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Povzetek 

Kodiranje oz. programiranje je pomembna veščina 21. stoletja. Vizualni programski jeziki 

kot je Scratch so enostavni za razumevanje in poučevanje, zato postajajo vedno bolj 

priljubljena orodja za začetno poučevanje programiranja. Zaradi svoje barvitosti, simbolov, 

vizualnih elementov in preprostosti zelo motivirajo učence. Vendar, večina didaktikov 

računalništva meni, da morajo učenci preiti na tekstovne programske jezike, kot je Python, 

po tem ko že obvladajo vizualne programske jezike. Sodobna didaktika računalnitva teži k 

temu, da je potrebno učence naučiti, kako uporabiti računalniško mišljenje in znanje, ki so 

se ga naučili v Sratchu, v tekstovnih programskih jezikih, kot je Python. Programerji, 

eksperti in didaktiki računalništva menijo, da programiranje v višjih programskih jezikih, 

ki so običajno tekstovni jeziki, kot je npr. Python, omogoča več svobode izražanja. 

V diplomskem delu obravnavamo stališča didaktikov računalništva oz. strokovnjakov na 

področju programiranja glede prehoda iz vizualnega v tekstovno programiranje. Med njimi 

prevladuje mnenje, da je prehod potrebno izvajati. Večina se strinja, da si pri tem 

pomagamo z grafičnimi okolji, kot je Blockly. 

Blockly je grafični urejevalnik, v katerem učenci zlagajo bloke, podobno kot v vizualnem 

programskem okolju Scratch, vzporedno pa se jim ob strani izpisuje koda v Pythonu (ali v 

JavaScriptu). Na tak način se učenci že predhodno vizualno srečujejo s kodo, ki jo lahko 

preberejo in razložijo z učiteljevo pomočjo. 

V raziskavi nas je zanimalo, ali je po mnenju osnovnošolskih učiteljev in srednješolskih 

profesorjev računalništva potreben prehod iz vizualnega v tekstovno programiranje in 

zakaj. 

Ključne besede: vizualno programiranje, tekstovno programiranje, Python, Blockly, 

Scratch, učenec 

  



 

 

Abstract 

Transition from block- to text-based programming 

Coding or programming is important skill of 21st century. Block-based languages, such as 

Scratch, are becoming more and more popular tools for initial programming instruction, 

because they are simple to learn and teach. They can highly motivate students because of 

their colorfulness, symbols, visual elements and simplicity. Although, many didactics of 

computer science think, that students should move on to a text-based programming 

language such as Python, once they have mastered visual programming languages. Modern 

didactic of computer science tends to teach students how to transfer the programming and 

thinking skills, learnt while using Scratch, to Python. Expert programmers and didactics of 

computer science consider that programming in higher programming languages allows 

more freedom of expression. These languages are usually textual such as Python. 

In the diploma thesis we are concerned with different points of view form didactics of 

computer science or experts in the field of programming regarding the transition from 

block based to text based programming. The opinion among them is that the transition is 

necessary; most of them also agree that to make things easier we can use graphical editors 

such as Blockly. 

In Blockly students stack blocks just like in Scratch, but on the side bar, there is Python (or 

JavaScript) code displaying. This way students see the code; they can read and explain it 

with teacher's help. 

In the research we were interested in the view of primary school teachers and high school 

teachers if the transition from block based to text based programming is needed and 

reasons why. 

Keywords: block-based programming, text-based programming, Python, Blockly, Scratch, 

student 

 

  



Kazalo 

Uvod ...................................................................................................................................... 1 

1 Vizualno programiranje ................................................................................................. 3 

1.1 Vizualno programsko okolje Scratch .......................................................................... 5 

1.1.1 Uporabniški vmesnik ....................................................................................... 6 

2 Tekstovno programiranje .............................................................................................. 8 

2.1 Programski jezik Python .............................................................................................. 8 

2.1.1 Uporabniški vmesnik oz. integrirano razvojno okolje .................................... 9 

3 Prehod iz vizualnega v tekstovno programiranje ........................................................ 11 

3.1 Grafični urejevalnik Blockly ..................................................................................... 11 

3.1.1 Uporabniški vmesnik Blocklyja .................................................................... 12 

3.2 Primer naloge ............................................................................................................. 13 

4 Empirični del ............................................................................................................... 15 

4.1 Opredelitev raziskovalnega problema ....................................................................... 15 

4.2 Raziskovalna vprašanja ............................................................................................. 16 

4.3 Metodologija .............................................................................................................. 16 

4.3.1 Analiza intervjujev ........................................................................................ 16 

5 Sklep ............................................................................................................................ 19 

6 Literatura ..................................................................................................................... 21 

7 Priloge ............................................................................................................................ i 

Priloga 1: Prvi intervju ............................................................................................................ i 

Priloga 2: Drugi intervju ....................................................................................................... iii 

Priloga 3: Tretji intervju ........................................................................................................ iv 

Priloga 4: Četrti intervju ........................................................................................................ vi 

Priloga 5: Peti intervju ......................................................................................................... viii 

Priloga 6: Šesti intervju .......................................................................................................... x 



 

 

 

Kazalo slik 

Slika 1: The Maze .................................................................................................................. 4 

Slika 2: Igra Teci, Marko! ..................................................................................................... 4 

Slika 3: Uporabniško okolje Scratch ..................................................................................... 6 

Slika 4: Primer preproste animacije v Scratchu .................................................................... 7 

Slika 5: PyCharm kot Pythonovo razvojno okolje .............................................................. 10 

Slika 6: Grafični urejevalnik Blockly .................................................................................. 13 

Slika 7: Koda v Scratchu ..................................................................................................... 13 

Slika 8: Koda v Blocklyu .................................................................................................... 14 

Slika 9: Koda v Pythonu ...................................................................................................... 14 

 





1 

 

Uvod  

        Nihče ni rojen programer, ampak z malo truda, nekaj matematike in 

znanosti, lahko to postane prav vsak. 

- Barack Obama 

 

Ne učimo se branja in pisanja zato, da bi postali pisatelji. Zelo malo učencev se po 

opismenjevanju odloči za poklic pisatelja. Znanje branja in pisanja je uporabno za 

vsakogar. Enako je s programiranjem. Ne bo vsak učenec, ko odraste, postal programer ali 

računalniški strokovnjak. So pa spretnosti (kreativno razmišljanje, sistematično sklepanje 

in skupinsko delo), ki jih pridobijo učenci pri programiranju, uporabne v vsakdanjem 

življenju (Resnick, 2012). 

Učenje programiranja je dolgotrajen proces, ki zahteva vztrajnost, pravilen način 

razmišljanja in veliko časa. Zato je pomembno, da že v osnovnošolskih letih učenci 

začnejo z razvijanjem algoritmičnega razmišljanja in spoznavanjem računalniških 

konceptov. 

Programerji so na trgu vedno bolj iskani. Tehnologija se zelo hitro razvija in z njo narašča 

tudi število prostih delovnih mest na računalniškem področju. V prihodnosti se bo to 

število še povečevalo, zato potrebujemo dobro izobražene računalnikarje, ki jih bodo lahko 

zapolnili. 

Programiranje ni naučena spretnost, ampak način razmišljanja. Prav tako kot učenje o 

svinčnikih ni učenje risanja, tudi učenje o zankah ni učenje programiranja (Bret, 2012). 

Veščina se razvija skozi vadbo, preizkušanje, razmišljanje oz. skozi uporabo naučenega in 

kreativno razmišljanje v novih problemskih situacijah. 

Znanje programiranja koristi vsakemu, ne samo bodočemu računalnikarju, ker nam ponuja 

tudi razvoj spretnosti, ki so širše življenjsko uporabne. Pokaže nam, da se ne smemo 

ustrašiti svojih napak, ampak jih analizirati, skušati z logičnim razmišljanjem čim bolje 

popraviti in se iz njih učiti. Pokaže nam, da ne zmoremo vedno vsega sami, včasih 

potrebujemo dodaten par oči, da napako najdemo in jo popravimo. Nauči nas skupinskega 
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dela. Programiranje od nas zahteva zelo poglobljeno razmišljanje, ki mu pravimo 

računalniško mišljenje (Saha, 2015). 

Računalniško mišljenje je proces, ki zahteva logično razmišljanje, in tako omogoča 

reševanje problemov ter boljše razumevanje postopkov in sistemov (Csizmadia idr., 2015). 

Ta proces vključuje formulacijo problemov in njihovih rešitev tako, da so rešitve 

predstavljene v obliki, ki je učinkovito izvedena s strani človeka, računalnika ali 

najpogosteje s kombinacijo človeka in računalnika (Wing, 2010). 

Najpomembnejša lastnost, ki jo pridobimo z računalniškim mišljenjem, je sposobnost 

abstraktnega razmišljanja. Abstrakcija se uporablja pri definiranju vzorcev, posploševanju 

iz enega primera na ostale in parametriziranju oz. pisanju podprogramov, ki delujejo 

splošno oz. z različnimi parametri oz. argumenti (Wing, 2010). Poleg abstrakcije pa 

računalniško mišljenje zajema še sposobnost algoritmičnega razmišljanja, posploševanja, 

prepoznavanja in uporabe vzorcev, izbiranja dobre predstavitve problema ali rešitve, 

dekompozicije ali razgradnje problema na več manjših problemov in evalvacije oz. 

vrednotenja predstavitev oz. rešitev (Csizmadia idr., 2015). 

V nadaljevanju bomo predstavili vizualni programski jezik Scratch, ki je trenutno najbolj 

razširjen jezik za zgodnje učenje programiranja. Kako oz. zakaj iz Scratcha preiti na višje 

nivojski jezik Python, pa je glavna problematika diplomskega dela. Pomagali si bomo z 

grafičnim urejevalnikom, ki je nastal na podlagi knjižnice Blockly, ki je primerna za 

soustvarjanje vizualnih programskih okolij. Nastala je v sklopu Googlovih projektov. 

Blockly ponuja že pripravljene bloke, ki so po vzoru jezika Scratch, v njem pa je možno 

tvoriti programerska okolja, ki uporabnikom poleg vizualizacije ponujajo tudi kodo v 

Pythonu in JavaScripu (Lokar, 2015). 

V diplomskem delu bomo podali povzetek literature, ki se ukvarja z možnim prehodom iz 

vizualnih na tekstovna programska okolja. Opisali bomo tudi povzetek empirične 

raziskave, ki smo jo izvedli med strokovnjaki programerji in didaktiki računalništva, katere 

namen je bil izvedeti, kakšen je njihov odnos do izvajanja prehoda iz vizualnega v 

tekstovno programiranje ter orodij, ki so temu namenjena. 
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1 Vizualno programiranje 

Algorítem je navodilo, s katerim se rešuje nek problem. V našem primeru je to računalniški 

problem, in navodilo je zapisano kot seznam korakov, ki jih izvaja računalnik. 

Programiranje je podajanje zaporedja ukazov, ki jih izvaja računalnik. Programiranje s 

slikovnimi simboli oz. bloki imenujemo vizualno programiranje. Programiranje z 

besedilnimi ukazi imenujemo tekstovno programiranje. 

Vizualno programiranje človeku ponuja razlago procesa z uporabo ilustracij, omogoča mu, 

da predstavi problematiko v sebi razumljivih pogojih. Tekstovni programski jeziki pa od 

programerja zahtevajo, da razmišlja kot računalnik (Revell, 2017). 

Znanje vizualnega programiranja lahko poleg programskih jezikov, kot je Scratch, 

pridobivamo tudi s pomočjo računalniških iger. Poznamo pleado iger, kot so Lightbot, 

RoboZZle, The Maze, Teci Marko! in druge, ki omogočajo uvod v programiranje z 

manipulacijo blokov oz. s tehniko povleci in spusti (angl. drag and drop). Bloki so 

ponazoritve računalniških ukazov. Glede na dosedanje izkušnje lahko trdimo, da je 

mogoče doseči odlične rezultate pri razumevanju tako osnovnih kot kompleksnejših 

računalniških konceptov tudi z igrami. Naučijo nas zaporedja ukazov, vejitve, spoznamo 

zanke, pisanje in uporabo podprogramov ter rekurzijo (Lokar, 2015). 

Igrica The Maze je nastala v okviru kampanije Hour of code, pri kateri želijo mladim čim 

bolj približati kodo. Pravijo, da je kodiranje veščina, ki jo bodo zahtevala najboljša delovna 

mesta 21. stoletja. Že dandanes v vsakdanjem življenju uporabimo veliko kod, zato postaja 

vse bolj pomembno, da učencem v mlajših letih omogočimo razvoj veščine. Jovič pravi, da 

koda ni rezervirana samo za »geeke«, kot je zmotno mišljenje mnogih, ampak se osnov 

programiranja z malo truda lahko nauči prav vsak (Jovič, 2014). The Maze uporablja 

prepoznavne like iz znane igre Angry Birds, ukazi pa so oblikovani po principu, ki ga 

uporablja programski jezik Scratch. Ta igra je dober uvod v prvo uro Scratcha (Lokar, 

2015). 
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Slika 1: The Maze 

Teci, Marko! je še ena igrica, ki je lahko zanimiv uvod v spoznavanje programskega jezika 

Scratch. Prav tako kot The Maze deluje na principu sestavljanja blokov. Igro so na 

Fakulteti za matematiko in fiziko prevedli tudi v slovenščino in na ta način privabili k 

sodelovanju tudi najmlajše. Naša naloga v igri je enostavna, Marka moremo voditi po 

džungli in mu pomagati pri iskanju zakladov. Vseskozi pa nas spremljajo zelo barvite 

podobe (Lokar, 2015). 

 

Slika 2: Igra Teci, Marko! 
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Scratch je trenutno najpopularnejši vizualni programski jezik na svetu. Z njim se uči 

programiranja ogromno otrok in tudi odraslih. Njegov predhodnik je bil izobraževalni 

programski jezik Logo. Ta jezik je znan po svoji uporabi želvje grafike, to pomeni, da z 

njim pišemo ukaze za gibanje želvje glave, ki so lahko vidni na zaslonu ali preko 

premikanja samega robota - želve. Na voljo je v različnih okoljih. 

Poleg Loga in Scratcha pa poznamo še mnoge druge programske jezike, ki lahko začetnika 

popeljejo v svet programiranja (npr. MIT AppInventor, Kodu, TouchDevelop). Kateri pa je 

najprimernejši, je odvisno od različnih dejavnikov (Lokar, 2015). 

 Vizualno programsko okolje Scratch 1.1

Scratch je vizualno programsko okolje, ki uporabnikom omogoča učenje programiranja v 

kombinaciji z izdelavo osebno pobarvanih zanimivih projektov, kot so animirane in 

interaktivne zgodbe ali igre. Glavni cilj projekta Scratch je podpiranje samostojnega 

učenja, ki zahteva odkrivanje in popravljanje lastnih napak ob interakciji s Scratch 

skupnostjo, izboljševanje svojih projektov ter sodelovanje z drugimi (Maloney idr., 2010). 

Scratch je tako multimedijsko programsko orodje kot tudi programski jezik. Leta 2003 ga 

je pod vodstvom Mitcha Resnicka razvil MIT Media LAB Lifelong Kindergarten Group. 

Deluje na principu povleci in spusti (angl. drag-and-drop). Namenjen je prvim korakom v 

svet programiranja in algoritmičnega razmišljanja, torej otrokom omogoča čim 

preprostejše ustvarjanje računalniških iger, animiranih zgodb, računalniške grafike ipd. 

Leta 2006 je ob objavi spletne strani, ki je omogočala programiranje v Scratchu, jezik 

postal zelo popularen. Priljubljenost mu je še dvignil nastop njegovega ustvarjalca 

Mitcha Resnicka na enem izmed TED dogodkov. Scratch je, tudi v Sloveniji, trenutno 

eden najbolj pogosto uporabljenih programskih jezikov med programerji začetniki. 

Zanimiv je predvsem, ker je preveden v slovenski jezik, obenem pa je objavljenih tudi 

precej gradiv v slovenščini, ki so učečim v pomoč. Scratch uspešno uporabljajo tako 

otroci kot tudi odrasli (Lokar, 2015). 

Projekte, izdelane v Scratchu, je mogoče javno objaviti in deliti z drugimi uporabniki 

na njegovi spletni strani, ki tvorijo Scratch skupnost. Že objavljene projekte pa lahko 

komentiramo, jih uporabimo ali jih celo izboljšamo. 
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Otrok, ki obvlada programiranje v Scratchu, ima dobro podlago za učenje višje 

nivojskih programskih jezikov, kot je Python. Znanje je potrebno še nadgraditi pri 

prehodu, ampak osnova, ki nam jo daje računalniško razmišljanje, je enaka. 

Računalniško mišljenje se začne razvijati že z uvodnim programiranjem v Scratchu 

(Gardner, 2015). 

1.1.1 Uporabniški vmesnik 

Scratchev uporabniški vmesnik je otrokom prijazen; enostaven in zelo barvit. Sestavljajo 

ga štirje sektorji. Na levi strani je polje s figuro, ki mu pravimo oder. Na odru spremljamo 

premikanje figur, igre in animacije. Pod njim pa se nahajajo uporabljene figure, teh je 

lahko več, vsaka izmed njih pa ima svojo sintakso. Položaj figure na odru je določen s 

pomočjo koordinatnega sistema. Sintakso sestavimo v velikem sivem delu na desni strani 

ekrana. V vmesnem prostoru pa so trije zavihki; skripte, videzi in zvoki. V skriptah so po 

namenu z barvami razdeljeni ukazni bloki, ki jih delimo na premikanje, izgled, zvok, 

svinčnik, podatke, dogodke, krmiljenje, zaznavanje, operatorje in več blokov. Videz nam 

omogoča spreminjanje vizualnosti grafične podobe figure in okolja. Figuro lahko narišemo 

sami ali izberemo eno izmed že izdelanih. Tako figure kot celoten projekt imajo lahko tudi 

zvok (Bevčič, 2017). 

 

Slika 3: Uporabniško okolje Scratch 

Skripte, ki predstavljajo kodo in so sestavni deli Scratch projektov, sestavljamo tako, da 

vnaprej pripravljene gradnike ali bloke zlagamo po principu lego kock. Torej lahko skupaj 

sestavimo samo oblike, ki sovpadajo, predvsem pa razmišljamo o pomenu blokov, ki jih 
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uporabimo. Zanke in pogojni stavki so za uporabnika že oblikovani in mu jih ni potrebno 

samostojno zapisovati. V nekaterih izmed blokov pa so bela polja, ki jih moramo dopolniti. 

Scratch napak ne javlja, saj do njih v sintaksi ne more priti zaradi principa lego kock. To 

pa še ne pomeni, da napak ni. Ni le sintaktičnih napak. Napake so semantične oz. 

vsebinske. Šele ko program zaženemo, vidimo, če deluje. V nasprotnem primeru, napako 

poiščemo in jo popravimo. V Scratchu nam oblike pomagajo, da ne naredimo osnovnih 

sintaktičnih napak, s sistematičnim sledenjem izvajanja, poskušanjem, preurejanjem in 

popravljanjem pa lahko sestavljamo projekte. (Bevčič, 2017). 

 

Slika 4: Primer preproste animacije v Scratchu  
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2 Tekstovno programiranje 

Tekstovno programiranje je način programiranja, pri katerem kodo tipkamo z uporabo 

tipkovnice in jo shranjujemo kot tekstovne datoteke (Gardner, 2016). 

Za učenje tekstovnega programiranja lahko izbiramo med različnimi programskimi jeziki. 

Poznamo Python, Java, JavaScrip, C++ in druge. Ker pa računalnik razume le ukaze v 

strojnem jeziku, je potrebno zapisani program v izbranem programskem jeziku pred ali 

med izvajanjem pretvoriti v enakovredni program v strojnem jeziku. Za to poznamo dva 

načina; prevajanje in tolmačenje oz. interpretiranje. Pri prvem se pred izvajanjem v celoti 

izvrši pretvorba, torej prevajalnik prevede zapisani program v enakovreden program v 

strojnem jeziku. Drugi način pa je, da program po imenu tolmač sprotno prevaja naše 

ukaze in jih podaja računalniku v strojnem jeziku. Razlika med njima je v hitrosti izvajanja 

programa, tolmač je zaradi sprotnega prevajanja počasnejši. Njegova prednost pa je 

enostavnost (Anželj, Brank, Brodnik in Furst, (b.d.)). 

Izbira prvega tekstovnega programskega jezika je pomembna tema didaktike računalništva. 

Učitelji si pri izbiri pomagajo z različnimi kriteriji, kot so preglednost programske kode, 

enostavnost sintakse, nedvoumnost, prenosljivost kode med različnimi opracijskimi sistemi 

in druge. Strokovnjaki priporočajo, da se prvi programski jezik interpretira, saj tako 

učencem zmanjšamo začetniške skrbi okoli programskega okolja (Parker, Ottaway, Chao, 

2006). 

 Programski jezik Python 2.1

Python je v 80. letih prejšnjega stoletja ustvaril nizozemski programer Guido van Rossum. 

Zaradi relativno enostavne sintakse in zamikanja blokov ukazov so programi v Pythonu 

lepo berljivi, zato se ga je mogoče relativno enostavno naučiti. Primeren je tudi za 

začetnike programerje. Primeren je za učinkovit uvod v objektno orientirano programiranje 

(Krebelj, 2016). 

Uporaba programskega jezika je možna na veliko različnih operacijskih sistemih, skoraj 

vedno preko Pythonove ukazne lupine. 

Python je visokonivojski objektno orientiran programski jezik, ki združuje funkcijski in 

ukazni pristop. Sodi med programske jezike, ki se jih interpretira, ampak je pri Pythonu to 

prepleteno s prevajanjem v strojni jezik (Strnad, 2011). Uporablja torej kombinacijo obeh 
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načinov, najprej se v celoti prevede v vmesni jezik, ki se nato tolmači. Njegova slabost pa 

je ne najboljša hitrost izvajanja, ki se znatno zmanjša zaradi neopaznega prevajanja ukaz za 

ukazom v kodo za navidezni stroj. 

Python je programski jezik, ki se ga je mogoče hitro naučiti oz priučiti, kljub temu pa 

zahteva postopno učenje, saj se za vsako lastnostjo skriva veliko ozadja. Za zanko for se 

skrivajo iteratorji; moduli, razredi ter celo globalne in lokalne spremenljivke, ki niso 

značilne za Python, so »izpeljane« s pomočjo slovarjev; tip je shranjen kot objekt tipa tip 

(ki je tudi sam objekt tipa tip (ki je tudi sam objekt tipa tip (...))) (Demšar, 2008). 

Python je sodoben programski jezik, ki ga uporabljajo tudi poklicni programerji v velikih 

družbah, kot so Google, Nasa in Youtube (Lajovic, 2018). 

Da je Python primeren kot prvi tekstovni jezik, poudarja tudi Strnadova, saj je v svoji 

raziskavi pridobila večinoma pozitivne odzive na Python s strani študentov. Python ima 

preprosto sintakso in je lahko berljiv jezik, zato je med učenci zelo priljubljen. Jezik ni 

občutljiv na napake, ne zahteva določanja tipa spremenljivke pa tudi javljanje sintaktičnih 

napak je zelo jasno. Jezik je tudi modernejši in vizualno privlačnejši (Strnad, 2011). 

2.1.1  Uporabniški vmesnik oz. integrirano razvojno okolje 

Ko namestimo Python, se hkrati namesti tudi urejevalnik besedila Idle. Ob zagonu se 

najprej pojavi Pythonova lupina (angl. Python shell). V njej se ukazi sproti prevajajo in 

izvajajo, zato so rezultati vidni takoj. V Pythonovi lupini pišemo krajše programe. Za 

daljše in bolj obsežnejše potrebujemo integrirano razvojno okolje (angl. integrated 

development environment – IDE, kot sta npr. PyCharm oz. PyDev). Tak program moramo 

najprej shraniti, šele nato se lahko izvede. Rezultate vidimo v Pythonovi lupini (Lajovic, 

2018). 

Vzemimo npr. videz IDE PyCharma. Tako kot Scratchovo razvojno okolje je tudi 

Pythonovo razdeljeno na tri glavne dele. Desno zgoraj je oder, v katerem tipkamo kodo, 

spodaj se zapisana koda izvršuje. Na levi strani pa je projekt, v katerem se nahajamo, ter 

vse že izdelane datoteke v sklopu le tega. Z zelenim trikotnikom, ki ga najdemo spodaj 

levo in desno zgoraj, zaženemo program. 

Za delovanje programa je potrebno ukaze pravilno vtipkati. Besedilo, ki ga zapisujemo v 

programu, samodejno spreminja barvo glede na pravilnost in funkcionalnost kode. Za 
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primer, »print« je vijoličaste barve kot rezervirana beseda oz. ukaz programskega jezika, 

kar želimo izpisati, pa zelene kot niz. 

 

Slika 5: PyCharm kot Pythonovo razvojno okolje 
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3 Prehod iz vizualnega v tekstovno programiranje 

Prehod iz vizualnega v tekstovno programiranje je obdobje v učenju, ko učenci nehajo 

uporabljati bloke in preidejo na pisanje tekstovnih kod. Naučiti se morajo, kako v 

tekstovnih programskih jezikih, kot je Python, uporabiti v Scratchu naučeno programersko 

razmišljanje in znanje. Za določene učence je ta prehod zahtevnejši in zato obstajajo 

programi, ki omogočajo, da učenec hkrati vidi program zapisan z bloki in s kodo (Gardner, 

2016). 

Prehod mora biti izveden postopno, glede na težavno kompleksnost pa mora biti prilagojen 

skupini učencev, ki jo poučujemo. Skupina FutureLearn na svojem spletnem portalu 

navaja, da morajo učenci najprej obvladati vizualne programske jezike in šele nato preiti na 

tekstovne programske jezike, kot je Python. 

Med programskimi okolji, ki omogočajo prehod iz vizualnega okolja na Pytnon, je pogosto 

uporabljeno interaktivno okolje Blockly za slikovno programiranje (Weintrop in Wilensky, 

2017). Blockly je grafični oz. slikovni urejevalnik, ki po vzoru jezika Scratch in podobnih 

ponuja vnaprej pripravljene bloke, ki jih z miško premikamo in zlagamo skupaj. Blockly 

namreč omogoča, da uporabnik lahko gradi kodo programskega jezika tako, da razporeja in 

združuje elemente slikovnega programskega jezika. Hkrati pa se ta koda samodejno 

pretvarja v izvorno kodo v tekstovnem programskem jeziku (XY) (Anželj, Brank, Brodnik 

in Furst, (b.d.)). 

S stališča poučevanja programiranja je pristop zanimiv, ker omogoča pretvorbo programa, 

napisanega z Blocklyem, v Python ali JavaScript (Lokar, 2015). 

 Grafični urejevalnik Blockly 3.1

Blockley je Scratchu zelo podoben spletni grafični urejevalnik. Za kodiranje ponuja že 

pripravljene bloke, ki jih z miško zlagamo skupaj. Bloki predstavljajo spremenljivke, 

logične izraze, zanke in druge programske koncepte. Zaradi sestavljanja blokov, ki jih je 

možno združevati po oblikah, uporabnikom omogoča, da uporabljajo načela programiranja, 

ne da bi morali skrbeti za pravilnost sintakse. Zahteva logiko in podpira glavne koncepte 

programiranja za razvoj aplikacij. 

Blockly je samo eden izmed mnogih programskih okolij za vizualno programiranje.  
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Njegove pozitivne lastnosti so: 

- Enostavnost za učenje. 

- Možnost izvoza kode. Uporabniki lahko svoje projekte, sestavljene z bloki, 

izvozijo v obliki tekstovne kode. 

- Odprtokodni projekt. Blockly lahko prosto razvijamo, izboljšujemo, kopiramo in 

vgradimo v katerikoli program ali spletno stran. 

- Fleksibilnost in preprostost. Možna je prilagoditev osebnim potrebam (dodajanje 

ali odstranjevanje blokov). 

- Visoke zmožnosti. Blockly ni igrača. Izvesti je možno zapletene programske 

naloge (npr. izračun standardnega odklona). 

- Mednarodna razširjenost. Blockly je preveden v več kot štirideset jezikov, ima 

tudi različico od desne proti levi za arabski in hebrejski jezik (Google for 

Education, 2016). 

Zakaj je Blockly uporaben na izobraževalnem področju? Blokley ima na desni strani polje, 

ki pretvarja sestavljeno sintakso v kodo različnih tekstovnih jezikov, med katerimi je tudi 

Python. Cilj tega urejevalnika je uporabnikom olajšati prehod iz vizualnih programskih 

jezikov na tekstovne. 

3.1.1 Uporabniški vmesnik Blocklyja 

Blocklyjev urejevalnik je razdeljen na tri dele. Najbolj na levi so, kot pri Scratchu, po 

namenu z barvami razdeljeni ukazni bloki. Na sredinskem delu, ki mu rečem oder, z bloki 

sestavljamo sintakso po principu povleci-spusti način (angl. drag-and-drop), na desni 

strani pa je že prej omenjeni pretvornik v tekstovni zapis kode. 
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Slika 6: Grafični urejevalnik Blockly 

  Primer naloge 3.2

Tako v uvodni uri Scratcha kot Pythona se najprej naučimo, kako figura reče »Pozdravljen 

svet!«. Spodaj je slikovno prikazano, kako se to zapiše v Scratchu, Blocklyju in Pythonu. 

Na podoben način lahko izdelamo tudi težje naloge. 

 

Slika 7: Koda v Scratchu 
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Slika 8: Koda v Blocklyu 

 

Slika 9: Koda v Pythonu 
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4 Empirični del 

 Opredelitev raziskovalnega problema 4.1

Gardner (2016) pravi, da so tekstovni programski jeziki tisti, pri katerih za vnašanje kode 

uporabljamo tipkovnico in kodo shranjujemo v tekstovno datoteko. Vizualni programski 

jeziki pa so tisti, pri katerih programiramo na povleci-spusti način (angl. drag-and-drop) 

oz. z uporabljanjem grafičnih simbolov, do katerih pridemo preko menijev grafičnega 

uporabniškega vmesnika. 

Torej kadar pri programiranju specificiramo program z grafičnimi elementi namesto s 

tekstom, temu pravimo vizualno (slikovno ali blokovno) programiranje. Pri vizualnem 

programiranju je ročno napisanih kod bistveno manj kot pri nevizualnih programskih 

jezikih. Jezik, ki se uporablja za vizualno programiranje, je kateri koli programski jezik, ki 

uporabniku omogoča specifikacijo programa z grafičnimi elementi namesto s tekstom. 

Torej programerju nudi vizualne izraze, možnost prostorskega razporejanja teksta in 

grafične simbole za pripravo kode. Didaktiki računalništva priporočajo prve korake v 

programiranje z vizualnimi programskimi jeziki (Resnick in dr, 2009). Večina jezikov za 

vizualno programiranje temelji na »likih in puščicah«, ki te like povezujejo (Vizualno 

programiranje, b.d.). Tak programski jezik je Scratch. V tem jeziku lahko na zelo preprost 

način ustvarjamo računalniške igre, interaktivne zgodbe in animacije. Programski jezik 

Python je visokonivojski programski jezik, ki je pogosto uporabljen pri uvodu v 

programiranje (McMaster idr, 2017). 

Prehod iz Scratcha v Python je obdobje, v katerem moramo učence naučiti svoje blokovsko 

programersko znanje pretvoriti v tekstovno kodo. 

V okviru diplomskega dela smo raziskali, kakšna stališča do prehoda iz vizualnega v 

tekstovno programiranje zavzamejo osnovnošolski/srednješolski učitelji in profesorji 

(visokošolski učitelji). Za ta namen smo uporabili kvalitativen pristop, ki je temeljil na 

intervjujih. Namen intervjujev je bil ugotoviti, ali so učitelji mnenja, da je prehod potrebno 

sploh izvesti in če so tega mnenja, ali si je pri tem potrebno pomagati z grafičnimi 

urejevalniki, kot je Blockly. 
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 Raziskovalna vprašanja 4.2

Raziskava je bila fokusirana na stališča didaktikov računalništva oz. strokovnjakov na 

področju programiranja glede prehoda iz vizualnega v tekstovno programiranje. Zanimalo 

nas je, ali bi prehod izvajali in če bi ga, s katerim programom. Obenem pa smo se 

pozanimali tudi o izbiri prvega vizualnega in tekstovnega programskega jezika pri 

poučevanju. Vprašalnik je bil sestavljen iz spodaj navedenih osmih vprašanj. 

1. Katere vizualne (blokovske) programske jezike uporabljate v svojem pedagoškem delu 

ali delu z (bodočimi) učitelji? 

2. Ali se vam zdijo igre in okolja, ki temeljijo na premikanju figure v ravnini, koristna? 

Katere računalniške igre, ki so namenjene pridobivanju znanja iz vizualnih (blokovskih) 

programskih jezikov, poznate? 

3. Ali je po vašem mnenju potrebno opraviti postopen prehod iz vizualnega v tekstovno 

programiranje? Zakaj? Kateri program bi uporabili za prehod? 

4. Kdaj bi po vašem mnenju morali učenci začeti programirati v tekstovnem okolju? 

5. Katere programske koncepte bi obravnavali v programskem orodju za prehod? 

6. Kateri programski jezik bi izbrali za poučevanje tekstovnega programiranja? Zakaj? 

7. Ali ste mnenja, da so koncepti, ki jih boste poučevali odvisni od programskega okolja? 

Prosim razložite. 

8. V čem se po vašem mnenju razlikuje učenje programiranja v tekstovnih programskih 

jezikih od vizualnih (abstraktno razmišljanje, strukturirano razmišljanje, natančno 

izražanje, ...)? 

 Metodologija 4.3

V raziskavo je bilo vključenih šest neslučajnih anonimnih intervjuvancev. In sicer dva 

osnovnošolska učitelja, en srednješolski profesor in trije višješolski profesorji 

računalništva. Vsi intervjuji so anonimni. Vsakemu izmed vprašancev je bil poslan 

strukturiran vprašalnik, odgovore pa smo pridobili prek elektronske pošte. 

4.3.1 Analiza intervjujev 

Intervjuvani učitelji poznajo različna vizualna programska okolja. Pri svojem delu poleg 

ostalih vizualnih programov štirje od šestih uporabljajo Scratch, dvakrat sta bila omenjena 

tudi MIT AppInventor in Blockly. 



17 

 

Vsi vprašani so mnenja, da so igre in okolja, ki temeljijo na premikanju figure v ravnini, 

koristna, vsi poznajo Code.org. Pet vprašancev pozna tudi igro LightBot, trije pa igrico 

Teci Marko!. 

Samo eden od vprašanih ni naklonjen izvajanju prehoda iz vizualnega v tekstovno 

programiranje. Pravi, da je slednje odvisno od didaktične situacije. Ostali kot razlog, da je 

prehod pomemben, navajajo, da nas dolgoročno vizualno programiranje omejuje, da se 

večina ljudi v življenju odloči za tekstovno programiranje, da je to bolj jedrnato in da so 

tudi učenci izrazili željo po nadgradnji v višje nivojski programski jezik. Polovica 

vprašancev bi za prehod uporabila grafični urejevalnik Blockly, eden igrico Code combat, 

eden pa bi ga izvajal kar s pomočjo vizualnega programskega jezika, v katerem se učenci 

že učijo, in tekstovnega programskega jezika, v katerem bodo nadaljevali. 

Odgovori na vprašanje, kdaj bi morali učencem predstaviti prvi tekstovni jezik, med 

intervjuvanimi niso bili povsem enotni. Štirje so mnenja, da bi bilo primerno s tekstovnim 

programiranjem začeti v tretji triadi osnovne šole, eden bi s tem začel v prvem letniku 

srednje šole, eden pa je mnenja, da je to odvisno od učencev in situacije. 

V programskem orodju za prehod, ki bi ga uporabili štirje od šestih vprašanih, bi vsi 

obravnavali spremenljivke, pogojne stavke, vejitve in zanke, trije bi obravnavali tudi 

vhodno izhodne ukaze in izraze, dva bi dodala še tabele in nize, samo en pa je mnenja, da 

tu ni omejitve, in če bi bilo mogoče, bi obravnaval vse. 

Pet od šestih vprašanih bi za poučevanje tekstovnega programiranja izbrali Python. 

Argumentiran je bil kot preprost, uporaben, vsestranski, razširjen programski jezik z dobro 

podporo in  veliko uporabniki. 

Na vprašanje, ali so koncepti, ki bi jih poučevali, odvisni od programskega okolja, sta dva 

odgovorila z da, štirje pa z ne. Prvi, ki je podal odgovor da, je kot argument zapisal, da 

»okolje narekuje koncepte, če v nekem okolju ni mogoče sestaviti smiselnih nalog, 

problemov oz. projektov za določen koncept, ga tam ne učimo«. Drugi pa pravi, da je 

razlika od jezika do jezika predvsem pri tem, kaj je že del jezika in kaj ponujajo knjižnice. 

Odgovor ne pa je bil argumentiran tako; »nekatere koncepte lahko v res nekem okolju 

predstavimo nazornejše, ampak splošno gledano je najboljše izbrati okolje, ki omogoča 

širok zajem konceptov. Če uporabljeno okolje ne omogoča predstavitve določenega 

koncepta, ga predstavimo v drugem okolju, situaciji.« 
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Razlike med vizualnim in tekstovnim programiranjem vidijo v natančnejšem izražanju in 

počasnejšem prihajanju do rezultatov. Navajajo tudi, da je pri vizualnem programiranju za 

izražanje manj prostora na zaslonu in da je bolj primerno za začetnike, saj se ne 

obremenjujejo s sintakso. Obenem pa pravijo, da blokovski jeziki omogočajo 

konstrukcionistični slog dela, tekstovni pa zahtevajo več predavanj. Dva vprašana sta 

povedala, da je tudi grafično programiranje uporabno v industriji.   



19 

 

5 Sklep 

Glavni namen diplomskega dela je bralcu predstaviti možnost prehoda iz vizualnega v 

tekstovno programiranja. Ena od možnosti je prehod opraviti s pomočjo grafičnega 

urejevalnika Blockly, ki omogoča hkratno izpisovanje tekstovne kode med vizualnim 

programiranjem. 

Pet od šestih intervjuvanih je mnenja, da je prehod nujno potreben, vsak od njih pa navaja 

svoje utemeljitve. Pravijo, da nas vizualno programiranje na dolgi rok omejuje, da je 

tekstovno programiranje bolj jedrnato, pa tudi, da si učenci sami želijo napredovanja v 

višjenivojske programske jezike. Polovica vprašancev bi za prehod uporabila grafični 

urejevalnik Blockly, eden igrico Code combat, eden pa bi ga izvajal kar s pomočjo 

vizualnega programskega jezika, v katerem se učenci že učijo, in tekstovnega 

programskega jezika, v katerem bodo nadaljevali. Vsi vprašanci, ki se strinjajo z 

izvajanjem prehoda, bi kot tekstovno programsko okolje izbrali jezik Python. 

Prehod iz Scratcha v Python je za nekatere učence bolj težaven kot za druge. Kot učitelji 

moramo prehod prilagoditi celotni skupini. Pomembno je, da učenci najprej dovolj dobro 

osvojijo izbrani vizualni programski jezik in šele nato začnemo z izvajanjem prehoda. 

Postopno moramo učence spoznavati s kodo, kar je najlaže, če se jim koda vzporedno z 

zlaganjem blokov tudi izpisuje. To nam omogoča grafični urejevalnik Blockly. Učenci se 

je na tak način ne ustrašijo, temveč se z njo »spoprijateljijo« in jo kasneje veliko lažje 

sestavljajo. Učenec se mora naučiti svoje računalniško razmišljanje uporabiti tako, da 

pretvori bloke v tekstovno zapisano kodo. Posledično s časom ne potrebuje več blokov, saj 

kodo enostavno sam zapiše. Če jim pokažemo, da jim tekstovno programiranje da več 

svobode v izražanju v primerjavi z bloki, ki jih na nek način omejujejo, je to za učence še 

dodatna motivacija. Zanimivo je, da so uporabi grafičnih orodij za pomoč pri prehodu iz 

vizualnega v tekstovno programiranje bolj naklonjeni učitelji in profesorji na osnovni in 

srednji šoli kot visokošolski profesorji. 

Izobraževalni sistem močno zaostaja v sedanjem času hitrega tehnološkega razvoja. 

Celoten sistem temelji na repetitivnem pridobivanja znanja. Učenci v šolah poslušajo in se 

na pamet učijo predavane podatke ter jih memorizirajo, shranjujejo kot računalniki 

shranjujejo podatke. Dandanes pa umetna inteligenca in robotika že nadomeščata tako 

fizična kot umska dela. Nedvomno se bo tudi izobraževalni sistem spremenil tako, da cilj 



20 

 

ne bo več učencem posredovati ogromne količine podatkov, temveč jih naučiti razmišljati, 

reševati konkretne probleme, aplikativna znanja povezovati in uporabiti v svojem 

vsakdanu. 

Duncan in Bell sta leta 2014 v šoli na Novi Zelandiji izvedla raziskavo. S pomočjo 

učiteljice računalništva sta v pouk računalništva vpeljala novo vsebino, ki je med drugim 

zajemala računalniško razmišljanje in programiranje v Scratchu. Po zaključeni raziskavi je 

učiteljica povedala, da to za njo ni pomenilo le učenje nove vsebine, ampak učenje, kako 

novo vsebino predstaviti učencem. To je bil za njo najtežji del in je od nje zahteval največ 

truda (Duncan in Bell, b.d.). 

Programiranje, nasploh računalništvo, v osnovnih šolah še ni obvezni predmet. Kmalu bo 

prišlo do spremembe učnega načrta, posledično pa se bo pojavila potreba po računalniško 

izobraženih ljudeh, ki so sposobni te predmete poučevati. Največ težav tu povzroča ravno 

prehod iz vizualnega v tekstovno programiranje, pri katerem pa si lahko pomagamo s temu 

namenjenimi grafičnimi okolji, kot je Blockly. 

 

       Učenje programiranja ni enako učenju neke pesmi, zgodovine ali recepta 

potice, ki vam ga je povedala babica. Programiranje je način razmišljanja, način življenja, 

želja po raziskovanju in iskanju rešitev. 

- Peter Krebelj  
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7 Priloge 

Priloga 1: Prvi intervju 

Prvi intervju je bil izveden z osnovnošolskim učiteljem. 

1. Katere vizualne (blokovske) programske jezike uporabljate v svojem pedagoškem delu 

ali delu z (bodočimi) učitelji? 

Scratch, Touchdevelop, Lego Mindstorms EV3 in micro:bit. 

2. Ali se vam zdijo igre in okolja, ki temeljijo na premikanju figure v ravnini, koristna? 

Katere računalniške igre, ki so namenjene pridobivanju znanja iz vizualnih (blokovskih) 

programskih jezikov, poznate? 

Da, poznam LightBot, RoboZZle, Teci Marko! In Code.org. 

3. Ali je po vašem mnenju potrebno opraviti postopen prehod iz vizualnega v tekstovno 

programiranje? Zakaj? Kateri program bi uporabili za prehod? 

Da, pri vizualnem programiranju se učenci ne ukvarjajo s sintakso, temveč razmišljajo o 

ustreznem zaporedju ukazov. Če bi se morali hkrati ukvarjati še s sintakso, bi bilo za 

osnovnošolce prezahtevno. Za prehod bi uporabil Blockly. 

4. Kdaj bi po vašem mnenju morali učenci začeti programirati v tekstovnem okolju? 

V prvem letniku srednje šole. 

5. Katere programske koncepte bi obravnavali v programskem orodju za prehod? 

Spremenljivke, vhodno – izhodni izrazi, pogojni stavki, vejitve in zanke. 

6. Kateri programski jezik bi izbrali za poučevanje tekstovnega programiranja? Zakaj? 

Python, ker je preprost, uporaben, vsestranski, razširjen, ima dobro podporo in veliko 

uporabnikov. 

7. Ali ste mnenja, da so koncepti, ki jih boste poučevali, odvisni od programskega okolja? 

Prosim razložite. 

Ne. Nekatere koncepte lahko morda v nekem okolju predstavimo nazornejše, a gledano 

nasploh, izbrati je potrebno okolje, ki omogoča širok zajem konceptov. Če uporabljeno 
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okolje ne omogoča predstavitve določenega koncepta, ga predstavimo v drugem okolju, 

situaciji. 

8. V čem se po vašem mnenju razlikuje učenje programiranja v tekstovnih programskih 

jezikih od vizualnih (abstraktno razmišljanje, strukturirano razmišljanje, natančno 

izražanje, ...)? 

Vizualno je za začetnike primernejše, ker se ne obremenjujejo s sintakso. Slabost je ta, da v 

tem primeru niso osredotočeni na natančnost, a če gledam s stališča osnovnošolcev, je 

potrebno na začetku več energije vložiti v računalniško mišljenje, kasneje pa se 

prilagodimo okolju in njegovim specifikam. 
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Priloga 2: Drugi intervju 

Drugi intervju je bil prav tako izveden z osnovnošolskim učiteljem. 

1. Katere vizualne (blokovske) programske jezike uporabljate v svojem pedagoškem delu 

ali delu z (bodočimi) učitelji? 

Scratch. 

2. Ali se vam zdijo igre in okolja, ki temeljijo na premikanju figure v ravnini, koristna? 

Katere računalniške igre, ki so namenjene pridobivanju znanja iz vizualnih (blokovskih) 

programskih jezikov, poznate? 

Da, poznam LightBot in Code.org. 

3. Ali je po vašem mnenju potrebno opraviti postopen prehod iz vizualnega v tekstovno 

programiranje? Zakaj? Kateri program bi uporabili za prehod? 

Da, za prehod bi uporabil Code combat. 

4. Kdaj bi po vašem mnenju morali učenci začeti programirati v tekstovnem okolju? 

Tretja triada osnovne šole. 

5. Katere programske koncepte bi obravnavali v programskem orodju za prehod? 

Spremenljivke, izraze, pogojne stavke, vejitve in zanke. 

6. Kateri programski jezik bi izbrali za poučevanje tekstovnega programiranja? Zakaj? 

Python, ker je uporaben in ni pretežek. 

7. Ali ste mnenja, da so koncepti, ki jih boste poučevali, odvisni od programskega okolja? 

Prosim razložite. 

Ne pretirano. 

8. V čem se po vašem mnenju razlikuje učenje programiranja v tekstovnih programskih 

jezikih od vizualnih (abstraktno razmišljanje, strukturirano razmišljanje, natančno 

izražanje, ...)? 

Natančno izražanje, počasneje prideš do rezultatov. 
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Priloga 3: Tretji intervju 

Tretji intervju je bil izveden s profesorjem, ki poučuje na srednji šoli. 

1. Katere vizualne (blokovske) programske jezike uporabljate v svojem pedagoškem delu 

ali delu z (bodočimi) učitelji? 

MIT AppInventor 

2. Ali se vam zdijo igre in okolja, ki temeljijo na premikanju figure v ravnini, koristna? 

Katere računalniške igre, ki so namenjene pridobivanju znanja iz vizualnih (blokovskih) 

programskih jezikov, poznate? 

Da, poznam LightBot in Code.org. 

3. Ali je po vašem mnenju potrebno opraviti postopen prehod iz vizualnega v tekstovno 

programiranje? Zakaj? Kateri program bi uporabili za prehod? 

Da, saj dolgoročno vizualno programiranje omejuje. Pri prehodu bi uporabil program 

Blockly. 

4. Kdaj bi po vašem mnenju morali učenci začeti programirati v tekstovnem okolju? 

Tretja triada osnovne šole. 

5. Katere programske koncepte bi obravnavali v programskem orodju za prehod? 

Spremenljivke, vhodno – izhodni ukazi, izrazi, pogojni stavki, vejitve, zanke, tabele, nizi in 

podprogarmi. 

6. Kateri programski jezik bi izbrali za poučevanje tekstovnega programiranja? Zakaj? 

Python, najbolj podoben psevdokodi oz. naravnemu jeziku, brez zapletene sintakse. 

7. Ali ste mnenja, da so koncepti, ki jih boste poučevali, odvisni od programskega okolja? 

Prosim razložite. 

Ne. 

8. V čem se po vašem mnenju razlikuje učenje programiranja v tekstovnih programskih 

jezikih od vizualnih (abstraktno razmišljanje, strukturirano razmišljanje, natančno 

izražanje, ...)? 
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Kot sem že povedal pri tretjem vprašanju, dolgoročno vizualno programiranje omejuje, tu 

je največja razlika med vizualnim in tekstovnim programiranjem.   
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Priloga 4: Četrti intervju 

Četrti intervju je bil izveden s profesorjem, ki poučuje na fakulteti. 

1. Katere vizualne (blokovske) programske jezike uporabljate v svojem pedagoškem delu 

ali delu z (bodočimi) učitelji? 

Scratch. 

2. Ali se vam zdijo igre in okolja, ki temeljijo na premikanju figure v ravnini, koristna? 

Katere računalniške igre, ki so namenjene pridobivanju znanja iz vizualnih (blokovskih) 

programskih jezikov, poznate? 

Da, poznam LightBot, teci Marko! in Code.oreg. 

3. Ali je po vašem mnenju potrebno opraviti postopen prehod iz vizualnega v tekstovno 

programiranje? Zakaj? Kateri program bi uporabili za prehod? 

Da, učenci so si to želeli. Predpostavljam, da jim samo tako pokažemo tudi tisto, kar si 

predstavljajo kot "pravo programiranje". Programi za prehod se mi zdijo nesmiselni, učil 

bi v primernem programskem jeziku za tekstovno programiranje. Npr. Python, Logo ... 

4. Kdaj bi po vašem mnenju morali učenci začeti programirati v tekstovnem okolju? 

Tretja triada osnovne šole. 

5. Katere programske koncepte bi obravnavali v programskem orodju za prehod? 

Nobenih, saj sem trdno prepričan, da so "orodja za prehod" neumnost, ki ne deluje, čeprav 

njihovi avtorji (morda tudi v kakih objavljenih "raziskavah") trdijo nasprotno. 

6. Kateri programski jezik bi izbrali za poučevanje tekstovnega programiranja? Zakaj? 

Python, saj je v Pythonu sintaksa najmanj v napoto. Primeren bi bil tudi moderen 

Javascript. C, C++ in Java so neprimerni zaradi pretežke sintakse, C in C++ pa še 

posebej zaradi neposrednega dela s pomnilnikom, ki je sicer pomembno za razumevanje 

delovanja računalnika (Python in Javascript to prikrijeta), za učence pa je lahko huda 

ovira. Zanimiva opcija bi bil tudi Ruby, ki pa je malo zapletenejši od Pythona, ali pa - bolj 

za srednjo šolo - Kotlin, ki ima relativno nezahtevno sintakso, a zelo naravno dopušča 

funkcijski slog programiranja, ki bi bil učencem morda blizu (nisem še poskusil). 
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7. Ali ste mnenja, da so koncepti, ki jih boste poučevali odvisni od programskega okolja? 

Prosim razložite. 

Da. Okolje narekuje koncepte. Če v nekem okolju ni mogoče sestaviti smiselnih 

nalog/problemov/projektov za določen koncept, ga tam pač ne učimo. Prav tako je od 

okolja odvisen vrstni red. 

8. V čem se po vašem mnenju razlikuje učenje programiranja v tekstovnih programskih 

jezikih od vizualnih (abstraktno razmišljanje, strukturirano razmišljanje, natančno 

izražanje, ...)? 

Blokovni jeziki omogočajo konstrukcionistični slog dela, tekstovni pa zahtevajo več 

predavanj. V tekstovnih se učenci bolj zatikajo ob trivialnih napakah, zato je učenje bolj 

frustrirajoče; za učitelja to pomeni, da se mora bolj truditi z zanimivimi nalogami, bolj 

ustvarjati majhne stopničke, scaffolding... Za tekstovne jezike ni tako prijetnih okolij kot za 

blokovne; to je povezano s konstrukcionizmom. Prednost tekstovnih pa so seveda večje 

možnosti in boljši občutek učencev, da so zdaj "pravi programerji". 
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Priloga 5: Peti intervju 

Peti intervju je bil prav tako izveden s profesorjem, ki poučuje na fakulteti. 

1. Katere vizualne (blokovske) programske jezike uporabljate v svojem pedagoškem delu 

ali delu z (bodočimi) učitelji? 

Scratch, MIT AppInventor, Blockly, GD,.. 

2. Ali se vam zdijo igre in okolja, ki temeljijo na premikanju figure v ravnini, koristna? 

Katere računalniške igre, ki so namenjene pridobivanju znanja iz vizualnih (blokovskih) 

programskih jezikov, poznate? 

Da, poznam jih veliko; LightBot, RoboZZle, The Maze, Teci Marko!, Code.org, 

CodeMonkey,… 

3. Ali je po vašem mnenju potrebno opraviti postopen prehod iz vizualnega v tekstovno 

programiranje? Zakaj? Kateri program bi uporabili za prehod? 

Ne, saj je povsem odvisno od didaktične situacije. 

4. Kdaj bi po vašem mnenju morali učenci začeti programirati v tekstovnem okolju? 

Odvisno od situacije, otroka,… nekateri nikoli, drugi takoj. 

5. Katere programske koncepte bi obravnavali v programskem orodju za prehod? 

Spremenljivke, vhodno – izhodni ukazi, izrazi, pogojni stavki, vejitve, zanke, podprogrami, 

objekt in dogodek. 

6. Kateri programski jezik bi izbrali za poučevanje tekstovnega programiranja? Zakaj? 

Odvisno od učitelja, okolja, … Python in Javascript sta primerna, ker sta "čebulna" - 

večplastna - možno je početi takoi enstavne stvari, kot bolj kompleksne. Prav tako lahko 

hitro gremo na različna področja ... Je pa s Pythonom promblem, ker ne obstaja 

standardna in smsilena grafična knjižnica (tkinter je neprimeren, QT prezapleten ...) 

7. Ali ste mnenja, da so koncepti, ki jih boste poučevali odvisni od programskega okolja? 

Prosim razložite. 
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Ne. Ne smejo biti (vsaj večina). Seveda pa je v Scratchu veliko lažje kot npr. v Pythonu 

tolmačiti pojem dogodka (v Pythonu je to primerno šele veliko kasneje, v Scratchu je to 

osnova). 

8. V čem se po vašem mnenju razlikuje učenje programiranja v tekstovnih programskih 

jezikih od vizualnih (abstraktno razmišljanje, strukturirano razmišljanje, natančno 

izražanje, ...)? 

Scratch je kot jezik precej drugačen kot npr. Blockly. Tudi njun namen je različen. Imamo 

vizualne jezike, ki temeljijo na "klasični" paradigmi, kjer je poanta več ali manj na tem, da 

se olajša sintaktično pisanje, drugo pa so jeziki, kot sta Scratch in TouchDevelop ki 

temeljita na dogodkovnem programiranju. 
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Priloga 6: Šesti intervju 

Šesti intervju je bil prav tako izveden s profesorjem, ki poučuje na fakulteti. 

1. Katere vizualne (blokovske) programske jezike uporabljate v svojem pedagoškem delu 

ali delu z (bodočimi) učitelji? 

Blockly. 

2. Ali se vam zdijo igre in okolja, ki temeljijo na premikanju figure v ravnini, koristna? 

Katere računalniške igre, ki so namenjene pridobivanju znanja iz vizualnih (blokovskih) 

programskih jezikov, poznate? 

Da, poznam Code.org. 

3. Ali je po vašem mnenju potrebno opraviti postopen prehod iz vizualnega v tekstovno 

programiranje? Zakaj? Kateri program bi uporabili za prehod? 

Da, za to imam dva razloga. V življenju bo večina ljudi programirala (v širšem pomenu 

besede) zelo verjetno besedilno (ne samo klasični programski jeziki). Besedilno 

programiranje je bolj jedrnato - manj prostora za več učinka. Za prehod bi uporabil 

Blockly. 

4. Kdaj bi po vašem mnenju morali učenci začeti programirati v tekstovnem okolju? 

V tretji triadi osnovne šole. 

5. Katere programske koncepte bi obravnavali v programskem orodju za prehod? 

Spremenljivke, vhodno - izhodne ukaze, izraze, pogojne stavke, vejitve, zanke, tabele, nize, 

podprograme… Načeloma ni omejitve. 

6. Kateri programski jezik bi izbrali za poučevanje tekstovnega programiranja? Zakaj? 

Python. Osnovni razlog je preprostost pisanja programa, ki ima učinek. Zna pa biti Python 

neintuitiven predvsem, ko imamo opravka s predmeti/spremenljivkami/... 

7. Ali ste mnenja, da so koncepti, ki jih boste poučevali odvisni od programskega okolja? 

Prosim razložite. 

V večini primerov da. Je pa razlika od jezika do jezika predvsem pri tem, kaj je že del 

jezika in kaj ponujajo knjižnice (npr. Python ima veliko že podprtega v jeziku, pri javi 

potrebuješ knjižnice, v C++ pa morda je potrebno narediti več ,,na roke''). Vendar slednje 

pride kasneje, ko pridemo do razlage podatkovnih struktur in algoritmov. 
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8. V čem se po vašem mnenju razlikuje učenje programiranja v tekstovnih programskih 

jezikih od vizualnih (abstraktno razmišljanje, strukturirano razmišljanje, natančno 

izražanje, ...)? 

Pri grafičnem programiranju je manj prostora (na zaslonu), da se izraziš. To je osnovna 

omejitev. Ostalo načeloma učitelj lahko vse predstavi tudi v grafičnem jeziku. Dokler ne 

pridemo do podrobnosti in do rokovanja s podatkovnimi strukturami. Tudi, ko pridemo 

bližje programskemu inženirstvu -- osnovne ideje bi morale biti že v tretji triadi -- je 

grafično programiranje okornejše. Ne pozabimo, da je grafično programiranje precej 

pogosto v uporabi pri programiranju PLC, torej ni tako neuporabno v industriji. 


