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POVZETEK
Osrednji namen dela je bilo razviti učinkovit učni model poučevanja elektronike, programiranja in
mehanike v robotiki za mladostnike in ta model tudi evalvirati ter izmeriti njegove učne učinke. V
tehniškem izobraževanju lahko robotika pomembno vpliva k izboljšanju tehnološke pismenosti
mladostnikov, ki je zelo pomembna za uspešno delovanje posameznika v današnjem znanstvenotehnološkem svetu. Zato je njeno vključevanje v osnovnošolsko izobraževanje še toliko bolj
pomembno. Robotika je tehniško področje, ki ima izrazito interdisciplinaren značaj, saj se tesno
prepletajo vsebine elektronike, računalništva in mehanike. V slovenskem osnovnošolskem programu
jo zasledimo v izbirnem predmetu Robotika v tehniki. Ker se v robotiki prepletajo vsaj tri prej
omenjena strokovna področja, bi pričakovali, da so vsebine iz teh področij enakomerno vključene v
izobraževalni proces. Iz mnogih raziskav je razvidno, da so učni učinki s področja računalništva in
mehanike dobri in celo spodbujajo razvijanje višjih kognitivnih stopenj s teh dveh področij. Vsebine iz
elektronike pa se pogosto zanemarjajo, redko se preverja znanje s tega področja ali pa so vprašanja
omejena le na nivo poznavanja. Razlog za ta razkorak je predvsem v uporabi komercialne učne
opreme, ki obravnave učnih vsebin iz področja elektronike ne omogoča. Zato je bil delni cilj raziskave
tudi razvoj ustreznih učnih pripomočkov, ki so omogočili poleg ustrezne obravnave vsebin
računalništva in mehanike tudi implementacijo Kolbovega izkustvenega učnega cikla s področja
elektronike. Pri oblikovanju učnih pripomočkov smo si pomagali z analizami: obstoječih učnih gradiv
in pripomočkov v različnih oblikah izobraževanja, potreb po izpolnjevanju učnega načrta za predmet
Robotika v tehniki in priporočil učiteljev, ki poučujejo vsebine robotike. Za izpolnjevanje zastavljene
naloge smo razvili nekatere učne pripomočke in gradiva ter jih preskusili v več različicah učnega
modela poučevanja robotike pri izvedbi tehniških dni v osnovnošolskem izobraževalnem procesu.
Tako zasnovan učni model poučevanja elektronike, programiranja in mehanike v poučevanju robotike
za mladostnike se je potrdil z dobrimi učnimi učinki. Njegove učinke smo preverili tudi z izvedbo
poletne šole robotike in elektronike, kjer so se izkazali pozitivni rezultati tudi pri znanju, ki zahtevajo
višje kognitivne stopnje razmišljanja. Učni model ima tudi veliko aplikativno vrednost, saj so učni
pripomočki cenovno zelo ugodni, učna gradiva pa prosto dostopna. Zato je model primeren za
takojšno implementacijo v učni proces izbirnega predmeta Robotika v tehniki.
Ključne besede: tehniško izobraževanje, tehnika in tehnologija, poučevanje robotike, elektronika v
robotiki, izkustveno učenje
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A Model of Teaching Electronics, Programming and Mechanics in Robotics for
Youth
The main purpose of the work was to develop an effective teaching model of teaching electronics,
programming and mechanics in robotics for youth as well as to evaluate the model’s learning
outcomes. In technical education robotics may have significant impact on the improvement of
technological literacy of young people - which is very important for successful life of any individual in
today's scientific and technological world. Therefore, robotics should be included in primary
education. Robotics is an area, where interdisciplinarity of several subjects such as: electronics,
computer science and mechanics is significant. In the Slovenian primary school program the Robotics
is found in the elective course of the subject called Robotics in Technology. Since the robotics
combines at least three areas mentioned above, one would expect that the contents of these areas
are equally included in the educational process. However, several studies show that the effects are
good in the field of computer science and mechanics, and even support the development of higher
cognitive levels in these two areas. On the other hand the electronics is often ignored and knowledge
is rarely verified or tests are limited to the lowest level of thinking skills. The reason for this
discrepancy lies in the use of commercial learning kits, which are not designed to educate such
contents. Therefore, one of research objectives was to develop appropriate learning resources,
designed for introducing electronics contents trough implementation of Kolb's experiential learning
cycle. In designing the aids we had to take into account several analyses: examine existing learning
materials and devices in various forms of education, the need to fulfil the subjects curriculum and the
teachers’ recommendations about what aspects are important. Designed learning material and
devices were tested in several versions of the learning model for teaching robotics. The models were
implemented in technical days of the elementary education process. Teaching model for teaching
electronics, programming and mechanics in robotics for youth confirms good teaching effects. Its
effects were estimated in the summer school of robotics and electronics, which proved positive
results in knowledge that require higher cognitive levels of thinking skills. The learning model has
also great applicative value because of its low-cost learning aids, freely available learning materials
and is also appropriate for direct implementation of learning process into the optional subject
Robotics in Technology.
Keywords: technical education, engineering and technology, teaching robotics, electronics, robotics,
experiential learning
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1 UVOD
Robotika je tehniško področje, ki ima izrazito interdisciplinaren značaj, saj se tesno prepletajo
vsebine elektronike, programiranja, mehanike, fizike, matematike in druge. V tehniškem
izobraževanju lahko robotika pomembno prispeva k izboljšanju tehnološke pismenosti mladostnikov,
ki je pomembna za uspešno delovanje posameznika v današnjem znanstveno-tehnološkem svetu. To
znanje potrebujemo, da učinkoviteje obvladujemo naprave in procese, ki nas vsakodnevno
spremljajo. Vendar prepogosto ostaja delovanje robotiziranih sistemov slabo poznano. Večina
uporabnikov ne ve, kaj se dogaja »pod pokrovom« teh naprav, zato ima osnovnošolsko (OŠ)
izobraževanje robotike pomembno vlogo v širjenju tehnološke pismenosti in priprave mladostnikov
na bivanje v vse bolj tehnološko-informacijskem času. Da je stanje na področju uvajanja digitalnih
tehnologij v OŠ izobraževanju slabo, je opozorila tudi Organizacija za gospodarsko sodelovanje in
razvoj ter v poročilu (OECD, 2008) namenila temu vprašanju celotno poglavje z naslovom:
»Tehnologija je povsod, le v šolah ne«

1.1

OPREDELITEV PROBLEMA

Vključevanje vsebin iz robotike v OŠ je še posebej pomembno, ker prav te vsebine povezujejo znanja
iz različnih tehniških področij v smiselno celoto. V slovenskem učnem načrtu (UN) so vsebine iz
robotike ponujene v okviru predmeta Robotika v tehniki, ki je le eden od številnih izbirnih
predmetov. Ker izbirni predmeti niso del obveznega programa OŠ, jih mora vsaka OŠ otrokom
ponuditi. A to se zgodi le, če je šola primerno opremljena, saj v nasprotnem primeru tega predmeta
ne more izvajati. Tako je delež šol, ki ta predmet ponujajo, razmeroma majhen. V šolskem letu (š.l.)
2015 - 2016 je ta predmet izvajalo le 61 šol, kar predstavlja 13,5 % vseh osnovnih šol v Sloveniji, ki
nimajo prilagojenega programa. Čeprav osnovna šola lahko ta predmet ponudi za 8. in 9. razred, ga
učenci ne morejo izbrati dvakrat. Tako je delež teh vsebin izredno nizek, čeprav je šola primerno
opremljena in učenci kažejo interes za to področje. Za razliko od Alimisisove (2013) trditve, da bi bilo
idealno, če bi vsebine robotike spoznali vsi otroci, je v šolskem letu 2015 - 2016 ta predmet
obiskovalo 736 učencev, kar je le približno 4 % ene generacije otrok1. Za primerjavo dodajmo še, da je
v istem obdobju izbirni predmet Obdelava gradiv: les obiskovalo 2852 otrok, kar je 15 % ene
generacije.
Na srečo to niso edine možnosti, kjer si mladostniki lahko pridobijo taka znanja. Kar nekaj šol nudi
interesne dejavnosti robotike. Te vsebine so vključene tudi v tehniške dneve, ki se jih izvaja v šolah
(Rihtaršič in Kocijančič, 2013). Mladostniki se lahko udeležijo tudi raznih drugih neformalnih oblik
izobraževanja, ki potekajo zunaj šolskega prostora, kot so na primer poletne šole robotike (Rihtaršič,
Šantej in Kocijančič, 2011).

1

Po podatkih statističnega urada republike Slovenije (SURS) je v zadnjih petih letih obiskovalo osnovnošolski
program povprečno 162000 otrok ali 19000 otrok na generacijo.
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V poglavju 2.1 Opredelitev robotike so pojmi s tega področja bolj natančno definirani. Če
povzamemo, je robot programabilen stroj, katerega osnovna funkcija je, da lahko s svojo konstrukcijo
avtonomno zavzame določeno lego v prostoru. Osrednji proces te funkcionalnosti je krmiljenje s
povratnim delovanjem in je tudi del učnega načrta za izbirni predmet Robotika v tehniki (Kocijančič
2002). V angleški literaturi prav tako najdemo poimenovanje tega procesa kot »Sensing – Reasoning
– Acting loop« ali krajše: »S-R-A loop« (Slange, Keulen in Gravemeijer, 2010; Mayerová in Veselovská,
2014). V tem procesu nek programabilen krmilnik na podlagi električnih signalov raznih senzorjev
krmili električne naprave ali aktuatorje, ki skupaj z mehanskimi gonili in sklopi premaknejo robotsko
konstrukcijo v želeni položaj. Že iz poenostavljenega opisa delovanja robotskega sistema lahko
razpoznamo, da je robotika interdisciplinarno področje vsaj elektronike (čutilniki in aktuatorji),
računalništva (vhodno/izhodne enote, programske strukture z logičnimi odločitvami) in mehanike
(gonila, mehanski sklopi in konstrukcija) (Nykanen in Lindh, 2012). Pričakovali bi, da so vsa ta tri
področja enakovredno integrirana v učni proces robotike.
Raziskave učnih aktivnosti s področja robotike kažejo, da so učni učinki iz vsebin računalništva in
mehanike relativno dobri (Slangen idr., 2010; Barker in Ansorge, 2007; F. Benitti 2012). Večina teh
učnih procesov je zasnovana na eni od konstrukcijskih zbirk podjetja LEGO. F. Benitti (2012) omenja,
da je takih več kot 90%. Vendar je težko potrditi, da le učna zbirka LEGO pozitivno vpliva na kognitivni
razvoj učencev (Hussain, Lindh in Shukur, 2006). Za doseganje takih rezultatov je zelo pomembna
tudi učiteljeva vloga. Po predstavljenih dejstvih lahko ugotovimo, da so mladostniki po zaključenem
učnem procesu sami sposobni sestaviti robota, ga opremiti z ustreznimi senzorji in za robotski sistem
sestaviti ustrezen program tako, da lahko robot reši vnaprej zastavljeno nalogo. Iz omenjenih raziskav
je mogoče prepoznati, da udeleženci usvojijo znanja iz mehanike in računalništva tudi na višjih
kognitivnih stopnjah kot so: razumevanje, uporaba znanja, sinteza in analiza. To trditev upravičeno
lahko podpremo ne le z njihovimi izdelki, pač pa tudi na podlagi pravilnih odgovorov, ko mladostniki
znajo razložiti »kako zobniški par vpliva na hitrost robota?« (Barak in Zodak, 2007). Barker in Ansorge
(2007) sta v svoji raziskavi podala celo izračune velikosti učinka (angl. effect size) v obliki
Pearsonovega korelacijskega koeficienta (r) za vsako od testnih vprašanj ali trditev. Le-ta je znašal

r = 0,64 pri naslednjih dveh postavkah: »Kaj je glavni namen zobniškega gonila?« in »S programsko
zanko lahko dosežemo naslednje ________«. Tak učni učinek je zelo velik, saj učinke, ki so večji od
0,50, lahko interpretiramo kot zelo velike (Barker in Ansorge, 2007).
Takih učinkov iz področja elektronike v raziskavah ne najdemo (F. Benitti, 2012). Pogosto se znanje iz
področja elektronike sploh ne preverja (Nourbakhsh, Hamner, Crowley, in Wilkinson, 2004;
Panadero, Román in Kloos, 2010). Le v redkih raziskavah najdemo kako vprašanje o elektroniki, a le
na nivoju poznavanja, na primer: »Kakšne so značilnosti senzorja? (Magnenat, Riedo, Bonani, in
Mondada, 2012). Tudi učni pristop, v katerega so vključene vsebine iz elektronike, se precej razlikuje
od pristopa, ki vključuje ostali dve področji. Medtem, ko učenci rešujejo probleme na mehanskem in
programskem delu robotskega sistema, so jim vse elektronske rešitve že ponujene in dokončne.
Čeprav raziskave omenjajo znanja iz elektronike v področju robotike, elektronski gradniki ostajajo
zaviti v »črne škatlice« (angl.: Black - Boxes), ki ne spodbujajo kreativnega mišljenja (Resnick, Berg in
Eisenberg, 2000; Denis in Hubert, 2001; Alimisis 2013). Namesto eksperimentiranja z različnimi
2

nastavitvami in možnostmi lahko le uporabijo določene elektronske sklope (senzorje, motorje z že
vgrajenimi kotnimi odjemniki in reduktorji). Pri tem ne izkusijo, kako številni parametri vplivajo na
delovanje teh naprav in jim je na ta način omejeno razumevanje njihovega delovanja. Čeprav lahko
najdemo nekaj dobrih napotkov, kako integrirati samogradne elektronske elemente k LEGO
programabilnemu krmilniku (Papadimitriou in Papadopoulos 2007, Gasperi in Hurbain 2009), so
Vandevelde, Ciocci, Saldien in Vanderborght (2013) izpostavili, da tako vključevanje ni enostavno in
preoblikuje ali na nek način uniči sestavni del konstrukcijske zbirke LEGO. Zato integracije drugih
elektronskih elementov z LEGO gradniki ne zasledimo v učnih procesih. Tako izkustveno učenje z
elektronskimi gradniki ni mogoče, zato delovanje teh elementov ostaja v »črnih škatlicah« in slabo
poznano. Osnovanje učnega procesa na »črnih škatlicah« pogosto temelji na predpostavki, da je neka
vsebina prezahtevna za mladostnike in elektronika ostaja tema, ki se ne izpostavlja v didaktičnem
smislu (Alimisis, 2013). Glede na to, da podobne vsebine najdemo v več učnih načrtih (National
curriculum, 2014; Kocijančič, Hajdinjak in Karner, 2002), pa bi mladostniki najverjetneje razumeli
delovanje večine uporabljenih elektronskih elementov pri robotiki. Bolj ustvarjalni pa bi bili sposobni
tudi načrtovati in izdelati nove elektronske gradnike, kot so stikala ali razni preprosti senzorji za
elektronsko merjenje.
Da je področje elektronike zapostavljeno v sklopu poučevanju robotike, kažejo tudi številna napačna
poimenovanja, ki se pojavljajo celo v znanstveni literaturi pri opisovanju različnih tečajev iz robotike.
Gyebi idr. (2015) opišejo svetlobni senzor kot »senzor za sledenje črti« (angl. »line tracking sensor«).
Taka interpretacija ni pravilna, saj omenjeni senzor ne zaznava črte, ampak le osvetljenost. Napačna
je tudi trditev, da sam senzor ne zagotavlja dejanskega sledenja, ampak samo omogoča zajem
podatkov o osvetljenosti. Podoben opis senzorja osvetljenosti lahko zasledimo tudi pri Barkerju,
Nugentu in Grandgenettu (2013) v opisu posameznih nalog učnega modula: »Programiranje
svetlobnega senzorja za sledenje črti«, kjer je k napačni funkciji senzorja dodano še zmotno
prepričanje, da programiramo le senzor. Zanimivo je tudi to, da so lastnosti učne opreme, ki bi
omogočale kreativnost na področju elektronike, pomanjkljivo izpostavljene ali celo izpuščene. Tako
na primer v preglednih člankih učne opreme za poučevanje robotike, kjer so ovrednotene številne
komercialne učne zbirke (LEGO Mindstorms, VEX, Beo-Bot, Fischertehnik, Qfix, Toddler idr.), najdemo
le kategorijo »uporaba senzorjev«, ki je neposredno povezana z vsebinami iz elektronike (Hilal idr.
2007, Ruzzenente idr. 2012, Gyebi idr. 2015). Mehanske lastnosti zbirke pa so ovrednotene celo po
kriteriju vsestranskosti – zbirke, ki omogočajo različne konfiguracije mehanskega dela robota (LEGu
podobne) in dokončne zbirke, kot so industrijski roboti, hodeči roboti in hišni čistilci. Čeprav je
»elektronski sistem eden od ključnih gradnikov funkcionalnega robota, ki lahko odčitava senzorje,
procesira informacije in krmili izhode« (Vandevelde, 2013, str. 124), obstoječe komercialne zbirke ne
nudijo najbolj primernih možnosti za poučevanje vsebin iz elektronike. Zato Vandevelde posebej
izpostavi odprtokodno in/ali odprtostrojno (angl.: Open Source and/or Open Hardware) vrsto
opreme, s katero bi bilo možno elektroniko prilagoditi potrebam določenega robota. Zato menimo,
da je mogoče z uporabo te opreme in ustreznimi preoblikovanji doseči boljše didaktične rezultate
(Rihtaršič, Avsec in Kocijančič, 2015), s primernimi gradivi pa omogočiti tudi implementacijo teh učnih
pripomočkov v različne formalne in neformalne procese poučevanja robotike za mladostnike.
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1.2

CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

V raziskavi smo ugotavljali, kakšne učne učinke je možno doseči z ustreznejšim učnim modelom za
poučevanje robotike. Učni model (UM) vključuje izkustveno učenje tako iz vsebin mehanike in
programiranja kot iz vsebin elektronike. UM temelji na alternativni, cenovno dostopni, odprti strojni
opremi in je opremljen s primernimi didaktičnimi gradivi. V procesu modeliranja UM smo si pomagali
z naslednjimi delnimi cilji in tako lahko odgovorili na dve konkretni raziskovalni vprašanji:
C1:

C2:
C3:
C4:
R1:

R2:

Analizirati učni načrt predmeta robotika v tehniki in na podlagi predpisanih temeljnih znanj
ter potreb učiteljev določiti kriterije, ki vplivajo na izbiro didaktične opreme in gradiv v
osnovnošolski sistem.
Pregledati najpogosteje uporabljene učne zbirke, učne pristope in njihove učinke pri
poučevanju robotike za učence v zadnjem triletju osnovne šole.
Analizirati neformalna izobraževanja vsebin iz robotike za mladostnike in izpostaviti
kriterije, ki omogočajo razvijanje višjih kognitivnih procesov zlasti na področju elektronike.
Analizirati obstoječo alternativno strojno opremo in učna gradiva ter določiti ključne
kriterije za doseganje učnih standardov pri predmetu robotika v tehniki.
Ali je mogoče z upoštevanjem spoznanj iz C1, C2, C3 in C4 oblikovati model poučevanja
robotike za mladostnike tako, da bo omogočal razvijanje višjih kognitivnih procesov tudi iz
vsebin elektronike?
Kako uspešen je novi model poučevanja robotike za mladostnike pri doseganju višjih
kognitivnih procesov iz vsebin elektronike?
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2 POUČEVANJE ROBOTIKE ZA MLADOSTNIKE
Vsebine iz robotike spremljajo mladostnike na več področjih, tako v domačem bivalnem prostoru,
družbeno-socialnih okoljih kot v izobraževalnih institucijah. Skoraj vsak mladostnik se je že srečal s
temi vsebinami na tak ali drugačen način. Prav gotovo so si že ogledali kak risani film, v katerem
nastopajo roboti, morda celo kako poljudno oddajo o delovanju le–teh. Med mladostniki so zelo
priljubljene tudi računalniške igre, ki vsebujejo robote, ali pa je robot celo njihov glavni igralec. Mnogi
so se s tem področjem seznanili preko igrač, ki spominjajo na robote ali pa imajo celo lastnosti pravih
robotov. Pogosto se mladostniki seznanijo s tem področjem tudi v formalnem in neformalnem
izobraževanju, v katerih ima robotika predvsem dva pomembna prispevka. Po eni strani je to za
mnoge mladostnike edino okno v svet delovanja modernih elektronskih naprav, hkrati pa zaradi
njene izredne priljubljenosti med mladostniki ugodno vpliva tudi na motivacijo mladostnikov za druge
naravoslovno-tehniške predmete. Skratka – različic robotike, s katerimi se mladostniki srečujejo v
svojem odraščanju, je veliko in se razlikujejo celo v izobraževalnih krogih. Če želimo to področje bolj
natančno definirati, si moramo najprej odgovoriti na vprašanje, kaj pravzaprav robot je in katere
značilnosti robotskih sistemov ločijo te stroje od drugih strojev in naprav.

2.1

OPREDELITEV ROBOTIKE

Stvaritve, ki posnemajo aktivnosti živega bitja, so v raznih zgodbah prisotne že pred našim štetjem.
Sprva je taka stvaritev pripadala le bogovom v mitoloških legendah. Mnogo kasneje, ko Luigi A.
Galvani objavi poskuse z električnim tokom na žabjih krakih, pa pisci najdejo navdih tudi v znanosti in
sposobnost ustvarjanja človeku podobnih strojev pripišejo tudi ljudem. Beseda »robot« je prvič
uporabljena v znanstveno-fantastični drami Karla Čapka leta 1920. Tako je češki pisatelj poimenoval
stroj, ki je opravljal težaška človeška dela.
Na vprašanje »Kdo je napravil prvega robota?« težko odgovorimo, saj je odgovor odvisen od
definicije robota samega, ta pa se je skozi leta spreminjala. Eden prvih strojev, ki se je znal
avtonomno gibati po prostoru in pri tem upoštevati spremenljivke iz okolja, je bila stvaritev
britanskega nevrologa Walterja Williama Greya. Proučeval je možganske električne aktivnosti in je
imel veliko znanja o elektroniki, izpopolnil je celo tedanji elektroencefalograf (EEG – naprava za
merjenje možganske električne aktivnosti). Tako je leta 1948 zasnoval robota – želvo, s katerim je
skušal posnemati preprost živ organizem, ki se odziva na osvetljenost v prostoru (Grey 1950). Mobilni
robot je imel vgrajen elektronski model dveh nevronskih celic, ki sta kot »stimulus« uporabljali
električni signal fotocelice in tipke za dotik s predmetom. Krmilili sta dva motorja za nadzor hitrosti in
smeri gibanja (Boden 2006). Mobilnega robota, sled gibanja in sestavno shemo lahko vidimo na sliki 1.
Že s tako preprostim sestavom se je robot presenetljivo dobro gibal in bil za opazovalca izredno
nepredvidljiv pri svojih odločitvah. Robot je iskal osvetljen del prostora, se izogibal oviram in celo
našel svojo osvetljeno polnilno postajo. V situaciji z dvema lučema v prostoru je robot najprej obiskal
eno, nato drugo svetlobno telo ter gibanje ponavljal. Tako gibanje je nakazovalo, da je robot sam rešil
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paradoks Buridanovega osla, ki se brez svobodne volje ne more odločiti za eno izmed dveh
popolnoma enakih bal sena (Walter 1950).

Slika 1: Prvi mobilni robot, ki je smer in hitrost gibanja prilagajal glede na intenziteto in smer osvetljenosti.

Ravno v tem času so se začeli razvijati tudi računalniki, ki so z uveljavitvijo tranzistorjev napredovali v
funkcionalnosti in uporabnosti. Vendar takojšnja implementacija računalnikov v svet robotike ta čas
še ni prodrla. Nasploh so bili prvi roboti pomanjkljivo opremljeni z elektronskimi elementi. Sestavljeni
so bili na osnovi hidravličnih sistemov, programirali so se preko stikal in programabilnih bobnov z
magnetnim zapisom. Prvi tak industrijski robot se je imenoval Unimate (Devol 1966). Razvil in
patentiral (slika 2, levo) ga je George Devol okoli leta 1954 ob pomoči Josepha Engelberga in drugih
sodelavcev. V letu 1961 so ga postavili v tovarno General Motors za dvigovanje vročih kovinskih
plošč, kasneje pa tudi za druga opravila v proizvodnji (slika 2, desno).

Slika 2: Prvi industrijski robot.

Kmalu za tem (l. 1969) so v Stanfordskem laboratoriju za umetno inteligenco (angl. Stanford Artificial
Intelligence Lab - SAIL), pod vodstvom Victorja Schienmana razvili robotsko roko, kot jo poznamo še
danes. »Stanfordska roka« (angl. The Stanford Arm) se je s pomočjo električnih motorjev lahko
premikala v šestih prostostnih stopnjah in uporabljala proporcionalno vodeno prijemalo, torej je bila
krmiljena v sedmih prostostnih stopnjah. V celoti je bila zasnovana tako, da jo je bilo mogoče krmiliti
s takratnimi računalniki (PDP-6 in PDP-10). Vsak sklep je bil opremljen s potenciometri za povratno
informacijo o položaju, tahometri za podatke o hitrosti in elektromehanskimi zavorami ter reduktorji
za izboljšanje togosti sklepov. Roka je vsebovala celo drsne sklopke, da bi preprečile poškodbe ob
morebitnih trkih. Tako dovršen robotski sistem je prvič omogočal natančno sledenje poljubne poti
pod računalniškim nadzorom in razširil možnosti njegove uporabe, kot je sestavljanje in varjenje
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izdelkov. Industrijska revolucija se je s podobnimi roboti, kot so predstavljeni na sliki 3 (ASEA IRB-6
(1973), Cincinnati Milacron T3 (l. 1974), Hirata AR-300 (l. 1978) in Unimate PUMA 260 (l. 1979)), zares
začela v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja.

Slika 3: Različne robotske roke, ki so se v sedemdesetih začele pojavljati kot industrijski roboti.
ASEA IRB-6 (levo), Hirata AR300 (sredina) in Unimate PUMA 260 (desno).

Na osnovi takih robotov so se izoblikovali tudi kriteriji, ki opredeljujejo robotski mehanizem. Čeprav
so oblike robotov, podobne tistim iz obdobja 70-ih let, še danes najštevilčnejše, se je robotika v
najrazličnejših oblikah hitro razširila na vsa mogoča področja. Omenimo naj le nekaj pomembnih
dosežkov v različnih desetletjih:


1980 – 1990
V tem obdobju prvič izdelajo robota z vgrajenimi pogonskimi motorji v sklepu robotskega
manipulatorja (Asada in Kanade, 1984). Roboti se pojavijo tudi v medicini. Z njimi začnejo
izvajati različne operacije (All About Robotic Surgery, 2014). LEGO in Fischertechnik začneta v
svojih zbirkah ponujati tudi robotske mehanizme. Honda (Honda ASIMO History 2016) in
Hitachi začneta s programom človeku podobnih robotov …



1990 – 2000
V tem obdobju se robotika še bolj razširi in postane dostopnejša tudi posameznikom.
Pojavljati se začnejo prva tekmovanja (Robocup, Robot Wars). Ameriška vojska začne
uporabljati brezpilotna letala MQ-1 (General Atomics MQ-1 Predator 2016). Hondin
humanoid hodi kot človek in lahko opravlja preprosta opravila (Honda ASIMO History 2016).
NASIN mobilni robot za raziskovanje površja uspešno pristane na Marsu (Dunbar 2007)…



2000 – danes
Robotika se razširi na vsa področja, celo za hišno uporabo. Dostopnejši so prvi nizkocenovni
komercialni storitveni roboti — sesalniki (Roomba 2016). NASA ponovno pošlje na Mars
izpopolnjena mobilna robota za raziskovanje površja (Spirit & Opportunity Highlights 2016),
Honda predstavi novi izpopolnjen humanoid ASHIMO, ki teče s hitrostjo do 6 km/h (Honda
Debuts New ASIMO 2005). Izdelajo prva avtonomna vozila za vožnjo v prometu (PROUD-Car
Test. 2013.) …
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2.1.1 Definicija robotskih sistemov
Ločnico med roboti in ostalimi (avtomatskimi) napravami ni preprosto določiti, saj lahko najdemo več
definicij robotskih sistemov. Pogosto lahko zasledimo ohlapen opis robotskega sestava kot neko
programabilno napravo, ki avtonomno opravlja neko delo namesto človeka (Horst idr. 2008, van Lith
idr. 2006, Vanderbroght 2008, Mayerová in Veselovská 2014). V teh opisih lahko prepoznamo, da od
robotskih sestavov pričakujemo neko stopnjo avtonomnega delovanja in ne le avtomatske procese
(Novianto 2014). Zato avtomatske naprave, ki opravljajo nekatera rutinska dela namesto človeka (na
primer: izsekovanje polizdelkov iz pločevine, točenje mleka, priprava kavnih napitkov …), še ne
izpolnjujejo kriterijev za robota. Če tudi je pri naštetih procesih dokaj evidentno, da ne gre za
robotske sisteme, lahko najdemo tudi primere, kjer so mnenja deljena (na primer stroji, ki so
računalniško numerično krmiljeni (angl. computer numerical control – v nadaljevanju CNC2)).
Nekateri te naprave popolnoma ločijo od robotov (Sumner 2010, Kubela idr. 2015), ker se preveč
razlikujejo v avtonomnosti, programiranju, učenju, natančnosti, zajemanju vhodnih podatkov idr.
Drugi med njimi ne delajo razlik, saj je ključna problematika CNC strojev, kot tudi robotov
zagotavljanje učinkovitega premikanja končnega orodja iz lege A v lego B brez nadzora in človeške
interakcije – kar je pravzaprav avtonomno delovanje (Lehmann idr. 2012). V preteklosti so CNC stroji
res le izvrševali že vnaprej napisane programe z zaporedjem premikov, določenimi hitrostmi, ki so
potrebne za izdelavo obdelovanca v pravilne oblike in velikosti. Vendar danes ni več tako. Skoraj vsi
sodobni CNC stroji so danes opremljeni z dodatnimi senzorji hitrosti, pomikov, sil, navorov idr. za
omogočanje povratne informacije o poteku obdelovalnega procesa, saj se je le s takim pristopom
povečala natančnost in učinkovitost izdelave (Kržič idr. 2009, Pobozniak 2013). Tako večina današnjih
CNC strojev z vso pripadajočo opremo ustreza kriterijem robota, čeprav jih mednarodna organizacija
za standardizacijo (angl. International Organization for Standardization, v nadaljevanju ISO)
opredeljuje s posebnim standardom ISO 2806 in ti stroji niso omenjeni v standardu ISO 8373, ki
opredeljuje robote. Izpostavimo naj še, da se omenjena standarda ne izključujeta, saj slednji namenja
več pozornosti avtonomiji stroja, medtem ko je prvi bolj osredotočen na tehnologijo obdelave.
Tudi Slangen idr. (2010) ne opredelijo koncepta robota z eno samo definicijo, ampak ga opišejo na
več načinov, na primer : »Robot je sistem …«, »Robot je zgrajen …« ali »Robot je voden …«. Prav tako
zagovarjajo bolj tehnični koncept robotskega sistema in poudarijo, da je robot delujoč, nadzorovan
sistem, kjer izvrševanje ukazov temelji na pogojih iz okolja. Tako delovanje robota temelji na treh
osnovnih sposobnostih: zaznavanje (angl. Sensing), sklepanje (angl. Reasoning) in delovanje (angl.
Acting). Torej krmiljenje z nekim povratnim delovanjem (angl. S-R-A loop) najpomembnejše definira
robotski sistem. Tudi slovenski UN za izbirni predmet Robotika v tehniki izpostavlja točno ta del kot
pomemben del robotike. Zato je krmiljenje s povratnim delovanjem vključeno med operativne cilje
predmeta, kjer učenci ugotovijo potrebe po krmiljenju s povratnim delovanjem in izpostavijo
pomanjkljivosti, če takega krmiljenja ni (Kocijančič idr. 2002).
Podobno tudi drugi avtorji (Chin idr. 2008, Ücgül in Cagiltay 2013) izpostavljajo, da se roboti
pomembno razlikujejo od ostalih naprav in strojev prav v njihovi zmožnosti interakcije z okoljem, v
2

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:2806:ed-2:v1:en
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katerem delujejo. To interakcijo pa jim omogočajo razni senzorji, zato so le-ti ključni del tega, kar
naredi robote – robote.
Eno prvih natančnejših definicij robotskega sistema so predstavili leta 1979, ko večjih razlik med
roboti še niso problematizirali. Zapisali so jo v Robotskem inštitutu Amerike (angl. Robot Institute of
America) in pravi: »Robot je programabilen, večnamenski manipulator, ki omogoča premikanje
surovin, polizdelkov, orodij ali posebnih naprav z različnimi programabilnimi gibi za opravljanje
različnih nalog.«. Še danes je ta definicija pogosto v uporabi in v veliki meri kroji kriterije robotskih
sistemov (Mayerová in Veselovská 2014), čeprav je omejena le na področje industrijske robotike. Ko
se je področje robotike razvilo do te mere, da so bili roboti zanimivi za industrijsko proizvodnjo, se je
pojavila tudi potreba po boljši standardizaciji teh strojev. Tako je organizacija ISO leta 1994 napisala
prvi standard (ISO 8373), ki ureja besednjak o robotih in robotskih strojih. V poznejših letih se je ta
standard še razvijal in današnja različica (iz leta 2012) deli robotske mehanizme v več skupin: roboti,
industrijski roboti, storitveni roboti (angl. service robots), mobilni roboti, robotske naprave (angl.
robot devices) in robotski sistemi. Tudi v tej nalogi je besednjak podrejen temu standardu, zato
poglejmo nekaj ključnih terminov.
Začnimo z robotom. Robot je krmiljen mehanizem, programabilen v dveh ali več oseh z neko stopnjo
avtonomije. Premika se v svojem okolju, kjer izvaja predvidene naloge. Kot avtonomno delovanje
upoštevamo sposobnost opravljanja namenjene naloge brez človeškega posredovanja, temelječ na
zaznavanju in upoštevanju trenutnega stanja. Robot mora vsebovati tudi krmilni sistem, ki z logičnim
nadzorom in močnostnimi funkcijami omogoča spremljanje in nadzor mehanskega sestava robota ter
omogoča interakcijo z okoljem in uporabnikom.
Robotski mehanizem z vsemi motorji in senzorji, ki sestavljajo posamezne segmente, imenujemo
manipulator. Navadno je sestavljen iz več segmentov, ki se premikajo relativno eden na drugega,
bodisi rotacijsko bodisi translacijsko z namenom prijemanja in/ali premikanja predmetov ali orodij v
več prostostnih stopnjah. Število prostostnih stopenj je število vseh možnih neodvisnih premikov.
Manipulator lahko vodi operater, programabilni elektronski krmilnik ali pa nek drug krmilni sistem.
Manipulator ne vključuje končnega orodja ali prijemala, ki je potrebno za interakcijo z okolico,
materiali ali obdelovanci.
Glede na uporabo robote ločimo na industrijske robote in storitvene robote. Tako je industrijski
robot samodejno krmiljen večnamenski manipulator, programabilen v treh ali več oseh, ki je lahko
pritrjen na delovno mesto ali premičen za potrebe avtomatizacije industrijskih aplikacij. Industrijski
robot mora vsebovati manipulator vključno s pogoni, krmilni sistem vključno s pripomočkom za
učenje (angl. teach pendant) – programiranje in komunikacijski vmesnik (tako strojno kot programsko
opremo). Ostale robote, ki ne opravljajo industrijskih nalog kot so: izdelovanje, pregledovanje,
pakiranje ali montaža…, a vseeno opravljajo neke koristne naloge bodisi za ljudi ali opremo, uvrščamo
med storitvene robote. Ti roboti imajo lahko popolnoma enako sestavo kot industrijski roboti, le
njihov namen uporabe je drugačen. Če ima robot tudi sposobnost avtonomne lokacije, ga imenujemo
mobilni robot. Ti roboti so lahko opremljeni z manipulatorji ali pa so brez njih. Kadar robota ne
moremo uvrstiti med industrijske ali storitvene robote, ker mu primanjkuje število programabilnih osi
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ali stopnja avtonomnosti, tak stroj lahko poimenujemo robotska naprava (angl. robotic device). Ves
robotski sestav, torej robotski manipulator s končnim orodjem, skupaj s krmilnim sistemom in z
vsemi potrebnimi napravami ter senzorji, strojno in programsko opremo, potrebno za opravljanje
določene naloge, pa imenujemo robotski sistem.
Kljub določitvam, ki jih lahko najdemo v ISO standardih, je definicija robota zelo splošna. Točneje so
določeni kriteriji industrijskega robota, medtem ko med robotske naprave lahko uvrstimo vse
naprave, ki izkazujejo neko gibanje in neko stopnjo avtonomnosti. Čeprav nekateri avtorji ločijo stroje
in naprave na način, da se v »energetskih strojih pridobiva ali porablja delo, medtem ko se pri
energetskih napravah prenaša samo energija, največkrat v obliki toplote; stroji imajo trajno gibajoče
se dele, naprave pa ne« (Tuma in Sekavčnik 2005), je v ISO standardu termin »naprava« uporabljen
kot nadpomenka strojem. Zato je taka terminologija uporabljena tudi v našem delu. Izpostaviti
moramo še dilemo glede programabilnosti, ki je zahtevana v definiciji robota. Če programabilnost
povezujemo le z zapisi algoritmov, ki rešujejo nek problem, potem bi Grayevo napravo (slika 1) težko
umestili med robote, saj zapisanih algoritmov ne vsebuje, pač pa to funkcijo opravljajo elektronski
elementi. Prav tako imamo lahko upravičene pomisleke glede programabilnosti tudi pri robotih
Unimate (slika 2), kjer so se funkcije izvrševale glede na stanje raznih mehanskih stikal. A omenimo
naj, da je situacija podobna pri programiranju FPGA (angl. field-programmable gate array) vezjih. Res
je, da algoritem zapišemo v nekem programskem okolju, a pri programiranju tega vezja dejansko
med seboj povežemo elektronske elemente s popolnoma enako funkcionalnostjo algoritma. Zato
moramo lastnost programabilnosti najverjetneje razumeti v kontekstu z možnostmi vplivanja na
regulacijo orientacije robotskega manipulatorja v prostoru.

2.1.2 Robotika, mehatronika in interdisciplinarnost
Preden začnemo s poučevanjem robotike za mladostnike, moramo najprej področje robotike
opredeliti. Razumevanje delovanja robotskega sistema ni preprosto, saj je to področje izredno
interdisciplinarno. V UN za Robotiko v tehniki je zapisano, da se: »povezujejo vsebine različnih
področij, prevladujejo pa geometrija, strojni elementi, elektronika, računalništvo in tehnologija«.
Vsebinsko pa je ta predmet najbolj povezan z »naravoslovjem in tehniko, tehniko in tehnologijo,
računalništvom, matematiko (geometrijo) in fiziko« (Kocijančič idr. 2002). Tudi v tuji literaturi so
omenjena podobna področja. Mnogi avtorji omenjajo vključevanje vsebin iz strojništva (angl.
mechanical engineering), elektronike (angl. electrical engineering) in računalništva (angl. computer
science) (Hilal idr. 2007, Ruzzenente idr. 2012). Več avtorjev (Novianto 2014, Yellur 2016, Robotics
and Mechatronics n.d.) opredeli robotiko kot podpodročje v mehatroniki. Besedo »mehatronika« je
prvič uporabil japonski raziskovalec Ko Kikuchi že leta 1969 (Comerford 1994). Sestavljena je iz
korena besede »meha-nika« in dela besede »elek-tronika« in tako ponazarja naravo tega področja, ki
se je oblikovalo iz potreb sodobnega življenja. Naprave, ki nas spremljajo vsepovsod in vključujejo
sodobno tehnologijo, so načrtovane prav na podlagi teh dveh področji (mehanika in elektronika).
Zanimivo je, da jo Comeford (1994) definira še kot: »sinergijo med natančnim inženiringom
strojništva, regulacijske elektronike in krmilnih sistemov v načrtovanju in izdelovanju novih izdelkov«,
medtem ko jo Grimheden in Hanson (2005) označita že za novo tematsko področje. Pripišeta ji celo
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evolucijski model (na sliki 4), kjer se zaradi potreb sodobne družbe iz najprej interdisciplinarnih
vsebin razvije nova tematika.

Slika 4: Razvoj novega interdisciplinarnega področja (Grimheden in Hanson (2005)).

Grimheden (2006) jo je že pred desetletjem utemeljil kot nov didaktični predmet, saj mu lahko
določimo lastnosti kot so:


identiteta (Kaj je mehatronika? — disciplina/tematika),



legitimnost (Kakšen je namen izobraževanja? — formalen/funkcionalen),



vsebina (Kako poglobljene naj bodo vsebine v poučevanju? — horizontalno/vertikalno) in



učne metode (Kako naj se vsebine podajajo? klasično/interaktivno).

To se je kasneje tudi potrdilo, saj danes vse več poklicnih šol in univerz ponuja izobraževanje iz tega
področja. Glede na tematiko mehatronike je umestitev robotike v to področje zelo smiselna, saj bi jo
lahko opisali kot specifično področje mehatronike, ki se ukvarja z vprašanjem avtonomnega
pozicioniranja konstrukcije v prostoru.

2.2

ROBOTIKA V IZOBRAŽEVANJU

Poučevanje vsebin iz robotike danes lahko zasledimo na več področjih. Johnson (2003) je ocenil, da je
robotika primerna za poučevanje naslednjih vsebin: algebra in trigonometrija, načrtovanje in
inovacije, elektronika in programiranje, sile in zakoni gibanja ter materiali in tehnološki procesi. Vse
te vsebine so lahko vključene v robotiki, kar jo opredeljuje kot izjemno interdisciplinarno. Vsebine, ki
so prisotne v robotiki, najpogosteje pripadajo področjem kot so: naravoslovje, tehnologija,
inženirstvo in matematika, ki jih pogosto združimo v kratico STEM (angl. Science, Technology,
Engineering and Mathematics – STEM). Didaktični učinki robotike so bili preizkušeni v različnih
raziskavah. Williams idr. (2007) so na primerih iz robotike proučevali učne učinke pri znanju o
Newtonovih zakonih gibanja in drugih vsebin iz fizike (Robinson 2005). Nekateri drugi avtorji (Hussain
idr. 2006, Fernandes 2012, Silk 2010) poročajo o dobrih učnih učinkih učenja matematike z uporabo
konkretnih primerov iz robotike. Slangen idr. (2011) omenjajo, da robotika pomembno vpliva tudi na
tehniško pismenost in poučevanje mehanike (Barak in Zadok 2007). Največ raziskav pa navaja učne
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učinke predvsem iz področja inženirstva (Barker idr. 2013), kjer pričakujemo, da pri načrtovanju,
izgradnji, inoviranju, raziskovanju idr. uporabljamo znanja iz področij kot so matematika,
naravoslovje, ekonomija, sociologija idr. V te namene se uporabljajo različni učni pripomočki, a
večinoma so to modularne sestavljanke ali konstrukcijske zbirke. Elemente teh zbirk lahko vnovič
uporabljamo v novih sestavih in nam na tak način nudijo različne možnosti aplikativnih rešitev.
Pogosto pa se vsebine iz robotike uporabljajo tudi kot motivacijsko orodje za poučevanje vsebin
STEM področja (Kim idr. 2014, Petre in Price 2004, Ruiz-del-solar idr. 2004), kot tudi vsebin, ki niso
neposredno povezane s tem področjem, na primer sociologija in poučevanje tujega jezika (Hong
2016, Sklar idr. 2004). Čeprav se didaktična vrednost poučevanja robotike izkazuje z različnimi
raziskavami večinoma šele v zadnjem desetletju, je bilo mogoče te vsebine vključevati v učni proces
praktično že od začetka razvoja robotskih sistemov.

2.2.1 Uvajanje vsebin iz robotike v izobraževalni proces
Danes so za poučevanje STEM področja za najstniško skupino otrok najbolj razširjene LEGO
konstrukcijske zbirke, kot so: LEGO Mindstorms, LEGO WeDo idr., kar izkazuje tudi Benitti-jeva (2012)
v preglednem članku raziskav iz področja poučevanja robotike za najstniško skupino otrok. V manjši
meri se uporabljajo tudi Fischertechnik zbirke, kar je v nasprotju s predlogi ameriške nacionalne
akademije za inženirstvo iz leta 2009 (National Academy of Engineering 2009). V poročilu o
poučevanju in vključevanju inženirstva v učni proces učencev do 18 let (K-12) so zapisali, naj učni
procesi v poučevanju vsebujejo Fischertechnik konstrukcijske zbirke, ker so bolj izpopolnjene kot
LEGO konstrukcijski elementi. Vendar povečane uporabe teh zbirk v poučevanju STEM področja ne
zaznamo. Nasploh v zadnjih desetih letih najdemo malo pedagoško-raziskovalnega dela s
Fischertechnik konstrukcijskimi elementi. Raziskave s tega področja so podrobneje opisane v poglavju
2.3, a naj na tem mestu omenimo le razliko v pojavljanju raziskav, ki vključujejo Fischertechnik ali
LEGO konstrukcijsko zbirko za zadnjih deset let. Pri iskalnem nizu »(educational OR education) AND
(Fischertechnik) AND (school OR K-12)« v iskalniku scholar.google.si (ki vključuje rezultate različnih
portalov strokovno-raziskovalnih objav) lahko najdemo 227 zadetkov. Če v iskalnem nizu zamenjamo
besedo Fischertechnik z besedo LEGO, dobimo za isto časovno obdobje kar 15.600 zadetkov.
Vendar je v preteklosti (v 60-ih., 70-ih. in 80-ih. letih prejšnjega stoletja) imelo velik vpliv na
poučevanje STEM področja prav nemško podjetje Fischertechnik, ki je že takrat ponujalo raznovrstne
elektromehanske sestavljanke. Sestavljanke so poleg konstrukcijskih vsebovale tudi pester nabor
električnih elementov, naprav in strojev kot so: termistorji, releji, tranzistorji, stikala, usmerniki,
motorji idr. (slika 5, zgoraj). S temi gradniki je bilo možno sestaviti za tisti čas moderne tehnološke
procese (slika 5, spodaj) in jih vključiti v učni proces. Leta 1981 so imeli že prvi model robotske roke,
ki ga je bilo mogoče krmiliti s takratnimi osebnimi računalniki, kot je bil na primer Apple 2 (McKerrow
1982). Vse do tega obdobja so v razizkavah s področja poučevanja robotike prevladovali učni procesi,
ki so vključevali delo s Fischertechnik sestavljankami (York 1973, Page 1978, Fischer in Boecker 1981,
Baggett in Ehrenfeucht 1982, McKerrow 1982, Bieger in Glock 1982). Kmalu zatem (sredi 80-ih let) se
je popularnost konstrukcijskih zbirk v izobraževalnih krogih začela nagibati na stran podjetja LEGO.
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Slika 5: Primer elektro-mehanskih elementov in izdelkov »Fischertechnik hobby 1, 2, 3« zbirk iz leta 1974 (Fisher 1975)

Poučevanje robotike za najstnike in učni proces imata neposredne temelje v pedagoškoraziskovalnem delu profesorja Semymourja Paperta (Alimisis 2013), ki je deloval na tehnološkem
inštitutu Massachusetts (angl. Massachusetts Institute of Technology - MIT). Pri delu s švicarskim
psihologom Jeanom Piagetom ga je pritegnila njegova konstruktivistična teorija učenja, v kateri je
Piaget (1954) izpostavil, da si otrok izgradi lastno znanje na podlagi aktivnih interakcij (lahko tudi
lastno raziskovanje) s »svojim« svetom. Papert je to teorijo še bolj postavil v kontekst »učenja ob
delu« (kot je to bolj podrobno opisano v poglavju 2.2.2) in je zato začel razvijati učna okolja, v
katerem bi otroci imeli priložnost takega aktivnega raziskovanja. Način poučevanja, kjer
konstruktivizem nastopa v aktivnih okoljih izdelave je Papert poimenoval konstrukcionizem… Ralike
je opisal Ackermann in s tem možnost konstrukcionističnega procesa učenja (Ackermann 2001). Leta
1967 je skupaj z ostalimi sodelavci na MIT zasnoval prvo različico računalniškega programa Logo, s
katerim so se izboljšale sposobnosti reševanja problemov in metakognitivne sposobnosti otrok, ko
učenec reflektira svoje miselne procese (Gillespie 2004). Najpopularnejša različica tega programa je
vključevala objekt - »želvo«, ki je s primernimi ukazi risala sledi po ekranu računalnika. Otroci so se
lahko na eksperimentalen način spoznali z novimi tehnologijami (programiranje), matematičnimi in
drugimi naravoslovnimi zakonitostmi (Alimisis 2013). Koncept igre je ostal nespremenjen vse do
danes. Otroci lahko s programskimi ukazi krmilijo »želvo« za izbrano število korakov naprej ali nazaj
in jo rotirajo za določen kot. Kmalu po objavi prvih uspešnih rezultatov so igro nadgradili z robotom –
»želvo«, ki je te vzorce lahko risala na papir (Beeler idr. 1972). Ker je bila fizična različica igre Logo
bolj zanimiva tako za otroke kot za ostalo javnost, je bil dogodek hitro objavljen tudi v medijih. LOGO
je preplavil svet ter sprožil intenzivno raziskovalno delo na področju izobraževanja. Zanimivo je, da je
Phillip John McKerrow (1982) prav v tem obdobju objavil že primer Fischertechnik-ovega modela
robota – »želve«, ki ga je bilo mogoče krmiliti z LOGO ukazi. McKerrow je v svojem delu izpostavil, da
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so tedanji elektronski roboti – »želve«, ki so jih uporabljali skupaj z didaktično igro LOGO, le
motivacijski moment za delo z modernimi napravami in tehnologijo, ki je spodbujala učenje
programiranja in s tem tudi logičnega in matematičnega razmišljanja. Roboti so bili že izdelani in
dokončni, ni se jih dalo preoblikovati in bili so prezahtevno zgrajeni, da bi omogočali razumevanje
njihovega delovanja. Zato je bil učni proces osredotočen predvsem na programiranje. Fischertechnikov model pa je nudil boljši vpogled v konstrukcijo robota, bil je dovolj enostaven, da ga je lahko
sestavil srednješolec sam, zaradi svoje modularnosti ga je bilo možno enostavno spreminjati ter po
potrebi dopolnjevati. Na sliki 6 (levo) je predstavljen računalniški vmesnik, ki je bil potreben za
pravilno delovanje vhodno – izhodnih priključkov. Desna stran slike 6 pa prikazuje konstrukcijski
komplet z robotsko roko iz leta 1985. Model robotske roke je zelo podoben pravemu robotu IRB-6
(slika 3). Sestavljanka je poleg različnih mehanskih sklopov (polžasto gonilo, vzvodni mehanizmi,
rotacijsko-translacijski prenosi) vsebovala tudi veliko elektronskih elementov: motorjev za
premikanje konstrukcije robota, digitalnih kotnih odjemnikov za merjenje premikov posameznih
prostostnih stopenj in stikal za zaznavanje končnih pozicij. Na tak način je bilo mogoče obravnavati
posamezne dele robota, ki imajo pomembno vlogo krmilnega procesa.

Slika 6: Računalniški vmesnik za krmiljenje robotskih modelov (levo)
in prva konstrukcijska zbirka z modelom robotske roke (desno).

Medtem so tudi v podjetju LEGO opazili Papertovo delo na področju izkustvenega učenja z LOGO
programom. LEGO je prav v tem času (leta 1977) pričel z novo izobraževalno serijo gradnikov »Expert
Builder« (kasneje znane kot: »LEGO Technic«), s katero naj bi otroci preko igre spoznavali tudi bolj
namenske mehanske elemente, kot so: zobniki, osi, gredi, motorji idr. Ker se je njihova filozofija o
sestavljanju gradnikov skladala s Papertovim konstrukcionizmom, je LEGO leta 1984 kontaktiral
Seymourja Paperta in ga prosil za sodelovanje. Leto kasneje sta Mitchel Resnick in Stephen Ocko
(prav tako člana laboratorija za medije na MIT) že naredila računalniški vmesnik, ki je računalniku
preko Logo ukazov omogočil krmiliti LEGO motorje in lučke ter odčitavati vrednosti senzorjev
(Resnick & Ocko, 1988). Skupaj s podjetjem LEGO so razvili komercialno različico imenovano TC Logo
(znano tudi kot LEGO/Logo; levo zgoraj na sliki 7). Kasneje so napravo nekoliko nadgradili in nov
vmesnik poimenovali Control Lab (levo spodaj na sliki 7) (Edwards idr. 1997). LEGO/Logo sistem je
bila fantastična inovacija in je bila prva LEGO robotska sestavljanka, narejena za izobraževalne
namene (Martin idr. 2000). Ker je računalniški vmesnik za svoje delovanje potreboval stalno
povezavo z računalnikom, je Papert predlagal svoji ekipi iz MIT, da bi naredili »programabilno kocko«,
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ki bi lahko nadomestila računalnik. To jim je uspelo leta 1987, ko so naredili prvi prototip take kocke
(Martin idr. 2000).

Slika 7: Razvoj krmilnikov za robotiko od leta 1987 do 1996, ki je bil
plod sodelovanja oddelka za medije na MIT in LEGO podjetja.

Prvo »programabilno kocko« (računalniški krmilnik s sivo površino na sredini gornje slike 7) so dlje
časa testirali z manjšimi skupinami otrok dveh bostonskih osnovnih šol (Massachusetts, ZDA), starimi
med dvanajst in petnajst let. Izvedli so šest različnih eksperimentov, pri katerih so pozorno opazovali,
kako učenci rešujejo različne probleme (Martin 1988). Nato so krmilnik še izboljšali in ga naredili bolj
zanesljivega ter leta 1994 izdelali drugi prototip »programabilne kocke« že v manjši seriji nekaj več
kot 100 kosov. Imenovala se je »Red Brick« (glej sliko 7). Po testiranju v dveh razredih osnovne šole in
enem razredu srednje šole so to kocko še nekoliko zmanjšali, naredili lažjo in omejili število izhodnih
priključkov le za 3 motorje … Tretja različica te programabilne kocke je bila nared leta 1998.
Poimenovali so jo »Robotic Command eXplorer« ali na kratko RCX. Logo programsko kodo, ki je bila
pri predhodnih krmilnikih še tekstovna, so zamenjali z LabVIEW različico ikonskega programiranja imenovano RCX koda. LEGO je ta krmilnik ponudil v zbirki Robotski inovativni sistem (angl. Robotics
Invention System) kot prvo komercialno robotsko sestavljanko, ki ni bila namenjena le šolam, temveč
tudi otrokom doma. Kasneje se je zbirka preimenovala v LEGO Mindstorms NXT (2006), danes pa nosi
ime LEGO Mindstorms EV3 (2013).
Tudi Fischertehnik je po vzoru LEGO konstrukcijske zbirke za robotiko izdal svojo različico z novim
krmilnikom (2006) in nekoliko manj modularnimi, inženirsko usmerjenimi konstrukcijskimi elementi.
Toda Fischertechnik konstrukcijski elementi in zbirke za robotiko se niso tako uveljavili kot njihovi
LEGO tekmeci. Elementi so res nekoliko večji (vključno s krmilnikom), vendar morda zato tudi
nekoliko manj primerni za izgradnjo mobilnih robotov (velikost, teža) ter posledično z manjšim
motivacijskim učinkom.
Omeniti moramo tudi, da se je v zadnjem desetletju pojavilo veliko alternativnih možnosti in skoraj
vsako podjetje, ki je prej ponujalo le zbirke za izgradnjo različnih konstrukcij, je svoje izdelke
dopolnilo z motorji, senzorji in krmilniki v smeri robotike. Možnosti tudi teh zbirk so opisane v
poglavju 2.3.5. Ker pa sta podjetji Fischertechnik in LEGO najbolj zaznamovali izobraževanje na STEM
področju in posledično tudi izobraževanja vsebin s področja robotike, smo se v tej nalogi posvetili
predvsem zbirkam teh dveh proizvajalcev. Obe podjetji (Fischertechnik in LEGO) sta načrtno pripravili
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tudi posebne zbirke za šolsko uporabo. Učiteljem so pripravili vsebine, ki izpolnjujejo nekatere učne
cilje v izobraževanju na STEM področju za najstniško skupino otrok. Zbirke teh dveh proizvajalcev so
tako močno usidrane v izobraževalni sistem po vsem svetu, da jih lahko najdemo celo poimensko
predpisane v nekaterih nacionalnih učnih načrtih ali v priporočilih za učitelje (National Academy of
Engineering 2009, Slangen idr. 2011, Berry 2014).

2.2.2 Robotika kot izhodišče za uveljavljanje konstruktivizma
Robotika ima pomembno vlogo tudi v didaktičnem smislu. Didaktične učinke poučevanja robotike
smo podrobneje predstavili v poglavju 2.3. Na tem mestu so opisana le teoretična izhodišča, na
katerih sloni uporaba poučevanja robotike v izobraževalne namene na drugih predmetnih področjih.
Ko razmišljamo o učenju in poučevanju, se pogosto osredotočimo na informacijo, ki jo prepoznamo
kot pomembno, in bi jo kot učitelji, želeli prenesti na učenca. Ob tem izberemo tudi način podajanja
teh informacij in medij, s katerim skušamo te informacije najbolj jasno predstaviti ter jih postaviti v
smiseln kontekst. Ker smo v zadnjem pol stoletja zelo dobro razvili informacijsko – komunikacijsko
tehnologijo (IKT), ni čudno, da ljudje povezujemo IKT orodja kot so: računalniki, pametne table,
tablice in pametni telefoni z idealnim didaktičnim pripomočkom za posredovanje informacij (Resnick
2002, Muller 2008). Vendar ob tem ne smemo prezreti, da učenec ne more neposredno usvojiti
podane vsebine, kajti učenje je proces, v katerem si sam izgradi nova spoznanja, ideje, razumevanja
in koncepte na podlagi aktivnega raziskovanja, eksperimentiranja, razprave in razmislekov
(Ackermann 2001).
Na to dejstvo je opozarjal že Piaget s svojo sodobnejšo konstrukcionistično teorijo učenja in kasneje
še Papert, ki je to idejo aplikativno umestil v izobraževalno okolje, najprej učenje programiranja in
nato še poučevanje robotike. Tako je bilo to didaktično področje eno prvih, v katerih se je
implementacija konstruktivizma načrtno izvajala. V tem pogledu je poučevanje robotike pomembno
tudi za didaktično stroko in ni čudno, da se s tem področjem ukvarja mnogo raziskovalcev (Benitti
2012, Altin in Pedaste 2013, Ücgül 2012).
Vprašanje o naravi človekovega razuma je bilo v devetnajstem stoletju osredotočeno zlasti na
strukturo in kvantiteto. Bizjak (2005) ugotavlja, da je Jean Piaget to težišče prenesel predvsem na
procesno plat in tako postavil sodobnejšo teorijo o intelektualnem razvoju otroka. S to preusmeritvijo
je v intelektualnem razvoju posameznika dobil pomembno vlogo tudi učni proces. Tako razmišljanje
je pomembno vplivalo na razvoj konstruktivistične teorije učenja, ki je še danes splošno priznana.
Piaget je samoregulacijski proces mišljenja zasnoval z dvema procesoma (asimilacija in akomodacija),
s katerima skrbimo, da se naše kognitivne strukture usklajujejo z informacijami iz okolja in tako
rešujemo kognitivne konflikte (Bizjak 2005). Proces asimilacije ali miselne prilagoditve se nanaša na
vključevanje novih čutnih izkušenj z obstoječimi kognitivnimi strukturami, pri čemer teh struktur ni
potrebno spremeniti. Zato asimilacija vpliva na subjektivno interpretacijo dražljajev z namenom, da
ustrezajo že obstoječim kognitivnim konstruktom (Muller 2008). V nasprotju z asimilacijo je
akomodacija (ali miselna organizacija) proces, pri katerem preoblikujemo obstoječe kognitivne
konstrukte tako, da ustrezajo informacijam iz okolja. Ta dva procesa sta zelo dinamična. Večkrat se
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izvajata sočasno (Ackermann 2001, Muller 2008) in potekata celo življenje. Zato je Piaget pomembno
vplival na razvoj konstruktivistične teorije učenja in vanjo vnesel proces samoregulacije.
Konstruktivizem je šele sedaj upošteval, da je pri učenju pomembna tako aktivna vloga učenca, kot
tudi predhodno znanje vsakega posameznika. To je še posebej pomembno v poučevanju
naravoslovnih znanosti, kjer so pogosto predstave učenca v nasprotju z znanstveno sprejetimi
teorijami (Muller 2008). Tako idejo konstruktivizma je posvojil tudi Seymour Papert, ki je v letih 1958
do 1963 sodeloval s Jeanom Piagetom na univerzi v Ženevi. Sicer ga je poimenoval konstruktionizem,
ker je želel bolj poudariti samo »učenje ob delu« in se ni osredotočal neposredno na same kognitivne
sposobnosti. Ali kot je sam napisal:
»Konstrukcionizem – beseda s črko N, kot nasprotje besedi s črko V –
širi konstruktivistični pogled učenja kot »izgradnjo kognitivnih
struktur« preko dopolnjujočih se ponotranjenih dejanj… še posebno
posrečeno se to zgodi takrat, ko učenec zavestno soustvarja javno
pomembne vsebine, pa naj gre za peščeni grad ali teorijo o vesolju.«
(Papert in Harel 1991)
Papert verjame, da je učenje učinkovito prav v situacijah, ko učencu omogočimo konkretno izkušnjo
ustvarjanja smiselnih izdelkov. Svoje pedagoško delo je posvetil poučevanju digitalnih medijev in
računalniško podprtih tehnologij. Teorijo konstrukcionizma je izpopolnjeval na primeru
računalniškega programiranja v programskem okolju LOGO in kasneje še v uspešnejšem učnem
okolju robotike z LEGO zbirkami. Poudarjal je, da lahko z uporabo IKT orodij zabrišemo ali
premaknemo meje med konkretnim in formalnim (ali abstraktnim) razmišljanjem, ki jih je Piaget
dosledno ločil. Zato je za Paperta pomembno okolje, v katerem učenec lahko izraža svoje ideje, jih
postavlja na preizkušnje, vrednoti in jih deli s svojimi sovrstniki ali svetom (Ackermann 2001 ).
Papertov pristop nam tako pomaga razumeti, kako se ideje preoblikujejo in izoblikujejo, ko jih učenci
udejanjajo v posameznih okoliščinah. V teh procesih konkretno in formalno mišljenje potekata
sočasno ali pa se vsaj pogosto izmenjujeta. Čeprav tradicionalne didaktične prakse dajejo veliko težo
abstraktnemu znanju, nas Papert in Harel (1991) opozarjata, da je konkretno znanje prav tako
pomembno, če ne celo predpogoj za abstraktne procese. Tudi Kolb (1984) je v svoji teoriji
izkustvenega učenja konkretne izkušnje izpostavil kot ključni proces, s katerim se učni cikel
pravzaprav prične. Kolb je izkustveni učni cikel (IUC) kasneje tudi nadgradil in vanj vpeljal tudi različne
učne stile (US) posameznika (devergentni, asimilativni, konvergentni in akomodativni). S tem je lahko
razložil, zakaj in kako IUC poteka pri vsakemu posamezniku nekoliko drugače (Kolb in D. Kolb 2005). V
idealnem primeru se vsak učenec sooči z vsako fazo učnega cikla, v katerem:


neposredne ali konkretne izkušnje postanejo izhodišče in sprožijo nadaljnje miselne procese.
Izkušnja, ki bo vzbudila njihove občutke, bo na ta način učenca motivirala in zanj postala
pomembna. Učenci, ki imajo dobro razvito divergentno mišljenje, bodo na tako situacijo
sposobni gledati iz več zornih kotov, ker jim omogoča širše razmišljanje.



Opazovanje in razmišljanje je pomembno predvsem zaradi vključevanja novih čutnih
zaznavanj z že obstoječimi kognitivnimi strukturami (asimilacija). Proces ima izreden učinek,
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če so nove izkušnje v nasprotju z obstoječimi prepričanji. Učenci z asimilativnim US bodo na
podlagi pridobljenih informacij izoblikovali dobre abstraktne koncepte.


Abstraktno osnovanje je proces, v katerem učenec skonstruira smiselne razlage za
spoznanja. Tedaj se izgrajujejo nove kognitivne strukture (znanje), ki jih lahko uporabimo v
kasnejših situacijah. Učenci z izrazitim konvergentnim US zlahka poiščejo primere uporabe
teh idej in teorij v praksi in jih postavljajo na preskus.



Aktivno preskušanje je pomembno zato, da učenci teorijo umestijo v kontekst in tako
spoznajo njeno uporabno vrednost. Učenci z akomodativnim US se zanašajo na analize drugih
in jih preskusijo na praktičnih primerih.

Konkretna
izkušnja
Občutki

PROCES

kako poteka

praktično delo

Konvergentni US

kako razmišljamo

Praktično delo

IZDELOVALNI

POJMOVALNI

Aktivno
preskušanje

o stvareh

Divergentni US
PROCES

Akomodativni US

Opazovanje in
razmišljanje
Ogledovanje

Asimilativni US

Abstraktno
osnovanje
Razmišlanje
Slika 8: Kolbov izkustveni učni cikel (Kolb in Kolb 2005).

Ob upoštevanju teh teoretičnih izhodišč iz didaktičnega področja lahko glede poučevanja vsebin iz
elektrike v učnih procesih robotike najdemo tudi delne odgovore v povezavi z opisanimi dilemami v
poglavju 1.1. Vsebine iz elektronike namreč zahtevajo precejšnjo mero abstraktnega mišljenja, saj
dejanskih električnih veličin (tok, napetost, upornost) ne moremo videti. O količini le-teh lahko
sklepamo le preko učinkov, ki jih povzročajo. Zato je še toliko bolj pomembno, da so te vsebine
podkrepljene z veliko konkretnimi izkušnjami.

2.3

PREGLED RAZISKAV O POMENU ROBOTIKE V IZOBRAŽEVANJU

Že od začetka Papertovega pedagoško-raziskovalnega dela je poučevanje robotike predmet mnogih
raziskav, s katerimi različni avtorji ugotavljajo učne učinke robotike ali učnega procesa, kjer robotika
nastopa kot primerno učno okolje. V začetnem obdobju uvajanja robotike za mladostnike so bila
18

neformalna izobraževanja ključnega pomena, saj so bila in so še vedno formalna izobraževanja pri
uvajanju teh vsebin precej zadržana, kar je opisano tudi v poglavju 2.4. Nekateri so si celo postavljali
vprašanja, kot je:
»Ali ima robotika pozitivne didaktične učinke ali je le »modna muha«
nekega desetletja?«
(Johnson 2003)
Sicer je danes v rednih formalnih oblikah izobraževanja teh vsebin res že neprimerno več kot pred
desetletjem, a vsi otroci v tako poučevanje robotike še niso vključeni. Poleg organiziranih
neformalnih oblik izobraževanja robotike, ki so za posameznike največkrat plačljive (poletne šole,
tabori, tečaji in ne nazadnje tudi tekmovanja iz robotike), si najstniki poiščejo te vsebine tudi v
informalnih oblikah. Veliko teh vsebin lahko najdemo na svetovnem spletu, kjer mnogo entuziastov
objavlja svoje projekte, navodila za izdelavo in odgovarja na najrazličnejša vprašanja. Ljudje se na
spletnih mestih povezujejo v skupnosti, kjer si delijo znanje s področja robotike.
Papert (1993) je to okolje (poučevanje robotike) izpostavil kot eno najprimernejših, kjer
konstruktivistična načela učenja lahko ustrezno umestimo. K podobnim ugotovitvam se pridružuje
nemalo raziskav, ki navajajo kar nekaj pozitivnih učinkov, kot je povečanje motivacije (Ruiz-del-solar
2004) in zanimanja za tehnične, naravoslovne (Robinson 2005) in matematične vsebine (Chiou 2002,
Hussain idr. 2006) ter izboljšanje sposobnosti za reševanje problemov (Petre in Price 2004). Vendar
področje poučevanja robotike samo po sebi še ni zagotovilo za izmero pozitivnih učnih učinkov, saj
najdemo tudi raziskave, ki opozarjajo na pomanjkljivosti empiričnih dokazov o pomembnosti vpliva
učnih vsebin iz robotike na izpolnjevanje splošno zastavljenih učnih ciljev (Williams 2007, Bjoerner
2009, Bennitti 2012).

2.3.1 Poletne šole
Čeprav imajo danes mladostniki že možnost pridobivanja znanja iz robotike v okviru formalnega
izobraževanja, se še vedno v velikem številu udeležujejo poletnih taborov, šol in tečajev, ki jih
organizirajo različne univerze, šole in druge organizacije (Williams idr. 2007, Ücgül 2012, Rihtaršič idr.
2011, Barker idr. 2013, Somyürek 2014). Zanimanje mladostnikov za te aktivnosti je zares veliko in so
vse dobro obiskane, kar lahko potrdimo s podatki v tabeli 1. Tako zanimanje bi lahko kazalo na to, da
je teh aktivnosti še vedno premalo v formalnih oblikah izobraževanja. Slangen idr. (2010) trdijo, da se
najstniki dobro zavedajo, da je tako znanje za njih pomembno in se aktivnosti udeležujejo kljub
sorazmerno visokim stroškom.
Zlasti v preteklosti so poletne šole in tabori imeli poleg izobraževalnega vpliva tudi pomembno
raziskovalno vlogo. To okolje je bilo praktično edino, kjer je bilo možno na večjem statističnem vzorcu
preverjati učinke poučevanja robotike. Zaradi pozitivnih rezultatov (Wiliams idr. 2007) so prav te
aktivnosti omogočile hitrejše vključevanje teh vsebin v formalno izobraževanje. Poleg tega je bilo
ugotovljeno tudi, da te aktivnosti pomembno vplivajo na izbiro poklicne poti v inženirstvo (National
Academy of Engineering 2009). Zato najdemo mnogo raziskav, narejenih prav na poletnih šolah in
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taborih (Williams idr. 2007; Benitti 2012; Ücgül 2012; Rihtaršič, Šantej in Kocijančič 2011), saj brez
empiričnih rezultatov ni pričakovati, da bi se vsebina enostavno vključila v nacionalne učne načrte.
Tabela 1: Poletni tabori robotike (primerjava).
naziv tabora
organizator
starostna

število otrok

cena

skupina
iD Tech Camps1

Več kot 100

7-18

50.000

$800-$1300

(v letu 2016)

(5 dni)

9-18

ni znano

$230

7--14+

110

$315-$365

(v 5 tednih)

(5 dni)

univerz v ZDA
GREAT

Univerza v

Summer Camp2

Utah

Robotics

Dawson

CAMP3

Collage

razmerje

učni pripomočki

učenec/učitelj
8:1

LEGO Mindstorms, VEX, Arduino,

5:1 – 7:1

LEGO Mindstorms, Arduino

7:1

LEGO Mindstorms, LEGO WeDo

8:1

ActivityBot RobotKit

10:1

Robot'n Roll ONE A, Arduino

7:1

Fischertechnik, Arduino,

SparkFun Electronics

(5 dni)

TCNJ Robotics

The College of

Summer Camp4

New Jearsey

RoboParty5

Univerza v

Poletna šola

ZOTKS in DRTI

14-18

50

$1500*

(v 2 tednih)

(5 dni)

600

250€

(vsako leto)

(3 dni)

11-18

Minhu
robotike in

12-18

40

180€

(vsako leto)

(6 dni)

Raspberry Pi

elelktronike6
1

Engineering Summer Camps iD Tech. 2016
Johnson 2016
3
Morais 2016
4
Hernandez 2016
5
Ribeiro 2016
6
Poletna šola elektronike in robotike 2016 2016
* v ceno je vključen tudi robot, ki ga izdelajo na taboru
2

2.3.2 Tekmovanja
Pomembno vlogo v popularizaciji robotike imajo tekmovanja s tega področja. Mnoga niso namenjena
le tekmovanju, pač pa načrtnemu povečevanju interesa mladostnikov za celotno STEM področje.
Večkrat lahko zasledimo tudi, da šole ne izvajajo formalnega izobraževanja iz vsebin robotike, vendar
se redno udeležujejo raznih tekmovanj iz tega področja z vsaj eno ekipo. Eno najbolj popularnih
tekmovanj je prav gotovo tekmovanje First Lego League (FLL). Število prijavljenih ekip iz leta v leto
strmo narašča, kot prikazuje slika 9. Število udeležencev na tem tekmovanju je precej večje, tako se
je leta 2011 v 18.323 ekipah udeležilo preko 205.000 učencev iz več kot 60 različnih držav po vsem
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0
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Št. prijavljenih ekip na FLL

svetu (Rosen idr. 2013).

Leto

Slika 9: Število prijavljenih ekip na tekmovanju First Lego League po letih.
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Podobnih tekmovanj je seveda še mnogo, na primer: World Robot Olympiad (WRO), RoboFesta,
RoboCup, RoboT, RoboBum, RobotSumo … FLL je tudi v Sloveniji najbolj obiskano tekmovanje in se
izvaja najprej na regijskem področju in nato na državnem. Ostala tekmovanja kot so RoboBUM,
Festival inovativnih tehnologij (FiT) … so manj obiskana in imajo le en krog. Vsa tekmovanja iz
področja robotike so dobro obiskana, kar priča o izredni motivaciji otrok, da sodelujejo pri teh
dogodkih (Sklar idr. 2004, Ücgül 2012). Martin (1995) je že pred dvema desetletjema opazil, da učenci
veliko raje sodelujejo na tekmovanjih, kot pa rešujejo problemsko zastavljene naloge. Poleg
motivacijskih učinkov raziskovalci poročajo tudi o izjemnih učnih rezultatih, ki naj bi bili »stranski
produkt« (Petre in Price 2004, Anderson in Baltes 2009).
Tekmovanja so sicer lepo oglaševalno orodje za popularizacijo celotnega STEM področja, vendar so
namenjena le peščici otrok in se ne izvajajo splošno za vse otroke. Tako lahko opozorimo tudi na
nekaj negativnih učinkov, ki jih tekmovanja lahko povzročijo. Stroški neke ekipe, ki se udeleži
tekmovanja, so lahko kar precejšnji, če upoštevamo nakup opreme in potne stroške ekipe na
tekmovanje. Čeprav lahko najdemo tudi tekmovanja, kjer so stroški udeležbe minimalni (na primer :
RoboBUM in FiT), so le-ti za bolj popularna tekmovanja precejšnji. Udeležba na FLL tako znaša med
600 in 900 evri, vključujoč prijavnino, LEGO zbirko za robotiko, elemente za postavitev problemskih
nalog, državne in lokalne dajatve in režijske storitve (Oppliger 2002, Cost & Registration | FIRST,
2016). Pri večini tekmovanj so naloge robota že vnaprej znane, kar je lahko vprašljivo tudi glede
verodostojnosti izdelave robota (da je bil robot resnično izdelan/sestavljen le s strani tekmovalcev).
Take zlorabe zagotovo vnašajo v tekmovalni duh precejšnjo mero nezadovoljstva, komisija pa je
pogosto v takih primerih nemočna. Neuspeh na tekmovanju lahko te otroke vodi tudi v razočaranje
nad celotnim področjem. Razočaranje je lahko še toliko večje, če robot na tekmovanju ne deluje tako,
kot je deloval na testnem polju, na katerem so se tekmovalci pripravljali (Altin in Pedaste 2013).
Čeprav nekateri avtorji ugotavljajo, da taka tekmovanja spodbujajo k razvoju kreativnega reševanja
problemov (Alimisis 2013, Chalmers 2013), moramo na drugi strani omeniti, da večina tekmovanj
postavi jasna pravila tekmovanja, saj si prizadevajo, da bi vsi tekmovalci imeli enake pogoje, kar
omejuje ustvarjalnost otrok. Tako je na FLL tekmovanju v poligon kategoriji dovoljeno uporabljati 1
računalniški krmilnik, 4 motorje, 2 svetlobna senzorja, 1 barvni senzor, 3 senzorje zasuka
(potenciometer), 1 lučko, 1 ultrazvočni senzor razdalje in 1 žiroskopski senzor (Participation 2016). Če
teh omejitev ni, cene robotov v posameznih kategorijah lahko presegajo tudi nekaj tisoč evrov.

2.3.3 Učni učinki robotike v izobraževanju
F. Benitti (2012) je v preglednem članku raziskav, ki so vključevale uvajanje vsebin iz robotike za
starostno skupino otrok do 18. leta, izluščila nekaj zanimivih podrobnosti, ki kažejo na površno
izvajanje raziskav na tem področju. Za obdobje od leta 2000 do 2009 je našla kar 197 raziskav, ki so
vključevale poučevanje robotike. Vendar kar 85% raziskav, ki so ustrezale preučevani vsebini in
starostni skupini otrok, ni vsebovalo kvantitativnih podatkov o učnih dosežkih. Tako se je morala
omejiti na le 10 raziskav, katerim pa večinoma (z izjemo treh raziskav) lahko očitamo majhno velikost
vzorca – do 40 vključenih učencev. Kar nekaj raziskav (40%) ni vsebovalo kontrolne skupine. Skoraj
vse raziskave (90%) so vključevale LEGO konstrukcijske zbirke in učni dosežki so bili v 80 % vezani na
matematične in fizikalne vsebine. Največkrat so na ta način obravnavali Newtonove zakone gibanja,
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matematične izračune v trigonometriji, risanje in interpretacija grafov, uporabo ulomkov in razmerij
idr. Na podlagi teh zaključkov naj izpostavimo, da Benittijeva ne omenja učnih rezultatov iz področja
elektronike, pa čeprav so tudi taki učni cilji (UC) zapisani v večini učnih načrtov (UN) različnih držav,
kot jih izpostavljamo v poglavju 2.4. Najverjetneje je razlog v uporabljeni konstrukcijski zbirki, ki
poučevanja takih vsebin ne predvideva.
Ücgül (2012) v svojem manj strukturiranem pregledu raziskav s tega področja navaja dve obširni
raziskavi v Peruju (več kot 1500 otrok) in na Švedskem (z več kot 600 otroki). V obeh raziskavah
navaja izboljšanje matematičnih sposobnosti učencev pri skupinah, ki so se ukvarjale z robotiko, v
primerjavi s kontrolno skupino, ki robotike ni imela. Vendar le pri švedski raziskavi (Hussain idr. 2006)
predstavijo tudi statistično značilne (p = 0,00) rezultate t-testa, kjer se je povprečen dosežek točk
povečal iz

= 0,711 na

= 0,817. V nadaljevanju je Ücgül (2012) opisal še 10 raziskav iz obdobja

od leta 2001 do 2009, a tudi te ne predstavijo kvantitativnih rezultatov o znanju udeležencev. Večkrat
je le omenjeno, da so pri udeležencih zaznali napredek v programiranju, matematičnem znanju,
povečani motivaciji za delo in večjem zanimanju za fizikalne vsebine. Podobno kot pri pregledu
Benittijeve tudi Ücgül ne poroča o preverjanju znanja iz elektronike. Ta učni učinek je resda omenjen
v povzetku ene od raziskav (Petre in Price, 2004), pri kateri so intervjuvali učence stare ob 6 do 18 let,
ki so se udeležili RoboCup Jounior in RoboFiesta (stari med 12 in 14 let) tekmovanj v letu 2003.
Vendar kot utemeljitev za izboljšanje znanja s področja elektronike navajajo le eno izjavo 18 let
starega učenca, ki je pritrdil, da se je naučil nekaj o elektroniki, na primer vključevati različne
elemente k obstoječi strojni opremi. Taka utemeljitev ne podkrepi zaključka o pozitivnih učnih
učinkih iz področja elektronike. Tako zopet lahko povzamemo, da tudi pri pregledu, ki ga je pripravil
Ücgül (2012), ne najdemo primernih učnih rezultatov iz področja elektronike. Ücgül (2012) sicer med
učne cilje ne uvrsti vsebin iz elektronike, vendar izpostavi, da zaradi izbrane učne zbirke v njegovi
raziskavi (LEGO Mindstorm NXT) učenci ne bodo imeli opravka z elektroniko, kar je možno izvesti s
precej drugačnimi zbirkami, kot je naredil Tims (2011) na primeru Beo-Bot mobilnega robota. Kot
kaže, Ücgül področja elektronike ne prezira, saj v nadaljevanju nameni senzorjem precej pozornosti
in jih ne označi le kot pomemben sestavni del robotskega mehanizma, pač pa tudi kot pomemben
člen v učenčevem razumevanju delovanja robota in dojemanju omejitev tega stroja. Zato uporaba
senzorjev ne sme biti vezana le na pravilno priključitev senzorja na krmilno enoto, učenec mora do
neke stopnje (s)poznati/razumeti delovanje senzorja. To znanje mu pomaga pri konstrukcijskih
odločitvah, analizi delovanja robota in reševanju problemov (Nourbakhsh idr. 2004, Ücgül 2012).
Iz večine prispevkov lahko ugotovimo, da mnogo raziskav s področja uvajanja vsebin iz robotike med
učne cilje teh učnih procesov ne vključuje elektronike. Raziskave malokrat ali pa površno preverjajo
znanje teh vsebin, na primer le z vprašanjem »Kaj je namen senzorja?« (Magnenat idr. 2012) ali pa
učenci sami ocenijo, koliko so se naučili (Chin idr. 2014). Zato naj omenimo še peščico tistih, ki so v
izobraževalni proces robotike vključili tudi vsebine iz elektronike in kvantitativno ali kvalitativno
predstavili te rezultate.
Barker in Ansorge (2007) sta izpeljala statistično korektno raziskavo, kako poučevanje robotike na
področju razumevanja naravoslovja, inženirstva in tehnologije vpliva na mladostnike, stare med 9 in
11 let. Učence sta testirala s pred- in po-testoma znanja ter rezultate primerjala z rezultati kontrolne
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skupine. Eksperimentalna skupina je štela n = 14 učencev, ki so po šolskem procesu izvajali še izbirno
aktivnost, v kateri so uporabljali učno zbirko LEGO Mindstorms. Aktivnost so izvajali dvakrat na teden
po eno uro v šestih zaporednih tednih. Eksperimentalna skupina je bila majhna – le 14 učencev,
rezultate sta vrednotila s t-testom dveh neodvisnih skupin in Pearsonovim korelacijskim koeficientom
(r) kot mero učinka. Eksperimentalna skupina ( = 17,00, s1= 0,88) je močno prekašala kontrolno
( = 7,44, s2 = 2,98) v povprečni vrednosti skupnih točk na po-testu znanja s statistično značilno
razliko t(22,17) = 12,93, p < 0,000 in z veliko mero učinka r = 0,943. Kontrolna skupina ni izvajala
aktivnosti iz vsebin robotike. Barker in Ansorge sta predstavila rezultate t-testa in velikosti učinkov
tudi za vsako od postavljenih vprašanj v testu, iz katerih lahko razberemo, da so mere učinkov zelo
visoke iz področja programiranja in matematike, na drugi strani pa celo negativne iz področja
mehanike in elektronike. Pri vprašanju: »Rotacijski senzor deluje kot kaj na avtomobilu?« naletimo na
mero učinka r = -0,41, kar nam sporoča, da učni proces ni bil primeren za poučevanje teh vsebin.
Podobno izkušnjo opisujejo tudi Sartatzemi idr. (2005), ki so izvedli 10-urni uvodni tečaj robotike za
učence stare med 13 in 16 let. Ker so ga izvajali v okviru rednega pouka, so bili časovno omejeni na le
pet srečanj po dve šolski uri. Uporabljali so LEGO Mindstorms zbirko, rezultate pa so predstavili samo
v obliki odstotne uspešnosti posameznega vprašanja. Iz rezultatov lahko opazimo, da so se učenci
najslabše odrezali pri nalogah, ki so zahtevale delovanje robota na podlagi vrednosti senzorjev in
poznavanje programskih ikon za uporabo senzorjev (uspešnost je bila 0 %). Na vprašanji glede
poznavanje razlik med vhodnimi in izhodnimi napravami ter razlike med analognimi in digitalnimi
senzorji pa so odgovorili s 15 % uspešnostjo.
Redkeje naletimo na raziskave, ki v poučevanje robotike vključujejo veliko aktivnosti iz področja
elektronike. Eno takšnih so izvedli Karahoca idr. (2011), kjer so otroci, stari med 10 in 15 let, pri
konstruiranju robota izdelali in sestavili tudi krmilnik in potrebne senzorje. Tečaj je bil organiziran v
12 srečanjih po dve šolski uri. Med raziskavo so opazovali otroke, kako izvajajo določene aktivnosti,
koliko časa potrebujejo za določeno aktivnost in do katere mere jo opravijo. Izkazalo se je, da so
učenci imeli težave z aktivnostmi kot so uvodno električno vezje in začetniški robo-projekt,
popravljanje napak v električnem vezju, izdelava krmilnika, popravljanje napak krmilniškega vezja,
preverjanje električnih povezav, izdelava mehanskih komponent robota in preverjanje delovanja
robota. Naštete aktivnosti je dokončala le polovica učencev, pri ostalih učencih so morali posredovati
učitelji, da so izdelek lahko dokončali. Glede na te rezultate bi lahko zaključili, da izdelava osnovnih
sestavnih delov robota ni najbolj primerna za to starostno skupino otrok. Morda je bolj smiselno
uporabiti konstrukcijske zbirke, ki imajo glavne module že dokončno izdelane, otroci pa dogradijo le
enostavnejše dele, kot to opisujejo Tims idr. (2011), ki žal svojih rezultatov niso znanstveno in
raziskovalno podkrepili.
Tako so Karim idr. (2015), pri pregledu didaktičnih vsebin iz področja robotike in uporabljenih
konstrukcijskih zbirk izpostavili dve bistveni pomanjkljivosti:


pomanjkanje standardiziranega postopka, s katerim bi lahko ovrednotili učni proces robotike



razvoj prilagodljive, modularne, konstrukcijske zbirke za poučevanje robotike, ki bi bila v
pomoč tradicionalnemu K-12 UN, vključno s pripadajočim usposabljanjem za učitelje.
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Karim zapiše, da se moramo zavedati, da učitelji niso najbolj vitalen del šolskega sistema in če se ne
bodo počutili lagodno v vlogi poučevanja robotike, se bodo tej nalogi najverjetneje izogibali. S to
trditvijo se glede na odziv, ki smo ga prejeli med našimi raziskavami, ko smo želeli raziskati slovensko
področje poučevanja robotike (priloga 8.3), še kako strinjamo.
Ko izpostavljamo učitelje, naj omenimo še kvalitativno raziskavo s področja uvajanja vsebin robotike,
ki so jo izvedli na univerzi v Oulunu na Finskem s študenti pedagoške fakultete, ki obiskujejo program
Poučevanje tehnologije za osnovno šolo (Nykanen idr. 2012). Ciljna skupina sicer neposredno ne
ustreza namenu naše raziskave, a ker gre za bodoče učitelje tehnologije in njihove potrebe, je te
rezultate smiselno izpostaviti. Dvanajst študentov je imelo nalogo izdelati mobilnega raobota, ki se
bo izogibal oviram. Pri izgradnji so imeli skoraj proste roke, vendar niso smeli uporabiti že izdelanih
modelov ali konstrukcijskih zbirk. Po izteku predmeta Robotika in avtomatika (15 ur predavanj in 75
ur vaj) so imeli na voljo dva meseca za izdelavo svojega robota. Od 12 študentov je le 8 študentov
uspelo robota dokončati. Nato so s 6 študenti opravili intervju o njihovi izkušnji, poteku dela,
problemih in njihovem reševanju. V poročilu lahko najdemo, da so kar trije študentje izpostavili
težave s področjem elektronike. Naštevali so različne težave, kot so izdelava tiskanega vezja, uporaba
mikrokrmilnikov, uporaba multimetra za iskanje napak v vezju in celo priključitev tipke. Menijo, da bi
se teh vsebin lahko naučili tudi učenci v 5. ali 6. Razredu, in da bi morali elektroniki nameniti nekoliko
več pozornosti v osnovnošolskem izobraževanju.

2.3.4 Pregled učnih pristopov in metod
Pregled raziskav s področja uvajanja vsebin iz robotike sta za obdobje od leta 2000 do 2013 naredila
tudi Altin in Pedaste (2013). Osredotočila sta se na različne uporabljene učne pristope, kot so učenje
z odkrivanjem, sodelovalno učenje, problemski pouk, projektno učno delo, učenje na podlagi
tekmovanj, in primerjala njihove učne učinke. Izmed mnogih raziskav sta jih uspela izluščiti le osem, v
katerih je bil dosledno opisan učni pristop in so bili izpostavljeni kvantitativni ali kvalitativni rezultati.
Podobno kot Benittijeva (2012) tudi onadva ugotavljata pomanjkanje kvantitativnih raziskav s tega
področja. Izpostavita tudi, da so uporabljene učne metode podrejene učnim pripomočkom, ki jih
učitelj uporablja v razredu, in ne obratno, kar bi bilo didaktično bolj smiselno. Zato kljub
predstavljenim pozitivnim rezultatom izpostavljata, da pozitivni rezultati niso nujno posledica
poučevanja s pomočjo robotike ali izbranih učnih pristopov, temveč ima nedvomno tudi učitelj
nedvomno pomembno vlogo, ne glede na prevladujoči učni pristop. Zato avtorja ne zaključita
optimistično glede izbranih učnih pristopov. Predlagata pa, da bi bilo to področje potrebno
natančneje preiskati.
Pri pregledu različnih raziskav o izobraževanju robotike lahko ugotovimo, da ima velika večina
didaktične temelje v Papertovi teoriji konstrukcionizma, ki je opisana v poglavju 2.2.2. To sta
izpostavila tudi Sullivan in Moriarty (2009), ki sta v svoji raziskavi skušala vpeljati 20 učiteljev
naravoslovja (angl. Science) v poučevanje s pomočjo robotike na podlagi učenja z odkrivanjem (angl.
discovery learning aproach). Ugotovila sta, da takih aktivnih oblik v poučevanje ni lahko vpeljati, zlasti
če učitelji s tem načinom dela nimajo izkušenj in ne verjamejo v njihovo učinkovitost (Sullivan in
Moriarty 2009).
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Čeprav sta avtorja izpostavila, da sta v izobraževanju učiteljev uporabljala učenje z odkrivanjem, se ta
učni pristop ne navezuje na celotno področje robotike, ampak le na programabilni del, saj so za
sestavljanje robota dobili podrobna navodila in v tem segmentu ni bilo kaj odkrivati (raziskovati).
Učitelji so morali odkriti:


kako naj se robot pelje v obliki kvadrata,



kako naj sledi črti z uporabo svetlobnega senzorja



kako naj obide predmet z uporabo »senzorja dotika«.

Kot lahko opazimo, eksperimentiranja na področju mehanike in elektronike ni mogoče zaznati in so
naloge res podobne nalogam v Papertovi didaktični igri LOGO iz 60-ih let, čeprav področje robotike
lahko ponudi veliko več, kot poudarjajo tudi Bredenfeld, Hofmann in Steinbauer (2010). S to
ugotovitvijo se strinjata tudi Altin in Pedaste (2013), ki med drugim izpostavljata, da so uporabljene
metode poučevanja podrejene učnim pripomočkom, ki jih učitelj uporablja v razredu in ne obratno,
kot bi bilo smiselno. Ker so učni pripomočki in njihove možnosti uporabe pomembne, smo jih
podrobneje proučili v poglavju 2.3.5.
Glede na to, da so avtorji primerjali učinkovitost različnih induktivnih učnih pristopov v poučevanju
robotike, naj omenimo še en prispevek, v katerem vse prej naštete učne pristope opredelijo kot učni
pristop z zelo malo napotki (Kirschner idr. 2006). Kljub raznovrstnim poimenovanjem omenjenih
učnih pristopov ti avtorji trdijo, da se pristopi resda nekoliko razlikujejo, vendar imajo v didaktičnem
smislu enakovredno vlogo. Učenci so vedno postavljeni v učni kontekst, v katerem imajo nalogo
usvojiti temeljna znanja in principe s posnemanjem aktivnosti poklicnih raziskovalcev. Omenjeni
avtorji celo poudarjajo, da imajo lahko omenjeni pristopi z malo napotki zlasti pri začetnikih ali
učencih s slabim temeljnim znanjem slabše učne rezultate kot pri tradicionalnem strukturiranem
učenju snovi, ki ga vodi učitelj. Pokazali so, da učenci, ki so vključeni v aktivne didaktične pristope z
malo napotki, težje ločijo temeljne zakonitosti od tistih, ki veljajo le v določenih situacijah. Večkrat si
pojave razlagajo na preveč zapleten način, pogosto so razlage neskladne in zato naredijo več napak.

2.3.5 Pregled učnih pripomočkov za poučevanje vsebin iz robotike
Kot smo že omenili v prejšnjem poglavju, so učna orodja in njihove možnosti uporabe pomembne
zlasti v učnih procesih, ki temeljijo na konstrukcionističnih načelih. Čeprav je take načine poučevanja
težko vpeljati v poučevalni proces (Sullivan in Moriarty 2009), naj spomnimo, da je bila
programabilna kocka LEGO RCX načrtovana prav na temeljih Papertovega konstrukcionizma (poglavje
2.2.2) z izrazito osebnim in konkretnim pristopom k izgradnji miselnih struktur (Sullivan in Moriarty
2009, Resnick idr. 2000). Zato raziskave o uporabljenih pripomočkih za poučevanje robotike dajejo
veliko težo kriterijem, kot so modularnost, ponovna uporaba gradnikov, vsestranskost in dostopnost
(Hilal idr. 2007, Papadimitriou in Papadopoulos 2007, Ruzzente idr. 2012, Vandevelde idr. 2013). Več
avtorjev razdeli učne pripomočke za poučevanje robotike v dve glavni skupini: a) namenske in b)
vsestranske (zgornji viri). Res je, da so namenske zbirke (slika 10 predstavlja nekaj takih primerov)
večkrat nekoliko cenejše in zato bolj dostopne, a je njihova uporaba preveč omejena (Vandevelde idr.
2013) in jim v tej raziskavi ne namenjamo veliko pozornosti.
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Slika 10: Primeri namenskih didaktičnih pripomočkov za poučevanje robotike. Od leve proti desni:
e-puck (Floreano idr. 2010), Khepera III (Prorok idr. 2010), Pioneer 3DX (Hu in Lee 2005) in MiaBot (Zhang idr. 2013)

V skupini vsestranskih robotskih zbirk za poučevanje robotike za najstniško skupino otrok sta najbolj
razširjeni LEGO Minstorms in Fischertechnik, predvsem zaradi relativno nizke cene (300€ – 400€) v
primerjavi z drugimi podobnimi zbirkami (Hilal idr. 2007). Zasnovno sta si zbirki zelo blizu, kot smo že
predstavili v poglavju 2.2.2. Obe uporabljata konstrukcijske elemente, ki se s čepi med seboj
povezujejo v dokaj trdne večje konstrukcije. Pri LEGU je trenutno najbolj v uporabi LEGO Mindstorms
s krmilnikom EV3 (slika 10, levo), pri Fischertechnik-u pa zbirka RoboExplorer s krmilnikom (slika 11,
desno).

Slika 11: LEGO Mindstorms EV3 in Fischertechnik ROBOTICS TXT Controller.

Mnogi avtorji poudarjajo, da je vključevanje elementov in naprav drugih proizvajalcev s temi in
podobnimi zbirkami oteženo (Zhang idr. 2007, González idr. 2010, Rihtaršič in Kocijančič 2012,
Vandevelde idr. 2013). Čeprav take primere lahko zasledimo (slika 12), je to zelo redko. Zlasti pri
LEGU, kot pravijo Vandevelde idr. (2013), bi to pomenilo preoblikovati ali celo na nek način uničiti
katerega od sestavnih delov. To dejstvo zagotovo zmanjšuje vsestranskost take zbirke, predvsem na
področju elektronike.
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Slika 12: Shema vhodnega priključka NXT krmilnika (levo zgoraj), možnosti uporabe doma narejenih senzorjev z NXT krmilnikom (levo
spodaj in na sredini slike) (Gasperi in Hurbain 2010), osnovna plošča Fischertechnik krmilnika z bistvenimi sestavnimi deli (desno zgoraj) ter
shema izhodnih priključkov tega krmilnika (desno spodaj) (Brunner 2012).

Da bi povečali te možnosti, so nekateri avtorji podrobneje predstavili zgradbo krmilnikov in drugih
naprav (Papadimitriou in Papadopoulos 2007, Gasperi in Hurbain 2010, Brunner 2012). Na sliki 12
lahko vidimo nekaj takih primerov integracije NXT in Robo TX krmilnika z običajnimi elektronskimi
elementi. Tudi Resnick, ki je eden od razvijalcev programabilne LEGO kocke RCX (iz leta 1998), je
izpostavil to težavo in jo opisal kot paradoks, v katerem je na eni strani prav ta tehnologija omogočila
bolj oseben in bolj izpopolnjen vpogled v delovanje robotov, na drugi strani pa vpeljala t.i. »črne
skrinjice«, ki zakrivajo delovanje naprave in jih uporabnik ne more spoznati in razumeti njihovega
delovanja. Prav zato predlaga uporabo bolj »strojno odprtega« krmilnika Cricket (Resnick idr. 2000).
Pri drugi najbolj popularni zbirki za poučevanje robotike – Fischertehnik so za integracijo z drugimi
elementi nekoliko bolj odprti, saj se elektronski elementi povezujejo na krmilnik z običajnimi žicami in
priloženimi konektorji. Gradniki te zbirke se pogosto uporabljajo tudi pri načrtovanju prototipnih
industrijskih linij in robotov (Chiou 2002, Ruzzenente idr. 2012), kjer je vsestranskost še toliko bolj
zaželena. Razliko v povezovanju elementov med LEGO in Fischertechnik gradniki lahko vidimo na sliki
11. Fischertechnik v svoji ponudbi za šolske dejavnosti ponuja celo delujoč 3D tiskalnik
(Fischertechnik 3D Printer 2016), v katerega so vključeni koračni motorji v prvotni obliki (slika13, levo
zgoraj). S takim pristopom je delovanje gradnikov v sestavljanki bolj nazorno, kakor predlagajo Resnik
idr. (2000). Omenimo naj tudi, da skupnost Fischertechnik vsako četrtletje objavi novo revijo
»ft:pedia« (Mack in Engelke 2016), v kateri so zbrane didaktične vsebine s področja STEM. Članki v
reviji pogosto predstavljajo uporabo običajnih elementov, integriranih z obstoječimi Fischertechnik
gradniki. Nekaj primerov je prikazanih na sliki 13, npr. priključitev svetleče diode, izdelava modela
električnega motorja z neodijskimi magneti, priključitev senzorja zračnega tlaka na i2c vodil krmilnika
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Robo Tx, priključitev usmerniške diode na Fischertechnik konektorje in uporaba magnetnega stikala.
Žal revija izhaja le v nemškem jeziku, kar gotovo zožuje krog bralcev.

Slika 13: Fischertechnik 3D tiskalnik set (levo zgoraj) (Fischertechnik 3D Printer 2016), priključitev svetleče diode in upora, model
elektromotorja z neodijskimi magneti, priključitev senzorja zračnega tlaka na i2c vodilo RoboTX krmilnika, priključitev usmerniške diode na
Fischertechnik priključke, priključitev magnetnega stikala (Falk 2011).

Poleg teh dveh zbirk je na tržišču še mnogo drugih didaktičnih zbirk, ki so namenjene poučevanju
robotike za mladostnike. Več avtorjev je že ocenilo njihove prednosti in slabosti po različnih kriterijih
(Hilal idr. 2007, Ruzzenente idr. 2012, Vandevelde idr. 2013). Ocenjevalne metode zbirk so si v
različnih raziskavah zelo različne: nekateri avtorji so določili kriterije in zbirke po njih ocenili (Hilal idr.
2007, González idr. 2010), drugi so vsako zbirko opisali in izpostavili njihove prednosti in slabosti
(Ruzzenente idr. 2012) in tretji so zbirke ocenjevali glede na področje elektronike, programiranja in
mehanike (Vandelvelde idr. 2013). Njihove rezultate smo strnili v tabeli 2. Če povzamemo po Hillalu
idr. (2007), bi lahko izpostavili nekaj pomembnejših kriterijev:


modularnost je kriterij, s katerim merimo obseg, do katerega se zbirka lahko razdeli v ločene
neodvisne uporabne komponente,



ponovna uporaba gradnikov je kriterij, ki meri sposobnost zbirke za gradnjo različnih
konstrukcijskih rešitev ter vnovično uporabo gradnikov v različnih konfiguracijah,



vsestranskost je kriterij, s katerim merimo prilagodljivost, ustreznost in možnosti zbirk in
njihovih gradnikov za gradnjo čim večje raznolikosti izdelkov,



dostopnost je kriterij, na katerega najbolj vpliva sama zbirke ali njihovih gradnikov, zlasti v
deželah tretjega sveta pa na ta kriterij vplivajo tudi drugi ekonomski vidiki, kot npr.: ponudba
na trgu, število uporabnikov, popularnost ...(Gyberi 2015).
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Mikrokrmilnik

Programski jezik

senzorji

vsestranskost

ponovna uporaba

modularnost

cena

Tabela 2: Primerjava različnih konstrukcijskih zbirk za poučevanje robotike.

Hitachi H8, 10MHz, 32KB(RAM)

Visual









$200

IME ZBIRKE
LEGO Mindstorm RCX1

Basic
LEGO Mindstorms NXT2

Atmel AT91SASM7S256,

NXT-G









€330

256KB(FLASH), 64KB(RAM) +
Atmel ATmega48
Beo-Bot1

BASIC Stamp

PBASIC









$150

Beo-Bot3

BASIC Stamp

PBASIC









€150

Beo-Bot5

BASIC Stamp II

PBASIC







Microchip PIC18F8520,

easyC









$299

ROBOT









€420

VEX1



32KB(FLASH)
VEX EDR2

ARM Cortex-M3

C
Fischertechnik3

Atmel AT91SAM9260

C, Java,









€325









$340









€300









Python
Qfix1

Atmel ATmega32

WinAVR,
GRAPE

Qfix3

Atmel ATmega32

C++,
GRAPE

Qfix4

Atmel ATmega32/ATmega128

C++,
GRAPE

1

Hilal idr. 2007, Klassner in Anderson 2001

2

Vandevelde idr. 2013

3

Ruzzenente idr. 2012

4

Enderle 2007

5 Balogh 2010

Avtorji pogosto pri opisih omenjajo tudi učne pripomočke podjetja VEX ROBOTICS. Čeprav je zasnova
konstrukcijske zbirke podobna LEGO Mindstroms izdelkom, se VEX EDR izdelki razlikujejo predvsem v
kovinskih konstrukcijskih gradnikih, ki jih povezujemo med seboj z vijaki (Vandevelde 2013), kot lahko
vidimo na levi strani slike 14. Osnovna zbirka vsebuje preko 500 gradnikov. V njej najdemo gradnike
za izdelavo vrste različnih robotov. Poleg konstrukcijskih elementov za izdelavo konstrukcije vsebuje
še zobnike, 3 elektromotorje (z možnostjo nadgradnje z digitalnim kotnim odjemnikom s prirastom),
2 stikali, ultrazvočni senzor razdalje, 3 svetlobne senzorje … (Ruzzenente 2012). K osnovnemu
kompletu je ponujeno še mnogo drugih dodatkov, ki jih je mogoče dokupiti v ločenih kompletih. Tak
pristop bolje ponazarja življenjsko situacijo in ne tako strogo usmeritev v igrače podobnim izdelkom,
kot je to pri zbirki LEGO Mindstorms (Vandevelde 2013). Omenimo naj tudi, da VEX od leta 2012
ponuja tudi VEX IQ komplete za gradnjo robotov, ki so zelo podobni LEGO Mindstorms gradnikom,
kot lahko vidimo tudi na desni strani slike 14 (VEX Robotics).
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Slika 14: Primer osnovne VEX EDR konstrukcijske zbirke (levo in na sredini) in VEX IQ konstrukcijska zbirka (desno) (VEX Robotics 2016).

Omenimo naj tudi konstrukcijsko zbirko Qfix, ki ni tako razširjena in jo različni avtorji ocenjujejo
različno. Medtem ko ji Hillal idr. (2007) ter Vandevelde idr. (2013) ne namenijo velikega didaktičnega
potenciala, jo avtor zbirke Enderle (2007) predstavi kot vsestransko na več področjih (ocene so
prikazane v tabeli 2). Enderle sestavne gradnike zbirke Qfix razdeli smiselno na tri glavna področja:


mehansko



elektromehansko in elektronsko in



programsko področje.

V vsakem posebej izpostavi nekaj pozitivnih lastnosti zbirke, na primer


da so vsi elementi izdelani iz aluminijeve zlitine, kar pripomore k robustnosti konstrukcije



da krmilnik omogoča priključevanje najrazličnejših obstoječih motorjev in senzorjev in



da je krmilnik mogoče programirati z različnimi programskimi orodji, od katerih je mnogo
tudi brezplačnih.

Podobno kot Qfix se v opisih didaktičnih zbirk za poučevanje robotike pojavlja tudi osnovna
konstrukcijska zbirka mobilnega robota Beo-Bot (Hillal idr. 2007, Ruzenente idr. 2012, Balogh 2010,
Tims 2011). Velike modularnosti in vsestranskosti na konstrukcijskem področju ji ne pripisujejo, saj
pri sestavljanju najenostavnejše različice mobilnega robota privijačimo na ohišje le krmilnik, dva
servomotorja s kolesi in zadnje kolesce. Zbirka je predvsem zanimiva z vidika elektronike. Parallax-ov
krmilnik za izobraževalne namene vsebuje še manjšo testno ploščo (angl.: breadboard ali
protoboard), na kateri uporabnik lahko relativno enostavno sestavi svoje potrebne elektronske
komponente v ustrezno vezje, ki je potrebno za delovanje robota (kot je prikazano spodaj na sredini
slike 15, kjer je robotu dodan ultrazvočni senzor razdalje). Tims idr. (2011) opisujejo, da je taka
zasnova krmilnika učencem približala vsebine iz elektronike. Tako so vsebine iz elektronike
postavljene v praktični okvir, ki osmišlja teoretične vsebine. Ena od slabosti Parallax krmilnika, ki jo
omenja Balogh (2010), je ta, da je v krmilnik nameščen njihov poseben Parallax BASIC Stamp
mikrokrmilnik, ki ga moramo programirati v PBASIC programskem okolju. Le–to ne omogoča uporabe
strojnih prekinitev (angl.: interrupts), vzporednega izvajanja procesov, neposrednega nastavljanja
enot, kot so časovniki, števci, komunikacijski vmesniki … ter zato predlaga uporabo bolj splošnih
mikrokrmilnikov, kot je na primer Atmelov ATmega328, ki ga najdemo tudi na krmilniku Arduino
UNO.
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Slika 15: Nekaj primerov alternativne učne opreme za integrirano poučevanje vsebin iz robotike.

Konstrukcijskih zbirk za poučevanje robotike je še precej več, veliko so navedli Karim idr. (2015) v
preglednem članku o poučevanju robotike za starostno skupino otrok od 5 do 18 let (K-12). Zbirk niso
ovrednotili po kriterijih, ki smo jih izpostavili v tem poglavju, pač pa so navedli znanstvene prispevke,
s katerimi so izkazani doseženi učni cilji s posamezno zbirko. Ugotovili so, da pri poučevanju različnih
vsebin iz področja matematike in fizike uporabljajo različne konstrukcijske zbirke z zelo podobnimi
lastnostmi. Zato izpostavijo, da pogrešajo neko bolj prilagodljivo modularno zbirko, ki bi bila v pomoč
tradicionalnim učnim procesom (Karim idr. 2015).
Poleg konstrukcijskih zbirk, ki vsebujejo gradnike za sestavo robotov, se za poučevanje robotike
uporabljajo tudi samostojne naprave, sestavni elementi in programska orodja, katerih uporaba ni
vezana izključno na področje robotike in so bolj vsestranski (Rihtaršič in Kocijančič 2012, Vandevelde
idr. 2013). Primer takega robotskega sestava lahko vidimo na desni strani slike 15. S takim pristopom
izdelave robotskega mehanizma je veliko več možnosti in kombinacij. Sestavne dele podobnih
robotskih sestavov so Vandevelde idr. (2013) razdelili v tri ključne kategorije: elektronika (krmilni
del), mehanika (konstrukcija robota) in računalništvo (programiranje procesov).
V nadaljevanju smo izpostavili nekaj možnosti pri izbiri: programskih orodij, krmilnikov in
konstrukcijskih elementov ter za vsako od skupin strnili nekaj bistvenih lastnosti.
Izbira programskega orodja je v veliki meri odvisna od izbire krmilnika. Pogosto se mikrokrmilniki
programirajo z nizkonivojskim programskim jezikom, kot je na primer C. Vendar je možnost izbire
programskih orodij in s tem programskih jezikov pri istem krmilniku kar pestra (Hilal idr. 2007,
Ruzzenente idr. 2012, Vandevelde idr. 2013, Karim idr. 2015). Balogh (2010) opozarja, da v nekaterih
programskih orodjih, kot je PBASIC, ne moremo izkoristiti vsega potenciala, ki ga mikrokrmilnik nudi.
Pogosto ta trditev velja tudi za grafična programska okolja kot so Scratch (skrajno levo zgoraj na sliki
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16), ArduBlock, Blocky (skrajno levo spodaj na sliki 16), NXT-G (levo na sliki 15), ROBO Pro (desno na
sliki 16). Ta okolja so pogosto namenjena mlajši populaciji uporabnikov, saj grafična programska
okolja za to starostno skupino prinašajo nekaj prednosti, kot so programsko okolje je bolj privlačnega
videza, uporabniku ni potrebno skrbeti za pravilnost programske kode in uporabniki, ki niso vešči
tipkanja, hitreje programirajo… (Leonardo 2013, Vandevelde idr. 2015).
Poleg teh možnosti se še vedno v velikem obsegu uporablja tradicionalna tekstovna programska
okolja, kot so BASCOM, Arduino IDE, MPLAB X IDE, AVR Studio, PyCharm … (Rihtaršič in Kocijančič
2012, Torroja idr. 2015), ki nudijo precej več možnosti. Nekatera nudijo tudi razhroščevanje (skrajno
desno na sliki 16 Torroja idr. 2015), ki nudi boljši vpogled v izvajanje programske kode in ima zato
veliko didaktično vrednost (Pounder 2014).

Slika 16: Različna programska okolja: Scratch (skrajno levo zgoraj), Blocky (skrajno levo spodaj) (Vandevelde idr. 2013),
LEGO NXT-G (levo) (Torok 2013), Fischertechnik ROBO Pro (desno) (ROBO Pro Software 2016)
in Arduino IDE v funkciji razhroščevanja (skrajno desno) (Torroja idr. 2015).

Izbira krmilnika je precej širša, kot jo izpostavi Vandevelde (2013) z le tremi možnostmi: Dwengo
Board, Arduino (Leonardo) in Raspbery Pi. Različice slednjih dveh so res najbolj razširjene in svetovni
splet ponuja precejšnje število uporabnikov. Le-ti so zelo pomembni, saj lahko do določene mere
prevzamejo funkcijo pomoči drugim uporabnikom, ki se v to področje šele uvajajo. Vendar možnosti
uporabe še zdaleč niso omejene le na te tri krmilnike. Tudi sami smo imeli dobre izkušnje z uporabo
podobnega krmilnika eProDas-Rob1 (Rihtaršič in Kocijančič 2012). Zgradba tega krmilnika je podobna
Arduino družini, le da vsebuje že vse potrebne sestavne dele za krmiljenje motorjev, medtem ko je
Arduino UNO (levo na sliki 17) potrebno opremiti z dodatkom za ta namen in je tako bolj modularno
usmerjen. Allan (2014) predstavi celo vrsto možnosti, ki jih v zadnjih letih ponuja trg. Tudi on jih
razvrsti v dve skupini:


Arduinu podobni in



bolj zmogljivi, kot na primer Raspberry Pi (na sredini slike 17).

Dodaja še, da bi odločitev morala biti dokaj preprosta:


Če uporabnik načrtuje delo z osnovnimi elementi elektronike, naj izbere krmilnik iz družine
Arduino (Arduino UNO, Arduino Nano, Arduino Mega, Arduino Leonardo) ali njemu podobne
krmilnike, na primer: TI LaunchPad, PICAXE-28X2, Wiring S, NetDuino, Parallax Propeller
ASC+…



Če uporabnik potrebuje hitrejše procesno delovanje, poganjanje obsežnejših operacijskih
sistemov, kot je Linux, pa naj se odloči za Raspberry Pi ali podobne računalnike sisteme na
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enem samem integriranem vezju, kot so: BeagleBone Black, pcDuino, Gizmo Board, Banana
Pi, Orange Pi, Udoo.
Omenimo naj tudi, da je bil glavni razlog za zasnovanje Raspberry Pi prav didaktični vpogled v
delovanje računalnika in podobnih elektronskih naprav. Eben Upton in Pete Lomas s sodelavci so
opazili, da mladina ne pozna več osnovnih principov delovanja vsakdanjih elektronskih naprav
(Pounder 2014). Zato so zasnovali Raspbery Pi tako, da ima uporabnik enostaven dostopen do
najnižjih nivojev

(angl.:

»low-level«) vhodno-izhodnih enot,

t.j. posameznih priključkov

mikrokrmilnika. Na tak način lahko enostavno vključimo svetlečo diodo na nekem izhodnem
priključku kor primer začetnega programa »pozdravljen svet« (ang.: »Hello World«) (Pounder 2014).

Slika 17: Primer dveh najbolj popularnih krmilnih naprav. Arduino na levi (Arduino UNO 2016),
Raspberry Pi na sredini (Upton 2015) in eProDas-Rob1 na desni (robotika v tehniki n.d. ).

Izbira mehanskih sestavnih delov je prav tako široka kot prejšnji dve kategoriji. Vandevelde idr.
(2013) omenjajo: MakeBlock (levo na sliki 18), OpenBeam in BitBeam, pri katerih gre za osnovne dele
konstrukcijskih nosilcev, zobnikov, gredi, ležajev, jermenskih gonil ... Ob tem naj omenimo, da večina
omenjenih proizvajalcev konstrukcijskih zbirk za poučevanje robotike ločeno ponuja tudi različne
konstrukcijske gradnike, vključno z gonili in pogonskimi sklopi (Fischertechnik Profi Products 2016).
Vendar si danes s cenovno dostopnimi 3D tiskalniki konstrukcijske elemente lahko tudi sami
natisnemo, kot je to prikazano na sredini slike 18 (Gonzalez-Gomez idr. 2012, Vandevelde idr. 2013,
Gyebi idr. 2015). Nekateri avtorji ponujajo prosto dostopne načrte (desno na sliki 18) za izdelavo
takih sestavnih elementov s 3D tiskalniki. (Feltl 2016).

Slika 18: MakeBlock konstrukcijski gradniki na levi (Wang 2016, Feltl 2016)

Lahko strnemo, da je možnosti pri izbiri učnih pripomočkov za poučevanje robotike za mladostnike
zares veliko. Strinjamo pa se lahko z ugotovitvijo Karima idr. (2015), da na tem področju ni neke bolj
univerzalne, modularne, konstrukcijske zbirke, ki bi bila v pomoč tudi tradicionalnim učnim
procesom. Prav tako lahko ugotovimo, da različni avtorji ocenijo konstrukcijske zbirke zelo različno,
kot je prikazano v tabeli 2. Tudi glede kriterijev si niso enotni. Ko opisujejo vsestranskost zbirke za
poučevanje robotike, je ta kriterij pogosto navezan zgolj na mehanski del robota, elektronske
33

elemente pa se v tej vsestranskosti zanemarjeni in se jih vrednoti le številčno. Zato bi veljalo tudi
elektronski del robota opredeliti s podobnimi kriteriji (vsestranskost, ponovna uporaba gradnikov,
modularnost in dostopnost). Poleg tehničnih kriterijev bi morali pri izbiri učne zbirke upoštevati
predvsem učne cilje, ki jih namerava učitelj izpolniti z učnim procesom. Kot poudarjata Altin in
Pedaste (2013), učni proces ne sme biti podrejen uporabljeni učni zbirki, kar se sedaj v praksi pogosto
dogaja.

2.4

MESTO ROBOTIKE V FORMALNEM IZOBRAŽEVANJU

V nekaterih učnih načrtih lahko vsebine iz robotike najdemo že zelo zgodaj, npr. v 2. razredu (starost
otrok je 7 – 8 let), kjer se otroci pričnejo igrati z učnimi zbirkami kot je LEGO WeDo (Berry 2014). V
tem procesu že spoznavajo senzorje, motorje, konstrukcijske elemente in programiranje. Vendar je
tako zgodnje uvajanje tega področja redko. Prav tako je redko pojavljanje področja robotike kot
samostojnega izobraževalnega procesa, ker je zaradi svoje interdisciplinarnosti, ki smo jo omenili že v
poglavju 2.1.2, pogosto vključeno v proces drugih predmetov, kot je bilo že omenjeno v poglavju 2.3.
Angleški primer nacionalnega učnega načrta (National curriculum 2014) je zgleden primer take
ureditve. Vsebine iz robotike lahko najdemo predvsem pri treh predmetih: naravoslovje (angl.
Science), načrtovanje in tehnologija (angl. Design and Technology) ter računalništvo (angl.
Computing). V tabeli 3 smo izpostavili nekaj učnih ciljev teh predmetov, ki so neposredno povezani z
vsebinami iz robotike, in jih opremili s podatkom o starosti otrok za kasnejšo primerjavo s slovenskim
učnim načrtom. Iz tabele 3 vidimo, da ima Anglija v svojem nacionalnem učnem načrtu vključenih kar
precej posameznih učnih ciljev, ki so povezani z vsebinami iz robotike. Vendar neposredne povezave
le-teh z namenom, da bi orientirali neko konstrukcijo v prostoru, v učnih ciljih ne najdemo. Zato je le
od posameznega učitelja odvisno, v kolikšni meri bo povezal te vsebine. Poleg tega so cilji zapisani
precej bolj splošno kot v slovenskih UN, kar daje učitelju še več avtonomije.
V nemškem učnem načrtu lahko najdemo te vsebine razporejene pri predmetu informatike, kjer je za
poglavje o logiki in robotiki predvidenih 28 šolskih ur vsako leto od 5. do 10. razreda na t.i. realki
(nem. Realschule) (Lehrplan PLUS 2016). Na to smer se vpisuje večina nemških otrok, starih med 10
in 16 let. Pomembnosti tega področja se zavedajo tudi v ZDA , kjer so leta 2010 predsednika celo s
pismom (Venkataraman idr. 2010) opozorili na problematiko o okrnjenem poučevanju STEM
področja za starostno skupino otrok od 5 do 18 let (K-12). Zato ZDA v zadnjih petih letih namenja
velika finančna sredstva izrecno za poučevanje STEM področja na vseh stopnjah šolskega sistema. V
letu 2016 so samo v ta namen predvideli 3 milijarde dolarjev z osredotočenimi cilji: podpirati več
STEM – usmerjenih srednjih šol (starostna skupina otrok od 14-18 let), povečati število STEM
učiteljev, izboljšati dodiplomske programe in povečanje investicij v raziskovalno delo na področju za
poučevanja STEM vsebin (Obama 2015). V Sloveniji na podobne težave v povezavi z naravoslovnotehničnimi vsebinami tudi opozarjajo (Kocijančič 2011), a so taki indici redki. Še posebej bi morali
izpostaviti kadrovski primanjkljaj OŠ učiteljev tehnike, ki se utegne pojaviti v naslednjih petih letih
(Polj Virtič idr. 2016), saj interes za ta poklic upada. Čeprav je bil šolski sistem pred kratkim celovito
ovrednoten (Krek in Metljak 2011), konkretnejših dejanj k izboljšanju situacije ne zaznamo.
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Tabela 3: Učni cilji v angleškem nacionalnem učnem načrtu, ki so neposredno povezani z vsebinami robotike (National curriculum 2014).
NARAVOSLOVJE
starost učencev

učni cilji predmeta

8-9 let

-

Sestaviti preprosto zaporedno električno vezje in poimenovati njegove osnovne sestavne dele, kot so
galvanski člen, žice, žarnica, stikalo, piskač.

-

Prepoznati, ali bo žarnica svetila ali ne, glede na to ali je del zaključenega električnega kroga ali ne.

-

Vedeti, da stikalo lahko sklene ali prekine električni krog in da to vpliva na delovanje žarnice v zaključenem
električnem krogu.

9-10 let

-

Izoblikovati bolj sistematično razumevanje o materialih, njihovih lastnostih v povezavi s snovjo iz
magnetizma v 3. r. in elektrike v 4. r.

10-11 let

-

Povezati svetilnost žarnice ali glasnost piskača s številom in napetostjo galvanskih členov v vezju.

-

Primerjati in navesti razloge za razlike v delovanju posameznih elementov na primer svetilnost žarnice,
glasnost piskača in pozicija stikala.

11-14 let

-

Prepoznati simbole električnih elementov v shemi.

-

Poznati, da je električni tok pretok električnega naboja, da ga merimo v amperih, da se sešteva ali deli na
stičiščih električnih povezav.

-

Poznati, da je razlika v električnem potencialu merjena v voltih. Prepoznati nazivno vrednost galvanskega
člena in žarnice. Poznati, da je električna upornost merjena v omih, kot razmerje električne napetosti in toka.

-

Poznati razliko v upornosti med prevodniki in izolatorji.

-

Poznati magnetni učinek električnega toka v elektromagnetu in enosmernem motorju.

NAČRTOVANJE IN TEHNOLOGIJA
starost učencev

učni cilji predmeta

5-7 let

-

Razumeti in znati uporabljati mehanizme, kot so vzvodi, drsniki, kolesa in osi v njihovih izdelkih.

7-11 let

-

Razumeti in v svojih izdelkih znati uporabljati mehanske sklope, kot so zobniška gonila, škripčevja, vzvodi,
odmični in ročični mehanizmi.

-

Razumeti in v svojih izdelkih znati uporabiti električne sisteme, kot je zaporedna vezava stikal, žarnic,
piskačev in motorjev.

11-14 let

-

Uporabiti znanje iz računalništva za programiranje, vzorčenje in krmiljenje njihovih izdelkov.

-

Znati izbirati in uporabljati orodja, tehnike, procese, stroje, vključno z računalniško podprto izdelavo.

-

Razumeti, kako lahko uporabijo tudi bolj napredne mehanske sisteme v svojih izdelkih ter kako vplivajo na
premike in obremenitve.

-

Razumeti, kako lahko v svojih izdelkih uporabijo tudi bolj napredna električna vezja, kot vhodne ali izhodne
naprave (npr. vezja za gretje, osvetlitev, ozvočenje in premike).

-

Uporabiti znanje iz računalništva in elektronike, da bi svoje izdelke opremili s pametnim sistemom, ki bi se
primerno odzval na vhodne spremenljivke (senzorje) in krmilil pogonske naprave na izhodih z uporabo
programabilnih naprav (npr. mikrokrmilnikov).

RAČUNALNIŠTVO
starost učencev

učni cilji predmeta

5-7 let

-

Razumeti, kaj so to algoritmi, kako se izvajajo kot program v digitalnih napravah, ter da se programski ukazi
izvajajo z izredno natančnostjo po nedvoumnih navodilih.

7-11 let

-

Ustvariti preprost program in znati iskati morebitne napake (razhroščevanje).

-

Z uporabo logičnega sklepanja znati napovedati delovanje enostavnih programov.

-

Načrtovati, napisati in znati razhroščevati programe z določenim ciljem za krmiljenje ali simuliranje fizičnih
sistemov.

-

Uporabljanje zaporedij, izborov in ponavljajočih se programskih ukazov. Delo s spremenljivkami in različnimi
oblikami vhodnih in izhodnih parametrov.

11-14 let

-

Z uporabo logičnega sklepanja razložiti delovanje algoritmov in odkriti ter znati popraviti napake v programu.

-

Znati uporabljati vsaj dva programska jezika, od katerih mora biti vsaj en tekstovni, za reševanje različnih
problemov.

-

Znati pravilno uporabljati podatkovne strukture, kot so seznami, tabele ali nizi.

-

Načrtovati in ustvariti program z uporabo procedur in funkcij.

-

Razumeti preproste logične operacije Boolove algebre (IN, ALI in NE) in poznati njihovo uporabo v električnih
vezjih in v programiranju.

-

Razumeti, kako lahko pretvorimo desetiška števila v binarni zapis in v takem zapisu izvesti nekaj preprostih
operacij, kot je seštevanje.
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2.4.1 Vključenost robotike v slovenski osnovnošolski izobraževalni sistem
Poučevanje vsebin s področja robotike je v slovenski učni načrt vključeno pri izbirnem predmetu
Robotika v tehniki. Nekaj učnih ciljev, ki so posredno povezani s tem področjem, lahko najdemo tudi
pri predmetih kot so Naravoslovje in tehnika, Fizika ter Tehnika in tehnologija, ki so obvezni za vse
učence. Podobno kot v angleškem učnem načrtu smo tudi te učne cilje izpostavili v tabeli 4. S
primerjavo obeh tabel lahko opazimo, da so v slovenskem učnem načrtu te vsebine večinoma
razporejene v starostno obdobje med 12 in 15 let, medtem ko so v angleškem učnem načrtu
enakomerneje vključene v daljše časovno obdobje.
V angleškem učnem načrtu se vsebine o elektriki, mehanizmih in programiranju predstavijo otrokom
že pri 7-8 letih in si tako že zelo zgodaj pričnejo pridobivati konkretno znanje, ki ga šele kasneje
nadgradijo z abstraktnim razmišljanjem. V slovenskem učnem načrtu je res, da je nekaj teh vsebin
predstavljenih otrokom starosti 9-10 let, vendar jih je zelo malo. Večinoma se te vsebine uvajajo pri
učencih starih od 12-13 let naprej, ko se od njih že pričakuje, da bodo zmožni abstraktnega
razmišljanja. Taka situacija ni najbolj primerna z vidika konstruktivizma, ki smo ga opisali v poglavju
2.2.2, saj bi si morali učenci prej pridobiti konkretne izkušnje na tem področju.
Poleg obveznih predmetov imajo učenci na voljo še nekaj izbirnih predmetov, kot so urejanje besedil,
računalniška omrežja, multimedija, elektrotehnika, elektronika z robotiko in robotika v tehniki, v
katerih najdemo nekaj vsebin, ki so posredno povezane z robotiko. Žal vsebine večine teh predmetov
niso postavljene v kontekst robotike, kot smo jo opredelili v poglavju 2.1, zato smo se v nadaljevanju
osredotočili le na predmet Robotika v tehniki, ki temu ustreza. Čeprav predmet Elektronika z robotiko
v svojem naslovu tudi vsebuje besedo »robotika«, je le-to zavajajoče, saj vsebine iz elektronike niso
postavljene v kontekst robotike. Tako je vloga tega predmeta usmerjena v elektroniko, ali kakor je
znapisano v samem UN: »Predmet je namenjen predvsem motivaciji učencev za nadaljnje
izobraževanja na področju elektronike in njene uporabe« (Pahor idr. 2005, str. 22).
Poleg teh predmetov se v formalnem izobraževanju vsebine iz robotike večkrat izvajajo tudi v okviru
interesnih dejavnosti, kot so priprave na tekmovanja (F.I.R.S.T. LEGO League, RoboBum …), in v obliki
dnevov dejavnosti. Dnevi dejavnosti so obvezen del OŠ programa UN, katerih namen je »omogočiti
učenkam in učencem utrjevanje in povezovanje znanja, pridobljenega pri posameznih predmetih in
predmetnih področjih, uporabljanje tega znanja in njegovo nadgrajevanje s praktičnim učenjem v
kontekstu medsebojnega sodelovanja in odzivanja na aktualne dogodke v ožjem in širšem družbenem
okolju« (Predmetnik osnovne šole 2014, str. 1). Dnevi dejavnosti so razdeljeni na 4 različne sklope:
kulturni dnevi, naravoslovni dnevi, športni dnevi in tehniški dnevi. Slednji sklop – tehniški dnevi - je
primerno okolje, v katerem učencem predstavimo področje robotike. Šole morajo v vsakem šolskem
letu organizirati več tehniških dni. V prvem triletju mora šola izvesti 3 tehniške dneve vsako leto, v
drugih dveh triletjih pa vsako leto po 4 tehniške dneve (Vidovič 2010, Predmetnik osnovne šole
2014). Tako so tehniški dnevi obvezen, a prilagodljiv del slovenskega UN in ga lahko izkoristimo tudi
za raziskovalno okolje izobraževalnega procesa robotike. (Rihtaršič in Kocijančič 2013).
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Tabela 4: Učni cilji iz slovenskega učnega načrta za redne predmete, ki so neposredno povezani z vsebinami iz robotike (Učni načrti 2016)
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA
starost otrok
9-10

10-11

učni cilji predmeta

-

Znajo dokazati, da nekatere snovi prevajajo električni tok, nekatere pa ne.

-

Znajo razložiti vlogo električnega stikala v električnem krogu.*

-

Znajo izdelati model električnega kroga.

-

Opisati dvigalo ali model dvigala in poimenovati posamezne dele.

-

Sestaviti model jermenskega gonila in naprave z jermenskim gonilom.

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA
starost otrok

operativni cilji predmeta

12-13

-

Rešujejo problem krmiljenja izbranega primera s konstruiranjem modela, ki omogoča spreminjanje smeri gibanja.

-

Opišejo sestavo in delovanje električnega kroga ter opredelijo vlogo in lastnosti osnovnih gradnikov.

-

Ugotovijo potrebne pogoje, da v električnem krogu teče električni tok.

-

Razložijo namen in delovanje stikala kot krmilni element v električnem krogu.

-

El. napetost razumejo in opišejo kot lastnost vira, da poganja el. tok, imen. enoto zanjo in opišejo nevarnosti el. toka.

-

Razložijo vlogo in pomen električnega motorja.

-

Povežejo smer vrtenja enosmernega električnega motorja s smerjo električnega toka.

-

Ugotovijo potrebo po zmanjševanju št. vrtljajev el. motorjev v napravah in za to uporabijo zobniško oz. polžasto gonilo.

-

Prestavno razmerje določijo na praktičnih primerih.

-

Razložijo potrebo, lastnosti in namen vezav več stikal v električnem krogu.

-

Narišejo sheme električnih vezij.

-

Uporabijo menjalno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja enosmernega elektromotorja.

-

Analizirajo (različna) vezja in dopolnijo preglednice logičnih stanj.

-

Konstruirajo in zgradijo model z uporabo spreminjanja smeri gibanja v eno oziroma drugo smer

13-14

operativni cilji predmeta
-

Proučijo vlogo gonil v strojih kot vezni sklop med motorjem in ostalimi deli stroja.

-

Opredelijo in razložijo vlogo osi, gredi, vrtišča in ležaja (kotalnega in drsnega) ter pojasnijo pomen maziv.

-

Na praktičnih primerih opredelijo sestavine gonil (zobniško, polžasto, verižno in ročično), jih analizirajo in opišejo
(poimenovanje, prestavno razmerje, smer vrtenja in sprememba števila vrtljajev).

-

Ugotovijo uporabnost gonil na strojih in napravah.

-

Opredelijo namen vhodnih in izhodnih funkcij računalnika ter primerjajo računalniško krmiljene naprave.

-

Ugotovijo vlogo računalnika pri krmiljenju delovnih procesov in naprav.

-

Razložijo princip delovanja sistema CAD/CAM.

FIZIKA
starost otrok

učni cilji predmeta

14-15

-

Opišejo električni tok kot usmerjeno gibanje električnega naboja.

-

Raziščejo ali so snovi električni prevodniki ali izolatorji.

-

Razložijo kratek stik.

-

Opišejo vlogo varovalke.

-

Izmerijo električni tok.

-

Prepoznajo različne učinke električnega toka.

-

Analizirajo učinke električnega toka in preproste primere uporabe.

-

Ugotovijo, da je napetost sposobnost izvira, da lahko poganja električni tok.

-

Raziščejo, da napetost izvora poganja električni tok skozi porabnik, kadar je električni krog sklenjen.

-

Samostojno izmerijo napetost na izvoru in napetost na porabniku (E).

-

Opišejo električni upor kot lastnost porabnikov.

-

S poskusom raziščejo in usvojijo Ohmov zakon (E).

-

Uporabijo enačbo za Ohmov zakon.

-

Ugotovijo, ali za izbrani upornik velja linearna odvisnost med napetostjo in tokom.

-

Prepoznajo vzporedno in zaporedno vezavo elementov v električnem krogu.

-

Ugotovijo, da več zaporedno vezanih porabnikov zmanjša tok skoznje, če so priključeni na isti izvor napetosti.

-

S poskusi raziščejo zak. el. toka skozi zap. vezane upornike in zak. porazdelitve napetosti na zap. vezanih upornikih.

-

Ugotovijo, da magnetna sila deluje med magneti, feromagnetnimi snovmi in vodniki, kadar skoznje teče električni tok.

-

Opišejo princip delovanja elektromotorja.

-

Argumentirajo bistveni vpliv elektromotorja na tehnološki razvoj in njihovo nepogrešljivost v sodobnih napravah.

* Učni cilj je izbirne narave in ga učitelj lahko obravnava, lahko pa tudi ne.
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3 ANALIZA POTREB IN MOŽNOSTI ZA IZVAJANJE UČNEGA NAČRTA
ZA IZBIRNI PREDMET ROBOTIKA V TEHNIKI
Predmet Robotika v tehniki (RvT) je v slovenski učni načrt (UN) vključen kot izbirni predmet in ga
učenci lahko izberejo v 8. oz. v 9. razredu le enkrat. Za izvajanje je namenjenih 35 ur, kar je enako eni
uri na teden. Ker je izvajanje pouka praktično naravnano, se pogosto izvaja v dveh zaporednih šolskih
urah skupaj, bodisi vsak drugi teden ali le eno polletje. V šolskem letu 2015/16 je izvajalo ta predmet
le 61 šol (od 452 OŠ z rednim programom), kar predstavlja 13,5 % vseh OŠ z rednim programom v
Sloveniji (Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo 2016). Odstotek učencev, ki so bili
vključeni v to izobraževanje, pa je še precej manjši. V omenjenem obdobju je ta predmet obiskovalo
736 učencev, kar predstavlja le nekaj več kot 4 % generacije3 (Statistični urad republike Slovenije
2016). Razlogov za nizek delež učencev pri tem izbirnem predmetu je več. Eden od njih je zagotovo
primerna opremljenost šole za izvajanje tega izbirnega predmeta, ki zahteva nadpovprečen finančni
vložek šole v nakup ustreznih didaktičnih pripomočkov. Tako se tudi slovenske osnovne šole,
podobno kot šole v tujini, spopadajo z dostopnostjo učnih zbirk, ki smo jo omenili že v poglavju 2.3.5
(Gyberi 2015). V obdobju od 2007 do 2011 se je z zbirko LEGO Mindstorms opremilo 42 šol (Bizaj
2013), vendar večina šol z le eno zbirko (n = 15). Le šest šol je nakupilo 5 ali več zbirk, s katerimi je po
nači oceni še možno solidno izpeljati učni proces predmeta RvT, kjer so učenci razporejeni v delo v
dvojicah ali izjemoma po trije učenci v skupini. Veliko slovenskih šol take opreme nima, zato tega
predmeta učencem niti ne more ponuditi. Ob tem bi si lahko zastavili tudi vprašanje o pravičnosti in
enakosti izobraževalnih možnosti, ki so posebej izpostavljene v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v
Republiki Sloveniji (Krek in Metljak 2011).

Slika 19: Število učencev, ki so izbrali tehniške predmete.

3

Pri izračunu smo upoštevali podatek, da je bilo v redni osnovnošolski program šolskega leta 2015/16
vključenih 51.867 učencev v zadnjem triletju (7., 8. in 9. razred) (Osnovnošolsko izobraževanje 2016). S tem
podatkom izračunamo povprečno število učencev v posameznem razredu zadnjega triletja – 17.289.
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Poleg tega težko sprejmemo očitek o finančnih zmožnostih šol, saj precejšen finančen vložek terjajo
tudi nekateri drugi izbirni predmeti, kot so Računalniška omrežja, Multimedija in Obdelava gradiv:
les, a se izvajajo v veliko večjem obsegu. Več kot polovica slovenskih šol te predmete izvaja vsako leto
z okoli 3.000 do 6.000 učenci na posamezen omenjeni predmet. Na sliki 19 je prikazano koliko
učencev je v obdobju zadnjih 12 let izbralo nekatere tehniške izbirne predmete, kot so Obdelava
gradiv: kovine, Obdelava gradiv: umetne snovi, Obdelava gradiv: les, Elektrotehnika, Elektronika z
robotiko in RvT (Podatki so pridobljeni na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.).
Drugi razlog za okrnjeno izvajanje predmeta RvT je usposobljenost učiteljev v osnovnih šolah, vendar
je to težje preverljiva domneva. Na ta problem je opozoril tudi Karmi (2015), in smo ga že izpostavili v
poglavju 2.3.3, na žalost pa imamo podobne izkušnje. Ko smo želeli raziskati učinke poučevanja pri
predmetu RvT, je veliko učiteljev odklonilo sodelovanje v raziskavi. Pri razpošiljanju prošnje za
sodelovanje in prvega dela vprašalnikov (priloga 8.2) nas je presenetil odziv učiteljice, ki poučuje
izbirni predmet RvT že dalj časa. V prilogi 8.3 pripenjamo njeno elektronsko sporočilo, v katerem je
kar nekaj trditev v nasprotju z veljavnim učnim načrtom za predmet RvT. Besedilo delno potrjuje
nepoznavanje tega področja, nakazuje pa tudi, da je učni proces podrejen učni zbirki, ki jo učitelj
uporablja, kar smo izpostavili v poglavju 2.3.4 (Altin in Pedaste 2013, Kušar in Rihtaršič 2012).
Zato smo pri oblikovanju našega učnega procesa najprej pregledali UN za predmet RvT in ugotovili,
katere vsebine bi moral učitelj obravnavati in katere učne cilje bi moral učitelj usvojiti z učenci. Na
podlagi teh ugotovitev smo z upoštevanjem učiteljevih potreb za izvajanje tega predmeta in na
podlagi naših izkušenj pri delu na tem področju skušali izoblikovati nekaj kriterijev za izbor učnih
gradiv in pripomočkov za učinkovitejše poučevanje robotike v tehniki.

3.1

ANALIZA UČNEGA NAČRTA ROBOTIKE V TEHNIKI

Učni načrt za RvT (priloga 8.4) opredeli predmet kot izredno interdisciplinaren. V njem prevladujejo
geometrija, strojni elementi, elektronika, računalništvo in tehnologija (priloga 8.4.1). Prav take
povezave smo že našteli in opisali v poglavju 2.3.3, kar kaže na usklajenost UN s smernicami, ki jih
najdemo tudi v drugih državah. V UN je zapisano, da je predlagano izvajanje predmeta v blok urah s
po dvema učencema v skupini. Znanje pa naj učitelj preverja na podlagi projektnih nalog, ki jih učenci
izvedejo med poukom. Ocena je sestavljena iz kriterijev o učenčevem znanju in spretnostih (priloga
8.4.2), v katere je vključeno:


sodelovanje v skupini



govorno, pisno in grafično sporazumevanje in delo po navodilih



uporaba opreme in orodja, telesna koordinacija, učinkovitost uporabe računalnika



razumevanje vloge posameznih sklopov modelov (mehanske konstrukcije, krmilja)
računalnika s programom



sprejemanje odločitev, načrtovanje, iskanje informacij, reševanje problemov in vrednotenje
rezultatov dela



kakovost izdelka, njegova svojskost in uporabljeni čas.
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Težavnost vsebin je razdeljena na tri ravni znanja:


minimalno znanje (MZ), ki je pogoj za napredovanje učenca, praviloma ga dosežejo vsi učenci
in učenke



temeljno znanje (TZ), ki ga doseže večina učencev in učenk



zahtevnejše znanje (ZZ), ki ga lahko dosežejo sposobnejši učenci in učenke.

Celoten katalog učnih ciljev (UC) iz vseh treh ravni težavnosti je zbran v prilogi 8.4.5. Nekatere UC in
operativne cilje (OC), ki jih najdemo v prilogi 8.4.3 iz UN predmeta RvT, smo poiskali v drugih učnih
načrtih za osnovnošolsko izobraževanje, kot so Tehnika in tehnologija, Elektronika z robotiko,
Elektrotehnika, Računalništvo, in jih tako klasificirali v svoja predmetna področja. Razporeditev teh
operativnih in učnih ciljev smo predstavili v tabeli 5.
Tabela 5: Klasifikacija operativnih in učnih ciljev predmeta robotika v tehniki glede na operativne in učne cilje v drugih učnih načrtih.

MZ.0.1

(konstruiranje)

tehnologija

Tehnika in

multimedija

6.r.

MZ.2.3

7.r.

MZ.3.2

X

MZ.4.1

6.r.

TZ.0.1

X

TZ.2.1

7.r

TZ.3.1*

X

TZ3.3*

X

7.r

X

TZ.4.1

7.r., 8.r.

TZ.5.1

X

TZ.0.1

X
X

ZZ.3.3

X

ZZ.6.2*

X

ZZ.6.3

X

ZZ.6.4*

X

OC.2.2

7.r

OC.2.3

7.r

OC.2.4

X

OC.2.5
OC.3.4

MEHANIKA

X

MZ.2.2

ZZ.3.2

omrežja in

računalniška

besedil,

urejanje

(elektrika)

tehnologija

RAČUNALNIŠTVO

Tehnika in

Elektrotehnika

cilji

robotiko

Operativni in učni

Elektronika z

ELEKTRONIKA

X
X

OC.4.1

7.r.

OC.6.3

X

OC.6.4

X

OC.6.5*

X

OC.6.7*

X

OC.6.11

X

* - učni cilj je sestavljen iz dveh ali več področij, vsaj en del smo našli v učnem načrtu drugega predmeta.
X – predmet se lahko izvaja v različnih razredih zadnjega triletja osnovne šole.

V UN za predmet RvT lahko na primer najdemo UC MZ.2.1: »sestavijo model robotskega podnožja, ki
ga poganja enosmerni motor z reduktorjem vrtljajev« in pripadajoči operativni cilj OC.2.2: »spoznajo
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vlogo reduktorja za zmanjševanje števila vrtljajev rotorja enosmernega motorja in ga uporabijo«.
Podoben UC lahko najdemo tudi v UN za predmeta Tehnika in tehnologija za 8. razred v poglavju
gonil: »na praktičnih primerih opredelijo sestavine gonil (zobniško, polžasto, verižno in ročično), jih
analizirajo in opišejo (poimenovanje, prestavno razmerje, smer vrtenja in sprememba števila
vrtljajev)«. Tako smo ta dva UC (MZ.2.1 in OC.2.2) uvrstili v področje mehanike. V področje
elektronike pa lahko uvrstimo UC MZ.3.2: »priključijo enosmerni motor na vir napetosti in vedo, kako
menjati smer vrtenja« (UN za predmet RvT), saj se enak UC pojavi v UN za Elektrotehniko : »ugotovijo
smer toka v električnem krogu«, kjer so predvidene dejavnosti učencev: »primerjajo posamezne
učinke električnega toka glede na zamenjavo priključkov baterije in ugotovijo, pri katerih učinkih je
smer toka prepoznavna«, podobno kot pri predmetu RvT (v prilogi DU.2.2). Vsebine, ki smo jih
opredelili kot področje računalništva se večinoma nanašajo na samo delo z računalnikom,
programiranje, uporabo vhodno/izhodnih enot, pretvorbo podatkov (desetiško, dvojiško, analogno,
digitalno).
Nekaj takih ciljev smo našli v UN za računalništvo (urejanje besedil, računalniška omrežja in
multimedija), na primer »v obravnavanem programu izbrati ustrezen, a poznan ukaz«, »izdelati in
spremeniti računalniški program z zanko in vejiščem«, »razložiti, zakaj ima računalnik več enot« in
»našteti različne načine zapisa podatkov«. Ostale OC in UC smo razvrstili po sorodnih področjih glede
na tabelo 5. Vse OC in UC (MZ, TZ in ZZ) smo razvrstili v prepletajoča se tri osnovna področja robotike
(elektronika, računalništvo in mehanika) in jih prikazali na sliki 20.

RAČUNALNIŠTVO
MZ.0.1 MZ.3.1 TZ.0.1

ELEKTRONIKA

TZ.4.4 TZ.5.1

MZ.2.4 MZ.3.2
TZ.3.1 TZ.3.3 ZZ.6.4 ZZ.6.2

MZ.2.3
TZ.2.1 TZ.2.3
TZ.3.2 TZ.3.4 TZ.4.3

OC.2.7 OC.3.2 OC.3.6 OC.6.2

ZZ.6.7 OC.3.1 OC.3.3
OC.3.5 OC.3.7

OC.6.10

OC.6.11 OC.6.12
MZ.1.1

OC.6.13

MZ.1.2 MZ.2.5 MZ.5.1 TZ.1.1

OC.2.8 OC.3.4
OC.6.1 OC.6.3

ZZ.3.3 ZZ.4.2 ZZ.6.6

OC.6.5 OC.6.6 OC.6.7

ZZ.3.2 ZZ.6.3 ZZ.6.5
OC.2.4 OC.2.5

ZZ.0.1 ZZ.2.1 ZZ.3.1

TZ.5.2 ZZ.5.3 ZZ.5.1 ZZ.5.2
ZZ.6.1 OC.1.1 OC.1.2 OC.1.3

OC.6.4 OC.6.8
OC.6.9

OC.1.4 OC.1.5 OC.3.8

TZ.2.2

OC.4.3 OC.5.1

OC.2.6

OC.5.2
OC.5.3
MZ.2.1
MZ.2.2 MZ.4.1
TZ.4.1 , TZ.4.2 , ZZ.4.1
OC.2.2 , OC.2.3 , OC.4.1 , OC.4.2
OC.4.4 , OC.4.5

MEHANIKA
Slika 20: Klasifikacija vseh učnih in operativnih ciljev predmeta Robotika v tehniki v posamezna področja.
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Prepletenost vsebin, ki je prikazana na sliki 20, še bolj poudari, kako interdisciplinaren je predmet
RvT. Tako lahko potrdimo, da UN upošteva integracijo elektronike, računalništva in mehanike na
smiseln način. Poleg vključujočih področij je UN za robotiko v tehniki skladen s tujimi smernicami tudi
glede učnega procesa. V poglavju 2.2.2 je predstavljeno, da je poučevanje robotike odlično
izobraževalno okolje za vključevanje konstrukcionističnih načel, ki jih je vpeljal že Papert. Tako lahko v
UN najdemo dejavnosti učencev (DU) za vsak zastavljen OC. Za OC.2.4: »ugotovijo, od česa je odvisna
smer vrtenja enosmernega motorja« je npr. predlagana DU.2.3: »priklopijo motor na napetostni vir in
ročno menjavajo polariteto priključkov«, iz česar lahko razumemo, da UN upošteva
konstrukcionistična načela, v katerih se učenec uči iz svojih spoznanj ob delu s konkretno vsebino.
Učnemu načrtu lahko očitamo nekoliko bolj ohlapno podane UC iz področja pisanja računalniškega
programa. Medtem, ko v UN za računalništvo – multimedija najdemo UC, ki zajemajo komentiranje
programske kode, programske zanke in programska vejišča, je v UN za RvT opredeljeno le, da:
»računalniško programiranje doseže stopnjo uporabe splošnega programskega jezika … « (ZZ.0.1).
Opozorimo lahko tudi na nekonsistentnost ali nejasnost glede obravnavanja vsebin iz elektronike. V
splošnih ciljih (SC.3) je zapisano, da: »učenci in učenke pri predmetu berejo, rišejo in sestavljajo sheme
električnih krmilj in razumejo njihovo delovanje«, medtem ko v nadaljevanju najdemo (priloga 8.4.4):
»… potenciometer, elektromagnet in digitalne čutilnike obravnavamo le na ravni njihovih funkcij, ne
razlagamo pa električnega delovanja«. Nato pa v katalogu znanj zasledimo TZ.2.3, TZ.3.1 in TZ.3.2, v
katerih je opisano, da »učenci razložijo delovanje, namen in vlogo teh naprav«. Glede na to, da nekaj
teh vsebin najdemo tudi v UN za Fiziko, na primer OC poglavja električni tok za 9. razred: »s poskusi
raziščejo zakonitosti električnega toka skozi zaporedno vezane upornike in zakonitosti porazdelitve
napetosti na zaporedno vezanih upornikih«, bi pri učnem procesu RvT veljalo razložiti tudi delovanje
preprostih senzorjev (delilnik napetosti – zaporedna vezava dveh elektronskih elementov) in od
učencev pričakovati razumevanje njihovega delovanja, saj gre za isto starostno skupino
mladostnikov.
V splošnem je UN za RvT dobro zasnovan. Sicer omenja nekoliko zastarelo opremo (računalniški
vmesniki) in bi ga veljalo posodobiti v smislu sodobnih krmilnikov, ki so v uvajanje vsebin iz robotike
vnesli mobilno robotiko in s tem večji motivacijski učinek. Vendar tehnologija na tem področju ostaja
nespremenjena in tako lahko ugotovimo, da je katalog znanja ustrezen in UC primerno razdeljeni v tri
težavnostne ravni: MZ, TZ, in ZZ, ki so razporejene v področje elektronike, računalništva in mehanike.

3.2

ANALIZA STANJA IN POTREB ZA IZVAJANJE UČNEGA NAČRTA ROBOTIKA V TEHNIKI

Pri pripravi učnih gradiv in pripomočkov za poučevanje predmeta Robotika v Tehniki (RvT) smo
upoštevali tudi potrebe in želje učiteljev in učiteljic (v nadaljevanju moška oblika samostalnika velja
za oba spola) kaj in kakšne lastnosti naj ta oprema vključuje. Da bi lahko ugotovili morebitna
odstopanja od učnega načrta, nas je zanimalo tudi, kako so predmet izvajali do sedaj, kako pridobijo
oceno učenca in katero opremo so uporabljali. V ta namen smo pripravili vprašalnik, ki ga lahko
najdete v prilogi 8.5. Vprašalnik je izpolnilo n = 39 učiteljev in n = 40 učiteljic. Večina je imela vsaj 21
ali več let delovnih izkušenj v izobraževanju (n = 32), ostali pa so bili enakomerno porazdeljeni med
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druga obdobja zaposlenosti v izobraževanju: n = 15 od 11 – 20 let, n = 16 od 6 do 10 let in n = 16 do 5
let.
Na vprašanje, če bi se udeležili seminarja iz robotike v tehniki, jih je kar 63 % odgovorilo pritrdilno. Ta
ugotovitev tudi sovpada z že omenjeno potrebo po takem dodatnem izobraževanju za učitelje, ki smo
jo izpostavili že v poglavju 2.3.3. Hkrati so učitelji pri pomembnosti različnih kriterijev za izvajanje teh
vsebin kot dva najbolj pomembna kriterija ocenili4:
a) dostopnost učne zbirke ( = 4,56) in
b) strokovno usposabljanje za učitelje s primeri dobre prakse ( = 4,39).
Med petimi kriteriji so na zadnje mesto uvrstili dostopnost učbenika in delovnega zvezka ( = 3,15).
Poleg tega je bilo kar n = 56 učiteljev (71 %) pripravljenih izvesti tehniški dan z vsebinami iz robotike,
če bi jim nudili ustrezno strokovno pomoč in ustrezno opremo. Ta rezultat nakazuje na naklonjenost
učiteljev za izvajanje teh vsebin. V zadnjih treh letih je predmet Robotika v tehniki (RvT) izvajalo

n = 23 vprašanih učiteljev (28 %). Ostali so za neizvajanje tega predmeta zopet najpogosteje navedli
že omenjena razloga:
a) da na šoli ni ustrezne opreme (51 %) in
b) da se ne čutijo ustrezno usposobljene (46 %).
V odgovorih tistih (n = 23), ki izvajajo predmet RvT, je mogoče zaslediti usklajenost izvajanja učnega
procesa z UN. Učitelje smo povprašali o njihovem splošnem mnenju glede vsebin predmeta RvT in
njegovi ureditvi v UN. Učitelji so lahko med petimi možnostmi:
a) nikakor se ne strinjam,
b) težko bi se strinjal s tem,
c) morda je res,
d) to je zelo verjetno in
e) popolnoma se strinjam,
izbirali, v kolikšni meri se strinjajo z neko trditvijo. Za potrebe izračunov povprečnih vrednosti in
porazdelitve mnenj smo odgovore točkovali z ocenami x od 1 do 5. Mnenja so simetrično
porazdeljena glede težavnosti UN ( = 2,8, s = 1,1) in razumljivosti vsebin v njem ( = 2,5, s = 1,1).
Strinjajo se, da je učencem snov dokaj zanimiva ( = 3,1, s = 1,0) in da predmet terja večji finančni
vložek šole ( = 4,1, s = 1,1). Pri izvajanju učnega procesa učitelji dajejo prednost aktivnim pristopom,
frontalne razlage vsebin je malo (1-3 ure od 35 predvidenih ur). Gradiva si morajo v večini primerov
izdelati sami ob pomoči priloženih gradiv in vsebin na spletu (64 %), redkeje uporabljajo le gradiva, ki
so priložena zbirkam in krmilnikom (27 %), izjemoma pa gradiv tudi ne uporabljajo (10 %). Oceno
sestavijo z opazovanjem učenčevega dela, ki vključuje delo v skupini, znanje iz programiranja,
funkcionalnost končnega izdelka — podobno, kot je to opredeljeno v UN. Z učenci se pogosto
udeležijo tudi raznih tekmovanj, 74 % vprašanih učiteljev, ki so predmet izvajali, vključuje učence v
tekmovanja. Najbolj priljubljeno tekmovanje je RoboBUM. Učitelji pri izvajanju tega predmeta
4

Med petimi kriteriji so učitelji lahko ocenili pomembnost posameznega kriterija z oceno od 1 do 5.
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(n = 22) in tisti, ki izvajajo interesne dejavnosti, povezane s tem predmetom (n = 3), tudi v Sloveniji
najpogosteje uporabljajo konstrukcijske zbirke:
a) LEGO Mindstorms (52 %),
b) Fischertechnik E-Tech (20 %) in
c) Fischertechnik Mehanika + Statika (20 %).
V nadaljevanju smo prosili učitelje, naj ocenijo te konstrukcijske zbirke po nekaterih kriterijih5, ki so
pomembni za učinkovito poučevanje vsebin robotike. Učitelji so lahko ocenili, kako dobro njihova
zbirka izpolnjuje nek kriterij z možnostmi, ki so prikazane v tabeli 6.
Tabela 6: Vrednotenje odgovorov po posameznih kriterijih.
Vrednotenje
Možne ocene kriterijev

(x)

Oznaka

Opomba

za n

Nepotrebno.

0

Zadovoljivo izpolnjuje.

1

n-

Poglavitna prednost te zbirke.

2

Tega ne morem opredeliti.

/

Ker kriterija ne morejo oceniti, odgovorov ne vključimo v izr. povp. .

n?

To zbirki primanjkuje

/

Ker ta kriterij zbirki primanjkuje in bi ga veljalo upoštevati pri izboru

n+

učnih pripomočkov, tudi teh odgovorov nismo vključili v .

Te odgovore smo ovrednotili s točkami od 0 do 2 in jih v tabeli 7 predstavili s povprečno oceno zbirke
glede na posamezen kriterij.
Tabela 7: Ocena različnih učnih zbirk
KRITERIJI

KONSTRUKCIJSKE ZIRKE

Ponovna uporaba
gradnikov

n+
nn?

Vsestranskost
(dopolnjevanje s
splošnimi komponentami)

n+
nn?

izpolnjevanje UN

n+
nn?
primernost za
tekmovanja

Dodatni kriteriji po
izboru učiteljev

n+
nn?

LEGO Mindstorms

FT E-Tech

(n = 13)

(n = 5)

(n = 5)

1,8 (n = 13)

1,4 (n = 5)

1,6 (n =5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2 (n = 9)

1,0 (n = 4)

0,5 (n = 2)

3

1

2

0

0

0

1

0

1

0,8 (n = 9)

1,3 (n = 4)

1,0 (n = 3)

3

0

1

0

0

0

1

1

1

1,5 (n = 13)

0,8 (n = 3)

1,0 (n = 2)

0

2

0

0

0

0

0

0

+ intuitivna uporaba*
- cena*
- navodila v tuj. jeziku

- cena

FT Mehanika +Statika

3
+ dostopnost
+ kreativnost
- cena*

— povprečna ocena, s katero so učitelji in učiteljice ocenili pomembnost kriterija za posamezno didaktično zbirko, x smo točkovali od 0
do 2, n – št. učiteljev, ki so odgovarjali v zvezi s posameznem krmilnikom, n+ — število učiteljev, ki menijo, da krmilniku to primanjkuje in bi
veljalo to dodati ali izpolniti ta kriterij, n- — število učiteljev, ki menijo, da kriterij ni pomemben, zato naj krmilnik tega ne vključuje, n? —
število učiteljev, ki kriterija niso mogli oceniti, krepko — parameter smo upoštevali v izoblikovanju kriterijev učne opreme.
5

Učitelji so imeli možnost tabelo dopolniti tudi s svojimi kriteriji, v kolikor so menili, da nekaterih nismo našteli.
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Poleg tega smo izpostavili število odgovorov, ki nakazujejo, da to zbirki primanjkuje, saj smo v
nadaljevanju raziskave posebej pozorni na ta podatek. Poleg teh možnosti, so se učitelji in učiteljice
lahko opredelili tudi, da »kriterija ne morejo opredeliti« ali da »zbirki primanjkuje« izpolnjevanje
določenega kriterija. Odgovorov slednjih dveh možnosti nismo upoštevali v izračunu povprečne
ocene. V tabeli 7 smo povzeli rezultate vseh štirih kriterijev, po katerih smo spraševali, in dodali še
nekaj kriterijev, na katere so opozorili učitelji in so povezani z dobrimi ali slabimi lastnostmi
konstrukcijskih zbirk. Rezultati tega vprašalnika sovpadajo z navedenimi rezultati raziskav, ki smo jih
predstavili v poglavju 2.3.
Otrokom so LEGO konstrukcijski elementi res bližje kot gradniki drugih proizvajalcev, saj jih LEGO
spremlja že od zgodnjega otroštva. Zaradi gradnikov, ki se kot »črne skrinjice« priključujejo na
krmilnik, je LEGO zbirka tudi bolj primerna za tekmovanja. Učenci tako zelo hitro sestavijo posamezne
gradnike med seboj in jim ni potrebno posvečati preveč pozornosti glede pravilne povezave in
nedelovanja zaradi njih, kar je pogost problem pri Fischertechnik gradnikih (vendar življenjski). Samo
z vsestranskostjo pa se ne moremo strinjati, saj je LEGO elemente precej težje povezovati z drugimi
napravami kot na primer Fischertechnik gradnike, čeprav so učitelji ocenili drugače. V vprašalniku
smo jih povprašali še o primerni ceni konstrukcijske zbirke in krmilnika za eno delovno mesto.
Ponudili smo jim štiri možnosti:
a) manj kot 100 €,
b) med 100 in 150 €,
c) med 150 € in 200 € ter
d) med 200 in 300 €.
Večinoma so izbrali možnost a) (55%) in še manjši delež (36%) možnost b), kar pa nikakor ni cenovni
razred konstrukcijskih zbirk LEGO Mindstorms, ki se v večini uporabljajo.
Podobno nas je zanimala tudi uporaba krmilnikov. Ker je le-ta pri nekaterih zbirkah pogojena s samo
konstrukcijsko zbirko, ni presenetljivo, da učitelji in učiteljice najpogosteje uporabljajo krmilnik LEGO
NXT (44 %). Opazili smo tudi, da si krmilnik eProDas-Rob1 po pogostosti uporabe deli 2. mesto s
komercialnim krmilnikom Fischertechnik ROBO Interface z deležem 16 %, nato pa sledita še LEGO
RCX (9 %) in Fischertechnik ROBO TX controller (4 %).
Začudeni smo lahko nad dvema odgovoroma, ki označujeta, da v razredu ne uporabljajo krmilnikov.
Podobno kot pri oceni kriterijev konstrukcijskih elementov so učitelji ocenili pomembnost kriterijev
za krmilnike (tabela 8). Odgovore smo točkovali enako, kot prikazuje tabela 6. Izkazalo se je, da so
učitelji kot najbolj vsestranski krmilnik za poučevanje RvT ocenili eProDas-Rob1, zato smo nadaljnji
razvoj didaktično ustreznih učnih pripomočkov zasnovali na lastnostih tega krmilnika. Učitelji so
ocenili, da omenjeni krmilnik izbrane kriterije izpolnjuje 70 %, medtem ko Fischertechnikov ROBO
Interface 56 % in oba LEGO krmilnika po 50 %. Prav tako je krmilnik eProDas-Rob1 dosegel najvišjo
oceno glede izpolnjevanja UN (

= 1,8 = 90 %). Vsi navedeni krmilniki omogočajo priključitve štirih

motorjev, kar so učitelji ocenili kot zadovoljivo. Izpostavili so, da uporabnikom LEGO NXT krmilnika
primanjkuje digitalnih vhodov in da je dobrodošel tudi LCD prikazovalnik.
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Tabela 8: Rezultati odgovorov o uporabi krmilnikov.
KRITERIJI

vsestranskost

št. digitalnih izhodov

št. analognih izhodov

št. digitalnih vhodov

št. analognih vhodov

LCD prikazovalnik

Tipke na krmilniku

Izpolnjevanje UN

Možnost digitalne
komunikacije

KRMILNIKI
eProDas-Rob1

(n = 11)

(n = 4)


n+

1,2 ( n = 5)

2,0 ( n = 3)

1,0 ( n = 1)

( n = 0)

4

0

1

1

n-

1

0

0

0

n?

2

1

2

1

1,0 ( n = 10)

1,3 ( n = 4)

1,0 ( n = 4)

1,0 ( n = 2)

n+

0

0

0

0

n-

0

0

0

0

n?

1

0

0

0

1,7 ( n = 6)

1,3 ( n = 3)

1,0 ( n = 4)

1,0 ( n = 1)

n+

2

1

0

0

n-

2

0

0

0

n?

3

0

0

1

1,0 ( n = 8)

1,3 ( n = 4)

1,0 ( n = 4)

1,0 ( n = 2)

n+

2

0

0

0

n-

0

0

0

0

n?

1

0

0

0

0,8 ( n = 5)

1,3 ( n = 3)

1,0 ( n = 4)

1,0 ( n = 1)

n+

3

1

0

0

n-

1

0

0

0

n?

3

0

0

1

1,0 ( n = 9)

1,3 ( n = 3)

2,0 ( n = 2)

1,0( n = 1)

n+

2

0

0

0

n-

0

0

0

0

n?

0

1

2

1













učiteljic

ROBO Interface
(n = 4)

LEGO RCX
(n = 2)

1,0 ( n = 11)

1,3 ( n = 4)

( n = 0)

1,0 ( n = 2)

n+

0

0

3

0

n-

1

0

0

0

n?

0

0

1

0

1,0 ( n = 7)

1,8 ( n = 4)

1,0 ( n = 3)

1,0 ( n = 2)

n+

3

0

0

0

n-

0

0

0

0

n?

1

0

1

0

1,3 ( n = 10)

1,0 ( n = 2)

1,0 ( n = 2)

( n = 0)

n+

0

1

0

0

n-

0

0

0

0

n?

1

1

2

2

+ cena

+ robustnost izdelave

+ omogoča meritve

+ zaščitenost pred nap.





Dodatni kriteriji po
izboru učiteljev in

Fischertechnik

LEGO NXT

- cena

- USB adapter

priključitvijo

- dodatno napajanje

- zanesljivost el. povezav

- cena
— povprečna ocena, s katero so učitelji in učiteljice ocenili pomembnost kriterija za posamezno didaktično zbirko, x smo točkovali od 0
do 2, n – št. učiteljev, ki so odgovarjali v zvezi s posameznim krmilnikom, n+ — število učiteljev, ki menijo, da krmilniku to primanjkuje in bi
veljalo to dodati ali izpolniti ta kriterij, n- — število učiteljev, ki menijo, da kriterij ni pomemben, zato naj krmilnik tega ne vključuje, n? —
število učiteljev, ki kriterija niso mogli oceniti, krepko — parameter smo upoštevali v izoblikovanju kriterijev učne opreme.

Zanimivi pa so odgovori glede analognih izhodov. Od 21 učiteljev, ki so ocenili omenjene krmilnike, se
je 5 učiteljev opredelilo, da so analogni izhodi nepotrebni (n = 2), ali da jih primanjkuje (n = 3). Ostalih
16 učiteljev je mnenja, da obstoječi krmilnik zadovoljivo ali celo odlično opravlja to funkcijo, čeprav
noben od naštetih krmilnikov analognih izhodov ne vključuje. Delež takega zmotnega prepričanja je
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precej visok (76 %), kar dokazuje, da uporaba nekega pripomočka ne pomeni razumevanja delovanja
le-tega. Prav tako je nesmiseln odgovor, da krmilnik ne potrebuje analognih vhodov (n- = 1). Četudi bi
lahko uporabljali le digitalne senzorje s pulzno-širinsko moduliranim izhodom ali s podatkovnimi
vodili, UN vključuje vsebine povezane z analognim vzorčenjem napetosti (TZ.3.3, TZ.3.4, ZZ.6.7,
OC.3.7) in jih razvrsti v temeljna znanja, saj jih pogosto srečujemo v vsakdanjem življenju. V
odgovorih, kamor so lahko predlagali še svoje kriterije, ki bi jih bilo vredno upoštevati so večkrat
izpostavili previsoke cene krmilnikov. Navajamo enega od predlogov, da naj tak krmilnik ne bi stal več
kot 30 €.
Čeprav različne krmilnike lahko programiramo v precej različnih programskih okoljih, kot je
predstavljeno v poglavju 2.3.5, se učitelji večinoma odločajo za uporabo priložene ali predlagane
programske opreme: LEGO Mindstorms (52 %), ROBOPro (20 %) in BASCOM-AVR (12 %). V tabelo 9
smo razvrstili kriterije, po katerih so učitelji ocenili primernost uporabe programskega okolja.
Podobno kot pri prejšnjih dveh vprašanjih so tudi tu ocenjevali, v kolikšni meri njihovo programsko
okolje izpolnjuje določene kriterije. Odgovore smo točkovali tako, kot smo točkovali v tabeli 6. Glede
na to, da imata grafični programski okolji LEGO Mindstorms in Robo PRO podobne rezultate, ki se
razlikujejo od besedilnega programskega okolja BASCOM-AVR, bi lahko sklepali, da učitelji nekoliko
več prednosti pripisujejo besedilnemu programiranju. Ocenijo ga kot okolje, ki nudi več možnosti
programiranja (verjetno zaradi uporabe zank, vejišč, spremenljivk), čeprav so možnosti v primerjavi z
grafičnimi orodji enake. Učitelji ocenjujejo, da besedilno programsko okolje nudi boljše možnosti za
uporabo znanja v drugih programskih okoljih.
Tabela 9: Rezultati odgovorov o uporabi programske opreme.
KRITERIJI

najrazličnejše možnosti

hitro in enostavno učenje

izvajanje UN

transfer znanja na druga programska
okolja

PROGRAMSKO OKOLJE
LEGO Mindstorms

Robo PRO

(n = 13)

(n = 5)

(n = 3)

1,1 (n = 12)

1,0 (n = 5)

1,7 (n = 3)

n+

1

1

0

n-

0

0

0

n?

1

0

0

1,7 (n = 13)

1,8 (n = 5)

2,0 (n = 3)

n+

0

0

0

n-

0

0

0

n?

0

0

0

1,0 (n = 12)

1,3 (n = 4)

1,3 (n = 3)

n+

0

0

0

n-

0

0

0

n?

1

1

0

1,1 (n = 8)

0,8 (n = 4)

1,7 (n = 3)

n+

0

1

0

n-

0

0

0

n?

5

1

0









Dodatni kriteriji po

BASCOM-AVR

+ razhroščevanje

izboru učiteljev

— povprečna ocena s katero so učitelji in učiteljice ocenili pomembnost kriterija za posamezno didaktično zbirko, n+ — število učiteljev, ki
menjo, da krmilniku to primanjkuje in bi veljalo to dodati ali izpolniti ta kriterij, n- — število učiteljev, ki menjo, da kriterij ni pomemben,
zato naj krmilnik tega ne vključuje, n? — število učiteljev, ki kriterija niso mogli oceniti, krepko — parameter smo upoštevali v izoblikovanju
kriterijev učne opreme.
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3.3

ANALIZA NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA

Tudi v Sloveniji so bila neformalna izobraževalna okolja pomemben del uvajanja vsebin iz robotike za
mladostnike. Omenimo naj predvsem dve pomembnosti teh izobraževalnih zvrsti:
a) najstnikom so omogočila celovitejši dostop do vsebin iz področja robotike in
b) pomembno testno okolje za didaktično stroko, ki se ukvarja s poučevanjem naravoslovnotehniškega področij.
Tudi sami smo imeli možnost organiziranja poletnih šol robotike in elektronike, v katerih smo si
pridobili pomembne izkušnje. Nekaj raziskav o učinkih poletnih šol, ki smo jih izvajali v letih 2011 in
2012, smo že objavili in poudarili raznolikost končnih izdelkov otrok (Rihtaršič idr. 2011). Prav tako
smo to vrsto izobraževanja izkoristili za preskus učne opreme, ki omogoča integracijo cenovno
ugodnih, splošno dobavljivih elementov in o rezultatih tudi poročali (Rihtaršič in Kocijančič 2012). V
slednjem prispevku smo izpostavili pomembnost učne opreme, ki omogoča spoznavanje in uporabo
najrazličnejših elektronskih elementov, naprav in enot krmilnega sistema, kar z obstoječo (najbolj
razširjeno) učno opremo ni mogoče ali pa je zelo oteženo. Poleg Fischertechnik konstrukcijskih zbirk,
kot so E-Tech, Mehanika + Statika in druge, smo v učni proces vključili tudi odprtostrojni krmilnik
eProDas-Rob1, splošno dobavljive elektronske naprave in druge elemente, kot so enosmerni motorji,
servomotor, LCD prikazovalnik, potenciometer, senzor razdalje, termistor, fotoupor, upor, svetleča
dioda ter vijaki in matice. Vsi ti sestavni gradniki so prikazani na sliki 21.

Slika 21: Dodatni, splošno dobavljivi sestavni gradniki, ki so bili vključeni v zbirko.

Pri učnem procesu smo v obeh primerih uporabljali podobna učna gradiva (Kozjek 2012, Rihtaršič
2012). Učni proces je vključeval navodila, po katerih so učenci sestavili mobilnega robota in ga
preskusili z vnaprej pripravljenimi programi. V nadaljevanju so učenci programe lahko spreminjali in
dopolnjevali ter na ta način preko aktivnega učnega procesa spoznavali programske zakonitosti. Nato
so mobilnega robota opremili s potrebnimi senzorji in raznimi konstrukcijskimi rešitvami ter na ta
način spoznali še elektronske in mehanske sklope. V zaključku so izdelali svoj model robotskega
mehanizma, zanj napisali poročilo in ga zadnji dan tudi predstavili svojim staršem in ostalim
udeležencem v publiki. Nekaj teh izdelkov lahko vidimo na sliki 22. Poleg samega učnega procesa so
bile v poletni šoli organizirane tudi druge družabne aktivnosti in z robotiko povezani ogledi.

48

Slika 22: Zaključni izdelki otrok iz poletne šole 2012: robotska roka (levo zgoraj),
sušilnik za roke (desno zgoraj), odcejalnik čajne vrečke (levo spodaj) in sortirnik kock (desno spodaj).

Poleg rezultatov, ki so objavljeni v že omenjenih prispevkih, smo v tabelo 10 strnili še nekaj
statistično značilnih učinkov iz poletnih šol iz leta 2011 in 2012. Obe poletni šoli sta trajali sedem dni.
Poletne šole leta 2011 se je udeležilo 10 učencev in 2 učenki, leta 2012 pa 9 učencev in 1 učenka iz
slovenskih šol, starih med 12 in 17 let. Učni proces je bil organiziran v dopoldanski (približno štiri
šolske ure) in popoldanski (tri šolske ure) del in je skupno obsegal približno toliko, kot je predvidenih
ur za izbirni predmet RvT — 35 šolskih ur. Učence smo testirali z vprašalnikom (priloga 8.2) pred
izvedbo poletne šole in takoj po njej. Rezultate v tabeli 10 smo pridobili na podlagi t-testa za
ponavljajoče vzorce (n = 20, en par vprašalnikov ni bil primerno izpolnjen), s čimer smo analizirali, ali
bi učenci znali uporabiti elektronske elemente, konstrukcijske sklope in vhodne ali izhodne funkcije
krmilnika. Vsak pravilen odgovor smo točkovali z 1 točko, napačnega pa z 0 točkami.
Tabela 10: Rezultati statistično značilnih učinkov udeležencev na poletni šoli robotike in elektronike (2011 in 2012).
učenec pozna kako in
zakaj se uporablja:

1

2

t

P1

d

koračni motor

0,05

0,24

0,19

0,33

2,61

0,009

0,62

servo-motor

0,05

0,62

0,57

0,40

6,61

0,000

2,12

žarnica

0,71

1,0

0,29

0,44

3,01

0,004

0,93

LCD prikazovalnik

0,14

0,93

0,79

0,25

14,2

0,000

3,80

svetlobni senzor

0,33

0,93

0,60

0,49

5,56

0,000

1,72

IR senzor razdalje

0,24

0,79

0,55

0,42

6,04

0,000

1,53

temperaturni senzor

0,48

0,71

0,24

0,58

1,87

0,038

0,52

digitalni vhod

0,48

0,19

0,14

0,23

2,83

0,005

0,55

analogni vhod

0,00

0,14

0,14

0,23

2,83

0,005

0,87

1

— povprečna vrednost rezultatov na pred-testu,

2

— povprečna vrednost rezultatov na po-testu,  — razlika aritmetičnih vrednosti,

— standardni odklon razlike rezultatov, t — vrednost t-testa, p1 — statistična značilnost (enosmerna), d — Cohenov d parameter
učinka.
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Predvidevali smo, da se bodo učenci v učnem procesu spoznali s temi vsebinami in bodo njihovi
rezultati boljši (

1

<

2),

zato smo pri izračunu statistične značilnosti upoštevali le verjetnost, ki jo

določa t-porazdelitev v območju večjih t vrednosti od vrednosti t, ki smo jo predstavili v tabeli 10 (t.i.
enosmerna statistična značilnost). Verjetnost, da bi se taka razlika v pred- in po-testu pojavila zaradi
nekega naključnega vpliva, je za vse naštete primere manjša od mejne vrednosti p = 0,05, ki je
splošno sprejeta v psiholoških analizah. Velikosti učinkov so zmerne ali celo velike, saj je učinek
Cohen d opredeljen kot:
a) d

0,20 — ni učinka,

b) 0,20 < d < 0,49 — majhen učinek,
c) 0,50 < d < 0,79 — zmeren učinek in
d) d > 0,80 — zelo velik učinek (Avsec 2012).
Poleg rezultatov, ki smo jih predstavili v tabeli 10, moramo omeniti, da se je znanje učencev izboljšalo
tudi glede nekaterih učnih ciljev predmeta RvT, ki so omenjeni v poglavju 3.13.2: MZ.2.4, OC.2.3, SC.3
in TZ.2.1. Le–te smo preverjali z vprašanji 11., 12. in 13. v vprašalniku iz priloge 8.2 in se navezujejo
na vpliv električnega toka, ki teče skozi enosmerni motor, na delovanje elektromotorja in na število
priključkov enosmernega motorja. Povprečni rezultat pri teh vprašanjih se je izboljšal iz
1,44) na

2

1

= 1,55 (s1 =

= 2,34 (s2 = 1,30), pri čemer je bilo možno doseči največ 3 točke (vsa tri vprašanja skupaj).

S Studentovim t-testom za ponavljajoče vzorce smo izračunali vrednost t(21) = 2,28 z enosmerno
statistično značilnostjo p1 = 0,017 < 0,05 in z zmerno velikostjo učinka d = 0,58. Poleg tega smo
ugotovili tudi statistično značilne rezultate (t(21) = 2,36, p1 = 0,014) na področju branja in risanja
električnih shem, kjer je bilo možnih največ 6 točk (

1

= 1,80, s1 = 1,90 in

2

= 2,98, s2 = 2,80), sicer z

manjšim do zmernim učinkom d = 0,49.
Glede na te rezultate lahko sklepamo, da bi bil tak učni proces primeren tudi za izvajanje predmeta
RvT, zlasti zato, ker omogoča integracijo vsebin iz elektronike v učni proces robotike, v katerem je
poučevanje teh vsebin okrnjeno.

3.4

DOLOČITEV KRITERIJEV ZA UPOŠTEVANJE IZBORA UČNIH PRIPOMOČKOV

Za oblikovanje modela poučevanja elektronike, programiranja in mehanike v robotiki za najstnike
smo izhajali iz rezultatov analiz, ki smo jih predstavili v predhodnih poglavjih in iz že objavljenih
rezultatov raziskav in ugotovitev tujih avtorjev, ki so opisane v poglavju 2.3. Osredotočili smo se
predvsem na izbor učnih pripomočkov (konstrukcijskih elementov in krmilnika), saj je učni proces
večinoma podrejen učnim pripomočkom, kot sta zapisala Altin in Pedaste (2013). Splošne kriterije
smo povzeli po Hillalu idr. (2007), ki smo jih še natančneje opredelili. Med kriterije smo uvrstili tudi
izpolnjevanje UN, v katerem smo upoštevali učne cilje (UC) in priporočila učiteljev:
1. Izpolnjevanje UN: Izbrana učna oprema mora omogočati izpolnjevanje čim več UC, ki so
zapisani v UN. Tako moramo pri izboru opreme upoštevati splošne cilje (SC) predmeta
RvT, na primer SC.3 (branje, risanje, sestavljaje električnih shem). Izpolnjevanje tega
kriterija ni učinkovito z uporabo že izdelanih sestavnih delov, kot sta pokazala Barker in
Ansorge (2007) z izračunom negativnih parametrov učinka (opisano v poglavju 2.3.3).
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Prav tako moramo upoštevati operativne cilje (OC), ki so zapisani v UN. Nekaterih ne
moremo izpolniti z učno zbirko LEGO Mindstorms, na kar so opozorili tudi učitelji. V tem
primeru bi izpostavili MZ.2.3, OC.2.3 in DU.2.2 (smer toka in smer vrtenja gredi motorja),
kjer potrebujemo enostaven dostop do ključnih priključkov motorja za predvideno delo.
2. Modularnost je kriterij, s katerim merimo obseg, do katerega se zbirka lahko razdeli v
ločene neodvisne uporabne komponente (Hillal idr. 2007). Ta kriterij je zelo pomemben,
ker je modularnost poleg tega, da vpliva tudi na ostale kriterije (vsestranskost, ponovna
uporaba gradnikov in dostopnost), pomembna tudi iz didaktičnega vidika. Omogoča
vpogled v sestavo naprave in konstrukcijskih sklopov. Ta kriterij pripomore k spoznavanju
vloge posameznih elementov in omogoča, da jih ne obravnavamo le na stopnji uporabe
»črnih skrinjic«, pač pa razložimo njihovo delovanje, na kar opozarjajo Resnick idr. (2000).
Pomembnost tega kriterija lahko podkrepimo še z rezultati, ki jih najdemo v prispevku
Barkerja in Ansorgea (2007). Čeprav so z učenci sestavljali mobilne robote, so uporabljali
reduktorje, ki so bili že vgrajeni v konstrukcijo motorja in se jih učenci niso zavedali. Učni
učinki s tega področja so bili zaradi tega negativni (r1 =- 0,15 in r2 = -0,17).
3. Ponovna uporaba gradnikov je kriterij, ki meri sposobnost zbirke za gradnjo različnih
konstrukcijskih rešitev in vnovično uporabo gradnikov v različnih konfiguracijah (Hillal idr.
2007). Ta kriterij ni pomemben samo zaradi ponovne uporabe gradnikov v smislu, da nam
ena zbirka lahko služi za več generacij, temveč skupaj z modularnostjo in vsestranskostjo
omogoča tudi iskanje rešitev nekega problema v različnih konfiguracijah. Ta proces je
pomemben za spodbujanje višjih kognitivnih procesov, kot so sinteza, analiza in
vrednotenje. Kriterij dobro izpolnjujeta obe najbolj pogosto uporabljeni zbirki za
poučevanje robotike (LEGO Mindstorms in Fischertechnik). Zato je rešitve potrebno iskati
v takih ali podobnih elementih, ki omogočajo razstavljive zveze. Tehnike, kot so:
vijačenje, lepljenje in spajkanje, bi zmanjševale učinek tega kriterija, zato smo se jim
izogibali.
4. Vsestranskost je kriterij, s katerim merimo prilagodljivost, ustreznost in možnosti zbirk in
njihovih gradnikov za gradnjo čim bolj raznolikih izdelkov (Hillal idr. 2007). Učitelji so
ocenili, da najpogosteje uporabljene učne zbirke ne izpolnjujejo tega kriterija v veliki meri
(tabela 7). Več kot četrtina učiteljev meni, da bi bilo potrebno to izboljšati. Na ta kriterij
vpliva tudi zmožnost zbirke za integracijo z elementi, ki so splošno dobavljivi. Poleg tega,
da so taki elementi in naprave cenejše in bolj dostopne, nudijo učencem spoznavanje
običajnih komponent, iz katerih so zgrajeni robotski sistemi. Kriterij vsestranskosti ni
omejen le na konstrukcijske elemente, pač pa ga moramo upoštevati tudi pri izbiri
krmilnika in programskega okolja. Vandevelde idr. (2013) so posebej izpostavili, da je
integracija splošno dobavljivih elementov z LEGO NXT krmilnikom otežena (kot smo
opisali v poglavju 2.3.3). Podoben rezultat smo dobili tudi z analizo odgovorov potreb
učiteljev, kjer je bila večina krmilnikov slabo ocenjena, z izjemo krmilnika eProDas-Rob1, s
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katerimi smo imeli zelo dobre izkušnje in v poglavju 3.3 pokazali nekaj rezultatov uporabe
take učne opreme. Glede tega kriterija moramo opredeliti še programsko okolje. Iz
rezultatov odgovorov, ki so jih podali učitelji, lahko sklepamo, da so učitelji bolj
naklonjeni besedilnim programskim okoljem. Pripisujejo jim nekaj več možnosti glede
uporabe spremenljivk, funkcij, podprogramov in predvsem menijo, da je pridobljeno
znanje programiranja bolj prenosljivo na druga področja programiranja.
5. Dostopnost je v Sloveniji najbolj odvisna od cene konstrukcijskih zbirk, gradnikov in
ostalih naprav in elementov. Slovenski učitelji ne navajajo kakih drugih razlogov, kot jih je
opisoval Gyberi (2015) za dežele v Afriki, kjer komercialne opreme niti ne morejo kupiti.
Vendar tudi če si šole lahko kako tako zbirko kupijo, njihova relatovno visoka cena vpliva
na sam učni proces, česar mogoče nebi predvidevali. Blikstein in Cavallo (2003) poročata,
da otroci stari od 10 do 14 let iz Brazilske šole Heliópolis niso želeli eksperimentirati z
zbirko prav zaradi njene visoke cene, saj so se zavedali, da zbirka stane toliko kot mesečni
dohodek njihovih staršev. Tudi slovenske šole so izredno finančno omejene. Zato učitelji
predlagajo, da naj bi bila cena take zbirke manj kot 100 €, kar je 3 – 4 krat manj, kot znaša
cena ene LEGO Mindstorms zbirke. Ker so te zbirke drage, so šole primorane združevati
učence v večje skupine in na ta način zmanjševati kvaliteto učnega procesa. Učitelji so
izpostavili tudi previsoke cene krmilnikov, a prejeli smo le en predlog za ceno 30 €.
Na podlagi teh kriterijev smo izbrali učno opremo ali pa smo jo po potrebi izdelali.

3.5

IZBIRA UČNE OPREME IN GRADIV

Pri izbiranju učne opreme smo se osredotočili na dve najbolj pogosto uporabljeni učni zbirki, saj jih
šole že imajo in s tem pomembno vplivata na kriterij dostopnosti. V magistrskem delu (Bizaj 2013)
avtor našteje 14 učnih ciljev, ki so opredeljeni v UN (SC, OC, MZ, TZ, ZZ) in jih je mogoče izpolniti z
zbirko LEGO Mindstorms. Ta podatek zagotovo ne govori v prid kriterija o izpolnjevanju UN, saj je
vseh UC, ki so zapisani v UN kar 99. Čeprav se je v zadnjih letih kar nekaj šol na novo opremilo z
zbirko LEGO Mindstorms (42 OŠ v obdobju od 2007 do 2011), je veliko OŠ opremljenih s
konstrukcijskimi elementi proizvajalca Fischertechnik iz starejšega obdobja. V letu 2007 so bile vse OŠ
pozvane s strani Ministrstva za šolstvo in šport (MŠŠ) z dopisom o sofinanciranju nakupa
konstrukcijskih zbirk Fischertechnik (Škrinjar 2007). Šole so lahko uveljavile nakup šestih zbirk E-Tech
in šestih zbirk Mehanika + Statika. Ob tem naj spomnimo, da tako pozitivnega odnosa do
Fischertechnik gradnikov ni zavzelo le MŠŠ v Sloveniji, pač pa tudi nacionalna akademija za inženiring
v Združenih državah Amerike, kjer so v pregledu inženirskega izobraževanja mladostnikov (National
Academy of Engineering 2009) zapisali priporočilo: naj bodo otrokom predstavljene »različne vrste
Fischertechnik gradnikov (ki so bolj izpopolnjeni od LEGO gradnikov), kako jih lahko uporabljamo in
kako jih sestavljamo«. Besedna zveza »bolj izpopolnjeni« ne določa, v kolikšni meri gradniki
izpolnjujejo zastavljene učne cilje in zbirki se ne razlikujeta v konstruktorskih elementih iz področja
mehanike, kot so osi, gredi, zobniki, verižna gonila in drugo. Bistvene razlike lahko zaznamo prav na
področju elektronike, zato si na primeru elektromotorja in senzorjev poglejmo razlike.
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3.5.1 Izbor elektromehanskih gradnikov
Fischertechnikov motor (t.i. S-motor), ki je vključen v zbirki E-Tech in Mehanika + Statika je navaden
enosmerni motor z nazivno napetostjo 9 V. Nameščen je v plastično ohišje, ki je prilagojeno za
spajanje s konstrukcijskimi gradniki. Gred motorja je opremljena s polžastim zobnikom, na zadnji
strani pa najdemo dva priključka s po tremi možnostmi priključitve (slika 23 levo).

Slika 23: Primerjava motorjev iz najbolj pogosto uporabljenih konstrukcijskih zbirk.
Levo Fischertechnik S-motor (Tillmetz 2016) in desno LEGO NXT motor (NXT User Guide 2006).

Tako oblikovan motor omogoča enostavno izpolnjevanje UC kot je OC.2.3, pri katerem morajo učenci
povezati motor z napetostnim virom, s čimer ugotavljajo, od česa je odvisna smer vrtenja gredi
motorja. Fischertechnik ponuja tudi druge motorje in servomotorje, vendar so dobavljivi v drugih
zbirkah ali v ločeni prodaji.
Motor, ki ga najdemo v zbirki LEGO Mindstorms (slika 23 desno) pa po funkcionalnosti spada med
servomotorje, saj omogoča regulacijo relativne kotne orientacije in hitrosti vrtenja. LEGO sicer
ponuja tudi navadne enosmerne motorje, vendar so ti dobavljivi v drugih zbirkah ali v ločeni ponudbi.
Poleg tega je v ohišje NXT servo-motorja vključen tudi zobniški reduktor s prestavnim razmerjem 48:1
in kotni odjemnik s prirastom za že omenjeno izvedbo regulacije (Saadi 2015). Zaradi take
konfiguracije lahko to napravo uporabljamo tudi kot senzor zasuka. Ohišje je prilagojeno za spajanje z
LEGO technik konstrukcijskimi gradniki, na zadnji strani pa lahko najdemo posebno NXT vtičnico s
šestimi priključki, podobno RJ-12 vtičnici. Uporaba takega motorja lahko učence vodi v napačna
spoznanja glede priključkov navadnega enosmernega motorja, vloge reduktorja, vloge smeri
električnega toka skozi motor … Menimo, da je prav to vzrok za negativne učinke v raziskavi (Barker
in Ansorge 2007) o uporabi gonil (r1 = -0,15 in r2 = -0,17) in pri vprašanju: »Rotacijski senzor deluje
kot ______________ na avtomobilu?« (r = -0,41). V magistrskem delu (Bizaj 2013) lahko v opisu te
naprave najdemo, da lahko napravi določimo tako položaj (najbrž je mišljeno orientacijo gredi) kot
hitrost vrtenja. Nobene od teh dveh lastnosti ne moremo neposredno nastaviti:
a) lahko spremljamo le relativni zasuk gredi motorja, a podatka o orientaciji ni mogoče
pridobiti,
b) hitrost vrtenja je odvisna od navora, s katerim je obremenjen motor in od električne moči, ki
jo dovaja krmilnik — s programom lahko neposredno krmilimo le povprečno električno moč.
Ker je v napravo vključenih več sklopov, je za razumevanje delovanja te naprave nujna podrobnejša
razlaga, kar izključuje proces izkustvenega učenja. Zato je očitek o uporabi »črnih skrinjic«, ki ga
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izpostavljajo Resnick idr. (2000), še kako na mestu. Poleg tega je s tem motorjem težko izpolniti UC
kot so: MZ.2.3, TZ.2.1, DU.2.2, DU.2.3 in OC.2.3, ki so povezani z vezavo motorja s stikali in
napetostnim virom, kjer učenci ugotavljajo, kako smer električnega toka vpliva na rotacijo gredi
motorja. Spomnimo, da so tudi učitelji najslabše ocenili konstrukcijsko zbirko LEGO Mindstorms za
izpolnjevanje UN.
Podobna situacija je tudi pri uporabi senzorjev. Če izhajamo iz zaključka analize UN RvT iz poglavja
3.1, naj bi učenci razumeli delovanje preprostih senzorjev, kot so senzor dotika, svetlobni senzor in
senzor zasuka. Vendar lahko ugotovimo, da je poučevanje takih vsebin oteženo z uporabo gradnikov,
ki jih najdemo v LEGO zbirkah, saj so ti že dokončno izdelani in pripravljeni za uporabo (zgoraj na sliki
24).

Slika 24: Primerjava senzorjev (NXT sensors 2013, Flot 2012)

Pri gradnikih Fischertechnik pa učenci lahko izkusijo sestavljanje senzorjev iz osnovnih elektronskih
gradnikov, kar nudi boljši vpogled v njihove sestavne dele. Elementi, ki so v učni proces vpeljani kot
»črne skrinjice«, seznanijo učence le z njihovo uporabo in jim ne nudijo možnosti eksperimentalnoraziskovalnega dela na tem področju. Učence lahko vodijo celo do napačnih zaključkov — zlasti v
učnem okolju, kjer prevladuje konstruktivistični pristop. Nekaj zmotnih zaključkov smo že izpostavili
glede servomotorja, ki ima vgrajen digitalni kotni odjemnik s prirastom, vendar celo v literaturi lahko
zasledimo napačne interpretacije v povezavi s senzorji. Na primer, Barker idr. (2013) pri opisu vsebin
iz poletne šole robotike eno od aktivnosti poimenujejo: »programiranje svetlobnega senzorja za
sledenje črti«, čeprav svetlobnega senzorja ne moremo programirati. Senzor je namreč elektronska
»naprava, katere namen je merjenje fizikalnih količin, kot so svetloba, zvok, tlak, temperatura ali
jakost magnetnega polja ... Ima električni izhod (s spremenljivim potencialom ali tokom), ki se
spreminja glede na fizikalne spremembe.« (Bishop 2001). Tako z uporabo osnovnih gradnikov nudimo
boljši vpogled v delovanje senzorjev, kar pripomore k boljšemu razumevanju delovanja le-teh in je
izpostavljeno v UN s SC.3. Poleg tega ti elementi omogočajo izpolnjevanje UC, kot sta TZ.2.1 in TZ.3.4,
kar z LEGO gradniki ni mogoče. Glede kriterijev dostopnost in vsestranskost moramo omeniti tudi, da
gradnike Fischertechnik lahko enostavno integriramo s splošnimi elektronskimi gradniki, kot so upori,
diode, termistorji, potenciometri (prikazano na sliki 24 desno spodaj). To bistveno bolje izpolnjuje ta
dva kriterija, saj na enostaven in poceni način zbirko lahko dopolnimo z najrazličnejšimi elementi.
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3.5.2 Izbor krmilnika
Glede na izbor dosedanjih gradnikov so se zožile tudi možnosti uporabe pestre palete krmilnikov.
Uporaba LEGO NXT krmilnika ne bi bila smiselna, ker bi bila njegova integracija z izbranimi gradniki
preveč otežena. Naši zaključki so identični, kot so jih podali Vandevelde idr. (2013) in smo jih
izpostavili že v poglavju 2.3.5. Poleg tega verjamemo, da uporaba »črnih skrinjic« ni dobra didaktična
rešitev za učni proces, ne glede na to, kako praktična je za uporabo, in se pridružujemo mnenju
Resnik idr. (2000), ki so to že izpostavili. Pravzaprav smo bili v tem kontekstu celo začudeni nad
odgovori učiteljev, ki so pri ocenjevanju krmilnika glede analognega izhoda podali napačne odgovore.
Krmilnik LEGO NXT analognih izhodov namreč ne vsebuje, temveč so vsi izhodi, ki so namenjeni
krmiljenju motorjev, digitalni z možnostjo pulzno-širinske modulacije. Uporabnik res ne more vedeti,
kako je krmiljena moč motorja, saj jo v programu LEGO NXT-G nastavimo v ikoni za zagon motorjev
od 0 do 100. Tako kar 63% (7 od 11) učiteljev ni znalo podati odgovora o smiselnosti analognih
izhodov krmilnika, 4 učitelji so se celo odločili, da zadovoljivo opravlja svojo funkcionalnost.
Zato smo v izbor vključili le krmilnike, ki niso vezani na določeno zbirko in so namenjeni splošni
uporabi, kot na primer Arduino Uno, RaspberryPi, Atmel® XMEGA-A1 Xplained in eProDas-Rob1.
Sprva smo se odločili za uporabo krmilnika eProDas-Rob1, saj smo imeli dobre izkušnje z njegovo
uporabo iz številnih poletnih šol. Nekaj teh rezultatov smo že predstavili v poglavju 3.3. Med
omenjenimi krmilniki izstopa Raspberry Pi, ki smo ga omenili tudi v pregledu učne opreme v poglavju
2.3.5. Zaradi podobnih razlogov, ki jih omenja Allan (2014) smo se tudi mi odločili, da Raspberry Pi ni
ustrezen krmilnik za naš primer, saj nismo potrebovali bolj naprednih funkcij, ki jih ponujajo različni
operacijski sistemi. Poleg tega je Raspberry Pi nekoliko dražji od omenjenih osem-bitnih krmilnikov in
smo v tem primeru žrtvovali nekaj vsestranskosti v dobrobit dostopnosti.
Večjo dilemo sta predstavljala krmilnika Arduino Uno in Atmel® XMEGA-A1 Xplained. Glede
dostopnosti (v tedanji situaciji kitajski trg še ni ponujal zelo ugodnih rešitev) sta bila krmilnika
izenačena, vendar ima Arduino Uno veliko večjo podporo ljudi, ki se ljubiteljsko ukvarja s tem
področjem. Če v spletni brskalnik vpišemo imeni omenjenih krmilnikov, najdemo kar 5.160.000
zadetkov za Arduino Uno, medtem ko je teh za XMEGA-A1 Xplained le 7.5006. Tega ne gre zanemariti,
saj je splet odlična priložnost za informalno obliko izobraževanja, s katero omogočimo mladostnikom,
da se razvijajo v tej smeri tudi po zaključenem neformalnem ali formalnem izobraževanju. Po drugi
strani krmilnik XMEGA-A1 Xplained za enako ceno nudi veliko več. Na njem najdemo kar 8 tipk,
senzor za temperaturo, senzor za osvetljenost, dodaten pomnilnik (8MB), zvočnik in kar nas je najbolj
pritegnilo še digitalno-analogni pretvornik. Predvsem smo želeli izpolniti še UC, ki so povezani z
analognim izhodom (OC.6.12, ZZ.6.2 in ZZ.6.7). V ta namen smo izdelali razširitveni modul, ki se
priključi na krmilnik Atmel® XMEGA-A1 Xplained. Podrobnejši opis tega modula lahko najdemo v
prilogi 8.6. Vendar se za implementacijo tega krmilnika v učni proces nismo odločili, saj se je v
testnem obdobju pokazalo nekaj pomanjlkjivosti. Ker ima mikrokrmilnik ATxmega128 nekoliko
kompleksnejšo strukturo od 8-bitnih mikrokrmilnikov, je tudi programiranje nekoliko bolj zapleteno
in bi bilo potrebno uporabljati funkcije že za določitev izhodnega priključka v stanje logične »1«.
6

Podatek smo preverili s spletnim iskalnikom Google, dne 23.8.2016
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Uporabi funkcij smo se želeli izogniti, saj je le-ta podobna uporabi »črnih skrinjic«, ki ne nudijo
vpogleda v dejanske procese.
Iz istega razloga se sprva nismo odločili za uporabo Arduino Uno krmilnika z obstoječim razširitvenim
modulom z močnostnimi izhodi za krmiljenje motorjev, ki je prikazan na sliki 25.

Slika 25: Arduino razširitveni modul za krmiljenje motorjev (Motor Shield 2016).

Izhode tega razširitvenega modula moramo krmiliti preko pomikalnega registra, za katerega zopet
uporabljamo programske funkcije. Poleg tega modulu primanjkuje nekaj funkcionalnosti, ki so jih na
splošno navedli tudi učitelji v anketi in smo jo izpostavili v poglavju 3.2:
a) možnost priključitve LCD prikazovalnika,
b) možnost uporabe nekaj tipk na krmilniku za interakcijo z uporabnikom in
c) enostavno priključevanje vhodnih signalov.
Tako smo za prve tri učne modele (UM) uporabljali krmilnik eProDas-Rob1. Kasneje smo se na podlagi
analiz rezultatov UM, izkušenj s testiranja XMEGA-A1 Xplained krmilnika ter s prihodom različic
Arduino Uno krmilnikov s kitajskega trga z neverjetno nizko ceno ($3) odločili za uporabo Arduino
Uno krmilnika. Razvili smo dodaten razširitveni modul z močnostnimi izhodi z možnostjo strojne
pulzno-širinske modulacije moči, s priključki za enostavno priključevanje motorjev, drugih porabnikov
in senzorjev, dvema tipkama, dodatnim razširitvenim priključkom za LCD ali katero drugo periferno
enoto ter priključki za servo-motorje. S tem smo v primerjavi s krmilnikom eProDas-Rob1 izboljšali
nekatere funkcije krmilnika, kot so:
a) pulzno-širinsko krmiljenje moči motorjev,
b) modularnost, saj lahko razširitveni modul zamenjamo s katerim drugim ter
c) zmanjšali stroške popravil, ob morebitni napačni uporabi krmilnika.
Podrobnejši opis razširitvenega modula je v prilogi 8.7.
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3.5.3 Izdelava gradiv
Ko smo imeli izbrane vse učne pripomočke, smo pričeli z izdelavo gradiv. Čeprav vsebina ni
neposredno odvisna od medija, ki podaja učno vsebino, smo preverili tudi sodobnejše možnosti, kot
so različni sistemi za upravljanje vsebine tečajev (angl. course management system — CMS). Vendar
se za platforme, kot Moodle, CourseSide, WebCT, Sakai idr. (Romero idr. 2008, Gibbons 2005) nismo
odločili, ker vsi ti sistemi potrebujejo strežniško mesto, ki pa ga nismo mogli zagotoviti. Zaradi enakih
razlogov se nismo odločili niti za katero od rešitev, ki sta bili v veliki meri podprti s strani Ministrstva
za izobraževanje, znanost in šport, kot sta exeCute2 in učna vsebina v obliki SCORM paketov (Kranjc
2012, Pesek 2012, Robotika v tehniki 2007 ). Poleg tega je Muller (2008) pokazal, da je vsebina, ki je
zbrana v besedilni ali slikovni obliki, lahko prav tako učinkovita, v nekaterih primerih celo bolj od
interaktivnih medijev. Zato smo se odločili za relativno klasičen način podajanja vsebine v obliki
spletne strani, opremljene s slikovnim gradivom in z možnostjo oblikovanja vsebine preko spletnega
brskalnika.

Slika 26: Primer gradiva (Rihtaršič 2015)

Tak način nam omogoča dokaj enostavno spreminjanje vsebine, možnost prikazovanja učne vsebine
iz lokalnega spomina na računalniku, ugodno rešitev za pripravo papirnate oblike gradiv. Omogoča
tudi nekaj dodatne funkcionalnosti, v kolikor bi (smo) jo potrebovali (vprašalniki, interaktivne
vsebine) v nadaljevanju raziskave. Primer vsebine lahko vidite na sliki 26. Sprva smo učitelju pripisali
vodilno vlogo in je tudi on podajal nekaj vsebin na tablo (električne sheme priključitve elementov,
razlago o smeri toka skozi motor …). V nadaljevanju smo poskušali izvajanje učnega procesa
preusmeriti bolj na posamezno skupino učencev in učitelju določili vlogo pomočnika tistim skupinam,
ki so počasneje napredovale. Zato nadaljnja gradiva v veliki meri upoštevajo konstruktivistična načela
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in didaktična priporočila Kolbovega izkustvenega učnega cikla (IUC). V teoretičnih izhodiščih smo jih
povzeli po številni avtorjih, kot so Piaget, Papert, Kolb, Resnick in Muller.
Pri izdelavi gradiv za sestavljanje konstrukcije robota amo se zgledovali op navodilih za sestavljanje, ki
so priložene LEGO zbirkam. Tako smo z računalniškim orodjem za 3D modeliranje (SketchUp 13.0.)
zmodelirali konstrukcijske elemente (nekaj smo jih našli tudi na spletu7) vključno s krmilnikom,
dodatnim razširitvenim modulom za močnostno krmiljenje in predstavili posamezne faze sestavljanja
(priloga 8.8 ) ali pa jih združili v video gradivo. Nekaj teh elementov lahko vidimo na sliki 27.

Slika 27: 3D gradniki za sestavo navideznega robotskega modela.

7

Veliko že zmodeliranih elementov lahko najdemo na: https://3dwarehouse.sketchup.com/. Ti elementi
vsebujejo veliko detajlov in lahko pomembno vplivajo na odzivnost programa pri rokovanju z modelom. Zato
smo večino elementov narisali sami z bistveno manj detajli. Spletni gradniki pa so nam služili le za vzorec, da
nam ni bilo potrebno meriti vseh dimenzij.
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4 MODELIRANJE
UČNEGA
PROCESSA
ZA
INTEGRIRANO
POUČEVANJE VSEBIN IZ ROBOTIKE ZA MLADOSTNIKE
Pri oblikovanju učnega modela (UM) za integrirano poučevanje elektronike, programiranja in
mehanike v robotiki za mladostnike smo zasnovali izvajanje učnega procesa z upoštevanjem učnih
ciljev (UC), ki so zapisani v učnem načrtu (UN) izbirnega predmeta Robotika v tehniki (RvT). Izbor
opreme je temeljil na kriterijih, ki smo jih opisali v poglavju 3.4., in na natančnejši analizi učnih
pripomočkov, ki smo jih opisali poglavju 3.5. Izdelati smo morali nova učna gradiva, ki so vključevala
UC predmeta RvT in upoštevala izbrano opremo. Učna gradiva niso vsebovala vseh UC, saj smo bili
glede izvajanja zelo omejeni. S temi iztočnicami smo oblikovali začetni UM #0, ki je predstavljal naš
izhodiščni položaj raziskave. Vse UM smo implementiralina tehniških dnevih (TD) v zadnjem triletju
osnovne šole. Učni proces (UP) je bil omejen na štiri šolske ure, saj je za celoten TD namenjeno le pet
šolskih. Temu času moramo odšteti še vsaj eno šolsko uro, ki smo jo potrebovali za izvajanje
testiranja (pred- in po-test) ter za pripravo in pospravljanje delovnega mesta. Po izvedbi TD smo
rezultate kvantitativno in kvalitativno analizirali. Na podlagi teh rezultatov smo lahko ustrezno
korigirali učne vsebine in tako izboljševali UM. Shema poteka nekega (X) procesa izboljšave UM je
prikazana na sliki 28.
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Slika 28: Shema poteka izboljšave učnega modela(UM #X+1).

Ta proces smo ponovili trikrat. V tabeli 11 smo strnili časovni potek modeliranja in izpostavili nekaj
ključnih spoznanj in modifikacij učnih gradiv in pripomočkov za vsak preizkušeni UM.
Tabela 11: Časovni potek modeliranja učnih modelov (UM) s ključnimi spoznanji in modifikacijami učnih gradiv in pripomočkov.
Različica
Časovni okvir izvedbe Poglavitna spoznanja
Modifikacije
modela

(št. učencev / št. šol)

UM#0

Feb. 2013

+ vsebina je za učence zanimiva,

+ izdelana video gradiva za sestavo,

mobilni

(26 / 2)

+ pozitivni rezultati pri izkustvenih nalogah,

+ vpeljava programskih funkcij name-

- težavno programiranje z nizkonivojskimi operacijami,

sto nizkonivojskih progr. ukazov,

- veliko napak pri sestavljanju mobilnega robota

+ vpeljava Kolbovega učnega cikla

robot

učnega gradiva

UM#1

Mar – Okt. 2013,

+ zmanjšana težavnost je poz. vplivala na splošen UP,

+ manj kompleksen model,

mobilni

Feb. 2014

- težave z učno opremo,

+ aktivnosti za test. učnih pripomoč.,

robot

(238/6)

- odsotnost branja navodil

+ dodatna sprotna vprašanja

UM#2

Nov. 2014 – Jan. 2015

- manjša motivacija učencev za delo

+ vrnitev na mobilni robot,

avtonomna

(97/5)

- napačni zaključki pri izkustvenega učnega cikla

+ interaktivna vpraš. za nadzor UP,

- težave z opremo

+ zamenjava krmilnika in učnih gradiv

zapornica
UM#3

Nov. 2015 – Feb. 2016

+ interaktivna povratna informacija

mobilni

(193/11)

+ vsestranskost in zanesljivost krmilnika

robot

+ gradiva za testiranje učnih pripomočkov
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Grafični prikaz celotnega procesa modeliranja UM za poučevanje robotike je prikazan na slika 29. Iz
katere lahko nazorno vidimo, kako smo določili kontrolne in eksperimentalne skupine, ki smo jih
upoštevali v analizah. Kontrolne in eksperimentalne skupine nismo imeli pri UM #0, ker je bil to naš
izhodiščni model. Na podlagi rezultatov iz pred- in po-testa smo izračunali Studentovo t statistiko in
izpostavili statistično značilne rezultate in učne učinke. Ti rezultati so koristili kot izhodišče za
oblikovanje izboljšav UM, pa tudi za primerjavo učnih učinkov izboljšanega UM.
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Slika 29: Raziskovalni proces razvoja modela za integrirano poučevanje vsebin iz robotike.

Časovno smo bili zelo omejeni, zato smo upravičeno pričakovali zelo majhne učinke. Če smo želeli
nekaj več časa nameniti eni učni enoti, smo morali skrajšati trajanje neke druge učne enote. Ta
sprememba se je odrazila tudi v analizah, tako z zmanjšano vrednostjo učnih učinkov druge učne
enote (manjši koeficient Choen d) kot z zmanjšano stopnjo statistične značilnosti rezultata (koeficient
p).
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Rezultate končnega modela integriranega poučevanja elektronike, programiranja in mehanike v
robotiki za mladostnike (poimenovali smo ga UM #3) smo primerjali tudi z rezultati drugih učnih
procesov poučevanja robotike. Rezultate po-testa iz UM #3 tistih učencev, ki se še nikoli niso srečali z
robotiko, smo primerjali z rezultati pred-testa tistih učencev, ki so že obiskovali izbirni predmet RvT.
Tako smo lahko ugotovili, če UM #3 prispeva k izboljšanju razumevanja vsebin iz robotike.
Poleg tega smo UM #3 implementirali tudi v skupino robotike na dveh poletnih šolah robotike in
elektronike leta 2015 in 2016. Ta izvedba UM #3 je bila naša edina možnost realizacije učnega
procesa, ki bi bil podoben izvedbi izbirnega predmeta RvT. S tem smo bistveno podaljšali čas izvedbe
in smo zato lahko natančneje ocenili učinke UM #3, ki bi jih imel, če bi ga učitelji vključili v
izobraževalni proces v celoti. Slika 30 podaja grafični prikaz tega eksperimenta.
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Slika 30: Primerjava učinkov UM #3 v daljši izvedbi poletne šole robotike in elektronike.

4.1

VPRAŠALNIKI IN TESTI ZNANJA

Vsebino vprašalnika lahko razdelimo na dva dela. Prvi del je bil namenjen splošnim vprašanjem, na
primer: kaj otroke veseli pri robotiki, česa ne marajo, s čim podobnim so se že ukvarjali … in so se
nekoliko razlikovali v pred- in po-vprašalniku (priloga 8.12, priloga 8.14, priloga 8.15, priloga 8.16). Ta
vprašanja smo v vprašalnike vključili zato, ker smo pričakovali, da se bodo rezultati znanja statistično
razlikovali med seboj in bi jih na ta način lahko ustrezno upoštevali pri analizi kovariance.
Drugi del vprašalnika smo vezali na znanje učencev o robotiki in tako preverili nekaj UC predmeta
RvT. V vprašalnik smo vključili 12 vprašanj, povezanih z vsebinami iz robotike. Iz rezultatov, ki jih
najdemo v raziskavah (izpostavili smo jih v poglavju 2.3), smo pričakovali pomanjkljivo znanje
predvsem s področja elektronike in računalništva. Zato smo občutljivost inštrumenta podredili
predvsem tema področjema in pripravili skoraj vsa vprašanja s teh dveh področij. S časoma
(predvsem po modelu #1) se je izkazalo, da je znanje učencev izrazito slabo tudi na področju gonil
(mehanike). Zato smo za potrebe nadaljnih raziskav vprašalnik spremenili tako, da je vseboval
vprašanja, ki so bolj enakomerno pokrivala vsa tri področja. Hkrati smo pazili, da smo za potrebe te
raziskave nekaj vprašanj obdržali enakih, če bi se nadaljnje delo odrazilo v dobrh rezultatih.
Pri sestavi testnih vprašanj smo se zgledovali po oblikovanju testne baterije za merjenje tehnološke
pismenosti (Avsec 2012), kjer je zanesljivost sorazmerno visoka (Crombach  = 0,71). Tako smo tudi
mi sestavili precej vprašanj tako, da ponujeni odgovori vsebujejo več pravilnih ali delno pravilnih
odgovorov in mora učenec izkazati dobršno mero razmisleka pri iskanju smiselno najbolj pravilnega
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odgovora. S tem načinom nekoliko zmanjšamo verjetnost, da bo učenec izbral pravilen odgovor na
podlagi izločanja drugih. Primere enega takega vprašanja ponazarja tabela Primer vprašanja testne
postavke znanja s samimi delno-/pravilnimi odgovori.
Tabela 11: Primer vprašanja testne postavke znanja s samimi delno-/pravilnimi odgovori.
Programske zanke s povratnim delovanjem uporabljamo takrat, ko želimo...

Točkovanje

a. da se program izvede več kot enkrat.

0

b. stalno opazovati odziv senzorja, da lahko robot smiselno izvede neko operacijo.

+1

c. da se robotski mehanizem ali robot vrne na začetno pozicijo.

0

d. da se nek del programa ponovi.

0

Vse testne postavke smo vrednotili tako, da smo pravilni odgovor točkovali s +1, vse ostale pa z 0.
Edino razliko v točkovanju smo naredili pri vprašanju o reduktorju. Vprašanji iz prvega in drugega
vprašalnika se nekoliko razlikujeta. V drugi različici tega vprašanja smo dopustili več možnih izbir, ne
le ene. Tako smo pravilne trditve ločili in zmanjšali možnost ugibanja pravilnega odgovora. Primer
obeh različic tega vprašanja je v tabeli 12. Med odgovore smo vključili tudi navor pogonske gredi,
čeprav te fizikalne količine UN ne omenja, saj se pojem navora v OŠ še ne obravnava. Vendar, ker je
uporaba reduktorja v praksi vezana ravno na zagotavljanje navora, smo to spremenljivko vključili v
vprašalnik. Termin »navor« smo zato poenostavili v »silo vrtenja«. Čeprav je tak termin v fizikalnem
pomenu netočen, menimo, da je za to starostno skupino otrok bolj razumljiv. Poleg tega smo to
vprašanje tudi drugače točkovali, saj smo z negativno vrednostjo točkovali napačen odgovor. Tako
smo omogočili zaznavanje napačnih spoznanj, ki so v učnih procesih izredno pomembna, saj
posamezniku otežujejo napredovanje in nadaljnji razvoj. Take situacije sprva nismo načrtovali, a se je
izkazala za dobro prakso. Tako lahko razumemo, da je poleg tega, da nekoga naučimo, kaj je prav,
tudi pomembno, da nekomu drugemu pomagamo razumeti, zakaj mora spremeniti obstoječe
napačne kognitivne konstrukte.

Tabela 12: Primerjava in točkovanje dveh nekoliko različnih vprašanj iz različnih vprašalnikov.
Pri prenosih gibanja robotske konstrukcije si večkrat pomagamo z reduktorjem. Z njim ...

Točkovanje

a. zamaknemo pogonsko gred za 90° in s tem pridobimo prostor za sestavljanje konstrukcije.

0

b. povečamo moč pogonske gredi in tako lažje premikamo robotsko konstrukcijo.

-1

c. zmanjšamo hitrost vrtenja pogonske gredi.

0

d. povečamo silo vrtenja in zmanjšamo hitrost vrtenja pogonske gredi.

+1

Kakšna je vloga reduktorja (obkroži pravilne trditve):
a. Zmanjša število vrtljajev.

+0,5

b. Poveča moč motorja.

-1

c. Poveča silo vrtenja.

+0,5

d. Je samozaporen.

0

Vse testne postavke obeh vprašalnikov, ki so merile znanje, so zbrane v tabeli 13. Opremili smo jih še
s pravilni odgovori in kodo, s katero smo zastopali posamezno vprašanje v nadaljnjih statističnih
analizah. Vsa vprašanja so bila enaka tako v pred- (številka pred vprašanjem brez oklepajev) kot v potestu znanja (številka pred vprašanjem v oklepajih).
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Tabela 13: Klasifikacija vprašanj iz testa znanja v obeh vprašalnikih.
UC v RvT Vprašalnik za #0, #1, #2
Vprašalnik za #3

koda

MZ.1.1

TIx01

MZ.1.1

8(10) Koliko krmilnih priključkov (žic) potrebuje

5(8) Koliko priključkov ima navadeni enosmerni

navaden enosmerni motor?

motor?

2

2

9(11) Pravilno nadaljuj naslednjo trditev. Navaden

TIx02

enosmerni motor potrebuje ...
b. 2 žici, po eni tok priteče v motor, po drugi pa
odteče,
MZ.2.4

10(12) Pravilno nadaljuj naslednjo trditev. »Motor

TIx03

bi najbolj smiselno priključili na ...
… dva digitalna izhoda, saj le tako lahko krmilimo
smer vrtenja motorja.
TZ.3.1

11(13) Pri robotiki večkrat uporabljamo digitalni

16(19) Pri robotiki večkrat uporabljamo digitalni

vhod, z njim lahko ...

vhod. Z njim lahko:

c. merimo signale analognih ali digitalnih senzorjev,

c. merimo signale analognih ali digitalnih senzorjev,

a je informacija lahko le v obliki logične 0 ali logične

a je informacija lahko le v obliki 1 ali 0.

TIx04

1
ZZ.0.1

MZ.2.3

12(14) Programske zanke s povratnim delovanjem

17(20) Programske zanke s povratnim delovanjem

uporabljamo takrat, ko želimo...

uporabljamo takrat, ko želimo...

b. stalno opazovati odziv senzorja, da lahko robot

b. stalno opazovati odziv senzorja, da lahko robot

smiselno izvede neko operacijo.

smiselno izvede neko operacijo,

13(15) Dopolnite naslednjo trditev: »Če tok teče

6(9) Kako smer toka vpliva na smer vrtenja gredi

_________, se gred motorja _______.«

motorja?

c. - od ene žice skozi motor proti drugi;

d. Če zamenjamo smer toka skozi motor, se bo tudi

- vrti v eno smer, če pa tok teče v drugo smer, pa se

smer vrtenja gredi spremenila.

TIx05

TIx06

bo gred vrtela v drugo smer.
TZ.2.1

14(16) Izberi katera shema priključitve motorja in

TIx07

vklopnega stikala je smiselna.
b. slika 1b, ker na ta način lahko vključimo stikalo in
tok steče skozi motorja.
TZ.3.3

15(17) Poznamo analogne in digitalne vhode. Z

TIx08

analognimi vhodi lahko...
c. izmerimo več različnih vrednosti, medtem ko z
digitalnim le dve.
TZ.4.1

ZZ.6.7

MZ.2.2

16(18) Pri prenosih gibanja robotske konstrukcije

12(15) Kakšna je vloga reduktorja (obkroži pravilne

si večkrat pomagamo z reduktorjem. Z njim ...

trditve):

d. povečamo silo vrtenja in zmanjšamo hitrost

a. Zmanjša število vrtljajev.

vrtenja pogonske gredi.

c. Poveča silo vrtenja.

17(19)

Pri

vzorčenju

signalov

uporabljamo

18(21)

Pri

vzorčenju

signalov

uporabljamo

analogno-digitalno pretvorbo. Z njo lahko ...

analogno-digitalno pretvorbo. Z njo lahko ...

b. spremenimo nek signal (npr. napetost) v

c. spremenimo napetost v določene številke, s

določene številke, s katerimi lahko programiramo.

katerimi lahko programiramo.

18(19)

Pri

nekaterih

problemih

premikanja

TIx09

TIx10

TIx11

robotske konstrukcije si lahko pomagamo s
polževim gonilom. Z njim ...
b. lahko preprečimo vrtenje v obratni smeri (od
konstrukcije k motorju), poleg tega zmanjšamo
hitrost vrtenja in povečamo silo vrtenja.
SC.3

19(21) Izberi katera shema pripada elektrotehniški

TIx12

shemi svetlobnega senzorja.
b. (shema delilnika napetosti s fotouporom in 1 k
uporom)
MZ.2.2

8(11) Razloži, kaj pomeni, da je polžasto gonilo
samozaporno.
(vprašanje odprtega tipa)
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TIx11a

SC.4

7(10) Nariši elektrotehniški simbol za foto-

TIx13

tranzistor.
(vprašanje odprtega tipa)
MZ.1.1

9(12) Za vsako od spodnjih vezav izberite, katera

TIx14

dioda sveti.
MZ.2.3,

9a(12a) Ali električni tok skozi motor teče?

SC.3

Odgovor utemelji.

TIx15

(vprašanje odprtega tipa)
MZ.1.1

9b(12b) Želimo, da električni tok skozi motor teče

TIx16

od priključka D2 k priključku D3. V kakšnih logičnih
stanjih morata biti digitalna izhoda D3 in D2?
D3 = 0 , D2 = 1
SC.3

10(13) Vezje, ki je na sliki smo zatemnili. Kako so

TIx17

se spremenile naslednje električne količine:
- napetost na foto-uporu se …
c. ne spremeni
- napetost na bateriji se …
c. ne spremeni
- tok skozi fotoupor se …
b. zmanjša
- tok skozi baterijo se ….
b. zmanjša
MZ.3.2,

11(14) Napišite, kaj je mogoče zaznavati s

A) TIx12

TZ.3.1,

spodnjimi senzorji (temperaturo, vlažnost, dotik,

B),C)  TIx12a

TZ.3.2,

tlak, osvetljenost, silo, zasuk, …).

TZ.3.4

A (delilnik napetost s foto-tranzistorjem in
uporom)
osvetljenost
B (menjalno stikalo/tipka, ki je priključeno na 5 V
in GND)
dotik
C (potenciometer, priključen na 5 V in GND)
zasuk, …

MZ.2.2

13(16) Kakšna je razlika med osjo in gredjo?

TIx18

c. Gred je obremenjena na zvij, osi pa na strig.
MZ.2.2

14(17) Kateri zobnik je gonilni in kolikšno je

TIx19

prestavno razmerje reduktorja na spodnji sliki.
b. Oranžni zobnik je gonilni. I = 28:11
SC.4

15(18) Na sliki imamo vzvodni mehanizem, kjer na

TIx20

mestu zelene puščice delujemo s silo 1N. Kolikšna
sila bo delovala na gumb tipke?
a. Večja.
ZZ.0.1

19(22) Opiši, kaj naredi sosednji program.

TIx21

(vprašanje odprtega tipa)
SC.4

20(23) Katera konstrukcija je bolj smiselna?

TIx22

Obremenjena bo s silo, ki jo predstavlja zelena
puščica. Utemelji, zakaj.
(vprašanje odprtega tipa)
ZZ.3.3,

21(24) Kdaj v programiranju uporabimo IF-stavek?

ZZ.0.1

d. Za izvrševanje ukazov le ob izpolnjenem pogoju.
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TIx23

Zanesljivost obeh vprašalnikov smo preverili z metodo notranje konsistentnosti in jo podali s
koeficientom Cronbach alfa (). Koeficient smo izračunali med vsemi testnimi postavkami znanja
posameznega vprašalnika. Pri prvem vprašalniku, ki smo ga uporabljali pri UM #0, UM #1 in UM #2
smo izmerili  = 0,61, kar je sprejemljiva vrednost tega koeficienta. V našem primeru bi lahko ta
koeficient bil tudi manjši, ker preverjamo tudi višje kognitivne sposobnosti, (Avsec 2012). Več
podatkov o samih postavkah je predstavljenih v tabeli 14.
Tabela 14: Statistični opis testnih postavk v prvem vprašalniku za UM #0, UM #1 in UM #2.
Testna
postavka

n

k

TIy01

0,69

0,46

287

0,50

TIy02

0,73

0,45

287

0,55

TIy03

0,34

0,47

287

0,24

TIy04

0,38

0,49

287

0,20

TIy05

0,28

0,45

287

0,20

TIy06

0,46

0,50

287

0,34

TIy07

0,41

0,49

287

0,31

TIy08

0,36

0,48

287

0,21

TIy091

-0,05

0,69

287

0,01

TIy10

0,39

0,49

287

0,19

TIy11

0,38

0,49

287

0,27

TIy12

0,44

0,50

287

0,24

– povprečna vrednost testne postavke, s – standardni odklon, n – velikost vzorca,

k – korelacijski koeficient s skupnim številom točk, 1 – pri testni postavki je zaloga
vrednosti x = {-1, 0, 1}, drugod x = {0, 1}

Pri drugem vprašalniku je koeficient Cronbach  = 0,45 nekoliko nižji, toda še vedno sprejemljiv glede
na to, da želimo z eksperimentom ugotoviti, katere učne aktivnosti spodbujajo višje kognitivne
stopnje razmišljanja. Statistični opis tudi teh testnih postavk smo zbrali v tabeli 15.
Tabela 15: Statistični opis testnih postavk v drugem vprašalniku za UM #3.
Testna postavka
n
k
TIy01

0,76

0,43

186

0,31

TIy04

0,43

0,50

186

0,16

TIy05

0,34

0,48

186

0,09

TIy06

0,66

0,48

186

0,35

TIy091

0,26

0,59

186

0,07

TIy10

0,30

0,42

186

0,13

TIx11a

0,05

0,22

186

0,30

TIy12

0,14

0,35

186

-0,16

TIx12a

0,05

0,14

186

0,20

TIx14

0,33

0,35

186

0,21

TIx15

0,19

0,40

186

0,05

TIx16

0,04

0,19

186

0,26

TIx17

0,20

0,23

186

0,12

TIx18

0,12

0,32

186

-0,01

TIx19

0,24

0,43

186

-0,13

TIx20

0,45

0,50

186

0,14

TIx21

0,05

0,17

186

0,33

TIx22

0,33

0,29

186

0,34

TIx23

0,49

0,50

186

0,25

– povprečna vrednost testne postavke, s – standardni odklon, n – velikost vzorca,
k – korelacijski koeficient s skupnim številom točk, 1 – pri testni postavki je zaloga
vrednosti x = {-1, 0, 1}, drugod x = {0, 1}
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Zanesljivost vprašalnika po času pa smo preverili s koeficientom notranje korelacije (ICC) med
postavkami skupno doseženih točk na pred-testu z doseženimi točkami na po-testu. Korelacijo med
številoma točk smo preverjali le pri tistih učencih, ki so že obiskovali RvT in so že imeli nekaj znanja iz
teh vsebin. Tako smo izračunali ICC = 0,59 (p = 0,000) na vzorcu n = 85 testov, kar pomeni, da je
vprašalnik zadovoljiv tudi v zanesljivosti po času (Avsec in Jamšek 2016).

4.2

STATISTIČNA ANALIZA PODATKOV

Statistično analizo učnega procesa lahko razdelimo na dva dela:
a) kvalitativno analizo samega učnega procesa (opažanja učitelja med izvajanjem) in
b) analizo pred- in po-vprašalnikov.
V kvalitativni analizi učnega procesa (alineja a) smo si kot izvajalci beležili ponavljajoče moteče
dejavnike in jih nato deskriptivno predstavili. V tem delu bi izpostavili predvsem dejavnike, kot so


število napak pri izgradnji robota,



težave z učno opremo,



splošno razpoloženje učencev in



pripravljenost za sodelovanje.

Analizo pred- in po-vprašalnikov (alineja b) pa zopet lahko razdelimo na dva dela:
1. V prvem delu smo analizirali, kakšne izkušnje iz področja robotike učenci že imajo. Ker so bila
nekatera vprašanja v tem sklopu odprtega tipa, na primer »Kaj ti je bilo najbolj všeč?« in
»Česa nisi maral?«, smo jih obdelali kvalitativno. Najprej smo odgovore ustrezno kodirali v
skupne podobne pojme in aktivnosti, kot so »programiranje«, »konstruiranje«,
»elektronika«, »branje navodil« itn., ter jih nato predstavili z deskriptivno analizo. Iz teh
rezultatov smo z analizo kovariance lahko določili, kaj učence motivira pri izvajanju vsebin iz
robotike in to skušali upoštevati v vsebini učnih gradiv.
2. V drugem delu analize vprašalnikov smo ovrednotili testne postavke, ki so se navezovale na
znanje učencev iz področja robotike in so preverjale učne cilje, ki jih lahko najdemo v učnem
načrtu predmeta RvT. Testne postavke v pred-testu smo označili s predpono TIx in ji dodali
zaporedno številko (oštevilčenje testnih postavk je predstavljeno tudi v tabeli 13 poglavja
4.1). Postavke iz po-testa pa smo označili s TIy in pripadajočo zaporedno številko. Za
primerjavo različnih modelov in njihovih učinkov na znanje smo za vsako testno postavko
izračunavali relativni prirast znanja, ki ga lahko izračunamo po enačbi 4.1 (Hake 1998)
(4.1)

kjer je g relativni prirast znanja, x1 – število točk na pred-testu, x2 – število točk na po-testu in

max – največje možno število točk.
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Tak način vrednotenja normalizira razliko, ki bi nastala na podlagi zbranih točk na pred-testu in do
neke mere že upošteva neenakost v predznanju (Szewczyk-Zakrzewska in Avsec 2016). Vendar
izračun v taki obliki ne daje ustrezno primerljivih rezultatov za primer, ko posameznik doseže na potestu manjše število točk (x1 > x2). Zato nekateri avtorji izpuščajo negativne rezultate (Colt idr. 2011),
kar v našem primeru ni dopustno, saj nas prav tako zanima, če učni proces morda povzroča negativne
učinke. Izračun prav tako nesorazmerno upošteva relativni prirast znanja takrat, ko je rezultat g = 0.
Nek posameznik namreč lahko ne napreduje, vendar to možnost ima (x1 = x2 < max), ali pa je dosegel
obakrat največje število točk (x1 = x2 = max) in njegovega napredka nismo mogli izmeriti oz. zaznati.
Zato smo enačbo 4.1, s katero smo izračunavali relativni prirast znanja za vsako testno postavko v
testu znanja postavili v štiri različne pogoje, kot to opisuje enačba 4.2

(4.2)

kjer poleg ostalih vrednosti, ki smo jih že omenili pri enačbi 4.1 nastopa tudi min – minimalna
vrednost, saj si posameznik pri TIx09 lahko prisluži tudi -1 s popolnoma napačnim odgovorom.
Rezultat enačbe 4.2 je lahko tudi nedefiniran (n.d. – ni definirano), saj napredka ni bilo mogoče
izmeriti in zato ti rezultati ne vplivajo na povprečni relativni prirast znanja določene testne postavke.
Razlike v učinkih različnih modelov za poučevanje robotike smo skušali dokazati z analizo kovariance,
a se je izkazalo, da se statistično značilni rezultati potrdijo le v analizi skupnih točk, ne pa za
posamezne postavke. Za nas so mnogo bolj kot splošen učinek posameznega modela pomembni
učinki posameznih učnih enot, saj le tako lahko določimo, katero učno enoto je potrebno spremeniti
ali dopolniti. Zato smo statistično analizo priredili tako, kot jo predlagajo nekateri avtorji. S
Studentovim t-testom parnih vzorcev najprej določimo statistično značilne rezultate med rezultati
pred-testa in po-testa, nato pa rezultate teh postavk komentiramo, navezujoč se na relativni prirast
znanja (Colt idr. 2011). Pri statistični značilnosti smo upoštevali prag p < 0,05, ki nakazuje verjetnost,
da bi do predstavljenega rezultata lahko prišlo naključno. Prag statistične značilnosti je že dobro
uveljavljen, saj se ga pri komentiranju statističnih rezultatov uporablja že skoraj stoletje (Fisher 1925,
Avsec 2012). Statistično značilnost v vseh primerih navajamo v dvosmerni obliki, čeprav pri vseh
rezultatih to morda ne bi bilo potrebno. Vseeno lahko zagovarjamo hipotezo, da vnaprej ne vemo z
gotovostjo, ali bodo rezultati res pozitivni, saj ima učni proces, v katerem si učenci sami izgrajujejo
znanje, lahko tudi negativne učinke.
V primerih, ko smo primerjali učne učinke le dveh zaporednih učnih modelov (UM) (npr. UM #1 in
UM #2), smo računali učinke z relativnim prirastom znanja (g) za vsako testno postavko posebej.
Poleg tega smo rezultatom dodali tudi Cohenov d koeficient učinka, ki nazorno opisuje razliko
porazdelitve med dvema vzorcema. Parameter podaja razliko med povprečnima vrednostima v enoti
skupnega standardnega odklona in ga lahko izračunamo z enačbo 4.3 (Avsec 2012):
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.

kjer sta

in

(4.3)

aritmetični sredini dveh statističnih vzorcev in je

njun skupni standardni od

klon, ki je definiran z enačbo 4.4:
(4.4)

.
Mera velikosti učinka d je opredeljena kot:
a) d ≤ 0,02 – ni učinka,
b) 0,02 < d < 0,49 – majhen učinek,
c) 0,50 < d < 0,079 – zmeren učinek in
d) d > 0,80 – velik učinek.

V primerih, ko smo primerjali odvisnost več spremenljivk (npr. kateri pogoji statistično značilno
vplivajo na splošno naklonjenost vsebinam iz robotike ali kakšne so razlike v celostnih učnih učinkih
med vsemi učnimi modeli), smo kot mero učinka uporabljali

. Učinek

lahko izračunamo s

statistiko variance ali kovariance po enačbi 4.5:

(4.5)

pri čemer je SSB varianca elementov (n) med vzorci (k) in SST varianca elementov vseh skupin. Učinek
deklariran kot:
a)

≤ 0,01 – ni učinka,

b) 0,01 <

< 0,05 – majhen učinek

c) 0,06 <

< 0,14 – zmeren učinek in

d)

4.3

> 0,14 –velik učinek (Avsec 2012).

UČNI MODEL #0

Celotno učno gradivo učnega modela, s katerim smo začeli to raziskavo, se je tekom izvajanja
nahajalo na spletni strani8 in je priloženo v prilogi 8.9. Poimenovali smo ga UM #0, ker v raziskavi
predstavlja izhodiščni položaj. Pri oblikovanju učne vsebine smo se osredotočali predvsem na
izpolnjevanje UC, ki so zapisani v UN predmeta RvT. Učni proces UM #0 je bil klasično zasnovan in je
učitelju dodeljeval veliko vlogo v smislu podajanja vsebin. Pogosto je učitelj podajal vsebino ustno, s
pomočjo gradiva, ali jo razlagal s pomočjo tabelne slike. Učenci so sledili tem navodilom in preskušali,
opazovali in reševali zastavljene naloge. Na tem mestu smo izpostavili le nekaj primerov vsebine
8

Spletna stran modela #0: https://sites.google.com/site/drtirobotika/izobrazevanje/mobilni-robot---td
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UM #0, ki smo jih kasneje spremenili ali dopolnili in jih postavili v kontekst učnih ciljev, iz katerih smo
izhajali pri oblikovanju učne vsebine:
1. Na začetku učne ure smo takoj začeli z izgradnjo mobilnega robota. Tako smo želeli izkoristiti
učenčevo radovednost in jo uporabiti kot motivacijski faktor. Otrokom smo razdelili gradivo
za sestavljanje mobilnega robota (priloga 8.8). S tem učnim procesom smo želeli izpolniti UC,
kot so SC.6, OC.2.1, OC.2.2 in PR.2.1, PR.4.1, TZ.4.1.
2. Nato smo predstavili osnove navodila za delo z razpoložljivo opremo in začeli z enostavnim
programiranjem (UC: PR.2.2, MZ.0.1), s katerim smo lahko krmilili stanje digitalnega izhoda.
Primer takega programa prikazuje slika 31.


Slika 31: Primer učnega gradiva pri uvajanju učencev v programiranje.

Na ta način smo izpolnili UC: PR.2.2, PR.3.2, PR.3.3.
3. Po nekaj vajah iz programiranja smo se posvetili priključitvi električnih motorjev, s čimer so si
učenci pridobivali nekaj ročnih spretnosti. Električno shemo priključitve motorjev na krmilnik
je učitelj narisal na tablo in jo komentiral tako, da so učenci lahko razumeli njen pomen. Tako
smo upoštevali UC SC.3, DU.2.4, MZ.2.4. Nato so učenci priključili motorje in preskusili
njihovo delovanje, kot je to napisano v navodilih (slika 32).

Slika 32: Učno gradivo modela #0 za priključitev levega pogonskega motorja.

4. Učenci so preskusili vse 4 kombinacije izhodnih stanj digitalnih priključkov C0 in C1 ter na
podlagi teh skupaj z učiteljem ugotavljali, kako vplivajo na napetostni potencial, smer
električnega toka in smer vrtenja gredi električnega motorja(UC: OC.2.5, OC.2.6, OC.6.10, ).
Te ugotovitve so si učenci tudi zapisali.
5. Vajo so ponovili še za desno kolo in nato začeli preskušati, kakšne so možnosti vožnje robota
glede na izhodna stanja digitalnih priključkov C0, C1, C2 in C3. Ugotoviti so morali, kako
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morajo nastaviti digitalna stanja teh izhodnih priključkov, da bo robot miroval, se gibal
naprej, nazaj, se obrnil na mestu v levo in v desno stran ter zavil v levo in desno naprej.
6. Nato so lahko po svojih željah programirali mobilnega robota tako, da je vozil po prostoru
(UC: DU.2.5, DU.2.6, TZ.0.1). Čas vožnje naprej ali zavijanja je bil le časovno določen z
enostavnim programskim ukazom časovne zakasnitve (npr.: Wait 2). Zato se je mobilni robot
tudi zaletel v predmete, ki so bili v njegovi okolici, kar naj bi spodbudilo učence k razmišljanju
o povratni zanki (SC.5, OC.3.1, MZ.3.1).
7. V nadaljevanju so učenci po navodilih učnega gradiva in učiteljeve električne sheme priključili
še tipko in s tem izpolnili nekaj učnih ciljev, ki jih najdemo v UN (OC.3.2, MZ.3.2, TZ.3.1).
Program je bil že napisan v učnih gradivih na spletu. Ko so ga preskusili (DU.3.3), so ga še
dopolnili, tako da je mobilni robot oviro obšel.
8. Naposled so tipko z odbijačem zamenjali z IR senzorjem razdalje (DU.3.4) in senzor priključili
na vhod krmilnika z oznako A4. Najprej so s priloženim programom preskusili delovanje
senzorja. Program (slika 33) je v odvisnosti od vhodnega podatka krmilil izhodna stanja
digitalnih izhodov (C4 .. C7). Učenci naj bi ob tem spoznali razliko med digitalno (pri tipki) in
analogno podano informacijo (OC.3.3, OC.3.7, OC.6.7, TZ.3.3).

Slika 33: Program za preskušanje delovanja IR senzorja razdalje.

9. S pomočjo naslednjega programa so učenci skušali sprogramirati mobilnega robota tako, da
je zaznaval ovire in se jim skušal izogniti. S tem so skušali samostojno reševati problemsko
zastavljeno nalogo (SC.13, PR.3.3, ZZ.0.1, ZZ.3.2, ZZ.3.3).
10. Nazadnje so po navodilih učnega gradiva in učiteljeve električne sheme sestavili delilnik
napetosti s fototranzistorjem in 470 k uporom ter ga priključili na analogni vhod A0.
Delovanje senzorja in uporabo programske zanke s povratnim delovanjem so preskusili s
priloženim programom, ki je predstavljen na sliki 34.

Slika 34: Glavni del programa za vožnjo po črti.
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11. V nadaljevanju smo pripravili še dodatno gradivo, s katerim bi učenci spoznali uporabo
servomotorja. Te vsebine so bile pripravljene za primer, če bi nekatere skupine učencev
hitreje usvojili prejšnje vsebine, vendar se to ni zgodilo.

4.3.1 Analiza rezultatov in ugotovitve
Učni model #0 smo izvedli na dveh šolah (OŠ A. T. Linharta Radovljica in OŠ dr. F. Žgeča Dornava) v 7.
in 9. razredu. V učni proces smo uspeli vključiti 46 učencev, ki so bili stari med 13 in 15 let.
Podrobnejša predstavitev vzorca učencev, ki so bili vključeni v UM #0, je predstavljena v tabeli 16.
Tabela 16: Popis vzorca učencev, ki so sodelovali v učnem modelu poučevanja robotike za mladostnike (UM #0, n =46).
Osnovna šola
N
Razred
N
Starost
N

Spol

N

OŠ A. T. Linharta Radovljica

30

7

30

13

29

moški

23

OŠ dr. Franja Žgeča

16

9

16

14

1

ženski

23

15

16

Poleg izvajanja učnega procesa smo le-tega tudi skrbno opazovali in si beležili ponavljajoče se
dogodke, ki so ovirali učni proces. Iz te kvalitativne analize smo izpostavili ključne pomanjkljivosti in
jih dopolnili z rešitvami. Te rešitve smo uporabili v naslednjem UM #1 in na ta način preverili njihovo
ustreznost. Iz opažanj bi lahko izpostavili tri pomanjkljivosti UM #0, ki so ovirale učni proces:
a) učenci so zagrešili številne napake pri sestavljanju modela,
b) podali smo preveč novih spoznaj, ki so jih učenci stežka povezali in
c) neenakomerno napredovanje skupin je motilo učni proces.
Učenci so imeli pogosto težave pri sestavljanju modela po načrtu (priloga 8.8). Najbolj pogoste
napake so se pojavljale pri orientaciji konstrukcijskih gradnikov. V 22 skupinah smo zabeležili kar 67
napak. Najbolj pogoste so bile napake pri sestavnih slikah 5 (n = 13), 9 (n = 10) in sliki 4 (n = 9). Pri
vseh primerih je bila napačna orientacija konstrukcijske kocke, ki je bila v nadaljevanju pomembna
zaradi svoje funkcionalnosti. Da bi zmanjšali število napak pri sestavljanju, smo s programskim
orodjem SketchUp 13 skonstruirali posamezne faze izgradnje modela mobilnega robota (slika 35).

Slika 35: Primer sosednjih prizorov sestavljanja mobilnega robota.
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Vsako od faz smo shranili kot svoj prizor (angl. Scene) in jih na koncu povezali v video gradivo. Model
smo v vsakem prizoru orientirali drugače, tako kot je prikazano na sliki 35. S tem smo dosegli, da se je
model od enega prizora do drugega premaknil (obrnil) in s tem opazovalcu nudil boljšo prostorsko
predstavo.
Med izvajanjem učnega procesa smo ugotovili, da so učenci uspešno preskusili vse kombinacije
gibanja posameznega pogonskega kolesa (točka 4 iz prejšnjega poglavja). Prav tako so zadovoljivo
opravili opisano nalogo iz točke 6 o poljubni vožnji mobilnega robota. Ko pa so bili učenci pozvani, da
sami sprogramirajo mobilnega robota tako, da se bo izogibal oviram, so imeli precej težav z
določitvijo smeri gibanja levega in desnega kolesa in določitvijo pripadajočih digitalnih stanj na
izhodnih priključkih.
Glede na izpostavljene težave, ki so jih učenci imeli s programiranjem mobilnega robota in gibanjem
po prostoru v želenih smereh, bi lahko odgovore iskali v nepravilno zastavljeni problemski situaciji.
Kot izpostavlja Alon (2009), je potrebno problem skrbno izbrati. Problemske naloge, ki so zelo lahke
ali pa zelo težke, učencem zmanjšujejo motivacijo do dela. Podobno je nekaj vprašanj pri oblikovanju
problemsko zasnovanega učnega procesa postavil tudi Ertmer (2015). Med drugim izpostavi prav
kompleksnost problema in predlaga, da se moramo zlasti v uvajalni fazi učenja izogibati problemom,
katerih rešitev je sestavljena iz soodvisnih elementov. V primeru UM #0 pa smo storili prav to
napako. Če so učenci hoteli napisati progam, ki bi krmilil mobilnega robota v določeni smeri, so
morali premisliti, kam naj se robot premakne, kako se morajo vrteti pogonska kolesa in kakšna
izhodna stanja za tak manever morajo biti na določenih izhodnih priključkih krmilnika. Vsa omenjena
znanja pa so pridobili šele med učnim procesom, zato je bil ta problem preobsežen. Glede na to, da
UN predvideva obravnavo krmiljenja enosmernega motorja z različnimi kombinacijami digitalnih stanj
na izhodnih priključkih (OC.2.5, OC.2.6, DU.2.4, DU.2.5, DU.2.6) teh vsebin nismo želeli izpustiti. Zato
smo to aktivnost razdelili na dva dela, tako da so učenci problema reševali ločeno:
a) Preizkušali so različne programske ukaze za nastavljanje digitalnih stanj izhodnih priključkov,
kot je to prikazano na sliki 36. Poleg tega smo s tem dodali še vpogled v razlikovanje med
desetiškim in dvojiškim zapisom števil, ki je tudi v UC predmeta (ZZ.6.6).

Slika 36: Primer naloge, kjer učenci preskušajo različne možnosti krmiljenja
digitalnega stanja izhodnega priključka.
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b) Programiranje krmiljenja mobilnega robota je bilo poenostavljeno z uporabo sinonimov. Tako
je ime izhodne enote Portc zamenjal sinonim Robot. Sinonim Naprej smo uporabili za
kombinacijo digitalnih stanj, ki robota premakne v določeni smeri. Tako so se učenci lažje
osredotočili le na programiranje, saj se s stanji digitalnih izhodov niso več ukvarjali. Primer
uporabe novih programskih ukazov je prikazan na sliki 37.

Slika 37: Primer novih programskih ukazov z uporabo sinonimov.

Nekateri učenci so precej hitreje napredovali v učni vsebini, nekateri so bili bolj vešči v delu z
računalnikom, drugi s sestavljanjem in priključevanjem elektronskih komponent na krmilnik. Zato se
je med učnim procesom pogosto zgodilo, da je več skupin čakalo na nadaljevanje. V času, ko je učitelj
reševal nek zaplet pri skupini, ki ni bila tako vešča z delom, so skupine, ki so čakale na nadaljne delo,
povzročale nemir v razredu in motile učni proces.
Rešitev za ta problem smo skušali najti v učnem procesu, ki je bolj usmerjen v učenca. Tak pristop je
bolj primeren za vsakega posameznika posebej, saj si pridobi izkušnje in znanje iz nekega področja na
način, ki je bolj prilagojen njegovim zmožnostim (Harkema and Schout, 2008). Pri oblikovanju učnih
vsebin je potrebno učencu ponuditi več informacij v čim bolj pestrih učnih oblikah. Zato smo gradivo
dopolnili in poleg besedila in slik dodali tudi prezentacije in video vsebine. Nekatere naloge smo
preuredili tako, da snov podajajo že v navodilu naloge (slika 38).

Slika 38: Nekaj vsebine je podane v besedilu naloge.
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Tako podajanje vsebin omogoča, da si vsak posameznik lahko prilagodi tempo učnega procesa in po
potrebi učno vsebino tudi večkrat prebere ali si jo ogleda. Taka učna vsebina v veliki meri le
nadomešča učiteljevo podajanje vsebin.
Nekaj nalog smo skušali oblikovati tako, da bi ustrezale Kolbovemu izkustvenemu učnemu ciklu, ki
smo ga opisali v poglavju 2.2.2. Primer take naloge je prikazan na sliki 39.

Slika 39: Učno gradivo, ki je zasnovano po Kolbovem izkustvenem učnem ciklu.

Pri tej nalogi so učenci najprej sledili navodilom ter preskusili delovanje priloženega programa. Z
opazovanjem so ugotovili, da se robotek ne ustavi ob dotiku z oviro in da program ne deluje pravilno.
Problem so lahko rešili z uporabo zanke s povratnim delovanjem, ki je ključni del robotskih
mehanizmov.
Poleg kvalitativne analize smo analizirali tudi rezultate, ki so jih dosegli učenci pri reševanju testa
znanja s področja robotike. Statistično značilna rezultata sta se pokazala v zvezi z vprašanjema o
številu priključkov enosmernega električnega motorja in njegovih funkcijah (tabela 17).
Tabela 17: Statistično značilni rezultati odgovorov na vprašanji iz testov znanja pri UM #0.
Vprašanje
sx
Koliko priključkov potrebuje navaden
enosmerni motor? (TIx011)
1

Navaden enosmerni motor potrebuje … (TIx02 )
– povprečna vrednost na pred-testu,

df

t

p

d

g

0,20

0,67

0,48

0,62

45

5,21

0,000

1,09

0,55

0,22

0,63

0,41

0,65

45

4,29

0,000

0,91

0,48

- povprečna vrednost na po-testu,

- povprečna razlika, sx – standardni odklon povprečne

razlike, df – število prostostnih stopenj, t – vrednost statističnega t-testa, p – statistična značilnost, d - Cohenov parameter učinka,

g – doprinos znanja, 1 – odgovore smo točkovali z x = {0,1}.
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V analizo rezultatov so vključeni vsi odgovori (n = 46), torej tudi odgovori učencev, ki so že imeli
izkušnje z robotiko, nekateri so celo obiskovali pouk izbirnega predmeta RvT (n = 11). Otroci so
pokazali več zanimanja za vsebine iz robotike po izvedenem učnem procesu, kot pa so ga kazali pred
njim. To smo zaznali tudi na podlagi odgovorov v vprašalnikih o interesu za te vsebine. Na
devetstopenjski lestvici (od 0 do 8) je povprečna ocena pred izvedbo UM #0 znašala
(s1 = 1,73, n = 46) in po izvedbi

= 5,07

= 6,41 (s2 = 1,80, n = 46). Bolj natančen grafični prikaz porazdelitve

ocen interesa lahko vidimo na sliki 40.

Slika 40: Ocena interesa učencev za vsebine iz robotike pred (levo) in po (desno) izvedbi UM #0.

Prav tako pomembni so rezultati o učnem učinku, ki ga je imel UM #0 na znanje otrok o teh vsebinah.
Zato moramo izpostaviti nekaj odgovorov na vprašanja, ki so preverjala temeljna znanja iz UN za
predmet RvT. V tej analizi smo razdelili rezultate po učencih, ki so se s predmetom RvT že spoznali, in
tistih, ki so se s to vsebino srečali prvič. Rezultati so zanimivi, saj je enaka vsebina različno vplivala na
končni rezultat obeh skupin. Pri vprašanju o smiselni priključitvi motorja in uporabi programske zanke
s povratnim delovanjem lahko opazimo, da bolj izkušeni učenci celo nazadujejo, medtem ko se je
znanje neizkušenih učencev povečalo z dobršno mero statistične značilnosti. Razloga za to ne
moremo natančno definirati, vendar nam to dejstvo nakazuje, da moramo vsebine s konkretnega
področja bolj natančno opredeliti in jih dopolniti. Prav tako je zanimiv rezultat odgovorov na
vprašanje o vplivu smeri električnega toka na delovanje enosmernega motorja. Kljub temu, da so
učenci programirali robota za različne načine vožnje (naprej, nazaj, levo in desno) in so morali
menjati smer električnega toka skozi motor, tega znanja niso usvojili, kar lahko vidimo iz rezultatov v
tabeli 18.
Tabela 18: Statistično značilni rezultati odgovorov na vprašanji iz testov znanja pri modelu #0.
RvT
Vsebina vprašanje
sx

df

t

p

d

g

da

0,45

0,09

-0,36

0,67

10

-1,79

0,104

-0,85

-0,36

ne

0,14

0,39

0,25

0,58

27

2,26

0,032

0,58

0,27

Dopolnite naslednjo trditev: »Če tok teče

da

0,27

0,55

0,27

0,65

10

1,40

0,192

0,55

0,33

____, se gred motorja ____.(TIx061)

ne

0,39

0,41

-0,04

0,58

27

-0,33

0,745

-0,07

-0,05

Programske zanke s povratnim

da

0,45

0,00

-0,46

0,52

10

-2,89

0,016

-1,23

-0,46

ne

0,25

0,32

0,07

0,60

27

0,63

0,537

0,16

0,08

Pravilno nadaljuj naslednjo trditev.
»Motor bi najbolj smiselno priključili na ...
(TIx031)

delovanjem uporabljamo takrat, ko
želimo...(TIx051)
– povprečna vrednost na pred-testu,

- povprečna vrednost na po-testu,

- povprečna razlika, sx – standardni odklon povprečne

razlike, df – število prostostnih stopenj, t – vrednost statističnega t-testa, p – statistična značilnost, d - Cohenov parameter učinka,

g – doprinos znanja, 1 – odgovore smo točkovali z x = {0,1}.
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Zato smo vsebino, ki obravnava uporabo motorjev, dopolnili z enostavno aktivnostjo (slika 41) vezave
motorja na baterijo. Tako so imeli učenci tudi možnost menjave priključnih žic, s čimer naj bi izboljšali
razumevanje o vplivu smeri električnega toka na delovanje motorja. Poleg te naloge so ločeno od
konstrukcije robota morali sestaviti tudi reduktor, s čimer naj bi se naučili več o smiselnosti uporabe
reduktorja.

Slika 41: Dodana naloga za boljše razumevanje vpliva smeri električnega toka na delovanje motorja (levo)
in primer naloge, ki učence vodi v kognitivne konflikte (desno).

Podoben preobrat v znanju se je pokazal pri vprašanju o uporabi programske zanke s povratnim
delovanjem (tabela 18). Rešitev za ta problem smo poiskali v miselnih procesih asimilacije in
akomodacije kognitivnega konflikta, na katerega smo opozorili že v poglavju 2.2.2 o umestitvi
konstruktivizma v učne procese. Ker so učenci uporabili že izdelane programe in jih nato le še
nekoliko dopolnili, niso sprožili kognitivnega konflikta med novo učno vsebino in z že obstoječimi
kognitivnimi konstrukti. Zato smo v model #1 vključili programe, ki niso bili dokončno izdelani ali pa
so bili celo napačno napisani. Naprimer pri nalogi, ki je prikazana na sliki 41 (desno), bi iz programske
kode lahko razumeli, da se robot ustavi, ko je digitalni vhod v logični »1«. Vendar moramo stanje
digitalnega vhoda stalno opazovati, kajti le tako lahko smiselno izvršimo ukaz ob logičnem pogoju.
Prav take naloge rešujemo s programskimi zankami s povratnim delovanjem, ki so glavni sestav
robotskih mehanizmov in omogočajo avtonomno delovanje robota.

4.4

UČNI MODEL #1

Z UM #0 smo postavili izhodišča učnega procesa tako, da smo lahko v nadaljevanju primerjali učinke
sprememb učnega gradiva. Večino ključnih sprememb UM #0 smo opisali že v prejšnjem poglavju
4.4.1, zato jih na tem mestu ne bomo ponavljali. Celotno učno gradivo je dostopno na spletnih
straneh9, kot tudi v prilogi 8.10.
Bistvene spremembe učnega gradiva med UM #0 in UM #1 so bile narejene v smeri učnega procesa,
ki je bolj osredotočen na učenca in ne daje prevladujoče vloge učitelju. Tako je več vsebin podanih v
okviru nalog in jih ne razlaga več učitelj za vse učence hkrati. Poleg tega smo v nadaljevanju učnega
procesa programiranje robotov tudi nekoliko poenostavili z uporabo sinonimov in spremenljivk.

9

Spletna stran učnega gradiva UM #1: https://sites.google.com/site/drtirobotika/izobrazevanje/tehniski-dan--freewheely
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4.4.1 Analiza rezultatov in ugotovitve
UM #1 za integrirano poučevanja elektronike, računalništva in mehanike v robotiki za mladostnike
smo izvedli na šestih osnovnih šolah: OŠ A. T. Linharta Radovljica (n = 83), OŠ Bežigrad (n = 15), OŠ D.
Jenka Cerklje (n = 38), OŠ Kolezija (n = 69), OŠ Nove Jarše (n = 16) in OŠ Savsko naselje (n = 17).
Skupno smo vključili kar 238 učencev starih od 12 do 15 let. Podrobnejši popis vzorca učencev lahko
najdemo v tabeli 19.
Tabela 19: Podrobnejši popis vzorca učencev, ki so sodelovali v učnem modelu poučevanja robotike za mladostnike (UM #1, n = 238).
Osnovna šola
Razred
Starost
Spol
n
n
n
n
OŠ A. T. Linharta Radovljica

83

7

107

12

19

moški

92

OŠ Bežigrad

15

8

62

13

110

ženski

107

OŠ D. Jenka Cerklje

38

9

69

14

102

n. p.

39

OŠ Kolezija

69

15

7

OŠ Nove Jarše

16

OŠ Savsko naselje

17

n. p. – ni podatka

Učni proces poučevanja robotike po UM #1 je potekal z veliko manj motečimi faktorji kot po
predhodnem UM #0. Predvsem bi izpostavili število napak pri sestavljanju in učni proces, v katerem
so otroci pisali svoje programe. Prav zaradi zanimivega učnega procesa so se nekatere šole (OŠ A. T.
Linharta Radovljica, OŠ D. Jenka Cerklje in OŠ Kolezija) odločile za več ponovitev teh TD tudi za druge
razrede v zadnjem triletju osnovnošolskega izobraževanja. Zato je velikost vzorca v tem modelu
nepričakovano velika (n = 238).
Bolj tekoče izvajanje učnega procesa lahko potrdimo tudi s kvalitativno analizo. V njej smo si beležili
opažanja glede točk, ki smo jih izpostavili v analizi UM #0 (na strani 77). Že med samim učnim
procesom, smo opazili, da se je število napak pri sestavljanju modela s pomočjo video vsebine
pomembno zmanjšalo in da je proces sestavljanja potekal bolj tekoče. Učinke animiranega prikaza
sestavljanja v primerjavi s slikovnim gradivom nazorno predstavljajo podatki v tabeli 20.
Tabela 20: Razlike v povprečnem številu napak pri sestavljanju robota v UM #0 in UM #1.
Številka slike

sx

df

t

p

d

2

0,14

0,03

0,11

0,06

10

1,82

0,098

0,97

4

0,42

0,09

0,32

0,08

10

4,13

0,002

2,39

5

0,60

0,21

0,39

0,09

10

4,28

0,002

3,07

9

0,46

0,27

0,20

0,11

10

1,84

0,096

1,03

12

0,18

0,06

0,13

0,06

10

2,19

0,053

1,46

17

0,10

0,21

-0,11

0,06

10

-1,76

0,108

-1,24

21

0,18

0,16

0,02

0,06

10

0,28

0,788

0,20

24

0,23

0,08

0,16

0,07

10

2,24

0,049

1,17

25

0,05

0,03

0,01

0,05

10

0,29

0,776

0,19

26

0,18

0,07

0,11

0,07

10

1,55

0,152

0,86

27

0,05

0,00

0,05

0,02

10

1,94

0,082

0,82

28

0,09

0,00

0,09

0,02

10

3,85

0,003

1,62

34

0,23

0,00

0,23

0,03

10

8,39

0,000

3,54

37

0,05

0,00

0,05

0,02

10

1,94

0,082

0,82

38

0,14

0,00

0,14

0,04

10

3,21

0,009

1,35

vse

3,09

1,44

1,65

0,49

10

3,36

0,007

2,12

– povprečno število napak pri sestavljanju na skupino učencev,

- povprečna razlika, sx – standardni odklon povprečne razlike, df –

število prostostnih stopenj, t – vrednost statističnega t-testa, p – statistična značilnost, d - Cohenov parameter učinka.
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Povprečno število napak iz UM #0 je klasificirano po oštevilčenih slikah, ki jih najdemo v slikovnem
gradivu za sestavljanje mobilnega robota (priloga 8.8). Povprečno število napak, ki so jih naredili
učenci po video gradivu v UM #1, pa smo pripisali najbližji sliki, ki orisuje proces sestavljanja v
slikovnem gradivu. Čeprav pri dveh korakih sestavljanja (sliki 21 in 25 iz priloge 8.8) ni zaznati
statistično pomembne razlike, se je animirani prikaz sestavljanja izredno izkazal s splošnim učinkom

d = 2,12 in statistično značilnostjo p = 0,007. Komentirati moramo tudi negativni rezultat (d = -1,24)
sestavne slike 17, čeprav učinka ne moremo uvrstiti med statistično pomembne dogodke (p = 0,108).
Kljub 11% verjetnosti, da gre za naključen negativen učinek, menimo, da rezultat ni naključen in
odraža realno situacijo, saj smo konstrukcijo robota v tem delu bistveno spremenili zato, da smo
izboljšali vozne lastnosti robota. Tako upravičeno menimo, da je bolj kompleksna konstrukcija
zadnjega opornega kolesa bistveno vplivala na število napak v tem procesu sestavljanja. Primerjavo v
kompleksnosti lahko vidimo na sliki 42.

Slika 42: Primerjava konstrukcije zadnjega opornega kolesa pri robotu.

Opazili smo tudi, da so imeli učenci manj težav pri pisanju svojega programa za krmiljenje robota
(brez programske zanke s povratnim delovanjem) in je učni proces potekal brez večjih prekinitev
dela. Učenci so tudi raje programirali, kar smo ravno tako izmerili z vprašalnikom (slika 43).
40%

model #0

35%

model #1

18%

model #0

16%

model #1

14%

30%

12%

25%

10%

20%
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15%

6%

10%
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5%

Slika 43: Pogostost najbolj všečnih (levo) pojmov in aktivnosti in tistih, ki jih učenci niso marali (desno) v UM #0 in UM #1.
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predolgo

branje navodil

razstavljanje

odmori

pred- in po- test

sestavljanje

prekratko

vezave žic

programiranje

prezahtevno

delovni listi

ne vem

robot

ustvarjanje

nič

elektronika

učenje o robotiki

vse / robotika
nasploh

programiranje

premikanje
robota

sestavljanje

0%

nevšečnosti z…

2%

0%

Pri dveh vprašanjih odprtega tipa, kjer so učenci lahko izpostavili, kaj jim je bilo najbolj všeč oz. jim ni
bilo všeč, smo opazili, da je bilo programiranje bolj priljubljeno v UM #1 kot v UM #0. Odgovore
učencev smo razvrstili tako, da smo jim pripisali najustreznejše pojme in njihovo pogostost
pojavljanja prikazali na sliki 43. Na levi strani slike (zeleno obarvan graf) so zbrani pojmi, ki so jih
učenci izpostavili kot všečne. Pojmi, ki učencem niso bili všeč, so zbrani na desni strani slike 43 (rdeče
obarvan graf). Pojmi so razvrščeni od najbolj do najmanj pogostih v začetnem UM #0. Sprememba
učnega gradiva z dopolnitvijo programskih sinonimov je pozitivno vplivala na učni proces, kar se ni
odrazilo le v bolj priljubljenem programiranju (

= 16 % ,

večjem interesu za robotiko nasploh (

= 23 %) in v zmanjšanju ocene zahtevnosti

učnega procesa (

=9%,

=9%,

= 27 %), pač pa tudi v

= 1 %). Že med izvajanjem UM #1 smo opazili, da veliko

učencev navodil ne prebere ali pa jih prebere površno. To se je odrazilo tako pri rezultatih testa
znanja kot pri vtisih učencev. Pri UM #1 lahko opazimo, da se je pojavila kategorija »nevšečnosti z
opremo« z znatnim deležem omemb. Vsi rezultati t-testa za UM #1 so zbrani v prilogi 8.17.2, v tabeli
21 smo zbrali le statistično značilne rezultate vseh pravilno izpolnjenih parov vprašalnikov (n = 174),
ki so sodelovali v UM #1.
Tabela 21: Statistično značilni rezultati odgovorov na vprašanji iz testov znanja pri UM #1.
Vprašanje
sx
Koliko priključkov potrebuje navaden
enosmerni motor? (TIx011)
1

Navaden enosmerni motor potrebuje … (TIx02 )
Pravilno nadaljuj naslednjo trditev. »Motor bi
najbolj smiselno priključili na ... (TIx031)
Programske

zanke

s

povratnim

delovanjem

uporabljamo takrat, ko želimo...(TIx051)
Dopolnite naslednjo trditev: »Če tok teče_____, se
gred motorja ____.« (TIx061)
Pri prenosih gibanja robotske konstrukcije si večkrat
pomagamo z reduktorjem. Z njim ... (TIx092)
– povprečna vrednost na pred-testu,

df

t

p

d

g

0,36

0,66

0,29

0,65

173

5,91

0,000

0,61

0,39

0,35

0,71

0,36

0,58

173

8,12

0,000

0,76

0,51

0,25

0,35

0,10

0,65

173

2,11

0,036

0,23

0,11

0,21

0,30

0,09

0,60

173

2,02

0,045

0,21

0,10

0,34

0,45

0,10

0,58

173

2,35

0,02

0,21

0,13

-0,25

-0,02

0,23

0,91

173

3,31

0,001

0,34

0,04

- povprečna vrednost na po-testu,

- povprečna razlika, sx – standardni odklon povprečne

razlike, df – število prostostnih stopenj, t – vrednost statističnega t-testa, p – statistična značilnost, d - Cohenov parameter učinka,

g – doprinos znanja, 1 – odgovore smo točkovali z x = {0,1},2 – odgovore smo točkovali z x = {-1,0,1}.

Zaznamo lahko statistično značilne rezultate na področju delovanja motorja in električnega toka ter
napredek na področju programiranja pri uporabi programske zanke s povratnim delovanjem. Začuda
pa ne zaznamo statistično značilnih rezultatov glede analognih in digitalno podanih informacij.
Komentirati moramo tudi rezultate postavke TIx09 (vprašanje o uporabi reduktorja), saj smo razliko v
rezultatih med pred-testom in po-testom zaznali kot statistično značilno. Relativni prirast znanja je
sicer majhen in zato nepomemben, vendar lahko opazimo, da je statistična značilnost rezultata
predvsem na račun tega, da se je pogostost edinega popolnoma napačnega odgovora (povečamo
moč pogonske gredi in tako lažje premikamo robotsko konstrukcijo) zmanjšala iz 42,0 % na 21.3 % v
post-testu, kar kaže na doprinos k znanju s tega področja. Odstotek napačnega odgovora je kljub
temu velik, saj te vsebine učenci obravnavajo že v 7. in nato še v 8. razredu pri predmetu Tehnika in
tehnologija.
Vsi ti učinki so nas usmerili v podobno preoblikovanje učnega modela, kot smo ga naredili za UM #1,
da vsebino še poenostavimo in ne obravnavamo preveč vsebin naenkrat. Zato smo se odločili, da
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namesto mobilnega robota obravnavamo avtonomno zapornico. Tako bi zmanjšali kompleksnost
krmiljenja več prostostnih stopenj in bi se lahko osredotočili na le eno. Poleg tega bi imeli nekoliko
več prostora za izgradnjo reduktorja (slika 44), ki bi mu namenili nekaj več pozornosti ter tako skušali
izboljšati učni učinek na tem področju.

Slika 44: Izgradnja reduktorja (zapornica - UM #2).

Ker smo opazili, da učenci niso podrobno brali navodil, smo Kolbov izkustveni učni cikel skušali
vključiti tudi na področju analogno in digitalno predstavljenih podatkov tako, da smo pri vsakem
senzorju dodali vajo, ki je omogočala spremljanje vhodnih podatkov in jih prikazovala na zaslon.
Navodila in dejanska izvedba vaje so prikazane na sliki 45. Tako smo učencu omogočili boljšo
predstavitev podatkov, kar naj bi pripomoglo k boljšemu razumevanju razlike med dvema vrstama
vhodnih podatkov.

Slika 45: Prikazovanje digitalnih in analogno predstavljenih podatkov.

Vsem aktivnostim smo dodali še kratka vprašanja, s katerimi smo želeli poskrbeti, da učenci še enkrat
razmislijo o vsebini, s katero so se pravkar seznanili (slika 46 prikazuje primer, ki se navezuje na
aktivnost o predstavitvi digitalnih podatkov).
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Slika 46: Dodana vprašanja, ki izpolnjujejo Kolbov učni cikel.

Na ta način lahko učence nekoliko bolj usmerimo, da izpolnijo 3. in 4. fazo Kolbovega izkustvenega
učnega cikla in tako aktivnosti ne zaključijo le s preizkušanjem nekaterih vsebin, pač pa so primorani
izraziti tudi določene zaključke. Za gradnjo znanja je ta proces ključen in predvidevamo, da smo v UM
#1 tej aktivnosti namenili premalo pozornosti.

4.5

UČNI MODEL #2

Učni model #2 smo osnovali na novem modelu avtonomne zapornice, s katerim smo poenostavili
krmiljenje konstrukcije na samo eno prostostno stopnjo in tako učencem omogočili lažje
razumevanje delovanja posameznih enot robotske naprave. Celotno učno gradivo je dostopno na
spletni strani10, kot tudi v prilogi 8.11. Bistvene spremembe učnega gradiva smo opisali že v poglavju
4.4.1 med analizo UM #1, kjer smo izpostavili pomanjkljivosti in jih skušali izboljšati z bolj enostavno
konstrukcijo modela in dodatnimi vprašanji, ki zaključujejo Kolbov učni cikel vsake posamezne učne
enote.

4.5.1 Analiza rezultatov in ugotovitve
V učni model #2 smo vključili 97 učencev iz petih slovenskih šol. Učenci so obiskovali 8. ali 9. razred in
so bili stari med 13 in 15 let. Podrobnejši popis vzorca učencev, ki so bili vključeni v ta učni model, je
zbran v tabeli 22.
Tabela 22: Podrobnejši popis vzorca učencev, ki so sodelovali v učnem modelu poučevanja robotike za mladostnike (UM #2, n = 97).
Osnovna šola
Razred
Starost
Spol
n
n
n
n
OŠ I. Cankarja Vrhnika
18
8
47
13
24
moški
72
OŠ D. Jenka Cerklje

20

OŠ Ketteja in Murna

21

OŠ Mokronog

17

OŠ A. T. Linharta Radovljica

21

9

50

14

71

15

2

ženski

25

Učni proces je potekal precej podobno kot pri modelu #1, vendar lahko izpostavimo, da so bili učenci
10

Učno gradivo UM #2 je dostopno na splentni strani: https://sites.google.com/site/drtirobotika/izo
brazevanje/zapornica
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manj motivirani za delo. Poleg tega smo pogrešali nekaj aktivnosti, v katerih lahko učenci več
eksperimentirajo. Ta proces omogoča učencem, da utrjujejo svoje znanje in ga preverjajo ter tako
izpolnjujejo 4. korak Kolbovega izkustvenega učnega cikla. Hkrati je ta proces tudi praktičen, ker
omogoča učitelju boljši nadzor učnega procesa. Učitelj tako lahko dopusti, da se učenci, ki hitreje
napredujejo s snovjo, dalj časa posvečajo eksperimentiranju in se ob tem celo nekoliko zabavajo, kar
jih nedvomno motivira za delo. V tem času lahko drugi učenci nadoknadijo preostalo snov, nato
celoten razred lahko nadaljuje z isto snovjo. Ker je v UM #2 takih aktivnosti primanjkovalo, so bile na
koncu tehniškega dne razlike v predelanih učnih enotah velike – tudi do 4 učne enote. Po drugi strani
moramo omeniti, da smo tako v povprečju predelali več snovi, čeprav je trajnost takega znanja precej
vprašljiva. Ker je subjektivne ocene težje vrednotiti, smo te rezultate podkrepili z analizo vtisov
učencev o učnem procesu in jih primerjali z vtisi iz UM #1.
Iz rezultatov na sliki 47 lahko opazimo, da se je priljubljenost nekaterih aktivnosti robotike (robotika
nasploh, sestavljanje, programiranje …) nekoliko zmanjšala v primerjavi z UM #1 in so se hkrati ti
pojmi (na primer programiranje) bolj pogosto ponovili med nevšečnostmi. Prav tako nam ni uspelo
doseči popolno rokovane z opremo, čeprav smo učence na to dodatno opozarjali.
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Slika 47: Primerjava najbolj všečnih pojmov (levo) in pojmov, ki jih učenci niso marali (desno) v učnem UM #1 in UM #2.

Bolj natančno sliko o motiviranosti učencev za to področje lahko predstavimo z analizo variance in
kovariance vpliva posameznega učnega modela na ocene učencev o splošni zanimivosti vsebin, kako
radi so učenci programirali in kako radi so konstruirali. Neposrednega vpliva samega modela na
splošno zanimivost vsebin ne moremo z gotovostjo potrditi v okviru splošno sprejete statistične
značilnosti (p < 0.05), vendar so vrednosti primerljive in vredne razmisleka. Pred rezultati naj
omenimo tudi to, da so variance rezultatov na meji statistične značilnosti in niso homogene, kar
lahko vidimo iz rezultatov Levenove statistike o homogenosti varianc (tabela 23).
Tabela 23: Levenova statistika homogenosti varianc
F
df1
splošna zanimivost vsebin
konstruiranje
programiranje

5,477
3,499
3,205
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df2
1
1
1

238
238
238

p
0,020
0,063
0,075

Prav tako to opazimo tudi v samih podatkih ocene splošne zanimivosti vsebin med UM #1 in UM #2,
ki smo jih izpostavili na sliki 48.

Slika 48: Predstavitev rezultatov ocen o splošni zanimivosti vsebin v UM #1 (levo) in UM #2 (desno).

Nehomogenost lahko hitro opazimo, saj se pri ocenah vsebin iz UM #2 (desna stran slike 48) podatki
razlikujejo, kot da bi vzorčili dve različni množici (podatki o priljubljenosti konstruiranja in
programiranja so podobni, le da niso tako izraziti). Ti podatki nakazujejo, da je velika večina učencev
iz UM #1 prepoznala te vsebine kot izredno zanimive, mnenja učencev iz UM #2 o zanimivosti vsebin
pa so deljena na dva pola.
Omenili smo že, da vpliva modela na privlačnost vsebin ne moremo potrditi z analizo variance in s
= 6,93, s#1 = 1,52, n = 174;

statistično značilnostjo (

= 6,55, s#2 = 1,87, n = 66,

F = 2,615, p = 0,107). Vendar se v analizi izkaže (p = 0,045), da so učenci iz UM #1 bolj naklonjeni
programiranju (
= 6,67, s#1 = 1,73, n = 174) kot učenci v UM #2 (
= 6,15, s#2 = 1,92, n = 66).
Prav dejstvo, kako se učenci navdušijo nad programiranjem in konstruiranjem, neposredno vpliva na
mnenje učencev o vsebinah iz robotike nasploh, kar lahko potrdimo z analizo kovariance, kjer smo
različico modela upoštevali kot kovariablo (tabela 23). Zato lahko upravičeno sklepamo, da so
aktivnosti iz prejšnjega UM #1 motivacijsko bolje učinkovale na učence in učni proces. Na področju
znanja učencev pa smo lahko nekoliko bolj optimistični, saj smo zaznali pozitivne rezultate še na
drugih področjih, še posebej dobre na področju obravnave reduktorja. Vsi statistično značilni
rezultati modela #2 so zbrani v tabeli 24.
Tabela 24: Statistično značilni rezultati odgovorov na vprašanja iz testov znanja pri UM #2.
Vprašanje
sx
Koliko priključkov potrebuje navaden
enosmerni motor? (TIx011)
Navaden enosmerni motor potrebuje … (TIx021)
Programske zanke s povratnim delovanjem
uporabljamo takrat, ko želimo...(TIx051)
Poznamo

analogne

in

digitalne

analognimi vhodi lahko... (TIx081)
– povprečna vrednost na predtestu,

vhode.

Z

df

t

p

d

g

0,60

0,79

0,19

0,47

66

3,39

0,001

0,43

0,45

0,72

0,85

0,13

0,49

66

2,25

0,028

0,33

0,39

0,13

0,27

0,13

0,55

66

2,01

0,049

0,34

0,16

0,30

0,51

0,21

0,66

66

2,58

0,012

0,43

0,25

- povprečna vrednost na potestu,

- povprečna razlika, sx – standardni odklon povprečne

razlike, df – število prostostnih stopenj, t – vrednost statističnega t-testa, p – statistična značilnost, d - Cohenov parameter učinka,

g – doprinos znanja, 1 – odgovore smo točkovali z x = {0,1}.
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Opazimo lahko, da v tabeli 24 manjkata tudi testni postavki o vplivu smeri električnega toka na
delovanje enosmernega motorja, ki smo jih že izpostavljali v UM #1. Razlog za to bi lahko bil, da smo
zaradi časovne stiske umaknili aktivnost, kjer so učenci priključili motor neposredno na baterijo z
dvema žicama in so s tem nekoliko eksperimentirali. To dejstvo le potrjuje učinke Kolbovega učnega
cikla. Poleg zgornjih rezultatov moramo izpostaviti tudi težavo, ki jo Kolbov učni cikel lahko skriva in
se je izkazala v našem primeru. Pri vprašanjih v zvezi z uporabo in funkcijo reduktorja (TIx09) ter
polžastega gonila (TIx11) nismo zaznali statistično značilnega napredka (

dTIx09 = 0,11 in

= 0,09, pTIx09=0,457,

= 0,09, pTIx11=0,292, dTIx11 = 0,12), čeprav so učenci dejansko izdelali polžasto

gonilo iz osnovnih delov in so se tudi dalj časa ukvarjali s tem področjem pri izgradnji avtonomne
zapornice. Tudi pogostost edinega napačnega odgovora, v katerem omenjamo, da gonilo poveča moč
motorja, se ni znatno zmanjšala pri nobeni od postavk (n1-TIx09 = 39,4%, n2-TIx09 = 34,3% in

n1-TIx11 = 30,3%, n2-TIx11 = 19,4%). Rezultati nakazujejo, da si učenci s temi izkušnjami niso pridobili
pravih informacij, da bi lahko sklenili prave zaključke. Napačni kognitivni konstrukti imajo izredno
negativen vpliv na nadaljnji učni proces, saj povzročajo konflikte, ki ovirajo posameznika pri
njegovem kognitivnem razvoju. Le redko lahko zasledimo, da bi avtorji posebej izpostavljali ta
problem in ga skušali nadzorovati (Slain idr. 2004, Uhari idr. 2003). Tudi v učnih procesih, ki so
usmerjeni na učenca, moramo izpostaviti pomembnost učiteljeve vloge. Zato je regulacija učnega
procesa tudi v takih učnih procesih pomembna.

4.6

UČNI MODEL #3

Prvotno smo nameravali raziskavo na tej točki zaključiti, saj se je izkazalo, da vsebine iz elektronike
res niso dobro zastopane v poučevanju robotike za mladostnike (o čemer bolj točno poročamo v
poglavju 5.1.1), a bi morale biti iz več tako teoretičnih kot praktičnih razlogov. Vendar se je izkazalo,
da je znanje učencev slabo tudi s področja mehanike in programiranja, zato smo za potrebe
nadaljnjih raziskav spremenili vprašalnik tako, da bi bolj enakomerno testiral vsa tri področja.
Izhajajoč iz zbranih rezultatov smo vse pozitivne učinke združili in oblikovali nov model poučevanja
robotike za mladostnike ter ga dopolnili s še dvema korenitejšima spremembama:
a) posodobili smo učne pripomočke (krmilnik) in
b) izpopolnili vprašanja na koncu vsake učne enote, ki smo jih uvedli že v UM #2.
Ker so rezultati tega modela obetavni in smo imeli v novem testu znanja kar 7 od 12 vprašanj enakih
kot pri prejšnjih modelih ter zato dobre možnosti za primerjavo, smo sklenili predstaviti tudi te
rezultate.
Najprej moramo omeniti posodobitev učnih pripomočkov. Odločili smo se za zamenjavo krmilnika in
izbrali Arduino Uno. Krmilnik je bil v tistem času že dobro preizkušen s strani drugih uporabnikov in je
bil že trikrat preoblikovan in dopolnjen. Zelo dobre učne učinke s temi učnimi pripomočki navajajo
tudi nekateri drugi avtorji (Štern in Guna 2013, Grover idr. 2014, Torroja idr. 2015), ki so preskusili
Arduino platformo z različnimi razširitvenimi moduli. Naj omenimo, da je koncept uporabe teh
pripomočkov podoben zasnovi iz leta 1980, ko so uporabljali osebne računalnike in vmesnike za
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računalniško krmiljenje robotov (regulacija). Arduino elektronska platforma prevzme vlogo
računalnika, na mesto računalniškega vmesnika pa moramo izbrati primeren razširitveni modul. Kljub
temu, da se Arduino platforma in področje robotike tako pogosto dopolnjujeta, nas je presenetilo, da
primernega razširitvenega modula za realizacijo našega učnega načrta nismo našli v trenutni
komercialni ponudbi11. Zato smo sami izdelali modul, ki omogoča:
a) krmiljenje 8 močnostnih digitalnih izhodov (s pulzno širinsko modulacijo krmiljenja moči),
b) vzorčenje do 6 analognih ali digitalnih napetostnih signalov,
c) priključitev do treh servomotorjev,
d) uporabo dveh (že pripravljenih) tipk in
e) priključitev alfanumeričnega zaslona.
Slika 49 prikazuje priključitev nekaj teh elementov na izdelan razširitveni modul, njegovo električno
shemo pa lahko najdemo v prilogi 8.7.

Slika 49: Demonstracija priključitve senzorjev in motorjev na naš razširitveni modul za Arduino Uno.

Seveda je ta sprememba zahtevala, da smo ponovno prilagodili učna gradiva in primerno prilagodili
programska orodja. Odločili smo se, da programskega okolja BASCOM ne spremenimo, čeprav
Arduino ponuja svoje programsko okolje Arduino IDE. To okolje je tako prilagojeno z raznimi
funkcijami, da v marsikaterem primeru lahko vodi do napačnih zaključkov. Na primer funkcija za
krmiljenje pulzno širinske modulacije se imenuje »AnalogWrite«.
Prej smo omenili tudi, da smo izboljšali vprašanja, ki so jih morali učenci rešiti ob vsaki učni enoti. V
UM #2 smo vprašanja vpeljali zato, da smo bolje izpolnili Kolbov izkustveni učni cikel. Glavna funkcija
4. koraka učnega cikla je preizkus pravilnosti učenčevih zaključkov, ki so si jih pridobili v izkustveni
situaciji. Harden in Laidlaw (2013) poudarjata, da bi morali učitelji poskrbeti za povratno informacijo
učencem (študentom), jih vključiti v aktivno učenje, individualizirati učenje v skladu z osebnimi
potrebami učencev in narediti učenje relevantno. Hattie in Timperley (2007) govorita o konstruktivni
in dovolj specifični povratni informaciji študentom, pri čemer dobijo razlago, ki ne obsoja, je dovolj
hitra in pogosta in učencem pomaga pri načrtovanju njihovega nadaljnjega raziskovanja. Harden in
Laidlaw navajata, da imajo učenci individualne potrebe, pri čemer je potrebno upoštevati osebne
11

http://www.arduino.org/products/shields in https://store.arduino.cc/category/68
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zmožnosti. Ker učenec v izkustvenem ciklu sam gradi svoje znanje, je zelo verjetno, da si ustvari tudi
napačna prepričanja o določenih konceptih, kot na primer v našem primeru iz UM #1, da reduktor
poveča moč motorja. Zato bi moral učenec takoj dobiti povratno informacijo o svojih zaključkih in jih
po potrebi spremeniti. V ta namen smo za UM #3 vprašanja pripravili tako, da je učitelj lahko vse
odgovore prikazoval na zaslon in učencem omogočil, da so preverili, ali so pravilno odgovorili. To
funkcionalnost smo sprogramirali s pomočjo Googlovih vprašalnikov v kombinaciji z Googlovimi
tabelami, kjer lahko vsak na novo vneseni podatek sproži nek programski dogodek. Ta poskrbi, da se
odgovori posameznega vprašanja zberejo v enotni tabeli in odgovore ustrezno obarva glede na
njihovo pravilnost (rdeče – nepravilno, zeleno - pravilno). Primer programa je priložen v prilogi
8.17.4. Shemo tega procesa bi lahko ponazorili s sliko 50.
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Slika 50: Shema procesa obdelave posameznega vprašanja, v kateri smo predpostavili, da skupina S4
odgovori na 3. vprašanje. Vsi odgovori se najprej zberejo v posebni tabeli za vsako vprašanje posebej,
nato pa se s pomočjo našega programa ovrednotijo in zapišejo v splošno tabelo vseh odgovorov.

Poleg teh dveh posodobitev smo naredili še nekaj popravkov učnega gradiva, na primer, da učenci
lastnoročno skušajo zaustaviti gred motorja in občutke primerjajo s tistimi, ko želijo zaustaviti gred
reduktorja. Dodatno smo izpopolnili video gradivo za sestavljanje mobilnega robota tako, da je
vključevalo vse sestavne dele, vključno s krmilnikom, akumulatorjem in alfanumeričnim zaslonom,
kot prikazuje slika 51. Učno gradivo smo tudi nekoliko bolj sistematično oblikovali, tako da smo z
ikonami ločili programe, ki so namenjeni preizkušanju strojne opreme in programe, ki so namenjeni
programiranju. Poenostavili smo proces nalaganja testnih programov, da bi s tem zmanjšali
»nevšečnosti z opremo«, o katerih so učenci poročali v UM #1in UM #2. Celotno gradivo si lahko
ogledate na spletni strani12 ali v prilogi 8.12.

Slika 51: Model mobilnega robota.

12

https://sites.google.com/site/drtirobotika/izobrazevanje/arduino/robotika-v-tehniki/free-wheely
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4.6.1 Analiza rezultatov in ugotovitve
UM #3 integriranega poučevanja elektronike, programiranja in mehanike v robotiki smo izvedli na 11
slovenskih osnovnih šolah in vanj vključili kar 193 učencev, ki so obiskovali zadnje triletje
osnovnošolskega izobraževanja. Učenci so bili stari od 12 in do 15 let in so bili enakomerno
porazdeljeni po spolu. Podrobnejšo razvrstitev prikazuje tabela 25. Učni proces tega UM je potekal
precej drugače od klasičnega pouka, kjer učitelj vodi celoten učni proces. Po nekaj uvodnih navodilih,
s katerimi je učitelj predstavil učencem potek dela, uporabo učnega gradiva in kako pravilno ravnati z
učnimi pripomočki, se je učni pristop resnično preusmeril na učenca.
Tabela 25: Podrobnejši popis vzorca učencev, ki so sodelovali v učnem modelu poučevanja robotike za mladostnike (UM #3, n =193).
Osnovna šola
N
Razred
N
Starost
N
Spol
N
OŠ Šentjernej

16

7

25

12

1

moški

98

OŠ Antona Žnidaršiča

11

8

40

13

42

ženski

95

OŠ bratov Polančičev

13

9

127

14

72

OŠ Draga Kobala Maribor

20

15

78

OŠ Franja Goloba

11

OŠ Gorje

46

OŠ J. Modra

16

OŠ Koper

16

OŠ M. Pečarja

16

OŠ S. Žagarja Kranj

13

OŠ S. Kosovela Sežana

15

Izpostaviti moramo učinek rezultatov, ki smo jih med učnim procesom prikazovali na zaslon
(prikazano levo na sliki 52), saj smo z njimi omogočili več didaktično pomembnih aktivnosti:

1
2
3
4

Slika 52: Prikaz odgovorov za sprotno preverjanje, kot so ga lahko videli učenci (levo)
in odgovori, razvrščeni po učnih enotah za analizo učnega procesa (desno).

a) Pri učencih so pritegnili izredno pozornost. Na preverjanje svojih odgovorov so večkrat
nestrpno čakali, saj časovni zamik od trenutka, ko učenec potrdi svoje odgovore, do
trenutka, ko se rezultat pojavi na zaslonu, lahko traja tudi do 10 s.
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b) Pravzaprav nismo zagovorniki tekmovanj, ker poleg pozitivnih prinašajo tudi negativne
posledice, ki smo jih izpostavili že v poglavju 2.3.2. Toda odgovori so v razredu ustvarjali
tekmovalno klimo vsaj med nekaj učenci in ti so zato bolj dosledno izvajali naloge po
navodilih. Tako je bilo težav z nedoslednim branjem navodil manj, kar smo izpostavili kot
težavo v modelu #2 in modelu #1.
c) Učitelju so ti rezultati omogočali vpogled v širšo sliko poteka celotnega učnega procesa,
saj je lahko enostavno sledil, kako skupine napredujejo po učnih enotah. Poleg tega mu
je ta sistem omogočil, da je zaznal skupino učencev, ki je v procesu izkustvenega učenja
oblikovala napačne zaključke in ji je lahko nemudoma pomagal, kar je zelo pomembno,
saj bi lahko ta skupina nadaljevala učni proces na napačnih konceptih.
d) Nazadnje moramo omeniti še možnost evalvacije učnega procesa, ki jo tak sistem
beleženja odgovorov ponuja. Zaradi vizualne predstave rezultatov lahko učitelj dokaj
enostavno razvrsti rezultate po učnih enotiah in izlušči učne enote, s katerimi imajo
učenci največ težav. Po potrebi lahko spremeni ali dopolni učni proces. Rezultat take
analize dveh zaporednih izvedb lahko vidimo desno na sliki 52. Opazimo lahko dele, ki so
bolj pogosto rdeče obarvani (polje, ki je na sliki 52 označeno z 1, se navezuje na vsebine
iz programske zanke, polje 3 pa na reduktor) in dele, ki so pretežno obarvani z zeleno (
polje 2 se navezuje na vsebine iz delovanja motorja, polje 4 pa na vpliv smeri toka skozi
motor).
Če primerjamo pogostost pojmov, ki so jih učenci izpostavili kot priljubljene (levo na sliki 53), lahko
ugotovimo, da so rezultati zopet podobni rezultatom iz UM #1. Precej bolj pa izstopajo vtisi, ki so jih
učenci izpostavili kot moteče dejavnike, saj se programiranje in vezanje žic pogosto pojavi med njimi
(desno na sliki 53), čeprav sta ti dve postavki na 2. oz. 5. mestu pojavnosti med všečnimi pojmi.
Izredno smo lahko zadovoljni, da v tem modelu učenci ne navajajo, da bi imeli težave z učnimi
pripomočki, kot so to izpostavljali v prejšnjih učnih modelih. To je namreč dober pokazatelj, da smo
ravnali prav, ko smo se odločili za zamenjavo krmilniške enote in jo ustrezno nadgradili, s čimer smo
se ukvarjali kar nekaj časa, kot smo že omenili v poglavju 3.5.2.
40%

učenje o
robotiki

Slika 53: Pogostost najbolj všečnih pojmov (levo) in pojmov, ki jih učenci niso marali (desno) v učnih modelih #1, #2 in #3.
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Prav tako so tudi ocene priljubljenosti vsebin iz robotike podobno razporejene kot v modelu #1, kot
lahko vidimo na sliki 54. V rezultatih ne zaznamo, da bi se ustvarjala dva pola, kar smo opazili v
rezultatih iz UM #2. Iz tega lahko zaključimo, da so vsi učenci zelo radi opravljali te aktivnosti.

Slika 54: Predstavitev rezultatov ocen o splošni zanimivosti vsebin, sestavljanja in programiranja v UM #3.

Rezultati znanja so v tem modelu integriranega poučevanja elektronike, programiranja in mehanike v
robotiki za mladostnike res presenetljivo dobri. Vse rezultate t-testa, ki sovpadajo s testnimi
postavkami iz prejšnjega vprašalnika, smo zbrali v tabeli 26.
Tabela 26: Rezultati t-testa modela #3.
Vprašanje
Koliko priključkov potrebuje navaden
enosmerni motor? (TIx011)
Pri robotiki večkrat uporabljamo digitalni vhod. Z
njim lahko:… (TIx041)
Programske

zanke

s

povratnim

delovanjem

uporabljamo takrat, ko želimo...(TIx051)
Kako smer toka vpliva na smer vrtenja gredi
motorja? (TIx061)
Pri prenosih gibanja robotske konstrukcije si večkrat
pomagamo z reduktorjem. Z njim ... (TIx092)
Pri vzorčenju signalov uporabljamo analognodigitalno pretvorbo. Z njo lahko ... (TIx101)

sx

df

t

p

d

g

0,28

0,76

0,48

0,60

192

11,12

0,000

1,08

0,62

0,20

0,44

0,23

0,60

192

5,42

0,000

0,57

0,26

0,18

0,34

0,16

0,60

192

3,75

0,000

0,37

0,17

0,35

0,66

0,31

0,63

192

6,71

0,000

0,64

0,41

0,06

0,27

0,21

0,71

192

4,12

0,000

0,38

0,18

0,17

0,29

0,08

0,38

192

3,03

0,003

0,31

0,11

0,10

0,13

0,03

0,27

192

1,61

0,109

0,16

0,03

Napišite, kaj je mogoče zaznavati s spodnjimi
senzorji

(temperaturo,

vlažnost,

dotik,

tlak,

osvetljenost, silo, zasuk, …).(TIx121)
– povprečna vrednost na predtestu,

- povprečna vrednost na potestu,

- povprečna razlika, sx – standardni odklon povprečne

razlike, df – število prostostnih stopenj, t – vrednost statističnega t-testa, p – statistična značilnost, d - Cohenov parameter učinka,

g – doprinos znanja, 1 – odgovore smo točkovali z x = {0,1},2 – odgovore smo točkovali z x = {-1,0,1}.

O velikem prirastu znanja (gTIx12 = 0,03) ne moremo govoriti za postavko TIx12, ki se je navezovala na
branje elektrotehniške sheme senzorja za osvetljenost. Vendar so se večinoma vse postavke odrazile
z dobršno mero statistične značilnosti, kar smo v prejšnjih modelih zaznavali le pri posameznih.
Statistična značilnost pri postavki TIx12, ki smo jo izračunali v sklopu Studentovega t-testa nakazuje,
da pozitiven rezultat ni ravno naključen, še zlasti, če privzamemo, da pozitiven rezultat pričakujemo
in bi tako lahko upoštevali le enosmerno statistično značilnost, ki bi v tem primeru bila p = 0,05.
Kakorkoli, relativni prirast znanja s področja branja elektrotehniških shem je zelo skromen in
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praktično nepomemben. Zato bi veljalo uvesti nekaj sprememb gradiva tudi na tem področju.
Zagotovo je kombinacija prikaza virtualne vezave in prave električne sheme dobrodošla na začetku,
vendar so učenci raje uporabljali virtualni prikaz vezave tudi pri zadnjih učnih enotah. Zato bi morda
veljalo zadnje učne enote opremiti le s tehniškimi električnimi shemami.
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5 REZULTATI IN DISKUSIJA
Z učnim modelom integriranega poučevanja elektronike, računalništva in mehanike v robotiki za
mladostnike smo vsekakor dosegli svoj namen. Obravnavanje osnovnih vsebin iz podpodročij
robotike je ključno za celostno poučevanje robotike, za kar smo se v modeliranju zavzemali. Pokazali
smo, da so vsebine, ki so predpisane z učnim načrtom, ustrezne in za učence primerne. Večina
učencev je glede na to, kako so robotiko poznali pred aktivnostjo, te vsebine po aktivnosti prepoznala
kot veliko bolj zanimive. Učni proces, ki je bil usmerjen v učenca in je temeljil na konstruktivističnih
izhodiščih ter upošteval Kolbov učni cikel, se je za učence dobro izkazal. Moramo pa omeniti, da je
vloga učitelja v tem procesu mnogokrat podcenjena. Nadzorovanje učnega procesa je s takim učnim
pristopom oteženo, saj vsak učenec ali skupina napreduje s svojim tempom. Zato so dodatna orodja,
ki omogočajo spremljanje učnega procesa, zaželena in so se po naših izkušnjah dobro obnesla. Na ta
način učitelj lažje ustrezno ukrepa in usmeri učence k pravilnim sklepom in rešitvam. Vsa sprotna
posredovanja pa od učitelja zahtevajo visoko strokovno usposobljenost, zlasti pri interdisciplinarnih
vsebinah. Prav to se je izkazalo tudi v našem primeru poučevanja robotike, kjer je možnost napak
velika in jih mora učitelj rešiti v kar najkrajšem času. Tako moramo pri implementaciji takega učnega
procesa upoštevati tudi te negativne dejavnike.

5.1

USPEŠNOST MODELA ZA POUČEVANJE ROBOTIKE ZA MLADOSTNIKE

Ob vseh rezultatih, ki smo jih predstavili v analizah posameznih UM, moramo omeniti tudi to, da
razlike relativnega prirasta znanja med učnimi modeli niso velike. To je mogoče pričakovati, saj je bilo
trajanje učne aktivnosti zelo omejeno (le 4 šolske ure), poleg tega so vsi modeli poučevali isto učno
snov. V tabeli 27 smo izpostavili relativne priraste znanja vseh testnih postavk (končno število točk iz
testa znanja), ki so skupne vsem učnim modelom.
Tabela 27: Rezultati povprečnega relativnega prirasta.
Številka modela
gAvg
sg
#0
#1
#2
#3
Skupaj

0,02
0,09
0,06
0,23
0,14

0,42
0,38
0,35
0,32
0,37

n
46
174
67
193
480

Čeprav na prvi pogled opazimo precejšnje razlike v prirastu znanja, moramo zlasti pri UM #3
upoštevati tudi razlike v predznanju učencev. Čeprav relativni prirast znanja do neke mere to že
upošteva, je rezultat v povprečju boljši pri tistih učencih, ki na predtestu dosežejo 0 točk, saj le-ti v
povprečje ne prispevajo negativnih vrednosti. Poleg tega se je izkazalo, da je rezultat pred-testa
najnižji ravno pri UM #3, kar na prvi pogled povečuje njegov učni učinek. Zato moramo za primerjavo
modelov med seboj upoštevati število skupnih točk na pred-testu kot kovariablo v analizi kovariance
(tabela 28). Pri testiranju homogenosti variance smo z Levenovim testom potrdili, da so variance
vzorcev primerljive med seboj (F = 0,958, p = 0,412) in v nadaljevanju ugotovili majhen učinek med
modeli 2 = 0,022.
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Tabela 28: Vpliv različice modela na relativen prirast znanja.
Vir variance
SS
df
s2
F
p
Različica modela
1,035
3
0,345
3,533
0,015
Skupaj
65,777
479
SS – vsota kvadratov, df – prostostne stopnje, s2 – varianca, F – Fischerjeva vrednost analize kovariance,

2
0,022

p – statistična značilnost, 2 –mera velikosti učinka

V tabeli 29 smo še enkrat izpostavili končne relativne priraste znanja za vsako različico učnega
modela, v kateri je upoštevana neenakost rezultatov iz pred-testa.
Tabela 29: Ocenjeni relativni prirasta znanja posameznega modela in primerjava njihovih učinkov z modelom #3.
Različica modela
SE
gD
SED
g
p
#0
0,035
0,046
0,0153
0,052
0,003
#1
0,123
0,024
0,065
0,033
0,052
#2
0,108
0,038
0,080
0,045
0,076
#3
0,188
0,023
g – relativen prirast znanja, SE – standardna napaka aritmetične sredine, gD – povprečna razlika
relativnega prirasta znanja, SED – standardna napaka razlike, p - statistična značilnost.

Kot smo že poudarili, smo najboljše rezultate dosegli z UM #3. Če ga primerjamo z drugimi modeli,
lahko ugotovimo, da se njegova različnost potrdi tudi s statistično značilnostjo.
Med vsemi učenci, ki smo jih testirali (n = 576), smo naleteli na kar dobršen del učencev, ki so se z
robotiko že srečali (n = 166), od teh n = 150 v šolskih izobraževanjih pri izbirnih predmetih
Elektronika z robotiko, Robotika v tehniki, krožkih, tehniških dnevih in tekmovanjih. Če z analizo
variance primerjamo rezultate učencev, ki so obiskovali predmet RvT (n = 109, = 2,24, s = 1,56) z
rezultati učencev, ki izkušenj iz robotike niso imeli, a so sodelovali v UM #3 (n = 147, = 2,81,

s = 1,36), lahko ugotovimo statistično značilne rezultate v prid učnega modela #3 z majhnim učinkom
2 = 0,037. V tabeli 30 so zbrani tudi podatki posameznih področij, iz katerih lahko opazimo, da se
razliki pojavita na področju elektronike in mehanike.
Tabela 30: Rezultati analize variance med skupino učencev, ki so že imeli izkušnje iz robotike in skupino, ki se je z robotiko srečala prvič v
učnem modelu integriranega poučevanja elektronike, računalništva in mehanike v robotiki za mladostnike.
Odvisna
sRvT
s#3
SS
df
F
p
2
spremenljivka
Vse točke
2,24
1,56
2,81
1,36
20,397
1
20,397
9,667
0,002
0,037
elektronika
1,27
0,86
1,50
0,76
3,416
1
3,416
5,276
0,022
0,021
računalništvo
1,01
0,89
1,01
0,84
0,000
1
0,000
0,000
0,993
0,000
mehanika
-0,04
0,72
0,30
0,55
6,925
1
6,925
17,548
0,000
0,065
SS – vsota kvadratov, df – prostostne stopnje, – povprečje variance, F – Fischerjeva vrednost analize kovariance,

p – statistična značilnost in 2 –mera velikosti učinka

Če razčlenimo vzorec učencev, ki so obiskovali predmet RvT, lahko ugotovimo, da se večina ni
opredelila, v katerem programskem okolju so programirali robote (n = 59). Tako lahko v splošnem
izpostavimo le dve številčnejši množici učencev, ki so uporabljali programsko okolje : LEGO
Mindstorms (n = 21) in BASCOM (n = 16). Ostalih programskih okolij je izbranih izredno malo s po le
enim ali dvema kandidatoma. Če analiziramo razliko v rezultatih, lahko z analizo variance ugotovimo,
da se vzorca razlikujeta s statistično značilnostjo p = 0,037 v doseženih rezultatih s področja
elektronike (

= 1,24 , sLEGO = 0,83 in

= 1,81 , sBASCOM = 0,75). Učinek, ki ga podaja 2 =

0,12, pa je celo zmeren. Izkaže se, da vzorec učencev, ki so uporabljali BASCOM programsko orodje,
izhaja iz iste šole, v kateri prav tako uporabljajo učne pripomočke, kot so Fischertechnik konstrukcijski
elementi in eProDas-Rob1 krmilnik. To dejstvo ponovno potrjuje, da je izbor učnih pripomočkov
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pomemben in ustrezen. Medtem ko se učni rezultati med UM #3 in vzorcem, iz omenjene šole ne
odrazijo s statistično značilnostjo, to ne velja za vzorec učencev, ki so uporabljali Lego konstrukcijsko
zbirko. Statistično pomembno razliko lahko potrdimo z analizo variance med rezultati učencev iz UM
#3, ki do tedaj še niso imeli nikakršnih izkušenj z robotiko in rezultati učencev iz predtesta, ki so si
izkušnje pridobili na podlagi Lego zbirke za robotiko in so obiskovali izbirni predmet RvT. V tabelo 31
smo izpostavili le statistično značilne rezultate od katerih imata testni postavki TIx01 (Koliko
priključkov ima enosmerni motor) in TIx09 (uporaba in funkcionalnost reduktorja) majhen učinek.
Tabela 31: Rezultati analize variance med skupino učencev, ki so že imeli izkušnje iz robotike in skupino, ki se je z robotiko srečala prvič v
učnem modelu integriranega poučevanja elektronike, računalništva in mehanike v robotiki za mladostnike.
Odvisna
s#3
sLEGO
SSB
df
F
p
2
spremenljivka
TIx011
0,73
0,45
0,52
0,51
1,02
1
1,02
4,90
0,028
0,029
TIx061
0,65
0,48
0,48
0,51
0,609
1
0,609
1,59
0,109
0,015
TIx092
0,29
0,55
0,06
0,54
1,33
1
1,33
4,36
0,038
0,026
SSB – vsota kvadratov med skupinami, df – prostostne stopnje,
– povprečje variance, F – Fischerjeva vrednost analize kovariance, p –
statistična značilnost in 2 –mera velikosti učinka, 1 – odgovore smo točkovali z x = {0,1},2 – odgovore smo točkovali z x = {-1,0,1}.

Slabši rezultat kontrolne skupine učencev, ki je robotiko spoznala preko zbirke LEGO, lahko pripišemo
nekolikšnemu pozabljanju, vendar s takimi rezultati ne moremo biti zadovoljni. Na nevarnosti učnih
pripomočkov, ki se uporabljajo po principu »črnih skrinjic«, smo že opozarjali v teoretičnih izhodiščih,
rezultati so to le še potrdili. Po drugi strani ne smemo zanemariti, da so učenci iz kontrolne skupine
obiskovali izbirni predmet RvT, katerega vsebine so predpisane z učnim načrtom in je zanj namenjeno
35 šolskih ur. Poleg tega so bili v izvajanje predmeta vključeni taki učenci, ki so ta predmet sami
izbrali in jih je ta tematika verjetno bolj zanimala, medtem ko smo za analizo v eksperimentalni
skupini uporabili rezultate učencev iz UM #3, ki se še nikoli niso seznanili z vsebinami iz robotike.

5.1.1 Implementacija učnega modela v poletni šoli robotike in elektronike
Ena od pomanjkljivosti učnega procesa v raziskavi je bila njegova časovna omejitev. Zato so učni
učinki tega procesa zagotovo manjši, kot bi ga model imel, če bi se izvajal v okviru rednega
formalnega izobraževanje pri izbirnem predmetu Robotika v tehniki (RvT), kjer je učnemu procesu
namenjeno več ur. V ta namen smo preskusili UM #3 še v izvedbi poletne šole robotike in elektronike
v letu 2015 in letu 2016. V danih okoliščinah je bila ta možnost implementacije UM #3 najboljši
približek izvajanju predmeta RvT. V obeh primerih vzorec učencev ni naključen, saj se v obe izvedbi
učenci vključijo po lastni volji. Zato bistvenih razlik med vzorcema v zanimanju za vsebine iz robotike
ne pričakujemo. Podrobnejši opis vzorca je v tabeli 32. Bolj verjetno je, da bi razlike med vzorcema
bile v starosti učencev, saj smo na poletno šolo sprejemali mlajše in starejše učence in dijake. Z
implementacijo modela v poletno šolo smo podaljšali čas izvedbe učnega procesa, saj so učne
aktivnosti na poletni šoli trajale 6 dni. V prilogi 8.19 lahko najdemo program poletne šole, iz katerega
je razvidno, da so učenci na delavnicah preživeli 22 polnih ur, kar je enakovredno nekaj več kot 29-im
šolskim uram. To je še vedno manj, kot predvideva učni načrt za izvedbo predmeta RvT, kjer je na
voljo 35 šolskih ur. Na obe poletni šoli (2015 in 2016) smo k vsebinam robotike vključili le 26 učencev,
kar je v statističnem smislu sorazmerno majhen vzorec. Učenci so bili iz različnih šol po Sloveniji,
njihova starost pa je bila med 11 in 18 let, kot je razvidno iz tabele 32, v kateri lahko najdemo
statistični opis vzorca.
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Tabela 32: Podrobnejši popis vzorca učencev, ki so sodelovali na poletni šoli robotike in elektronike 2015 in 2016 (n = 26).
Osnovna šola
N
Razred
N
Starost
N
Spol

N

El.-Teh. G. Ljubljana

1

5

2

11

2

moški

24

G. Brežice

1

6

1

12

1

ženski

2

II. G. Maribor

2

7

10

13

10

OŠ A. Besednjaka

1

8

4

14

4

OŠ F Bevka

1

9

3

15

3

OŠ Horjul

1

1

3

16

3

OŠ Hudinja

1

2

1

17

1

OŠ Kamnik

1

3

2

18

2

OŠ Kolezija

3

OŠ Košana

1

OŠ Lava

1

OŠ M. Valjavca

1

OŠ M. Vere

1

OŠ Orehek

1

OŠ S. Kosovela

1

OŠ Solkan

1

OŠ Šempas

1

OŠ Šmartno

1

OŠ Vavta

1

TŠC Celje

4

Najprej preverimo, kako se vzorca razlikujeta v predznanju, saj nekatere razlike v vzorcu obstajajo.
Predvsem je vzorec iz poletne šole precej manjši in bi zato lahko ugotovili kar veliko varianco v
podatkih. Vzorca smo primerjali z analizo kovariance, s katero smo lahko upoštevali, da so nekateri
učenci že obiskovali RvT in imajo morda tudi več znanja. Ker je v obeh vzorcih delež teh učencev
različen (nTD#3 = 15 % in nPŠ#3 = 23 %), smo to spremenljivko uporabili kot kovariablo. Izkaže se, da so
rezultati pred-testov obeh skupin homogeni, saj Levenova statistika homogenosti varianc ne zazna
statistične značilnosti ( F = 0,632, p = 0,428). Vzorca sta podobna tudi glede povprečnih vrednosti
(

= 1,37, sTD#3 = 1,23 n = 173 in

= 1,65, sP

3

= 1,08 n = 26) in z analizo kovariance ne

zaznamo statistične značilnosti (F = 1,05, p = 0,307), iz česar lahko sklepamo, da sta vzorca po
doseženih rezultatih na pred-testu primerljiva.
Z analizo kovariance lahko preverimo tudi rezultate učencev iz po-testa, kjer lahko ugotovimo
pomembne statistične razlike. Rezultati te analize so zbrani v tabeli 33, v kateri smo učinke ločili tudi
po testnih postavkah, ki bolj nazorno kažejo, kako se dolžina izvajanja učnega procesa odraža z večjim
učnim učinkom. Kot lahko vidimo, se učinki UM #3 znatno povečajo, če podaljšamo trajanje učnega
procesa. Učinek na končno doseženo število točk iz testa je kar 2 = 0,13, kar je na meji velikega oz.
zelo velikega učinka. Izpostavili bi tudi relativni prirast znanja, ki je pri vzorcu poletne šole kar

g = 0,53. Poleg tega so zanimivi tudi drugi podatki, na primer učinek pri testni postavki TIx01, ki
učence sprašuje le po številu priključkov motorja. Rezultat analize kovariance se pri postavki TIx01
sicer močno približa pragu statistične značilnosti (0,05 < pTIx01 = 0,054), vendar je imelo podaljšanje
izvajanja učnega procesa majhen učinek 2 = 0,02. Razlog za to bi lahko bila težavnost snovi, saj je
informacija vezana na nižjo kognitivno stopnjo pomnjenja. Ta razlaga sovpada tudi z rezultati pri
testni postavki TIx04. Postavka se navezuje na vpliv smeri električnega toka na električni motor, kjer
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je potrebno nekaj več razumevanja iz vsebin iz elektronike. Za razumevanje te snovi pa je potrebno
več časa, kar se je potrdilo s časovnim učinkom postavke TIx04 ( 2 = 0,07 ).
Tabela 33: Rezultati učinka izvedbe UM #3 v poletni šoli v primerjavi z izvedbo v tehniškem dnevu.
Odvisna
sTD#3
sPŠ#3
SSB
df
spremenljivka
2,89
1,41
4,52
1,32
55,73
1
55,73
Vse točke

F

p

2

29,02

0,000

0,13

elektronika

1,54

0,77

2,15

0,67

8,04

1

8,04

13,94

0,000

0,07

računalništvo

1,05

0,89

2,04

0,79

20,52

1

20,52

27,29

0,000

0,12

mehanika
TIy011

0,30

0,55

0,33

0,72

0,01

1

0,01

0,03

0,862

0,00

0,75

0,44

0,92

0,27

0,66

1

0,66

3,74

0,054

0,02

TIy041

0,42

0,50

0,81

0,40

3,34

1

3,34

14,14

0,000

0,07

TIy051

0,34

0,47

0,62

0,50

1,52

1

1,52

6,93

0,009

0,03

TIy061

0,65

0,48

0,81

0,40

0,47

1

0,47

2,16

0,143

0,01

TIy092

0,30

0,55

0,33

0,72

0,01

1

0,01

0,03

0,862

0,00

TIy101

0,30

0,43

0,62

0,43

2,16

1

2,16

11,83

0,001

0,06

1

0,14

0,35

0,42

0,50

1,78

1

1,78

12,96

0,000

0,06

2,31

0,34

0,53

0,23

1,90

1

1,903

17,68

0,000

0,08

TIy12

g(skupaj)

SSB – vsota kvadratov, df – prostostne stopnje,

– povprečje variance, F – Fischerjeva vrednost analize kovariance, p – statistična

značilnost in 2 –mera velikosti učinka, 1 – odgovore smo točkovali z x = {0,1},2 – odgovore smo točkovali z x = {-1,0,1}.

5.2

UGOTOVITVE RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ

V poglavju 1.1, kjer smo opredelili raziskovalni problem, smo izpostavili, da druge raziskave poročajo,
da učenci usvojijo znanja iz mehanike in računalništva tudi na višjih kognitivnih stopnjah, kot so:
razumevanje, uporaba znanja, sinteza in analiza. Vendar pa takih učinkov ne navajajo za področja
elektronike. Zato smo se v naši raziskavi podredili temu problemu in si zastavili dve raziskovalni
vprašanji.
Pri odgovoru na prvo vprašanje:

Al je ogoče z upoštev je UN pre et RvT
kt č o pr er h
uč h pr stopov pr po očkov gr v obl kov t
o el poučev j
robotike za mladost ke t ko
bo o ogoč l r zv j je v šj h
kognitivnih procesov tudi iz vsebin elektronike?
bomo skušali strniti celoten raziskovalni potek, ki je bil potreben, pri oblikovanju končnega učnega
modela. Učni model integriranega poučevanja elektronike, računalništva in mehanike v poučevanju
robotike za mladostnike smo osnovali na nekaj teoretičnih temeljih, ki smo jih določili s pomočjo
zastavljenih raziskovalnih ciljev. Kljub večjim pomislekom in razlogom za okrnjeno vključevanje vsebin
iz elektronike v poučevanje robotike (poglavje 3), smo uspešno pokazali, da so te vsebine eden
ključnih sestavnih temeljev področja robotike in zato nedvomno sodijo v poučevanje tega področja
(poglavje 2.1). Poleg tega smo izpostavili, da učni načrt predmeta RvT te vsebine že določa in je
primeren za izvajanje v osnovnih šolah. Ovrgli smo tudi pomisleke, da bi naj bile te vsebine
prezahtevne za to starostno skupino otrok, čeprav podobne vsebine iz elektronike vsebujejo tako
drugi slovenski (poglavje 3.1) kot tudi tuji učni načrti(poglavje 2.4). Iz izkušenj že izvedenih
neformalnih izobraževanj smo primernost teh vsebin tudi potrdili (poglavje 3.3). Pokazali smo, da je
pozitivne rezultate s področja elektronike mogoče dosegati, čeprav jih v pregledu učnih učinkov
drugih raziskav iz poglavja 2.3 nismo mogli pogosto izpostaviti. Glede na razlike med različnimi učnimi
procesi smo lahko določili tudi nekatere kriterije učnih pripomočkov (poglavje 2.3.5), ki bi utegnili
pomembno vplivati na učinke učnega procesa. Na podlagi rezultatov smo lahko pričeli z izborom
primernih učnih pripomočkov, ki smo jih podrobneje opisali v poglavju 3.4. Na ta način smo oblikovali
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izhodišča za oblikovanje novega učnega modela za poučevanje robotike, s katerim je mogoče izpolniti
pogoje učnega načrta za predmet RvT (poglavje 3.1). V poglavju 2.2 smo navedli kar nekaj prednosti,
ki jih konstruktivistični pristop vnaša v učni proces. Zato smo te principe, ki poudarjajo, da si učenec
lahko le sam izgradi svoje znanje, pri čemer je ta proces neposredno odvisen od učenčevih izkustev,
upoštevali tudi v našem modelu. Še posebej smo se osredotočili na specifiko vsebin iz elektronike,
kjer nastopa več abstraktnih pojmov (napetost, tok, upornost …), ki otežujejo razumevanje snovi.
Vsako učno enoto smo osnovali na Kolbovem izkustvenem učnem ciklu (poglavje 2.2.2), v katerem je
prav izkustvena situacija izhodišče za abstraktno osnovanje kognitivnih konstruktov. Izhajajoč iz teh
načel smo izoblikovali primerna učna gradiva in začeli s testiranjem modela, v katerem smo analizirali
rezultate in učni model tudi ustrezno modificirali. Končni učni model integriranega poučevanja
elektronike, računalništva in mehanike v poučevanju robotike za mladostnike (UM #3) se je izkazal z
dobrimi rezultati, ki smo jih predstavili že v poglavju 5.1.
Pri odgovoru na drugo vprašanje

K ko uč kov t bo t
o el poučev j robot ke z
kognitivnih procesov iz vsebin elektronike?

l ost ke pr

oseg ju v šj h

si bomo pomagali z analizo rezultatov, ki smo jih pridobili pri izvajanju poletne šole robotike in
elektronike v letih 2015 in 2016, saj je bila izvedba bolj primerljiva z izvajanjem poučevanja robotike v
osnovni šoli pri predmetu RvT. V tabeli 34 lahko najdemo rezultate Studentovega t-testa za vprašanja
iz področja elektronike, ki so zahtevala višje kognitivnih sposobnosti.
Tabela 34: Rezultati t-testa učinkovitosti UM #3 pri doseganju višjih kognitivnih stopen iz področja elektronike na poletnih šolah robotike in
elektronike iz leta 2015 in 2016.
g
Vprašanje
df
t
p
d
sx
Skupaj
Za vsako od spodnjih vezav izberite, katera dioda
sveti. (TIx141)
Ali električni tok skozi motor teče? Odgovor
utemelji. (TIx151)

0,92

2,67

1,75

1,52

25

5,59

0,000

1,63

0,40

0,19

0,52

0,33

0,40

25

4,18

0,000

1,06

0,36

0,54

0,73

0,19

0,57

25

1,73

0,096

0,40

0,65

0,00

0,65

0,65

0,49

25

6,87

0,000

1,91

0,31

0,12

0,42

0,31

0,33

25

4,81

0,000

1,23

0,29

0,9

1,93

1,03

1,19

25

5,86

0,000

1,44

0,37

Želimo, da električni tok skozi motor teče od
priključka D2 k priključku D3. V kakšnih logičnih
stanjih morata biti digitalna izhoda D3 in D2'?
(TIx161)
Vezje, ki je na sliki, smo zatemnili. Kako so se
spremenile naslednje električne količine? (TIx171)
Napišite, kaj je mogoče zaznavati s spodnjimi
senzorji (TIx181)
– povprečna vrednost na pred-testu,

- povprečna vrednost na po-testu,

- povprečna razlika, sx – standardni odklon povprečne

razlike, df – število prostostnih stopenj, t – vrednost statističnega t-testa, p – statistična značilnost, d - Cohenov parameter učinka in g –
relativni prirast znanja, 1 – odgovore smo točkovali z x = {0,1},.

V to analizo smo vključili vsa vprašanja 2. vprašalnika iz področja elektronike (priloga 8.15 in 8.16), ki
od učencev zahtevajo neko mero razumevanja, uporabo znanja, sintezo in analizo. Izvzeli smo
vprašanje o številu priključkov enosmernega motorja (TIx02), ki zahteva poleg razumevanja tudi
dobršno mero pomnjenja. Prav tako v analizo nismo vključili vprašanja o vplivu toka na delovanje
električnega motorja (TIx06), saj smo prepričani, da je na pozitiven rezultat vplivala izkušnja, ko so
učenci motor vezali na baterijo in si učinke zapomnili, in ne da so učenci res razumeli, kako smer toka
vpliva na smer vrtenja motorne gredi.
Z rezultati smo lahko izredno zadovoljni, saj je skupni povprečni prirast znanja kar g = 0,40 ali
izraženo s Cohenovim faktorjem učinka d = 1,63 (d > 0,80 – velik učinek). To pomeni, da je bila
povprečna vrednost rezultatov na po-testu kar za poldrugo standardno deviacijo višja od
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povprečnega rezultata na pred-testu. Še bolj nazorno to razliko prikazuje slika 55, na kateri je
prikazana razporeditev seštevka točk iz vprašanj o elektroniki iz pred-testa (oranžni histogram) in potesta (rdeči histogram) za skupino učencev, ki se je udeležila poletne šole robotike in elektronike.

Slika 55: Prikaz razlike v doseženih rezultatih iz elektronike skupine učencev na poletni šoli robotike in elektronike
na pred-testu (

= 0,92, s1 = 0,67) in po-testu (
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= 2,67, s2 = 1,37).

6 ZAKLJUČEK
Razvit učni model poučevanja elektronike, programiranja in mehanike v robotiki za mladostnike
vnaša v tehniško izobraževanje pomembne didaktične prednosti. Učni model smo oblikovali na
znanstveno zasnovanih kriterijih, ki upoštevajo didaktično ustrezne pristope, didaktični potencial
učnih pripomočkov in učnih gradiv. Model za razliko od drugih učnih procesov, ki pogosto zapostavijo
področje elektronike, omogoča celostno rešitev poučevanja tega področja. V primerjavi z drugimi
razikavami smo raziskavo podredili želenim učnim ciljem in ne zgolj preverjali učne učinke didaktičnih
pripomočkov. V ta namen smo uporabili in razvili ustrezno učno opremo, ki v proces poučevanja
robotike omogoča vključevanje izkustvenega učnega cikla tako s področja računalništva in mehanike
kot s področja elektronike. Na ta način amo aktivirali tudi višje kognitivne miselne procese s področja
elektronike, kar je pomembno za celostno poučevanje robotike.
Dopolnili smo tudi Kolbov izkustveni učni cikel tako, da ni več le samoregulativen, temveč s pomočjo
kratkih vprašanj ustvarja zaprtozančno regulacijo učnega procesa. S tem načinom smo učitelju
omogočili nadzor nad učnim procesom, v katerem prevladuje konstruktivistični pristop in je zaradi
svoje narave zelo raznolik. Tako lahko učitelj prepreči učencu nadaljevanje učnega procesa, če je med
izkustvenim učnim ciklom zaključil z napačnimi koncepti, ki bi oteževali nadaljnjo učno pot.
Kot znanstveni prispevek navajamo tudi evalvacijo učnega procesa, v katerem so se potrdili pozitivni
učni učinki modela na višjih kognitivnih stopnjah iz področja elektronike. Za razliko od drugih raziskav
ta temelji na relativno velikem vzorcu in zato rezultate podaja z večjo verjetnostjo. Poleg tega smo
evalvacijo zasnovali tako, da je kontrolna skupina vključevala tudi mladostnike, ki so bili vključeni v
učne procese s podobno vsebino in smo zato bolj verodostojno analizirali učne učinke predlaganega
učnega modela.
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8.1

DEFINICIJE POJMOV

Aktuator

je naprava, ki nek signal (električni, hidravljični, pnevmatski) spremeni v
fizično akcijo. Najbolj pogosto se aktuatorji uporabljajo v krmilni in
regulacijski tehniki, ker preko teh naprav lahko vplivamo na
spremenljivke v okolici.

Čutilnik

Izraz je prevod tujke »senzor«. Glej senzor.

D

Razlika aritmetičnih sredin.

d

Cohen-ov parameter učinka podaja kvantitativno mero učinka nekega
pojava. Čeprav je definiran kot razmerje razlike aritmetičnih sredin dveh
vzorcev in s standardnim odklonom vzorca, ga v statističnih poročilih
največkrat interpretiramo kot: majhen učinek, kadar je d > 0,2, srednji,
ko velja 0,2 < d < 0,5, velik, za območje 0,5 < d < 0,8 in zelo velik učinek
za d > 0,8. Izračunamo ga po enačbi

Formalno

je namerna, časovno opredeljena institucionalizirana dejavnost, katere

izobraževanje

rezultat je običajno javno veljavna kvalifikacija. Zanj je tipično, da ga
zagotavlja šolska institucija, da je strukturirano in načrtovano (cilji,
trajanje, učna pomoč), in da udeleženec ob zaključku izobraževanja
prejme javno veljavno listino. Formalno učenje je z učenčevega vidika
namerna dejavnost.

Industrijski

je samodejno krmiljen, večnamenski manipulator, programabilen v treh

robot

ali več oseh, ki je lahko pritrjen na delovno mesta ali premičen za
potrebe avtomatizacije industrijskih aplikacij.

Inženiring

ali inženirstvo je uporaba matematike, izkustvenih dokazov in
poznavanja znanosti, ekonomije, prakse in družbe, da bi izumljali,
prenavljali, načrtovali, gradili, vzdrževali, proučevali in izboljšali sestave,
stroje, orodja, sisteme, komponente, materiale in procese.

Mikrokrmilnik

je samostojen sistem, ki vsebuje elemente računalniške tehnologije
(procesno enoto, več različnih vrst pomnilnikov, programabilne
vhodno/izhodne enote …) na enem samem integriranem vezju. Pogosto
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ga spremlja okrajšava SoC (angl. System on Chip), saj je običajno osrednji
del IKT naprav in drugih vgrajenih elektronskih sistemov.

Neformalno

je namerna, časovno opredeljena, institucionalizirana dejavnost, ki se ne

izobraževanje

konča s pridobitvijo javno veljavne kvalifikacije, je pa strukturirana in
načrtovana (cilji, trajanje, učitelj). Udeleženec ob zaključku izobraževanja
ne prejme javno veljavne listine (formalno, neformalno in priložnostno
izobraževanje 2016).

Priložnostno

(angl. informal learning) je namerna, časovno opredeljena dejavnost, ki

izobraževanje

ne poteka v za to določeni instituciji in se ne konča s pridobitvijo javno
veljavne kvalifikacije. Gre za učenje v vsakdanjem življenju, pri delu, v
družini, v prostem času, ki ni strukturirano in načrtovano in ne omogoča
pridobitve certifikata. Lahko je namerno, večinoma pa ni slučajno
(formalno, neformalno in priložnostno izobraževanje 2016).

Računalniški

(PLC) je industrijski računalniški sistem, ki nenehno spremlja stanje

krmilnik

vhodnih naprav in na podlagi teh podatkov z uporabo programske kode
nadzoruje stanja izhodnih naprav .

Robot

je krmiljen mehanizem, programabilen v dveh ali več oseh z neko
stopnjo avtonomije. Premika se v svojem okolju, kjer izvaja predvidene
naloge.

Robotski

je mehanizem z vsemi motorji in senzorji, ki sestavljajo posamezne

manipolator

segmente robota. Navadno je sestavljen iz več segmentov, ki se
premikajo relativno eden na drugega bodisi rotacijsko ali translacijsko z
namenom prijemanja in/ali premikanja predmetov ali orodij v več
prostostnih stopnjah.

Senzor

je elektronska naprava, ki ima električni izhod (s spremenljivim
potencialom ali tokom), ki se spreminja glede na fizikalne spremembe
(Bishop 2001).

s

Standardni odklon.

112

SEx

Standardna napaka aritmetične sredine.

Tehnika

je zavestno in smotrno preoblikovanje naravnega sveta v umetno
človekovo okolje. Tehnika v ožjem smislu zajema vse naprave, objekte,
postopke in procese, ki služijo tem namenu, pri tem pa se za civilizacijske
in kulturne potrebe uporabi racionalno pridobljena naravoslovna
spoznanja. Tehnika je tudi področje človekovih izkušenj, spretnosti in
znanja, ki se nanašajo na človekovo sposobnost oblikovanja svojega
okolja po svojih materialnih in duhovnih potrebah (Avsec, 2012).

Tehnologija

je znanstveni prikaz in obravnavo tistih naprav, objektov, postopkov in
procesov, s pomočjo katerih uresničujemo izkoriščanje naravoslovnih
spoznanj za civilizacijske in kulturne potrebe (Avsec 2012).

Učni pristop

je kombinacija učnih strategij in je delno odvisen od okoliščin,
zahtevnosti snovi in vrste preverjanja (Blaznik 2013).

Učna strategija

je zaporedje ali kombinacija v cilj userjenih učnih aktivnosti, ki jih
posameznik uporablja na svojo pobudo in spreminja glede na zahteve
situacije (Marentič Požarnik 2000)

Učna metoda

je premišljeno organiziran postopek, ki je uporabljen v procesu pouka in
nam omogoča učinkovito usvajanje znanj, spretnosti in delovnih navad
učencev ter optimalni razvoj njihovih sposobnosti in interesov (Blaznik
2013).

Učna oblika

opredeljuje kako so strukturirani učenci, ko prejemajo učno snov. Glede
na to poznamo različne učne oblike: frontalna, skupinska, dvojice,
individualna, itn (Kubale 2003)

Vmesnik

Elektronska naprava, ki je nameščena med računalniškim sistemom in
aktuatorji (robotskega manipulatorja).
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8.2

VPRAŠALNIK S PODROČJA ROBOTIKE ZA OŠ
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8.3

ODZIV UČITELJICE ROBOTIKE V TEHNIKI

Spoštovani,
Žal vam moram sporočiti, da ne bomo sodelovali v raziskavi. Menim, da
razlaga elektrotehničnih problemov robotike osnovnošolske otroke zanima
premalo, da bi se odločili za izbirni predmet.
Ko se enkrat šola odloči za eno od zbirk robotike, se učencem v praksi
razloži uporabnost elementov od motorja do senzorjev za programske jezike,
ki so na voljo. Nato pa je na programu spodbujanje kreativnosti učencev,
sodelovanje v timskem delu, tekmovanja med skupinami ....
Žal veliko vprašanj ankete (13, 17, 19, 20 ) temelji na osnovah
elektrotehnike. Ta znanja bodo učenci pridobili v kasnejšem šolanju, če se
bodo odločili za elektrotehnično stroko:
- analogni vhodi in izhodi
- digitalni vhodi in izhodi
- različne komunikacije med roboti in elementi (I2C,bluetooth)
- problemi močnostnega krmiljenja (močnostni tranzistorji ,PWM)
Podrobna znanja elektrotehnike so potrebna za odločitev katera zbirka je
bolj primerna za poučevanje v OŠ. V to odločitev pa učenci niso vključeni.
Vsi vemo, da so ene zbirke so boljše na področju strojništva, druge pa
nudijo učencem več uporabnih možnosti, ki se dosežejo z različnimi
programi.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav,
Damijana Ogrinec
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8.4

UČNI NAČRT IZBIRNEGA PREDMETA ROBOTIKA V TEHNIKI13 (s spremembami)

8.4.1 Opredelitev predmeta
Robotika v tehniki je enoletni tehnični izbirni predmet, pri katerem je v ospredju konstruiranje
modelov računalniško krmiljenih strojev in naprav s poudarkom na specifičnih značilnostih robotike.
Predmet je naravnan interdisciplinarno. Učenci spoznavajo in povezujejo vsebine različnih področij,
prevladujejo pa geometrija, strojni elementi, elektronika, računalništvo in tehnologija.
Pri predmetu robotika v tehniki učenci pridobivajo osnovna spoznanja o geometriji in konstrukciji
tipičnih oblik robotskih rok, o elektronskih krmiljih, ki so potrebna za računalniško vodenje, o
čutilnikih (senzorjih), ki – vgrajeni v konstrukcijo – omogočajo povratno delovanje na krmilje.
Seznanijo se s temeljnimi načeli računalniško vodene proizvodnje in z mestom robotike v njej.
Ugotavljajo prednosti takega načina proizvodnje in smeri v razvoju sodobne tehnologije. Spoznajo
različna področja, v katerih ima robotika pomembno vlogo. Pri pridobivanju praktičnih izkušenj si
pomagajo z uporabo ustreznih didaktičnih sestavljank, s katerimi gradijo delujoče, računalniško
krmiljene modele strojev, naprav in robotskih rok.
Predmeti dela so uporabni. Učenci pri delu uporabljajo priročnike in druge vire. Pri konstruiranju
iščejo lastne rešitve in samostojno organizirajo delovno mesto ter potek dela. Učitelj vrednoti
delovanje konstrukcije in učenčev prispevek pri reševanju problema. Pouk je organiziran v ustrezno
opremljenih učilnicah z računalniki. Praktično delo je prevladujoča oblika pouka.
Učni načrt je nastal na podlagi izkušenj, pridobljenih pri delu v krožkih in pri vodenju poletne šole
računalništva za osnovnošolce v skupini robotika in elektronika. Robotika je dobro zastopana tudi na
vsakoletnih srečanjih mladih tehnikov. Vsebine robotike so sestavni del študijskih programov tehnike
na obeh pedagoških fakultetah kot del didaktike tehnike ali samostojni predmet.
Predmet je vsebinsko najbolj povezan z naravoslovjem in tehniko, tehniko in tehnologiJo,
računalništvom, matematiko (geometrijo) in fiziko.
Učenci in učenke lahko izberejo predmet v 8. razredu ali v 9. razredu.

8.4.2 Splošni cilji predmeta
Predmet Robotika v tehniki je ciljno naravnan. Učenci in učenke pri predmetu:
SC.1.

spoznajo različne oblike uporabe računalniške tehnologije,

SC.2.

spoznavajo osnovne pojme robotike in računalniško vodene proizvodnje,

SC.3.

berejo, rišejo in sestavljajo sheme električnih krmilj in razumejo njihovo delovanje,

SC.4.

načrtujejo in s sestavljankami izdelajo različne računalniško krmiljene modele,

SC.5.

uporabljajo računalnik in spoznavajo njegovo vlogo pri krmiljenju zgrajenih modelov,

SC.6.

razvijajo sposobnost prostorske predstavljivosti,

13

Besedilo te predloge je v celoti citirano iz učnega načrta za predmet Robotika v tehniki (Kocijančič idr., 2002)
v katerem smo oštevilčili posamezne splošne in operativne cilje, ter minimalna, temeljna in zahtevnejša znanja.

117

SC.7.

poznajo vlogo računalniškega vmesnika pri krmiljenju strojev in naprav,

SC.8.

naštejejo in opišejo področja z računalniško vodeno tehnologijo in kritično presojajo vpliv
tega področja na tehnologijo in okolje,

SC.9.

pridobivajo in uporabijo informacije in znanje s področja robotike iz monografij,
periodičnega tiska in interneta,

SC.10.

z uporabo projektnega in eksperimentalnega dela ter konstruiranja usvojijo temeljne
metode in oblike dela, značilne za tehnično-tehnološko področje,

SC.11.

razvijajo sposobnost za delo v skupini,

SC.12.

razvijajo psihomotorične sposobnosti,

SC.13.

pridobivajo sposobnost samostojnega reševanja problemov,

SC.14.

spoznavajo poklice s področja elektronike, elektrotehnike, računalništva ... in sposobnosti,
ki jih potrebujejo zanje.

8.4.3 Operativni cilji predmeta
OPERATIVNI CILJI

DEJAVNOSTI UČENCEV

PRIPOROČILA

1. Pregled računalniško krmiljenih strojev in naprav:
OC.1.1. spoznajo temeljne zna-

DU.1.1. ogledajo si demonstra-

PR.1.1. pokažemo

delujoče

čilnosti računalniško krmiljenih

cije računalniško krmiljenih

računalniško krmiljene modele,

strojev in naprav,

modelov strojev in naprav,

naprav in robotske roke,

OC.1.2. opredelijo značilnosti

DU.1.2. opazujejo in uporabijo

PR.1.2. ogledamo si didaktični

robota,

računalniško simulacijo robo-

video film o robotiki in poka-

OC.1.3. razlikujejo med robo-

tske roke

žemo računalniške simulacije

tom in drugimi računalniško

DU.1.3. obiščejo (če je v bližini)

robotske roke.

krmiljenimi stroji in napravami,

delavnico ali tovarno z računa-

OC.1.4. primerjajo avtomatske

lniško vodeno proizvodnjo.

in računalniško krmiljene stroje
ter naprave,
OC.1.5. ugotovijo vlogo robotike v sodobni proizvodnji in
naštejejo tipične tehnologije, ki
jo uporabljajo.
2. Računalniško krmiljenje podnožja robotske roke (sistem z eno prostorsko stopnjo)
OC.2.1. spoznajo vlogo redu-

DU.2.1. sestavijo model robo-

ktorja za zmanjšanje števila

tskega podnožja, ki ga poganja

vrtljajev rotorja enosmernega

enosmerni motor z redu-

motorja in ga uporabijo,

ktorjem vrtljajev

OC.2.2. opišejo strojne gra-

DU.2.2. priklopijo motor na

dnike za prenos vrtenja rotorja

napetostni vir in ročno menja-

na vrtenje podnožja robota,

vajo polariteto priključkov,

OC.2.3. ugotovijo, od česa je

DU.2.3. z menjalnimi stikali

odvisna smer vrtenja enosme-

krmilijo motor – spreminjajo
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PR.2.1. delo s sestavljanko,

rnega motorja,

smer vrtenja in ga ustavijo.

OC.2.4. preizkusijo krmiljenje
motorja z ročnimi stikali.
OC.2.5. uporabijo računalnik za

DU.2.4. priklopijo motorček na

PR.2.2. uporabijo računalniški

krmiljenje smeri gibanja oz.

krmilje računalniškega vme-

vmesnik z izdelanim krmiIjem,

mirovanja mehanskega sistema

snika in uporabijo že izdelan

in ga programirajo,

računalniški program,

OC.2.6. ugotovijo, da z računa-

DU.2.5. programirajo krmi-

lnikom določimo tri stanja

ljenje gibanja z uporabo

motorja (dve smeri vrtenja in

ustreznega tolmača (inter-

mirovanje),

preter, programske tabele),
DU.2.6. programirajo krmiljenje gibanja v aktualnem
programskem jeziku,

OC.2.7. preverijo lastnosti in

DU.2.7. na vrteče se podnožje

delovanje elektromagneta.

namestijo vodoravno prečko z
elektromagnetom v funkciji
izvajalnika robotske roke.

3. Krmiljenje s povratnim delovanjem (računalniška regulacija)
OC.3.1. ugotovijo potrebe po

DU.3.1. na različnih primerih

PR.3.1. uporabijo računalniški

krmiljenju s povratnim delova-

ugotovijo pomanjkljivosti krmi-

vmesnik z izdelanim krmiljem,

njem,

ljenja brez povratnega delo-

PR.3.2. pri računalniškem krmi-

OC.3.2. uporabijo mehansko

vanja,

ljenju

praviloma

uporabijo

stikalo kot način za vzposta-

izdelane programe,

vitev povratnega delovanja,

PR.3.3. učenci z večjimi ambicijami za računalništvo sami
sestavijo programe,

OC.3.3. spoznajo značilnosti

DU.3.2. na vrteče podnožje

uporabe digitalnega vhoda,

vgradijo mehansko stikalo v
funkciji omejilnika gibanja in ga
povežejo z vmesnikom,
DU.3.3. uporabijo (sestavijo)
računalniški program, ki ima
vgrajeno povratno delovanje
stikala,

OC.3.4. razložijo lastnosti sve-

DU.3.4. nadomestijo

PR.3.4. učenci z večjim zanima-

tlobnih in drugih čutilnikov v

mehansko stikalo z optičnim

njem za elektroniko se bolj po-

vlogi stikal,

sistemom v vlogi omejilnika

svetijo čutilnikom in meritvam,

gibanja in ga preizkusijo,
OC.3.5. ugotovijo vlogo digita-

DU.3.5. dopolnijo mehanski

PR.3.5. obravnavamo le

lnega čutilnika za določitev

sistem, tako da je s štetjem

funkcijo digitalnih čutilnikov,
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zasuka,

sprememb stanja stikala ali

ne pa njihovih električnih

optičnega čutilnika mogoče

lastnosti,

določiti zasuk,
OC.3.6. uporabijo linearni

DU.3.6. dopolnijo mehanski

PR.3.6. potenciometer in ana-

potenciometer za določitev

sistem, tako da s potencio-

logni vhod vpeljemo kot ele-

kota podnožja,

metrom določimo kot oz.

ktronski sestavni del, ki zasuk

OC.3.7. spoznajo lastnosti in

premi položaj,

pretvori v sorazmeren zvezen

uporabo analognega vhoda,

DU.3.7. računalniško krmilijo

signal – ne obravnavamo

OC.3.8. uporabijo potencio-

podnožje, da doseže želeni kot.

matematično.

meter pri krmiIjenju kota
motorja.
4. Model robotske roke (tri prostostne stopnje)
OC.4.1. uporabijo strojne

DU.4.1. sestavijo model s

gradnike za prenos vrtenja v

prenosom vrtenja v premo

premo gibanje (zobata letev),

gibanje

OC.4.2. načrtujejo mehanski

DU.4.2. sestavijo model cilin-

model za premikanje predmeta

drične ali polarne robotske

v treh dimenzijah,

roke z elektromagnetom ali

OC.4.3. spoznajo vlogo krmi-

prijemalom kot izvajalnikom

ljenja gibanja v treh dimenzijah,

DU.4.3. povežejo model robo-

PR.4.1. delo s sestavljanko,

tske roke z računalniškim
krmiljem
DU.4.4. uporabijo izdelan
računalniški program ali pa
sestavijo svojega za krmiIjenje
robotske roke
OC.4.4. spoznajo osnovne arhi-

DU.4.5. načrtujejo različne

PR.4.2. učenci najprej sami

tekture robotske roke,

konstrukcije, ki omogočajo

načrtujejo konstrukcije, nato

OC.4.5. ugotovijo vlogo robo-

gibanje v treh dimenzijah

pa jim jih predstavimo z video

tskega zapestja.

DU.4.6. ugotovijo, da je za

posnetki in simulacijami.

različne naloge robota
(montaža, točkasto varjenje)
poleg roke potrebno še
zapestje.
5. Modeli računalniško krmiljenih strojev in naprav
OC.5.1. spoznajo druge računa-

DU.5.1. sestavijo različne raču-

PR.5.1. samostojno delo v

lniško krmiIjene stroje in

nalniško krmiIjene modele

projektnih skupinah,

naprave,

(dvigalo, vrtalni stroj, "želva",

PR.5.2. raven zahtevnosti raču-

OC.5.2. primerjajo modele, ki

koordinatni stroj, radar,

nalniškega programa naj bo

jih sestavijo, s pravimi računa-

antena, pralni stroj, semafor,

odvisna od interesa posame-

lniško krmiljenimi napravami,

garažna vrata, mobilni robot ...)

znikov v skupini,
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OC.5.3. poznajo povezanost ra-

in jih preskusijo,

PR.5.3. ugotavljamo podo-

čunalniško krmiljenih naprav z

DU.5.2. spoznavajo širšo vlogo

bnosti in razlike med modeli in

računalniško podprtim konstru-

računalnika v sodobni računa-

resničnimi napravami,

iranjem, načrtovanjem,

lniško podprti proizvodnji.

PR.5.4. modele naprav načrtu-

vodenjem.

je učitelj skupaj z učenci glede
na razpoložljivo opremo –
učencem omogoči pogoje za
ustvarjalno in varno delo.

6. Dodatne vsebine
OC.6.1. preverijo delovanje

DU.6.1.

sestavijo in pre-

modela koračnega motorja,

verijo model (bipolarnega)

glede na razpoložljiv čas in

OC.6.2. krmilijo koračni motor,

koračnega motorja z magne-

interese učencev,

tnico in dvema tuljavama,

PR.6.2. omogočimo

DU.6.2.

diferencirano delo učencev,

pripravijo

PR.6.1. vsebine, ki jih podamo

model, v katerega vgradijo
koračni motor,
OC.6.3. spoznajo pomen

DU.6.3.

preizkusijo

nekaterih drugih analognih

delovanje preprostih alognih

čutilnikov

čutilnikov (termistor, optični
čutilniki, čutilnik sile, tlaka)

OC.6.4. spoznajo vlogo

DU.6.4.

po predloženi

PR.6.3. poudarimo funkcijo

tranzistorja pri vklopu in

shemi sestavijo električno

tranzistorja v vezju, ne

izklopu električnega porabnika

vezje s tranzistorjem in

njegovih lastnosti,

z digi-talnimi stanji logične 0 in

elektromagnetom ter ga

1,

povežejo z enim bitom (TTL)
digitalnega izhoda vmesnika,

OC.6.5. poznajo vlogo in

DU.6.5.

z voltmetrom

uporabo analognega izhoda in

preverijo delovanje

ga pri-merjajo z digitalnim

analognega izhoda

izhodom,

računalniškega vmesnika,

OC.6.6. uporabijo tranzistor za

DU.6.6.

zvezno krmiljenje obratov

tranzistorjem in ga povežejo z

enosmernega motorja z

analognim izhodom,

sestavijo vezje s

PR.6.4. tranzistor v vlogi
močnostnega ojačevalnika,

analognim izhodom,
OC.6.7. primerjajo digitalno in
analogno krmiljenje in
uporabnost obeh načinov,
OC.6.8. ugotovijo princip

DU.6.7.

po predloženi

delovanja elektromagnetnega

shemi sestavijo električno

opremo na matematiko

releja,

vezje z releji in ga povežejo z

(številski sistemi).

OC.6.9. uporabijo dva releja za

dvema bitoma TTL digitalnega
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PR.6.5. dvojiško aritmetiko

krmiljenje enosmernega

izhoda vmesnika,

motorja,

DU.6.8.

OC.6.10.

povežejo

za štiri kombi-

nacije logičnih stanj dveh bitov

kombinacije logičnih stanj s

digitalnega izhoda ugotovijo

stanji vrtenja motorja,

stanja elektromotorja,

OC.6.11.

DU.6.9.

spoznajo

dvojiški zapis

osnove digitalno podane

števil povežejo z digitalno

informacije,

podanimi informacijami,

OC.6.12.

ugotovijo, da je

DU.6.10.

pretvarjajo iz

za analogni izhod potrebna

dvojiškega zapisa v desetiški in

pretvorba iz digitalnega v

številu iz danega intervala

analogno,

priredijo napetost v danem

OC.6.13.

ugotovijo, da je

intervalu,

za analogni vhod potrebna

DU.6.11.

preslikavo

pretvorba iz analognega v

naredijo tudi v obratni smeri.

digitalno.

8.4.4 Specialnodidaktična priporočila
Pri pouku predmeta Robotika v tehniki učenci in učenke spoznavajo pomen in vlogo robotike v
vsakdanjem okolju in proizvodnji ter njen vpliv na kakovost življenja in dela. Pri tem se posvetujejo
tudi z učitelji drugih predmetov, šolskim knjižničarjem in starši ter uporabijo informacije iz drugih
virov (mediji, internet ...).
Na samem začetku naj učitelj po potrebi uvede učence v delo z računalnikom. Medpredmetne
povezave. Predmet se navezuje na vsebine predmeta naravoslovje in tehnika (električni krogi),
tehnika in tehnologija (gonila, transportne naprave, računalniško vodena proizvodnja, računalnisko
podprto načrtovanje in oblikovanje), matematika (geometrija), fizika (merjenje) in računalništvo
(uporaba računalnika, programiranje). Učitelj naj ne ponavlja omenjenih vsebin, če so jih učenci že
usvojili. V vsebinah so zajete tudi nekatere osnove elektronike. Te vpeljujemo za doseganje
zastavljenih ciljev. Pazili moramo, da – kjer je le mogoče uskladimo terminologijo med predmetnimi
področji. Kadar pa terminologija na različnih področjih ni enaka, na to posebej opozorimo.
Gradnike elektronike, ki niso del dodatnih vsebin, obravnavamo projektno. Njihove lastnosti in
uporabo izpeljemo iz praktičnih potreb, torej jih spoznamo ob reševanju določenega problema –
potenciometer, elektromagnet in digitalne čutilnike obravnavamo le na ravni njihovih funkcij, ne
razlagamo pa električnega delovanja. Dodatne vsebine razporejamo glede na interese učencev, saj
niso obvezni del učnega načrta.
Izhodišče predmeta je v resničnem svetu. Zglede naj učenci iščejo v proizvodnji in v vsakdanjem
življenju. Ogledajo naj si jih na ekskurziji in v filmih. Računalniško krmiljene naprave in roboti
učencem večinoma niso dostopni in so prezahtevni za neposredno analizo delovanja. Zato uporabimo
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modele, ki čim bolj resnično ponazarjajo delovanje osnovnih sestavin realne naprave. Tak pristop je
opravičljiv tudi iz varnostnih razlogov (električna napetost, težki sklopi, zahtevni mehanski elementi
...).
Pouk je zasnovan praktično, z delom na projektnih nalogah. Učitelj vodi učence do rešitev postopoma
– lažjim začetnim korakom sledijo zahtevnejši. Učitelj pripravi delovno okolje, v katerem učenci
raziskujejo in ustvarjajo, sam pa delo usmerja in pomaga pri zahtevnejših problemih.
Učenci izhajajo iz problema, iščejo rešitve zanj in ob tem dopolnjujejo svoje znanje s pomočjo
učiteljeve razlage, besedilnih gradiv in drugih virov. Svoje ideje uresničujejo z gradnjo modelov,
preizkusijo njihovo delovanje in ocenijo ustreznost rešitev. Učitelj naj pomaga šele, ko se izkaže, da
učenčeva rešitev ni ustrezna, npr. model ne deluje. Tako zagotovi učenje prek lastnih izkušenj.
Smiselno je usmerjati učence k upoštevanju izkušenj sošolcev in drugih, tako se izognejo
nepotrebnemu ponavljanju neuporabnih rešitev.
Posebna pozornost je posvečena idejam o možnostih uporabe v praksi. Ob razstavljanju in analizi
delovanja modelov ter ob gradnji novih modelov iz sestavljank se učenci seznanijo s sestavo in
razumejo delovanje posameznih sklopov ali cele naprave. Učenci lahko posamezne sestavine preučijo
na pripravljenih primerih in nalogah ali ob razstavljanju in analizi delovanja modelov naprav. Na prvi
način pridobijo bolj povezano znanje, na drugi pa bolj doživeto in uporabno v novih okoljih. Ne glede
na izbrano pot pa morajo učenci imeti – preden začnejo z izdelavo obsežnejših modelov – osnovne
izkušnje in znanje o funkciji in delovanju sestavin modelov, električnih povezavah in računalniškem
krmiljenju. V tem učnem načrtu so našteti cilji in vsebine za doseganje tega znanja in izkušenj.
Pri analizi delovanja učenci posvetijo posebno pozornost povezavam naprav z računalnikom in
ugotovijo vlogo računalniškega vmesnika. Učenci spoznajo posamezne funkcije vmesnika s krmiljem
ob reševanju primerno sestavljenih problemskih nalog. {ele nato lahko analizirajo in sestavljajo
zahtevnejše naprave.
Posebno pozornost posvetimo različnim interesom učencev in ravnem ciljev, ki jih lahko dosegajo
posamezniki. Tako pri učencih, ki se bolj zanimajo za računalniško programiranje, vztrajamo pri
minimalnem doseganju ciljev na drugih področjih. Podobno velja za učence, ki jim je bliže
elektronika, konstruiranje in sestavljanje modelov ... Pri projektnem delu učence usmerjamo k
medsebojnemu sodelovanju, in sicer glede na "specialnosti" posameznega učenca, ne smemo pa
dovoliti, da bi posamezniki popolnoma zanemarili ostale dejavnosti. Sposobnejšim in bolj
matematično nadarjenim učencem predlagamo, da za svoj projekt izberejo vsebine iz zadnjih dveh
sklopov ciljev pod zaporedno številko 6 (dodatne vsebine). Podobno velja za učence, ki se zanimajo za
elektroniko, dosežejo naj cilje, naštete v prvi polovici dodatnih vsebin.
Razvijanje prostorske predstavljivosti učencev je pomembno za nadaljevanje intelektualnega razvoja,
zato jo moramo načrtno razvijati. Najbolj značilna konstrukcijska lastnost robotov je namreč
obvladovanje premikanja predmeta v prostoru. Učenci naj si pridobijo občutek za premikanje
položaja izbrane točke v tridimenzionalnem prostoru (tri prostostne stopnje). Iz pedagoške prakse
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vemo, da so učenci z boljšo prostorsko predstavljivostjo sposobni razumeti tudi prostostne stopnje
orientacije telesa v prostoru. Največja dovoljena napetost je 24 V, priporočena pa 12 V.
Na posameznem delovnem mestu sodelujeta dva učenca. Skupno reševanje problemov, iskanje
informacij in medsebojno učenje lahko pripeljejo do oblikovanja novih rešitev in kakovostnega
znanja. Razvijata se kooperativno razmišljanje in način dela. Projekt je lahko organiziran tudi tako, da
so posamezne naloge razdeljene med skupine< pri gradnji skupnega modela vsaka rešuje svoj del
naloge.
Zaradi načina dela je priporočena organizacija v blok urah, saj za rešitev posameznega problema oz.
naloge učenci potrebujejo več (nepretrganega) časa.
Učenci presojajo vpliv robotike na humanizacijo dela, spremembo značilnosti poklicev, porabo
surovin in energije, kakovost izdelkov in proizvodno učinkovitost. Uporabo robotskih in računalniško
krmiljenih naprav vrednotijo učenci z vidika vpliva na okolje, zdravje Ijudi, uporabnost, z
ekonomskega vidika itd. Učenci naj se usmerjajo v branje poljudnoznanstvene literature, ki naj bo na
voljo tudi v šolski knjižnici. Podatke in informacije zbirajo sami tudi s pomočjo interneta.
Ob koncu šolskega leta učenci predstavijo svoje delo ostalim učencem, staršem in drugim.
OCENJEVANJE ZNANJA
Z oceno opišemo učenčevo znanje in spretnosti. Te se kažejo kot:
•

sodelovanje v skupini,

•

govorno, pisno in grafično sporazumevanje in delo po navodilih,

•

uporaba opreme in orodja, telesna koordinacija, učinkovitost uporabe računalnika,

•

razumevanje vloge posameznih sklopov modelov (mehanske konstrukcije, krmilja)
računalnika s programom,

•

sprejemanje odločitev, načrtovanje, iskanje informacij, reševanje problemov in
vrednotenje rezultatov dela in

•

kakovost izdelka, njegova svojskost in uporabljeni čas.

Ali učenec pozna in obvlada vsebine predmeta, ugotovimo z opazovanjem posameznih znanj in
spretnosti. Pri govornem sporazumevanju, denimo, ugotavljamo, kaj in kako poroča. Ocene risb
vključimo v skupno oceno, in ne posebej.
Spremljanje vseh elementov omogoča oblikovanje številčne ocene, ki žo dobi učenec po vsakem
zaključenem projektu.

8.4.5 Katalog znanja
Ravni znanja delimo na: minimalno znanje, ki je pogoj za napredovanje učenca, praviloma ga
dosežejo vsi učenci in učenke temeljno znanje, ki ga doseže večina učencev in učenk< ter zahtevnejše
znanje, ki ga lahko dosežejo sposobnejši učenci in učenke.
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Večina znanja temelji na praktičnem in eksperimentalnem delu ter načrtovanju in izdelavi uporabnih
izdelkov pri projektno organiziranem delu učencev.
MINIMALNO ZNANJE
MZ.0. Splošno:14
MZ.0.1.

ne zahtevamo znanja računalniškega programiranja, temveč uporabo izdelanih
računalniških programov za krmiljenje.

MZ.1. Pregled računalniško krmiljenih strojev in naprav:
MZ.1.1.

opišejo osnovne značilnosti računalniško krmiljenih strojev in naprav,

MZ.1.2.

pojasnijo vlogo in pomen robotike v sodobni proizvodnji.

MZ.2. Računalniško krmiljenje podnožja robotske roke (sistem z eno prostostno stopnjo):
MZ.2.1.

sestavijo model robotskega podnožja, ki ga poganja enosmerni motor z reduktorjem
vrtljajev,

MZ.2.2.

opišejo strojne gradnike za prenos vrtenja rotorja električnega motorja na vrtenje
robotskega podnožja,

MZ.2.3.

priključijo enosmerni motor na vir napetosti in vedo, kako menjati smer vrtenja,

MZ.2.4.

enosmerni motor priključijo na računalniško krmilje in ga krmilijo z izdelanim
računalniškim programom,

MZ.2.5.

praktično uporabijo elektromagnet v funkciji robotskega prijemala.

MZ.3. Krmiljenje s povratnim delovanjem (računalniška regulacija):
MZ.3.1.

naštejejo in razložijo primere, pri katerih je krmiljenje brez povratnega delovanja
pomanjkljivo,

MZ.3.2.

na model podnožja vgradijo stikalo v funkciji omejilnika gibanja in uporabijo
računalniški program, ki omogoča to funkcijo.

MZ.4. Model robotske roke (tri prostostne stopnje):
MZ.4.1.

pri sestavljanju modela uporabijo gradnike za prenos vrtenja v premo gibanje.

MZ.5. Modeli računalniško krmiljenih strojev in naprav:
MZ.5.1.

sestavijo model računalniško krmiljene naprave, jo povežejo z računalniškim krmiljem
in z izdelanim računalniškim programom preverijo delovanje modela.

TEMELJNO ZNANJE
TZ.0.

Splošno:

TZ.0.1.

računalniško programiranje naj doseže stopnjo uporabe programskega tolmača, ki je
prirejen računalniškemu vmesniku in osnovnim nalogam pri krmiljenju modelov.

TZ.1.

Pregled računalniško krmiljenih strojev in naprav:

TZ.1.1.

opredelijo robota in razlikujejo med njim in drugimi računalniško vodenimi
napravami.

TZ.2.

Računalniško krmiljenje podnožja robotske roke (sistem z eno prostostno stopnjo):

TZ.2.1.

uporabijo menjalna stikala za ročno krmiljenje enosmernega električnega motorja,

14

Splošni del (osredotočen na znanje s področja programiranja) smo označili kot točko 0 zato, da vsebine
sovpadajo z vsebinami operativnih ciljev.
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TZ.2.2.

sestavijo preprost računalniški program za krmiljenje gibanja modela robotskega
podnožja z uporabo ustreznega programskega tolmača,

TZ.2.3.
TZ.3.

razložijo delovanje in uporabo elektromagneta.

Krmiljenje s povratnim delovanjem (računalniška regulacija):

TZ.3.1.

razložijo in v modelu uporabijo stikalo v vlogi čutilnika za omejitev gibanja ter v
tolmaču izdelajo preprost računalniški program,

TZ.3.2.

razložijo vlogo in namen digitalnih čutilnikov za določanje zasuka, ga vgradijo v model
in preizkusijo,

TZ.3.3.

poznajo vlogo analognega vhoda,

TZ.3.4.

vgradijo in uporabijo linearni potenciometer za določitev lege podnožja.

TZ.4.

Model robotske roke (tri prostostne stopnje):

TZ.4.1.

opišejo delovanje in značilnosti nekaterih strojnih gradnikov za prenos moči in
zmanjševanje števila vrtljajev (reduktor, zobniški par, polževo gonilo ...),

TZ.4.2.

sestaviJo model polarne ali cilindrične robotske roke z ustreznim izvajalnikom
(elektromagnet),

TZ.4.3.

povežejo model robotske roke z računalmškim krmiljem,

TZ.4.4.

uporabijo računalniški program za krmiljenje svojega modela.

TZ.5.

Modeli računalniško krmiljenih strojev in naprav:

TZ.5.1.

za model računalniško vodene naprave s programskim tolmačem izdelajo preprost
funkcionalno delujoč program,

TZ.5.2.

različne modele, zgrajene s sestavljanko, primerjajo s pravimi računalniško
krmiljenimi napravami.

ZAHTEVNEJŠE ZNANJE
ZZ.0.
ZZ.0.1.

Splošno:
računalniško programiranje doseže stopnjo uporabe splošnega programskega jezika
za krmiljenje modelov naprav. Programski jezik s prevajalnikom naj bo prirejen za
aktualni operacijski sistem, poleg tega naj ima dodane knjižnice za uporabo vmesnika
in krmiljenje.

ZZ.1.

Pregled računalniško krmiljenih strojev in naprav.15

ZZ.2.

Računalniško krmiljenje podnožja robotske roke (sistem z eno prostostno stopnjo):

ZZ.2.1.
ZZ.3.
ZZ.3.1.

izdelajo računalniški program za krmiljenje podnožja.
Krmiljenje s povratnim delovanjem (računalniška regulacija):
s štetjem sprememb stanja stikal ali optičnega čutilnika določijo spremembo zasuka
podnožja,

ZZ.3.2.

poznajo vlogo in namen analognih čutilnikov in jih uporabijo,

ZZ.3.3.

izdelajo ustrezen program, ki vključuje krmiljenje s povratnim delovanjem.

ZZ.4.
ZZ.4.1.

Model robotske roke (tri prostostne stopnje):
načrtujejo različne konstrukcije, ki omogočajo gibanje v treh razsežnostih,

15

V UN te kategorije ni zabeležene med zahtevnejšim znanjem, vendar smo jo dodali zaradi konsistentnosti
naštetih postavk s prejšnjima ravnema zahtevnosti znanja.
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ZZ.4.2.

napišejo računalniški program za krmiljenje svojega modela robotske roke,

ZZ.4.3.

poznajo vlogo robotskega zapestja in ga znajo zgraditi.

ZZ.5.
ZZ.5.1.

Modeli računalniško krmiljenih strojev in naprav:
sestavijo zahtevnejše modele strojev, naprav ali robotov ter zanje izdelajo
računalniški program,

ZZ.5.2.

poznajo vlogo računalniško krmiljenih naprav v računalniško vodeni proizvodnji
(računalniško podprto konstruiranje, načrtovanje, vodenje ...).

ZZ.6.
ZZ.6.1.

Dodatne vsebine:
sestavijo modele naprav, ki jih poganjajo koračni električni motorji, in napišejo
ustrezne računalniške programe za njihovo krmiljenje,

ZZ.6.2.

poznajo vlogo in uporabo analognega izhoda in ga primerjajo z digitalnim izhodom,

ZZ.6.3.

uporabijo tranzistor za zvezno krmiljenje obratov enosmernega motorja z analognim
izhodom,

ZZ.6.4.

opišejo vlogo tranzistorja kot stikala in z ustreznim računalniškim programom
preizkusijo njegovo delovanje,

ZZ.6.5.

opišejo namen in delovanje relejev in jih uporabijo v modelih računalniško krmiljenih
naprav, strojev in robotov,

ZZ.6.6.

razložijo osnove digitalno podane informacije,

ZZ.6.7.

poznajo namen digitalno analogne in analogno digitalne pretvorbe.
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8.5

VPRAŠALNIK O IZVAJANJU IZBIRNIH PREDMETOV

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

8.6

KRMILNIK INFIRO XPLAINED

Krmilnik INFIRO-Xplained je napreden, cenovno ugoden in enostaven za uporabo, ki je namenjen
hobi uporabnikom, strokovnjakom in v izobraževalne namene pri uvajanju otrok v robotiko.
Izhodišče za razvoj
Izhodišče za razvoj nove strojne opreme je bilo v uradnem slovenskem učnem načrtu za predmet
Robotika v tehniki. S to opremo smo želeli zapolniti verzeli, ki so se pojavljale pri učnem procesu teh
vsebin s komercialnimi učnimi pripomočki. Poleg tega je večina teh učnih pripomočkov relativno
draga in ne omogoča združevanja z drugo opremo.Zato smo se odločili za razvoj lastnega krmilnika, ki
bi bil dostopen, omogočal enostavno povezavo z drugimi preprostimi senzorji in motorji in bi ga bilo
dokaj enostavno programirati.
Opis lastnosti krmilnika
Lahko bi razvili celoten krmilnik na osnovi nekega mikrokrmilnika, vendar lahko podobne sestave že
najdemo na trgu (Arduino, BeagleBone, Xplained-AVR). Po pregledu različnih možnostih, smo se
odločili za uporabo Atmel je XMEGA-A1.

Slika 56: Atmel® XMEGA-A1 Xplained (XMEGA-A1 Xplained 2016)

Cena takega krmilnika je okoli 29$ za komercialno rabo, vendar ga lahko za šolske potrebe kupite že
za 15$. Krmilnik ponuja naslednje funkcijonalnosti:


Mikrokrmilnik Atmel ATxmega128A1.



Odčitavnje že vključenega temperaturnega senzorja.



Odčitavnje že vključenega svetlobnega senzorja.



Produciranje zvočnega signal z uporabo DAC pretvornika, ojačevalnika in zvočnika.



Uporabo dodatnega spomina (8MB SDRAM).



Uporabo 8-ih tipk.



Krmiljenje 8-ih LED svetil.
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Uporabo dodatnega krmilnika za UART serijsko komunikacijo z računalnikom.



Programiranje krmilnika brez dodatnega programatorja.



Upodabo razširitvenih priključkov s 4-mi vhodno/izhodnimi vrati.

Krmilnik smo tudi testirali v različnih programskih okoljih kot sta BASCOM in AVR Studio.

8.6.1 Krmilniški vmesnik z močnostnimi izhodi
Krmilnik XPLAINE-A1 je odlična platforma za razvoj večih različnih končnih produktov. Za naše
potrebe smo razvili dodatek plošče INFIRO-XPLAINED, ki bo dopolnil obstoječo platformo z
močnostnimi izhodi, zunanjem napajanjem, primernejšim nivojem analognih signalov in z nekaj
priključki za servomotorje in senzorje.
Napajanje
INFIRO-XPLAINED krmilnika lahko napajamo z različnimi napajalnimi sredstvi. Privzeto napajanje
zagotavlja napajanje preko USB vodila, vendar skupni tok ne sme presegati 500 mA. Če bomo
potrebovali krmiliti večje tokove, moramo priključiti zunanje napajanje preko vtičnice ali vijačnih
sponk na dodatku krmilnika.
Na dodatku lahko najdemo tudi tri kratkostičnike za izbiro napajalne napetosti za senzorje. Možnosti
sta dve: +5 V, ki jih zagotavlja INFIRO-Xplained dodatek ali +3,3 V, ki so zagotovljeni s strani XplainedA1 krmilnika.
Močnostni izhodi
Na INFIRO-XPLAINED dodatku najdemo 8 močnostnih digitalnih izhodov, ki lahko zagotavljajo izhodni
tok do 1A na priključku, vendar skupaj ne sme presegati toka 3 A. Vsi ti izhodi so opremljeni z LED
diodami, ki ponazarjajo izhodno logično stanje in so zaščiteni z BAV99S serijskimi diodami, za primer
preprečevanja induciranih napetosti.
Digitalni in analogni vhodi
Na dodatku najdemo tudi vijačne sponke in konektorje s tremi priključki, ki jih lahko uporabljamo v
vhodnih funkcijah. Vsi ti priključki ščitijo mikrokrmilnik preko napetostnih sledilnikov z delilnikom
napetosti s faktorjem 2, ki omogoča, da lahko vhode koristimo v digitalni in/ali analogni obliki.
Digitalni in analogni vhodi in izhodi
Priključki od C0 do C7 in od D0 do D5 lahko delujejo kot digitalni vhod ali izhod, in so zaščiteni z
zenerjevimi diodami za 3,3 V. Priključka A2 in A3 na vijačnih sponkah sta povezana preko zaščitenega
vezja z mikrokrmilnikom. Priključka A2 in A3 na tri-pinskih konektorjih pa, lahko uporabljamo tudi kot
analogni izhod.
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8.7

KRMILNIK ROBDUINO
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8.8

NAVODILA ZA SESTAVLJANJE MOBILNEGA ROBOTA
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8.9

UČNO GRADIVO ZA POUČEVANJE ROBOTIKE (MODEL #0)
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8.10 UČNO GRADIVO ZA POUČEVANJE ROBOTIKE (MODEL #1)
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8.11 UČNO GRADIVO ZA POUČEVANJE ROBOTIKE (MODEL #2)
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8.12 UČNO GRADIVO ZA POUČEVANJE ROBOTIKE (MODEL #3)
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8.13 PRED-VPRAŠALNIK IN TEST ZNANJA – (za modele #0, #1 in #2)
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8.14 PO-VPRAŠALNIK IN TEST ZNANJA – (za modele #0, #1 in #2)
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8.15 PRED-VPRAŠALNIK IN TEST ZNANJA – (za model #3)
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8.16 PO-VPRAŠALNIK IN TEST ZNANJA – (za model #3)
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8.17 REZULTATI TESTA ZNANJA
Rezultate testa znanja smo obdelali s pomočjo deveh programskih orodij:


SPSS Statistics 17.0 – katerega smo uporabili, za izdelavo t-testov, izračunov povprečnih
vrednosti, statistične značilnosti idr.



Microsoft Office Excel 2007 – s katerim smo vnašali podatke in izračunavali nekaj preostalih
podatkov, kot sta Chovenov d factor učinka in doprinos znanja g.
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8.17.1 Rezultati t-testa za MODEL #0

Pair 1
Pair 2
Pair 3
Pair 4
Pair 5
Pair 6
Pair 7
Pair 8
Pair 9
Pair 10
Pair 11
Pair 12

Pair 1
Pair 2
Pair 3
Pair 4
Pair 5
Pair 6
Pair 7
Pair 8
Pair 9
Pair 10
Pair 11
Pair 12

Pair 1
Pair 2
Pair 3
Pair 4
Pair 5
Pair 6
Pair 7
Pair 8
Pair 9
Pair 10
Pair 11
Pair 12

TIx01
TIy01
TIx02
TIy02
TIx03
TIy03
TIx04
TIy04
TIx05
TIy05
TIx06
TIy06
TIx07
TIy07
TIx08
TIy08
TIx09
TIy09
TIx10
TIy10
TIx11
TIy11
TIx12
TIy12

Paired Samples Statistics
Mean
N
Std. Deviation
,1957
46
,40109
,6739
46
,47396
,2174
46
,41703
,6304
46
,48802
,2609
46
,44396
,3043
46
,46522
,4783
46
,50505
,3696
46
,48802
,3043
46
,46522
,2391
46
,43127
,3913
46
,49344
,4130
46
,49782
,3913
46
,49344
,2609
46
,44396
,3478
46
,48154
,3261
46
,47396
-,2609
46
,80097
-,1739
46
,70881
,3261
46
,47396
,4130
46
,49782
,3478
46
,48154
,3043
46
,46522
,3696
46
,48802
,3043
46
,46522

Std. Error Mean
,05914
,06988
,06149
,07195
,06546
,06859
,07447
,07195
,06859
,06359
,07275
,07340
,07275
,06546
,07100
,06988
,11810
,10451
,06988
,07340
,07100
,06859
,07195
,06859

Paired Samples Correlations
N
Correlation
TIx01 & TIy01
46
-,008
TIx02 & TIy02
46
-,033
TIx03 & TIy03
46
-,070
TIx04 & TIy04
46
-,012
TIx05 & TIy05
46
,183
TIx06 & TIy06
46
,142
TIx07 & TIy07
46
,234
TIx08 & TIy08
46
,076
TIx09 & TIy09
46
,231
TIx10 & TIy10
46
-,113
TIx11 & TIy11
46
,410
TIx12 & TIy12
46
,179

TIx01 - TIy01
TIx02 - TIy02
TIx03 - TIy03
TIx04 - TIy04
TIx05 - TIy05
TIx06 - TIy06
TIx07 - TIy07
TIx08 - TIy08
TIx09 - TIy09
TIx10 - TIy10
TIx11 - TIy11
TIx12 - TIy12

Mean
-0,478
-0,413
-0,043
0,109
0,065
-0,022
0,130
0,022
-0,087
-0,087
0,043
0,065

Sig.
,960
,826
,643
,938
,223
,348
,118
,615
,122
,456
,005
,235

Paired Samples Test
Paired Differences
95% Confidence
Interval of the
Difference
Std.
Std.
Error
Deviation Mean
Lower Upper
0,623
0,092 -0,663 -0,293
0,652
0,096 -0,607 -0,219
0,665
0,098 -0,241
0,154
0,706
0,104 -0,101
0,318
0,574
0,085 -0,105
0,236
0,649
0,096 -0,215
0,171
0,582
0,086 -0,042
0,303
0,649
0,096 -0,171
0,215
0,939
0,138 -0,366
0,192
0,725
0,107 -0,302
0,128
0,515
0,076 -0,109
0,196
0,611
0,090 -0,116
0,247
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t
-5,205
-4,294
-0,443
1,044
0,771
-0,227
1,521
0,227
-0,628
-0,813
0,573
0,724

df
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

Sig. (2tailed)
0,000
0,000
0,660
0,302
0,445
0,821
0,135
0,821
0,533
0,420
0,569
0,473

Cohen's
d
1,089
0,910
0,096
-0,219
-0,145
0,044
-0,278
-0,046
0,115
0,179
-0,092
-0,137

g (avg.)
0,550
0,475
0,047
-0,132
-0,073
0,027
-0,154
-0,025
0,023
0,098
-0,054
-0,077

8.17.2 Rezultati t-testa za MODEL #1
Paired Samples Statistics
Mean
Pair 1
Pair 2
Pair 3
Pair 4
Pair 5
Pair 6
Pair 7
Pair 8
Pair 9
Pair 10
Pair 11
Pair 12

Pair 1
Pair 2
Pair 3
Pair 4
Pair 5
Pair 6
Pair 7
Pair 8
Pair 9
Pair 10
Pair 11
Pair 12

Pair 1
Pair 2
Pair 3
Pair 4
Pair 5
Pair 6
Pair 7
Pair 8
Pair 9
Pair 10
Pair 11
Pair 12

174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174

Std.
Deviation
,48199
,47668
,47853
,45650
,43259
,47853
,49581
,49393
,40625
,45908
,47668
,49875
,48199
,49059
,42562
,46157
,72476
,63568
,48662
,49289
,45650
,47853
,49742
,50131

Paired Samples Correlations
N
Correlation
TIx01 & TIy01
174
,069
TIx02 & TIy02
174
,235
TIx03 & TIy03
174
-,002
TIx04 & TIy04
174
-,015
TIx05 & TIy05
174
,038
TIx06 & TIy06
174
,294
TIx07 & TIy07
174
,245
TIx08 & TIy08
174
,074
TIx09 & TIy09
174
,100
TIx10 & TIy10
174
-,071
TIx11 & TIy11
174
,056
TIx12 & TIy12
174
,368

Sig.
,369
,002
,978
,848
,614
,000
,001
,333
,188
,354
,462
,000

TIx01
TIy01
TIx02
TIy02
TIx03
TIy03
TIx04
TIy04
TIx05
TIy05
TIx06
TIy06
TIx07
TIy07
TIx08
TIy08
TIx09
TIy09
TIx10
TIy10
TIx11
TIy11
TIx12
TIy12

TIx01 - TIy01
TIx02 - TIy02
TIx03 - TIy03
TIx04 - TIy04
TIx05 - TIy05
TIx06 - TIy06
TIx07 - TIy07
TIx08 - TIy08
TIx09 - TIy09
TIx10 - TIy10
TIx11 - TIy11
TIx12 - TIy12

N

,3621
,6552
,3506
,7069
,2471
,3506
,4253
,4138
,2069
,2989
,3448
,4483
,3621
,3966
,2356
,3046
-,2529
-,0230
,3793
,4080
,2931
,3506
,4368
,4885

Mean
-,293
-,356
-,103
,011
-,092
-,103
-,034
-,069
-,230
-,029
-,057
-,052

Std. Error
Mean
,03654
,03614
,03628
,03461
,03279
,03628
,03759
,03745
,03080
,03480
,03614
,03781
,03654
,03719
,03227
,03499
,05494
,04819
,03689
,03737
,03461
,03628
,03771
,03800

Paired Samples Test
Paired Differences
95% Confidence
Interval of the
Difference
Std.
Std. Error
Deviation
Mean
Lower
Upper
,654
,050
-,391
-,195
,579
,044
-,443
-,270
,646
,049
-,200
-,007
,705
,053
-,094
,117
,601
,046
-,182
-,002
,580
,044
-,190
-,017
,598
,045
-,124
,055
,604
,046
-,159
,021
,915
,069
-,367
-,093
,717
,054
-,136
,079
,643
,049
-,154
,039
,561
,043
-,136
,032
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t
-5,91
-8,12
-2,11
,22
-2,02
-2,35
-,76
-1,51
-3,31
-,53
-1,18
-1,22

df
173
173
173
173
173
173
173
173
173
173
173
173

Sig. (2tailed)
,000
,000
,036
,830
,045
,020
,448
,134
,001
,598
,240
,226

Cohen's
d
0,61
0,76
0,23
-0,02
0,21
0,21
0,07
0,16
0,34
0,06
0,12
0,10

g
(avg.)
0,39
0,51
0,11
-0,01
0,10
0,13
0,03
0,08
0,10
0,03
0,06
0,07

8.17.3 Rezultati t-testa za MODEL #2
Paired Samples Statistics

Pair 1
Pair 2
Pair 3
Pair 4
Pair 5
Pair 6
Pair 7
Pair 8
Pair 9
Pair 10
Pair 11
Pair 12

Pair 1
Pair 2
Pair 3
Pair 4
Pair 5
Pair 6
Pair 7
Pair 8
Pair 9
Pair 10
Pair 11
Pair 12

Pair 1
Pair 2
Pair 3
Pair 4
Pair 5
Pair 6
Pair 7
Pair 8
Pair 9
Pair 10
Pair 11
Pair 12

TIx01
TIy01
TIx02
TIy02
TIx03
TIy03
TIx04
TIy04
TIx05
TIy05
TIx06
TIy06
TIx07
TIy07
TIx08
TIy08
TIx09
TIy09
TIx10
TIy10
TIx11
TIy11
TIx12
TIy12

Mean

N

,5970
,7910
,7164
,8507
,3731
,3284
,3134
,2985
,1343
,2687
,5373
,5224
,4925
,5373
,2985
,5075
-,1343
-,0448
,2537
,3433
,4179
,5075
,3731
,4030

67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67

Paired Samples Correlations
N
Correlation
TIx01 & TIy01
67
,476
TIx02 & TIy02
67
,294
TIx03 & TIy03
67
,183
TIx04 & TIy04
67
,262
TIx05 & TIy05
67
,057
TIx06 & TIy06
67
,371
TIx07 & TIy07
67
,435
TIx08 & TIy08
67
,056
TIx09 & TIy09
67
,232
TIx10 & TIy10
67
,301
TIx11 & TIy11
67
,048
TIx12 & TIy12
67
,499

TIx01 - TIy01
TIx02 - TIy02
TIx03 - TIy03
TIx04 - TIy04
TIx05 - TIy05
TIx06 - TIy06
TIx07 - TIy07
TIx08 - TIy08
TIx09 - TIy09
TIx10 - TIy10
TIx11 - TIy11
TIx12 - TIy12

Mean
-,19
-,13
,04
,01
-,13
,01
-,04
-,21
-,09
-,09
-,09
-,03

Std.
Deviation
,49420
,40963
,45414
,35903
,48729
,47316
,46739
,46106
,34358
,44661
,50237
,50327
,50372
,50237
,46106
,50372
,77646
,80590
,43843
,47839
,49694
,50372
,48729
,49420

Std. Error
Mean
,06038
,05004
,05548
,04386
,05953
,05781
,05710
,05633
,04197
,05456
,06137
,06148
,06154
,06137
,05633
,06154
,09486
,09846
,05356
,05844
,06071
,06154
,05953
,06038

Sig.
,000
,016
,137
,032
,644
,002
,000
,656
,058
,013
,700
,000

Paired Samples Test
Paired Differences
95% Confidence Interval
of the Difference
Std.
Std. Error
Deviation
Mean
Lower
Upper
,47
,06
-,31
-,08
,49
,06
-,25
-,02
,61
,07
-,10
,19
,56
,07
-,12
,15
,55
,07
-,27
,00
,56
,07
-,12
,15
,53
,07
-,18
,09
,66
,08
-,37
-,05
,98
,12
-,33
,15
,54
,07
-,22
,04
,69
,08
-,26
,08
,49
,06
-,15
,09
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t
-3,39
-2,25
,60
,22
-2,01
,22
-,69
-2,58
-,75
-1,35
-1,06
-,50

df
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66

Sig. (2tailed)
0,001
0,028
0,552
0,829
0,049
0,829
0,495
0,012
0,457
0,182
0,292
0,621

Cohen's
d
0,43
0,33
-0,09
-0,03
0,34
-0,03
0,09
0,43
0,11
0,20
0,18
0,06

g
(avg.)
0,45
0,39
-0,05
-0,02
0,16
-0,02
0,07
0,25
0,03
0,14
0,12
0,04

8.17.4 Rezultati t-testa za MODEL #3
Paired Samples Statistics

Pair 1
Pair 4
Pair 5
Pair 6
Pair 9
Pair 10
Pair 12

Pair 1
Pair 4
Pair 5
Pair 6
Pair 9
Pair 10
Pair 12

TIx01
TIy01
TIx04
TIy04
TIx05
TIy05
TIx06
TIy06
TIx09
TIy09
TIx10
TIy10
TIx12
TIy12

Mean

N

,2798
,7565
,1244
,3575
,1813
,3420
,3523
,6580
,0570
,2668
,1146
,1966
,0259
,0570

193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193

Std.
Deviation
,45006
,43032
,33084
,48051
,38631
,47560
,47894
,47560
,52228
,57739
,23545
,28626
,15927
,23244

Paired Samples Correlations
N
Correlation
TIx01 & TIy01
193
,085
TIx04 & TIy04
193
-,052
TIx05 & TIy05
193
,058
TIx06 & TIy06
193
,120
TIx09 & TIy09
193
,174
TIx10 & TIy10
193
-,033
TIx12 & TIy12
193
,101

Std. Error
Mean
,03240
,03098
,02381
,03459
,02781
,03423
,03447
,03423
,03759
,04156
,01695
,02061
,01146
,01673

Sig.
,241
,475
,426
,096
,016
,649
,164

Paired Samples Test
Paired Differences
95% Confidence
Interval of the
Difference
Mean

Std.
Deviation

Std. Error
Mean

Lower

Upper

Pair 1

TIx01 - TIy01

-,4766

,59575

,04288

-,5613

-,3921

-11,11

192

Sig. (2tailed)
0,000

Pair 4

TIx04 - TIy04

-,2331

,59734

,04300

-,3180

-,1483

-5,423

192

0,000

0,57

,24

0,37

,17

t

df

Cohen's
d
1,08

g
(avg.)
,62

Pair 5

TIx05 - TIy05

-,1606

,59521

,04284

-,2451

-,0761

-3,749

192

0,000

Pair 6

TIx06 - TIy06

-,3057

,63313

,04557

-,3956

-,2158

-6,708

192

0,000

0,64

,41

Pair 9

TIx09 - TIy09

-,2098

,70803

,05097

-,3104

-,1093

-4,117

192

0,000

0,38

,18

Pair 10

TIx10 - TIy10

-,0820

,37661

,02711

-,1356

-,0286

-3,028

192

0,003

0,31

,03

Pair 12

TIx12 - TIy12

-,0310

,26823

,01931

-,0692

,0070

-1,610

192

0,109

0,16

,03
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