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Diplomsko delo 

Avtor: Irena Mrak Merhar 
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Title: Computer education in formal and non-formal education 

Povzetek: 

Pri delu na področju računalniških izobraževanj in računalniške podpore različnim 

programom v nevladni mladinski organizaciji Društvo mladinski ceh ter pri študiju 

računalništva na Pedagoški fakulteti in izvajanju pedagoške prakse sem se srečala tako s 

formalnim kot neformalnim izobraževanjem na področju računalništva. Pri izdelavi 

diplomskega dela sem se tako posvetila dopolnjevanju formalnega z neformalnim 

izobraževanjem ter pomanjkljivostim in prednostim pri obeh vrstah računalniškega 

izobraževanja. 

 

V prvem delu diplomskega dela sem pregledala učne načrte računalništva in informatike 

v osnovnih in srednjih šolah (splošne, klasične in strokovne gimnazije) ter vsebine 

računalniških izobraževanj Društva mladinski ceh. 

V drugem delu diplomskega dela sem primerjala metode poučevanja in druga didaktična 

načela pri izobraževanju v formalnem in neformalnem izobraževanju. 

V tretjem delu diplomskega dela pa sem računalniška znanja, ki jih zahteva trg delovne 

sile, primerjala s pridobljenimi računalniškimi znanji v okviru formalnega izobraževanja 

na področju računalništva. 

 

V zaključku diplomskega dela so podane ugotovitve in zaključki, ki izhajajo iz 

postavljenih tez diplomskega dela, in izzivi, ki jih vidim za področje računalništva v 

formalnem izobraževanju.  
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Abstract:  

During my work with the nongovermental youth organization Društvo mladinski ceh, 

the Computer studies at the Faculty of Education and working with my obligatory 

computer practice I've become acquainted with the formal and informal computer 

education. In my diploma I've asked myself how to improve both types of education, 

which are the weaknesses and the advantages with either computer education. 

 

In the first part of my diploma I studied all curricula for Computer science and 

Informatics for primary and secondary schools (public primary and grammar and other 

secondary schools) and the contents of the youth organization Društvo mladinski ceh.  

The second part of my diploma consists of the comparison of methods and other didactic 

tools in formal and/or informal education. 

In the third part I compared the skills that are demanded at the labour market with the 

skills acquirred in formal and/or informal education.  

 

At the end of my work I've tried to make some conclusions based on my diploma thesis 

that are the challenges for future work in formal computer education.  

 

Ključne besede: Računalniško izobraževanje, formalno izobraževanje, neformalno 

izobraževanje, računalništvo, informatika 

 

Keywords: Computer education, formal education, informal education, computer 

science, informatics 

 

Lektura: Diplomsko delo je lektorirala Teja Bačar. 
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1. Uvod 

1.1. Društvo mladinski ceh 

Društvo mladinski ceh je nevladna in nepridobitna 

mladinska organizacija s statusom nacionalne 

mladinske organizacije. Ustanovljena je bila leta 1992 

in letos praznuje 23-letnico uspešnega delovanja.  

Organizacija društva temelji na lokalnih enotah in 

interesnih skupinah. 

Lokalne enote društva so enote, ki jih sestavljajo člani 

društva, ki prihajajo z določenega lokalno 

zaokroženega območja. Vsaka lokalna enota ima svojo notranjo demokratično strukturo, 

v kateri sodelujejo mladi. 

Interesne enote so enote društva, v katere se združujejo člani društva po interesnem 

principu.  

Društvo mladinski ceh razvija in izvaja vrsto inovativnih programov za podporo 

mladinskih voditeljev v lokalnih okoljih in na nacionalnem nivoju. Tako je že vrsto let 

vodilna mladinska organizacija na področju neformalnega izobraževanja in 

usposabljanja mladinskih voditeljev ter mladinskih delavcev. V zadnjih letih je dejavna 

tudi na področju socialnega podjetništva in socialnih inovacij za mlade. 

Društvo mladinski ceh je ustanovitelj Zavoda Nefiks, zavoda Klub igra in zavoda 

Družinski ceh. 

Društvo mladinski ceh je tudi soustanovitelj Centra nevladnih organizacij Slovenije, 

Mladinskega sveta Ljubljane, zavoda SLOGA in zavoda Socialna akademija. 

Je polnopravni član Mladinskega sveta Slovenije in mednarodne mladinske mreže Don 

Bosco Youth Net. 

 

GLAVNI PROGRAMI DRUŠTVA: 

Mladinska akademija 

Mladinska akademija je eden od vodilnih programov Mladinskega ceha. Poslanstvo 

Mladinske akademije je celostno in načrtno usposabljanje mladinskih voditeljev, 

mladinskih delavcev, prostovoljcev ter vseh tistih, ki kakorkoli delajo z mladimi v 

Sloveniji, za kakovostno vzgojno delo z mladimi. Vsebinsko deluje Mladinska akademija 

Slika 1: Logotip Društva mladinski ceh 
(vir: Društvo mladinski ceh) 
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na področjih dela z mladimi, projektnega dela, retorike in javnega nastopanja, 

motivacije, komunikacije, odnosov ter na mnogih drugih področjih. Usposabljanja, 

treningi in seminarji Mladinske akademije vključujejo aktivne metode dela, kot so 

metoda igre, študija primera, treningi veščin in druge metode neformalnega 

izobraževanja. Delo poteka v majhnih skupinah od 6 do 15 udeležencev. 

Trenerji in trenerke Mladinske akademije so večinoma izkušeni mladinski voditelji, ki so 

več let aktivno sooblikovali dogajanje za mlade v Sloveniji, nekateri pa tudi v tujini. 

Trenerji in trenerke skrbijo za stalno lastno strokovno izpopolnjevanje in dotok novega 

znanja v Mladinsko akademijo. 

V okviru Mladinske akademije od leta 2002 potekajo tudi vsa računalniška 

izobraževanja, ki bodo podrobneje predstavljena v diplomskem delu. 

 

Nefiks 

Projekt Nefiks je projekt beleženja neformalnega učenja, kjer lahko mladi vpisujejo 

ključne kompetence, ki jih pridobijo na različnih tečajih, seminarjih, sodelovanjih pri 

projektih, taborih, med študentskim, honorarnim ali prostovoljnim delom. Nefiks 

mladim omogoča osebnostno rast in prednost pri zaposlovanju ter načrtovanju poklicne 

poti. Vsa pridobljena znanja se vpisujejo v knjižico Nefiks (neformalni indeks) ali v 

elektronsko verzijo Nefiksa na portalu www.talentiran.si. 

Poleg beleženja neformalno pridobljenih znanj in veščin v okviru projekta Nefiks 

potekajo tudi različne delavnice za zviševanje zaposljivosti mladih, različni posveti ter 

študijski krožki. 

Mladinski ceh je ustanovil tudi Zavod Nefiks, v okviru katerega se sedaj izvajajo naloge 

projekta Nefiks.  

 

Socialni inovatorji prihodnosti 

S pomočjo programa Socialni inovatorji prihodnosti želi Mladinski ceh soprispevati k 

boljši družbi z izobraževanjem družbenih inovatorjev in podjetnikov ter z ustvarjanjem 

novih podjemov z družbenim učinkom. Do sedaj je v teh programih sodelovalo več kot 

700 posameznikov in 30 organizacij. 

Inkubator socialnega podjetništva mladim podjetnikom nudi pomoč pri razvoju 

podjetniške ideje in pripravi poslovnega načrta, mentorstvo v prvem obdobju njihovega 

delovanja, različna usposabljanja, ki krepijo kompetence socialnih podjetnikov, pravno 
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podporo in svetovanje, koriščenje prostorov in druge tehnične podpore, finančno 

svetovanje in drugo. 

 

Omrežen.si & Omrežena.si 

Omrežen.si & Omrežena.si je projekt, ki mladim omogoča razvoj socialnega kapitala1. 

Za socialni kapital je pomemben celostni razvoj mladega človeka, zato so razvili sistem 

zgodnjega načrtovanja in oblikovanja lastne učno-poklicne kariere. V projektu je 

sodelovalo več kot 300 mladih (tudi mladi z manj priložnostmi), ki so z delom v manjših 

skupinah, medvrstniškim učenjem in povezovanjem s potencialnimi delodajalci 

dvigovali svoj socialni kapital. 

V izvajanje projekta je bilo vključenih 18 mladinskih organizacij in srednjih šol, ki so 

vsaka s svojim strokovnim znanjem prispevale svoj del h kakovosti projekta. Projekt je 

potekal v letih 2009–2012, večina aktivnosti pa še poteka v okviru Zavoda Nefiks.  

 

Literatura 

Na Mladinskem cehu ustvarjajo tri knjižne zbirke, in sicer: Žepna akademija, Žepne igre 

in Žepne metode. Skozi literaturo poskušajo mladinske voditelje in mladinske delavce na 

poljudnoznanstven način ozaveščati o mladinskem delu kot stroki in jim ponuditi čim 

več iger in metod za delo v njihovih skupinah mladih in otrok. 

Poleg treh rednih knjižnih zbirk pa ustvarjajo tudi literaturo, vezano na posamezne 

programske sklope, in podporno literaturo za usposabljanja, ki jih izvajajo. Tako imajo 

tudi vsa računalniška izobraževanja svojo podporno literaturo. 

 

Pedagogika in andragogika igre 

Pedagogika igre je program, ki je namenjen podpiranju osnovnega delovanja društva, in 

sicer preventivnemu delovanju na področju vzgoje mladih s pomočjo igre kot vzgojnega 

sredstva. V okviru programa nastajajo nove, vzgojne in poučne igre, kot na primer Velika 

evropska igra, ter vrsta metod in literature za mladinske delavce in mladinske voditelje.  

                                                           
1
Socialni kapital je vir, ki posameznikom in skupinam omogoča doseganje osebnih ciljev na podlagi 

medsebojnega zaupanja in sodelovanja. Je mreža osebnih, ekonomskih in profesionalnih odnosov, ki 

jih posameznik vzpostavlja. 
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V okviru programa je potekal tudi projekt Usposabljaje za vodje izobraževanj za mlajše 

odrasle (Uporaba iger v andragoških procesih), prek katerega želijo v društvu 

neformalne metode dela z mlajšimi odraslimi prenesti tudi v formalni sistem 

izobraževanja. Pri projektu sta sodelovala Fakulteta za družbene vede in IRDO – Inštitut 

za razvoj družbene odgovornosti. 

Od decembra 2014 ta program samostojno deluje v okviru zavoda Klub igra. 

 

Mednarodna skupina 

Mednarodna skupina koordinira mednarodne aktivnosti Društva mladinski ceh. V 

njenem okviru deluje ekipa DBYN, ki se ukvarja z organizacijo mednarodnih aktivnosti 

znotraj mednarodne mreže Don Bosco Youth Net, katere ustanovni in polnopravni član 

je tudi Mladinski ceh. 

 

Več o Društvu mladinski ceh si lahko preberete na http://www.mladinski-ceh.si.  

1.2. Formalno, neformalno in priložnostno izobraževanje 

»Pojem vseživljenjskega učenja poznamo od leta 1997 in ga razumemo kot učenje, za 

katerega posameznik sam prevzema odgovornost.« (Devjak, Zgaga, 2007: 125) 

Vseživljenjsko učenje omogoča razvoj družbe znanja, v kateri naj bi bilo izobraževanje 

usmerjeno k spodbujanju stalnega učenja in pridobivanju ključnih kompetenc. Vsak od 

stebrov izobraževanja (formalni, neformalni ali priložnostni steber) lahko v tem okviru 

ponudi le del potrebnih znanj in veščin. Za celovito izobraževanje je tako pomembno 

povezovanje vseh stebrov izobraževanja, saj lahko tako zagotovimo uspešnejše 

osamosvajanje, večjo zaposljivost, 

osebnostni in poklicni razvoj ter 

višjo kakovost življenja 

posameznika. (povzeto po: 

Programski dokument 

Izobraževanje mladih, 2010) 

Kot že rečeno, je izobraževanje 

sestavljeno iz treh stebrov, ki 

skupaj zagotavljajo celovito 

izobraževanje posameznika: Slika 2: Stebri izobraževanja 
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»Formalno izobraževanje je načrtovan proces učenja oziroma pridobivanja znanja, ki 

sledi vnaprej določenim ciljem in se povečini odvija v formalnih institucijah za 

izobraževanje in usposabljanje ter vodi do splošno priznanih diplom in kvalifikacij. 

Neformalno izobraževanje je prav tako načrtovan proces učenja oziroma pridobivanja 

znanja, vendar se odvija izven formalnih sistemov izobraževanja in usposabljanja in ni 

nujno, da vodi do formalno priznanih rezultatov. Bistven poudarek daje aktivnosti in 

samoiniciativnosti udeležencev. Metode neformalnega izobraževanja so v primerjavi z 

metodami v formalnem izobraževanju bolj raznolike, odnosi med učitelji in učenci pa so 

interaktivni in nehierarhični. Neformalno izobraževanje je bolj fleksibilno, saj se 

prilagaja potrebam udeležencev in družbe nasploh. Neformalno učenje se lahko odvija v 

okviru aktivnosti organizacij in skupin civilne družbe ali na delovnem mestu. 

Priložnostno učenje predstavljajo znanja in spretnosti, ki jih pridobimo kot tako 

imenovane stranske učinke življenja in delovanja. Priložnostno učenje se odvija znotraj 

družine, socialnih omrežij, v vsakdanjem življenju, preko medijev in podobno. V veliki 

meri temelji na izkustvu (kot na primer učenje na napakah). Za razliko od formalnega in 

neformalnega učenja to učenje ni načrtovano.« (Programski dokument Izobraževanje 

mladih, 2010: 9) 

Za lažje razumevanje povezanosti vseh treh stebrov izobraževanja v posameznikovem 

življenju in njegovem procesu 

vseživljenjskega učenja si lahko stebre 

predstavljamo kot stopnice, lestev in 

plezalno steno. 

Vgrajene stopnice znotraj zgradbe 

lahko primerjamo s formalnim 

izobraževanjem. V procesu formalnega 

izobraževanja ne moremo preskakovati 

stopnic (na primer brez opravljene OŠ se 

ne moremo vpisati na SŠ). Stopnja 

izobrazbe po opravljeni določeni stopnički (stopnji) je povsod enako veljavna in uradno 

priznana. »Za predrugačenje tovrstnega stopnišča je potrebna temeljita prenova, ki zna 

zamajati tudi temelje zgradbe in traja.« (Cepin, 2014: 42) 

Neformalno izobraževanje lahko primerjamo z lestvijo. Lestev lahko postavimo tja, kjer 

jo potrebujemo, ne glede na to, kje smo jo imeli postavljeno prej (na primer če delamo v 

Slika 3: Stebri izobraževanja kot stopnice, lestev ali plezalna 
stena 
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timu, pa se nam zdi, da ta ne deluje, kot bi moral, se lahko udeležimo izobraževanja o 

vodenju tima ali timskem delu; če kasneje ali hkrati ugotovimo, da ne vemo, na kakšen 

način izobraževati odrasle, se lahko udeležimo izobraževanja o delu z odraslimi). Seveda 

ni nujno, da bo to izobraževanje formalno priznano povsod, bo pa posamezniku 

pomagalo pri delovanju v prihodnosti v istem ali v drugem okolju, kot deluje sedaj. 

Priložnostno učenje pa lahko primerjamo s plezalno steno. Gre za stvari, ki se jih 

naučimo sproti in nenačrtovano. Lahko se na primer zaplezamo in ugotovimo, da bi bil 

boljši drugačen pristop, tu gre za učenje iz napak. Lahko pa učenja preprosto ne 

načrtujemo in na družinskem izletu ob tabli, ki pripoveduje o zgodovini kraja, v katerem 

smo, izvemo nekaj novega. 

1.3. Teze diplomskega dela 

V diplomskem delu želim pokazati, da je povezovanje in dopolnjevanje vseh treh stebrov 

izobraževanja nujno potrebno za ustvarjanje družbe znanja in za odgovarjanje na 

potrebe družbe. 

 

Teze diplomskega dela: 

1. Potrebne IKT-vsebine, ki jih vsak posameznik potrebuje za opravljanje svojega 

dela, si mora posameznik pridobit tudi izven sistema formalnega izobraževanja.  

2. Računalništvo oziroma informatika bi morala biti obvezni predmet osnovne šole 

vsaj v enem razredu. 

3. Nevladni sektor lahko lažje, hitreje in boljše odgovarja na posameznikove 

potrebe po pridobitvi kompetenc na področju računalništva oziroma informatike. 
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2. Pregled vsebin oziroma učnega načrta 

2.1. Učni načrt osnovne šole – izbirni predmet računalništvo, tretja 

triada 

V tem poglavju so povzete ključne značilnosti učnega načrta za osnovne šole – izbirni 

predmet računalništvo, tretja triada, ki je objavljen na: 

http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka

/predmeti_izbirni/Racunalnistvo_izbirni.pdf. 

 

V tretji triadi osnovne šole je računalništvo naravoslovno-tehnični izbirni predmet 

sedmega, osmega in/ali devetega razreda. V okviru predmeta gre za kombinacijo 

spoznavanja in razumevanja osnovnih zakonitosti računalništva ter neposrednega dela z 

računalnikom, kjer učenci lahko pridobijo temeljna znanja računalniške pismenosti, ki 

jih bodo potrebovali pri nadaljnjem izobraževanju in v vsakdanjem življenju. 

V okviru predmeta se učenci spoznajo z urejanjem besedil, računalniškimi omrežji in 

multimedijo. 

Osnovne oblike dela pri predmetu so skupinsko delo, problemsko učenje, 

individualizacija (izbiranje vsebin glede na zanimanje in sposobnosti posameznika), 

medpredmetno povezovanje, sodelovanje z zunanjimi deležniki, s pomočjo katerih se 

poskuša spodbuditi posameznikovo aktivno vlogo in njegov osebni, strokovni in 

jezikovni razvoj. 

V okviru učnega načrta so opredeljeni splošni cilji predmeta ter operativni cilji 

posameznega sklopa (urejanje besedil, računalniška omrežja, multimedija), 

specialnodidaktična priporočila ter katalog minimalnih, temeljnih in zahtevnejših znanj 

s posameznega področja. 

 

2.1.1. Splošni cilji predmeta 

V okviru predmeta računalništvo učenci in učenke: 

 spoznavajo osnovne pojme računalništva in vlogo ter pomen računalniške 

tehnologije v sodobni družbi, 

 spremljajo razvoj računalniške tehnologije, 

 pridobivajo temeljna znanja, spretnosti in navade za učinkovito ter uspešno 

uporabo sodobne računalniške tehnologije za zadovoljevanje svojih in 

družbenih potreb, 
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 razvijajo komunikacijske zmožnosti, 

 oblikujejo stališča do pridobljenih informacij in krepijo merila za doživljanje 

in vrednotenje lepega, 

 razvijajo sposobnosti za učinkovito in estetsko oblikovanje informacij, 

 pridobivajo sposobnost samostojnega reševanja problemov, 

 razvijajo sposobnost in odgovornost za sodelovanje v skupini ter si krepijo 

pozitivno samopodobo, 

 razvijajo pravilen odnos do varovanja lastnine (avtorske pravice) in osebnosti 

(zaščita podatkov), 

 bogatijo svoj besedni zaklad in skrbijo za pravilno slovensko izražanje. 

 

V okviru splošnih ciljev je velik poudarek na stalnem spremljanju in zavedanju pomena 

računalniške tehnologije v družbi (tako za posameznika kot za družbo kot celoto), na 

razvijanju komunikacijskih možnosti ter samostojnem iskanju rešitev (kot posameznik 

ali znotraj skupine), hkrati pa na kritičnem in odgovornem odnosu do pridobljenih 

informacij ter na oblikovanju stališč doživljanja in vrednotenja estetskega in lepega. 

 

2.1.2. Operativni cilji posameznih sklopov 

Operativni cilji so postavljeni za vsak vsebinski sklop (urejanje besedil, računalniška 

omrežja, multimedija) posebej, in sicer na področjih: 

 osnove informatike in računalništva, 

 obdelava podatkov in komuniciranje z uporabo informacijske tehnologije, 

 programiranje (dodatne vsebine). 

Za vsak vsebinski sklop je določeno: 

 kaj učenci in učenke po končanem izobraževanju znajo, 

 kakšne so dejavnosti učencev in učenk, 

 kaj so načrtovane vsebine sklopa, 

 morebitna priporočila, 

 predlagane medpredmetne povezave. 

 

Kaj naj bi učenci in učenke ob koncu tretje triade pri predmetu računalništvo znali, je 

seveda odvisno od posameznega vsebinskega sklopa, kar si bomo v nadaljevanju 
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ogledali s pomočjo kataloga znanj, in sicer za predvideno minimalno oziroma temeljno 

pridobljeno znanje.  

To znanje naj bi učenci in učenke predvsem pridobivali prek iskanja, analiziranja, 

spoznavanja, uporabe, medsebojnega primerjanja, vrednotenja in razumevanja 

informacij in podatkov, računalnika in njegove strojne ter programske opreme, 

problemov in osnov programiranja, urejevalnikov besedil, risarskih programov in 

preglednic, omrežja internet in multimedijskih predstavitev.  

Predviden način dela (metode dela) je različen, in sicer glede na želene končne cilje: 

- individualno delo (vsak učenec ima svoj računalnik), 

- delo v parih, 

- delo v skupinah, 

- predstavitev na osrednjem računalniku. 

V okviru predmeta so predvidene tudi medpredmetne povezave, in sicer s predmeti: 

- likovna vzgoja, 

- glasbena vzgoja, 

- tehnična vzgoja, 

- slovenski jezik, 

- angleški jezik, 

- matematika. 

 

2.1.3. Specialnodidaktična priporočila 

V okviru specialnodidaktičnih priporočil so povzeti splošni cilji predmeta ter 

izpostavljene predlagane metode dela in način ocenjevanja v okviru predmeta.  

 

V okviru predmeta računalništvo so tako načrtovani naslednji skupinski izdelki: 

- izdelan in oblikovan pisni dokument po lastni izbiri (urejanje besedil, prvo 

leto), 

- izdelana spletna stran, s katero predstavijo sebe, šolo, domači kraj ali drugo 

(računalniška omrežja, drugo leto), 

- izdelana preprosta multimedijska predstavitev po lastni izbiri (multimedija, 

tretje leto), 

- učenci lahko glede na zanimanje in predznanje izdelajo tudi računalniški 

program, s katerim rešijo določen problem. 
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Zgornji izdelki so osrednji del predmeta računalništvo, s tem pa tudi delo v skupini in 

samostojno delo. Temeljna naloga učitelja oziroma učiteljice je, da vsakemu 

posamezniku omogoči dokončati izdelek, ki je primeren njegovi razvojni stopnji, 

predznanju in individualnim sposobnostim, tako da jih seznanja z različnimi možnostmi, 

jim svetuje, jih spremlja in usmerja ter motivira in spodbuja. 

 

V okviru predmeta naj bi učenec oziroma učenka dobila najmanj eno ustno oceno in eno 

oceno izdelka. 

Pri ustnem ocenjevanju vrednotimo uporabo znanja in razumevanja osnovnih 

zakonitosti uporabe računalnika, uspešnost vrednotenja in zagovarjanja uporabljenih 

postopkov ter samostojnost pri uporabi računalnika. Ustno ocenjevanje se izvede s 

pogovorom med izdelavo izdelka. 

Pri ocenjevanju izdelka vrednotimo uporabo znanja in razumevanja osnovnih 

zakonitosti uporabe računalnika, kakovost izvedene predstavitve izdelka, nazornost 

kodiranja podatkov in učinkovitost uporabe informacijskih tehnologij. Pri tem 

ocenjujemo, kako posameznik obdeluje in kodira podatke z računalnikom, pripravi in 

izvede predstavitev izbrane informacije, vrednoti uporabljene podatke, razlaga dobljene 

rezultate, zagovarja predlagane rešitve in tolmači uporabljene postopke. 

 

2.1.4. Katalog znanj 

Znanje, za katerega želimo, da ga učenci in učenke pri posameznem predmetu osvojijo, 

pokriva spoznavno področje, vzgojno področje in razne veščine. V okviru kataloga so 

želeni dosežki posameznika razdeljeni na: 

- minimalno znanje, ki je pogoj za napredovanje posameznika in ga praviloma 

dosežejo vsi učenci in učenke, 

- temeljno znanje, ki ga doseže večina učencev in učenk, ter 

- zahtevnejše znanje, ki ga lahko dosežejo le nekateri sposobnejši učenci in 

učenke. 

 

V nadaljevanju si bomo pogledali samo minimalno in temeljno znanje, ki ga v okviru 

izbirnega predmeta doseže posameznik, zahtevnejše znanje pa bomo izpustili, saj vemo, 

da ga dosežejo samo sposobnejši učenci in učenke. 
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 Minimalno znanje Temeljno znanje 

Urejanje 

besedil 

 zagnati program v grafičnem 

okolju 

 z urejevalnikom besedil napisati 

krajše besedilo 

 z risarskim programom izdelati 

računalniško točkovno sliko 

 vriniti sliko v besedilo 

 v obravnavanem programu izbrati 

ustrezen, a poznan ukaz 

 shraniti izdelek na disk in ga 

natisniti 

 razlikovati programsko in strojno 

opremo računalnika 

 našteti enote strojne opreme 

računalnika in razložiti, zakaj jih 

uporabljamo 

 izdelati svoje področje, ga 

preimenovati in zbrisati 

 izbrati ustrezen obravnavan 

računalniški program 

 uporabiti brskalnik za internet 

 v obravnavanem programu 

uporabiti ustrezen ukaz 

 urediti sliko v besedilo 

 razložiti, zakaj ima računalnik več 

enot 

 prepisati datoteke z ene 

računalniške enote na drugo 

 predstaviti informacijo z več 

podatki 

 opredeliti kriterije, po katerih 

vrednotimo kakovost strojne 

opreme računalnika 

 opisati področje, kjer so 

uporabljali računalnik 

 opisati naloge strojne in 

programske opreme računalnika 

 našteti različne načine zapisa 

podatkov 

 iz informacije izluščiti dejstva 

Računalnišk

a omrežja 

 z risarskim programom izdelati 

nezahtevno predmetno 

računalniško sliko 

 v obravnavanem programu 

uporabiti ustrezen ukaz 

 našteti temeljne vrste programske 

opreme računalnika 

 izdelati preprosto spletno stran 

 z urejevalnikom besedil dopolniti 

besedilo in ga urediti 

 vnesti in oblikovati podatke v 

preglednici 

 uporabiti ustrezen risarski 

program za dopolnitev že izdelane 

računalniške slike 

 selektivno uporabiti podatke iz 

omrežja internet 

 razložiti, kaj pomeni za kakovost 
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informacije preveč oziroma 

premalo podatkov 

 razložiti, zakaj uporabljamo 

različno programsko opremo 

 razložiti vpliv napačnih oziroma 

narobe razumljenih podatkov na 

kakovost informiranja 

 poslati sporočilo po elektronski 

pošti 

 odgovoriti na prejeto sporočilo 

Multimedija  z urejevalnikom besedil dopolniti 

besedilo in ga urediti 

 urediti sliko v besedilo 

 poslati sporočilo po elektronski 

pošti 

 opisati področja, kjer so 

uporabljali računalnik 

 odgovoriti na prejeto sporočilo 

 našteti različne medije za 

predstavitev informacije 

 uporabiti slikovne, zvočne in 

druge podatke z interneta 

 ovrednotiti podatke na internetu, 

jih dopolniti in vključiti v svojo 

predstavitev 

 razložiti, zakaj je multimedijska 

predstavitev informacije bolj 

kakovostna od monomedijske 

 predstaviti informacijo z več 

mediji 

 izdelati preprosto računalniško 

predstavitev informacije 

Tabela 1: Minimalna in temeljna znanja pri izbirnem predmetu računalništvo v OŠ, tretja triada (vir: Učni načrt za osnovne 
šole, izbirni predmet računalništvo) 

 

2.2. Učni načrt osnovne šole – izbirni predmet računalništvo, druga 

triada 

V tem poglavju so povzete ključne značilnosti učnega načrta za osnovne šole – izbirni 

predmet računalništvo, druga triada, ki je objavljen na: 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/p

rogram_razsirjeni/Racunalnistvo_izbirni_neobvezni.pdf. 
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V drugi triadi osnovne šole je računalništvo izbirni predmet četrtega, petega in šestega 

razreda, vsakič v obsegu 35 ur. Predmet temelji na seznanjanju učencev s temeljnimi 

računalniškimi koncepti in procesi. Učenci se tako seznanijo s tehnikami in metodami 

reševanja problemov in razvijajo algoritmični način razmišljanja, spoznavajo omejitve 

računalnikov in njihov vpliv na družbo. 

V okviru predmeta se učenci spoznajo z algoritmi, programi, podatki, reševanjem 

problemov ter komunikacijo in storitvami. 

   

Način dela pri predmetu spodbuja ustvarjalnost, sodelovanje in poseben način 

razmišljanja ter delovanja. S spoznavanjem računalniških konceptov in razvijanjem 

postopkovnega načina razmišljanja učenci pridobivajo znanja, spretnosti in veščine, ki 

so veliko bolj trajni kot hitro razvijajoče se tehnologije. To pridobljeno znanje in način 

razmišljanja pa bosta učencem koristila tudi pri drugih predmetih in v poznejšem 

življenju, saj gre za znanja, spretnosti in veščine, ki so del digitalne pismenosti v 

evropskem referenčnem okvirju osmih ključnih kompetenc. 

V okviru učnega načrta so opredeljeni splošni cilji predmeta ter obvezni in/ali izbirni 

operativni cilji posameznega sklopa (algoritmi, programi, podatki, reševanje problemov, 

komunikacija in storitve), specialnodidaktična priporočila ter standardi znanja. 

 

2.2.1. Splošni cilji predmeta 

V okviru predmeta računalništvo učenci in učenke: 

 spoznavajo temeljne koncepte računalništva, 

 razvijajo algoritmični način razmišljanja in spoznavajo strategije reševanja 

problemov, 

 razvijajo sposobnost in odgovornost za sodelovanje v skupini ter si krepijo 

pozitivno samopodobo, 

 pridobivajo sposobnost izbiranja najustreznejše poti za rešitev problema, 

 spoznavajo omejitve človeških sposobnosti in umetne inteligence, 

 se zavedajo omejitev računalniških tehnologij, 

 pridobivajo zmožnost razdelitve problema na manjše probleme, 

 se seznanjajo z abstrakcijo oziroma poenostavljanjem, 

 spoznavajo in razvijajo zmožnost modeliranja, 
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 razvijajo ustvarjalnost, natančnost in logično razmišljanje, 

 razvijajo in bogatijo svoj jezikovni zaklad ter skrbijo za pravilno slovensko 

izražanje in strokovno terminologijo. 

V okviru splošnih ciljev je velik poudarek na postopkovnem načinu razmišljanja in 

samostojnem iskanju rešitev.  

 

2.2.2. Operativni cilji posameznega sklopa 

Operativni cilji so postavljeni za vsak vsebinski sklop (algoritmi, programi, podatki, 

reševanje problemov, komunikacija in storitve) posebej. Za vsak vsebinski sklop je 

določeno, kaj učenci in učenke po končanem izobraževanju morajo znati in kaj so lahko 

dodatne vsebine (obvezni in/ali izbirni operativni cilji).  

 

Cilji učnega načrta zajemajo spoznavanje in razumevanje pojmov ter konceptov, 

razvijanje algoritmičnega razmišljanja, spoznavanje in izvajanje postopkov in algoritmov 

ter oblikovanje stališč. Ustvarjajo se torej pogoji, v katerih bodo učenci lahko ohranjali 

»računalniško« radovednost in željo po učenju, razvijali svoj način učenja in se hkrati 

učili samostojnega raziskovanja. 

 

Kaj naj bi učenci in učenke ob koncu druge triade pri predmetu računalništvo znali, si 

bomo v nadaljevanju ogledali s pomočjo standardov znanj, in sicer za predvideno 

minimalno znanje.  

 

2.2.3. Specialnodidaktična priporočila 

V okviru specialnodidaktičnih priporočil je zapisano, kako naj bi učitelj dosegal 

uresničevanje ciljev predmeta, kakšne so vsebinske možnosti za medpredmetne 

povezave, kako naj bi potekalo preverjanje in ocenjevanje znanja ter kakšno naj bi bilo 

znanje izvajalcev.  

 

V sklopu uresničevanja ciljev predmeta je poudarjeno, da je učiteljeva ključna vloga pri 

poučevanju ustvarjanje spodbudnega učnega okolja in okoliščin, ki učencem omogočajo 

odkrivanje, izgrajevanje in oblikovanje (spo)znanj ter razvijanje kritičnosti in 
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odgovornosti. Pouk naj bi temeljil na učenčevem aktivnem usvajanju znanja, pri 

dejavnostih pa naj bi se upoštevalo predznanje vsakega posameznega učenca. 

Učni načrt predlaga, da naj bo glavno vodilo poučevanja razmišljanje, kako različne 

didaktične pristope sprejeti kot izziv, v katerih bo dovolj prostora tako za zamisli 

učencev kot za doseganje ciljev. Pouk naj bi stalno sporočal in privzgajal pozitiven odnos 

do sebe, soljudi in okolja. Hkrati pa naj bi pouk razvijal vedoželjnost oziroma ohranjal 

radovednost, objektivnost, kritičnost, natančnost in sistematičnost. 

 

Predviden način dela (metode dela) je: 

- izkustveno učenje, 

- individualno delo, 

- delo v parih, 

- delo v skupinah, 

- mentorstvo. 

 

V okviru predmeta so predlagane tudi medpredmetne povezave, in sicer: 

- matematika – formalni postopki, dokaz, logični in aritmetični izrazi, 

problemske naloge, logično in algoritmično razmišljanje, 

- likovna umetnost – razumevanje konceptov iz računalniške grafike, občutek za 

dizajn in digitalno oblikovanje scene, prostora, 

- slovenščina – zmožnost natančnega opisovanja in urjenje v razumevanju 

takšnih besedil, poročanje, preoblikovanje besedila v drugo obliko zapisa, 

členjenje besedila na logične enote, povzemanje in oblikovanje sklepov, 

- družba – skupinsko delo – razumevanje vpliva določenih rešitev na okolje, 

pojem intelektualne lastnine, oblikovanje socialnih veščin in gradnja skupinske 

inteligence, kritično razmišljanje, argumentiranje ter oblikovanje skupnih 

rešitev, 

- naravoslovje in tehnika – osnovni koncepti delovanja računalnika, načrtovanje 

dela, preskušanje postopkov, natančno in sistematično zaznavanje in 

opazovanje, 

- angleščina – raba strokovnih računalniških izrazov v slovenskem in angleškem 

jeziku, 
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- vsi predmeti – delo z viri (iskanje in pridobivanje informacij, kritičen odnos do 

virov in njihova uporaba), varna raba informacijsko-komunikacijske 

tehnologije, načrtovanje, skiciranje, izdelava in preizkušanje izdelkov ter 

predlogi za izboljšave. 

Poudarjeno je, da medpredmetno povezovanje ne pomeni le vsebinskega povezovanja 

(povezovanje sorodnih pojmov pri različnih predmetih), ampak pri učencih omogoča 

tudi razvijanje spretnosti, ki so uporabne v različnih okoliščinah (na primer kritično 

mišljenje, obdelava podatkov, uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije). 

Pomembno je zavedanje, da gre za obojestransko medpredmetno povezavo: pouk 

računalništva služi kot primer in motivacija za druge predmete, drugi predmeti pa kot 

podlaga, na kateri gradi predmet računalništvo. 

 

Preverjanje in ocenjevanje znanja naj bi potekalo v vseh fazah učnega procesa: 

- preverjanje predznanja pred obravnavo novega učnega sklopa, 

- sprotno preverjanje, 

- končno preverjanje. 

 

Doseganje učnih ciljev se ocenjuje ustno in pisano ali z ocenjevanjem izdelka/projekta. 

Pri tem nam lahko pomaga Bloomova taksonomija, saj ponuja kakovostno razlikovanje 

znanja glede na stopnjo usvojenosti. 

Pri ustnem ocenjevanju vrednotimo razumevanje temeljnih konceptov podane snovi, 

uspešnost vrednotenja in zagovarjanja ustvarjenih algoritmov ter programov in 

samostojnost pri iskanju rešitev zastavljenega problema.  

Pri ocenjevanju izdelka/projekta ocenjujemo kompleksnost zastavljenega problema, 

vključenost računalniških konceptov v končni rešitvi, delovanje končne rešitve in 

učinkovitost oziroma preprostost rešitve. Za uresničitev ciljev v projektni nalogi naj bi 

učence spodbudili k iskanju in oblikovanju lastnih problemskih nalog, ki so primerno 

zahtevne ter dovolj dobra motivacija za delo in reševanje. Smiselno je, da se projektno 

delo izvaja v parih ali manjših skupinah – učenci se tako med seboj spodbujajo, učijo 

drug od drugega in gradijo kolektivno inteligenco. Učitelj pri tem zavzame vlogo 

mentorja, jih spodbuja in jim z vprašanji in drobnimi napotki pomaga, da se vrnejo h 

konstruktivnemu reševanju problema. Projektna naloga poteka v treh fazah: 1. iskanje 
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rešitve problema, 2. načrt reševanja problemske naloge in realizacija, 3. vrednotenje 

dela in rezultatov dela. 

 

V sklopu znanja izvajalcev je predvideno, da ima učitelj znanja, kot jih mora imeti učitelj 

izbirnih predmetov s področja računalništva. Poleg tega priporočajo, da se učitelji 

profesionalno usposabljajo s programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 

strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju računalništva in informatike. 

2.2.4. Standardi znanj 

Znanje, za katerega želimo, da ga učenci in učenke osvojijo, je v okviru standardov znanj 

razdeljeno na: 

- minimalni standardi znanja, ki jih pri ocenjevanju uporabimo kot podlago za 

pozitivno oceno, ter 

- standardi znanja. 

 

V nadaljevanju si bomo pogledali samo minimalne standarde znanja, ki jih v okviru 

izbirnega predmeta računalništvo doseže posameznik ob koncu druge triade. 

 Minimalni standardi znanja 

Algoritmi  učenec za podani algoritem poišče primer iz vsakdanjega 

življenja 

 učenec opiše vsakdanje aktivnosti z algoritmom 

Programi  učenec ustvari preprost program brez vejitev in ga zažene 

 učenec v program vključi konstante in spremenljivke 

 učenec odpravi napako ali izboljša delovanje svojega 

programa 

Podatki  učenec prepozna različne vrste podatkov: besedilo, 

številka 

 učenec predstavi podatke na sistematičen način 

Reševanje problemov  učenec problem razdeli na manjše probleme in zanj najde 

ustrezno orodje 

Komunikacija in 

storitve 

 učenec našteje osnovne zamisli, pomembne za delovanje 

računalniških omrežij 

 učenec uporablja glavne storitve računalniških omrežij (e-
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pošta, splet in drugo) 

 učenec poišče podatke na spletu in presodi njihovo 

relevantnost 

Tabela 2: Minimalna in temeljna znanja pri izbirnem predmetu računalništvo v OŠ, druga triada (vir: Program OŠ, 
računalništvo, neobvezni izbirni predmet, učni načrt) 

2.2.5. Primerjava z učnim načrtom za osnovne šole, tretja triada 

Dejstvo, da je bil učni načrt za izbirni predmet računalništvo za drugo triado osnovne 

šole objavljen leta 2013, obeta, da ta bolj odgovarja na potrebe družbe. Torej da 

učencem in učenkam omogoča pridobivanje znanj, ki so uporabnejša in trajnejša. 

V tem učnem načrtu je narejen presežek v primerjavi z učnim načrtom za tretjo triado na 

več področjih, in sicer: 

- poudarek učnega načrta ni na učenju določenih programov in obvladovanju 

dela z njimi, ampak na logičnem in abstraktnem razmišljanju ter reševanju 

problemov. To znanje je uporabno tudi v vsakdanjem življenju ter učencem in 

učenkam omogoča tudi razumevanje drugih predmetov; 

- s stališča vsebin je poudarek na uvodu v programiranje oziroma na logičnem 

razmišljanju, ki je danes precej zaželena IKT-vsebina na več delovnih mestih. 

V učnem načrtu tretje triade pa je vsa vsebina, povezana s programiranjem, 

ponujena kot dodatna vsebina; 

- medpredmetne povezave so veliko konkretneje opredeljene. Poudarek ni le 

na vsebinskem povezovanju (povezovanje sorodnih pojmov pri različnih 

predmetih), ampak tudi na razvijanju spretnosti, ki so uporabne v različnih 

okoliščinah (na primer kritično mišljenje, obdelava podatkov, uporaba 

informacijsko-komunikacijske tehnologije); 

- metode dela so sicer podobne, je pa pri učnem načrtu za drugo triado še večji 

poudarek na izkustvenem učenju. Poudarjeno pa je tudi, da učitelj prevzema 

predvsem vlogo mentorja;  

- opredeljeno je, kakšno naj bi bilo znanje izvajalcev, in priporočeno, da se 

učitelji še dodatno profesionalno usposabljajo na področju računalništva in 

informatike. 
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2.3. Učni načrt srednje šole – obvezni in izbirni predmet informatika 

V tem poglavju so povzete ključne značilnosti učnega načrta za gimnazije – obvezni in 

izbirni predmet informatika, ki je objavljen na: 

http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2010/programi/media/pdf/un_gimnazija

/un_informatika_gimn.pdf. 

 

V gimnaziji je informatika splošnoizobraževalni predmet splošne, klasične in strokovne 

gimnazije. Obvezni predmet obsega 70 ur in se večinoma izvaja v prvem letniku 

gimnazije, izbirni predmet obsega 210 ur in se večinoma izvaja v drugem letniku 

(ponekod tudi v skrajšanem obsegu, ponekod tudi v tretjem letniku), kot maturitetni 

predmet pa informatika obsega 70 + 210 ur in se izvaja v četrtem letniku. V okviru 

predmeta gre za kombinacijo teorije poznavanja in razumevanja osnovnih zakonitosti 

informatike ter neposrednega iskanja, zbiranja, hranjenja, vrednotenja, obdelave in 

uporabe podatkov z digitalno tehnologijo z namenom oblikovanja relevantnih informacij 

za dograjevanje lastnega znanja in za posredovanje tega drugim. 

Cilji in vsebine predmeta so razporejeni na dve ravni: 

 splošna znanja, kjer dijaki razvijejo temeljne digitalne kompetence, potrebne 

za učinkovito uporabo digitalne tehnologije pri razvijanju lastnega znanja in 

za posredovanje tega drugim; 

 posebna znanja, s katerimi dijaki znanje, veščine, spretnosti, osebnostne in 

vedenjske značilnosti, prepričanja, motive in druge zmožnosti splošnega 

znanja v sklopih nadgradijo, poglobijo in razširijo v digitalno kompetenco 

uspešnega in učinkovitega reševanja informacijskih problemov v skladu s 

standardi delovne uspešnosti. 

V okviru predmeta se učenci spoznajo z osnovami informatike, digitalno tehnologijo in 

predstavitvijo informacij, v okviru posebnih znanj pa še z obdelavo podatkov. 

Osnovne oblike dela pri predmetu so skupinsko delo, problemsko in sodelovalno učenje, 

individualizacija (izbiranje vsebin glede na zanimanje in sposobnosti posameznika), 

medpredmetno povezovanje, sodelovanje z zunanjimi deležniki, s pomočjo katerih se 

poskuša spodbuditi posameznikovo aktivno vlogo in njegov osebni, strokovni in 

jezikovni razvoj. Ob tem se želi pri dijakih razviti sposobnost ustvarjalnega in kritičnega 

mišljenja ter presojanja, ki bi zagotovilo razumno in samozavestno odločanje v novih in 

nepredvidljivih okoliščinah. 
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V okviru učnega načrta so opredeljeni splošni cilji predmeta oziroma kompetence, cilji in 

vsebine posameznega sklopa (splošna znanja, posebna znanja), pričakovani dosežki 

oziroma rezultati predmeta, medpredmetne povezave, didaktična priporočila ter 

vrednotenje dosežkov. 

 

2.3.1. Splošni cilji predmeta/kompetence 

Splošni cilji pri predmetu informatika so predstavljeni prek osmih ključnih kompetenc. 

»Ključne kompetence predstavljajo prenosljiv, večfunkcionalen paket znanja, veščin in 

stališč, ki jih vsi posamezniki potrebujejo za osebno izpolnitev oziroma razvoj, 

vključenost in zaposljivost, ki bi morale biti razvite do konca obveznega izobraževanja 

ali usposabljanja in ki predstavljajo osnovo vseživljenjskemu učenju.« (vir: Škulj, 2006: 

9) 

V okviru predmeta je poudarjeno sistematično razvijanje znanja, veščin, spretnosti, 

osebnostnih in vedenjskih značilnosti, prepričanj, motivov in drugih zmožnosti 

digitalnih kompetenc tako, da dijaki: 

 razpravljajo o prednostih, ki jih omogoča uporaba digitalne tehnologije, 

njenih omejitvah in nevarnostih (poznavanje in razumevanje vloge 

informacije in digitalne tehnologije v sodobni družbi, spoznavanje zahtev 

glede varnega dela z računalniki in drugo digitalno tehnologijo, varstvo 

podatkov), 

 razpravljajo o novih možnostih reševanja problemov z uporabo digitalne 

tehnologije, dostopa do podatkov, predstavljanja in uporabe znanja (iskanje 

podatkov v različnih virih in njihovo vrednotenje ter prepoznavanje dejstev, 

vrednotenje tehnologij za hranjenje, obdelavo in uporabo podatkov, 

sintetiziranje podatkov v učinkovito predstavitev znanja, razumevanje in 

argumentiranje za izbiro medija in predstavitve podatkov v izbranem mediju, 

sodelovalno učenje in timsko poučevanje, uporaba tehnologij znanja), 

 širijo in osmišljajo kompetenco sporazumevanja v maternem jeziku (iskanje 

in vrednotenje podatkov v virih v maternem jeziku, sodelovanje s sošolci, 

argumentiranje in vrednotenje različnih predlogov, izdelava in predstavitev 

rešitve informacijskega problema z različnim zapisom na različnih medijih, 

uporaba programov odprte programske kode), 
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 širijo in osmišljajo kompetenco sporazumevanja v tujih jezikih (iskanje in 

vrednotenje podatkov v virih v tujih jezikih, sodelovanje z dijaki na šolah v 

tujini, izdelava povzetka rešitve informacijskega problema v tujem jeziku, 

bogatitev svojega besedišče in skrb za pravilno strokovno izražanje v 

slovenskem jeziku), 

 širijo in osmišljajo matematično kompetenco in osnovno kompetenco v 

znanosti ter tehnologiji (modeliranje stvarnosti in projektno reševanje 

avtentičnih informacijskih problemov, obdelava kvantitativnih podatkov, 

uporaba matematičnih modelov za reševanje problema, razvijanje diagramov 

poteka in algoritmov različnih matematičnih problemov), 

 širijo in osmišljajo kompetenco učenja učenja (ovrednotenje lastnih 

pričakovanj, želj, interesov in motivov pri izbiri informacijskega problema, 

samostojna rešitev in predstavitev problema, kritično razmišljanje o 

predlagani rešitvi in vrednotenje rešitve, razvijanje potrebe po nenehnem 

izpopolnjevanju, navajanje na samoizobraževanje), 

 širijo in osmišljajo socialno in državljansko kompetenco (konstruktivno 

sodelovanje v skupini, razvijanje strpnosti izražanja, razumevanje različnih 

pogledov, ustvarjanje zaupanja, razumevanje pomena dobrega zdravja in 

vzdrževanja znanja z ustrezno uporabo digitalne tehnologije, uporaba 

programov v maternem jeziku, razumevanje skupnih vrednot in pripadnosti 

kraju, državi in Evropski uniji), 

 širijo in osmišljajo kompetenco samoiniciativnosti in podjetnosti (samostojno 

izbiranje informacijskega problema in uresničevanje lastnih zamisli za rešitev 

problema, proaktivno načrtovanje postopka reševanja problema, iskanje in 

vrednotenje podatkov, seznanjanje s priložnostmi, ki jih ponuja informacijska 

tehnologija, za razvoj zasebnih in poklicnih priložnosti) ter 

 širijo in osmišljajo kompetence kulturne zavesti in izražanja (predstavitev 

rešitve informacijskega sistema, kreativnosti pri predstavitvi, krepitev 

razumevanja kulturne in jezikovne različnosti ter njen vpliv na estetske 

dejavnike, negovanje lastnih ustvarjalnih pogledov in estetskega izražanja). 
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2.3.2. Cilji in vsebine 

Cilji in vsebine so razdeljeni glede na splošna in posebna znanja. 

Splošna znanja zajemajo tri tematske sklope, in sicer osnove informatike, digitalna 

tehnologija in predstavitev informacij. 

Znotraj posameznih vsebinskih sklopov so predvidene naslednje vsebine: 

- osnove informatike: 

o temeljni pojmi 

o družbeni vidiki informatike 

o komuniciranje 

- digitalna tehnologija: 

o namen, vloga in pomen digitalne fotografije 

o zgradba in delovanje računalnika 

o strojna oprema računalnika 

o programska oprema računalnika 

o računalniška omrežja 

- predstavitev informacij: 

o predstavitev informacij 

 

Posebna znanja zajemajo dva tematska sklopa, in sicer predstavitev informacij in 

obdelava podatkov. 

Znotraj posameznih vsebinskih sklopov so predvidene naslednje vsebine: 

- predstavitev informacij: 

o pisna predstavitev informacije 

o slikovna predstavitev informacije 

o zvočna predstavitev informacije 

o predstavitev informacije z gibljivo sliko 

o računalniške prosojnice 

o predstavitev informacije na svetovnem spletu 

- obdelava podatkov: 

o računalniška obdelava podatkov 

o algoritem 

o programski jezik 

o programiranje 
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o podatkovna baza 

o preglednica 

o tehnologija znanja 

 

2.3.3. Pričakovani dosežki/rezultati 

Pričakovani dosežki izhajajo iz zapisanih ciljev, vsebin in kompetenc. Dijak lahko 

pričakovani dosežek doseže, če: 

- so zagotovljeni materialni pogoji za izvedbo pouka, 

- je pouk ustrezno organiziran in ga učitelj kakovostno izpelje, 

- je dijak primerno delaven in odgovoren. 

Ob koncu predmeta imajo dijaki razvito znanje, veščine, spretnosti, osebnostne in 

vedenjske značilnosti, prepričanja in vrednote, ki omogočajo učinkovito uporabo 

informacijskih virov, odgovornejšo izbiro digitalne tehnologije in njeno kakovostno 

uporabo v vsakdanjem življenju in pri nadaljnjem izobraževanju. 

 V okviru pričakovanih dosežkov/rezultatov so želeni dosežki posameznika razdeljeni 

na znanje, ki ga doseže: 

- vsak dijak, ki uspešno opravi predmet (minimalno znanje), 

- večina dijakov (temeljno znanje), 

- posamezni sposobnejši dijaki (zahtevnejše znanje). 

 

V nadaljevanju si bomo pogledali samo minimalno in temeljno znanje, ki ga v okviru 

predmeta doseže posameznik, zahtevnejše znanje pa bomo izpustili, saj vemo, da ga 

dosežejo samo sposobnejši dijaki. 

 

Minimalno znanje Temeljno znanje 

 pozna in ustrezno uporablja 

temeljno slovensko informatično 

izrazje 

 opredeli in opiše temeljne 

informacijske pojme 

 pozna zahteve za varno, uspešno in 

učinkovito delo z digitalno 

 pozna aktualne elemente digitalne 

tehnologije, njihovo funkcijo, 

kriterije kakovosti ter ovrednoti 

vpliv uporabe 

 reši izbrani informacijski sistem 

(sistematično poišče podatke, tudi 

iz tujih virov, zbrane podatke v 
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tehnologijo 

 pozna značilnosti informacije, njen 

pomen v sodobni družbi in vlogo 

digitalne tehnologije pri tem 

 pozna elemente digitalne 

tehnologije, njihovo funkcijo ter 

kriterije kakovosti 

 reši izbrani informacijski sistem 

(sistematično poišče podatke, jih 

zbere, obdela, uredi in predstavi) 

skupini ovrednoti, obdela, uredi in 

predstavi, razloži uporabljene 

postopke predstavitve, inovativno 

predstavi rešitev informacijskega 

sistema) 

Tabela 3: Minimalna in temeljna znanja pri predmetu informatika v gimnazijah (vir: Učni načrt za gimnazije, predmet 
informatika) 

 

2.3.4. Medpredmetne povezave 

Ker digitalna kompetenca sodi med ključne kompetence posameznika, dijaki pa jo 

uporabljajo in osmišljajo pri vseh drugih predmetih, so v okviru predmeta zaželene tudi 

medpredmetne povezave, saj le tako lahko dosežemo zastavljene cilje predmeta. S tem 

namenom se projektna naloga iz tematskega sklopa predstavitev informacij obvezno 

izvede v vsebinski povezavi z drugimi predmeti. 

 

2.3.5. Didaktična priporočila 

V okviru didaktičnih priporočil so povzeti splošni cilji predmeta ter izpostavljene 

predlagane metode dela.  

Pouk predmeta se izvaja v dveh oblikah. Teoretične ure se izvedejo z razlago, 

pogovorom in razpravo med dijaki in učiteljem, in sicer v največ 25 odstotkih letnega 

fonda ur. Učna snov se dijakom predstavlja problemsko, pri čemer je problem vzet iz 

avtentičnega okolja. Dijaki spoznavajo, predlagajo in vrednotijo merila ter postopke za 

uspešno in učinkovito iskanje, zbiranje, obdelavo, oblikovanje in predstavitev informacij 

ter razvijajo znanje, osebnostne in vedenjske značilnosti, prepričanja, motive in druge 

zmožnosti za uspešno ter učinkovito zadovoljevanje svojih in družbenih informacijskih 

potreb. Ure neposrednega pouka ob računalnikih se navezujejo na teoretični del, pri 

čemer dijaki praktično uporabijo in preverijo obravnavana teoretična spoznanja prek 

seminarske naloge. V njej dijaki individualno ali v skupini opredelijo informacijski 
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problem, katerega postopek reševanja udejanja cilje obravnavanega tematskega sklopa, 

z vsebinami pa sega tudi v druge predmete. Izbrani problem dijaki analizirajo, izdelajo 

kakovostno rešitev, jo predstavijo in ovrednotijo v sodelovanju z mentorji. 

Ker je za izdelavo seminarske naloge potrebno daljše, neprekinjeno delo dijakov z 

digitalno tehnologijo, vsaka prekinitev pa lahko privede do vnovičnega reševanja naloge 

od začetka, se predmet izvaja v blok urah. Pri tem je treba zagotoviti, da vsak dijak 

uporablja svoj računalnik in ima živ dostop do interneta. 

Seminarska naloga je osrednji del predmeta informatika, s tem pa tudi delo v skupini in 

samostojno delo. Temeljna naloga učitelja oziroma učiteljice je, da omogoči dijakom 

doseči zastavljene cilje predmeta. Zato učitelj dijake seznanja z različnimi možnostmi, 

jim svetuje, jih spremlja in usmerja ter motivira in spodbuja. Predlagane rešitve z dijaki 

analizira in vrednoti glede na individualne zmožnosti posameznih dijakov, 

razpoložljivost opreme in drugih virov na šoli ter si prizadeva za njihovo čim bolj 

uspešno in učinkovito udejanjanje. 

 

2.3.6. Vrednotenje dosežkov 

Z vrednotenjem dosežkov se vrednoti doseganje učnih ciljev predmeta. Izvaja se ustno in 

pisno vrednotenje ter vrednotenje izdelka. 

Ustno vrednotenje se izvaja kot odgovarjanje na zastavljena teoretična vprašanja, 

razlaganje in zagovarjanje postopka izdelave predstavitve informacijske rešitve ter 

utemeljevanja predstavitve informacijske rešitve. Pisno vrednotenje se izvaja kot 

vrednotenje izdelave predstavitve rešitve izbranega informacijskega problema. 

Vrednotenje izdelka pa se izvaja kot vrednotenje izdelave predstavitve rešitve 

izbranega informacijskega sistema. 

Minimalni standard znanja in opisna merila za vrednotenje dosežkov določi strokovni 

aktiv oziroma učitelj v skladu s cilji predmeta. Z njimi seznani dijake na začetku šolskega 

leta. 

 

2.3.7. Primerjava z učnim načrtom za osnovne šole 

Učni načrt za splošne, klasične in strokovne gimnazije za predmet informatika je bil 

potrjen februarja 2008, izhaja pa iz učnega načrta za informatiko iz leta 1998. 

Če učni načrt primerjamo z učnim načrtom za računalništvo v osnovni šoli, opazimo: 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                           Mrak Merhar Irena – diplomsko delo 

 

32 
 

- učni načrt je vsebinsko precej podoben učnemu načrtu za tretjo triado 

osnovne šole: 

o splošni cilji/kompetence ter pričakovani rezultati/katalog znanj so si 

med seboj precej podobni, čeprav na prvi pogled drugače zastavljeni. V 

okviru učnega načrta za gimnazije se zahteva/pričakuje nekoliko več 

znanja, 

o medpredmetne povezave, način dela (projekt/seminarska) in 

ocenjevanje so primerljivi oziroma zastavljeni na podoben princip, 

- učni načrt je po načinu dela nekoliko podoben učnemu načrtu za drugo triado 

osnovne šole: 

o učni načrt gimnazije je vsebinsko odprt in vezan na vseživljenjsko 

učenje, kar učitelju omogoča lažje prilagajanje na potrebe dijakov, 

- metode dela so identične metodam dela pri učnem načrtu za osnovne šole, 

tretja triada, 

- pouk informatike je v gimnazijah obvezni predmet prvega letnika v obsegu 70 

ur, lahko pa se izbere tudi kot izbirni predmet drugega letnika ali kot 

maturitetni predmet. Ni pa opredeljeno, kakšna znanja naj bi dijak dosegel pri 

obsegu obveznega dela predmeta. 

 

  

2.4. Vsebine računalniških izobraževanj na Društvu mladinski ceh 

V okviru Društva mladinski ceh od leta 1995 deluje program Mladinska akademija na 

vsebinskih področjih dela z mladimi, projektnega dela, retorike in javnega nastopanja, 

motivacije, komunikacije, odnosov ter na mnogih drugih področjih. V okviru Mladinske 

akademije od leta 2002 potekajo tudi računalniška izobraževanja, ki se po potrebi 

izvajajo v sodelovanju z zavodom Klub igra. Že od leta 2004 pa na društvu v največjem 

obsegu izvajajo izobraževanja o sistemu CMS (dinamični upravljalnik vsebin). 

Vsa računalniška izobraževanja so nastala iz potreb, ki so jih v društvu zaznali med 

mladimi ali pa pri svojem delu. Tako so razvili izobraževanja za različna področja (teme) 

– od dela z internetom, uporabe programov iz MS Office (Word, Excel, PowerPoint) do 

izobraževanj o oblikovanju fotografij, postavljanju spletnih strani, urejanju podatkovnih 

baz, koordiniranju dela in še mnogo drugega. 
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2.4.1. Splošni cilji Mladinske akademije 

Poslanstvo Mladinske akademije je celostno in načrtno usposabljanje mladinskih 

voditeljev, mladinskih delavcev, prostovoljcev ter vseh tistih, ki kakorkoli delajo z 

mladimi v Sloveniji, za kakovostno vzgojno delo z mladimi. Celoten sistem usposabljanja 

temelji na razvijanju osmih ključnih kompetenc: 

- komunikacija v maternem jeziku, 

- komunikacija v tujih jezikih, 

- številska predstavljivost in kompetence v matematiki, naravoslovju in 

tehnologiji, 

- informacijska in komunikacijska tehnologija (IKT), 

- učenje učenja, 

- medosebne in družbene kompetence, 

- inovativnost in podjetnost, 

- kulturna zavest in izražanje. 

Ključne kompetence posameznik najbolj strukturirano in sistematično pridobi v okviru 

rednega izobraževanja (šola, fakulteta). Ker pa v okviru rednega sistema ne moremo 

pridobiti vseh kompetenc in jih razviti v polni meri, za razvoj manjkajočih ključnih 

kompetenc pri posamezniku skrbi tudi neformalno izobraževanje, kamor sodi program 

Mladinska akademija. 

2.4.2. Trenutna računalniška izobraževanja v okviru društva 

Trenutno v okviru društva prevladujeta dve temi izobraževanj na področju 

računalništva in informatike: postavitev in upravljanje spletnih strani ter spletna 

analitika. 

Poleg računalniških izobraževanj pa Društvo mladinski ceh razvija tudi podporna orodja 

ostalim programom (spletna baza, prilagoditev spletne baze za mobilno aplikacijo, 

spletna trgovina) ter pomaga pri kreiranju novejših in funkcionalnejših spletnih strani 

ter družabnih orodij različnih startupov. 

Postavitev in upravljanje spletnih strani 

Trenutna platforma za postavitev spletnih strani, ki jo Društvo mladinski ceh predlaga v 

okviru lastnih računalniških izobraževanj, je Drupal. Gre za platformo, ki omogoča 

upravljanje spletnih vsebin, hkrati pa je izredno prilagodljiva, inovativna in visoko 

razširljiva.  
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Programiranje je eno izmed znanj, ki vedno več velja. V oktobru 2014 je na primer 

potekal že drugi teden programiranja pod okriljem Fakultete za računalništvo in 

informatiko. Na Društvu mladinski ceh v okviru izobraževanj ponujajo učenje dveh 

osnovnih jezikov svetovnega spleta: HTML in CSS. 

  

V okviru tega sklopa izobraževanj se izvajajo naslednji tečaji: 

- Hacker's school: HTML + CSS 

o vsebine: osnove HTML-ja in CSS-ja, lastnosti obeh jezikov, način 

uporabe, gradnja spletne strani, delo z urejevalnikom kode, osnove 

dela s protokolom FTP in uporabo klientov; 

o tečaj namenjen: tistim, ki bi radi spoznali osnovna dva jezika, ki 

poganjata svetovni splet; 

o trajanje: 16 pedagoških ur (2 srečanji po 8 pedagoških ur). 

- Drupal 

o vsebine: spoznavanje sistema za dinamično upravljanje spletnih strani 

Drupal, postopek namestitve skripte, ustvarjanje novih tipov vsebin, 

izdelava poizvedb in prikaz rezultatov, nameščanje novih modulov, 

delo z uporabniki, dodeljevanje pravic, osnove dela s predlogami za 

Drupal, nadgradnje in posodabljanje; 

o tečaj namenjen: vsem, ki želijo postaviti svojo spletno stran ali portal 

in že imajo osnovna znanja o spletu (HTML, CSS); 

o trajanje: 16 pedagoških ur (4 srečanja po 4 pedagoške ure). 

 

Spletna analitika 

V okviru izobraževanj spletna analitika je poudarek na spremljanju spletnega obnašanja 

uporabnikov ter posledično pravilnemu komuniciranju z njimi.  

- Spletna analitika 

o vsebine: določanje metrik in ključnih dejavnikov uspešnosti, osnove 

spletnega orodja Google Analytics, analiziranje Facebook strani in 

povezava analitikov, snovanje analitičnega sistema za spletne 

obvestilnike; 

o tečaj namenjen: vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s trženjem 

izdelkov ali storitev prek spleta; 
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o trajanje: 8 pedagoških ur (1 srečanje). 

2.4.3. Metode in način dela 

Usposabljanja, treningi in seminarji Mladinske akademije vključujejo predvsem 

dinamične metode dela. Delo poteka v majhnih skupinah do 15 udeležencev. 

 

Izobraževalni proces se ponavadi odvija v interakciji med trenerjem in udeleženci. Pri 

tem tako trener kot udeleženci izbirajo načine, kako pridobivati znanje, veščine in 

vrednote, se pravi, kako graditi kompetence. Glede na to, kako ta proces poteka in 

kakšno vlogo imata v njem trener in udeleženec, poznamo štiri osnovne sklope metod. 

Vsakega od štirih osnovnih sklopov označujemo z dvojico izrazov, ki opredeljujejo na eni 

strani vlogo trenerja, na drugi strani pa vlogo udeleženca. Ti štirje sklopi so: 

- podajanje/sprejemanje, 

- usmerjanje/izražanje, 

- ustvarjanje okolja/simuliranje in 

- svetovanje/samostojno delo.  

(Cepin, 2014: 257–258) 

 

V okviru računalniških tečajev prevladujejo naslednje metode: 

- predavanje, 

- demonstracija, 

- moderacija in povezovanje (fasilitacija), 

- individualno delo (z računalnikom), 

- delo v skupinah (brenčeče skupine, ključne skupine in podobno), 

- učenje s pomočjo elektronskih medijev, spletnih orodij in e-izobraževanje, 

- razgovor in diskusija, 

- osebni pogovor, 

- delavnice, 

- študija primera, 

- študijski krožek, 

- projektno delo, 

- raziskava, 

- druge podporne metode (fotogovorica, igre ipd). 
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Trenerji in trenerke mladinske akademije so večinoma izkušeni mladinski voditelji, ki so 

več let aktivno sooblikovali dogajanje za mlade v Sloveniji, nekateri pa tudi v tujini. 

Trenerji in trenerke skrbijo za stalno strokovno izpopolnjevanje in dotok novega znanja 

v Mladinsko akademijo.  

Trenerji in trenerke računalniških izobraževanj niso nujno študentje računalništva ali 

informatike, imajo pa računalniška znanja (kompetence informacijske in komunikacijske 

tehnologije) razvita zaradi zanimanja, neformalnega izobraževanja in priložnostnega 

učenja. 

2.4.4. Vrednotenje dosežkov 

Ker gre v okviru društva za neformalno izobraževanje, vrednotenje dosežkov poteka na 

drugačen način. 

Ob koncu izobraževanja udeležence in udeleženke prosijo, naj ovrednotijo izobraževanje 

in pridobljeno znanje. Udeleženci (samo)vrednotijo: 

- uresničitev lastnih pričakovanj do izobraževanja na izobraževanju, 

- najbolj koristne informacije, 

- najmanj koristne informacije, 

- možnosti za nadaljnjo uporabo pridobljenega znanja v svojem okolju, 

- kakovost izobraževanja v celoti, 

- kakovost izobraževanja za njihovo nadaljnje delo, 

- uspešnost trenerja pri ustvarjanju prijateljskega ozračja med udeleženci, 

- uspešnost vključevanja vseh udeležencev v izobraževanje, 

- uravnoteženost teorije, vaj in sprostitve, 

- lastno počutje na izobraževanju. 

Ob koncu izobraževanja udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi, kjer so navedene 

kompetence, ki naj bi jih posameznik osvojil med izobraževanjem. 

2.4.5. Primerjava z učnim načrtom osnovne in srednje šole 

Če računalniška izobraževanja Društva mladinski ceh primerjamo z učnim načrtom za 

računalništvo v osnovni šoli in informatiko v gimnaziji, opazimo naslednje značilnosti: 

Izobraževalni proces se ponavadi odvija v odnosu med izobraževalcem (učitelj, trener) 

in učencem. Pri tem tako izobraževalec kot udeleženci izbirajo načine, kako pridobivati 

znanja, veščine in vrednote, se pravi, kako graditi kompetence. Glede na to, kako ta 

proces poteka in kakšno vlogo imata v njem izobraževalec in udeleženec, poznamo štiri 

osnovne sklope metod. Vsakega od osnovnih štirih sklopov označujemo z dvojico 
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izrazov, ki opredeljujejo na eni strani vlogo izobraževalca, na drugi strani pa vlogo 

udeleženca. Ti štirje sklopi so: podajanje/sprejemanje, usmerjanje/izražanje, ustvarjanje 

okolja/simuliranje in svetovanje/samostojno delo. Na sliki 4 lahko vidimo, katere 

metode so tiste, ki predvidevajo večjo intenzivnost izobraževalca, in katere tiste, ki 

zahtevajo večjo intenzivnost učenca. (Cepin, 2014: 257) 

 

 

Slika 4: Metode glede na intenzivnost participacije udeleženca (vir: Cepin, 2014: 259) 

 

Glede na štiri osnovne sklope metod (slika 4) in metode dela, ki so po učnem načrtu 

predlagane za uporabo pri predmetu računalništvo oziroma informatika, vidimo, da se 

tako v formalnem kot neformalnem sektorju sicer uporabljajo iste metode dela: 

individualno delo, delo v parih in skupinah, predstavitev, predavanje, mentorstvo (učni 

načrt za OŠ, druga triada, in gimnazije) in izkustveno učenje (učni načrt za OŠ, druga 

triada). Hkrati pa iz nabora metod, ki se uporabljajo v neformalnem sektorju, lahko 

vidimo, da se v neformalnem sektorju uporablja več raznolikih metod, ki omogočajo 

izmenjavo izkušenj ter znanj med udeleženci.  

Glede na večji nabor raznolikih metod, ki zahtevajo večjo intenzivnost udeležbe na strani 

udeležencev, imajo računalniška izobraževanja v neformalnem sektorju potencial, da 

udeležencem omogočijo večjo aktivnost. Prav tako je skupno število udeležencev (do 15) 
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manjše kot pa število učencev v enem razredu (do 28) in gre za lažje individualno delo in 

poudarjen osebni pristop oziroma mentorstvo trenerja do udeležencev. 

Zaradi samega načina dela in okolja, v katerem izobraževanje poteka, je lahko odnos 

med trenerjem in udeleženci enakovrednejši, kar udeležence posledično spodbuja k 

temu, da trenerju postavljajo več vprašanj. K temu jih spodbuja tudi to, da izobraževanje 

poteka izven rednega šolskega sistema, torej so se zanj odločili sami, ga plačali in imajo 

zato večji interes od izobraževanja pridobiti čim več. 

Izobraževanje v neformalnem sektorju lažje odgovarja na dejanske potrebe udeležencev 

in družbe, saj nima togo postavljenih ciljev, ki jih mora doseči, zato ker so ti predpisani v 

šolskem kurikulumu, ampak na izvedbo izobraževanj vpliva dejansko zanimanje in 

trenutni interes trga – če potencialnim udeležencem ponudba ne ustreza, se za »nakup« 

ne bodo odločili. To je predvsem vidno iz statistike usposabljanj Društva mladinski ceh, 

ki so v različnih letih delovanja društva glede na potrebe družbe ostajala več let podobna 

ali pa so se iz leta v leto spreminjala. Kot ponudnik izobraževanj lahko sicer stalno 

ponujaš usposabljanje s področja postavitve spletne strani, moraš pa pri tem slediti 

trenutnim trendom in potrebam. Če družba zahteva vedno bolj dinamične spletne strani, 

jim moraš ponuditi možnost, da se naučijo postaviti lastno spletno stran v takem 

programu. Če je trenutno najbolj uporabljen programski jezik oziroma koda CSS, potem 

ne moraš ponuditi izobraževanja o programski kodi JavaScript, razen če ne želiš izvajati 

izobraževanja na tem področju.  

 

Izobraževanja Društva mladinski ceh imajo v primerjavi s trenutno aktualnimi učnimi 

načrti za pouk računalništva oziroma informatike največ podobnosti z učnim načrtom 

računalništva za drugo triado osnovne šole, ki poudarja pridobivanje uporabnega 

znanja, vlogo učitelja kot mentorja, nadgrajevanje znanja izvajalca usposabljanja ter 

spodbuja zamisli oziroma upošteva cilj učenca. 

 

2.4.6. Pregled računalniških izobraževanj na Društvu mladinski ceh v obdobju od 2002 do 

julija 2015 

Iz statistike usposabljanj Društva mladinski ceh, ki so v različnih letih delovanja društva 

glede na potrebe družbe ostajala več let podobna ali pa so se iz leta v leto spreminjala, je 

razvidno, kako na ponudbo računalniških izobraževanj vpliva dejansko zanimanje in 

interes trga.  
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Pregled izobraževanj Društva mladinski ceh za obdobje od leta 2002 do 2015 

Društvo mladinski ceh je izvajanje računalniških izobraževanj začelo septembra 2002. V 

obdobju do julija 2015 so izvedli 136 računalniških izobraževanj v obsegu 1.718 ur, ki se 

jih je udeležilo več kot 850 udeležencev in udeleženk. 

 

V okviru priprave in izvedbe vseh računalniških usposabljanj je sodelovalo vsaj 19 

mladinskih trenerjev (tri ženske), od tega vsaj štirje trenerji (ena ženska), ki so se ali se 

še formalno usposabljajo na področju računalništva oziroma informatike. 

Od vseh računalniških izobraževanj se je 131 izobraževanj izvajalo v Ljubljani na sedežu 

društva, torej za tiste, ki so se na izobraževanje prijavili kot posamezniki, pet 

izobraževanj pa se je izvajalo drugje (Debeli rtič, Maribor, Novo mesto), in sicer za 

zaključeno skupino mladih. 

Izobraževanje Število 

izvedb 

Izobraževanje Število 

izvedb 

Joomla osnovni 28 FrontPage 2 

DreamWeaver 23 Joomla razširitve 2 

Mambo 14 MS Word 2 

Joomla predloge 12 Internet I. 1 

MS Excel 7 Internet II. 1 

PowerPoint 7 Joomla dodatki 1 

Joomla trgovina 4 Joomla 1.6 1 

Project 4 Joomla optimizacija za 

brskalnike 

1 

CorelDraw 3 Obdelava digitalnih 

fotografij 

1 

IKT 3 PHP MySQL 1 

Joomla osnovni vsebina 3 Internet III. 1 

Joomla osnovni administracija 3 Wordpress 1 

Računalništvo osnovni 3 Spletna analitika  1 

Access 2 Drupal 1 

Adobe Indesign 2 Hacker's School 1 

Tabela 4: Število izvedb posameznih izobraževanj na Društvu mladinski ceh v obdobju 2002–2015 (vir: baza izobraževanj 
Mladinskega ceha) 
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Pregled izobraževanj Društva mladinski ceh od leta 2002 do 2015 po letih 

Za vsako od let2 bomo pogledali, katera izobraževanja so se izvedla in kolikokrat, v 

kakšnem obsegu ur in s kolikšnim številom udeležencev.  

September 2002–avgust 2003 

Izobraževanje Število izvedb Število ur vseh 

izobraževanj 

Število 

udeležencev 

Internet I. 1 10 9 

Internet II. 1 9 9 

Frontpage 1 10 7 

Skupaj 3 29 26 

Tabela 5: Izobraževanja na Društvu mladinski ceh v obdobju september 2002–avgust 2003 (vir: baza izobraževanj 
Mladinskega ceha) 

September 2003–avgust 2004 

Izobraževanje Število izvedb Število ur vseh 

izobraževanj 

Število 

udeležencev 

Računalništvo 

osnovni 

2 32 13 

Frontpage 1 10 8 

DreamWeaver 6 70 46 

PowerPoint 2 20 19 

Access 1 10 5 

PHP MySQL 1 15 6 

Skupaj 13 157 97 

Tabela 6: Izobraževanja na Društvu mladinski ceh v obdobju september 2003–avgust 2004 (vir: baza izobraževanj 
Mladinskega ceha) 

September 2004–avgust 2005 

Izobraževanje Število izvedb Število ur vseh 

izobraževanj 

Število 

udeležencev 

DreamWeaver 6 93 45 

MS Excel 1 16 3 

                                                           
2
Kot eno leto je razumljeno obdobje od septembra do avgusta naslednje leto – kot šolsko leto osnove šole. 
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PowerPoint 2 20 7 

Mambo 4 61 20 

Skupaj 13 190 75 

Tabela 7: Izobraževanja na Društvu mladinski ceh v obdobju september 2004–avgust 2005 (vir: baza izobraževanj 
Mladinskega ceha) 

September 2005–avgust 2006 

Izobraževanje Število izvedb Število ur vseh 

izobraževanj 

Število 

udeležencev 

MS Excel 1 16 5 

DreamWeaver 3 48 31 

Mambo 2 31 18 

PowerPoint 2 20 13 

Access 1 16 3 

Project 1 10 3 

Obdelava 

digitalnih 

fotografij 

1 10 6 

CorelDraw 1 15 9 

Skupaj 12 166 88 

Tabela 8: Izobraževanja na Društvu mladinski ceh v obdobju september 2005–avgust 2006 (vir: baza izobraževanj 
Mladinskega ceha) 

September 2006–avgust 2007 

Izobraževanje Število izvedb Število ur vseh 

izobraževanj 

Število 

udeležencev 

Project 2 20 6 

DreamWeaver 3 46 22 

CorelDraw 2 20 7 

Mambo 3 46 17 

Računalništvo 

osnovni 

1 16 5 
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MS Excel 3 28 103 

Word II. 2 20 6 

Skupaj 16 196 73 

Tabela 9: Izobraževanja na Društvu mladinski ceh v obdobju september 2006–avgust 2007 (vir: baza izobraževanj 
Mladinskega ceha) 

September 2007–avgust 2008 

Izobraževanje Število izvedb Število ur vseh 

izobraževanj 

Število 

udeležencev 

DreamWeaver 5 75 33 

PowerPoint 1 4 8 

Mambo 5 75 30 

Project 1 10 2 

MS Excel 2 20 11 

Spletne III. 1 8 7 

Skupaj 15 192 91 

Tabela 10: Izobraževanja na Društvu mladinski ceh v obdobju september 2007–avgust 2008 (vir: baza izobraževanj 
Mladinskega ceha) 

September 2008–avgust 2009 

Izobraževanje Število izvedb Število ur vseh 

izobraževanj 

Število 

udeležencev 

Joomla osnovni 10 150 87 

Joomla predloge 3 24 24 

Joomla razširitve 1 8 8 

Skupaj 14 182 119 

Tabela 21: Izobraževanja na Društvu mladinski ceh v obdobju september 2008–avgust 2009 (vir: baza izobraževanj 
Mladinskega ceha) 

September 2009–avgust 2010 

Izobraževanje Število izvedb Število ur vseh 

izobraževanj 

Število 

udeležencev 

Joomla osnovni 11 176 844 

                                                           
3
Podatek ni točen zaradi manjkajočih podatkov v bazi. 

4
Podatek ni točen zaradi manjkajočih podatkov v bazi. 
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Joomla predloge 3 48 21 

Joomla razširitve 1 8 5 

Joomla dodatki 1 8 5 

Skupaj 16 240 115 

Tabela 32: Izobraževanja na Društvu mladinski ceh v obdobju september 2009–avgust 2010 (vir: baza izobraževanj 
Mladinskega ceha) 

September 2010–avgust 2011 

Izobraževanje Število izvedb Število ur vseh 

izobraževanj 

Število 

udeležencev 

Joomla osnovni 7 112 46 

Joomla predloge 3 48 14 

Joomla trgovina 2 16 10 

Joomla 1.6 1 4 3 

Joomla 

optimizacija za 

brskalnike 

1 4 4 

Skupaj 14 184 77 

Tabela 43: Izobraževanja na Društvu mladinski ceh v obdobju september 2010–avgust 2011 (vir: baza izobraževanj 
Mladinskega ceha) 

September 2011–avgust 2012 

Izobraževanje Število izvedb Število ur vseh 

izobraževanj 

Število 

udeležencev 

Joomla osnovni 

vsebina 

3 24 15 

Joomla osnovni 

administracija 

3 24 15 

Joomla predloge 3 48 10 

Joomla trgovina 2 16 7 
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Adobe Indesign 2 32 15 

Wordpress 1 8 1 

IKT 3 10 27 

Skupaj 17 162 76 

Tabela 14: Izobraževanja na Društvu mladinski ceh v obdobju september 2011–avgust 2012 (vir: baza izobraževanj 
Mladinskega ceha) 

V obdobju september 2012–avgust 2014 se računalniška izobraževanja v okviru Društva 

mladinski ceh niso izvajala. Celotno delovanje na področju računalniških tehnologij se je 

v tem obdobju preneslo na samostojen zavod Klub igra. V tem obdobju so se predvsem 

razvijala podporna orodja ostalim programom (spletna baza izobraževanj, spletna baza 

iger, prilagoditev spletne baze za mobilno aplikacijo, kreiranje mobilne igre, spletna 

trgovina), postavljala pa se je tudi novejša in funkcionalnejša stran društva, zavodov 

društva in različnih startupov. 

September 2014–avgust 2015 

Izobraževanje Število izvedb Število ur vseh 

izobraževanj 

Število 

udeležencev 

Spletna analitika 1 16 10 

Drupal 1 8 7 

Hacker's School 1 16 12 

Skupaj 3 40 29 

Tabela 15: Izobraževanja na Društvu mladinski ceh v obdobju september 2014–avgust 2015 (vir: baza izobraževanj 
Mladinskega ceha) 

 

  

                                                           
5
Podatek ni točen zaradi manjkajočih podatkov v bazi. 
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Skupni povzetek pregleda nad leti 

Leto Število 

izobraževanj 

Število ur vseh 

izobraževanj 

Število 

udeležencev 

2002/2003 3 29 26 

2003/2004 13 157 97 

2004/2005 13 190 75 

2005/2006 12 166 88 

2006/2007 16 196 73 

2007/2008 15 192 91 

2008/2009 14 182 119 

2009/2010 16 240 115 

2010/2011 14 184 77 

2011/2012 17 162 76 

2014/2015 3 40 29 

SKUPAJ 136 1738 866 

Tabela 16: Pregled izobraževanj na Društvu mladinski ceh v obdobju september 2002– avgust 2015 (vir: baza izobraževanj 
Mladinskega ceha) 

 

 

Slika 5: Število izobraževanj po letih (vir: baza izobraževanj Mladinskega ceha) 
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Slika 6: Število ur vseh izobraževanj po letih (vir: baza izobraževanj Mladinskega ceha) 

 

 

Slika 7: Število vseh udeležencev izobraževanj po letih (vir: baza izobraževanj Mladinskega ceha) 

 

 

 

  

0

50

100

150

200

250

300

Število ur vseh izobraževanj

Število ur vseh
izobraževanj

0

20

40

60

80

100

120

140

Število udeležencev

Število udeležencev



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                           Mrak Merhar Irena – diplomsko delo 

 

47 
 

3. Metode poučevanja in druga didaktična načela v okviru 

formalnega in neformalnega izobraževanja računalništva 
 

3.1. Metode poučevanja in druga didaktična načela v formalnem 

izobraževanju 

Na podlagi priporočil v pregledanih učnih načrtih za predmet računalništvo oziroma 

informatika lahko rečemo, da so metode v formalnem izobraževanju v primerjavi z 

metodami v neformalnem izobraževanju bolj enolične. V poglavju 2.4.5. Primerjava z 

učnim načrtom osnovne in srednje šole sem predstavila tudi razdelitev metod v štiri 

osnovne skupine glede na intenzivnost participacije učenca (slika 4).  

V učnem načrtu računalništva za osnovno šolo in informatike za srednjo šolo je 

predlagana uporaba naslednjih metod: 

- individualno delo,  

- skupinsko delo. 

Pri določenih učnih načrtih se pojavljajo še naslednji predlogi metod: 

- delo v parih (učni načrt OŠ),  

- problemsko učenje (učni načrt OŠ, tretja triada, in gimnazija), 

- predstavitev na osrednjem računalniku (učni načrt OŠ, tretja triada), 

- izkustveno učenje (učni načrt OŠ, druga triada). 

Pri določenih učnih načrtih se kot metode pojavljajo tudi spodnje oblike, čeprav v resnici 

ne gre za metodo dela oziroma podajanja znanja, kompetenc in veščin, ampak bolj za 

priporočila, kako predmet narediti bolj praktičen in kakovostnejši: 

- medpredmetno povezovanje (učni načrt OŠ, tretja triada, in gimnazija), 

- sodelovanje z zunanjimi deležniki (učni načrt OŠ, tretja triada, in gimnazija), 

- spoznavanje konceptov (učni načrt OŠ, druga triada), 

- postopkoven način razmišljanja (učni načrt OŠ, druga triada), 

- ustvarjalnost (učni načrt OŠ, druga triada),  

- mentorstvo (učni načrt OŠ, druga triada). 

Glede na metode dela, ki so po učnem načrtu predlagane za uporabo pri predmetu 

računalništvo oziroma informatika, vidimo, da se tako v formalnem kot neformalnem 
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sektorju sicer uporabljajo iste metode dela: individualno delo, delo v parih in skupinah, 

predstavitev, predavanje, mentorstvo (učni načrt za OŠ, druga triada, in gimnazije) in 

izkustveno učenje (učni načrt za OŠ, druga triada). Hkrati pa iz nabora metod, ki se 

uporabljajo v neformalnem sektorju, lahko vidimo, da se v neformalnem sektorju 

uporablja več raznolikih metod, ki omogočajo izmenjavo izkušenj ter znanj med 

udeleženci (več v poglavju 2.4.5. Primerjava z učnim načrtom osnovne in srednje šole). 

Glede na zgornji pregled lahko predpostavimo, da pouk računalništva oziroma 

informatike še vedno precej temelji zgolj na treh metodah dela, ki so za formalno 

izobraževanje precej klasične, in sicer na predavanju, individualnem ter skupinskem 

delu. Drugačne metode dela, ki dejansko na aktiven način vključujejo učence, upoštevajo 

posameznikovo predznanje ter prinašajo izkušnjo, pa razen pri učnem načrtu 

računalništva za drugo triado osnovne šole niso predlagane. 

Statične metode dela učence manj aktivno vključujejo v proces učenja. Za celostno 

učenje pa je potrebno bogato učno okolje, ki je polno informacij in vzdušja, ki omogoča 

in spodbuja domišljijo, zabavo, pustolovščino, igro, humor, fantazijo, tveganje in 

pozitivno komunikacijo. Znanja, pridobljena na aktiven način, so tako trajnejša, lažje pa 

jih tudi uporabimo v praksi, saj eno praktično izkušnjo že imamo. (Mrak Merhar, 2013: 

4–8)  

Metode, kjer udeleženci niso aktivni, so uporabne takrat, ko želimo posredovati veliko 

informacij v kratkem času ali pa nam je dovolj, da udeleženci informacije le slišijo in 

poznajo. Dinamične metode na drugi strani omogočajo izkušnjo. Vsako učenje bo imelo 

večji učinek, če bo udeleženec nekaj preizkusil, se v določeno situacijo vživel, jo raziskal 

in sam poiskal zakonitosti, načine reševanje in tako dalje. Tak način imenujemo tudi 

izkustveno učenje, katerega najpomembnejši predstavnik je David A. Kolb. Dinamične 

metode omogočajo celostno učenje, saj spodbudijo tako kognitivno raven (povezovanje 

že naučenih pojmov iz naših preteklih izkušenj z novimi) kot tudi afektivno (aktivna 

vloga udeleženca zahteva tudi vpetost čustev in etičnih načel) in psihomotorično raven. 

Zaradi svoje dinamike zahtevajo tudi višjo kognitivno stopnjo razmišljanja (po Bloomovi 

taksonomiji), ki je pri izobraževanju v ospredju. Z aktivno vlogo udeleženec takoj preide 

na stopnjo uporabe že pridobljenega znanja ter preizkušanja novih informacij 

(poznavanje, pomnjenje in razumevanje teh informacij). Hkrati pa pri uporabi novo 

pridobljeno znanje lahko analizira in povezuje z drugimi dejstvi, ki so shranjena v zalogi 
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potencialno uporabnih znanj in izkušenj v njegovi podzavesti. Dobro načrtovana in 

uporabljena dinamična metoda dela pripomore, da bo učni cilj dosežen, hkrati pa nas 

bodo pridobljena znanja spremljala še dolgo v prihodnosti. (Mrak Merhar, 2013: 10–11) 

Galeša (1995) za metode poučevanja pravi, da so najmanj tako pomembne kot snov, 

pogosto pa še pomembnejše. Izobraževanje je uspešno le, če kombiniramo raznovrstne 

metode, vsako s svojim namenom. S tem aktiviramo obe možganski polovici ter 

spodbujamo logično (leva polovica) in ustvarjalno mišljenje (desna polovica). (Mrak 

Merhar, 2013: 8) 

3.2. Metode dela in druga didaktična načela v neformalnem 

izobraževanju 

Metode neformalnega izobraževanja so v primerjavi z metodami v formalnem 

izobraževanju bolj raznolike, usmerjene tudi v skupinsko učenje, partcipativno 

zastavljene in večinsko temeljijo na izkušenjskem učenju. Odnosi med učitelji in učenci 

so interaktivni, poglobljeni in nehierarhični. Učni proces je zastavljen fleksibilno, saj 

omogoča sprotno prilagajanje učnim potrebam udeležencev. (Cepin, 2014: 44) 

Pri načrtovanju posamezne izobraževalne aktivnosti se upošteva različne tipe 

posameznikov, teorije o učenju in druge karakteristike, ki nam narekujejo zelo 

poglobljen odnos do tega, kako najbolje spodbuditi posameznika in skupino, da se uči, 

razmišlja kritično, ustvarja. (Cepin, 2014: 44) 

Posebnost neformalnega izobraževanja je, da se posamezniki, ki se udeležujejo učnega 

procesa, akterji v samem procesu izobraževanja, so arhitekti lastnega učenja. (Porcado 

in drugi, 2010: 6) Uporabljene metode pa so namenjene temu, da mladim ponudijo 

orodja za razvijanje kompetenc, saj je učeča se oseba arhitekt razvoja veščin, znanja in 

odnosa. (European Youth Forum, 2008) 

Pomemben vidik neformalnega izobraževanja je, da se osebe vanj vključujejo 

prostovoljno, končni rezultati pa so ovrednoteni kvalitativno, pri čemer glavno vlogo 

odigra samoevalvacija s strani udeleženca. (Gulletta in drugi, 2012: 12–15)  
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4. Potrebna računalniška znanja na trgu dela 
Medsektorsko povezovanje v Sloveniji ni ravno zgled dobrega sodelovanja. Tako se 

velikokrat zgodi, da programi izobraževanj ne odgovarjajo na potrebe trga dela. Na to 

problematiko je leta 2010 s programskim dokumentom Izobraževanje mladih opozoril 

Mladinski svet Slovenije, kljub temu pa se stanje ni bistveno izboljšalo. 

Področje računalništva oziroma informatike pa je področje, za katerega se predvideva, 

da ga otroci in mladi že poznajo in potrebujejo zgolj nadgradnjo lastnega znanja. Res je, 

da so današnji otroci in mladi precej v stiku z računalniško in digitalno tehnologijo, 

ampak vprašanje je, ali jo resnično znajo uporabljati. 

V nadaljevanju je predstavljeno, kakšna računalniška znanja zahtevajo delodajalci ob 

razpisu novega delovnega mesta. Analiza je narejena na podlagi preglednice prostih 

delovnih mest z dne 4. 9. 2015, ki jo je pripravil Zavod RS za zaposlovanje, in sicer samo 

za objave, za katere delodajalci želijo zgolj javno objavo. 

Na ta dan je bilo objavljenih 137 prostih delovnih mest, od tega je bilo pri 73 razpisanih 

delovnih mestih opredeljeno, katera računalniška znanja zahtevajo. 

 

 

Slika 8: Prosta delovna mesta in zahtevana računalniška znanja (vir: Zavod RS za zaposlovanje) 
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Na prvi pogled izgleda zaposlitveni trg precej uravnotežen glede na to, katera delovna 

mesta zahtevajo računalniško znanje. Ampak v resnici od 47 % razpisanih delovnih mest 

(torej 64), ki v objavi prostega delovnega mesta nimajo opredeljenih potrebnih 

računalniških znanj, lahko le za 45 % (29) trdimo, da računalniških znanj za svoje delo 

ne potrebujejo. 

 

Slika 9: Prosta delovna mesta, za katera računalniška znanja niso opredeljena (vir: Zavod RS za zaposlovanje) 

 

Torej bi celotna slika, koliko delovnih mest pri svojem delu potrebuje računalniška 

znanja, morala izgledati takole: 

 

Slika 10: Prosta delovna mesta in potrebna računalniška znanja (vir: Zavod RS za zaposlovanje) 
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Če v nadaljevanju pogledamo tistih 53 % (73) delovnih mest, ki so imela ob objavi 

prostega delovnega mesta opredeljena potrebna računalniška znanja, se na trgu dela 

zahtevajo naslednja računalniška znanja: 

- delo z urejevalnikom besedil, 

- delo s preglednicami, 

- delo z bazami podatkov, 

- programiranje, 

- poznavanje računalniških omrežij, 

- poznavanje operacijskih sistemov, 

- računalniško oblikovanje, 

- desetprstno slepo tipkanje. 

 

Slika 11: Potrebna računalniška znanja na trgu delovne sile (vir: Zavod RS za zaposlovanje) 
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Če ista znanja pogledamo še s stališča, katera delovna mesta zahtevajo osnovno oziroma 

katera zahtevno znanje z določenega področja, pa dobimo takšno sliko: 

 

Slika 12: Potrebna računalniška znanja (osnovna in zahtevna) na trgu delovne sile (vir: Zavod RS za zaposlovanje) 

 

Detajlnejša analiza je v prilogi. 

Učni načrti za predmet računalništva za osnovno šolo oziroma informatike za gimnazije 
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- Urejanje besedil  

o OŠ, tretja triada: ustvarjanje in oblikovanje besedil, izbira ustreznega 

programa, iskanje informacij na svetovnem spletu, predstavitev 

informacije.  

- Računalniška omrežja  

o OŠ, druga triada: komunikacija in storitve, presojanje relevantnosti 

informacij; 

o OŠ, tretja triada: izdelava in dopolnitev nezahtevne slike, izdelava 

preproste spletne strani, komunikacija po e-pošti; 
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o gimnazija: digitalna fotografija, programska in strojna oprema, 

komuniciranje. 

- Programi  

o OŠ, druga triada: programiranje, reševanje po korakih, algoritmi; 

o gimnazija – izbirno: programiranje, podatkovne baze. 

- Obdelava podatkov: 

o OŠ, druga triada: prepoznavanje in predstavitev podatkov; 

o OŠ, tretja triada: vnašanje in oblikovanje podatkov v preglednici, urejanje 

besedila in slik, uporaba podatkov s svetovnega spleta, predstavitev 

informacije; 

o gimnazija: predstavitev informacij; 

o gimnazija – izbirno: pisna, slikovna in zvočna predstavitev, predstavitev 

na svetovnem spletu, računalniška obdelava podatkov, preglednice. 

 

Če ponudbo učnih načrtov prevedemo v jezik trga dela in pri tem upoštevamo, katera 

računalniška znanja trg dela najbolj išče (želena znanja so spodaj razvrščena od najbolj 

do najmanj zaželenih), dobimo tole situacijo: 

- delo z urejevalnikom besedil: OŠ, tretja triada 

- delo s preglednicami: OŠ, tretja triada, gimnazija 

- delo z bazami podatkov: OŠ, druga triada, OŠ, tretja triada, gimnazija 

- računalniško oblikovanje: OŠ, tretja triada, gimnazija 

- poznavanje računalniških omrežij: OŠ, druga triada, OŠ, tretja triada, 

gimnazija 

- poznavanje operacijskih sistemov: / 

- programiranje: OŠ, druga triada, gimnazija, izbirno 

- desetprstno slepo tipkanje: / 

Na prvi pogled je videti obetavno. Zavedati pa se moramo, da je računalništvo zgolj 

izbirni predmet v drugi in tretji triadi osnovne šole, obvezni predmet pa le v gimnazijah 

(splošnih, klasičnih in strokovnih), na katere se po podatkih Statističnega urada 

Republike Slovenije vpiše 37 % dijakov (podatek velja za vpis ob začetku šolskega leta 

2014/15). 
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5. Ugotovitve in zaključek 
V formalnih izobraževalnih okoljih je poučevanje skozi zgodovino prevzelo 

izobraževalne metode, ki vidijo cilj izobraževanja v tem, da ljudi opremijo z novim 

znanjem. V okvir tega šolskega modela sodijo učitelji poučevalci s posebnim znanjem z 

določenih področij in specializiranimi veščinami, kako učiti; njihova vloga je prenesti 

znanje na tiste, ki se učijo. Tradicionalno formalno izobraževanje je brazilski filozof in 

pedagog Paulo Freire opisal kot »bančni« model, ki razume možgane učencev kot prazne 

posode, ki jih je treba »napolniti« z znanjem, ki ga lahko učitelji tja naložijo. (Amnesty 

International, 2011: 10 in Freire, 1970) Posledično je poučevanje v mnogih šolskih 

okoljih zasnovano tako, da se učitelji (in še bolj učenci) težko odmaknejo od ideje, da so 

učitelji strokovnjaki z vsem znanjem ter da posledično vlada hierarhija odnosov, ki jih 

šolski sistem vzpostavi. (Cepin, 2014: 256) 

V participatorne izobraževalne metode pa je vključenih več izmenjav med učitelji in 

učenci, saj želijo razviti analitične sposobnosti in kritično razmišljanje. V okviru tega 

procesa se preusmerimo od poudarjanja poučevanja na poudarjanje učenja, namen in 

fokus pa bolj kot strog učni program določajo potrebe in zanimanja učečih se oseb. 

(Cepin, 2014: 257) 

 

Ob izdelavi diplomskega dela smo, izhajajoč iz tez diplomskega dela, prišli do naslednjih 

ugotovitev. 

Formalni sistem izobraževanja sicer omogoča pridobitev večine računalniških znanj, ki 

jih zahteva trg dela, vendar se pojavi vprašanje, kako uspešno. Računalništvo je v 

osnovni šoli zgolj izbirni predmet (v drugi in tretji triadi), v splošne, klasične in 

strokovne gimnazije, kjer je to obvezni predmet, pa se vpiše pod 40 % srednješolcev. 

Res je sicer, da so današnji otroci in mladi že od mladih nog v stiku z računalniško in 

digitalno tehnologijo, vendar je v večini primerov uporabljajo zgolj za zabavo (igranje 

igric, brskanje po spletu, gledanje filmov in podobno), vprašljivo pa je poznavanje 

uporabe osnovnih programov za urejanje besedil in slik ter predstavitev informacij. 

Tudi zaradi tega je nujno povezovanje formalnega in neformalnega izobraževanja, ki 

zaradi manjše rigidnosti laže odgovarja na potrebe v družbi kot pa formalni sistem. 
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Če smo pozorni na trg delovne sile, lahko iz obdelanih podatkov, pridobljenih prek 

Zavoda RS za zaposlovanje, vidimo, da so kar za 79 % objavljenih prostih delovnih mest 

za delo potrebna tudi računalniška znanja. 

 

Izobraževanje v neformalnih oblikah lažje odgovarja na dejanske potrebe udeležencev in 

družbe, saj nima togo postavljenih ciljev, ki jih mora doseči zato, ker so ti predpisani v 

šolskem kurikulumu, ampak na izvedbo izobraževanj vpliva dejansko zanimanje in 

interes trga – če potencialnim udeležencem ponudba ne ustreza, se za »nakup« ne bodo 

odločili. To je predvsem vidno tudi prek statistike usposabljanj Društva mladinski ceh, ki 

so v različnih letih delovanja društva glede na potrebe družbe na nekaterih področjih 

ostajala več let podobna, na drugih pa so se iz leta v leto spreminjala. Torej kot ponudnik 

izobraževanj lahko sicer stalno ponujaš usposabljanje s področja postavitve spletne 

strani, ampak moraš ob tem slediti trenutnim trendom in potrebam. Če družba zahteva 

vedno bolj dinamične spletne strani, moraš udeležencem izobraževanj ponuditi 

možnost, da se naučijo postaviti lastno spletno stran v takem programu. Če je trenutno 

najbolj uporabljen programski jezik oziroma koda CSS, potem ne moreš ponujati 

izobraževanja o programski kodi JavaScript, razen če ne želiš izvajati izobraževanja na 

tem področju.  

Na drugi strani pa lahko pogledamo trenutno aktualne učne načrte. Učni načrt za izbirni 

predmet računalništvo za osnovne šole, druga triada, je bil potrjen leta 2013 in je 

trenutno najnovejši od vseh učnih načrtov s področja računalništva oziroma 

informatike. Učni načrt za predmet informatika za gimnazije je bil sprejet leta 2008, kar 

pomeni, da se ni spremenil že sedem let. Učni načrt za izbirni predmet računalništvo za 

osnovne šole, druga triada, pa je bil sprejet leta 2002, kar pomeni, da se ni spremenil že 

13 let. 

 

Izziv, ki se kaže za formalno izobraževanje, je naslednji: Učni načrt naj se dovolj hitro 

posodablja ali pa naj bo tako širok, da lahko učitelj odgovarja na to, kar družba/učenci 

potrebujejo, in naj posreduje/omogoča pridobivanje potrebnega znanja. 

Čeprav je po uvedbi devetletke izbirni predmet računalništvo (tretja triada) predmet, ki 

ga izbere povprečno kar 75 % učencev in se izvaja na vseh šolah (Brečko, Vehovar, 
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2008: 25), je vseeno treba razmisliti o vpeljavi predmeta računalništvo kot obveznega ali 

obveznega izbirnega predmeta v vseh osnovnih šolah.   
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7. Priloge 
Tukaj je detajlna analiza, kakšna računalniška znanja zahtevajo delodajalci ob razpisu novega delovnega mesta. Analiza je narejena 

na podlagi preglednice prostih delovnih mest z dne 4. 9. 2015, ki jo je pripravil Zavod RS za zaposlovanje, in sicer samo za objave, za 

katere delodajalci želijo zgolj javno objavo. 

Na ta dan je bilo objavljenih 137 prostih delovnih mest, od tega je bilo pri 73 razpisanih delovnih mestih opredeljeno, katera 

računalniška znanja zahtevajo. 

delovno mesto 

urejevalnik 

besedil 

delo s 

preglednicami 

delo z 

bazami 

podatkov programiranje 

računalniška 

omrežja 

operacijski 

sistemi 

računalniško 

oblikovanje 

desetprstno 

slepo 

tipkanje 

znanje 

računalništva 

1 administrator                   

2 

analitik/preiskovalec 

prevar osnovno osnovno osnovno             

3 

asistent z 

doktoratom osnovno osnovno osnovno   osnovno osnovno       

4 

asistent z 

doktoratom                   

5 

asistent z 

doktoratom osnovno osnovno osnovno       osnovno     



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                           Mrak Merhar Irena – diplomsko delo 

 

62 
 

6 

asistent z 

doktoratom na 

inštitutu za biofiziko                 

uporaba 

računalniških 

programov 

7 

asistent za področje 

računalništva in 

informatike                   

8 

bolničar – negovalec 

pripravnik                   

9 

bolničar negovalec II 

– pripravnik                   

10 

bolničar negovalec II 

– pripravnik                   

11 čistilec                   

12 čistilec                   

13 čistilec                   

14 

delavec na 

pasterizaciji in 

ultrafiltraciji osnovno osnovno     osnovno osnovno osnovno     

15 

delavec za preprosta 

gradbena dela                   
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16 

dipl. medicinska 

sestra v ambulanti                   

17 

dipl. medicinska 

sestra v intenzivni 

terapiji                   

18 

dipl. medicinska 

sestra v specialistični 

ambulanti                   

19 

dipl. medicinska 

sestra, dispanzerska 

dejavnost                   

20 

dipl. medicinska 

sestra, dispanzerska 

dejavnost                   

21 

dipl. medicinska 

sestra v specialistični 

ambulanti osnovno osnovno osnovno             

22 direktor                   

23 direktor sodišča                   

24 farmacevt                   
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25 fizioterapevt                   

26 

gradbeni delavec na 

fasadah                   

27 hišnik, vzdrževalec                   

28 hišnik, vzdrževalec                   

29 

HO19001 asistent z 

doktoratom zahtevno zahtevno zahtevno             

30 informatik zahtevno zahtevno zahtevno     zahtevno       

31 

inštruktor višje 

strokovne šole                   

32 ključavničar                   

33 ključavničar                   

34 komunalni delavec                   

35 komunalni delavec                   

36 mladi raziskovalec                   

37 obdelovalec kovin                   

38 obdelovalec kovin                   

39 obdelovalec kovin                   

40 

odgovorni urednik 

producentske enote                   
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41 

pedagog za delo z 

učenci Romi osnovno osnovno osnovno   osnovno osnovno       

42 

perica in kuharski 

pomočnik                   

43 

podsekretar v PE za 

vseživljenjsko učenje                   

44 

pomočnica 

vzgojiteljice osnovno                 

45 

pomočnik (dietnega) 

kuharja                   

46 pomočnik vzgojitelja                   

47 pomočnik vzgojitelja                   

48 

pomočnik vzgojitelja 

predšolskih otrok osnovno osnovno         osnovno     

49 

pomočnik vzgojitelja 

predšolskih otrok osnovno osnovno osnovno             

50 

pomožni delavec v 

gradbeništvu                   

51 pomožni zidar                   

52 pralec motornih                   
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vozil 

53 

pravosodni 

sodelavec – vodja 

vpisnika                   

54 

predmetni učitelj za 

nemški jezik in 

učitelj dodatne 

strokovne pomoči osnovno osnovno osnovno   osnovno osnovno osnovno     

55 prodajalec                   

56 prodajalec                   

57 prodajalec osnovno                 

58 

profesor razrednega 

pouka osnovno osnovno osnovno   osnovno osnovno osnovno     

59 profesor slovenščine                   

60 profesor športa osnovno osnovno         osnovno     

61 

profesor tehnike in 

tehnologije osnovno osnovno osnovno osnovno osnovno osnovno osnovno     
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62 

projektni manager 

za poslovne 

informacijske 

sisteme osnovno zahtevno zahtevno osnovno zahtevno zahtevno osnovno   

Znanja in 

veščine s 

področij: 

informacijskih 

tehnologij, 

portalskih 

sistemov, baz 

podatkov, 

analitičnih 

orodij ter MS 

Office 

programov 

(Excel, Visio, 

Project) 

63 psiholog                   

64 psiholog pripravnik osnovno osnovno osnovno             

65 

računalnikar – 

organizator 

informacijskih 

dejavnosti zahtevno zahtevno zahtevno zahtevno zahtevno zahtevno zahtevno     



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                           Mrak Merhar Irena – diplomsko delo 

 

68 
 

66 raziskovalec zahtevno zahtevno zahtevno       osnovno     

67 

samostojen 

strokovni sodelavec 

za upravljanje 

digitalnega nastopa osnovno osnovno               

68 

samostojni strokovni 

delavec                 

uporaba 

računalniških 

programov 

69 skladiščni delavec osnovno                 

70 skladiščnik osnovno osnovno osnovno             

71 socialni delavec                   

72 

socialni delavec III – 

pripravnik                   

73 

socialni delavec, 

svetovalni delavec 

ali učitelj razrednega 

pouka osnovno osnovno         osnovno     

74 sodni zapisnikar               zahtevno   

75 sodni zapisnikar               zahtevno   

76 specialist zahtevno zahtevno               
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77 

specialist za e-

poslovanje                 napredno 

78 specialni pedagog osnovno osnovno osnovno       osnovno     

79 

spremljevalec 

gibalno oviranega 

otroka osnovno osnovno     osnovno         

80 

spremljevalec 

gibalno oviranih 

učencev                   

81 strokovni delavec osnovno osnovno               

82 

strokovni delavec 

projektne pisarne osnovno osnovno               

83 

strokovni sodelavec 

za odnose z 

javnostmi zahtevno zahtevno         zahtevno     

84 

strokovni sodelavec, 

profesor športne 

vzgoje                   

85 svetovalec uprave osnovno osnovno               



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                           Mrak Merhar Irena – diplomsko delo 

 

70 
 

86 

svetovalec v 

sektorju za splošno 

metodologijo in 

standarde                   

87 svetovalni delavec osnovno osnovno osnovno   osnovno osnovno       

88 

svetovalni delavec 

pedagog osnovno osnovno osnovno       osnovno     

89 

šolski svetovalni 

delavec                   

90 tehnični delavec zahtevno zahtevno         zahtevno     

91 tehnični delavec zahtevno zahtevno         zahtevno     

92 tehniški sodelavec zahtevno zahtevno         zahtevno     

93 tesar                   

94 tesar                   

95 tesar                   

96 učitelj osnovno osnovno         osnovno     

97 učitelj osnovno osnovno         osnovno     

98 učitelj osnovno osnovno               

99 učitelj osnovno osnovno               
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100 

učitelj – specialni in 

rehabilitacijski 

pedagog                   

101 

učitelj – strokovni 

delavec v programu 

zdrav življenjski slog osnovno osnovno               

102 

učitelj angleškega 

jezika osnovno osnovno         osnovno     

103 učitelj flavte osnovno osnovno         osnovno     

104 

učitelj likovne 

umetnosti osnovno osnovno osnovno osnovno osnovno osnovno osnovno     

105 

učitelj otrok in 

mladostnikov z 

motnjami v 

duševnem razvoju   osnovno zahtevno             

106 učitelj petja                   

107 

učitelj – podaljšano 

bivanje zahtevno zahtevno               

108 

učitelj praktičnega 

pouka v strojništvu osnovno zahtevno zahtevno             
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109 

učitelj praktičnih 

predmetov v 

programu 

oblikovalec kovin zahtevno osnovno osnovno             

110 

učitelj razrednega 

pouka                   

111 

učitelj razrednega 

pouka osnovno osnovno osnovno   osnovno osnovno       

112 učitelj RP osnovno osnovno               

113 

učitelj strokovno-

teoretičnih 

predmetov v 

programu 

oblikovalec kovin zahtevno osnovno osnovno             

114 

učitelj v oddelku 

podaljšanega 

bivanja osnovno osnovno osnovno osnovno osnovno osnovno osnovno     

115 

učitelj v oddelku 

podaljšanega 

bivanja in delno osnovno       osnovno         
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učitelj angleškega 

jezika 

116 učitelj v OPB osnovno       osnovno         

117 učitelj v OPB osnovno       osnovno         

118 

učitelj v 

podaljšanem bivanju osnovno osnovno osnovno osnovno osnovno osnovno osnovno     

119 

učitelj za dodatno 

strokovno pomoč osnovno osnovno         osnovno     

120 varilec                   

121 varilec                   

122 varuhinja                   

123 visokošolski učitelj zahtevno zahtevno zahtevno   osnovno osnovno osnovno     

124 vodja logistike zahtevno zahtevno               

125 

vodja oddelka za 

ravnanje z 

reprezentancami zahtevno zahtevno zahtevno osnovno osnovno osnovno osnovno     

126 

voznik C in E 

kategorije                   

127 vzdrževalec osnovno osnovno               
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medicinske opreme 

128 

vzgojitelj otrok in 

mladostnikov z 

motnjami v 

duševnem razvoju zahtevno zahtevno osnovno osnovno osnovno osnovno osnovno     

129 

zdravnik brez 

specializacije osnovno osnovno               

130 zdravnik pripravnik osnovno osnovno               

131 

zdravstveni 

administrator osnovno osnovno               

132 zidar                   

133 zidar                   

134 znanstveni svetnik zahtevno zahtevno zahtevno       zahtevno     

135 

znanstvena 

sodelavka osnovno osnovno zahtevno             

136 znanstveni svetnik zahtevno zahtevno zahtevno       osnovno     

137 železokrivec                   

 


