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POVZETEK 

V diplomskem delu poročamo o zgodnjem poučevanju računalništva v Angliji. Anglija je 

prva država v Evropski uniji, ki je uvedla obvezen pouk računalništva v vseh razredih 

osnovne šole  ter s svojim izobraževalnim sistemom na področju računalništva sledi 

najsodobnejšim svetovnim smernicam. 

Pred obravnavo zgodnjega poučevanja računalništva v Angliji, najprej predstavimo razvoj in 

okoliščine predmeta računalništvo v Sloveniji, ki zaostaja za ostalimi državami zaradi 

usmerjenosti v uporabo digitalne tehnologije, slabo obravnavanih računalniških vsebin, 

premajhne količine ur namenjene pouku ter prepozne umestitve v predmetnik.  Sledi opis 

pojma zgodnjega poučevanja računalništva, ki je v sodobnem svetu nujno potrebno za boljši 

in hitrejši razvoj računalniškega razmišljanja. Nato se osredotočimo na poučevanje 

računalništva v Angliji, kjer poročamo o trenutnem angleškem izobraževalnem sistemu, o 

pomembnih mejnikih in dogodkih v zgodovini na področju računalništva, ki so pripomogli k 

preoblikovanju kurikuluma, o izobraženosti učiteljev ter o morebitnih izvenšolskih 

dejavnostih na področju računalništva.  

Sledijo lastna opažanja in izkušnje o zgodnjem poučevanju računalništva v Angliji, ki sem jih 

pridobila s pomočjo opravljanja tri mesečne prakse na eni izmed tamkajšnjih šol. Poročam o 

delu ter delovnem okolju učitelja računalništva, analiziram pouk računalništva ter navedem 

primer realizirane učne ure. Zapišem tudi krajše poročilo o projektih in izobraževanjih, ki sem 

se jih udeležila v okviru praktičnega usposabljanja.  

Nazadnje s pomočjo strokovne literature in lastne prakse primerjam angleški in slovenski 

izobraževalni sistem na področju računalništva in raziščem morebitne možnosti o prenosu 

zgodnjega poučevanja računalništva v prvo triletje slovenskih osnovnih šol.   

 

 

Ključne besede: računalništvo, računalniško mišljenje, zgodnje poučevanje računalništva, 

angleški izobraževalni sistem, slovenski izobraževalni sistem 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 

This thesis describes early years teaching of computer science in England. England is the first 

country in the European Union that has introduced mandatory computer classes in all grades 

of elementary school.  Its educational system in the field of computer science follows the 

most advanced global trends. 

Prior to examining early years teaching of computer science in England, let us first introduce 

the development and circumstances of the subject computing in Slovenia, which lags behind 

other countries due to focus on the use of digital technology, poor computer science teaching 

material, insufficient amount of lessons and placement in the curriculum, which does not 

appear early enough. The definition of the concept of early years computing teaching, which 

is indispensable in the modern world for better and faster development of computer thinking, 

follows next. Then we focus on teaching of computer science in England, where we describe 

the current English educational system, the important milestones and events in the history of 

the field of computer science that have helped to transform the curriculum of teacher 

education and any extracurricular activities in the field of computer science. 

Next are my own observations and experience in early years teaching of computer science in 

England that I have gained during my  three months' practical training at one of the local 

English schools. This is my report on the work and the working environment of a teacher of 

computer science, computer classes and analysis of a practical lesson. I have also included a 

short report on the projects and trainings that I attended as part of the practical training. 

Finally, with the help of academic texts and practical experience I have compared the English 

and Slovenian education system in the field of computing and explored possible options 

concerning the transfer of early years teaching of computer science in the first three years of 

Slovenian primary schools. 

 

Key words: 

computing, computationsl thinking, early years teaching of computer science, English 

education system, Slovenian education system 
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1. UVOD 

Z razvojem tehnologij ter navad nasploh so se začeli spreminjati šolski sistemi na področju 

računalništva po vsem svetu. Nekaj pobud za inovacije in reforme v šolskem sistemu na 

področju računalništva vsekakor lahko pripišemo svetovni strokovni organizaciji na področju 

računalništva in informatike ACM (Association for a Computing Machinery), saj je 

oblikovala standarde in navodila za poučevanje računalništva vse od vrtca do konca srednje 

šole. Čeprav so smernice o razvoju predmeta računalništva zelo dobro začrtane, pa nekatere 

države zelo težko sledijo svetovnim trendom.  

Spremembe vsebin predmeta računalništva so temeljile predvsem na tem, da se učencev več 

ne poučuje le o uporabi digitalne tehnologije, temveč tudi o tem, kako le ta deluje ter o 

temeljnih konceptih računalništva.  

Osnovnošolski pouk računalništva v Sloveniji je še vedno v večji meri usmerjen predvsem v 

uporabo digitalne tehnologije. Prav tako predmet računalništvo v Sloveniji zaostaja za 

tehnološko razvitimi državami po svetu, med drugim zaradi premajhne količine ur in zaradi 

prepozne umestitve v predmetnik (Prenova pouka računalništva in informatike v Sloveniji, 

b.d.).  

S podobnimi težavami so se v preteklosti soočale tudi nekatere države, ki sedaj delujejo v 

skladu z najnovejšimi smernicami. Primer takšne države je Anglija, ki je leta 2012 naredila 

celovito reformo na področju pouka računalništva. Prav tako je bila Anglija prva država v 

Evropski uniji, ki je uvedla obvezni pouk računalništva v vseh razredih osnovne šole.  

V diplomskem delu bo najprej predstavljeno zgodnje poučevanje računalništva, torej, kaj le-to 

sploh je in zakaj je potrebno. Z zgodnjem poučevanjem računalništva se srečuje tudi Anglija, 

kjer sem bila na tri mesečni Erasmus + praksi na eni izmed angleških osnovnih šol. 

Posledično se bomo v diplomskem delu, osredotočili predvsem na angleški izobraževalni 

sistem na področju računalništva. Cilj diplomskega dela je na podlagi lastnih izkušenj ter 

strokovne literature poročati, kako se zgodnje poučevanje računalništva, ki je del angleškega 

prenovljenega izobraževalnega sistema, obnese v praksi ter oceniti, kakšne so možnosti 

uvedbe le tega v slovensko okolje glede na trenutne okoliščine.  
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1.1.  POUČEVANJE RAČUNALNIŠTVA V SLOVENIJI 

Računalništvo se je prvič pojavilo kot izbirni predmet v slovenskih osnovnih šolah z uvedbo 

devetletke, torej med leti 1999 in 2007.  Pojavilo se je kot izbirni predmet v zadnjem triletju 

osnovne šole, z namenom osnovnega računalniškega in informacijskega opismenjevanja 

(Krapež, Rajkovič in Batagelj, b.d.). 

Računalništvo se v zadnjem triletju izvaja po treh medsebojno neodvisnih učnih temah: 

urejanje besedil, računalniška omrežja in multimedija, pri čemer je za vsako leto izvajanja 

določena ena tema. Nekatere vsebine tem nimajo veliko skupnega z zadanimi učnimi cilji, ki 

so zapisani v kurikulumu. Učenci in učenke prvo leto spoznavajo osnove uporabe 

računalnika. Računalniška omrežja, ki se izvajajo v drugem letu, pa temeljijo na uporabi 

pisarniških programov za izdelavo spletnih strani (Tomazin in Brodnik, 2007). 

Omenjeni predmet torej temelji na računalniškem opismenjevanju ter na uporabi 

informacijsko komunikacijskih tehnologij za zbiranje, obdelavo in uporabo podatkov. V 

učnem načrtu skorajda ni pomembnih računalniških konceptov in pristopov, ki vplivajo na 

pomemben razvoj računalniškega razmišljanja, ki ga bom opredelila kasneje.   

Na problematično stanje poučevanja računalništva v slovenskih šolah je leta 2012 opozoril 

tudi Janez Demšar, ko je med drugim dejal, da uporaba najrazličnejših tehnologij ni pravo 

računalništvo, temveč je pravo računalništvo tisto, ki spodbuja računalniško razmišljanje  

(Demšar, 2012). 

Kot odgovor na dano problematiko so strokovnjaki s področja poučevanja računalništva v 

sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, v letu 2013 izdelali nov učni 

načrt za nov neobvezni izbirni predmet Računalništvo v drugem triletju  

(UN računalništvo, 2013). 

Izbirni neobvezni predmet računalništvo se je prvič izvajal v šolskem letu 2014/2015. 

Predmet pokriva pet vsebinskih sklopov, to je, algoritme, programe, podatke, reševanje 

problemov ter komunikacije in storitve. S pomočjo neobveznega izbirnega predmeta v 

drugem triletju učenci razvijajo računalniško razmišljanje in se ne samo IKT opismenjujejo, 

kar pa še vedno ostaja glavni cilj predmetov v zadnji triadi. (Krajnc, 2016). 
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1.2.  ZGODNJE POUČEVANJE RAČUNALNIŠTVA 

V različnih medijih po vsem svetu lahko dandanes zasledimo, kako pomembna je integracija 

računalništva v šolski sistem. Organizacije, kot sta ACM in CSTA, se že vrsto let trudijo 

začrtati temeljne smernice na področju računalništva, katerim bi sledile izobraževalne 

ustanove po vsem svetu. Cilj poučevanja računalništva v šolah je veliko večji kot le izobraziti 

več mladih profesionalcev, ki bi se morebiti zaposlili v industriji računalništva.  

Pomembno je, da je računalništvo učencem predstavljeno kot pomembna znanstvena 

disciplina, pri kateri usvajajo osnova znanja, pridobivajo temeljna stališča in so navdihnjeni z 

lastnimi interesi in radovednostjo (Armoni, in Gal-Ezer, 2014). 

Dolga leta je bil cilj pri predmetu računalništvo usposobiti učence za uporabo tehnologij. 

Dandanes pa je pomembno, da se učence izobrazi o njihovem delovanju ter temeljnih 

konceptih (Peyton Jones, Mitchell, in Humphreyes, 2013). 

Pri računalništvu se učenci učijo računalniškega razmišljanja. Jeannette M. Wing (2006) je 

definirala računalniško razmišljanje kot pristop k reševanju problemov, konstruiranje 

sistemov in razumevanje človeškega vedenja, ki temelji na bistvenih konceptih računalništva. 

Računalniškega razmišljanja se učenci med drugim lahko naučijo s pomočjo programiranja, ki 

poteka v dveh fazah.  Učenci morajo najprej analizirati sam problem in oblikovati ideje 

reševanja, nato pa slednje izraziti s kodo na računalniku (Berry, 2015). 

Programiranje in veščine povezane z računalniškim mišljenjem postajajo vedno bolj in bolj 

pomembne v vsakdanjem življenju. Posledično je bilo do leta 2014 v Evropi programiranje 

vključeno v kurikulume naslednjih dvanajstih držav: Bulgarija, Ciper, Češka, Danska, 

Estonija, Grčija, Irska, Italija, Litva, Poljska, Portugalska in Anglija (Balanskat, in 

Engelhardt, 2014). Zanimivo pa je tudi, da se učenci v osnovnih šolah v Angliji in Estoniji 

pričnejo učiti programirati že v prvem razredu.   

Opažamo, da se predmet računalništvo zaradi potreb premika v vedno nižje razrede.  V tem 

primeru lahko govorimo o zgodnjem poučevanju računalništva. Zaradi različnih šolskih 

sistemov in lažjih primerjav med njimi, bomo besedno zvezo zgodnje poučevanje 

računalništva opredelili kot poučevanje računalništva namenjeno učencem starih med 5 in 11 

let. 

Zagovornik zgodnjega poučevanja računalništva Missio (2015) trdi, da so se štiri in pet letniki 

zmožni naučiti temeljev programiranja in izvajati ukaze na računalniku, še preden se naučijo 
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zapisati in brati besede.  Prav tako pravi, da če se učenci prvega razreda učijo biologije in 

matematike, da bi bolje razumeli svet okoli njih, je smiselno tudi, da jih že v prvem razredu 

seznanimo z osnovami računalništva. S pomočjo računalništva bodo tudi najmlajši učenci 

razvijali nove načine razmišljanja in strategije reševanja problemov, ki imajo veliko 

dolgoročne posledice tudi na ostalih področjih. 

Učenci v prvih letih šolanja pridobijo naslednje veščine: branje, pisanje, računanje… Poleg 

slednjih veščin bi se moral vsak učenec v zgodnjem otroštvu seznaniti z računalniškim 

razmišljanjem, ki je vrsta analitičnega mišljenja, ki med drugim združuje dele matematičnega, 

inženirskega in znanstvenega mišljenja (Wing, 2008). 

Računalniško razmišljanje poveča zmožnost prestrukturiranja zahtevnega problema v že znani 

problem ter učinkovito reševanje le tega. Pri računalniškem mišljenju ne gre za spreminjanje 

človeškega mišljenja v skladu z računalniškim, vendar gre za vsakdanji, naravni način 

reševanja problemov (Wing, 2006). 

Čeprav so se učenci zmožni nekaterih računalniških konceptov, ki so del računalniškega 

razmišljanja, naučiti brez interakcije z računalniki, je Papert (1980) ugotovil, da uporaba 

tehnologije, oziroma  računalnikov lahko spremeni način razmišljanja pri učencih. 

Primer, kjer uporaba računalnikov spremeni način razmišljanja pri otrocih, je igranje igre 

Thinkin` Things, katere zajem zaslona lahko vidimo na spodnji sliki 1. Cilj igre je prepoznati 

figuro glede na v naprej določene lastnosti. Otroci ki so starejši od treh let, se lahko s pomočjo 

igranja računalniške igre naučijo prepoznati določene lastnosti, uporabljati logično sklepanje, 

razvijati strategije mišljenja in pridobivati veščine učenja (Clements, 1999).   

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Zajem zaslona igre Thinkin` Things (pridobljeno s 
http://investigations.terc.edu/library/bookpapers/effective_use.cfm, dne 6.5.2017) 
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Ko se učenci začnejo učiti programirati, proces učenja postane aktiven in vase usmerjen. 

Programiranje zahteva od učenca način razmišljanja na več nivojih abstrakcije. Čeprav naj bi 

učenec po Piagtovi teoriji abstraktno mišljenje usvojil v formalni fazi, torej od dvanajstega 

leta dalje, lahko učenci, ki so na konkretni fazi, torej starejši od šest let, s pomočjo 

računalnika konkretizirajo formalno. Pomemben del procesa programiranja je razhroščevanje 

(angl. debugging), kjer učenci samostojno analizirajo kodo, prepoznajo napako ter jo 

odpravijo.  Veščina, kot je iskanje in odpravljanje napak ali razhroščevanje, je ključnega 

pomena za razvoj kritičnega mišljenja v vsakdanjem življenju (Papert, 1980). 
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2. POUČEVANJE RAČUNALNIŠTVA V ANGLIJI 

V letu 2012 je poučevanje računalništva v Angliji doživelo celovito reformo. Računalništvo je 

bilo postavljeno na enak nivo kot matematika ali kemija, in ga obiskuje vsak učenec med 

petim in šestnajstim letom starosti.  

Angleški izobraževalni sistem stremi k pripravi mladih ljudi na svet, ki še ne obstaja, na 

tehnologije, ki še niso bile izumljene, na prihajajoče tehnične in etične izzive, s katerimi jih ne 

morejo soočiti. Zavedajo se, da je bolj pomembno učencem priučiti discipline z dolgoročnim 

pomenom, kot veščine, ki bodo kmalu neuporabne. Zavedajo se, da je računalništvo 

disciplina, ki vključuje temeljne koncepte ter teorijo (primer: uporaba relacijskih modelov za 

zbiranje struktur in podatkov), obsega tehnike in metode za reševanje problemov in 

izboljšanje znanja (primer: abstrakcija in logično mišljenje) ter omogoča razvoj nove veje 

mišljenja (primer: računalniško mišljenje). Pri tem poudarjajo, da gre za učenje na dolgi rok, 

saj se večina temeljnih konceptov in idej v zadnjih dvajsetih letih ni spremenila (Peyton 

Jones, Mitchell, in Humphreyes, 2013).    

2.1.  SPREMEMBE PRI POUČEVANJU RAČUNALNIŠTVA SKOZI ČAS 

Računalništvo v Angliji je v smislu računalniških vsebin v preteklosti doživljalo vzpone in 

padce. V osemdestih letih se je računalništvo prvič pojavilo na predmetnikih z imenom 

»Računalniške študije«. Predmet je pokrival vsebine, kot so: poglavja iz strojne opreme, 

logiko, binarni številski zapis, programiranje. V devetdesetih letih pa je računalništvo v 

pravem pomenu besede začelo izganjati zaradi novega, zaradi tedanjih okoliščin bolj 

aktualnega predmeta z imenom »Informacijske in komunikacijske tehnologije«, ki je bil bolj 

osredotočen na produktivno uporabo tehnologij in programske opremo kot pa na kreiranje ali  

poudarjanje konceptov računalništva. Med učenci se je okoli leta 2000 začelo širiti 

prepričanje, da je predmet Informacijske komunikacijske tehnologije ali skrajšano IKT 

»neumen« in brez izzivov. Kmalu se je uveljavil, kot manj vredni predmet v primerjavi z 

ostalimi predmeti, kot sta fizika in matematika. Po več kot desetletju mirovanja pa je v letu 

2012 prišlo do preporoda računalništva. Do reforme ni prišlo zaradi volje institucij ali vlade, 

temveč zaradi staršev, učiteljev, akademikov ter razvijalcev programske opreme. Pomembno 

vlogo pa je igrala tudi organizacija »Computing At School Working Group«, o kateri bomo 

več povedali kasneje (Brown, Sentance, Crick, in Humphreyes, 2013). 

Pobudo za celovito spremembo na področju računalništva je leta 2008 prva podala 

organizacija »Computing At School«, skrajšano CAS, ki se je oblikovala zaradi promoviranja 
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računalniških vsebin v kurikulumu. Pobuda v letu 2008 ni požela velike pozornosti. 

Prizadevanjem CAS-a se je leta 2011 pridružilo nekaj drugih organizacij, ki so spodbujale 

spremembe šolskega sistema na področju računalništva. Samo problematiko računalništva je 

kasneje tistega leta z govorom na mednarodnem televizijskem festivalu poudaril tudi 

predsednik uprave Googla, Eric Schmidt, ki je dejal, da se računalništvo v šolah preveč 

osredotoča na uporabo tehnologij oz. kako uporabljati programsko opremo, namesto da bi 

dalo nek nov pogled na njihovo delovanje. V letu 2012 je bilo že splošno znano, da je 

potrebno uvesti spremembe na področju računalništva. Zadnji pomembni mejnik je v januarju 

pristavila Akademija znanosti »Royal Society« z člankom »Shutdown or restart? The way 

forward for computing in UK schools«. Še v istem tednu je minister za izobraževanje Michael 

Gove potrdil, da je stanje računalništva zaskrbljujoče in da se bo oddelek za izobraževanje 

zavzel za spremembo šolskega sistema na področju računalništva. Njihov cilj je bilo 

spremeniti računalništvo v dosleden, zanimiv in intelektualno izzivalen predmet  (Brown, 

Sentance, Crick, in Humphreyes, 2013). 

2.2.   ZGODNJE POUČEVANJE RAČUNALNIŠTVA  
Učenci se z računalništvom srečajo že v prvem razredu. Petletniki se igrajo abstraktne igre, 

sestavljajo bloke, da bi se čim bolj približali s konceptu algoritmov. Ob tem pa se mnogim še 

vedno poraja vprašanje, ali je računalništvo res predmet, s katerim bi se moral srečati vsak 

otrok, že v prvem razredu? Odgovor na to vprašanje podajajo Peyton Jones idr. (2013). 

Pravijo, da se računalništva ne učimo zato, da bi vsi postali računalničarji, učimo se ga iz 

podobnega razloga kot matematike in drugih predmetov. Pomembno je, da vsak učenec tekom 

šolanja pridobi osnove razumevanja računalništva in s tem ne postane nemočni suženj 

skrivnostne in nerazumljive tehnologije.  

Ob spremembi kurikuluma je bilo v medijih objavljeno veliko člankov o tem, zakaj učence 

prvega razreda v šolah že učijo programiranja. Programiranja ne moramo enačiti z 

računalništvom. Slednjo trditev lahko utemeljimo z analogijo Peyton Jonesa idr. (2013): 

»Fizika brez  laboratorija bi bila le senca sebe, kot bi bilo računalništvo brez programiranja 

bistroumni nesmisel.« Prav tako, kot bi bilo brez pomena učence zapreti v laboratorij, ne da bi 

jih naučili osnov fizike, je brez pomena učiti učence programiranja, brez osnov računalništva. 

Med drugim gre pri pouku računalništvu za razvijanje računalniškega razmišljanja pri 

učencih. Le tega lahko učitelji bolj spodbujajo s pomočjo natančno razdelanega kurikuluma, 

ki si ga bomo ogledali v naslednjem poglavju. 
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2.3.  KURIKULUM  

Novi kurikulum za računalništvo se drastično razlikuje od svojega predhodnika, ki je bil 

namenjen za poučevanje IKT-ja. Novi kurikulum temelji na spodbujanju razumevanja 

kreativnega pogleda uporabe tehnologij, razvijanju veščin računalniškega mišljenja ter 

razumevanju delovanja tehnologij (Brown, Sentance, Crick, in Humphreyes, 2013). 

Cilji v kurikulumu računalništva so razporejeni po stopnjah t.i. »Key Stage«. Učenci, ki so 

deležni zgodnjega poučevanja računalništva, sodijo v stopnji 1 in 2. Stopnja 1 traja dve leti in 

vanjo sodijo učenci stari med pet in sedem let, medtem ko stopnja 2 traja štiri leta ter vanjo 

sodijo učenci med sedmim in enajstim letom starosti.  

Splošni cilji, ki naj bi jih učenci usvojili tekom stopenj 1 in 2, so sledeči: 

 razumejo in poznajo osnovne principe in koncepte računalništva, ki vključujejo 

abstrakcijo, logiko, algoritmi in predstavitvijo podatkov, 

 znajo analizirati probleme in imajo ponavljajoče se praktično izkušnjo z pisanjem 

programov, da bi le ta problem odpravili, 

 ocenijo in uporabljajo informacijsko tehnologijo, 

 postanejo odgovorni, usposobljeni, samostojni in kreativni uporabniki komunikacijske 

tehnologije.  

(Computing programmes of study: key stages 1 and 2, 2013) 

Kurikulum obsega tri večje tematske sklope: računalništvo, informacijska tehnologija in 

računalniška pismenost. 

Operativni cilji, ki naj bi jih učenci usvojili v stopnji 1, oziroma med petim in sedmim 

letom starosti, so slednji: 

1. računalništvo: 

 razumejo, kaj so algoritmi;  

- razumejo, kako so algoritmi vključeni v programe digitalnih naprav, 

- vedo, da se programi izvajajo po določenih sledečih si jasnih navodilih, 

 odpravljajo napake v preprostih programih, 

 uporabljajo logično razmišljanje za napovedovanje obnašanja preprostih 

programov, 

2. informacijska komunikacijska tehnologija: 
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 namensko uporabljanje tehnologije za ustvarjanje, organiziranje, 

shranjevanje, obdelavo digitalnih vsebin,  

3. računalniška pismenost: 

 prepoznajo podobnosti uporabe informacijskih tehnologij izven šol, 

 tehnologijo uporabljajo varno in spoštljivo do drugih, osebne podatke 

ohranjajo privatne, vedo, na koga se lahko zanesejo, ko imajo pomisleke in 

vprašanja o primernosti vsebin na internetu ali ostalih spletnih 

tehnologijah. 

(Computing programmes of study: key stages 1 and 2, 2013) 

Operativni cilji, ki naj bi jih učenci usvojili v stopnji 2, oziroma med sedmim in enajstim 

letom starosti so slednji: 

1. računalništvo: 

 ustvarjajo, pišejo, razhroščujejo programe, da bi dosegli nek specifičen cilj; 

kontrolirajo in simulirajo fizične sisteme; rešujejo probleme z 

razdeljevanjem na manjše dele, 

 pri pisanju programov uporabljajo vrstni red, izbore in ponavljanje; 

uporabljajo spremenljivke in različne oblike vhodnih in izhodnih podatkov, 

 uporabljajo logično sklepanje za razlago delovanja preprostih algoritmov 

ter za odkrivanje in popravljanje napak v algoritmih in programih, 

 razumejo računalniška omrežja in internet; kako lahko zagotovijo storitve, 

kot je svetovni široki splet (www), 

 razumejo, kako so iskani rezultati izbrani in razvrščeni, 

2. informacijska komunikacijska tehnologija: 

 efektivno uporabljajo iskalne tehnologije, 

 selektivno izbirajo in kombinirajo različno programsko opremo 

(vključujoči se internetne storitve) med različnimi digitalnimi napravami, 

za dizajniranje ter kreiranje različnih programov, sistemov ter vsebin, s 

katerimi bi dosegli želene cilje, ki med drugim vključujejo tudi 

analiziranje, evaluacijo, in predstavitev podatkov in informacij, 

3. računalniška pismenost: 
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 razumejo različne možnosti, za komunikacijo in sodelovanje, ki jih nudi 

internet. 

 znajo kritično ocenjevati digitalno vsebino, 

 tehnologijo uporabljajo varno, spoštljivo in odgovorno; prepoznajo 

sprejemljivo in nesprejemljivo obnašanje; poznajo več možnosti za prijavo 

neprimerne vsebine ali stikov. 

(Computing programmes of study: key stages 1 and 2, 2013) 

2.4.  IZOBRAŽEVANJA, DOGODKI NAMENJENI UČITELJEM 

RAČUNALNIŠTVA 

Osnovne šole v Angliji se delijo na primarne (angl. »primary«) in sekundarne (angl. 

»secondary«). V primarne šole hodijo učenci stari od 5 do 11 let, v sekundarne pa učenci med 

11 in 16/18 letom starosti. Učenci, ki so deležni zgodnjega poučevanja računalništva 

posledično hodijo v primarno šolo, kjer jih med drugim po kurikulumu delimo na stopnji 1 in 

2.  

Večina učiteljev primarnih osnovnih šol je splošnih, kar pomeni, da učijo več predmetov in 

posledično niso šolani za predmetno poučevanje računalništva. Več kot polovica primarnih 

šol v Angliji nima samostojnega učitelja računalništva, saj računalništvo poučujejo kar splošni 

učitelji oddelka, ki so se s pomočjo dodatnih uradnih ali neuradnih izobraževanj specializirali 

na področju računalništva. V manj kot polovici primarnih šol računalništvo poučuje učitelj 

računalništva, ki je običajno splošni učitelj, s poglobljenim znanjem računalništva ali pa ga 

poučuje predmetni učitelj računalništva, torej učitelj, ki se je izobrazil za poučevanje 

računalništva v sekundarnih osnovnih šolah. 

Zaradi celovite reforme na področju računalništva se je morala večina splošnih učiteljev 

razmeroma hitro izobraziti. Splošni učitelji prvih treh razredov, ki so se prvič srečali z 

računalništvom, so morali usvojiti celotno znanje iz zgodnjega poučevanja računalništva, 

medtem ko so se splošni učitelji višjih razredov ter pretekli učitelji IKT-ja morali preizobraziti 

in pridobiti izkušnje iz programiranja in poučevanja računalniških konceptov. Na tem mestu 

je igrala pomembno vlogo organizacija CAS oz. »Computing at School«, ki je poskrbela in še 

vedno skrbi za učinkovita izobraževanja. Organizacija CAS je s pomočjo oddelkov za 

izobraževanje, Microsofta, Googla, BCS-ja ter drugih oblikovala mrežo specializiranih 

učiteljev računalništva, akademikov, računalnikarjev, pedagogov, splošnih učiteljev ter 

drugih, ki skrbijo za izobraževanja in podporo ostalim učiteljem na področju računalništva. 
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Na poklicni razvoj učiteljev poleg strokovnjakov in organizacij vplivajo tudi ostali učitelji 

računalništva. Učitelji računalništva se v okviru organizacije CAS srečujejo v lokalnih 

središčih, ki so običajno osnovne šole, kjer izmenjujejo svoje izkušnje, ideje, materiale in se 

pogovarjajo o morebitnih problemih.  

Organizacija CAS in podjetje BT sta leta 2014 ustanovila projekt Barefoot. Projekt je bil začet 

z namenom, da bi pomagali učiteljem primarnih osnovnih šol pri poučevanju računalništva v 

skladu z novim kurikulumom. Projekt Barefoot je sestavljen iz naslednjih treh področij: 

1. primerov učnih ur in aktivnosti za zgodnje poučevanje računalništva, 

2. pomoči učiteljem pri usvajanju znanja iz temeljnih konceptov računalništva, 

3. delavnic oz. izobraževanj namenjenem učiteljem.  

Projekt je dostopen brezplačno vsem učiteljem Združenega Kraljestva in pomaga učiteljem pri 

poklicnem razvoju z znanjem, veščinami in viri (CAS Barefoot, 2014).  

Učitelji se lahko izobražujejo tudi preko drugih privatnih projektov, kot so Apps for Good, 

Codecademy in fundacija Raspberry Pi. Pri projektih Apps for Good in Codecademy se 

učitelji učijo osnov programiranja ter drugih računalniških vsebin preko spleta ali s strani 

prostovoljcev. Projekt Apps for Good nudi učitelju možnost uporabe vsebin že zasnovanega 

tečaja na šolskih in izven šolskih dejavnostih. Učitelj tako vodi, navdušuje in motivira učence 

na poti učenja programiranja. (Apps for Good, 2015; Raspberry Pi, b.d.) 

Fundacija Raspberry Pi organizira izobraževanja Picademy s ciljem, da bi učitelji pridobili 

ustrezno prakso, ki jo potrebujejo za samozavestno poučevanje računalništva. Prav tako 

fundacija organizira srečanja Raspberry Jams, kjer med drugim tudi učitelji pridobijo 

potrebno prakso in ideje, za ustrezno vključitev Raspberry Pija ter drugih tehnologij v pouk. 

(Raspberry Pi, b.d.) 

2.5.  IZVEN ŠOLSKE DEJAVNOSTI NAMENJENE POUČEVANJU 

RAČUNALNIŠTVA 

Otroci se v Angliji z računalniškimi vsebinami lahko seznanijo tudi preko mnogih projektov, 

izobraževanj in taborov.  

 Apps for Good je izobraževalno gibanje namenjeno učiteljem in učencem od desetega 

leta starosti. V večini primerov je projekt voden s strani učiteljev, kot izven šolska 

dejavnost, kjer učenci v skupinah odkrivajo probleme in jih rešujejo s pomočjo 

mobilnih, spletnih ali socialnih aplikacij. Poleg programiranja se naučijo tudi drugih 
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veščin, kot so reševanje problemov, kreativnosti, komunikacije in dela v timu (Apps 

for Good, 2015). 

 Code Club je računalniški krožek programiranja namenjen otrokom med devetim in 

enajstim letom. Ustanovljen je bil leta 2012, leta 2015 pa se mu je pridružila 

fundacija Raspberry Pi. Otroci se pri krožku seznanijo s koncepti programiranja, v 

programskih okoljih, kot so Scratch, HTML in CSS in Python. Pri izdelovanju iger, 

animacij ter spletnih strani jih vodijo in usmerjajo prostovoljci ter učitelji (Code Club, 

2015). 

 CS4FN je projekt, ki z izobraževalnimi revijami s področja računalništva in z 

vsebinami dostopni na spletni strani navdušuje tako učence kot učitelje (CS4FN 

Computer Science For Fun, 2011). 

 Young Rewired State je združenje, ki vsako poletje organizira tedenski festival 

kodiranja. Otroci obiskujejo lokalne centre, kjer skupaj s prostovoljci, mentorji in 

strokovnjaki iščejo in oblikujejo rešitve na dane realne probleme, ki jih ob koncu 

festivala na globalnem dogodku predstavijo staršem, industriji in sodnikom. Prav tako 

združenje podpira projekt Get Coding, ki omogoča vodeno, stopenjsko učenje 

konceptov programiranja otrokom starejših od devet let  (http://yrs.io/, b.d.). 
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3. LASTNA OPAŽANJA IN IZKUŠNJE O ZGODNJEM POUČEVANJU 

RAČUNANIŠTVA V ANGLIJI 

O angleškem izobraževalnem sistemu na področju zgodnjega poučevanja računalništva bom 

poročala s pomočjo izkušenj, ki sem jih pridobila na Erasmus + praksi. Erasmus + prakso sem 

opravljala na primarni osnovni šoli Furzedown Primary School v Londonu , med 1.9.2016 ter 

1.12.2016 pod vodstvom mentorja in učitelja računalništva Shauna Naghtena.  

V okviru prakse sem obiskovala pouk računalništva ter se dodatno izobraževala na nekaterih 

izven šolskih dejavnostih. Pouk računalništva sem obiskovala 12 ur na teden in sicer 

povprečno 2 uri na dan. Posledično sem bila prisotna na vseh urah računalništva na primarni 

osnovni šoli, saj je učitelj računalništva poučeval 12 oddelkov, od katerih sta dva oddelka 

sestavljala en razred.  

V okviru prakse sem imela možnost opazovati in spremljati pouk mentorja, nuditi pomoč 

učitelju in učencem in izpeljati nekaj učnih ur. Vsekakor mi je praksa omogočila nek širši 

vpogled o delovanju njihovega izobraževalnega sistema na področju računalništva, o metodah 

in načinih poučevanja ter o razvoju računalniškega mišljenja pri učencih. 

3.1.  DELO UČITELJA RAČUNALNIŠTVA 

Učitelj Shaun Naghten poučuje učence med petim in enajstim letom. Po izobrazbi je splošni 

učitelj, ki pa je v preteklosti poleg vsakodnevnega pouka v enem izmed oddelkov primarne 

šole poučeval tudi predmet IKT v višjih razredih slednje šole. Po spremembi izobraževalnega 

sistema na področju računalništva mu je ravnateljica ponudila delovno mesto učitelja 

računalništva vseh razredov. Ker učitelj na teden izvede le 12 ur računalništva, svoje dodatne 

ure pridobi kot učitelj matematike in geografije v enem izmed oddelkov.  

Učiteljevo delo izključuje dela računalnikarja, saj le delo opravlja pomočnica tajnice, ki 

opravlja administrativna dela, skrbi za informacijsko tehnologijo ter poučuje francoščino. 

Mentor se je za računalništvo pričel zanimati že pred časom. S prenovo kurikuluma je svoje 

znanje s področja računalništva poglobil z raznoraznimi kratkotrajnimi izobraževanji ter 

izmenjavami v tujini. V veliko pomoč mu je bila organizacija CAS, kjer je obiskoval tudi 5 

dnevno izobraževanje (35 ur) in si pridobil naslov CAS Master Teacher, kar pomeni, da je 

izkušen, dobro pripravljen učitelj z zabavnimi in zanimivimi urami ter s strastjo poučevanja. 

Zaradi naziva ima možnost nuditi izobraževanja in mentoriranje ostalim učiteljem, ki na 

področju računalništva še niso tako izkušeni in samostojni. Učitelj mi je v enem izmed 

pogovorom dejal, da naziv Master Teacher lahko pridobi skorajda vsak učitelj, ki ima čas za 
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izobraževanje in je zanj pripravljen plačati. Zelo pomembno prakso je učitelj dobil z leti tudi z 

izmenjavami. Lansko leto je bil dva meseca na Finskem in Švedskem, kjer je opazoval 

njihova izobraževalna sistema, nad katerima je bil zelo navdušen.  

Poleg izvajanja učnih nalog je učiteljevo delo tudi sama priprava nanje. Učitelj je v preteklosti 

pisal učne priprave, veliko virov in materialov pa je tudi dostopno s strani organizacij in 

projektov, zato je te le priredil. Dodal je, da v zadnjem letu ni več potrebno pisati učnih 

priprav, saj vpogleda v njih država več ne zahteva. Zaradi manjšega nadzora in okrnjenega 

kurikuluma s strani države je učiteljem dovoljena velika svoboda pri poučevanju 

računalništva, kar ima svoje prednosti in slabosti. 

Prav tako je učitelj poudaril, da na veliko šolah še vedno nimajo samostojnega učitelja 

računalništva, vendar računalništvo učijo splošni učitelji, ki so dokaj neaktivni na področju 

računalništva in se ne udeležujejo dodatnih izobraževanj. Prav tako je dejal, da veliko 

učiteljev ni motiviranih za poučevanje računalništva. Slednje se je lahko opazilo tudi na sami 

primarni šoli, saj je bilo splošnim učiteljem razredov s strani ravnateljice naročeno, da naj 

hodijo na pouk računalništva, kjer bi pridobili ustrezno znanje in zagotovili zahtevo, da 

morata biti v razredu vedno dva učitelja. Kljub zahtevi in prošnji je bila prisotnost učiteljev na 

pouku računalništva približno 30 procentna. Zaradi nizke udeležbe učiteljev pri pouku 

računalništva ter velikega števila učencev, je bil učitelj toliko bolj vesel moje pomoči 

učencem z moje strani. V naslednjih podpoglavjih diplome bom opisala ergonomijo 

računalniške učilnice, pouk računalništva ter podrobneje predstavila eno izmed izpeljanih 

učnih ur s strani učitelja. 

3.2.  ERGONOMIJA RAČUNALNIŠKE UČILNICE  

Računalniška učilnica se je nahajala v delu šole, ki je bil dograjen kasneje. Posledično je 

imela svoj zunanji vhod z dvorišča osnovne šole. Učilnica je bila manjše velikosti, zato so 

nekatere učne ure računalništva, pri katerih učenci niso uporabljali računalnikov, potekale v 

matičnih učilnicah. Kljub majhni velikosti je bila učilnica zelo svetla in dobro prezračena, 

zaradi velikega števila oken.  

Učilnica, katere skica se nahaja na Sliki 2, je bila sodobno opremljena z šestnajstimi 

namiznimi računalniki namenjenim učencem ter enim računalnikom namenjenim učitelju. 

Število računalnikov je zadoščalo za poučevanja računalništva enega oddelka, v katerem je 

povprečno 30 učencev, saj so le-ti vedno delali v parih. Učilnica je bila v sprednjem delu 

opremljena tudi z projektorjem, projekcijskim platnom ter tablo, ki se je nahajala nad nižjimi 
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omaricami. V večjih omarah so se nahajale najrazličnejše tehnologije in pripomočki, kot so 

roboti BeeBoot in roboti znamke LEGO (LEGO WeDo in LEGO Mindstorms), tablični 

računalniki, tablice, namizna izobraževalna igra Robot Turtles, slušalke in mikrofoni.     

Po celotni učilnici so bili razobešeni plakati, ki so se nanašali na pravila obnašanja v 

računalniški učilnici, na znanje, ki ga je potrebno usvojiti v določenih razredih, na varno 

uporabo tehnologije ter o varnosti na spletu. Razobešeni so bili tudi posterji, ki so se nanašali 

na pomembne koncepte v računalništvu, kot je na primer algoritem. Prav tako so si učenci 

med odmori lahko ogledali razobešene rešitve nekaterih projektov, kot na primer koda 

računalniške igre v Scratchu, ki so jo izdelali lanskoletni učenci šestih razredov.    

 

 

 
Slika 2: 3D skica računalniške učilnice 
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3.3.  POUK RAČUNALNIŠTVA 

Vsak izmed dvanajstih oddelkov oziroma šestih razredov primarne šole je imel na teden na 

urniku eno uro računalništva. Pouk je običajno potekal tako, da je učitelj popisal prisotnost 

učencev, jih seznanil s tematiko učne ure, nato pa so se odpravili v računalniško učilnico, če 

so potrebovali za svoje delo. Ko so prišli v računalniško učilnico, so se usedli skupaj po v 

naprej določenih parih ter se pripravili na pouk.  

Delo v parih se je izkazalo za izjemno uspešno obliko dela pri programiranju v programskem 

okolju Scratch. Pri delu v parih gre za učno obliko, kjer par sodeluje pri reševanju problema 

ter sta vlogi učencev v naprej točno določeni. Vlogi, ki se imenujeta voznik in navigator, so si 

učenci običajno zamenjali po opravljeni nalogi oziroma po pol ure. Učenci, ki so bili vozniki, 

so upravljali periferne vhodne enote, kot so miška in tipkovnica, med tem ko so navigatorji 

vodili in popravljali voznika ter bili pozorni na sam proces. Učna oblika dela pa se ne bi 

izkazala za tako uspešno, če učitelj ne bi predhodno določil dvojic. Te je oblikoval glede na 

predznanje, ki so ga izkazali učenci. Tako je združil v dvojice učence z boljšim in šibkejšim 

znanjem ter s povprečnim znanjem. Kljub izredno učinkoviti obliki dela so se pri mlajših 

učencih občasno pojavile težave. Nekateri učenci so bili nestrpni, saj so si želeli biti v vlogi 

voznikov ter si niso želeli menjavati pozicij.     

Učenci pri urah niso le programirali. V prvih treh mesecih pouka so bili seznanjeni z 

naslednjimi vsebinami: 

RAZRED UČNA VSEBINA 

1. razred 

(stopnja 1) 

računalnik ter njegovi deli, 

algoritmi, 

programi (programiranje robotka BeeBota, ter podajanje ukazov v aplikaciji 

BeeBot na tablici), 

varnost na internetu, 

2. razred 

(stopnja 1) 

komunikacije in omrežja (internet, spletni brskalniki, lastnosti spletnih strani) 

spoznavanje ukazov v programu Scratch),  

varnost na internetu, 

algoritmi (ponovitev iz lanskega leta), 

programi (programiranje robotka v igri Fix The Factory), 

3. razred 

(stopnja 2) 

programi (ponovitev  ukazov v programskem jeziku Scratch ter osnov 

programiranja – vejitev, zanka, spremenljivka, proces razhroščevanja), 
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varnost na internetu, 

večpredstavnost (izdelava novoletne grafike v programu2paint a picture ) 

4. razred 

(stopnja 2) 

programi (izdelava krajše igre v programu Scratch) 

varnost na internetu,  

komunikacije in omrežja (ponovitev osnov interneta, učinkovito iskanje, 

resničnost informacij, iskanje preverljivih virov ter povzemanje literature), 

5. razred 

(stopnja 2) 

programi (izdelava kompleksnejše igrice in interaktivne voščilnice v programu 

Scratch), 

varnost na internetu, 

program Excel (spoznavanje osnovnih funkcij), 

6. razred 

(stopnja 2) 

Programi (izdelava kompleksnejše igrice in interaktivne voščilnice v programu 

Scratch) 

varnost na internetu,  

binarna števila, 

Tabela 1: Pregled učnih vsebin 

Dane učne vsebine so učenci usvajali s pomočjo različnih učnih sredstev. Pri starejših učencih 

so bili pri pouku največkrat uporabljeni pripomočki, kot so računalnik, projektor in 

pojekcijsko platno, med tem ko so mlajši učenci učno snov usvajali s pripomočki, kot so 

tablice, robotki BeeBooti ter namiznimi igrami, kot je Robot Turtles. Mlajši učenci so bili s 

prilagojenimi pripomočki zelo motivirani za nadaljnje delo. Želela bi poudariti tudi, da jim 

uporaba teh ni povzročala težav. Pri tem ne gre zanemariti dejstva, da ima približno četrtina 

učencev v stopnji 1 doma lastno tablico, med tem ko je odstotek učencev, ki jo uporabljajo, a 

je lastnik v družini nekdo drug, še znatno večji. (Ofcom, 2014) 

Čeprav je bila večina učnih ur namenjenih obravnavi nove učne snovi ter vaji in ponavljanju, 

sem bila pri višjih razredih prisotna pri končnem preverjanju snovi. Preverjalo se je znanje s 

področja programiranja. Učitelj je sočasno dvojicam podajal navodila nalog korak za 

korakom s približno 5 ali 10 minutnimi razmiki, namenjenimi reševanju. Preverjanje je 

vsebovalo naloge vseh taksonomskih ravni, kjer so učenci morali samostojno napisati neko 

kodo, ali pa jo predelati in odpraviti napake. Ker so se nekatere naloge navezovale med seboj, 

nekatere pa so si bile neodvisne, so učenci s šibkejšim znanjem imeli več priložnosti, da 

pokažejo svoje znanje. Čeprav je preverjanje potekalo v parnih učnih oblikah, kjer so učenci 

združeni tako, da bi bile razlike v znanju parov čim manjše, je preverjanju pokazalo, da še 

vedno prihaja do velikih odstopanj v znanju učencev. Samo preverjanje znanja so učenci vzeli 
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zelo resno. Bili so osredotočeni na delo, komunicirali so le znotraj dvojic ter gledali le v 

lasten zaslon. Med preverjanjem znanja me je zaradi slednjega odziva učencev spreletel 

občutek, kot da gre za ocenjevanje znanja, čeprav se znanja učencev pri tem predmetu v 

primarnih šolah ne ocenjuje. 

Zaradi nekoliko večje svobode pri planiranju učnih ur ter njihovih vsebin je učitelj 

računalništva organiziral dan popotovanja v virtualno resničnost. Učenci stopnje 2, so se 

imeli,  pod vodstvom osebja projekta Google Expeditions, splošnih učiteljev in učitelja 

računalništva,  možnost odpraviti na popotovanje okoli sveta ter v vesolje.  

Učenci so na začetku ure prejeli očala iz lepenke, v katere so bili vstavljeni telefoni, ki so bili 

povezani z tablico. Učitelj je s pomočjo aplikacije Expeditions na tablici dostopal do že 

vnaprej pripravljenih slikovnih gradiv ter poučnih vsebin, ki so bile razčlenjene na vprašanja 

namenjenim učencem. Učitelj si je izbral eno izmed mnogih tem naravoslovja, zgodovine, 

fizike in odprava se je pričela. Učitelj je vodil samo odpravo tako, da je učencem zastavil 

določeno vprašanje, ki si ga je izbral in označil. Učencem se je glede na izbrano vprašanje na 

zaslonu prikazala puščica na element, katerega opazovanje je bil pomemben člen za odgovor 

na zastavljeno vprašanje. Učenci so bili nad samo odpravo zelo navdušeni in motivirani za 

sodelovanje. Prav tako so v večji meri usvojili zadane učne cilje. Kljub temu je potrebno 

poudariti, da je tudi to tehnologijo potrebno uporabljati, kot ostale informacijsko 

komunikacijske tehnologije, zmerno in po potrebi v namene prikazovanja večpredstavnih 

elementov, če želimo pri usvajanju nove učne vsebine, doseči najbolj optimalen rezultat. 

3.4.  PRIMER UČNE URE 

Učenci naj bi se tekom izobraževanja v primarni osnovni šoli soočili z naslednjimi koncepti, 

kot so logično sklepanje, algoritmi, razstavljanjem problemov na manjše podprobleme, 

vzorčenjem, abstrakcijo in generalizacijo. Le-ti so poleg najrazličnejših pristopov nujno 

potrebni za razvoj računalniškega razmišljanja pri učencih. 

V tem poglavju bom s pomočjo hospitacijskega zapisnika dveh učnih ur prikazala, kako so se 

s konceptom algoritma soočili najmlajši učenci.  

3.4.1. HOSPITACIJSKI ZAPISNIK UČNE URE 
 

Šola: Furzedown Primary School 

Razred: 1. razred (stopnja1) 
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Učitelj: Shaun Naghten, v zadnjem delu pouka tudi dve učiteljici oddelka 

Datum: 20.9.2016 

Predmet: Računalništvo 

Učna tema: algoritmi (sklop: računalništvo) 

Učna enota: uvod v algoritme 

Operativni učni cilji:  

Ob koncu dveh učnih ur učenec zna:  

1. Povedati definicijo algoritma. 

2. Znajo z algoritmom predstavitvi preprosto opravilo. 

3. Sledijo algoritmu, ki ga pripravi nekdo drug.  

4. Zapisati oziroma dopolniti algoritem. 

5. Ovrednotiti algoritem ter ga izboljšati. 

Tip učne ure: računalništvo brez računalnika 

Učne oblike: frontalna, individualna in parna učna oblika 

Učne metode: učna metoda razlage, razgovora, metoda reševanja problemov, metoda dela s 

slikovnim in pisnim gradivom, metoda izkustvenega učenja 

Didaktične etape učnega procesa: uvajanje, obravnava nove učne snovi, ponavljanje 

Učna sredstva: 

1. Učila: prosojnice (ppt), učni list 

2. Pripomočki: računalnik, projektor, interaktivna tabla, tabla, tablice (riši - briši), flumastri, 

svinčniki, škarje 

Novi pojmi: algoritem: Algoritem je sosledje navodil, s katerimi pridemo do cilja.  

Učilnica: Pouk je potekal v matični učilnici, saj za obravnavo nove učne snovi učenci niso 

potrebovali računalnikov. Frontalni del učne ure je potekal v srednjem sprednjem delu 

učilnice, pred interaktivno tablo, kjer so učenci sedeli na talni preprogi. Delo v parih pa je 

potekalo za mizami, ki so bile razporejene v obliki črke U okoli talne preproge.  
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3.4.2. POTEK UČNE URE 

UVODNI DEL 

ČAS UČITELJ UČENEC UČNE 

OBLIKE, 

METODE, 
TEHNIKE 

UČILA/UČNI 

PRIPOMOČKI 

3 min 

 

 

 

 

Pozdravi učence in preveri 

prisotnost učencev.  

 

Učitelj seznani učence, da danes ne 

bodo odšli v računalniško učilnico, 

saj se bodo učili računalništvo brez 

računalnikov.  

 

Učitelj ima na prosojnici zapisan 

naslov: CRAZY CHARACTERS – 

UNDERSTANDING 

ALGORITHMS oziroma 

slovensko: NORI LIKI – 

RAZUMEVANJE 

ALGORITMOV. 

Vpraša učence, katera izmed besed 

jim ni znana?  

Učitelj nagovori učenci, da se bodo 

danes učili o algoritmih. 

Učenci odzdravijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovorijo, da beseda 

Algoritem. 

Frontalna učna 

oblika,  

Metoda 

razgovora, 
 

 

Prosojnice, 

 

interaktivna 
tabla, projektor, 

računalnik, 

 

GLAVNI DEL 

ČAS UČITELJ UČENEC UČNE 

OBLIKE, 
METODE, 

TEHNIKE 

UČILA/UČNI 

PRIPOMOČKI 

Naslov 1. 

poudarka 

Definicija 

algoritma ter 

predstavitev 

preprostega 

opravila  

 

(čas) 

10 min 

 

 

 

Učitelj učencem pove 

definicijo algoritma: 

»Algoritem je sosledje 

navodil, s katerimi pridemo 

do cilja.« 

Učitelj seznani učence, da 

bodo zapisali nek algoritem, 

torej sosledje nekih navodil, 

ki bodo usmerja v cilj. 

Učitelj vpraša učence, 

kakšno je njihovo sosledje 

dejanj od takrat, ko se 

zbudijo, do takrat, ko pridejo 

v šolo.  

 

Učitelj na tablo zapiše 

ZAČETEK: spanje ter CILJ: 

odhod v šolo.  

 

 

 

 

 

 

 

Učenci s pogovorom 

izoblikujejo sosledje 

korakov. 

 

 

 

Frontalna učna 

oblika,  

metoda razlage, 

metoda 

razgovora, 

metoda 
reševanja 

problemov,  

 

 

Prosojnice, 

 
tabla, 

flumastrer, 
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Zapis na tabli naslednji:  

ZAČETEK:spanje 

1. se zbudimo, 

2. vstanemo iz postelje, 

3. se oblečemo,  

4. pojemo zajtrk, 

5. si umijemo zobe, 

CILJ: odhod v šolo 

 

Učitelj še enkrat ponovi, da 

so zapisali algoritem. Nato 

vpraša učence po definiciji. 

Učitelj razloži, da določene 

korake med seboj lahko 

zamenjamo, vendar moramo 

pri tem paziti, da nas koraki 

vedno pripeljejo do želenega 

cilja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci s pogovorom 

ponovijo definicijo 

algoritma. 

Naslov 2. 

poudarka 

Risanje 

karakterja po 

algoritmu 

 (čas) 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učitelj učencem pove, da 

bodo s pomočjo naslednjih 

navodil, torej algoritma 

narisali nori lik.  

 

Učitelj vsakemu učencu 

dodeli tablico in flumaster. 

Ter jih opozori, da morajo 

pozorno poslušati in risati po 

navodilih.  

Učitelj začne učencem 

podajati navodila, korak za 

korakom, kjer med koraki 

dela premore namenjenim 

risanju. 

 

Učitelj jim poda naslednja 

navodila: 

1. nariši okroglo telo, 

2. dodaj dvoje uči, 

3. dodaj krono, 

4. dodaj krila, 

5. dodaj štiri noge.  

 

Učitelj naprosi učence, da 

mu pokažejo, kaj so narisali. 

Nato pa pove, da ni 

pričakoval takih nog, ali da si 

je zamislil krono z dragulji… 

Prav tako jih vpraša, če so 

njihove slike podobne 

sosedovi? 

Učitelj, na levi strani 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci poslušajo 

navodila in rišejo. 

 

 

 

 

 

 

Učenci okoli obrnejo 

tablice in pokažejo svoje 

risbe.  

 

 

Učenci odvrnejo, da si 

njihove slike niso 

podobne. 

Frontalna učna 

oblika, 
individualna 

učna oblika,  

metoda razlage, 

metoda 

razgovora, 

metoda dela s 

slikovnim in 
pisnim 

gradivom, 

metoda 
izkustvenega 

učenja, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosojnice, 

 
interaktivna 

tabla, projektor, 

računalnik, 
tablice (riši-

briši), flumastri 
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Naslov 2. 

poudarka 

Aktivnost v 

parih: 

dopolnitev 

algoritma, 

risanje 

karakterja ter 

ovrednotenje 

algoritma 

 (čas) 

20 min 

 

 

prosojnice pokaže zapisan 

algoritem, ki ga je pred 

kratkim povedal. Na levi 

strani pa se nahaja lik, ki ga 

je opisal z algoritmom.  

Učitelj vpraša učence, kakšen 

je bil njegov algoritem, če je 

vsak narisal drugačno sliko? 

Učitelj učence nagovori, da 

se bodo potrudili in izboljšali 

algoritem. Algoritem 

izboljšajo ustno na sledeči 

način: 

1. lik ima štiri debele noge v 

obliki črke L na dnu telesa, 

2. lik ima na krilih tri 

vodoravne črte,  

3. lik ima na vrhu telesa 

krono z petimi vrhi, kjer je 

na vsakem vrhu 

diamant,…… 

Skupaj z učenci še enkrat 

ponovijo definicijo 

algoritma.. 

 

 

Sledi podobna aktivnost v 

parih. Učitelj razdeli učence 

v pare ter jim razdeli učne 

liste. 

 

Pri izvedbi aktivnosti poleg 

učitelja pomagamo jaz, ter 

učiteljici oddelka. 

 

Učitelj poda parom navodila, 

da se podpišejo na učni list in 

sicer na vrh ter na dno, kjer 

je zapisano Par 1. Najprej 

morajo rešiti zgornji del, kjer 

dopolnijo dani algoritem nato 

pa po danem algoritmu 

narišejo sliko v spodnji 

okvir. 

 

 

Učiteljice in učitelj, parom ki 

so opravili zadano nalogo 

odrežejo sliko ter jo pustijo 

pri paru 1, zgornji del učnega 

lista pa zamenjajo s 

sosednjim parom, ki se 

 

 

 

 

Učenci odgovorijo, da je 

bil algoritem zanič. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci sočasno povedo 

definicijo algoritma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par se podpiše na vrh in 

na dno učnega lista.  

Učenci dopolnijo 

algoritem. Pri tem 

parom pri branju in 

pisanju pomagamo 

ostale učiteljice ter 

učitelj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parna učna 

oblika,  

metoda 

razgovora, 
metoda dela s 

slikovnim in 

pisnim 
gradivom, 

metoda, 

metoda 
izkustvenega 

učenja,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učni listi, 

svinčniki,  
škarje 
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imenuje par 2.  

 

Učitelj poda nova navodila, 

da se vsak par podpiše na 

sredino učnega lista. Naroči 

jim, da naj narišejo sliko v 

srednji kvadrat po algoritmu, 

ki ga je sestavil sosednji par.  

 

Po opravljenem delu, pari s 

strani osebja dobijo izvirnik 

učnega lista. Pari imajo tako 

zapisan svoj algoritem in 

sliko sosednjega para, ter 

odrezek z lastno sliko. 

 

Učitelj in osebje vsak par 

ustno vpraša, kako bi 

spremenili oziroma dopolnili 

njihov algoritem, da bi bila 

slika drugega para čim bolj 

podobna njihovi sliki. 

 

 

 

 

 

 

Učenci, dobijo učni list 

od sosednjega para. 

Nanj se podpišejo ter 

narišejo sliko po 

algoritmu, ki ga je 

sestavil nek drug par. 

 

 

 

 

 

Učenci glede na 

ugotovljene razlike 

povedo, da bi na primer 

morali zapisati, da ima 

lik oči znotraj telesa in v 

ravni vrsti, da ima krila 

kakor metulj, da ima 

debele noge v obliki 

črke L na spodnji strani 

telesa…. 

 

ZAKLJUČNI DEL 

ČAS UČITELJ UČENEC UČNE 

OBLIKE, 

METODE, 
TEHNIKE 

UČILA/UČNI 

PRIPOMOČKI 

2 min 

 

 

 

 

Učitelj pobere učne liste in učence 

vpraša, s pomočjo česa so lahko 

narisali nori lik. 

 

Nato jih vpraša, kako se imenuje 

sosledje navodil usmerjenih v 

določen cilj. 

 

Učitelj se poslovi od učencev in 

odide iz razreda.  

Učenci mu odgovorijo s 

pomočjo navodil. 

 

 

Le ti mu odgovorijo, da 

se imenuje algoritem. 

 

 

Učenci se poslovijo in 

odidejo. 

Frorntalna učna 

oblika, 

 

metoda 
razgovora, 
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3.4.3. KOMENTAR K UČNI URI 

Učna ura je bila po mojem mnenju izvedena delno uspešno. Pri uri so učenci usvojili večino 

zadanih učnih ciljev, prav tako so bili za delo zelo motivirani in posledično ni bilo moč 

opaziti vedenjskih težav. Učenci imajo v prvih mesecih prvega razreda zelo šibko znanje iz 

branja in pisanja, zato so potrebovali veliko pomoči s strani osebja. Negotova sem zaradi 

definiranja samega pojma algoritma, kjer gre za sosledje nekih korakov, usmerjenih v določen 

cilj, kjer je njihov vrstni red strogo določen. Pri učni uri učitelj slednjega dejstva, torej da 

mora biti vrstni red strogo določen, ni upošteval. Na tem mestu se je smiselno vprašati ali je ta 

napaka namerna in je nastala zaradi prilagoditve vsebine učencem, ali pa gre za strokovno 

napako s strani učitelja.  

Zaradi možnosti zamenjave vrstnega reda korakov pri aktivnosti risanja ter zaradi potrebne 

velike pomoči z strani osebja, katere je moral učitelj v naprej prositi za pomoč, se sprašujem 

tudi o smiselnosti izvajane aktivnosti v parih, ki je bila povzeta s spletno dostopnih materialov 

projekta CAS Barefoot. 
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PRIMER UČNEGA LISTA – MOJ ALGORITEM 

Par 1: _____________________ 

Nariši karakter z naslednjimi lastnostmi. 

Telo oblike:  

 

 

 

Dodaj _________ oči. 

Dodaj _________ ušes. 

Dodaj _________ kril. 

Dodaj _________ ust. 

Dodaj _________ nog. 

 

Par 2:_______________________ 

Slika karakterja:  

 

 

 

 

 

 

Par 1: ______________________ 

Slika karakterja:  
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REŠEN PRIMER UČNEGA LISTA – MOJ ALGORITEM 

Par 1: Ana, Tina 

Nariši karakter z naslednjimi lastnostmi. 

Telo oblike:  

 

 

 

Dodaj ___3____ oči. 

Dodaj ___2____ ušes. 

Dodaj ___4____ kril. 

Dodaj ___0____ ust. 

Dodaj ___6____ nog. 

 

Par 2: Miha, Katja 

Slika karakterja:  

 

 

 

 

 

 

Par 1: Ana, Tina 

Slika karakterja:  
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3.5. IZVENŠOLSKA IZOBRAŽEVANJA IN PROJEKTI NAMENJENIM 

UČITELJEM RAČUNALNIŠTVA 

V Angliji je na voljo veliko izobraževanj, konferenc in predstavitev razno raznih tehnologij in 

pripomočkov za poučevanje računalništva. Predstavitve novih tehnologij, kratka 

izobraževanja in srečanja učiteljev so večinoma brezplačne, medtem ko je večina 

dolgotrajnejših izobraževanj, tečajev in konferenc plačljiva.  

Tekom bivanja v Londonu sem se udeležila tudi nekaj brezplačnih izobraževanj in 

predstavitev projektov namenjenim učiteljem računalništva: 

Srečanje organizacije CAS v Londonu (ang. CAS London Network Meeting). 

Srečanje organizacije CAS je bil prvi večji dogodek namenjen predstavitvi novosti v novem 

šolskem letu. Na njem so bili prisotni bolj ali manj izkušeni učitelji računalništva primarnih in 

sekundarnih šol ter predstavniki organizacije CAS. Na začetku so novince seznanili z 

namenom organizacije CAS ter jih registrirali. Predstavili so aktualne pomembne dogodke v 

okolju Londona ter pozvali učitelje k možnosti napredovanja v naziv Master Teacher. Skupaj 

smo si na zemljevidu ogledali tudi pokritost lokalnih središč organizacije CAS v Londonu, 

kjer potekajo manjši individualni in privatni dogodki ter srečanja za lokalne učitelje. Na 

koncu so sledile samostojne predstavitve s strani učiteljev. Govorili so o pomembnih 

projektih, ki so jih izvedli lansko leto, kot na primer: poučevanje računalništva otrok s 

posebnimi potrebami, o raziskavah v katere so vključeni ter o možnostih in tematikah za 

obšolske dejavnosti.  

Srečanje organizacije CAS in delavnice Barefoot (ang. CAS Lunch Meeting with Barefoot 

Workshop). 

Srečanje sta organizirala organizacija CAS in projekt Barefoot. Prisotnih je bilo približno 

dvanajst učiteljev, ki niso bili predhodno seznanjeni s projektom Barefoot. Projekt Barefoot 

želi učiteljem osnovnih primarnih šol čim bolj približati in olajšati poučevanje računalništva.    

Na delavnicah so nam na hitro predstavili kurikulum računalništva, ki je sestavljen iz treh 

področij t.j. računalništvo, informacijska komunikacijska tehnologija in računalniška 

pismenost. Ker pa je področje računalništva novo v kurikulumu, so nam ga predstavili 

podrobneje. Ker se zavedajo, da mnogi splošni učitelji potrebujejo pomoč pri razumevanju in 

poučevanju računalniških konceptov, so izdelali materiale, s katerimi si učitelji lahko 

pomagajo. Na delavnici so nam predstavili, kje na njihovi spletni strani lahko najdemo 
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večpredstavno razlago različnih računalniških konceptov, prav tako so nam prikazali različne 

učne priprave in aktivnosti, ki so dostopne na spletu ter razložili, kako samostojno pripraviti 

učno uro. Na koncu druženja smo si podrobneje ogledali eno izmed že izdelanih učnih 

priprav, simulirali učno uro ter jo ovrednotili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Predstavitev projekta Explore and Network organizacije Google za izobraževanje (ang. 

Explore and Network event with Google for Education). 

Prvi del dogodka je bil namenjen varnosti na spletu ter predstavitvi nastavitev varne uporabe 

spletnih strani. Med drugim so nas seznanili z omejenim načinom uporabe YouTuba, ki izbiro 

možnih vsebin omeji tako, da je ta primerna otrokom. Prikazali so nam tudi nekaj video 

vsebin na temo varnosti na spletu, ki jih priporočajo za prikaz pri pouku. Dotaknili so se tudi 

problematike gesel, saj večina ljudi še vedno uporablja enaka prelahka gesla na več spletnih 

straneh. Dejali so, da je zelo pomembno, da kot učitelji seznanimo in poučimo učence o 

varnosti na spletu ter s tem preprečimo morebitne posledice, kot je spletno nasilje. 

V drugem delu predstavitve so nam okvirno predstavili vejo Googla, ki se imenuje Google za 

izobraževanje. Predstavili so nam orodja in tehnologije, kot so: gmail, drive, docs, sheets, 

forms, slides,… Te lahko uporabimo za komunikacijo in sodelovanje z učenci ali pa jim jih 

predlagamo za uporabo pri sodelovalnem učenju. Najbolj podrobno so nam predstavili 

Google Classroom, ki je nadzorovano spletno središče namenjeno učiteljem in učencem. S 

pomočjo učilnice lahko učitelji ustvarijo in posredujejo predavanja, naloge ter pridobijo 

povratne informacije. Seznanili so nas tudi z drugimi tehnologijami, ki jih lahko uporabimo 

pri pouku, kot so EdPuzzle, Pear Deck in goFormative. EdPuzzle omogoča preoblikovanje 

video vsebin za uporabo pri pouku. Z applikacijo Pear Deck lahko izdelujemo interaktivne 

prosojnice in pridobimo hitre povratne informacije. Hitre povratne informacije dobimo tudi 

pri uporabi platforme goFormative, ki služi za izdelavo kvizov in preverjanj.  

Ob koncu srečanja so nas popeljali tudi na raziskovanje sveta s pomočjo virtualne resničnosti 

pod okriljem projekta Google Expeditions. 

Predstavitev kompletov LEGO WeDo  

Predstavitev tehnologije LEGO WeDo je potekala na eni izmed bližnjih primarnih osnovnih 

šol. Osebje podjetja LEGO nam je predstavilo projekt LEGO za izobraževanje, katerih 

glavnih cilj je narediti učenje zabavno. Osredotočili smo se na uporabo LEGO WeDo pri 

izobraževanju v primarnih osnovnih šolah. S pomočjo LEGO WeDoja učencem lahko 
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predstavimo tematike, ki se nahajajo v kurikulumu ter se nanašajo na življenje na zemlji, 

vesolje, fiziko in vesolje. Poučevanje ob tehnologiji poteka po naslednjih fazah: faza 

raziskovanja, faza izdelovanja in faza deljenja. Pri fazi raziskovanja učenci s strani učitelja 

pridobijo različna vprašanja na določeno tematiko ter o njej diskutirajo. Pri fazi ustvarjanja 

učenci izdelajo model robotka in na tablicah, ki so povezane z robotkom izdelajo kodo ter 

preverijo samo delovanje. Pri zadnji fazi t.i. faza deljenja učenci svoje rešitve dokumentirajo, 

jih delijo z ostalimi učenci ter se o njih pogovorijo.  

Po predstavitvi teoretičnega uvoda je sledil tudi praktični del, kjer smo simulirali učno uro z 

uporabo tehnologije WeDo po zgoraj omenjenih fazah.  
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4. ZAKLJUČEK 

V zaključku bom primerjala svoja opažanja o angleškem izobraževalnem sistemu s stanjem v 

Sloveniji in opisala možnosti prenosa angleškega pristopa le nam. 

4.1.  PRIMERJAVA ANGLEŠKEGA IN SLOVENSKEGA 

IZOBRAŽEVALNEGA SISTEMA NA PODROČJU RAČUNALNIŠTVA 

Angleški in slovenski izobraževalni sistem na področju računalništva se razlikujeta predvsem 

glede na vključenost računalniških vsebin v predmetnik, časovno obdobje, ki ga pokrivata ter 

glede na delež učencev, ki ga obiskuje. V Sloveniji je poučevanje računalništva omejeno na 

neobvezni izbirni predmet računalništvo v drugi triadi ter na obvezni izbirni predmet 

računalništvo v tretji triadi, ki je sestavljen iz treh delov: urejanje besedil, računalniška 

omrežja in multimedija.  

V študiji računalniških vsebin, ki so vključene v učne načrte slovenskih osnovnih šol, je 

Radovan Krajnc (2017), med drugim tudi raziskal področje temeljnih znanj iz računalništva in 

informatike, ki ga je definiral kot področje, ki pokriva razumevanje delovanja digitalnih oz. 

računalniških sistemov ter zmožnost računalniškega razmišljanja. Med ključne vsebine 

računalništva in informatike tako spadajo računalniški sistemi, omrežja in internet, algoritmi 

in programiranje, podatki ter vpliv računalništva na družbo. Ugotovil je, da je vključenost 

računalniških vsebin v obveznem delu predmetnika slovenskih osnovnih šol minimalna, saj 

zajema le osnovna znanja iz področij dela s podatki ter vpliva računalništva na družbo. Med 

drugim je zapisal, da  se je novega izbirnega predmeta računalništvo v drugi triadi v šolskem 

letu 2016/2017 udeležilo le 17,1% učencev. Izbirnega predmeta računalništvo v tretji triadi, 

med katerega spadajo urejanje besedil, računalniška omrežja in multimedija, pa se je v 

šolskem letu 2016/2017 udeležilo 18,3% učencev.  

V Tabeli 1 je prikazana primerjava računalniških vsebin obveznega predmetniku osnovnih šol 

v Sloveniji in Angliji. Primerjana sta tudi časovno obdobje, kjer se učenci lahko odločijo za 

predmet z računalniškimi vsebinami ter delež učencev, ki se za predmet odloči. 

 računalništvo v Sloveniji računalništvo v Angliji 
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računalniški sistemi NE DA 

omrežja in internet NE DA 

podatki DA DA 

algoritmi in programiranje NE DA 

vpliv računalništva na družbo DA DA 
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računalniško mišljenje NE DA 
Č

as
o
v
n
o
 

o
b
d
o
b
je

 
1. triada NE DA 

2. triada  NE
1
 DA 

3. triada  NE
2
 DA 

D
el

ež
 

u
če

n
ce

v
  

1. triada 0% 100% 

2. triada 17,1% 100% 

3. triada 18.3% 100% 

Tabela 1: Primerjava angleškega in slovenskega izobraževalnega sistema na področju računalništva 

Iz tabele je razvidno, da je računalništvo v Angliji obvezni predmet za vse razrede osnovne 

šole, med tem ko je v Sloveniji računalništvo neobvezno.  

Ker se približno petina učencev v Sloveniji odloči za izbirni predmet iz področja 

računalništva, je smiselno primerjati vključenost računalniških vsebin v izbirni predmetnik 

slovenskih osnovnih šol z obveznim predmetnikom angleških osnovnih šol.  

Učenci slovenskih osnovnih šol se v drugem triletju srečajo predvsem z računalniškimi 

vsebinami, med tem ko se v zadnjem triletju srečajo predvsem z vsebinami na področju 

informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter računalniške pismenosti. Učenci osnovnih 

šol v Angliji prav tako pokrijejo učne cilje slovenskih osnovnih šol, le da ti med samim 

šolskim letom osvojijo tako učne cilje iz področja računalništva, kot iz področja 

informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter računalniške pismenosti.   

Ker se želim osredotočiti na primerjavo vsebin iz področja temeljnih znanj računalništva in 

informatike, ki jih učenci usvojijo tekom zgodnjega poučevanja računalništva se bom 

posvetila primerjavi učnih vsebin oziroma ciljev, ki so zapisani v slovenskem učnem načrtu 

računalništva za drugo triletje ter učnih vsebin oziroma ciljev, ki so zapisani za stopnji 1 in 2 

v razširjeni različici angleškega učnega načrta s strani organizacije CAS (Computer science: 

A curriculum for schools). 

Oba kurikuluma zajemata področja, kot so: algoritmi, programi, podatki, komunikacije in 

storitve oziroma internet. Prav tako so učni cilji naštetih kurikulumov razmeroma skladnji. V 

slovenski različici kurikuluma zasledimo vsebinsko poglavje reševanje problemov, ki ga v 

angleški različici ni. Kljub temu nekaj osnovnih ciljev tega vsebinskega poglavja učenci v 

Angliji usvojijo v okviru sklopov algoritmi in programi. V primerjavi vsebin odstopa še eno 

                                                           
1
 Možnost izbire predmeta računalništvo. 

2
 Možnost izbire naslednjih predmetov: urejanje besedil, računalniška omrežja ali multimedija. 
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poglavje, to je, poglavje računalniki, ki je prisotno v angleškem kurikulumu ter ga ni v 

slovenskem kurikulumu. Pri tem poglavju gre za predstavitev same tehnologije ter njenega 

delovanja. Slednja vsebina se pojavi pri predmetu računalništvo v zadnji triadi in sicer v 

sklopu predmeta urejanje besedil, čeprav bi jo bilo zaradi splošnosti in pomembnih osnov 

smiselno premakniti v drugo triado. 

Na tem mestu se je potrebno zavedati, da je o šolskem sistemu na področju računalništva 

izredno težko soditi le na podlagi zapisanih ciljev v kurikulumih, saj lahko pri sami praksi 

poučevanja računalništva pride do velikih odstopanj.  

Izredno težko je primerjati izobrazbo in usposobljenost učiteljev, ki poučujejo računalništvo v 

slovenskih in angleških osnovnih šolah. Najbolj idealno bi bilo, da bi računalništvo učili le 

učitelji, ki so se specializirali na tem področju in ob morebitnih spremembah tudi izpopolnili. 

Kljub temu v Angliji poučuje računalništvo veliko splošnih učiteljev, ki kljub veliki in bogati 

izbiri ni opravilo dodatnih izobraževanj. Situacija v Sloveniji ni veliko boljša, saj 

računalništvo lahko poučuje katerikoli učitelj, ki je opravil študijski program izpopolnjevanja 

iz računalništva in matematike. Posledično imata izobraževalna sistema na področju 

računalništva šibko točko pri definiranju kadra, saj glede na usposobljenost učiteljev prihaja 

do prevelikih razlik.   

4.2.  MOŽNOSTI PRENOSA ZGODNJEGA POUČEVANJA 

RAČUNALNIŠTVA V PRVO TRILETJE 

V Sloveniji trenutno ni načrtovana uvedba računalništva v prvo triletje osnove šole. Edina 

trenutna aktivnost na tem področju je delovanje strokovnega telesa, ki ga je ustanovilo MIZŠ 

(Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) in katerega namen je izdelava študije s 

primerjavo kurikulumov s področja računalništva in morebitnega predloga sprememb v 

Sloveniji. Dotlej se lahko otroci med šestim in osmim letom udeležijo različnih tečajev in 

poletnih šol. 

Univerza v Ljubljani vsako poletje organizira več poletnih šol. Med njimi je poletna šola za 

najmlajše, ki se imenuje Popelji me na sprehod. Starejši otroci od 7. leta se lahko udeležijo 

Skrivnostne pustolovščine, Čarajmo v Scratchu ter Labirinta v Scratchu. Otroci se preko 

namiznih iger ter različnih aktivnosti brez računalnikov seznanijo s pomembnim konceptom 

algoritma, vstopijo v svet programiranja ter zapišejo svoje prve programe v programskem 

jeziku ScratchJr oziroma Scratch (Poletna šola, 2017). 
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Tri dnevno poletno šolo programiranja, namenjeno otrokom od sedmega leta dalje izvaja 

društvo za napredno uporabo računalnikov Čarunalink. Otroci se poleg poletne šole s strani 

društva lahko udeležijo delavnic, kot so Čaramo z računalnikom in Lego WeDo roboti. 

(Čarunalnik, 2017) 

Prav tako projekt E-simbioza omogoča računalniške delavnice za vse generacije. Med drugim 

izvajajo delavnice za otroke z imenom E-šola, kjer otroci se otroci seznanijo z uporabo 

koristnih programov za šolo, se naučijo izdelati seminarsko nalogo ter jo predstaviti. Prav 

tako nudijo 6 mesečno šolo programiranja za otroke starejše od petega leta starosti, pri kateri 

otroci usvojijo osnovne koncepte programiranja (Skupaj v E-šolo, 2016). 

Poletne šole in tečaji računalništva so, za razliko od izbirnih predmetov z računalniškimi 

vsebinami v osnovnih šolah, vedno bolj priljubljene pri otrocih ter njihovih starših. Na tem 

mestu se je smiselno vprašati, zakaj je temu tako? Eden izmed razlogov je, da naš šolski 

sistem na področju računalništva v primerjavi s poletnimi šolami in tečaji ne dohaja svetovnih 

smernic. Zanimanje najmlajših otrok za poletne šole računalništva je tudi pokazatelj, da so 

otroci pri tej starosti motivirani in dovolj zreli za usvajanje temeljnih znanj računalništva.  

Zavedati se moramo potrebe po čim hitrejši in učinkoviti prenovi učnega načrta računalništva, 

ki bo omogočila učencem od prvega razreda dalje temeljno razumevanje računalniških 

konceptov ter posledično razvijanje računalniškega razmišljanja na zanimiv in zabaven način. 

Prenova učnega načrta pa sama po sebi ne bo zadoščala, če se ne bo izobrazil tudi kader. 

Obstoječim in novim učiteljem računalništva bo potrebno ponuditi izobraževanja, kjer se 

bodo dodatno izobrazili o stroki ter se seznanili s sodobnimi pristopi in metodami poučevanja. 

Ker je izredno težko načrtovati spremembe v izobraževalnem sistemu ter si predstavljati 

posledice le-teh, se je smiselno predhodno seznaniti, kako so se s prenovami soočale ostale 

države z uspešnim prenovljenimi izobraževalnimi sistemi, med katerimi je tudi Anglija.   
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