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POVZETEK 

Sodobni osnovnošolski kurikuli za računalništvo poudarjajo, da je pomembno pri učencih 

razvijati način razmišljanja, s katerim uspešno rešujejo probleme. Takemu načinu razmišljanja 

rečemo računalniško razmišljanje. Računalniško razmišljanje je temeljna veščina za vsakogar, 

ne samo za učence, ki se učijo računalništvo. 

V teoretičnem delu diplomske naloge smo opisali, kaj je problemsko učenje, na kakšen način 

poteka, kako ga opredeljujejo različne teorije učenja in kakšna je njegova vloga pri razvijanju 

računalniškega razmišljanja pri učencih. V empiričnem delu smo oblikovali problemsko 

zasnovane aktivnosti, ki jih bodo učitelji lahko uporabili pri poučevanju predmeta 

računalništvo. Aktivnosti pokrivajo zadane učne cilje iz sklopa Programi v Učnem načrtu za 

neobvezni izbirni predmet računalništvo. Pri tem smo izdelali naloge, ki smo jih uporabili pri 

izvedbi učne ure. Učna ura je bila izvedena pri računalniškem krožku v tretjem razredu osnovne 

šole. Udeleženih je bilo devet učencev. Med reševanjem nalog je potekalo opazovanje 

(pilotiranje). Opazovali smo, če so učenci imeli med reševanjem nalog težave z razumevanjem. 

Osredotočili smo se na razumevanje navodil in razumevanje nalog kot celote, ali so učenci 

razumeli podane ukaze in med reševanjem usvojili zastavljene učne cilje. Povratne informacije 

smo pridobili z metodo nestandardiziranega vprašalnika. 

Tovrstnih gradiv na tem področju še ni bilo izdelanih, saj se predmet izvaja šele eno leto. 

Pripravljene aktivnosti bodo lahko uporabljali učitelji, ki se na novo soočajo z neobveznim 

izbirnim predmetom računalništvo v drugem triletju osnovne šole ali znotraj interesnih 

dejavnosti z namenom, da bi razvijali računalniško razmišljanje. 

 

Ključne besede: 

Problemski pouk, računalniško razmišljanje, problemsko zasnovane aktivnosti, neobvezni 

izbirni predmet računalništvo



ABSTRACT 

Modern primary school curricula for Computer Science accent that is important for pupils to 

develop a way of thinking which help them at solving problems. Such way of thinking we say 

computational thinking. Computational thinking is a fundamental skill for everyone, not just 

for students who are learning computing. 

In the theoretical part of diploma thesis we presented what problem-solved learning is, how it 

takes place and how to define different theories of learning. In the empirical part, we formed 

problem-based assignments that teachers can use at Computer Science courses. The tasks 

contain course objectives of assembly Programs from the curriculum for the optional elective 

subject Computer Science. Prepared assignments were used in carrying out lessons. The lesson 

was conducted in the third grade of elementary school. The activities attended nine students. 

Observation was conducted during the solving of assignments. We observed when students had 

trouble with understanding while solving tasks. We have focused on understanding the 

instructions and functions as a whole, and if students understood the given commands and if 

during solving them they mastered the learning objectives. The feedback was obtained with the 

method of non-standardized questionnaire. 

Such material in this area has not yet been made, because the subject has been performed for 

only one year. Prepared activities could be used by teachers who are faced with a new optional 

computer course in the second three-year cycle of primary school or within extracurricular 

activities to develop computational thinking. 
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1 UVOD 

Cilj in zahteva vsakega izobraževalnega sistema je, da učenci pridobijo znanje, ki je dolgoročno 

in uporabno. Ta zahteva je bila že zelo zgodaj povod za psihologe in strokovnjake na 

posameznih področjih, da so začeli iskati načine poučevanja, ki bi bili učinkoviti in bi 

izpolnjevali zahtevane pogoje. Že zelo zgodaj so prišli do ugotovitev, da morajo biti učenci 

aktivni elementi v procesu poučevanja, kar sta zagovarjali tudi teoriji konstruktivizma in 

kognitivizma. Kljub različnim raziskavam in utemeljitvam na tem področju je v praksi zelo 

malo učiteljev izhajalo iz tovrstnih teorij. Zelo dolgo je bilo poučevanje zasnovano na 

tradicionalnih pristopih, ki niso bili vedno najbolj učinkoviti. Do prvih zametkov sprememb na 

tem področju je prišlo po prehodu na 21. stoletje. 

Tehnologija se je razvijala, napredovala in povzročala spremembe na različnih področjih 

človekovega življenja, med drugim tudi na področju izobraževanja. Enaindvajseto stoletje je 

tudi kriterij, po katerem Prensky deli ljudi v dve skupini: digitalni imigranti (ang. digital 

immigrants) in digitalni domorodci (ang. digital native). Digitalni domorodci so tisti, ki so se 

rodili v svet, obdan s produkti moderne tehnologije in so z njo rasli. Za digitalne domorodce 

velja, da je jezik računalnika, video igre in interneta njihov naravni jezik. Vse te novosti pa so 

sabo prinesle tudi spremembe na intelektualnem nivoju. Dr. Bruce D. Perry je dejal, da različne 

izkušnje vodijo do drugačnih možganskih struktur (Prensky, 2001). Posledično se je vsem 

novostim potrebno prilagoditi tudi na področju poučevanja. Poleg spretne uporabe tehnologij, 

ki je samoumevna za digitalne domorodce, prihaja do sprememb in prilagoditev na 

kurikularnem področju.  

Sodobni osnovnošolski kurikuli za računalništvo poudarjajo, da je pomembno pri učencih 

razvijati način razmišljanja, s katerim uspešno rešujejo probleme. Tak način razmišljanja 

imenujemo računalniško razmišljanje. Kompetenca uspešnega reševanja problemov učencem 

omogoča, da niso zgolj pasivni uporabniki računalniških produktov, ampak postanejo 

inovativni snovalci novih tehnologij. Prav tako je pomembno učence navajati k samostojnosti, 

samoiniciativnosti in zaupanju vase ter jih spodbujati, da so kreativni in inovativni. 

Da bi učenci lahko uspešno reševali računalniško zasnovane probleme, usvojili želene 

kompetence ter bili bolj konkurenčni na področju računalništva, je prišlo do sprememb tudi v 

slovenskem šolskem sistemu. S šolskim letom 2014/2015 je bil v drugem triletju osnovne šole 

razpisan neobvezni izbirni predmet računalništvo. Učni načrt predmeta računalništvo vsebuje 

tematske sklope: Algoritmi, Programi, Podatki in Reševanje problemov. Tematski sklop 
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Programiranje temelji na spodbujanju razvoja algoritmičnega razmišljanja pri učencih, ki je 

poleg evalvacije, dekompozicije, abstrakcije in generalizacije eden temeljnih konceptov 

računalniškega razmišljanja (Curzon, Dorling, Ng, Selby, Woollard, 2014). Zahteva predvsem 

logično razmišljanje, ki učencem na tej stopnji pogosto predstavlja težavo, zato jim morajo biti 

osnovni pojmi programiranja predstavljeni preko ustrezno pripravljenih aktivnosti. Poleg 

ustreznih aktivnosti je potrebna tudi dobra zasnovanost učnega procesa, na kar vpliva izbira 

tehnik in metod poučevanja. Tehnike in metode izbira učitelj glede na zastavljene cilje 

poučevanja. Pouk lahko poteka večinoma vodeno, lahko pa učitelj z drugimi pristopi spodbuja 

samostojno in kritično razmišljanje ter kreativnost učencev. Eden izmed pristopov, ki ga učitelji 

lahko izberejo, je problemsko učenje. Dr. Don Woods ga je utemeljil kot vsako učno okolje, 

kjer problem usmerja učence. Učno okolje mora biti zasnovano tako, da so učenci seznanjeni s 

problemom. Če ga želijo uspešno rešiti, morajo najprej usvojiti novo znanje (Woods, b. d.). 

Tovrstni pristop omogoča, da je ohranitev naučene vsebine dolgoročna, učenci imajo nadzor 

nad lastnim učenjem in pridobijo sposobnost kritičnega vrednotenja lastnega znanja. 

Osrednja tema diplomske naloge je problemsko učenje in v skladu s tovrstnim učnim pristopom 

smo tudi izdelali aktivnosti. Ker se predmet izvaja prvo leto, na tem področju še ni veliko 

gradiv, ki so ustrezna in primerna. Oblikovane aktivnosti so problemsko zasnovane. Cilj je 

spodbujanje razvoja algoritmičnega in abstraktnega razmišljanja pri učencih. Vključujejo 

motivacijske elemente, ki učencem predstavljalo izziv.  
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2 TEORIJE UČENJA IN PROBLEMSKO UČENJE IN 

POUČEVANJE 

 »Učenje je vsaka sprememba v vedenju, informiranosti, razumevanju, stališčih, spretnostih ali 

zmožnostih, ki je trajna in ki je ne moremo pripisati fizični rasti ali razvoju podedovanih 

vedenjskih vzorcev.« (UNESCO/ISCED, b. d.) 

Danes obstaja veliko različnih teorij, na katerih temelji učni proces. V diplomskem delu se 

bomo osredotočili na teoriji, na katerih je osnovano problemsko učenje: kognitivizem in 

konstruktivizem.  

2.1 KOGNITIVIZEM 

Kognitivizem je smer v izobraževanju, ki zagovarja pomen aktivne udeležbe učencev v procesu 

učenja nasproti pasivni absorpciji znanja iz knjig in učbenikov. Utemeljitelj in začetnik teorije 

kognitivizma je švicarski psiholog Jean Piaget. 

Piagetova teorija temelji na tem, da morajo učenci sami konstruirati svoje znanje. Učitelji z 

opazovanjem učencev med učnim procesom dobijo vpogled v njihove zmožnosti in učne 

navade. Kognitivistični učitelji učenje obravnavajo kot rezultat učenčevega osmišljanja sveta. 

Načini učenčevega razmišljanja, znanje, pričakovanja, občutki ter interakcije z okoljem in 

drugimi pomembno vplivajo na način učenja in izbor vsebin. Na podlagi tega učitelji pripravijo 

naloge, ki so učencem izziv. Učenci so pri reševanju problemov aktivni in s tem je učni proces 

produktivnejši. Prav tako je zaželeno, da so učenci vključeni v socialno okolje, opazujejo ostale, 

kako rešujejo probleme, in s tem širijo lastna obzorja (Woolfolk, 2002).  

Drugi pomemben vidik kognitivizma je ponotranjenje znanja na podlagi lastnih izkušenj. 

Ljudje se med odraščanjem spreminjamo in razvijamo svoje mišljenje. Ves čas se nekaj učimo 

in s tem bogatimo naše znanje. Do sprememb prihaja, ker ves čas poskušamo osmišljati svet 

okoli sebe. Na naše mišljenje pa vplivajo različni dejavniki, ki so med seboj v interakciji. Štirje 

dejavniki, ki jih je določil Piaget (Woolfolk, 2002):  

 BIOLOŠKA MATURACIJA – je eden zelo pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na 

posameznikov pogled na svet. Vsak posameznik se rodi z določenimi genskimi 

lastnostmi, ki ga spremljajo skozi življenje. Na tovrstne lastnosti okolica težko vpliva. 

Pomembno je, da skrbniki otroku zagotovijo dovolj nege in skrbi, kar ga ohranja pri 

zdravju. 
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 AKTIVNOST – ljudje smo ves čas aktivni in preizkušamo nove stvari. Preko raznih 

aktivnosti posameznik odkriva svet okoli sebe, ga raziskuje, preizkuša, opazuje in vse 

pridobljene informacije organizira. Na tak način se posamezniku spreminja mišljenje in 

njegov pogled na svet. Tako se uči in gradi svoje znanje. 

 

 SOCIALNE IZKUŠNJE – so bistvenega pomena, saj se posameznik uči od svoje 

okolice. Pridobiva znanje, ki ga okolica že ima. Brez interakcije z okoljem bi moral 

ponovno odkriti celotno znanje, ki ga sicer v naši kulturi že poznamo. Prav tako od 

okolice pridobiva različne vedenjske vzorce.   

 

 EKVILIBRACIJA - »proces iskanja miselnega ravnotežja med kognitivnimi shemami 

in informacijami iz okolja«. 

»Ljudje se rodimo s težnjo organizirati svoje mišljenje v psihološke strukture.« Te strukture 

nam omogočajo, da lažje razumemo okolico, odnose v okolici in reakcije na okolico. Piaget je 

te strukture poimenoval sheme. V njegovi teoriji so sheme osnovni element mišljenja 

(Woolfolk, 2002). 

Kognitivisti menijo, da pri učenju ni dovolj, da učenci odkrivajo obstoječa dejstva, ampak je 

potrebno graditi miselne strukture. Vloga učitelja v kognitivni teoriji je zahtevnejša kot pri 

klasičnem poučevanju, saj je potrebno razumeti vsakega učenca in opredeliti, v kateri fazi 

kognitivnega razvoja se nahaja, in na podlagi tega prilagoditi učni proces (Ben-Ari, 2001). 

Piaget je definiral štiri faze kognitivnega razvoja, skozi katere prehajamo ljudje. Faze so 

razdeljene glede na starost posameznika in njegovo sposobnost mišljenja. Ljudje različno 

prehajajo med temi fazami, vendar je zaporedje pri vseh ljudeh vedno enako. 

Piagetove faze kognitivnega razvoja (Woolfolk, 2002): 

 SENZOMOTORIČNA – je prva faza v človekovem razvoju. V tej fazi se otrok 

spoznava s svetom in okolico. Vključuje gledanje, poslušanje, gibanje, dotikanje in 

okušanje. V tem obdobju začnejo otroci uporabljati spomin in mišljenje. 

 

 PREDOPERACIONALNA – otrok začne postopoma uporabljati jezik. V tej fazi 

okolico dojema predvsem iz svojega zornega kota. Razmišljanje je omejeno v eno smer, 

nima še razvitih struktur, ki bi mu omogočile razmišljanje v obratni smeri. Postopoma 
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razvije sposobnost mišljenja v simbolni obliki. Pri komunikaciji uporablja razne 

simbole, besede, znake in podobno. 

 

 KONKRETNE OPERACIJE – v tej fazi je posameznik že sposoben rešiti konkretne 

primere na logičen način. »Razume zakone konverzacije in je sposoben klasifikacije.« 

 

 FORMALNE OPERACIJE – v tej fazi posameznik razume abstraktne pojme in ima 

zelo dobro razvite predstave. Lahko analizira in rešuje probleme. Uporablja logično 

mišljenje. 

Nekateri kritiki se s temi razdelitvami niso strinjali, saj ni upošteval notranjih razvojnih 

dejavnikov in njihovega vpliva na zunanje ravnanje objekta (Strmčnik, 1992). 

Kognitivzem se je sprva uveljavil na področju matematike in naravoslovnih znanosti, sedaj pa 

velik poudarek na tovrstno učno teorijo dajejo tudi na področju računalništva.  

Aktivnosti, ki smo jih izdelali v okviru diplomske naloge, bodo namenjene učencem, ki so v 

predoperacionalni fazi in fazi konkretnih operacij. 

2.2 KONSTRUKTIVIZEM 

Konstruktivizem je teorija učenja, ki jo je razvil Seymour Papert. Teorija zagovarja in poudarja, 

da je učenje aktiven proces, ki temelji na učenčevih izkušnjah. Pomembno je, da je okolje 

spodbudno in posameznika motivira za učenje in postavljanje pronicljivih, izvirnih in 

inovativnih vprašanj. Ker je znanje pridobljeno preko izkušenj, je potrebno učence spodbujati 

k ustvarjanju in eksperimentiranju z materiali in s predmeti. Prav tako pa mora biti učenje v 

kontekstu z učno snovjo in mora biti relevantno (Seymour Papert's Constructionism Theory, b. 

d.). Po Papertovem mnenju je ključ učenja, da učenec zna izražati svoje notranje občutke in 

ideje. Izražanje emocionalnih občutkov in idej omogoča posamezniku, da se lažje vključi v 

družbo in lažje komunicira z ostalimi ljudmi ter se povezuje in na ta način širi svoja obzorja 

(Ackermann, 2013). Konstruktivizem tudi zagovarja, da morajo učenci svobodno raziskovati 

svoje interese, pri tem pa lahko uporabljajo tudi tehnologije. Preko raziskovanja razvijajo meta 

kognitivne, problemske in logične veščine. Dobro oblikovane konstruktivistične aktivnosti 

omogočajo, da imajo posamezniki inovativne ideje, hkrati pa je znanje dolgoročno (Bers, 

Flannery, Kazakoff, Sullivan, 2013). 
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2.3 RAZLIKA MED KOGNITIVIZMOM IN KONSTRUKTIVIZMOM 

Papertova teorija konstruktivizma temelji na Piagetovi teoriji kognitivizma. Obe združujeta isti 

pogled na učenje, to je gradnja miselnih struktur preko aktivnega učenja. Pri konstruktivizmu 

je še dodano, da učenec zavestno sodeluje pri gradnji znanja. Pri tem pa je pomembno, da je v 

interakciji z okoljem. Teoriji se razlikujeta v tem, da se je Piaget bolj osredotočal na gradnjo 

notranjih struktur pri posamezniku, medtem ko je Papert dajal več poudarka na dinamiko 

sprememb v okolju, ki vplivajo na znanje pri posamezniku. Ackermannova je to razliko med 

teorijama obrazložila na naslednji način (Ackermann, 2013): 

 Piagetova teorija temelji na posameznikovih notranjih strukturah in organizaciji znanja na 

različnih stopnjah razvoja. Osredotoča se na postopno raziskovanje in razumevanje sveta. 

Sprva posamezniki operirajo s konkretnimi stvarmi, skozi razvoj pa postanejo sposobni 

manipulirati z navideznimi objekti in simboli znotraj hipotetičnega sveta (Ackermann, 

2013). 

 

 Papertovi poudarki pa so osredotočeni na nekoliko drugačne vidike. Njegov prispevek 

poudarja, da mora znanje biti definirano in preučevano na samem kraju (ang. In-situ). Biti 

inteligenten po njegovem pomeni biti občutljiv, odporen in prilagodljiv na spremembe v 

okolju. V nasprotju s Piagetom Papert usmerja svojo pozornost na dejstvo, da se mora 

posameznik poglobiti v situacijo in je ne le opazovati iz razdalje (Ackermann, 2013). 

Teoriji zagovarjata, da morajo biti posamezniki aktivni v procesu učenja. Na kreativen način 

morajo graditi svoje znanje. Obe teoriji sta bili osnova za spremembe na področju poučevanja. 

Postopoma so se začele razvijati različne oblike poučevanja: problemsko učenje, projektno 

delo, sodelovalno učenje, konstruktivistično učenje ipd. Eden izmed pristopov pri poučevanju, 

ki temelji na teoriji konstruktivizma in kognitivizma, je tudi problemsko zasnovano učenje, kar 

je osrednja tema diplomskega dela. Prav tako obe teoriji zagovarjata pristope, ki so primerni za 

razvoj računalniškega razmišljanja pri učencih. 
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3  RAČUNALNIŠKO RAZMIŠLJANJE 

Sodobni osnovnošolski kurikuli za računalništvo poudarjajo, da je pomembno pri učencih 

razvijati način razmišljanja, s katerim uspešno rešujejo probleme. Takemu načinu razmišljanja 

rečemo računalniško razmišljanje. Računalniško razmišljanje je temeljna veščina za 

vsakogar, ne samo za učence, ki se učijo računalništvo. Pripomore k razvoju drugih načinov 

razmišljanja, kot je analitično, ter k veščinam, ki se nanašajo na branje, pisanje in računanje 

(Wing, 2006). 

Tudi v slovenskem izobraževalnem sistemu je s šolskim letom 2014/2015 prišlo do sprememb, 

saj je bil razpisan neobvezni izbirni predmet računalništvo, katerega učni načrt je bolj v skladu 

s sodobnimi svetovnimi kurikuli za računalništvo. Učni načrt izbirnega predmeta vsebuje 

različne učne sklope; Algoritmi, Programi, Podatki in Reševanje problemov, ki omogočajo, da 

učenci razvijajo veščino računalniškega razmišljanja. 

Računalniško razmišljanje zajema veliko področij. Omogoča preoblikovanje navidezno 

težavnega problema v problem, ki nam je znan in ga znamo z določenimi postopki rešiti. 

Poseben tip računalniškega razmišljanja je tudi rekurzivno razmišljanje, kjer potekajo paralelni 

procesi. Računalniško razmišljanje je prisotno pri interpretaciji kode kot podatkov in podatkov 

kot kode. Prisotno je tudi pri kritičnem ocenjevanju programov, ne zgolj glede na pravilnost 

delovanja, temveč tudi glede na estetsko oblikovanost, preprostost in razumljivost. 

Računalniško razmišljanje je uporaba abstrakcije in dekompozicije. Prisotno je tudi npr. pri 

uporabi invariant, s katerimi opišemo delovanje sistema jedrnato in deklerativno. Hkrati pa 

posamezniku daje samozavest, da lahko varno uporablja, spreminja in vpliva na kompleksnost 

sistema brez razumevanja vsakega detajla. Računalniško razmišljanje je uporaba hevristike pri 

reševanju problemov. To je zmožnost posameznika do napovedovanja pri reševanju problemov, 

na podlagi preteklih izkušenj. Vsebuje načrtovanje, učenje in razporejanje v prisotnosti 

sprememb (Wing, 2006).  

Lastnosti računalniškega razmišljanja je Jeannette Wing povzela v zaključeno definicijo. 

Računalniško razmišljanje je opredelila kot miselni proces, ki je vključen v oblikovanje 

problemov in njihovih rešitev, tako da so rešitve predstavljene v obliki, ki jo je mogoče izvajati 

z informacijsko procesnim agentom (Curzon, Dorling, Ng, Selby, Woollard, 2014). 

Računalniško razmišljanje vključuje reševanje problemov, ustvarjanje sistemov in razumevanje 

človeškega obnašanja ter se sklicuje na temeljne koncepte računalništva. Vključuje vrsto 

miselnih procesov, ki kažejo na širino računalniškega področja (Wing, 2006). 
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Temeljni koncepti računalniškega razmišljanja (Curzon, Dorling, Ng, Selby, Woollard, 2014): 

1. ALGORITMIČNO RAZMIŠLJANJE – je pot do cilja po jasno zasnovanih korakih. 

Vse, kar se zgodi, je strogo utemeljeno. Nobena stvar se ne zgodi navidezno s pomočjo 

čarovnije. Namesto da učenci ugotovijo en sam pravilen odgovor, naj raje razvijejo 

množico pravil, ki vodijo do pravilnega rezultata podane naloge. Hkrati pa lahko rešijo 

tudi podobne primere. 

 

2. EVALVACIJA – je proces zagotavljanja, da je podana algoritmična rešitev primerna 

za določen namen. Ni dovolj, da je delovanje algoritma pravilno. Algoritme je potrebno 

tudi prilagoditi, da postanejo učinkovitejši (npr. ekonomični, razumljivi ljudem, lahki 

za uporabo …). Včasih je težko najti idealno situacijo za vse kriterije, zato je potrebno 

sklepati kompromise. 

 

3. DEKOMPOZICIJA – je način razmišljanja o problemih, algoritmih, procesih in 

sistemih v smislu njihovih osnovnih gradnikov/delov. Vsak problem lahko razbijemo 

na podprobleme in rešujemo najprej posamezne podprobleme. To omogoča lažje 

reševanje kompleksnih problemov in oblikovanje večjih sistemov. 

 

4. ABSTRAKCIJA – je še en način, da problem naredimo enostavnejši. Vključuje vse 

skrite detajle. Veščina abstrakcije omogoča, da določene pravilne detajle skrijemo, da 

problem postane enostavnejši, pri tem pa se ne izgubijo pomembnejši gradniki. 

 

5. GENERALIZACIJA – je način hitrega reševanja problemov na podlagi prej rešenih 

problemov. Vzamemo nek algoritem, ki je specifičen za nek problem, in ga priredimo 

tako, da je uporaben za vse podobne probleme. 

 

Vsak izmed zgoraj navedenih konceptov je pomemben pri razvijanju veščin računalniškega 

razmišljanja. Koncepti se med seboj dopolnjujejo in skupaj vodijo do pozitivnih rezultatov. Če 

jih v praksi povežemo v celoto, je rezultat uspešno, samostojno in neodvisno reševanje 

problemov na različnih področjih. 
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Računalniško razmišljanje je povezano z računalništvom, vendar z njim ni omejeno. Razširjeno 

je na različna znanstvena področja. Lahko ga opišem tudi z naslednjimi karakteristikami (Wing, 

2006): 

 Pri računalniškem razmišljanju gre za razvijanje konceptov in ne za programiranje. 

Potrebno se je zavedati, da računalništvo ne pomeni zgolj programiranja, ampak ima veliko 

večji pomen. Omogoča, da ljudje razmišljamo abstraktno na več stopnjah. 

 Računalniško razmišljanje omogoča razvijanje temeljnih veščin. Temeljne veščine  so 

potrebne, da vsak posameznik lahko deluje v moderni družbi. 

 Razmišljati kot človek in ne kot računalnik. Pri računalniškem razmišljanju rešujemo 

probleme na inovativen način in ne kot jih rešujejo računalniki. Računalniki so dolgočasni, 

medtem ko smo ljudje pametni in domiselni. Ljudje smo tisti, ki naredimo računalnike 

zanimive, pametne in uporabne. 

 Dopolnjuje in združuje matematično in inženirsko razmišljanje.  

 

Usvajanje veščine računalniškega razmišljanja je velika vizija. Cilj je usmerjanje te vizije med 

pedagoge, raziskovalce in strokovne delavce, da bi se zavedali pomembnosti računalniškega 

razmišljanja, da bi spremenili oblikovano podobo o tem področju in širšo družbo ozaveščali o 

pomembnosti in pozitivnih učinkih računalniškega razmišljanja. Ljudem je potrebno podati 

sporočilo, da smo vsi omejeni z lastno radovednostjo in kreativnostjo. Večja kot so naša 

odprtost, samozavest in pogum, lažje bomo sprejemali nove izzive in reševali neznane 

probleme. Prav tako smo lahko uspešni na različnih področjih in ne zgolj na enem, če imamo 

razvito veščino računalniškega razmišljanja (Wing, 2006). 

Zelo pomembno je torej, da se učitelji in strokovni delavci, ki poučujejo, zavedajo pomembnosti 

računalniškega razmišljanja in razvijanja te veščine pri učencih. V ta namen morajo izbirati in 

se posluževati aktivnih oblik učenja, med drugim tudi problemskega učenja.  
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4 PROBLEMSKO UČENJE 

Problemsko učenje (angl. Problem-Based Learning) je v terminološkem slovarju Termania 

definirano kot: »Pristop k učenju in poučevanju, pri katerem so udeleženci postavljeni v 

situacijo reševanja problemske situacije, ki vključuje preizkušanje različnih poti in načinov 

reševanja. Problemi so lahko konkretne narave (navadno življenjski problemi otrok, za 

reševanje katerih so visoko motivirani) ali abstraktne narave, divergentnega tipa ki 

predpostavljajo sočasno več alternativnih rešitev in so primarno usmerjeni v razvoj 

intelektualnih in čustvenih karakteristik kreativnosti, ali konvergentnega tipa, ki 

predpostavljajo iskanje pravilnih rešitev (z več možnimi strategijami, kot so npr. po poti 

poskusov in zmot, z iskanjem informacij v različnih virih idr.) in so primarno usmerjeni v razvoj 

otrokovih metaspoznavnih zmožnosti.« (Terminološki slovar, b. d.) 

Barrows je v svoji knjigi z naslovom Problem-based learning zapisal: »Problemsko zasnovano 

učenje je učenje, kjer se rezultat izraža preko razumevanja in reševanja problemov. Problem 

ponavadi ni podan na začetku kot spodbuda za učenje. Učencem je podan potem, ko so 

seznanjeni z dejstvi in principi, kot primer pomembnosti za njihovo znanje ali kot naloga, v 

kateri učenci uporabijo znanje.« (Barrows & Tamblyn, 1980) 

Dr. Don Woods, profesor na univerzi McMaster, pa je problemsko učenje utemeljil kot »vsako 

učno okolje, kjer problem usmerja učence«. Učno okolje mora biti torej zasnovano tako, da so 

učenci seznanjeni s problemom. Če ga želijo uspešno rešiti, morajo najprej usvojiti novo znanje 

(Woods, b. d.). 

Charles E. Engel pa problemsko učenje ni uvrščal med metodo poučevanja, ampak način učenja 

(Engel, b. d.). 

Strmčnik je problemsko učenje reduciral na dva didaktična pojava: problemsko orientiran pouk 

in reševanje problemov. Problemsko orientiran pouk je širšega pomena, saj zajema ves pouk, 

vse njegove vsebinske in izvedbene sestavine. Reševanje problemov obsega le učne dejavnosti, 

vendar pri tovrstni metodi prihajajo problemske učne inovacije najbolj neposredno in totalno 

do izraza (Strmčnik, 1992). V nadaljevanju bom opisala in definirala oba didaktična pojava. 

Definicij za problemsko zasnovano poučevanje je več, vendar vse strmijo k istim ciljem. 

Pridobivanje novega znanja mora potekati na kreativen način. Učenci morajo biti aktivni, 

inovativni in konstruktivni. Tako pridobljeno znanje ne bo trenutno in namensko, ampak bo 

dolgoročno in uporabno.  
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5 PROBLEMSKI POUK  

Šolski sistem še vedno v večini temelji na tradicionalnem načinu poučevanja. Problemsko 

poučevanje in tradicionalen pouk imata enake učne cilje, pristop pri podajanju snovi pa se 

razlikuje.  

5.1 KAKO POTEKA PROBLEMSKI POUK 

Pouk lahko poteka večinoma vodeno, lahko pa učitelj z drugimi pristopi spodbuja samostojno 

in kritično razmišljanje ter kreativnost učencev. Eden izmed pristopov, ki ga učitelji lahko 

izberejo, je problemski pouk. Učitelji uporabljajo elemente problemsko zasnovanega učenja in 

s tem motivirajo učence ter izboljšajo prenos od znanja do uporabe naučenega znanja v 

resničnih življenjskih situacijah (Nuutila, Torma, Malmi, 2005). 

Način izbire učne tehnike in metode je odvisen od predmetnega učitelja ter od učne teme. 

»Problemsko učenje spodbuja kreativnost in inovativnost posameznikov. Ni pa nujno, da je 

vedno uporabno pri vsaki učni uri. Treba je kritično presoditi, na katerih strokovnih in 

znanstvenih področjih je za razvoj kritičnega razmišljanja ta učna inovacija primernejša od 

drugih oblik učenja. Pri določenih vsebinah, ki zahtevajo strukturiranost, je bolje snov podati 

na tradicionalen način.« (Drobnič Vidic, 2007; Peerenet in sod., 2000) Za uspešno reševanje 

problemov je potrebno oboje: določeno predznanje in obvladanje metod, strategij reševanja, 

zato je najbolje menjavati obdobja sistematičnega podajanja in vodenega odkrivanja. Pri pouku 

naj bi bilo oboje uravnoteženo (Marentič Požarnik, 2000). 

Delo pri problemskem pouku poteka skupinsko ali individualno. »Reševanje problemov ne 

more potekati frontalno, saj se učenci v sposobnostih in tempu reševanja preveč razlikujejo; 

probleme rešujejo skupinsko ali individualno.« (Marentič Požarnik, 2000) 

Še vedno pa ima pomembno vlogo učitelj: kot strokovnjak nekega področja in kot usmerjevalec 

razreda. Učitelj je med samim procesom večinoma pasiven, vendar je vedno pripravljen 

odgovoriti na vprašanje. Prav tako mora imeti nadzor nad dogajanjem v skupini. V primeru, da 

se učenci izgubijo ali strmijo k napačnim ciljem, jih mora na ustrezen način preusmeriti. Prav 

tako mora poskrbeti, da je v skupini disciplina in so naloge enakomerno porazdeljene (Nuutila, 

Torma, Malmi, 2005). Učence mora navajati k samostojnosti. »Pomembno je pogosto navajati 

učence, da sami zastavijo probleme, da so zanje občutljivi, da razvijejo radovednost, da ne 

sprejemajo le gotovih rešitev.« (Marentič Požarnik, 2000) 
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Strategije pri problemskem pouku (Marentič Požarnik, Barica, 2000; po Kaplanu, 1990): 

 naučiti učence, kako opredeliti problem – analiza začetnega in končnega stanja, 

podatkov, omejitve; 

 začeti s preprostejšimi; 

 seznaniti jih z vrsto strategij, npr. reševanje od cilja nazaj, glasno razmišljanje, tehtanje 

vseh možnosti; 

 zagotoviti, da imajo ustrezno predznanje; 

 spodbuditi jih, da preoblikujejo problem; 

 spodbuditi jih, da se s problemom »poigravajo«; 

 poskrbeti za nizko stopnjo napetosti, anksioznosti in za primerno sproščenost; 

 modelirati reševanje, reševati in komentirati korake; 

 spodbujati spraševanje in zastavljanje problemov; 

 povedati zakonitosti, pravilo in spodbujati, da ga uporabljajo v različnih situacijah; 

 spodbujati jih, da pokažejo svoj način razmišljanja; 

 spodbujati jih, da svoje strategije ovrednotijo – njihove dobre in slabe strani; 

 dopuščanje več poti reševanja; 

 upoštevanje danega razvojnega mišljenja; spodbujati sodelovalno učenje; medsebojno 

razlaganje nejasnosti in pretehtavanje rešitve. 

 

Problemsko zasnovan učni proces pri učencih razvija (Nekrep, 2005): 

 znanje – temeljno  in povezano uporabno; 

 veščine – znanstveno  razmišljanje, kritično presojo, informacijsko pismenost in 

odločenost za vseživljenjsko učenje; 

 vedenjske vzorce – vrednotenje skupinskega dela, vodenje timov, razvoj psihosocialnih, 

osebnostnih komponent. 
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5.2 PRIMERJAVA TRADICIONALNEGA IN PROBLEMSKEGA POUKA 

Spodnja tabela ponazarja primerjavo med tradicionalnim poukom in problemskim 

poučevanjem (Concept to Classroom, b. d.): 

TRADICIONALEN POUK PROBLEMSKI POUK 

Kurikulum se začne z deli celote. 

Poudarjene so osnovne spretnosti. 

 

Kurikulum poudarja velike koncepte, ki se 

začnejo s celoto in razširijo na posamezne 

dele. 

Strogo upoštevanje učnega načrta. Prilagajanje učenčevim vprašanjem in 

zanimanju. 

Pri pouku se uporabljajo učbeniki in delovni 

zvezki ter zvezki za pisanje. 

 

Pri pouku se uporabljajo različni materiali in 

pripomočki, ki omogočajo, da učenci čim več 

izkusijo in vidijo. 

Učenje je osnovano na ponavljanju, 

absorbiranju in pomnjenju informacij. 

Učenje je interaktivno. Znanje se gradi na 

predznanju. 

Učitelji prenašajo znanje na učence; učenci 

so prejemniki znanja. Učenci so ponavadi 

neaktivni. Pri pouku ne sodelujejo 

samoiniciativno, temveč čakajo, da jih učitelj 

vodi. 

Učitelji imajo z učenci dialog in jim preko 

reševanja problemov pomagajo konstruirati 

lastno znanje. Učenci so aktivni in 

samoiniciativni.  

Učitelj je avtoriteta in ima glavno vlogo v 

razredu. 

Učiteljeva vloga je interaktivna, učitelj se 

veliko pogovarja z učenci  in skupaj pridejo 

do splošnih ugotovitev. 

Ocenjevanja poteka preko preizkusov znanj, 

kjer se ocenjujejo pravilni odgovori. Končno 

oceno predstavljajo rezultati na preizkusih. 

Ocenjevanje vključuje delo učencev,  

pripombe, stališča in tudi preizkuse znanja. 

Pomemben je celoten proces in ne zgolj 

rezultat preizkusa znanja. 

 

Znanje je nedinamično in včasih neuporabno 

v vsakdanjem življenju. 

Znanje je dinamično, uporabno in temelji na 

življenjskih izkušnjah. 

Delo poteka večinoma frontalno in 

individualno. 

Delo poteka skupinsko in individualno. 
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5.3 ZNAČILNOSTI PROBLEMSKEGA POUKA 

Problemsko učenje temelji na teorijah učenja, ki zagovarjajo, da morajo biti učenci aktivni v 

procesu učenja. Bistvene značilnosti problemskega učenja (Savery, 2006) in (Hung, Jonassen, 

Liu, b. d.):  

 Učenci imajo nadzor nad lastnim učenjem. Učenci se srečajo s problemom, ki ga 

lahko rešijo na podlagi predznanja in novega znanja. Motivacija naraste, če dobijo 

občutek, da se bodo lahko spopadli s problemom. Učenci tekom reševanja problemov 

dobijo vpogled v to, kaj že znajo in kaj se morajo naučiti. Tako sami nadzorujejo svoje 

znanje.  Na tak način tudi razvijajo sposobnost samovrednotenja in opredeljevanja učnih 

ciljev. 

 Problemi so strukturirani tako, da omogočajo učencem samostojno raziskovanje. 

Problemi so ustrezno zasnovani, niso pretežki in ne prelahki. Učenci jih lahko 

samostojno rešijo in raziskujejo. Preko reševanja pa lahko razvijajo sposobnost 

kritičnega razmišljanja in vrednotenja problemske situacije.   

 Interdisciplinarnost. Problemi so zastavljeni tako, da učenci uporabijo predznanje, 

hkrati pa pri reševanju vključujejo tudi znanja iz ostalih predmetnih področji 

(medpredmetno povezovanje). 

 Sodelovalno učenje. Pomembno je, da učence privajamo k sodelovalnemu učenju, saj 

veliko projektov temelji na sodelovanju. Prav tako pa je pomembno, da se učenci 

naučijo odgovornosti, ki jo kot člani skupine imajo. Sodelovalne veščine so bistvenega 

pomena za uspešno vključevanje v kasnejših življenjskih situacijah. 

 Končna analiza rešenega problema. Na koncu je vedno potrebno narediti analizo, 

preko katere se povzame način reševanja problemov in bistvene ugotovitve ter kje lahko 

pridobljeno znanje uporabijo. Učenci ovrednotijo svoje delo in na podlagi tega 

naslednjič izpopolnijo svoje strategije reševanja problemov in so še bolj uspešni. 

 Problemsko učenje je usmerjeno v učence. Poučevanje je usmerjeno v učence in 

njihovo delo. Učitelj pripravi prostor in delovne pripomočke, pri tem pa upošteva 

zmožnosti in predznanje učencev. Tekom pouka učence usmerja, da pridejo do pravilnih 

ugotovitev in sklepov. 
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5.4 CILJI PROBLEMSKEGA UČENJA 

Problemsko učenje se je začelo uvajati v izobraževalnih sistemih zaradi pozitivnih učinkov. 

Učenci so bili pri tovrstnem načinu poučevanja uspešnejši, iznajdljivi in kreativni. Posledično 

se je učna metoda ohranila in prenesla na različna področja. Glavni cilji problemskega 

poučevanja so (Hung, Jonassen, Liu, b. d.): 

 Dolgoročna ohranitev vsebine v spominu. Razne raziskave so pokazale, da si učenci, 

ki so bili deležni problemskega poučevanja, bolje in dlje časa zapomnijo informacije. 

Norman in Schmidt sta v raziskavi ugotovila, da so učenci po šestih mesecih ohranili 

petkrat več informacij kot učenci, ki so bili vključeni v tradicionalen pouk (Hung, 

Jonassen, Liu, povzeto po Norman, G. R; Schmidt, H. G.; 1992). Takšni rezultati so 

bili predvsem pri učencih, ki so bili dlje časa deležni problemskega poučevanja. Prav 

tako so si učenci, ki so bili deležni problemskega poučevanja bolj zapomnili principe, 

medtem ko ostali bolj teoretične osnove. 

 Sposobnost reševanja problemov. Učenci se naučijo reševati različne probleme. Ko 

pridejo v šoli ali življenju do novega problema/ovire, se le-te ne ustrašijo, temveč jim 

predstavlja izziv, ki ga bodo rešili. V novih situacijah se hitro znajdejo in znajo ustrezno 

reagirati na okolico. 

 Vseživljenjsko učenje. Glavni cilj problemsko zasnovanega učenja je, da učenci 

postanejo samostojni in neodvisni ter željni vseživljenjskega učenja. Preko 

problemskega poučevanja usvojijo tovrstne lastnosti, saj jih problemski pristop uči, 

kako naj razmišljajo in se učijo neodvisno.  

 Višje nivojsko razmišljanje. Višje nivojsko razmišljanje je pomembna kognitivna 

sposobnost, ki je potrebna za uspešno reševanje problemov. Za učinkovito reševanje 

problemov pa je potrebno, da znajo učenci razmišljati kritično in analitično. Preko 

tovrstnega načina poučevanja razvijajo tudi te veščine. 

 Samostojnost in samozavest učenca. Učenci so individualno ali skupinsko 

izpostavljeni izbranim problemom. Njihova odgovornost je, da jih uspešno rešijo. Na 

ta način razvijajo samostojnost in samozavest. 
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5.5 REŠEVANJE PROBLEMOV 

Pri problemskem učenju imajo učenci podan problem, ki jih vodi in usmerja. Problem je opisan 

z začetnim stanjem, rezultatom, ki ga želimo doseči, ter potjo do želenega cilja, ki vključuje 

operacije in aktivnosti, ki nas vodijo in usmerjajo proti cilju (Woolfolk, 2002). Pojavi se, ko 

želi posameznik doseči nek cilj, vendar ne ve, na kakšen način bi ga dosegel (Marentič 

Požarnik, 2000). 

Problemi se nahajajo v različnih oblikah (Nekrep, 2005): 

 »razumeti težaven pojav« , 

 kako najbolje opraviti neko nalogo, 

 poiskati najboljši način za gradnjo nečesa, 

 kako izdelati umetniški predmet, napisati program …  

Reševanje problemov je definirano kot »samostojno kombiniranje dveh ali več že naučenih 

zakonitosti (pravil, principov) v princip višjega reda. Odkrita rešitev problema se potem 

posploši na celo kategorijo podobnih problemov«. (Marentič Požarnik, 2000) 

Osnovni predpogoj za uspešno reševanje problemov je določena stopnja razvitosti splošnih 

sposobnosti (inteligentnost), specifične umske sposobnosti (besedne, številske, prostorske …) 

in osnovne spretnosti (branje, računanje in iskanje informacij) (Marentič Požarnik, 2000). 

Pomembno vlogo pri reševanju problemov ima tudi veščina računalniškega razmišljanja. 

Raziskave kažejo, da je pri reševanju problemov pomembno tako specifično znanje kot 

obvladovanje strategij, vendar v različnem sorazmerju. Odvisno je tudi od vrste problema 

(Marentič Požarnik, 2000). 

Glede strategij reševanja problemov so deljena mnenja. Nekateri psihologi menijo, da so 

določene strategije reševanja problemov primerne samo za izbrano področje, drugi pa so 

mnenja, da obstaja nekaj splošnih strategij, ki so uporabne na vseh strokovnih področjih 

(Woolfolk, 2002). 

Modeli splošne strategije reševanja problemov ponavadi vsebujejo pet do devet faz. V različnih 

strokovnih literaturah lahko zasledimo več različnih modelov reševanja problemov. V 

nadaljevanju bomo predstavili nekaj različnih in uporabnih modelov. 
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Strmčnik navaja naslednji model reševanja problemov (Marentič Požarnik, Barica, 2000; 

Strmčnik, 1992): 

1. Učencem predložimo problem in ga opredelimo. 

2. Ugotovimo, ali imajo učenci potrebno znanje. 

3. Pomagamo jim, da se spomnijo potrebnih podatkov, pojmov in zakonitosti. 

4. Vodimo jih do praga rešitve, a rešitve ne povemo. 

5. Ko problem rešijo, jim pomagamo preveriti, ali rešitev razumejo (pri reševanju 

problemov običajno ne potrebujemo povratne informacije o pravilnosti, že sama 

rešitev, če se ujema z zahtevami problema, pomeni zadostno povratno informacijo). 

Z reševanjem podobnega problema, ki običajno poteka hitreje in lažje kot prvi 

problem, preverimo razumevanje. 

Eden izmed pogostih modelov reševanja problemov je IDEAL, ki sta ga oblikovala Bransford 

in Barry Stein (Marentič Požarnik, 2000): 

1. I  Identificiraj problem. Ugotavljanje, kaj v neki situaciji predstavlja problem, je 

ključnega pomena. V tem koraku se mora posameznik poglobiti v dano problemsko 

situacijo. Nekateri ljudje preveč hitijo skozi ta korak in kot problem definirajo prvo idejo, 

ki jim pride na misel, ki pa ni vedno pravilna (Woolfolk, 2002). 

 

2. D  Definiraj cilje. Za predstavitev problema in zastavljanje cilja morajo svojo pozornost 

usmeriti na pomembne informacije in aktivirati prave sheme, da razumejo celoten problem 

(Woolfolk, 2002). Sheme se oblikujejo glede na posameznikovo predstavljanje problema. 

Shema je pomembna pri reševanju problemov. Usmerja pozornost k pomembnim 

informacijam in vzpostavi pričakovanja glede pravilnega odgovora (Woolfolk, 2002; 

Robinson in Hayes, 1978). 

 

3. E  Eksploriraj. Učenec v tej fazi preizkuša razne strategije, ki bi ga pripeljale do rešitve 

(Marentič Požarnik, 2000). Pri iskanju rešitev si lahko pomaga z naslednjimi strategijami 

(Woolfolk, 2002): 

 ALGORITEM – posamezni koraki določenega postopka za reševanje problema. 

 POSKUSI IN NAPAKE – slepa preizkušnja različnih rešitev, dokler ne 

naletimo na prave. 

 POSTOPNA ANALIZA – problem razdelimo na več podproblemov. Vsak 

podproblem rešimo postopoma. 
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 VPOGLED – iskanje rešitev z vpogledom v pretekle podobne situacije. 

 

4. A  Akcija. Učenec deluje, rešuje in spremlja učinke (Marentič Požarnik, 2000). 

 

5. L  Look. Pogled nazaj in učenje. Učenec pogleda, ali ga je pripeljalo do rešitve, ali mora 

spremeniti strategije (Marentič Požarnik, 2000). 

 

Pri reševanju problemov pa ima pomembno vlogo tudi učitelj. Učitelj ne prenaša znanja, ampak 

je usmerjevalec učnega procesa. Vloga učitelja (Nekrep, 2005):  

 postavlja vprašanja, ki usmerjajo učence in odpirajo razpravo; 

 usmerja učence na izkušnje, ki jih že imajo; 

 spremlja napredek; 

 izziva k razmišljanju; 

 prikliče upoštevanja vredne dodatne vsebine; 

 ustvarja in vzdržuje toplo in varno atmosfero; 

 

Reševanje problemov vodi do ciljev, ki jih tovrstni pristop zagovarja. Dolgotrajnost in 

uporabnost je cilj vseh predmetnih področij. Reševanje problemov se spodbuja tudi na področju 

računalništva, saj je znanje, pridobljeno na ta način, učinkovitejše in uporabnejše. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

6 PROBLEMSKI POUK PRI PREDMETU RAČUNALNIŠTVO 

Problemsko učenje (angl. problem based learning, PBL) se je sprva razvilo na področju 

medicine, kasneje pa se je preneslo na različna druga znanstvena področja. Uveljavilo se je tudi 

na področju Računalništva. Računalništvo pokriva različne učne sklope, med drugi tudi  

programiranje. Problemsko poučevanje je predvsem nujno potrebno na tem področju. Različne 

raziskave so pokazale, da učenje programiranja pri učencih spodbuja kognitivni razvoj. Pri 

programiranju učenci preko reševanja problemov analizirajo, organizirajo, izražajo in 

evalvirajo svoje misli. Računalniško programiranje je ena izmed zelo pomembnih kompetenc 

za razvijanje višje nivojskega razmišljanja, kar pa je pomembno pri razvijanju veščin 

algoritmičnega reševanja problemov (Fessakis, Gouli, Mavroud, 2013). 

Pri problemskem poučevanju učenci usvajajo zastavljene učne cilje in koncepte preko 

problemov in ne preko rešitev. Na tak način razvijajo kritično mišljenje in odgovornost do 

naučene snovi. Učenci na začetku dobijo začetne probleme, ki so enostavni in preprosti, nato 

pa se stopnjuje njihova kompleksnost. Cilj tovrstnega poučevanja je, da so učenci sposobni 

prenesti znanje na realne probleme (Fee, Holland-Minkley, b. d.) 

Obstajajo različni pristopi, kako PBL implementiramo pri pouku računalništva. Schmid je 

predstavil metodo sedmih korakov (Nuutila, Torma, Malmi, 2005): 

1. Korak: Pregled podanega primera. Delo poteka v manjših skupinah. Učenci se v tem 

koraku seznanijo z literaturo. 

2. Korak: Identificiranje problema. 

3. Korak: Viharjenje. Učenci predstavijo njihove asociacije in ideje o problemu. Poiščejo 

že znana dejstva in jih povežejo s predznanjem 

4. Korak: Učenci skicirajo razlago modela reševanja. 

5. Korak: Učenci določijo cilje učenja. Učitelj učencem ne pove ciljev, ampak jih usmerja, 

da sami pridejo do najbolj natančnih in pravilnih ciljev 

6. Korak: Samostojno učenje.  

7. Korak: Učenci se pogovorijo o naučenem. 
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Cilji implementacije problemsko zasnovanega pouka pri predmetu računalništvo so (Fee & 

Holland-Minkley, b. d): 

1. Ob zaključku predmeta in učne snovi bodo učenci sposobni razumeti 

interdisciplinarnost računalništva. 

2. Po končanem delu bodo učenci imeli močne vodstvene sposobnosti in dobro razvite 

komunikacijske sposobnosti z vrstniki in ostalimi. 

3. Poleg znanih problemov, bodo sposobni reševati nove in neznane izzive, pri tem pa 

bodo bili spretni. 

Pri  problemskem pouku je poudarek na reševanju raznovrstnih problemov, pri tem pa učenci 

razvijajo in gradijo svoje intelektualne sposobnosti. Za uspešno reševanje problemov je  tudi 

pomembno, da pri učencih krepimo veščino računalniškega razmišljanja. Spodnja tabela 

prikazuje, kako lahko posamezne koncepte vpeljemo pri pouku računalništva in jih spodbujamo 

pri učencih (Curzon, Dorling, Ng, Selby, & Woollard, 2014): 

KONCEPTI PRIMERI TEHNIK PRI IZVAJANJU AKTIVNOSTI 

ALGORITMIČNO 

RAZMIŠLJANJE 

 

Učenec: 

 Piše navodila, ki si sledijo v danem vrstnem redu, da doseže 

željeni rezultat; 

 Piše navodila, ki vsebujejo aritmetične in logične operacije, 

da doseže željeni rezultat; 

 Piše navodila, s katerimi manipulira s podatki, da doseže 

željeni rezultat; 

 Piše navodila, ki omogočajo ponavljanje določenih 

lastnosti, da doseže željeni rezultat; 

 Piše zaporedje navodil, da doseže željeni rezultat; 

 Uporabi standardno notacijo za predstavitev vseh zgoraj 

opisanih lastnosti; 

 Kreira algoritem, s katerim testira hipoteze; 

 Kreira algoritme zasnovane na resničnem svetu, da jih bolje 

razume. 

EVALVACIJA Učenec: 

 Oceni ali je algoritem primeren za določen namen; 

 Oceni, ali algoritem izvede željeno stvar; 

 Načrtuje in vodi testne načrte in interpretira rezultate; 

 Oceni, ali je izvedba algoritma dovolj dobra in ustrezna; 

 Primerja dva ista algoritma; 

 Naredi kompromis med nasprotujočima zahtevama; 

 Oceni, kateri sistem je enostavnejši za uporabo; 
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 Oceni, kateri sistem je bolj prijazen za uporabo; 

 Oceni, ali je katerikoli izmed zgoraj navedenih kriterijev v 

nasprotju z zahtevami; 

 Prehaja skozi algoritme/kode po korakih, da ugotovi kaj 

delajo; 

 Uporabi ustrezen argument, da ugotovi ali algoritem deluje; 

 Uporabi ustrezen argument, da preveri uporabnost 

algoritma; 

 Z uporabo metode, ki vključujejo opazovanje sistema, oceni 

njegovo uporabnost ali zmogljivost; 

 Presodi, kdaj je algoritmična rešitev ustrezna, tudi če ni 

najboljša. 

DEKOMPOZACIJA Učenec: 

 Porazdeli celote (objekte, probleme, procese, rešitve, 

sisteme ali abstrakcije) na sestavne dela, da jih naredi bolj 

enostavne za uporabo; 

 Porazdeli problem na enostavnejši identični problem, ki je 

rešljiv na enak način. 

ABSTRAKCIJA  

Učenec: 

 Zmanjšuje kompleksnost z odstranitvijo nepotrebnih 

podrobnosti; 

 Skrije celotno kompleksnost artefakta (objektov, 

problemov, procesov, rešitev, sistema); 

 Skrije kompleksnost podatkov z uporabo podatkovnih 

struktur; 

 Identificira odnos med abstrakcijami; 

 Filtrira informacije pri iskanju rešitev. 

 

GENERALIZACIJA Učenec: 

 Prepozna vzorce in podobnosti v problemih, procesih, 

rešitvah ali podatkih; 

 Prilagaja rešitve ali dele rešitev, ki so uporabne za vse 

podobne probleme; 

 Prenese ideje in rešitve iz enega problemskega področja na 

drugega. 
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7 PROBLEMSKO ZASNOVANE AKTIVNOSTI ZA 

POUČEVANJE RAČUNALNIŠTVA 

V empiričnem delu diplomske naloge smo izdelali problemsko zasnovane aktivnosti, prek 

katerih lahko učenci razvijajo veščino računalniškega razmišljanja. 

8 OPIS IN IZDELAVA AKTIVNOSTI 

S šolskim letom 2014/2015 so nekatere osnovne šole v drugem triletju začele izvajati novi 

neobvezni izbirni predmet računalništvo, ki učence seznanja z različnimi področji 

računalništva. Predmet ne temelji na spoznavanju dela s posameznimi programi, ampak učence 

seznanja s temeljnimi računalniškimi koncepti in procesi (UN RAČUNALNIŠTVO, 2013). 

Namenjen je temu, da učenci prek različnih aktivnosti razvijajo računalniško razmišljanje. 

Ker se predmet izvaja prvo leto, učitelji nimajo na voljo veliko učnih gradiv, prav tako je na 

tem področju veliko učiteljev, ki nimajo ustreznega znanja ali izkušenj za poučevanje vsebin iz 

novega učnega načrta. Računalništvo poučujejo bodisi učitelji razrednega pouka, ki večinoma 

nimajo dovolj računalniških kompetenc, bodisi predmetni učitelji računalništva, ki večinoma 

nimajo izkušenj in kompetenc za delo z mlajšimi učenci.  

V okviru diplomske naloge smo pripravili naloge za pomoč učiteljem, ki poučujejo neobvezni 

izbirni predmet računalništvo. Oblikovane naloge so problemsko zasnovane. Cilj nalog je 

spodbujanje razvoja algoritmičnega in abstraktnega razmišljanja pri učencih. Vključujejo  

motivacijske elemente, ki učence spodbujajo in opogumljajo k doseganju zastavljenega cilja 

naloge. 

Učni cilji nalog, ki so skladni z učnim načrtom predmeta Računalništvo (UN 

RAČUNALNIŠTVO, 2013), so: 

 Učenec zna slediti izvajanju tujega programa. 

 Učenec zna sam napisati program. 

 Učenec prepozna in zna odpraviti napake v svojem programu. 

 Učenec zna popraviti napako v tujem programu. 

 Učenec zna spremeniti program, da doseže novi način delovanja. 

 Učenec zna poiskati najbolj optimalno rešitev. 
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Aktivnosti so izdelane skladno s semiotično lestvico. Usvajanje zastavljenih učnih ciljev je 

postopno. Ko učenci usvojijo učni cilj, preidejo na naslednjega. Podobno kot pri učenju 

programiranja (Kassboll, 1999). 

Naloge pokrivajo temeljne koncepte, ki so potrebni za razvijanje računalniškega razmišljanja 

in smo jih uporabili pri aktivnostih: 

ALGORITMIČNO RAZMIŠLJANJE: Pri vsaki nalogi so podani ukazi, ki jih mora učenec 

uporabiti za pravilno premikanje objekta. Učenec se mora naučiti brati ukaze in se zavedati 

pomena ukaza. Upoštevati mora funkcijo ukaza, ne glede na to, s kakšnim znakom je ukaz 

podan. Med reševanjem nalog učenec pridobiva zavedanje, da mora vsako nalogo rešiti v 

določenem zaporedju. Upoštevanje vseh korakov v pravilnem zaporedju ga pripelje do cilja 

naloge.  

EVALVACIJA: Učenci se naučijo poiskati pravilno zaporedje ukazov, ki reši nalogo. Znajo 

poiskati rešitev, ki je ustrezna za določeno zahtevo. Pri iskanju optimalne rešitve se zavedajo, 

da je pravilnih rešitev več, a niso vse najbolj ustrezne. Znajo utemeljiti svoje rezultate in jih 

prilagoditi. 

ABSTRAKCIJA: Učenci razvijajo abstraktno razmišljanje z navideznim premikanjem 

objektov. Pri izdelanih nalogah se je treba orientirati glede na glavo objekta. Učenci orientacijo 

v prostoru razvijajo postopoma prek aktivnosti že v prvi triadi devetletne osnovne šole, vendar 

imajo kljub temu nekateri težave. Težavo jim bosta predstavljala drugačna postavitev objekta 

v ravnini in statičnost objekta. Ker je objekt narisan in mirujoč, si ne morejo predstavljati, kako 

se bo gibal. Pri teh nalogah si bodo verjetno pomagali s sprotnim risanjem objekta pri 

premikanju ali obračanjem lista tako, da bo objekt vedno orientiran glede na njihov položaj. Za 

lažje reševanje in razvijanje občutka orientacije imajo objekti obarvana ušesa ali oči (leva stran 

je obarvana z modro, desna z rdečo). To je lahko učencem v pomoč pri začetnih nalogah. Nato 

pa se tovrstna pomoč postopoma umika. 

GENERALIZACIJA: Učenci usvojijo reševanje podanih nalog. Z usvojenim znanjem lahko 

hitro in učinkovito rešujejo probleme, ki so zastavljeni podobno kot te naloge. 

Oblikovanih je pet različnih aktivnosti, znotraj katerih so naloge, preko katerih učenci usvajajo 

zastavljene učne cilje. Naloge so sestavljene na karirasti mreži velikosti n x n. Objekte, 

uporabljene na karirasti mreži, smo pridobili na prosto dostopni spletni strani (Free vectors, b. 

d.).  
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8.1 AKTIVNOST 1: SLEDENJE ZAPOREDJU UKAZOV 

OPIS NALOG 

 

 

 

Učitelj pusti učencem prosto pot in jih usmerja samo po potrebi. Učenci imajo podane ukaze in 

njihove opise. Z raziskovanjem in poskušanjem ugotovijo kaj določeni ukaz naredi (npr. obrat 

levo: ali gre samo za obrat ali gre za obrat in premik …). Učitelj tudi poudari, da lahko ukaze 

ustrezno spremenijo ali dodajo nove. Ukaze lahko poljubno spreminjajo in uporabljajo 

nove oznake. Učitelj učence spodbuja k iskanju in dodajanju novih ukazov, saj s tem 

razvijajo ustvarjalnost. Pri tem je poudarek, da so znaki za poljuben ukaz lahko različni 

in je vse stvar dogovora. 

Zahtevnost nalog narašča postopoma. Pri prvi, drugi in tretji nalogi objekt nima glave. 

Namesto obratov so tu ukazi za premik gor in dol. 

Pri četrti nalogi se je treba orientirati glede na glavo objekta. Ta naloga je prehod na naslednje 

naloge, saj se učenci prvič srečajo z objektom, ki je orientiran glede na glavo. Učenci morajo 

sami razmisliti in ugotoviti, zakaj se ukazi razlikujejo, kljub enakemu začetnemu mestu objekta 

in enaki poti. Pri tej nalogi učenci sami ugotovijo, da imajo objekti različno začetno 

usmerjenost. Z raziskovanjem in poskušanjem učenci ugotovijo tudi, kakšna je funkcija ukazov 

levo/desno. 

Pri naslednjih nalogah, pet do devet, imajo učenci podane objekte (orientirani so nevtralno). 

Naloge vsebujejo objekt in več podanih predmetov, ki predstavljajo potencialni cilj. Vendar le 

eden predstavlja pravilen cilj. Učenci morajo ugotoviti, kam bo začetni objekt prispel. Pri teh 

nalogah si učenci lahko pomagajo na različne načine. Ena izmed možnosti je tudi barvanje ušes 

ali oči (npr. levo uho – modro obarvano, desno uho – rdeče obarvano) in na podlagi tega se 

učenci orientirajo ter izberejo smer objekta. 

Pri deveti nalogi imajo učenci podano nekoliko drugačno notacijo ukazov. Funkcija ukazov je 

še vedno enaka, le da imajo drugačne oznake. S to nalogo se preveri, ali učenci razumejo 

zapisane ukaze. Med reševanjem nalog lahko učitelj poljubno variira in prilagaja. Učencem 

postavlja dodatna vprašanja, kako bi spremenili ukaze, da bi dosegli nov način delovanja in jih 

spodbuja h kreativnosti.  

Učni cilji: 

 Učenec zna slediti izvajanju tujega programa. 

 Učenec zna spremeniti program, da doseže novi način delovanja. 



25 

 

1. naloga: Učenec Jan je pri igri premaknil figuro po spodnji poti: 

 

 

Na katero polje je prestavil figuro? Pomagaj si z ukazi v okvirčku. 

Na sliki označi polje, na katero je prestavil figuro. 

         

  

 

 

     

 

 

 

 

           

 

2. naloga: Učenka Kaja je premaknila figuro po spodnji poti: 

 

Na katero polje je prestavila figuro? Pomagaj si z ukazi v okvirčku.  

Na sliki označi polje, na katero je prestavila figuro. 
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3. naloga: Imamo tri darila in tri otroke. Ugotovi, katero darilo dobi Rok, katero Tine in katero 

Eva. S spodnjimi ukazi pri darilih boš ugotovil, katero darilo je kdo dobil. Pomagaj si z 

ukazi v okvirčku. 

 

 

 

 

     

     

ROK 

 

    

TINE 

     

 

     

EVA 

 

     

 

Poveži: 

  

ROK 

 

TINE 

 

EVA 
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4. naloga: Pot do sira je obarvana in zapisana z ukazi. Obarvana pot je ves 

čas enaka, zapisani ukazi pa se med seboj razlikujejo. Zakaj? Pomagaj 

si z ukazi v okvirčku.  

 

 

 

    Pot: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Pot: 

 

 

 

 

 

 

 

       Pot:  

     

      

          

    

 

     

     

     

     

    

 

     

     

     

     

    

 

     

Zakaj so ukazi pri poteh različni? 

__________________________________________

__________________________________________ 
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5. naloga: Pikapolonica išče hrano. Premika se po spodnji poti: 

 

 

Kam pride pikapolonica? Pomagaj si z ukazi na desni strani.  

                                   

                                                                                

 

 

 

 

Na sliki označi polje, do katerega je prišla 

pikapolonica. 

  

 

*Dodatna naloga: Kateri ukaz je treba spremeniti in kako, če bi želeli, da pikapolonica 

pride do lista? 

  ________________________________________________________________________ 

  

6. naloga: Pajek Filip potuje po spodnji poti: 

 

Kje se pajek ustavi? Pomagaj si z ukazi v okvirčku. 

 

   

 

 

Na sliki označi polje, na katerem se pajek 

ustavi.  
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7. naloga: Gosenica potuje po spodnji poti:  

 

 

      Kje se gosenica ustavi? Pomagaj si z ukazi. 

 

 

 

   

  

  

Na sliki označi polje, na katerem se 

gosenica ustavi. 

 

8. naloga:  Miška se je odpravila na sprehod. Pot, ki jo je miška prehodila: 

 

 

     Kje se je miška ustavila? Pomagaj si z ukazi na desni strani. 

 

 

 

 

 

 Na sliki označi polje, na katerem se 

miška ustavi. 

  

  

 

      

 

 

   

 

 

      

  

 

     

  

 

      

      

      

      

      

      

      



30 

 

9. naloga: Miška se je odpravila na sprehod po spodnji poti: 

 

 

     Ali bo miška prišla do sira, oreha ali kruha? Pomagaj si z ukazi na desni strani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kam bo prispela miška? Na sliki označi ustrezno polje. 

   __________________________ 
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10. naloga: Žabica se je odpravila na potep po spodnji poti: 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na katero polje je prišla žabica 

(modro ali rdeče)? 

___________________________

___ 

 

 

Rešitve nalog: 

1. Naloga: Žoga se ustavi v modrem polju. 

2. Naloga: Žoga se ustavi v modrem polju. 

3. Naloga: Modro darilo – Tine, Rumeno darilo – Rok, Rdeče darilo - Eva 

4. Naloga: Zaradi drugačne začetne orientacije objekta/figure. 

5. Naloga: Pikapolonica se ustavi na listi. 

a. *Dodatna naloga: Potrebno bi bilo spremeniti šesti ukaz (namesto 

ukaz za desno, bi morali vstaviti ukaz za levo). 

6. Naloga: Pajek se ustavi na jabolku. 

7. Naloga: Polžek se ustavi na listu. 

8. Naloga: Miška se  ustavi na siru. 

9. Naloga: Miška se ustavi na orehu. 

10. Naloga: Žabica se ustavi na rdečem polju. 
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8.2 AKTIVNOST 2: ZAPIS PROGRAMA 

OPIS NALOG: 

 

 

 

 

Pri prvi nalogi imajo učenci podan objekt, pri katerem se ni treba orientirati glede na 

glavo. Gre za preprosto in uvodno nalogo. 

Pri drugi, tretji, četrti in peti nalogi učenci samostojno poiščejo rešitev za označeno 

pot. V obeh primerih je ena sama možna rešitev. Tako se osredotočijo na zaporedje 

ukazov in ne na ostale dejavnike, ki bi bili lahko moteči (ostali predmeti oz. objekti). 

Ko rešijo nalogi, si lahko s sošolci izmenjajo rešitve. Med seboj preverijo, ali so napisali 

pravilno pot. Če se zaporedje ukazov ne ujema, poskušajo ugotoviti, kje je prišlo do 

napake. Napako tudi popravijo. 

Pri šesti nalogi imajo več možnih rešitev. Učitelj lahko poudari, naj poiščejo 

najboljšo/najkrajšo rešitev. Že tukaj lahko naredijo poudarek na najkrajšo pot oz. pot, ki 

ima minimalno število ukazov. Hitrejše učence lahko učitelj zaposli tako, da jih vpraša, 

koliko različnih poti vodi do iskanega cilja. Potem se pogovorijo o tem, koliko je 

posamezna pot dolga. Ugotavljajo, ali sta obe enako dolgi, število ukazov za zapis. Na 

takšen način je možno narediti tudi prehod in povezavo z naslednjimi aktivnostmi ter 

učnimi cilji. 

Pri sedmi nalogi učenci samostojno ali skupinsko poskušajo odgovoriti na zastavljeno 

vprašanje. Učitelj po potrebi učence usmerja. Vpraša jih, kaj bi naredili, da ne bi pozabili 

poti. Po potrebi jih vodi s podvprašanji (Ali bi označili pot in kako?). Postopoma pridejo 

do tega, da bi lahko vpeljali novi ukaz. Skupaj se dogovorijo za neki znak (npr. čopič), 

ki bo imel funkcijo, da pobarva kvadratek. Ko učenci vpeljejo novi ukaz, ponovno rešijo 

prejšnjo nalogo. 

Nove ukaze učitelji in učenci dodajajo tako, da se med seboj dogovorijo kako delujejo 

ter kako jih zapisati. Dogovorijo se tudi kako ustvariti in zapisati zaporedje ukazov. Ena 

Učni cilji: 

 Učenec zna sam napisati program. 

 Učenec zna slediti izvajanju tujega programa. 

 Učenec zna spremeniti program, da doseže nov način delovanja. 
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možnost je, da se objekt na katerega se nanaša ukaz doda na začetku in velja za celo pot 

ali pa ga je potrebno dodati pri vsakem premiku posebej. 

Učenci se med seboj razlikujejo po spretnostih in intelektualnih sposobnostih. Nekateri 

hitro usvojijo zastavljene cilje, drugi potrebujejo več časa in vztrajnosti. Prav tako si 

nekateri težko predstavljajo navidezno premikanje figur. Pri teh učnih ciljih lahko s 

prilagoditvami učencem olajšamo delo in jim omogočimo, da jih usvojijo postopno. Ena 

izmed prilagoditev so lahko izrezani ukazi, ki jih učenci zlagajo v zahtevano zaporedje. 

Pri takšni nalogi lahko tudi prilagodimo zahtevnost in težavnost. Lahko imajo točno 

toliko ukazov, kot jih potrebujejo in je njihova naloga, da jih pravilno razvrstijo. Lahko 

imajo tudi nekaj nepotrebnih in je njihova naloga, da izberejo in zložijo ustrezne ukaze, 

ki so rešitev programa.  



34 

 

1. naloga: Milan je igral igro. Figuro je moral premakniti po rumeni poti do rdečega polja. 

Napiši zaporedje ukazov, ki figuro pripeljejo do rdečega polja. Pomagaj si z ukazi v 

okvirčku. 

     

 

    

     

     

     

 

Zapiši zaporedje ukazov, s katerimi je Milan premaknil figuro: 
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2. naloga: Deklica Maja se je po obarvani poti odpravila na obisk k babici. Napiši 

zaporedje ukazov, ki Majo pripeljejo do babice. Pomagaj si z ukazi v okvirčku. 

 
    

     

     

   
 

 

     

 

Zaporedje ukazov, ki opišejo Majino pot: 

 

 

3. naloga: Levček Leon se je po obarvani poti odpravil po hrano. Napiši zaporedje ukazov, 

ki Leona pripeljejo do hrane. Pomagaj si z ukazi v okvirčku. 

 

      

    
 

 

      

      

      

      

 

           Zaporedje ukazov, ki opišejo Leonovo pot: 

           ______________________________________________________________________  
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4. naloga: Slonček Beni se je odpravil na sprehod po oranžni poti. Začel in končal je na 

istem mestu. Z ukazi v okvirčku opiši njegovo pot. 

 

 

 

Pot, ki jo je naredil slonček Beni: 

 

         

5. naloga: Rjava pot bo veverico pripeljala do lešnika. Z ukazi na desni napiši pot, ki jo 

mora veverica narediti. 

      

      

      

      

      

      

 

Pot, ki vodi do lešnika: 
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6. naloga: Miška Mira se je izgubila v gozdu. Pomagaj miški in napiši njeno pot do 

doma. Pomagaj si z ukazi v okvirčku. 

 

  

 

 

 

    

             

 

 

 

             Pot, ki jo je naredila miška Mira: 

 _____________________________________________________________________________________________ 

7. naloga: Miška Mira je velika pozabljivka. Kako bi lahko pomagal miški, da ne bo 

nikoli več pozabila poti do doma? (Ali bi lahko pot označili?)                                         

V okvirček z ukazi dodaj novi ukaz in ga uporabi pri reševanju naloge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponovno napiši pot do miškine hiše, pri tem pa uporabi ukaz, ki si ga dodal.                         

Pot, ki jo je naredila miška Mira: 

_____________________________________________________________________ 
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8. naloga: Pobarvaj kvadratke, tako da bo nastala prva črka tvojega imena. 

Nato za izrisano črko sestavi ustrezno zaporedje ukazov. Uporabi ukaze v spodnjem 

okvirčku. 

 

 

  

  

      

     

  

  

      

     

  

  

      

     

  

  

      

     

 

  

   

     

 

  

   

     

 

  

   

     

 

  

   

     

 

  

   

     

 

  

   

     

 

  

   

     

Zaporedje ukazov za izris črke: 
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Rešitve nalog:  

1. naloga:  

 

2. naloga: 

        

3. naloga: 

      

4. naloga: 

1. možnost:  

2. možnost:  

5. naloga:  

 

6. naloga: (več možnih rešitev) 

7. naloga: nadgradnja šeste 

8. naloga: več možnih rešitev 

 

 

 

9.  

10.  Naloga: Žoga se ustavi v modrem polju. 

Naloga: Modro darilo – Rok 

 

 

 

 



40 

 

8.3 AKTIVNOST 3: ISKANJE NAJBOLJ OPTIMALNE REŠITVE 

OPIS NALOG: 

 

 

 

 

 

Podane naloge imajo več pravilnih rešitev. Učenci naj jih poiščejo čim več in razmislijo, 

katere so najboljše. Učitelj jih usmerja s podvprašanji.  

Pri prvi nalogi imajo učenci na voljo dve možnosti. Sami se morajo odločiti za boljšo. 

Pri drugi nalogi imajo učenci rešitve že podane. Preveriti morajo, katere rešitve so 

pravilne in katere napačne. Učenci bodo ugotovili, da sta pravilni rešitvi dve. Izmed 

obeh pravilnih rešitev bodo morali določiti boljšo. S povezovanjem dogodkov iz 

vsakdanjega življenja bodo ugotovili, da je tista pot, ki je krajša, bolj optimalna oziroma 

v tem primeru pot, kjer je uporabljenih manj ukazov. 

Pri ostalih nalogah morajo sami zapisati zaporedje ukazov. Poiščejo naj tisto, ki se njim 

zdi najboljša. Ko nalogo rešijo, si rešitve lahko izmenjajo s sosedom. Med seboj si lahko 

izmenjajo rešitve in se pogovorijo o njihovi ustreznosti. 

Ker je pri nalogi poudarek na iskanju optimalnih rešitev, se učitelji lahko pogovorijo z 

učenci tudi o možnosti skrajšanja zaporedja ukazov. Učitelj učence spodbuja k 

dodajanju novih ukazov, ki dani zapis naredi še krajši. Učencem  postavlja podvprašanja 

(npr. Ali opazite, da se kakšen znak večkrat ponovi? Kako bi lahko to zapisali krajše?). 

Tako skupaj pridejo do ukaza PONOVI. Določijo, kako bodo ta ukaz zapisali, in ga nato 

uporabijo pri reševanju nadaljnjih nalog.  

Učni cilji: 

 Učenec zna poiskati najbolj optimalno rešitev. 

 Učenec zna sam napisati program. 

 Učenec zna slediti izvajanju tujega programa. 

 Učenec zna spremeniti program, da doseže nov način delovanja. 

  



41 

 

1. naloga: Ovčka Doris je bila zelo žejna. Na travniku sta bili dve močvirji. Do katerega 

močvirja ima krajšo pot? S pomočjo ukazov v desnem okvirčku opiši poti do obeh 

močvirij in ju primerjaj. 

 

 

      

  M1    

      

      

      

    M2  

 

 

Pot do močvirja M1: 

 

_____________________________________________________________________  

 

Pot do močvirja M2: 

 

_____________________________________________________________________ 

 

          Katero močvirje naj izbere, da bo čim prej dobila vodo? 

          ______________________________________________________________________ 
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2. naloga: Poštar Tomaž mora odnesti pismo do Novakovih. Spodaj ima napisane tri 

poti. Katere izmed napisanih poti so PRAVILNE? 

 

1. pot:   

2. pot:  

3. pot:  

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Katere poti vodijo do Novakovih?  

            ______________________________________________________________________________________________ 

          Katera bi bila najboljša?  

          ______________________________________________________________________ 

          Zakaj? 

         ______________________________________________________________________ 

                     

 

       

       

     NOVAK  
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3. naloga: Zajček Tobi ima poškodovano nogo in je zelo lačen, vendar ne ve, kje se je 

korenček. Pomagaj poškodovanemu zajčku tako, da napišeš najkrajšo pot do korenja. 

Pomagaj si z ukazi v okvirčku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pot do korenja: 

              ___________________________________________________________________________________________ 
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4. naloga: Medved Jaka je po gozdu nabiral gozdne sadeže. Bil je nepazljiv in se je izgubil. 

Pomagaj prestrašenemu medvedku in s podanimi ukazi v okvirčku opiši najkrajšo pot 

do doma, da bo doma, še preden bo tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pot do doma: 

 _____________________________________________________________________ 

5. naloga: Ali bi lahko zgornjo rešitev zapisal krajše? Dodaj ukaz, s katerim bi zgornjo 

pot zapisal na krajši način in jo ponovno zapiši. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pot do doma:                                      

_____________________________________________________________________ 
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6. naloga: Zebra Zoja se je želela odpraviti na obisk k prijateljicama Tinki in Tonki. Ker 

ni poznala poti do njunega doma, sta Tinka in Tonka napisali pot, ki vodi do njune 

hiše. Vendar sta zapisali dve različni poti. Pomagaj si z ukazi v okvirčku in odgovori 

na spodnja vprašanja. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TINKINA NAVODILA ZA POT: 

 

 

TONKINA NAVODILA ZA POT: 

 

            

          Ali sta obe navodili pravilni? _____________________________________________ 

          Katera od zapisanih poti je boljša? _________________________________________ 

          Zakaj? _______________________________________________________________ 

  

 
   

 

   
 

 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 

 

3 3 
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7. naloga: Jelenček Sven gre na obisk k svojim prijateljem. Poišči in zapiši najkrajšo pot, 

da bo čim prej prispel do prijateljev. Pomagaj si s pravili v spodnjem okvirčku. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pot do prijateljev: 
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Rešitve nalog:  

1. naloga: Boljša izbira bi bilo močvirje M2, saj opisana pot vsebuje manj ukazov. 

2. naloga: Pravilni sta 2. in 3. pot. Boljša bi bila 2. pot, saj je uporabljenih manj 

ukazov. 

3. naloga: Rešitev je več. Najbolj optimalna rešitev vsebuje 10 ukazov. Učenci naj 

jih poiščejo več in utemeljijo, katera je najboljša. 

4. naloga:  

 

5. naloga: Dopolnitev četrte naloge. 

6. naloga: Obe prikazani navodili sta pravilni, vendar zapisani z različnima 

ukazoma. Boljša je pot, ki vsebuje manj ukazov v zaporedju. 

7. naloga: Več možnih rešitev. Najboljša je tista, ki ima najmanj ukazov v zaporedju 

ukazov. 
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8.4 AKTIVNOST 4: ISKANJE NAPAK 

OPIS NALOG: 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci so se srečevali že z različnimi nalogami. Naloge so vsebovale tudi zgornje učne 

cilje, če jih je učitelj vključil v predhodne aktivnosti. 

Pri nadaljnjih dveh nalogah imajo učenci podano zaporedje ukazov. Zaporedje ukazov pa 

je napačno. Učenci morajo ustrezno premakniti ukaze, da bodo dobili pravilno rešitev. Pri 

tem je treba opozoriti, da noben ukaz ne manjka. Treba je le ustrezno razporediti že podane 

in napisane ukaze. 

Pri prvi nalogi jih podano zaporedje ne pripelje do nobenega cilja, zato bodo hitro ugotovili, 

da je nekje napaka. Pri drugi nalogi morajo biti nekoliko bolj pozorni. Podano zaporedje jih 

pripelje do cilja, vendar ne do tistega, ki je zahtevan v navodilu. 

Za učence, ki so v fazi konkretnih operacij, lahko naloge prilagodimo. Tako kot pri drugi 

aktivnosti imajo na voljo konkretne izrezane ukaze, ki jih morajo zložiti v ustrezno 

zaporedje. 

 

 

 

 

  

Učni cilji: 

 Učenec prepozna in zna odpraviti napake v svojem programu. 

 Učenec zna popraviti napako v tujem programu. 

 Učenec zna sam napisati program. 

 Učenec zna slediti izvajanju tujega programa. 

 Učenec zna spremeniti program, da doseže nov način delovanja. 
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1. naloga: Želva Meri je imela na listkih zapisano pot do šole. Zapihal je veter in ji pomešal 

ukaze. Popravi zaporedje ukazov tako, da bo pot pravilna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napačna pot:  

                        

 

                 Pravilna pot: 

                ___________________________________________________________________________________________ 

   

  

  

  

 

      

 

 

      

      

  

 

      

 

 

  
 



50 

 

2. naloga: Pikapolonica Vera je imela na listih zapisano pot do najboljših robid v gozdu, 

vendar je ponoči pihala burja in ji premešala liste. Popravi pot tako, da bo pikapolonico 

pripeljala do robid. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

                      Napačna pot: 

   

 

Pravilna pot: 

              ________________________________________________________________________________________ 
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Rešitve nalog: 

1. Naloga: Pravilna rešitev:  

 

 

2. Naloga: Pravilna rešitev: 
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8.5 AKTIVNOST 5: KRATEK ZAPIS 

Naslednje aktivnosti združujejo učne cilje, ki smo jih opisali pri prejšnjih aktivnostih. 

Sestavljene naloge razvijajo kreativnost pri učencih. Omogočajo, da se pridobljeno znanje 

uporabi v novih problemskih situacijah.  

1. naloga: Spodaj imaš narisano pot. Pot opiši z zaporedjem ukazov. Poskusi napisati na čim 

krajši način, pri tem pa lahko poljubno dodaš nove ukaze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Rešitev: 

 

 

 

Opazimo, da se zaporedja teh znakov nenehno ponavljajo. Krajše bi torej lahko zapisali tako, 

da bi vpeljali nov ukaz (sestavljeni ukaz): 

Naloga je pokriva vse do sedaj usvojene učne cilje in je bolj primerna za zmožnejše učence. 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

  

 

 

   

 
 
 

 
  

 
 

   
 

P1 P2 

P1 P2      3 
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2. naloga: Na spodnji karo papir nariši poljubno sliko. Nato pa napiši zaporedje ukazov, ki bo 

izrisalo spodnjo sliko. Uporabljaš lahko vse ukaze, ki smo jih spoznali do sedaj. Lahko tudi 

kakšnega dodaš. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

   

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

  

 

 

   

 

Zaporedje ukazov za izris slike: 
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9 NASVETI ZA UČITELJE 

Izdelane aktivnosti so primerne za razvijanje veščine računalniškega razmišljanja. Primerne so 

za učence prve ali druge triade osnovne šole. Učitelji jih lahko uporabijo neposredno ali pa jih 

prilagodijo posameznim učencem glede na njihove zmožnosti. Obrazložitev vsake aktivnosti je 

opisana že v začetku posamezne aktivnosti, vendar bomo v tem poglavju še enkrat opisali nekaj 

možnosti variacij in prilagoditev. 

Pri izdelanih aktivnostih je poudarek na problemskem pristopu. Učenci naj bodo med 

reševanjem čim bolj samostojni. Sami naj odkrivajo in raziskujejo. Učitelj učencem pusti čim 

bolj prosto pot in jih usmerja samo po potrebi. 

Pri prvi aktivnosti: sledenje zaporedju ukazov je pomembno, da se učenci seznanijo z ukazi in 

njihovimi funkcijami. Učitelj pove, da notacija ukaza ni zelo pomembna. Ne glede na notacijo 

je treba upoštevati njegovo funkcijo. Pri tem je poudarek, da so znaki za poljuben ukaz lahko 

različni in je vse stvar dogovora. Razumevanje pomena ukazov bo učencem olajšalo delo pri 

naslednjih nalogah. Učitelj učence spodbuja tudi k iskanju in dodajanju novih ukazov, saj s tem 

razvijajo ustvarjalnost.  

Pomembno je, da se učitelj z učenci na začetku pogovori, kako deluje ukaz, ki ima funkcijo 

obrata. Torej, ali gre za obrat ali za obrat in premik. Glede na začetni dogovor se potem pri 

aktivnostih prilagodijo zaporedja ukazov. V izdelanih aktivnostih ukaz levo pomeni zgolj obrat 

v levo glede na pozicijo objekta. Zelo učinkovito je, če učenci prek raziskovanja in poskušanja 

sami ugotovijo funkcijo tega ukaza. 

Učencem bodo največ težav prinašale naloge, kjer je orientacija objekta pomembna, saj gre za 

abstraktno razmišljanje. Pri takšnih nalogah je na začetku učinkovito, da se učencem pomaga s 

konkretnimi objekti. Ena možnost je, da objektom pobarvamo ušesa ali oči (npr. levo uho –  

modro, desno uho – rdeče). Ukaze v okvirčkih nato opremimo s takšnima barvama. Potem ko 

bo učenec v zaporedju ukazov prebral ukaz za levo in videl modro barvo, bo obrnil objekt v 

smeri levega ušesa. Pri tem lahko učencem pomagamo še na druge načine. Ena izmed možnosti 

so konkretni objekti. Iz lepenke izdelamo konkretne objekte (npr. miška, pajek …), ki jih učenci 

premikajo po karirastem polju. 

Pri drugi aktivnosti: zapis programa je pomembno, da učenci razumejo zapisane ukaze. Tudi 

pri tej aktivnosti lahko učitelji na začetku naredijo prilagojen uvod. Učencem iz kartona izrežejo 

ukaze. Učenci nato zlagajo konkretne ukaze v pravilno zaporedje. Učitelj lahko težavnost 
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prilagaja. Na začetku je ukazov toliko, kot je treba za zapis programa, nato pa se dodajajo ukazi 

in učenci morajo ugotoviti, kateri so ustrezni in kateri so odveč. 

Pri tej aktivnosti lahko učitelj naredi poudarek na iskanju optimalne poti. Lahko naredijo 

poudarek na najkrajši poti oz. poti, ki ima minimalno število ukazov. Hitrejše učence lahko 

učitelj zaposli tako, da jih vpraša, koliko različnih poti vodi do izbranega cilja. Potem se 

pogovorijo o tem, koliko je posamezna pot dolga. Ugotavljajo, ali sta obe enako dolgi,  koliko 

ukazov je potrebnih za zapis … Na takšen način je možno narediti tudi prehod in povezavo z 

naslednjimi aktivnostmi ter učnimi cilji. 

Pri tretji aktivnosti: iskanje optimalne rešitve lahko učitelj naveže na predhodno aktivnost, 

lahko pa samostojno postopoma obravnava naloge. Že pri drugi aktivnosti lahko vključi pomen 

najkrajše poti. 

Pri četrti aktivnosti: iskanje napak lahko učitelj prilagodi naloge tako, kot pri drugi. Učencem 

pripravi zaporedje ukazov, pri čemer so ukazi izrezani iz papirja.  
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10 IZVEDBA V ŠOLI 

Učno uro s pripravljenimi aktivnostmi smo izvedli v četrtek, 23. aprila 2015, na Osnovni šoli 

Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki. Pri izvedbi so sodelovali učenci računalniškega krožka, 

ki obiskujejo 3. razred osnovne šole. Ker so sodelovali otroci 3. razreda, smo vse uporabljene 

naloge prilagodili njihovim zmožnostim (velike tiskane črke, kratka in jedrnata navodila). 

Sodelujočih učencev je bilo devet. 

Na začetku smo učencem podali preprosto nalogo (objekt brez glave). Učenci so rešili nalogo 

in povedali svoje rezultate. Pogovorili smo se o ukazih in njihovem zaporedju, tako da so učenci 

usvojili oba pojma v kontekstu pripravljenih nalog. Nato smo učencem dali naslednjo nalogo, 

kjer je imel objekt glavo (pravilna orientacija je bila torej ključnega pomena). Vsak učenec je 

moral nalogo rešiti sam in povedati rezultat. Večina učencev je nalogo rešila napačno, saj niso 

upoštevali dejstva, da je objekt obrnjen proti njim (ima drugačno orientacijo). Pri tej nalogi 

nismo povedali pravilnih rešitev takoj, saj smo želeli, da jih poskušajo sami ugotoviti. Potem 

smo izvedli aktivnost, s katero smo želeli, da učenci dobijo občutek za levo in desno stran glede 

na postavljeni objekt. Postavili smo se nasproti njih in dvignili svinčnik v levi roki. Vprašali 

smo jih, v kateri roki držimo svinčnik. Najprej smo dobili odgovor, da je svinčnik v desni roki. 

Opozorili smo jih, da morajo povedati glede na naš položaj in posledično so podali pravilne 

odgovore. Vajo smo še nekajkrat ponovili.  

V nadaljevanju smo jim dali navodila za reševanje nalog. Reševati so morali samostojno. 

Dogovorili smo se, da morajo dvigniti roko, ko nalogo rešijo. Njihove rešitve smo pregledali in 

v primeru pravilne rešitve so lahko nadaljevali reševanje naslednje naloge. Ravno tako so 

dvignili roko, če česa niso znali ali razumeli. 

Na začetku smo učencem dali prosto pot pri reševanju. Nismo jim povedali, kakšna je funkcija 

posameznih ukazov (to je: ukaz naprej pomeni korak, ukaza levo in desno pa samo obrat). 

Ravno zaradi tega so imeli učenci pri prvi nalogi z objektom, ki je imel »glavo«,  nekaj težav. 

Objekta nikakor niso mogli premakniti do ustreznega polja. Želeli smo, da bi učenci sami 

ugotovili pravilo. Najprej so se pritoževali, da je nekaj narobe z nalogo oziroma podanim 

zaporedjem ukazov. Pri tovrstnih problemih smo učencem obrazložili, da je zapisano zaporedje 

ukazov zagotovo pravilno. Nekateri učenci (štirje učenci od devetih) so sami prišli do ustrezne 

ugotovitve, ostalim smo pomagali, saj smo bili časovno omejeni. Orientacija jim je na začetku 

delala nekaj težav, saj jim tovrstne naloge niso bile intuitivne. Vendar so postopoma z vajo 

usvojili ta cilj. Nekateri učenci hitreje, nekateri so potrebovali več časa. 
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V nadaljevanju so se pri nekaterih učencih pojavile naslednje težave: 

 Učenci so pri branju zaporedja ukazov izpustili kakšnega izmed navedenih ukazov. Pri 

takšnih napakah smo učencem svetovali, naj še enkrat pregledajo celotno pot. Učenci 

so potem sami odkrili svojo napako. Do tovrstnih težav je prišlo predvsem zaradi 

površnosti in dejstva, da so učenci navajeni učiteljeve pomoči in vodenja.  

 Nekateri učenci so imeli na začetku težave z ukazom naprej (       ). Namesto da bi objekt 

premaknili naprej glede na njegovo orientiranost, so ga premaknili vzporedno 

(vzporedni premik v levo). Pri tovrstnih napakah smo se nekoliko bolj posvetili 

posameznim učencem. Učencem smo predlagali, naj  ponovno preberejo prvi ukaz. Nato 

smo jih vprašali, kaj prebrani ukaz pomeni. Učenci so samostojno poskušali obrazložiti 

njihov pomen. Svetovali smo jim, naj pogledajo, kako je objekt obrnjen, in učenci so 

posledično sami odkrili svojo napako in jo popravili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci so med reševanjem pripravljenih aktivnosti uspešno usvojili zastavljene učne cilje. To 

je bilo razvidno predvsem iz uspešno rešenih nalog v končnem vprašalniku (Priloga 1), kjer so 

učenci naloge reševali samostojno. 

 

  

, 

Slika 1:  Napačen premik Slika 2: Pravilen premik 
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10.1 VZDUŠJE V RAZREDU 

Učenci so v začetku z zanimanjem poslušali, saj tovrstnih nalog še niso reševali. Bili so umirjeni 

in po potrebi aktivno sodelovali. Za delo so bili zainteresirani in motivirani. Delo je potekalo 

tekoče, brez kakršnih koli potreb po disciplinskih ukrepih. Učenci so ves čas upoštevali 

dogovorjena pravila. 

Vzdušje v razredu je bilo sproščeno. Učenci so naloge individualno reševali in se med seboj 

niso motili.  

Opisano ozračje pripisujem predvsem temu, da so bili učenci seznanjeni z drugačnim načinom 

dela. Naloge so jim bile nove in zanimive. Ker so bile naloge zanimive, so bili za delo 

zainteresirani in so med uro sodelovali. Na umirjenost in upoštevanje pravil je zagotovo 

vplivala moja navzočnost, kar je bilo zanje nekaj novega in nenavadnega.  
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11 ANALIZA VPRAŠALNIKOV in OPAZOVANJA 

Po zaključenih aktivnostih so učenci dobili vprašalnik (Priloga 1). Vprašalnik v začetku vsebuje 

nekaj vprašanj, ki se nanašajo na osnovne informacije o učencu, nato vsebuje nekaj trditev, s 

katerimi učenci sami evalvirajo svoje reševanje, sledita še nalogi, s katerima se preveri, ali so 

učenci usvojili zastavljene cilje. 

Prvi del vprašalnika (splošne informacije in trditve) smo učencem podrobneje obrazložili. 

Skupaj smo prebrali vprašanja in trditve. Obrazložili in pojasnili smo, kaj posamezna vprašanja 

ter trditve od njih zahtevajo. Obrazložili smo jim tudi, v kakšnem primeru obkrožijo določeni 

znak (, , ). Zadnji dve nalogi v vprašalniku so učenci reševali samostojno. 

11.1 SPLOŠNE INFORMACIJE 

Splošne informacije, ki smo jih zahtevali od učencev so: razred, ki ga učenec obiskuje, spol 

učenca in informacijo o tem, ali je podobne naloge že reševal. To informacijo smo v 

nadaljevanju tudi upoštevali pri njihovi uspešnosti reševanja nalog. 

 

 

 

 

4 5 

 

Sodelovalo je devet učencev. V skupini so bili štirje učenci in pet učenk. V tej skupini ni bilo 

bistvenih razlik pri reševanju glede na spol. Uspešnost je bila pri obeh skupinah enaka. Skupina 

je bila premajhna, da bi ugotavljali razlike pri reševanju glede na spol, hkrati pa to ni bil naš 

cilj. 
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Na vprašanje, ali so naloge, pri katerih premikaš figure, že reševali, so bili naslednji rezultati: 

 

Graf 1: Ali si naloge, pri katerih premikaš figure, že reševal? 

Štirje učenci (44 %) so tovrstne naloge že reševali, medtem ko se je pet učencev (56 %) z 

nalogami takšnega tipa srečalo prvič. Pri naslednjem vprašanju, ki je spraševalo po tem. kje so 

se učenci srečali s takšnimi nalogami, so izbrali odgovor doma. 

Kasneje so učenci povedali, da so bile naloge, ki so jih reševali doma, nekoliko drugačne. Imeli 

so podobna pravila, vendar so objekte lahko fizično premikali, kar jim je bilo veliko lažje. Z 

opazovanjem smo tudi ugotovili, da so učenci, ki so na prejšnje vprašanje odgovorili pritrdilno, 

hitreje ugotovili pomen ukaza levo in desno. Torej, da ukaza levo in desno pomenita zgolj obrat, 

in ne tudi premik.  

Od nekaterih učencev smo dobili tudi informacijo, da so igrali podobne računalniške igre, 

vendar je šlo zgolj za premikanje objektov s smernimi tipkami po podani poti, in ne za sledenje 

ukazom. 

11.2 ANALIZA TRDITEV 

V nadaljevanju bomo predstavili in opisali odgovore, ki so jih učenci podali pri navedenih 

trditvah. Učenci so pri odgovarjanju lahko izbirali med tremi različnimi znaki. Znak  pomeni, 

da se učenci strinjajo in to za njih popolnoma velja. Znak  pomeni, da se deloma strinjajo in 

se težko odločijo, ali to za njih velja ali ne. Znak  pomeni, da se ne strinjajo in to za njih ne 

velja. 

Načeloma so dobljeni rezultati vprašalnika dobri in pozitivni. Glede na njihove odgovore bi 

lahko sklepali, da so naloge dobro sestavljene in razumljive, učni cilji pa usvojeni. Vendar je 

44%

56%

Ali si naloge, pri katerih premikaš figure, že 
reševal? 

DA NE
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pri tem treba upoštevati še različne dejavnike, zaradi katerih ni nujno, da so učenci izbrali 

ustrezen odgovor, ki bi resnično veljal za njih 

  

Besedila pri nalogah smo poskušali podati čim bolj kratko in jedrnato ter na ravni, ki bi bila 

učencem intuitivna. Vsi učenci so izbrali znak , kar pomeni, da so učenci prebrano besedilo 

razumeli. Prav tako je iz rezultatov razvidno, da je bilo besedilo naloge dovolj jasno in 

razumljivo. Čeprav je bila izbira odgovora  100-odstotna, so učenci pri branju navodil 

nekajkrat poklicali učitelja. 

Našo navzočnost so potrebovali, da se prepričajo, ali so prebrano besedilo naloge pravilno 

razumeli. Vsi učenci, ki so nas poklicali, so pravilno razumeli prebrano, potrebovali so le našo 

potrditev. Opazili smo, da niso bili povsem prepričani o svojih sposobnostih, zato so nas večkrat 

poklicali po nepotrebnem. Med reševanjem smo jih poskušali spodbujati in navajati k čim bolj 

samostojnemu reševanju ter zaupanju vase. Vzrok tovrstnega iskanja potrditve izhaja 

najverjetneje iz načina pouka, na katerega so navajeni. V razredu niso deležni toliko 

samostojnega dela, temveč so bolj izpostavljeni vodenemu pouku, kjer jih učitelj ves čas 

opozarja in usmerja ter jim ne omogoča toliko samostojnega raziskovanja. 

 

Pri tej trditvi so vsi učenci izbrali odgovor . Iz pridobljenih rezultatov lahko sklepamo, da so 

pravila, zapisana v okvirčku, jasna in razumljiva.  

Na začetku so nekateri učenci imeli težave z razumevanjem pravil, zapisanih v okvirčkih. Kot 

smo že opisali, so imeli težave z ukazom       , kjer so objekt namesto naprej, glede na njegovo 

orientacijo, premaknili vzporedno. Prav tako so imeli nekaj težav z ukazom levo/desno, saj jim 

nismo povedali njegove funkcije takoj, ampak so jo morali sami ugotoviti. Napako so delali 

predvsem pri začetni nalogi. Med reševanjem so pravila usvojili in jih uporabljali pravilno. To 

1. trditev:    

RAZUMEM BESEDILO PRI NALOGAH IN 

VEM, KAJ HOČE NALOGA OD MENE. 

9 0 0 

2. trditev:    

RAZUMEM PRAVILA, ZAPISANA V 

OKVIRČKU (UKAZE). 

9 0 0 

, 
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se je pokazalo pri zadnjih dveh nalogah, podanih v vprašalniku. Pri teh nalogah so bili ukazi 

definirani drugače, vendar so jih učenci kljub temu razumeli in ustrezno uporabili.  

 

Pri tej trditvi rezultati niso bili enotni. Šest učencev je izbralo znak , trije pa znak . 

 

Graf 2: Predstavljam si, kako se premikajo figure 

Iz rezultatov sklepamo, da si 67 % učencev predstavlja, kako se figure premikajo, preostalih 33 

% pa ima pri tem nekaj težav.  

Že z opažanji med reševanjem nalog smo ugotovili, da navidezno premikanje figur učencem 

povzroča največ težav. Čeprav je na končnem vprašalniku 67 % učencev trdilo, da si 

predstavljajo, kako se figure premikajo, so v začetku vsi imeli tovrstne težave.  

Učenci so v tej skupini raznoliki. Nekateri so v predoperacionalni fazi, nekateri pa v fazi 

konkretnih operacij (po Piagetu). Učenci še nimajo dobro razvitih miselnih struktur, ki bi jim 

omogočile abstraktno razmišljanje, in posledično so imeli težave pri premikanju figur. Za 

pomoč pri reševanju smo jim tudi že vnaprej pripravili pomoč tako, da smo objektom obarvali 

ušesa in poleg ukaza za obrat označili barvo. 

 

89%

11%

0%

PREDSTAVLJAM SI, KAKO SE PREMIKAJO FIGURE

J

K

L

3. trditev:    

PREDSTAVLJAM SI, KAKO SE PREMIKAJO 

FIGURE. 

 

6 3 0 
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Nekateri so si pomagali z obarvanimi ušesi, spet drugi so samostojno poiskali različne tehnike 

in metode, ki so jih uporabili pri reševanju nalog; pomagali so si z risanjem puščic na papir, 

nekateri so si pomagali z obračanjem papirja, tako da je bila figura ves čas obrnjena glede na 

njihov položaj ali pa so si pomagali s svinčnikom in radirko. Predmet (npr. svinčnik/radirka) je 

predstavljal figuro in to so potem tudi premikali glede na ukaze. Različno izbrane metode 

reševanja so jim pomagale pri lažjem predstavljanju.  

 

Pri tej trditvi je osem učencev izbralo znak , eden učenec je izbral znak . 

 

Graf 3: Znam narediti vse, kar naloga zahteva od mene 

Po pridobljenih rezultatih sklepamo, da so učenci vedeli, kaj naloga zahteva od njih in jo tudi 

večinoma (89 %) znali rešiti. 

89%

11%

0%
ZNAM NAREDITI VSE, KAR NALOGA ZAHTEVA OD 
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4. trditev:     

ZNAM NAREDITI VSE, KAR NALOGA 

ZAHTEVA OD MENE. 

8 1 0 

Slika 3: Obarvana ušesa 

Slika 1: Pomoč pri ukazih 

 

Slika 2: Pomoč pri ukazih 
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Z opažanji med uro bi njihove odgovore lahko potrdili, saj smo opazili, da so se učenci lotili 

reševanja pravilno. Nalog takšnega tipa 56 % učencev še ni reševalo, vendar so se kljub temu 

po prebranih navodilih reševanja lotili pravilno. 

Učenci so si med seboj različni in to je treba upoštevati tudi pri podajanju navodil. Nekateri 

razumejo navodila hitro, spet drugi imajo več podvprašanj, da se prepričajo, ali so pravilno 

razumeli prebrano. Ravno zato je težko definirati navodila, ki bi bila dobra za vse učence. Pri 

podajanju navodil smo bili pozorni na starostno skupino in posledično smo jim prilagodili 

navodila. Podana navodila so bila napisana z velikimi tiskanimi črkami, poudarjala so 

vsebinsko bistvo, prav tako so bila kratka in jedrnata, brez motečih elementov. 

Glede na opazovanje med reševanjem in rezultate učenčevih odgovorov sklepamo, da so bila  

navodila ustrezno zasnovana. Učenci so znali razbrati, kaj naloga zahteva od njih. 

 

Pri tej trditvi je osem učencev izbralo znak , eden učenec je izbral znak . 

 

Graf 4: Vem, zakaj sem se motil 

Glede na pridobljene rezultate sklepam, da se 89 % učencev zaveda svojih napak. 

Vse izvedene aktivnosti in celoten učni proces so temeljili na problemskem pristopu. Cilj 

izvedene ure je bil, da so učenci aktivni in čim bolj samostojni pri reševanju podanih aktivnosti. 

Med uro smo opazovali učence, njihovo reševanje in napake, ki so jih delali pri tem.  

89%

11%

0%

VEM, ZAKAJ SEM SE MOTIL
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5. trditev:    

VEM, ZAKAJ SEM SE MOTIL. 8 1 0 
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Napake, ki so jih učenci delali, so opisane zgoraj. V začetnih nalogah so imeli nekaj težav s 

pravili, v nadaljevanju so napake delali predvsem zaradi površnosti in hitenja. Učencem napak 

nismo pokazali neposredno, vendar smo jih spodbujali, da so jih odkrili in popravili sami. Pri 

tem smo jim zastavljali dodatna podvprašanja. Ker smo bili časovno omejeni, smo glede na 

potrebe nekaterim učencem pomagali bolj, drugim manj. Tovrstni učni pristop omogoča, da 

imajo učenci nadzor nad lastnim reševanjem nalog in posledično vedo, zakaj in kje so se motili. 

Ko napake popravijo, so na njih bolj pozorni in v prihodnje delajo manj takšnih napak. Zaradi 

tovrstnega pristopa so se učenci zavedali, kje so se motili in posledično smo dobili takšen 

rezultat. 

 

Pri tej nalogi so vsi učenci izbrali znak . Vsi učenci so prišli do pravilnih rešitev pri podanih 

aktivnostih, zato so tudi izbrali takšen odgovor. Pri tej trditvi je treba poudariti tudi dejstvo, da 

so učenci reševali nalogo, dokler je niso pravilno rešili. Šele potem so nadaljevali z naslednjo 

nalogo. Nekateri učenci so naloge rešili hitrejše, spet drugi so potrebovali več časa in več 

dodatnih podvprašanj. 

11.3 ANALIZA NALOG 

Zadnji dve nalogi v vprašalniku sta povzemali učne cilje, ki so jih učenci usvajali med učno 

uro. Nalogi sta bili spremenjeni in prilagojeni, saj smo želeli preveriti, ali znajo učenci pravilno 

rešiti tudi ko se znajdejo v drugačni situaciji. Učenci so naloge reševali popolnoma samostojno, 

brez naše pomoči. Med reševanjem jih nismo usmerjali in opozarjali na napake. 

Nalogi so dobro rešili. Prvo, ki je preverjala učni cilj učenec zna slediti izvajanju tujega 

programa, je pravilno rešilo 8 učencev, kar predstavlja 89 %, eden je prišel do napačne rešitve. 

Druga naloga, ki je preverjala učni cilj učenec zna sam napisati program, ima enako statistiko 

kot prva. Pravilno jo je rešilo 8 učencev, kar predstavlja 89 %, eden je prišel do napačne rešitve. 

Pri tem je treba poudariti, da je šlo za dva različna učenca. Eden se je zmotil pri prvi nalogi, 

druga pa pri drugi nalogi. 

Glede na uspešnost reševanja obeh nalog lahko sklepamo, da so učenci usvojili zastavljene učne 

cilje. 

6. trditev:    

PRAVILNO SEM REŠIL VEČINO NALOG. 9 0 0 
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11.4 ANALIZA OPAZOVANJA 

Naloge in učni proces so bili problemsko zasnovani. Posamezne naloge so ponazarjale 

problemsko situacijo, ki je učence usmerjala k doseganju zastavljenih učnih ciljev. Naloge so 

imele podana jasna navodila, ki so jih učenci morali upoštevati. Prilagojena so bila bralni in 

pismeni sposobnosti učencev v danem razredu.  

Ker problemsko poučevanje ne more potekati frontalno, smo tovrstni pristop uporabili v 

uvodnem delu in podajanju informacij. Večina učne ure je potekala v obliki samostojnega dela. 

Vsak učence je reševanje prilagodil glede na svoje sposobnosti in posledično je bil tempo 

reševanja različen. Vsi učenci so rešili vse naloge, čeprav v različnem času. Ker so si učenci 

med seboj raznoliki, je bilo samostojno delo v tem primeru ustrezno. 

Tudi naša vloga med učno uro je bila v skladu z zahtevami problemskega poučevanja. 

Večinoma smo bili pasivni, v vlogi opazovalca in usmerjevalca, vendar ves čas dostopni ter 

pripravljeni odgovoriti na zastavljena vprašanja. Imeli smo nadzor nad dogajanjem v razredu 

in po potrebi učence usmerjali ter jim pomagali. 

Med uro smo tudi opazili, da učenci niso navajeni na tovrstni pristop. Ves čas so potrebovali 

potrditev in veliko bolje bi se počutili, če bi jim prebrali nalogo in še dodatno obrazložili, čeprav 

so bili sami zelo učinkoviti. S tovrstnim pristopom smo jih želeli navaditi k samostojnosti in 

samoiniciativnosti. Pri učencih smo želeli razvijati tudi lastnosti, ki so značilne za problemsko 

učenje. Pri tem smo se osredotočali tudi na to, da je ohranitev vsebine dolgoročna in ne zgolj 

namenska. Pri učencih smo spodbujali, da so bili aktivni in so sami prišli do glavnih ugotovitev. 

Pomembno se nam je tudi zdelo, da učenci razvijajo samozavest. Čeprav so pravilno rešili 

naloge, o svojih rešitvah niso bili prepričani. Med uro smo učence spodbujali in jih tudi 

pohvalili ter jim s tem dali zagon za nadaljnje delo. 

Naloge so bile tudi motivacijsko zasnovane in učencem zanimive. Učenci so bili med uro zelo 

zainteresirani in motivirani za delo. Med uro ni bilo disciplinskih težav. Naloge so reševali z 

zanimanjem, vsaka predhodna naloga pa jim je bila motivacija za naslednjo  
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12 ZAKLJUČEK 

Znanje je najbolj učinkovito in dolgotrajno, če ga učenci sami konstruirajo. Takšen način učenja 

zagovarjata teoriji konstruktivizem in kognitivizem. Na teh teorijah temelji tudi problemsko 

učenje in poučevanje. Poleg navedenega pristopa smo se v okviru diplomske naloge 

osredotočili tudi na veščino računalniškega razmišljanja, ki je pomembna pri uspešnem 

reševanju zastavljenih problemov.  

Pridobljene teoretske osnove smo upoštevali in uporabili pri sestavljanju aktivnosti. Slednje 

smo sestavili prilagojeno ciljni skupini in njihovim zmožnostim ter interesom. Aktivnosti smo 

izvedli med učenci tretjega razreda in na podlagi opazovanja ter pridobljenih odgovorov dobili 

povratno informacijo.  

Delo v razredu je potekalo samostojno, učencem smo pomagali in svetovali ter jih po potrebi 

usmerjali. Bralna in pismena sposobnost učencev se je razlikovala, vendar so bile pripravljene 

aktivnosti prilagojene ciljni skupini. Glede na opažanje in dobljene rezultate sklepamo, da so 

bila navodila nazorno ter razumljivo podana.  

Izkazalo se je tudi, da je bil tovrstni učni pristop ustrezen. Učenci so uspešno usvojili 

zastavljene učne cilje. Pri reševanju so imeli nekaj začetnih težav, vendar so jih uspešno 

razrešili in prišli do cilja naloge.  

Problemsko poučevanje bi morali spodbujati in izvajati v večji meri, saj učenci na takšen način 

razvijajo kreativnost, kritičnost ter samoiniciativnost. Te vrline so pomembne kompetence, ki 

jih je pri učencih treba razvijati, da bodo postali uspešni in konkurenčni ostalim vrstnikom. 
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PRILOGA 1 

VPRAŠALNIK  
 

KATERI RAZRED OBISKUJEŠ?    3.         4. 

OBKROŽI: 

 

 

 

NALOGE, PRI KATERIH PREMIKAŠ FIGURE,  SEM ŽE REŠEVAL           DA                       NE 

ČE SI JIH REŠEVAL. KJE SI JIH ŽE REŠEVAL: 

 Doma 

 V šoli 

 Pri računalniškem krožku 

 Drugo:__________ 

 

 

OBKROŽI : 

   če to velja zate , 

   če to ne velja zate, 

   če malo velja in malo ne velja zate. 
 

 

RAZUMEM BESEDILO PRI NALOGAH IN 

VEM, KAJ HOČE NALOGA OD MENE. 
   

RAZUMEM PRAVILA ZAPISANA V 

OKVIRČKU (UKAZE). 
   

PREDSTAVLJAM SI, KAKO SE PREMIKAJO 

FIGURE. 

 

   

ZNAM NAREDITI VSE, KAR NALOGA 

ZAHTEVA OD MENE. 
   

VEM, ZAKAJ SEM SE MOTIL. 
   

PRAVILNO SEM REŠIL VEČINO NALOG. 
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REŠI SPODNJI NALOGI: 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

ŽABICA SE JE ODPRAVILA 

NA POTEP PO SPODNJI 

POTI: 

 

 

 

NA KATERO POLJE JE 

PRIŠLA ŽABICA (modro ali 

zeleno)? 

___________________________

___ 

 

 

ŽABICA  JE PREHODILA 

MODRO POT. 

OPIŠI POT S PRAVILI V 

OKVIRJU: 

___________________________

___________________________

______ 

 

 

 


