazbene strukture
Gerlič (2005) Gerlič (2009) Gerlič (2011)1
Prof. računalništva
Prof. dr.ug predmeta
Inž. računalništva
Druga
Skupaj

8
24
13
55

%
%
%
%

100 %

21
31
13
35

%
%
%
%

100 %

27,5
35,2
8,8
28,60

%
%
%
%

100 %

Vzorec
36,3
39
4,8
19,9

100 %

Čeprav nobeno od teh odstopanj ni veliko in so odstopanja v skladu z zabeleženimi trendi sprememb v preteklih letih, je vseeno potrebno opozoriti
na to, da je treba pri interpretaciji rezultatov raziskave upoštevati omejitve,
ki jih postavlja morebitna pristranskost vzorca.

4.3.2

Postopek zbiranja podatkov

Podatke smo pridobili z anketo. Avtor anketnega vprašalnika je Alen Kopić,
avtor magistrskega dela. Izdelana je bila v januarju 2015. Anketni vprašalnik
vsebuje 28 vprašanj. Glavni vsebinski sklopi ankete so: Izbirni predmeti, Fakultativni pouk računalništva in Računalniški krožek, Status računalništva
in učiteljev računalništva ter Računalniška tekmovanja in Izobraževanje učiteljev.
Za zbiranje podatkov smo uporabili orodje za ustvarjanje, izvedbo in analizo
spletnih anket 1KA. Vabila za sodelovanje smo petnajstim učiteljem računalništva poslali po elektronski pošti neposredno na njihov naslov, prav tako pa
smo vabila s prošnjo za posredovanje učiteljem računalništva poslali na elektronske naslove vseh osnovnih šol v Sloveniji. Podatke o elektronskih naslovih
šol smo pridobili na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport. Anketa je bila aktivna od 10. 2. 2015 do 24. 2. 2015.

4.3.3

Postopek obdelave podatkov

Za obdelavo podatkov smo uporabili naslednje statistične postopke: frekvenčna porazdelitev atributivnih spremenljivk, osnovni deskriptivni statistični postopki numeričnih spremenljivk (aritmetična sredina in standardni
1

%
%
%
%

Za leto 2011 je na odgovor o izobrazbi odgovorilo samo 91 % anketiranih učiteljev.
Manjkajočih enot nismo upoštevali.
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odklon) in za ugotavljanje povezanosti med atributivnimi spremenljivkami
hi-kvadrat preizkus neodvisnosti. Ob neizpolnjenih pogojih za hi-kvadrat
preizkus neodvisnosti smo uporabili Kullbackov 2Î. preizkus.

4.4

Rezultati

Za prikaz podatkov o odgovorih učiteljev na vprašanja in prikaz strinjanja
s trditvami smo uporabili grafe frenkvenčne porazdelitve, za prikaz razlik v
odgovorih učiteljev iz različnih skupin pa frekvenčne tabele. Stopnje strinjanja smo ovrednotili z vrednostmi od 1 do 5, pri čemer ima odgovor Šploh
se ne strinjam”vrednost 1, odgovor ”Popolnoma se strinja”pa vrednost 5. S
pomočjo teh vrednosti smo nato izračunali aritmetično sredino vseh odgovorov o strinjanju s trditvijo.

4.4.1

Izbirna predmeta Računalništvo

Trditev 1: Vsebine obveznega izbirnega predmeta Računalništvo (3. triada) so ustrezne in primerno zahtevne.
S trditvijo 1 se je popolnoma strinjalo 2,7 % učiteljev računalništva, strinjalo 42,5 %, nestrinjalo 19,9 %, 5,5 % pa se s trditvijo sploh ni strinjalo.
Neopredeljenih učiteljev je bilo 29,5 %. Aritmetična sredina vseh odgovorov
o strinjanju s trditvijo je 3,2.

Slika 4.1: Vsebine obveznega izbirnega predmeta Računalništvo (3. triada)
so ustrezne in primerno zahtevne. (n = 146)
Zanimalo nas je tudi, kakšne so razlike v strinjanju s trditvijo 1 med učitelji
računalništva različnih starosti in z različno izobrazbo. Učitelje smo razdelili
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v štiri starostne kategorije: od 25 do 34, od 35 do 44, od 45 do 54 in od 55
do 64 let.
Ničelna hipoteza: Med učitelji računalništva različne starosti ni razlik
v njihovem strinjanju s trditvijo 1.
Pogoji za hi-kvadrat preizkus so izpolnjeni. Vrednost hi-kvadrat preizkusa
statistično ni pomembna (χ̃2 =4,702; df=6; α=0,583), zato ničelno hipotezo
obdržimo.
Kot je razvidno iz Tabele 4.5, so se med učitelji računalništva v vzorcu s trditvijo 1 najpogosteje strinjali ali popolnoma strinjali tisti iz starostne skupine
od 55 do 64 let (50 %), sledijo pa učitelji iz starostnih skupin od 45 do 54 let
(47,7 %), od 25 do 34 let (46,5 %) in od 35 do 44 let (40 %).
S trditvijo 1 se med učitelji računalništva, zajetimi v vzorcu, najpogosteje
niso strinjali ali sploh niso strinjali tisti iz najmlajše starostne skupine od
25 do 34 let (32,6 %), sledijo pa učitelji iz starostnih skupin od 35 do 44 let
(28,9 %), od 45 do 54 let (18,2 %) in od 55 do 64 let (14,3 %).
Tabela 4.5: Strinjanje s trditvijo 1 glede na starost (n = 146)
25 – 34

Starost (leta)
35 – 44 45 – 54

55 – 64

Sploh se ne strinjam/
Ne strinjam se

32,6 %
(14)

28,9 %
(13)

18,2 %
(8)

14,3 %
(2)

Neopredeljen

20,9 %
(9)

31,1 %
(14)

34,1 %
(15)

35,7 %
(5)

Strinjam se/
Popolnoma se strinjam

46,5 %
(20)

40 %
(18)

47,7 %
(21)

50 %
(7)

Skupaj

100 %
(43)

100 %
(45)

100 %
(44)

100 %
(14)

Ničelna hipoteza: Med učitelji računalništva z različno izobrazbo ni razlik
v njihovem strinjanju s trditvijo 1.
Pogoji za hi-kvadrat preizkus so izpolnjeni. Vrednost hi-kvadrat preizkusa
statistično ni pomembna (χ̃2 =3,943; df=4; α=0,414), zato ničelno hipotezo
obdržimo.
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Kot je razvidno iz Tabele 4.6, so se med učitelji računalništva v vzorcu s
trditvijo 1 najpogosteje strinjali ali popolnoma strinjali tisti z izobrazbo profesorja računalništva (52,8 %), sledijo profesorji drugega predmetnega področja (45,6 %) in učitelji z drugo izobrazbo (33,3 %).
S trditvijo 1 se med učitelji računalništva, zajetimi v vzorcu, najpogosteje
niso strinjali ali sploh niso strinjali tisti z izobrazbo profesorja drugega predmetnega področja (28,1 %) sledijo pa profesorji z drugo izobrazbo (27,8 %)
in profesorji računalništva (20,8 %).
Tabela 4.6: Strinjanje s trditvijo 1 glede na izobrazbo
Izobrazba
prof. rač. prof. dr. predmeta druga
Sploh se ne strinjam/
Ne strinjam se

20,8 %
(11)

28,1 % 27,8 %
(16)
(10)

Neopredeljen

26,4 %
(14)

26,3 % 38,9 %
(15)
(14)

Strinjam se/
Popolnoma se strinjam

52,8 %
(28)

45,6 % 33,3 %
(26)
(12)

Skupaj

100 %
(53)

100 %
(57)

100 %
(36)

Nadalje smo raziskali tudi, ali obstajajo razlike v strinjanju s trditvijo 1 med
učitelji z izobrazbo profesorja računalništva in drugimi učitelji.
Ničelna hipoteza: Med učitelji računalništva z izobrazbo profesorja računalništva in drugimi učitelji ni razlik v njihovem strinjanju s trditvijo 1.
Pogoji za hi-kvadrat preizkus so izpolnjeni. Vrednost hi-kvadrat preizkusa
statistično ni pomembna (χ̃2 =2,022; df=2; α=0,364), zato ničelno hipotezo
obdržimo.
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Tabela 4.7: Strinjanje s trditvijo 1: prof. rač. in ostali
Izobrazba
prof. rač.
ostali
Sploh se ne strinjam/
Ne strinjam se

20,8 %
(11)

28 %
(26)

Neopredeljen

26,4 % 31,2 %
(14)
(29)

Strinjam se/
Popolnoma se strinjam

52,8 % 40,9 %
(28)
(38)

Skupaj

100 %
(53)

100 %
(93)

Pri vprašanju o tem, v kolikšni meri pri poučevanju obveznega izbirnega
predmeta Računalništvo v 3. triadi sledijo učnemu načrtu, je največ, in sicer
63,7 %, učiteljev računalništva odgovorilo, da večinoma sledijo, 26 %, da
delno sledijo, po 5,5 % in 4,8 % anketiranih učiteljev pa je odgovorilo, da
večinoma ne sledijo oziroma popolnoma sledijo učnemu načrtu. Da sploh ne
sledi učnemu načrtu, ni odgovoril noben anketiranec.

Slika 4.2: V kolikšni meri pri poučevanju obveznega izbirnega predmeta Računalništvo (3. triada) sledite učnemu načrtu? (n = 146)
Nadalje so anketiranci odgovorili na vprašanje, kako pogosto v neki generaciji pri obveznem izbirnem predmetu Računalništvo v 3. triadi obravnavajo
tudi izbirne vsebine iz učnega načrta (sklop Programiranje). Največ, 35,6
% anketirancev je odgovorilo, da izbirne vsebine v generaciji obravnavajo
občasno, 26,7 % redko, 15,1 % pogosto, 14,4 % vedno in 8,2 % nikoli.
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Slika 4.3: Kako pogosto v neki generaciji pri obveznem izbirnem predmetu
Računalništvo (3. triada) obravnavate tudi izbirne vsebine iz učnega načrta
(sklop Programiranje)? (n = 146)
Kot glavni razlog za neobravnavanje izbirnih vsebin pri predmetu Računalništvo v 3. triadi so učitelji najpogosteje navajali pomanjkanje časa (38,7
%), nezainteresiranost učencev je na drugem mestu (26,9 %), na tretjem pa
pomanjkanje ustreznih gradiv (19,3 %).

Slika 4.4: Kaj je glavni razlog za neobravnavanje izbirnih vsebin? (n = 119)
Med preostalimi razlogi so učitelji najpogosteje navajali lastno nepoznavanje
teme oziroma neusposobljenost za poučevanje takšnih vsebin (3 %). Poleg
tega so se med odgovori pojavljali posamezni razlogi, kot je slabo znanje in
izkušnje učencev, slab učni načrt in mnenje, da obravnava ni potrebna.
V sklopu vprašanj, ki se nanašajo na neobvezni izbirni predmet Računalništvo v 2. triadi, smo najprej želeli ugotoviti, koliko anketiranih učiteljev
računalništva ga dejansko izvaja. Na vprašanje o tem je pritrdilno odgovorilo
32 %, nikalno pa 68 % učiteljev računalništva.
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Slika 4.5: Ali izvajate neobvezni izbirni predmet Računalništvo (2. triada)?
(n = 125)
Trditev 2: Uvedba neobveznega izbirnega predmeta Računalništvo (2. triada) je pozitivna sprememba v računalniškem izobraževanju v osnovni šoli.
S trditvijo 2 se je največ anketiranih učiteljev strinjalo (37,6 %) in popolnoma
strinjalo (27,2 %), 22,4 % pa se jih glede trditve ni opredelilo. Tistih, ki se
s trditvijo niso strinjali je bilo 9,6 %, samo 3,2 % učiteljev pa se s trditvijo
sploh ni strinjalo. Aritmetična sredina vseh odgovorov o strinjanju s trditvijo
je 3,8. Večina učiteljev računalništva torej meni, da je uvedba neobveznega
izbirnega predmeta Računalništvo pozitivna sprememba.

Slika 4.6: Uvedba neobveznega izbirnega predmeta Računalništvo (2. triada)
je pozitivna sprememba v računalniškem izobraževanju v osnovni šoli. (n =
125)
Nato smo analizirali še razlike v strinjanju s trditvijo 2 učiteljev računalništva z različno izobrazbo.
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Ničelna hipoteza: Med učitelji računalništva z različno izobrazbo ni razlik
v njihovem strinjanju s trditvijo 2.
Pogoji za hi-kvadrat preizkus so izpolnjeni. Vrednost hi-kvadrat preizkusa
statistično ni pomembna (χ̃2 =9,061; df=4; α=0,060), zato ničelno hipotezo
obdržimo. Strinjanje s trditvijo 2 glede na izobrazbo učiteljev računalništva
prikazuje Tabela 4.8.
Tabela 4.8: Strinjanje s trditvijo 2 glede na izobrazbo (n = 125)

Sploh se ne strinjam/
Ne strinjam se

prof. rač.

Izobrazba
prof. dr. predmeta

druga

4,3 %
(2)

20,8 %
(10)

9,7 %
(3)

Neopredeljen

17,4 %
(8)

27,1 % 25,8 %
(13)
(8)

Strinjam se/
Popolnoma se strinjam

78,3 %
(36)

52,1 % 64,5 %
(25)
(20)

Skupaj

100 %
(46)

100 %
(48)

100 %
(31)

Nato smo analizirali še razlike v strinjanju s trditvijo 2 med učitelji računalništva z izobrazbo profesorja računalništva in drugimi učitelji.
Ničelna hipoteza: Med učitelji računalništva z izobrazbo profesorja računalništva in drugimi učitelji ni razlik v njihovem strinjanju s trditvijo 2.
Pogoji za hi-kvadrat preizkus so izpolnjeni. Vrednost hi-kvadrat preizkusa
je statistično pomembna na ravni α=0,036 (χ̃2 =6,645; df=42 α=0,036).
Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 3,6 % trdimo, da se v osnovni
množici pojavljajo razlike med učitelji računalništva z izobrazbo profesorja
računalništva in drugimi učitelji v njihovem strinjanju s trditvijo, da je
uvedba neobveznega izbirnega predmeta Računalništvo pozitivna sprememba
v računalniškem izobraževanju v osnovni šoli. Rezultate iz vzorca posplošimo
na osnovno množico.
Kot je razvidno iz Tabele 4.9, so se v vzorcu učitelji računalništva z izobrazbo profesorja računalništva 21,3 % pogosteje strinjali ali popolnoma
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strinjali s to trditvijo (78,3 %) kot drugi učitelji (57 %). Prav tako je bilo
med njimi 12,1 % manj pogosto izraženo nestrinjanje ali popolno nestrinjanje s to trditvijo. Učitelji računalništva z izobrazbo profesorja računalništva
torej na uvedbo neobveznega izbirnega predmeta Računalništvo gledajo bolj
pozitivno kot preostali učitelji računalništva.
Tabela 4.9: Strinjanje s trditvijo 2: prof. rač. in ostali (n = 125)
Izobrazba
prof. rač.
ostali
Sploh se ne strinjam/
Ne strinjam se

4,3 %
(2)

16,5 %
(13)

Neopredeljen

17,4 % 26,6 %
(8)
(21)

Strinjam se/
Popolnoma se strinjam

78,3 %
(36)

57 %
(45)

Skupaj

100 %
(46)

100 %
(79)

Prav tako nas je zanimalo, kakšno je mnenje učiteljev računalništva o vsebinah neobveznega izbirnega predmeta Računalništvo v 2. triadi.
Trditev 3: Vsebine neobveznega izbirnega predmeta Računalništvo (2. triada) so ustrezne in primerno zahtevne.
S trditvijo 3 se je strinjalo 32,8 % anketiranih učiteljev, 16 % se jih ni strinjalo, 6,4 % se jih je popolnoma strinjalo, 3,2 % učiteljev pa se sploh ni
strinjalo. 41,6 % anketiranih učiteljev je ostalo neopredeljenih. Ti rezultati
potrjujejo, da ima večina opredeljenih učiteljev pozitivno mnenje o predmetu,
treba pa je upoštevati, da se je do sedaj prav zares s predmetom spoznal zgolj
manjši delež učiteljev, zato je delež neopredeljenih učiteljev tako visok.
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Slika 4.7: Vsebine neobveznega izbirnega predmeta Računalništvo (2. triada)
so ustrezne in primerno zahtevne. (n = 125)
Nato smo analizirali razlike v strinjanju s trditvijo 3 med učitelji računalništva različnih starosti in z različno izobrazbo.
Ničelna hipoteza: Med učitelji računalništva različne starosti ni razlik
v njihovem strinjanju s trditvijo 3.
Pogoji za hi-kvadrat preizkus niso izpolnjeni, zato uporabimo Kullbackov
2Î preizkus. Vrednost le-tega statistično ni pomembna (2Î=5,641; df=6;
α=0,465), zato ničelno hipotezo obdržimo.
Kot je razvidno iz Tabele 4.10, so se med učitelji računalništva v vzorcu
s trditvijo 3 najpogosteje strinjali ali popolnoma strinjali tisti iz starostne
skupine od 35 do 44 let (48,7 %), sledijo pa učitelji iz starostnih skupin od
25 do 34 let (42,9 %), od 55 do 64 let (33,3 %) in od 45 do 54 let (28,2 %).
S trditvijo 3 se med učitelji računalništva, zajetimi v vzorcu, najpogosteje
niso strinjali ali sploh niso strinjali tisti iz najstarejše starostne skupine od
55 do 64 let (25 %), sledijo pa učitelji iz starostnih skupin od 45 do 54 let
(23 %), od 25 do 34 let (22,9 %) in od 35 do 44 let (10,3 %).
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Tabela 4.10: Strinjanje s trditvijo 3 glede na starost (n = 125)
25 – 34

Starost (leta)
35 – 44 45 – 54

Sploh se ne strinjam/
Ne strinjam se

22,9 %
(8)

10,3 %
(4)

23,1 %
(9)

25 %
(3)

Neopredeljen

34,3 %
(12)

41 %
(16)

48,7 %
(19)

41,7 %
(5)

Strinjam se/
Popolnoma se strinjam

42,9 %
(15)

48,7 %
(19)

28,2 %
(11)

33,3 %
(4)

Skupaj

100 %
(35)

100 %
(39)

100 %
(39)

100 %
(12)

55 – 64

Ničelna hipoteza: Med učitelji računalništva z različno izobrazbo ni razlik
v njihovem strinjanju s trditvijo 3.
Pogoji za hi-kvadrat preizkus so izpolnjeni. Vrednost hi-kvadrat preizkusa
statistično ni pomembna (χ̃2 =7,586; df=4; α=0,108), zato ničelno hipotezo
obdržimo.
Kot je razvidno iz Tabele 4.11, so se med učitelji računalništva v vzorcu
s trditvijo 3 najpogosteje strinjali ali popolnoma strinjali tisti z izobrazbo
profesorja računalništva (52,2 %), sledijo učitelji z drugo izobrazbo (41,9 %)
in profesorji drugega predmetnega področja (25 %).
S trditvijo 3 se med učitelji računalništva, zajetimi v vzorcu, najpogosteje
niso strinjali ali sploh niso strinjali tisti z izobrazbo profesorja drugega predmetnega področja (25 %), sledijo učitelji z drugo izobrazbo (16,1 %) in profesorji računalništva (15,2 %).
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Tabela 4.11: Strinjanje s trditvijo 3 glede na izobrazbo (n = 125)
prof. rač.

Izobrazba
prof. dr. predmeta

druga

Sploh se ne strinjam/
Ne strinjam se

15,2 %
(7)

25 %
(12)

16,1 %
(5)

Neopredeljen

32,6 %
(15)

50 %
(24)

41,9 %
(13)

Strinjam se/
Popolnoma se strinjam

52,2 %
(24)

25 %
(12)

41,9 %
(13)

Skupaj

100 %
(46)

100 %
(48)

100 %
(31)

Nadalje smo raziskali tudi, ali obstajajo razlike v strinjanju s trditvijo 3 med
učitelji z izobrazbo profesorja računalništva in drugimi učitelji.
Ničelna hipoteza: Med učitelji računalništva z izobrazbo profesorja računalništva in drugimi učitelji ni razlik v njihovem strinjanju s trditvijo 3.
Pogoji za hi-kvadrat preizkus so izpolnjeni. Vrednost hi-kvadrat preizkusa
statistično ni pomembna (χ̃2 =5,141; df=2; α=0,076), zato ničelno hipotezo
obdržimo. Strinjanje s trditvijo 3 učiteljev računalništva z izobrazbo profesorja računalništva in preostalih učiteljev računalništva prikazuje Tabela
4.12
Tabela 4.12: Strinjanje s trditvijo 3: prof. rač. in ostali
Izobrazba
prof. rač.
ostali
Sploh se ne strinjam/
Ne strinjam se

15,2 % 21,5 %
(7)
(17)

Neopredeljen

32,6 % 46,8 %
(15)
(37)

Strinjam se/
Popolnoma se strinjam

52,2 % 31,6 %
(24)
(25)

Skupaj

100 %
(46)

100 %
(79)
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Anketirane učitelje računalništva smo prosili, naj sami podajo oceno svoje
strokovne usposobljenosti za poučevanje vsebin neobveznega izbirnega predmeta Računalništvo v 2. triadi. Največ, 44 %, jih je ocenilo, da so dobro
usposobljeni, 28,8 %, da so delno usposobljeni in 20 %, da so popolnoma
usposobljeni. Da so slabo usposobljeni, je ocenilo samo 4,8 % učiteljev računalništva, da so popolnoma neusposobljeni, pa samo 2,4 %. Aritmetična
sredina vseh ocen strokovne usposobljenosti je 3,7.

Slika 4.8: Kako sami ocenjujete svojo strokovno usposobljenost za poučevanje
vsebin neobveznega izbirnega predmeta Računalništvo (2. triada)? (n = 125)
Vidimo, da so anketirani učitelji večinoma svojo usposobljenost za poučevanje
vsebin neobveznega izbirnega predmeta Računalništvo ocenjevali kot dobro.
Zanimalo nas je tudi, kakšne so razlike pri teh ocenah glede na izobrazbo
učiteljev računalništva.
Ničelna hipoteza: Med učitelji računalništva z različno izobrazbo ni razlik
v njihovi lastni oceni svoje strokovne usposobljenosti za poučevanje vsebin
neobveznega izbirnega predmeta Računalništvo.
Pogoji za hi-kvadrat preizkus niso izpolnjeni, zato uporabimo Kullbackov
2Î preizkus. Vrednost le-tega statistično ni pomembna (2Î=6,696; df=4;
α=0,153), zato ničelno hipotezo obdržimo.
Kot je razvidno iz Tabele 4.13, so med učitelji računalništva v vzorcu svojo
strokovno usposobljenost za poučevanje vsebin neobveznega izbirnega predmeta Računalništvo najbolje ocenili tisti z izobrazbo profesorja računalništva. V tej skupini je kar 78,3 % učiteljev podalo oceno popolnoma usposobljen ali dobro usposobljen, sledijo učitelji z drugo izobrazbo (58,1 %) in
profesorji drugega predmetnega področja (54,2 %).
Najpogosteje med učitelji iz vzorca so oceno slabo usposobljen ali popolnoma
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neusposobljen podali učitelji z drugo izobrazbo (9,7 %), sledijo pa profesorji
drugega predmetnega področja (8,3 %) in nazadnje profesorji računalništva
(4,3 %).
Tabela 4.13: Lastna ocena svoje strokovne usposobljenosti za poučevanje
vsebin neobveznega izbirnega predmeta Računalništvo glede na izobrazbo (n
= 125)
prof. rač.

Izobrazba
prof. dr. predmeta

druga

4,3 %
(2)

8,3 %
(4)

9,7 %
(3)

Delno usposobljen

17,4 %
(8)

37,5 %
(18)

32,3 %
(10)

Dobro usposobljen/
Popolnoma usposobljen

78,3 %
(36)

54,2 % 58,1 %
(26)
(18)

Skupaj

100 %
(46)

100 %
(48)

Popolnoma neusposobljen/
Slabo usposobljen

100 %
(31)

V nadaljevanju smo izvedli analizo razlik v oceni lastne strokovne usposobljenosti za poučevanje vsebin neobveznega izbirnega predmeta Računalništvo
med učitelji računalništva, ki so po izobrazbi profesorji računalništva, in tistimi, ki imajo kakšno drugo izobrazbo.
Ničelna hipoteza: Med učitelji računalništva z izobrazbo profesorja računalništva in ostalimi, ki imajo kakšno drugo izobrazbo, ni razlik v njihovi
oceni lastne strokovne usposobljenosti za poučevanje vsebin neobveznega izbirnega predmeta Računalništvo.
Pogoji za hi-kvadrat preizkus so izpolnjeni. Vrednost hi-kvadrat preizkusa
je statistično pomembna na ravni α=0,040. Ničelno hipotezo zavrnemo in s
tveganjem 4 % trdimo, da se v osnovni množici med učitelji računalništva
z izobrazbo profesorja računalništva in ostalimi, ki imajo kakšno drugo izobrazbo, pojavljajo razlike v njihovi oceni lastne strokovne usposobljenosti
za poučevanje vsebin neobveznega izbirnega predmeta Računalništvo. Rezultate iz vzorca posplošimo na osnovno množico.
Iz Tabele 4.14 je razvidno, da so učitelji z izobrazbo profesorja računalništva
svojo usposobljenost pogosteje ocenjevali z oceno popolnoma usposobljen ali
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dobro usposobljen (78,3 %) v primerjavi z učitelji z drugo izobrazbo (55,7 %)
in več kot dvakrat redkeje z oceno popolnoma neusposobljen ali slabo usposobljen (4,3 %) v primerjavi z drugo skupino (8,9 %). Prav tako so učitelji
z izobrazbo profesorja računalništva redkeje podali oceno delno usposobljen
(17,4 %) kot učitelji iz druge skupine (35,4 %).
Tabela 4.14: Lastna ocena svoje strokovne usposobljenosti za poučevanje
vsebin neobveznega izbirnega predmeta Računalništvo profesorjev računalništva in ostalih učiteljev (n = 125)
Izobrazba
prof. rač.
ostali
Popolnoma neusposobljen/
Slabo usposobljen

4,3 %
(2)

8,9 %
(7)

Delno usposobljen

17,4 % 35,4 %
(8)
(28)

Dobro usposobljen/
Popolnoma usposobljen

78,3 %
(36)

55,7 %
(44)

Skupaj

100 %
(46)

100 %
(79)

Takšni rezultati kažejo na to, da učitelji računalništva z izobrazbo profesor računalništva svojo usposobljenost za poučevanje vsebin neobveznega izbirnega
predmeta Računalništvo ocenjujejo bolje kot drugi učitelji.

4.4.2

Fakultativni pouk računalništva in računalniški
krožek

Za oceno pomena fakultativnega pouka računalništva v računalniškem izobraževanju smo najprej želeli izvedeti, v kolikšni meri se taka oblika pouka v
osnovnih šolah izvaja. Iz grafa na sliki 4.9 lahko razberemo, da fakultativni
pouk izvaja 24 % anketiranih učiteljev, 76 % pa takšne oblike pouka ne izvaja.
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Slika 4.9: Ali izvajate fakultativni pouk računalništva? (n = 146)
Anketiranim učiteljem, ki so odgovorili, da izvajajo pouk računalništva, smo
nato zastavili vprašanje o vsebinah, ki jih obravnavajo. Graf na sliki 4.10 prikazuje, katerim vsebinam anketirani učitelji računalništva dajejo prednost pri
fakultativnem pouku računalništva. V največji meri je poudarek anketiranih
učiteljev na vsebinah s področja uporabe programske opreme (60 %), sledijo
računalniški koncepti (17,1 %) in programiranje (14,3 %), 8,6 % oziroma trije
učitelji pa so navedli druge dejavnosti. Omenili so pripravo učencev na računalniška tekmovanja in osnove računalniškega opismenjevanja, en učitelj pa
je navedel, da vsem trem navedenim možnostim namenja enako pozornost.

Slika 4.10: Vsebinam s katerega področja dajete pri fakultativnem pouku
prednost? (n = 35)
Zadnje vprašanje iz tega sklopa je bilo namenjeno vsem anketiranim učiteljem
in se je nanašalo na njihov splošni odnos do takšne oblike poučevanja raču-
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nalništva. Največ (34,9 %) učiteljev je fakultativni pouk računalništva v
računalniškem izobraževanju v osnovni šoli ocenilo kot srednje pomemben,
33,6 % kot pomemben, 19,2 % kot zelo pomemben, 7,5 % kot nepomemben,
4,8 % anketiranih učiteljev pa je menilo, da sploh ni pomemben.

Slika 4.11: Kako ocenjujete pomembnost fakultativnega pouka računalništva
v računalniškem izobraževanju v osnovni šoli? (n = 146)
Podobno kot za fakultativni pouk računalništva nas je zanimalo tudi za
računalniški krožek. Najprej smo učitelje računalništva povprašali o tem,
ali ga izvajajo ali ne. Rezultati kažejo, da računalniški krožek izvaja natanko
50 % anketiranih učiteljev.

Slika 4.12: Ali izvajate računalniški krožek? (n = 146)
Anketiranim učiteljem, ki so odgovorili, da izvajajo računalniški krožek, smo
nato zastavili vprašanje o vsebinah, ki jih obravnavajo. Graf na sliki 4.13

4.4. REZULTATI

61

prikazuje, katerim vsebinam anketirani učitelji računalništva dajejo prednost
pri računalniškem krožku. V največji meri je poudarek anketiranih učiteljev na vsebinah s področja uporabe programske opreme (39,7 %), sledijo
programiranje (27,4 %) in računalniški koncepti (16,4 %), 16,4 % učiteljev
pa je navedlo druge dejavnosti. Med temi odgovori so posamezni primeri, kjer
pri računalniškem krožku izvajajo neobvezni izbirni predmet računalništvo,
programirajo v programskem jeziku Logo, se učijo multimedije, oblikujejo
šolsko glasilo in se učijo o varni uporabi interneta. Rezultati so prikazani v
grafu na sliki 4.13.

Slika 4.13: Vsebinam s katerega področja dajete pri računalniškem krožku
prednost? (n = 73)
Tako kot pri fakultativnem pouku smo učitelje računalništva prosili, naj podajo svojo oceno o pomembnosti računalniškega krožka v računalniškem izobraževanju v osnovni šoli. Največ jih je menilo, da je računalniški krožek
pomemben (36,3 %), 34,9 % učiteljev je menilo, da je srednje pomemben,
21,2 %, da je zelo pomemben, in 5,5 %, da ni pomemben. Samo 2,1 % učiteljev je menilo, da računalniški krožek v računalniškem izobraževanju sploh
ni pomemben. Povprečna ocena pomembnosti je 3,7.
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Slika 4.14: Kako ocenjujete pomembnost računalniškega krožka v računalniškem izobraževanju v osnovni šoli? (n = 146)

4.4.3

Status računalništva in učiteljev računalništva

V tem sklopu, ki je sestavljen iz štirih vprašanj, smo želeli ugotoviti, kakšno
je mnenje učiteljev računalništva o statusu računalniškega izobraževanja v
osnovni šoli in o statusu računalniških predmetov ter o potrebi po morebitni
prenovi računalniškega izobraževanja.
Trditev 4: Status računalniških predmetov v osnovni šoli je ustrezen.
Graf na sliki 4.15 prikazuje, da se s trditvijo 4 ne strinja kar 43,8 % anketiranih učiteljev, 24 % pa se jih sploh ne strinja. S trditvijo se strinja 8,9
% anketiranih učiteljev, popolnoma strinja pa samo 3,4 % učiteljev. Neopredeljenih učiteljev je bilo 19,9 %. Aritmetična sredina vseh odgovorov o
strinjanju s trditvijo je 2,2.
Takšni rezultati kažejo na to, da učitelji status računalniških predmetov v
osnovni šoli večinoma ocenjujejo kot neustrezen.
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Slika 4.15: Status računalniških predmetov v osnovni šoli je ustrezen. (n =
146)
Zanimalo nas je tudi, kakšne so razlike v strinjanju s trditvijo 4 med učitelji
računalništva z različno izobrazbo.
Ničelna hipoteza: Med učitelji računalništva z različno izobrazbo ni razlik
v njihovem strinjanju s trditvijo 4.
Pogoji za hi-kvadrat preizkus so izpolnjeni. Vrednost hi-kvadrat preizkusa
statistično ni pomembna (χ̃2 =7,159; df=4; α=0,128), zato ničelno hipotezo
obdržimo.
Kot je razvidno iz Tabele 4.15, so se med učitelji računalništva v vzorcu
s trditvijo 4 najpogosteje strinjali ali popolnoma strinjali profesorji drugega
predmetnega področja (15,8 %), sledijo pa profesorji računalništva (13,2 %)
in učitelji z drugo izobrazbo (5,6 %).
Najpogosteje se med učitelji iz vzorca s trditvijo 4 niso strinjali ali sploh
niso strinjali tisti z drugo izobrazbo (77,8 %), sledijo pa profesorji računalništva (73,6 %) in profesorji drugega predmetnega področja (56,1 %).
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Tabela 4.15: Strinjanje s trditvijo 4 glede na izobrazbo (n = 146)
prof. rač.

Izobrazba
prof. dr. predmeta

druga

Sploh se ne strinjam/
Ne strinjam se

73,6 %
(39)

56,1 % 77,8 %
(32)
(28)

Neopredeljen

13,2 %
(7)

28,1 % 16,7 %
(16)
(6)

Strinjam se/
Popolnoma se strinjam

13,2 %
(7)

15,8 %
(9)

5,6 %
(2)

Skupaj

100 %
(53)

100 %
(57)

100 %
(36)

Trditev 5: V osnovnošolskem predmetniku bi moral obstajati obvezen predmet računalništva.
S trditvijo 5 se je popolnoma strinjalo 63,7 % anketiranih učiteljev, strinjalo 28,1 %, neopredeljenih pa je bilo 5,5 %. S trditvijo se ni strinjalo 2,1
% učiteljev, samo 0,7 % učiteljev pa se s trditvijo sploh ni strinjalo. Aritmetična sredina vseh odgovorov o strinjanju s trditvijo je 4,5.
Iz takšnih rezultatov lahko sklepamo, da večina učiteljev računalništva meni,
da bi moral v osnovnošolskem predmetniku obstajati obvezen predmet računalništva.

Slika 4.16: V osnovnošolskem predmetniku bi moral obstajati obvezen predmet računalništva. (n = 146)
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Nato smo preverili, kakšne so razlike v strinjanju s trditvijo 5 med učitelji
računalništva z različno izobrazbo.
Ničelna hipoteza: Med učitelji računalništva z različno izobrazbo ni razlik
v njihovem strinjanju s trditvijo 5.
Pogoji za hi-kvadrat preizkus niso izpolnjeni, zato uporabimo Kullbackov
2Î preizkus. Vrednost le-tega je statistično pomembna na ravni α=0,030
(2Î=10,711; df=4; α=0,030). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem
3 % trdimo, da se v osnovni množici med učitelji računalništva z različno
izobrazbo pojavljajo razlike glede njihovega strinjanja s trditvijo, da bi v
osnovnošolskem predmetniku moral obstajati obvezen predmet računalništva. Rezultate iz vzorca posplošimo na osnovno množico.
Tabela 4.16: Strinjanje s trditvijo 5 glede na izobrazbo (n = 146)
prof. rač.

Izobrazba
prof. dr. predmeta

druga

Sploh se ne strinjam/
Ne strinjam se

1,9 %
(1)

1,8 %
(1)

5,6 %
(2)

Neopredeljen

1,9 %
(1)

12,3 %
(7)

0%
(0)

Strinjam se/
Popolnoma se strinjam

96,2 %
(51)

86,2 % 94,4 %
(49)
(34)

Skupaj

100 %
(53)

100 %
(57)

100 %
(36)

Kot je razvidno iz Tabele 4.16, so se med učitelji računalništva v vzorcu s
trditvijo 5 najpogosteje strinjali ali popolnoma strinjali profesorji računalništva (96,2 %), sledijo pa učitelji z drugo izobrazbo (94,4 %) in profesorji
drugega predmetnega področja (86,2 %).
Najpogosteje se med učitelji iz vzorca s trditvijo 5 niso strinjali ali sploh
niso strinjali učitelji z drugo izobrazbo (5,6 %), sledijo profesorji računalništva (1,9 %) in profesorji drugega predmetnega področja (1,8 %).
Prav tako je bil delež neopredeljenih učiteljev v vseh kategorijah relativno
majhen. Največji delež neopredeljenih učiteljev računalništva v vzorcu so
predstavljali tisti z izobrazbo profesorja drugega predmetnega področja (12,3
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%), sledijo pa profesorji računalništva (1,9 %) in učitelji z drugo izobrazbo
(0 %).
Rezultati torej kažejo, da se učitelji z izobrazbo profesorja računalništva med
vsemi obravnavanimi skupinami najbolj strinjajo s tem, da bi bilo treba uvesti obvezen predmet s področja računalništva, najmanj pa se s tem strinjajo
profesorji drugega predmetnega področja.
Trditev 6: Računalniško izobraževanje v osnovni šoli je potrebno prenove.
Nato smo učitelje prosili naj podajo odgovor o tem, koliko se strinjajo s trditvijo, da je računalniško izobraževanje v osnovni šoli potrebno prenove. S
trditvijo se je popolnoma strinjalo 39 % anketiranih učiteljev, strinjalo 50,7
%, neopredeljenih pa je bilo 10,3 %. Noben učitelj ni izrazil nestrinjanja.
Aritmetična sredina vseh odgovorov o strinjanju s trditvijo je 4,3.

Slika 4.17: Računalniško izobraževanje v osnovni šoli je potrebno prenove.
(n = 146)
Prav tako nas je zanimalo, kakšne so razlike v strinjanju s trditvijo 6 med
učitelji računalništva z različno izobrazbo.
Ničelna hipoteza: Med učitelji računalništva z različno izobrazbo ni razlik
v njihovem strinjanju s trditvijo 6.
Pogoji za hi-kvadrat preizkus so izpolnjeni. Vrednost hi-kvadrat preizkusa
statistično ni pomembna (χ̃2 =0,214; df=2; α=0,899), zato ničelno hipotezo
obdržimo.
Kot je razvidno iz Tabele 4.17, so anketirani učitelji računalništva z različno
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izobrazbo izrazili zelo podobno strinjanje s trditvijo, da je računalniško izobraževanje v osnovni šoli potrebno prenove. V glavnem so se s to trditvijo
strinjali oziroma popolnoma strinjali. Največji delež teh je bil med učitelji
računalništva z drugo izobrazbo (91,7 %), sledijo pa profesorji drugega predmetnega področja (89,5 %) in profesorji računalništva (88,7 %).
Tabela 4.17: Strinjanje s trditvijo 6 glede na izobrazbo (n = 146)
prof. rač.

Izobrazba
prof. dr. predmeta

druga

0%
(0)

0%
(0)

0%
(0)

Neopredeljen

11,3 %
(6)

10,5 %
(6)

8,3 %
(3)

Strinjam se/
Popolnoma se strinjam

88,7 %
(47)

89,5 % 91,7 %
(51)
(33)

Skupaj

100 %
(53)

100 %
(57)

Sploh se ne strinjam/
Ne strinjam se

100 %
(36)

Nato nas je zanimalo mnenje anketirancev o statusu učiteljev računalništva.
Trditev 7: Status učiteljev računalništva v osnovni šoli je ustrezno urejen.
S trditvijo 7 se ni strinjalo 39,7 % anketiranih učiteljev računalništva, 34,9
% pa se sploh ni strinjalo. Strinjalo se je 10,3 % anketirancev, nobeden pa
ni izrazil popolnega strinjanja. Neopredeljenih je bilo 15,1 %. Aritmetična
sredina vseh odgovorov o strinjanju s trditvijo je 2,0.
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Slika 4.18: Status učiteljev računalništva v osnovni šoli je ustrezno urejen.
(n = 146)
Preverili smo tudi, kakšne so razlike v strinjanju učiteljev računalništva s
trditvijo 7 glede na njihovo zaposlenost in delovno dobo.
Ničelna hipoteza: Med učitelji računalništva z različno stopnjo zaposlenosti ni razlik v njihovem strinjanju s trditvijo 7.
Pogoji za hi-kvadrat preizkus niso izpolnjeni, zato uporabimo Kullbackov
2Î preizkus. Vrednost le-tega je statistično pomembna na ravni α=0,034
(2Î=13,649; df=6; α=0,034). Ničelno hipotezo zavrnemo ter s stopnjo tveganja 3,4 % trdimo, da se v osnovni množici med učitelji računalništva z
različno stopnjo zaposlenosti pojavljajo razlike glede njihovega strinjanja s
trditvijo, da je status učiteljev računalništva v osnovni šoli ustrezno urejen.
Rezultate iz vzorca posplošimo na osnovno množico.
Iz rezultatov, predstavljenih v Tabeli 4.18, je razvidno, da se s trditvijo 7
najpogosteje sploh niso strinjali ali niso strinjali učitelji računalništva z manj
kot polovično zaposlenostjo (71,8 %), sledijo pa tisti s polovično ali več kot
polovično in manj kot tričetrtinsko zaposlenostjo (75 %), nato tisti s polno
zaposlenostjo (73,3 %) in tisti s tričetrtinsko ali več kot tričetrtinsko in manj
kot polno zaposlenostjo (63,7 %).
Največ tistih, ki so se s trditvijo strinjali, je med tistimi s tričetrtinsko ali več
kot tričetrtinsko in manj kot polno zaposlenostjo (36,4 %), sledijo pa tisti s
polno zaposlenostjo (11,1 %), nato tisti z manj kot polovično zaposlenostjo
(3 %), med tistimi s polovično ali več kot polovično in manj kot tričetrtinsko
zaposlenostjo pa se s trditvijo 7 ni popolnoma strinjal ali strinjal noben an-
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ketiranec.
Tabela 4.18: Strinjanje s trditvijo 7 glede na stopnjo zaposlenosti
Stopnja zaposlenosti
≥ 12
< 21
polna
≥ 43
Sploh se ne strinjam/
Ne strinjam se

73,3 %
(66)

63,6 %
(7)

75 % 81,8 %
(9)
(27)

Neopredeljen

15,6 %
(14)

0%
(0)

25 % 15,2 %
(3)
(5)

Strinjam/ se
Popolnoma se strinjam

11,1 % 36,4 %
(10)
(4)

Skupaj

100 %
(90)

100 %
(11)

0%
(0)

3%
(1)

100 %
(12)

100 %
(33)

Prav tako smo preverili razlike v strinjanju s trditvijo 7 glede na delovno
dobo učiteljev. S tem namenom smo jih razvrstili v tri skupine: od 0 do 13
let, od 14 do 27 let in od 28 do 41 let delovne dobe.
Ničelna hipoteza: Med učitelji računalništva z različno delovno dobo ni
razlik v njihovem strinjanju s trditvijo 7.
Pogoji za hi-kvadrat preizkus niso izpolnjeni, zato uporabimo Kullbackov
2Î preizkus. Vrednost le-tega statistično ni pomembna (2Î=1,214; df=4;
α=0,876), zato ničelno hipotezo obdržimo.
Glede na rezultate, predstavljene v Tabeli 4.19, vidimo, da se med učitelji
računalništva v vzorcu s trditvijo 7 najpogosteje niso strinjali ali sploh niso
strinjali tisti z manj kot 14 let delovne dobe (75,7 %), sledijo tisti z 28 ali
več let delovne dobe (75 %) in tisti z od 14 do 27 let delovne dobe (72,5 %).
S trditvijo 7 se je strinjalo največ tistih učiteljev računalništva iz vzorca z
delovno dobo od 14 do 27 let (12,5 %), sledijo tisti z manj kot 14 let delovne
dobe (10,8 %) in tisti z 28 ali več let delovne dobe (6,2 %).

4.4. REZULTATI

70

Tabela 4.19: Strinjanje s trditvijo 7 glede na delovno dobo (n = 146)
Delovna doba (leta)
od 0 do 13 od 14 do 27 28 ali več

4.4.4

Sploh se ne strinjam/
Ne strinjam se

75,7 %
(56)

72,5 %
(29)

75 %
(24)

Neopredeljen

13,5 %
(10)

15 %
(6)

18,8 %
(6)

Strinjam se/
Popolnoma se strinjam

10,8 %
(8)

12,5 %
(5)

6,2 %
(2)

Skupaj

100 %
(74)

100 %
(40)

100 %
(32)

Računalniška tekmovanja in izobraževanje učiteljev računalništva

Pri računalniških tekmovanjih nas je zanimalo predvsem, katerih tekmovanj
se učitelji udeležujejo kot mentorji in kakšno je njihovo mnenje o pomenu
tekmovanj v računalniškem izobraževanju.
Na vprašanje na katerih tekmovanjih s področja računalništva sodelujejo kot
mentorji, so učitelji lahko podali več možnih odgovorov. Na izbiro so bili
odgovori Bober, Računalniški pokal LOGO in Tekmovanje iz znanja računalništva – programiranje za osnovne šole. Prav tako so lahko učitelji izbrali
tudi odgovor Drugo in sami napisali ime tekmovanja oziroma da se tekmovanj
v vlogi mentorja ne udeležujejo. Rezultati v grafu na sliki 4.19 kažejo, da je
bil najpogostejši odgovor Bober, ki se ga udeležuje 67,8 % vseh anketiranih
učiteljev, Tekmovanje iz znanja računalništva – programiranje za osnovne
šole 8,2 % anketirancev in Računalniškega pokala LOGO 6,8 %. Možnost
Drugo je izbralo 33,6 % anketirancev. Med temi odgovori je najpogostejši,
da se tekmovanj ne udeležujejo, ki ga je podalo 17,1 % anketiranih učiteljev.
Med preostalimi odgovori se pojavljajo različna tekmovanja, kot so Robobum (2,1 %), First Lego League (2,1 %), Tekmovanje iz robotike za osnovne
šole (2,1 %) in posamezni odgovori: Hour of Code, Tekmovanje v digitalni
fotografiji in šolsko tekmovanje v animacijah v PowerPointu.
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Slika 4.19: Na katerih izmed naslednjih tekmovanj s področja računalništva
sodelujete kot mentor? (več možnih izbir) (n = 146)
Trditev 8: Računalniška tekmovanja imajo pozitiven vpliv na računalniško
izobraževanje.
S trditvijo 8 se je strinjalo 50,7 % anketiranih učiteljev računalništva, 15,8 %
se je popolnoma strinjalo, 28,1 % pa je bilo neopredeljenih. S trditvijo se ni
strinjalo 4,1 % anketirancev, 1,4 % pa se jih sploh ni strinjalo. Aritmetična
sredina vseh odgovorov o strinjanju s trditvijo je 3,8.
Večina anketiranih učiteljev je torej mnenja, da imajo računalniška tekmovanja pozitiven vpliv na računalniško izobraževanje. V nadaljevanju smo
analizirali razlike v strinjanju s trditvijo 8 glede na izobrazbo učiteljev računalništva.

Slika 4.20: Računalniška tekmovanja imajo pozitiven vpliv na računalniško
izobraževanje. (n = 146)
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Ničelna hipoteza: Med učitelji računalništva z različno izobrazbo ni razlik
v njihovem strinjanju s trditvijo 8.
Pogoji za hi-kvadrat preizkus niso izpolnjeni, zato uporabimo Kullbackov
2Î preizkus. Vrednost le-tega je statistično pomembna na ravni α=0,029
(2Î=10,768; df=4; α=0,029). Ničelno hipotezo zavrnemo ter s stopnjo tveganja 2,9 % trdimo, da se v osnovni množici med učitelji računalništva z različno
izobrazbo pojavljajo razlike glede njihovega strinjanja s trditvijo, da imajo
računalniška tekmovanja pozitiven vpliv na računalniško izobraževanje. Rezultate iz vzorca posplošimo na osnovno množico.
Kot je razvidno iz Tabele 4.20, so se med učitelji računalništva v vzorcu
s trditvijo 8 najpogosteje strinjali ali popolnoma strinjali profesorji računalništva (75,7 %), sledijo profesorji drugega predmetnega področja (64,9 %) in
učitelji z drugo izobrazbo (55,6 %).
Najpogosteje se med učitelji iz vzorca se s trditvijo 8 niso strinjali ali sploh
niso strinjali učitelji z drugo izobrazbo (13,9 %), sledijo pa profesorji drugega
predmetnega področja (5,3 %) in profesorji računalništva (0 %).
Največji delež neopredeljenih učiteljev računalništva v vzorcu je bil med tistimi z drugo izobrazbo (30,6 %), sledijo profesorji drugega predmetnega
področja (29,8 %) in profesorji računalništva (24,5 %).
Tabela 4.20: Strinjanje s trditvijo 8 glede na izobrazbo (n = 146)
prof. rač.
Sploh se ne strinjam/
Ne strinjam se

Izobrazba
prof. dr. predmeta

druga

0%
(0)

5,3 % 13,9 %
(3)
(5)

Neopredeljen

24,5 %
(13)

29,8 % 30,6 %
(17)
(11)

Strinjam se/
Popolnoma se strinjam

75,5 %
(40)

64,9 % 55,6 %
(37)
(20)

Skupaj

100 %
(53)

100 %
(57)

100 %
(36)

Pri strokovnih izobraževanjih nas je najprej zanimalo, koliko se jih učitelji
računalništva udeležujejo. Zato smo učiteljem zastavili vprašanje, koliko stro-
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kovnih izobraževanj so se udeležili v zadnjih dveh letih. Med anketiranimi
učitelji se jih je največ (38,4 %) udeležilo več kot treh, 12,3 % treh, 28,1 %
dveh in 21,1 % enega izobraževanja.

Slika 4.21: Koliko strokovnih izobraževanj ste se udeležili v zadnjih dveh
letih? (n = 146)
Enako vprašanje smo zastavili tudi za obdobje zadnjih pet let. Med anketiranimi učitelji se jih je v zadnjih petih letih največ (70,5 %) udeležilo več
kot treh, 11 % treh, 8,2 % dveh in 10,3 % enega izobraževanja. Ti rezultati
kažejo na to, da se večina učiteljev računalništva redno udeležuje strokovnih
izobraževanj.

Slika 4.22: Koliko strokovnih izobraževanj ste se udeležili v zadnjih petih
letih? (n = 146)
Nato nas je zanimalo, kakšno je mnenje učiteljev računalništva o morebitnih
težavah na področju dodatnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja
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učiteljev računalništva v osnovni šoli. Na izbiro so bile možnosti Premalo razpisanih izobraževanj, Neodobravanje ravnateljev, Finančne ovire, Neustrezne
teme izobraževanj in Drugo z možnostjo vnosa lastnih odgovorov. Možno je
bilo izbrati več odgovorov.

Slika 4.23: Katere so po vašem mnenju težave na področju dodatnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja učiteljev računalništva v osnovni šoli?
(več možnih izbir) (n = 140)
Odgovori učiteljev si po pogostosti sledijo v naslednjem vrstnem redu: Finančne ovire (59,3 %), Neustrezne teme izobraževanj (37,1 %), Premalo razpisanih izobraževanj (33,6 %), Drugo (25 %) in Neodobravanje ravnateljev
(10 %). Med vnesenimi odgovori je najpogosteje omenjeno pomanjkanje
časa (4,3 %), omenjene pa so tudi težave in ovire, kot so izobraževanja slabe
kakovosti, vsebine, ki niso povezane z učnim načrtom, oddaljenost krajev
izobraževanja in nezainteresiranost učiteljev.

Poglavje 5
Zaključek
Ugotovili smo, da se največji delež učiteljev računalništva (45,2 %) strinja
ali popolnoma strinja, 25,4 % učiteljev pa ne strinja ali sploh ne strinja s trditvijo, da so vsebine obveznega izbirnega predmeta Računalništvo ustrezne
in primerno zahtevne ter da ne obstajajo razlike v strinjanju s to trditvijo
med učitelji računalništva različne starosti in z različno izobrazbo.
Poleg tega smo ugotovili, da večina učiteljev računalništva pri izvajanju obveznega izbirnega predmeta Računalništvo večinoma sledi učnemu načrtu,
izbirne vsebine iz učnega načrta pa jih največ obravnava samo občasno. Kot
razloga za neobravnavanje teh vsebin so najpogosteje navajali pomanjkanje
časa in nezainteresiranost učencev.
Večina učiteljev torej pri obveznem izbirnem predmetu Računalništvo večino
časa obravnava samo obvezne vsebine, ki so skoraj v celoti s področja računalniške pismenosti. Da bi bil vsebinsko predmet in tudi celotno računalniško
izobraževanje bolj uravnoteženo, bi bilo smiselno razmisliti o uvedbi obveznih
vsebin s področja računalniških konceptov, programiranja in informacijskih
tehnologij v učni načrt obveznega izbirnega predmeta Računalništvo.
Podobno kot pri obveznem izbirnem predmetu se je večina opredeljenih učiteljev računalništva strinjala, da so vsebine neobveznega izbirnega predmeta
Računalništvo ustrezne in primerno zahtevne. Največji delež učiteljev (41,6
%) je bil sicer neopredeljen, kar je najverjetneje posledica tega, da se večina
učiteljev še ni pobližje spoznala z novim predmetom, saj se v šolskem letu
2014/2015 izvaja prvič. Med anketiranimi učitelji računalništva je bilo tistih, ki dejansko izvajajo predmet, 32 %. Ugotovili smo, da med učitelji
računalništva z različno starostjo in izobrazbo ne obstajajo razlike v njihovem strinjanju s to trditvijo.
Glede na to, da neobvezni izbirni predmet Računalništvo vsebinsko zelo do75
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bro dopolnjuje celoten sistem računalniškega izobraževanja v osnovni šoli
pri nas z vsebinami s področja računalniških konceptov in programiranja,
je ključnega pomena, da se za njegovo izvajanje v prihodnosti motivira in
usposobi čim več učiteljev računalništva. Glede na status predmeta bo treba
o prednostih takšnega računalniškega izobraževanja seznaniti tudi starše in
učence, da se bodo v čim večji meri odločali zanj.
Večina učiteljev računalništva ima dobro mnenje o uvedbi neobveznega izbirnega predmeta Računalništvo, saj se je kar 64,8 % anketiranih strinjalo
ali popolnoma strinjalo s trditvijo, da je bila uvedba novega predmeta pozitivna sprememba v računalniškem izobraževanju v slovenskih osnovnih šolah.
Ugotovili smo, da med učitelji z izobrazbo profesor računalništva in učitelji s
kakšno drugo izobrazbo obstajajo razlike glede strinjanja s to trditvijo. Prvi
se s trditvijo 21,3 % pogosteje strinjajo ali popolnoma strinjajo in so tudi
redkeje neopredeljeni. Iz tega sklepamo, da imajo učitelji računalništva z
izobrazbo profesor računalništva na uvedbo neobveznega izbirnega predmeta
Računalništvo bolj pozitiven pogled kot učitelji z drugo izobrazbo. Ničelna
hipoteza je bila zavrnjena s 3,6 % tveganja.
Pri oceni lastne strokovne usposobljenosti za izvajanje neobveznega izbirnega predmeta Računalništvo je 64 % anketiranih učiteljev podalo oceno
dobro usposobljen ali popolnoma usposobljen. To kaže na to, da večina učiteljev računalništva meni, da je njihova strokovna usposobljenost primerna
za izvajanje novega predmeta. Pri analizi razlik glede omenjene ocene strokovne usposobljenosti smo ugotovili, da so učitelji računalništva z izobrazbo
profesor računalništva 22,6 % pogosteje svojo strokovno usposobljenost ocenjevali z oceno dobro usposobljen ali popolnoma usposobljen kot učitelji s
kakšno drugo izobrazbo, 4 % redkeje z oceno slabo usposobljen ali popolnoma
neusposobljen in 20,1 % redkeje z oceno delno usposobljen. Učitelji računalništva z izobrazbo profesor računalništva svojo strokovno usposobljenost za
poučevanje neobveznega izbirnega predmeta Računalništvo torej ocenjujejo
bolje kot drugi učitelji. Ničelna hipoteza je bila zavrnjena s 4 % tveganja.
Ugotovili smo, da fakultativni pouk računalništva izvaja zgolj 24 % učiteljev računalništva in da večina učiteljev pri fakultativnem pouku računalništva daje poudarek vsebinam s področja uporabe programske opreme (60
%), samo 17,1 % pa vsebinam s področja računalniških konceptov in 14,3
% programiranju. Učitelji računalništva sicer najpogosteje pomembnost fakultativnega pouka ocenjujejo kot srednje pomemben (34,9 %) in pomemben
(33,6 %).
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Računalniški krožek izvaja več in sicer kar 50 % učiteljev računalništva.
Največ učiteljev računalništva pa tudi pri izvajanju računalniškega krožka
namenja največji poudarek vsebinam s področja uporabe programske opreme
(39,7 %), sledijo programiranje s 27,4 % in računalniški koncepti s 16,4 %.
Pomembnost računalniškega krožka največ učiteljev ocenjuje kot pomemben
(36,3 %) in srednje pomemben (34,9 %).
Glede na to, da je učni načrt obveznega izbirnega predmeta Računalništvo
zelo izrazito usmerjen k računalniškemu opismenjevanju, bi bilo bolje, da
učitelji pri fakultativnem pouku računalništva in računalniškem krožku izkoristijo priložnost za obravnavo več vsebin s področja računalniških konceptov,
programiranja in drugih vsebin, ki niso del računalniškega opismenjevanja.
V prihodnosti bi bilo dobro, če bi učitelje računalništva bolj spodbujali k
temu, da te vsebine postavijo nekoliko bolj v ospredje vsaj pri takšnih oblikah računalniškega izobraževanja, kjer niso omejeni z učnim načrtom.
Zelo izrazita mnenja so učitelji računalništva izrazili pri trditvah, ki zadevajo status računalništva in učiteljev računalništva. Kar 67,8 % se jih ni
strinjalo ali sploh ni strinjalo s trditvijo, da je status računalniških predmetov v osnovni šoli ustrezen, tistih, ki so se strinjali ali popolnoma strinjali,
pa je bilo zgolj 12,3 %. Učitelji torej status računalniških predmetov v večini
ocenjujejo kot neustrezen. Razlik v strinjanju s to trditvijo med učitelji z
različno izobrazbo nismo ugotovili.
S trditvijo, da bi v osnovnošolskem predmetniku moral obstajati obvezen
predmet računalništva, se je strinjalo ali popolnoma strinjalo kar 91,7 % učiteljev. Med učitelji računalništva z različno izobrazbo smo ugotovili razlike
v strinjanju s to trditvijo, in sicer se s trditvijo najbolj strinjajo učitelji z
izobrazbo profesorja računalništva, sledijo učitelji z drugo izobrazbo in nazadnje profesorji drugega predmetnega področja. Ničelna hipoteza je bila
zavrnjena s 3 % tveganja.
Podobno izrazito strinjanje smo ugotovili tudi pri trditvi, da je računalniško
izobraževanje v osnovni šoli potrebno prenove. S to trditvijo se je strinjalo
ali popolnoma strinjalo 89,7 % učiteljev. Prav tako je bilo izraženo strinjanje
podobno v vseh treh obravnavanih skupinah učiteljev z različno izobrazbo.
Razlik med njimi nismo ugotovili.
Razvidno je torej, da večina učiteljev računalništva ni zadovoljna s statusom
računalniških predmetov in si želi sprememb. Zelo izrazito podpirajo mnenje, da je računalniško izobraževanje potrebno prenove, in predvsem, da bi
v osnovnošolskem predmetniku moral obstajati obvezen predmet računalništva.
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Prav tako se večina anketiranih učiteljev (74,6 %) ni strinjala ali sploh ni
strinjala s trditvijo, da je status učiteljev računalništva ustrezno urejen.
Ugotovili smo, da obstajajo razlike v strinjanju s to trditvijo med učitelji
računalništva z različno stopnjo zaposlenosti. Pričakovano so največje nestrinjanje s to trditvijo izrazili tisti z najnižjo stopnjo zaposlenosti (manj kot
polovična zaposlenost). Rezultati tudi kažejo, da se s tem, da imajo učitelji
računalništva v osnovni šoli ustrezno urejen status, učitelji z nižjo stopnjo
zaposlenosti strinjajo manj kot tisti z višjo stopnjo zaposlenosti. Ničelna hipoteza je bila zavrnjena s 3,4 % tveganja. Razlik v strinjanju s trditvijo, da
imajo učitelji računalništva v osnovni šoli ustrezno urejen status, med učitelji
računalništva z različno delovno dobo nismo ugotovili.
Pri vprašanju o tem, na katerih tekmovanjih s področja računalništva sodelujejo kot mentorji, je bil najpogostejši odgovor tekmovanje Bober, ki se
ga udeležuje kar 67,8 % anketiranih učiteljev, tekmovanja Programiranje za
osnovne šole se udeležuje 8,2 %, računalniškega pokala LOGO pa 6,8 % anketiranih učiteljev. Takšni rezultati so vsekakor spodbudni, saj se kar 82,9
% anketiranih učiteljev v vlogi mentorja udeležuje vsaj enega tekmovanja v
znanju računalništva. V primerjavi z rezultati raziskave iz leta 2010, v kateri
je Gerlič ugotavljal, da se večina šol ne udeležuje tekmovanj iz znanja računalništva, gre vsekakor za velik napredek na tem področju.
Takšen pozitiven odnos do tekmovanj iz znanja računalništva se kaže tudi
v strinjanju s trditvijo, da imajo le-ta pozitiven vpliv na računalniško izobraževanje, s katero se je strinjalo ali popolnoma strinjalo 66,5 % anketiranih učiteljev, 28,1 % pa jih je bilo neopredeljenih. Ugotovili smo razlike
v strinjanju s to trditvijo med učitelji računalništva z različno izobrazbo.
Najpogosteje so se s trditvijo strinjali učitelji z izobrazbo profesorja računalništva (75,7 %), sledijo pa profesorji drugega predmetnega področja (64,9
%) in učitelji z drugo izobrazbo (55,6 %). To pomeni, da se med učitelji
računalništva s tem, da imajo računalniška tekmovanja pozitiven vpliv na
računalniško izobraževanje, najbolj strinjajo tisti z izobrazbo profesorja računalništva, najmanj pa tisti z drugo izobrazbo. Prav tako imajo glede te
trditve prvi najbolj, slednji pa najmanj jasno opredeljeno mnenje. Ničelna
hipoteza je bila zavrnjena s 2,9 % tveganja.
Prav tako so spodbudni podatki o tem, koliko so se v zadnjih dveh oziroma zadnjih petih letih učitelji računalništva udeleževali strokovnih izobraževanj. V
zadnjih dveh letih se je največ anketiranih učiteljev, in sicer 38,4 %, udeležilo
več kot treh, 28,1 % dveh, 21,1 % enega in 12,3 % treh izobraževanj. V za-
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dnjih petih letih se je več kot treh izobraževanj udeležilo kar 70,5 %, treh 11
%, enega 10,3 % in dveh 8,2 % anketiranih učiteljev računalništva. Zbrani
podatki torej kažejo na to, da se večina učiteljev računalništva aktivno dodatno strokovno izobražuje. Pri vprašanju o tem, katere težave opažajo na
področju dodatnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja učiteljev računalništva v osnovni šoli, je bil najpogosteje izbran odgovor finančne težave,
ki ga je izbralo 59,3 % anketiranih učiteljev, 37,1 % anketiranih učiteljev pa
je kot težavo izpostavilo neustrezne teme izobraževanj. 33,6 % anketiranih
učiteljev je bilo mnenja, da je razpisanih izobraževanj premalo, 10 % pa je
kot težavo izpostavilo neodobravanje ravnateljev. Med drugimi odgovori so
učitelji navajali tudi pomanjkanje časa, vsebine, ki nimajo povezave z učnim
načrtom, oddaljenost krajev izobraževanja in slabo kakovost izobraževanj.
Glede na to, da teme izobraževanj, razpisanih za šolsko leto 2014/2015, v
okviru programa KATIS večinoma niso s področja gole računalniške pismenosti, temveč so v ospredju teme, kot so programiranje, podatkovne strukture, uporaba tablic in pametnih telefonov, robotika in računalništvo brez
računalnika, in glede na to, da pri poučevanju večina učiteljev daje poudarek
uporabi programske opreme, je razumljivo, da je več kot tretjina anketiranih
učiteljev kot težavo izpostavila neustrezne teme izobraževanj. Takšni rezultati kažejo, da bi bilo treba učitelje računalništva v osnovni šoli učinkoviteje
seznanjati z novostmi na področju računalniškega izobraževanja in jim poskušati približati tudi računalniške koncepte, programiranje in informacijsko
tehnologijo. Poleg tega bi bilo treba vsebine s teh področij jasneje umestiti v
učne načrte in ponuditi navodila in podporo za učitelje ter ustrezna gradiva
za učence.
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Dagienė, V. (2011). Informatics Education for New Millennium Learners.
Informatics in Schools: Contributing to 21st Century Education - 5th
International Conference on Informatics in Schools: Situation, Evolution and Perspectives. Springer-Verlag Berlin.
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