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POVZETEK   

 

Pospešen razvoj tehnologije vpliva na sodobno družbo. Spreminjati se je začel tudi šolski 

sistem in način poučevanja. Računalništvo je eno tistih šolskih področjih, ki se korenito 

spreminja in razvija ter od učitelja zahteva prilagajanje novim tehnološkim napredkom.  

 

V diplomskem delu smo se ukvarjali z raziskovanjem uporabe LEGO Mindstorms robotov pri 

poučevanju računalništva v slovenskih osnovnih šolah. Zanimalo nas je, kako učitelji 

računalništva in tisti, ki poučujejo računalništvo, ocenjujejo svoje kompetence na področju 

poučevanja z uporabo LEGO Mindstorms EV3 robotov, katerim učnim smernicam sledijo 

učitelji pri poučevanju fizičnega računalništva z uporabo LEGO Mindstorms EV3 in katere 

učne pripomočke in gradiva pri tem uporabljajo ter v kolikšni meri lahko po mnenju učiteljev 

z uporabo LEGO Mindstorms EV3 robotov pri učencih uresničujemo in udejanjamo učne 

cilje programiranja pri računalniških predmetih v osnovni šoli. 

 

V teoretičnem delu smo opisali pojma računalniško mišljenje in fizično računalništvo v 

povezavi z omenjenim učnim pripomočkom, analizirali smo aktualne priročnike za uporabo 

LEGO Mindstorms robotov. V empiričnem delu smo predstavili odgovore učiteljev o njihovi 

izkušnji uporabe LEGO Mindstorms robotov pri poučevanju računalništva in drugih 

predmetov.  

 

 

Ključne besede: LEGO Mindstorms, računalniško mišljenje, fizično računalništvo, blokovno 

programiranje, roboti za poučevanje. 
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ABSTRACT 

 

Rapid development of technology affects the society, the school system as well as teaching 

methods. Computer science is one of those school areas that is radically changing and 

developing, and requires the teachers to adapt to new technological advances. 

 

In the thesis, we researched the use of LEGO Mindstorms robots in computer science teaching 

in Slovene primary schools. We were interested in how computer science teachers and those 

who teach computer science evaluate their teaching competencies using LEGO Mindstorms 

EV3 robots, which instructional guidelines are followed by the teachers in teaching physical 

computing using LEGO Mindstorms EV3 and which teaching aids and materials are used, and 

to what extent, in the opinion of the teachers, using the LEGO Mindstorms EV3 robots with 

pupils, we can realize and implement the learning objectives for programming in computer 

courses in primary schools. 

 

In the theoretical part we described the concepts of computational thinking and physical 

computing in connection with the aforementioned learning aids, and we analyzed the current 

manuals for the use of LEGO Mindstorms robots. In the empirical part we presented teachers' 

experience using LEGO Mindstorms robots in teaching computer science and other subjects. 

 

Keywords: LEGO Mindstorms, computational thinking, physical computing, block 

programming, robots for teaching. 

  



 

iv 

 



 

v 

KAZALO 

1 UVOD ................................................................................................................................. 1 
1.1 Opis raziskovalnega vprašanja oz. problema ............................................................. 1 
1.2 Namen in cilj raziskovanja ......................................................................................... 1 
1.3 Terminologija ............................................................................................................. 2 

1.4 Pregled vsebine ........................................................................................................... 2 

2 RAČUNALNIŠKO MIŠLJENJE ....................................................................................... 3 
2.1 Logično in algoritmično razmišljanje ......................................................................... 4 
2.2 Reševanje problemov in dekompozicija ..................................................................... 4 
2.3 Abstrakcija in modeliranje.......................................................................................... 4 

2.4 Evalvacija ................................................................................................................... 5 

3 FIZIČNO RAČUNALNIŠTVO IN LEGO MINDSTORMS ROBOTI ............................. 6 

3.1 Koncepti fizičnega računalništva................................................................................ 6 

 Pretvorba energije ................................................................................................... 7 
 Digitalne in analogne vrednosti .............................................................................. 7 
 Paralelni in serijski potek dogodkov ...................................................................... 7 

3.2 Kratek opis poteka dela fizičnega računalništva ........................................................ 7 

3.3 LEGO Mindstorms roboti ........................................................................................... 8 

4 LEGO MINDSTORMS EV3 ZA UČITELJE .................................................................. 10 

4.1 LEGO Mindstorms - didaktični pripomoček ali igrača? .......................................... 10 
 Pedagoški pristop .................................................................................................. 10 

4.2 Metodologija učenja – »štiri C« ............................................................................... 12 
4.3 Kratka zgodovina LEGO Mindstorms robotov ........................................................ 13 
4.4 Programsko okolje EV3 Education .......................................................................... 13 

 Dokumentacija projektov ..................................................................................... 14 

 Sestavni deli programskega okolja ....................................................................... 15 
4.5 Literatura o LEGO Mindstorms EV3 robotih .......................................................... 16 

 James Jeffrey Trobaugh – Design patterns for fun and competition .................... 16 

 Daniele Benedettelli - The LEGO mindstorms EV3 Laboratory ......................... 18 

 Gary Garber - Learning LEGO Mindstorms EV3 ................................................ 20 
 Yoshihito Isogawa - The LEGO MINDSTORMS EV3 Idea Book ..................... 21 
 Laurens Valk - LEGO Mindstorms EV3 Discovery Book ................................... 21 
 Eun Jung Park – Exploring LEGO Mindstorms EV3........................................... 22 
 Mark Bell in James Floyd Kelly – LEGO MINDSTORMS EV3: The Mayan 

Adventure ......................................................................................................................... 22 
 Mark Rollins – Beginning LEGO Mindstorms EV3 ............................................ 22 

5 METODOLOGIJA ........................................................................................................... 23 
5.1 Namen raziskave....................................................................................................... 23 
5.2 Zbiranje podatkov in merski instrument ................................................................... 23 
5.3 Raziskovalna vprašanja ............................................................................................ 24 
5.4 Predstavitev vzorca ................................................................................................... 24 

6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA ............................................................................. 28 
6.1 Sklop vprašanj o izkušnji uporabe ............................................................................ 28 
6.2 Sklop vprašanj – mnenje o uporabnosti .................................................................... 34 
6.3 Analiza odgovorov na raziskovalna vprašanja ......................................................... 37 

7 ZAKLJUČEK ................................................................................................................... 38 



 

vi 

REFERENCE ........................................................................................................................... 39 

 

 

KAZALO SLIK 

Slika 1. Shema linij mestnega avtobusa v Ljubljani LPP ........................................................... 5 
Slika 2. Pametna kocka ............................................................................................................... 8 
Slika 3. Blokovni programski jezik ............................................................................................ 8 
Slika 4. LEGO Mindstorms EV3 Education set ......................................................................... 9 

Slika 5. Programsko okolje EV3 Education ............................................................................. 13 
Slika 6. Interaktvni delovni zvezek za samostojno delo ........................................................... 14 
Slika 7. Programsko okolje ....................................................................................................... 15 

Slika 8. Dva različna primera obračanja ................................................................................... 17 
Slika 9. Primer programa na kocki ........................................................................................... 19 
Slika 10. Primer prevesne tehtnice in medpredmetnega povezovanja s fiziko ........................ 20 
Slika 11. Primer izziva ............................................................................................................. 21 

 

 



 

1 

 

1 UVOD  

1.1 Opis raziskovalnega vprašanja oz. problema 

Za poučevanje programiranja postajajo roboti vse bolj priljubljeni. Vse več šol se odloča za 

nakup opreme, ki popestri klasične metode poučevanja, hkrati pa se družba usmerja v 

tehnološke napredke, posredno se povečuje zanimanje za t.i. fizično računalništvo. Šola 

pripravlja učence za nadaljnje življenje in poklice, ki bodo zahtevali tudi znanja osnovnega 

programiranja in veščine za delo s tehnologijo.  

LEGO Mindstorms EV3 je tretja generacija robotov podjetja LEGO Education in so eden izmed 

ustreznih šolskih pripomočkov, ki pomagajo pri usvajanju učnih situacij ter razvijanju novih 

idej in spodbujajo h kreativnemu načinu razmišljanja. Šole na različne načine ponujajo 

pripomočke za razvijanje računalniškega mišljenja, med katere poleg poznanih Fischertechnik, 

LEGO WeDo, Sphero, Micro:bit, Arduino in podobno, spadajo tudi Mindstorms roboti. V 

zadnjem desetletju so popularna različna tekmovanja, na katerih lahko učenci sodelujejo v 

skupini in se pri reševanju različnih izzivov preizkusijo v skupini tako, da predstavljajo šolo ali 

civilne iniciative. 

1.2 Namen in cilj raziskovanja 

Za poučevanje programiranja z uporabo LEGO Mindstorms robotov je dostopne literature v 

slovenščini malo. Po svetu sicer zelo popularen komplet LEGO Mindstorms so učitelji 

uporabljali največkrat za poučevanje tem iz tehnike, robotike ter za medpredmetno 

povezovanje. Pri tem so s programiranjem robotov razvijali kreativno razmišljanje učencev ter 

jih uvajali v programiranje. V Sloveniji je bil komplet uporabljen pri predmetu robotika ter pri 

tekmovanju First LEGO League in le redko za poučevanje programiranja oz. medpredmetno 

povezovanje. V diplomskem delu bomo analizirali večinoma v angleškem jeziku napisano 

gradivo, ki smo ga pridobili preko uradne strani podjetja LEGO Education ter spletnih virov. 

Za osnovnošolske učitelje računalništva v Sloveniji želimo na osnovi izkazanega interesa in 

predznanja učiteljev ter vsebine učnih načrtov pripraviti smernice za  pripravo strukturiranega 

gradiva za poučevanje programiranja z uporabo robotov LEGO Mindstorms EV3. Začetni 

koraki usvajanja programskega okolja EV3 so podprti z video vodiči, ki služijo za samostojno 

učenje osnovnih korakov, a ne ponujajo  pomoči učiteljem za pripravo šolske ure. 

Raziskovali bomo stališča in izkušnje učiteljev slovenskih osnovnih šol, ki pri pouku 

računalništva ali z njim povezanih krožkov uporabljajo opisani pripomoček. Zanima nas, kako 

pri učnih urah učenci dosegajo učne cilje, kjer učitelji v aktivnosti za doseganje učnih ciljev 

vključujejo fizične robote. Želimo pridobiti podatke o tem, kje in kako učitelji iščejo in 

pridobivajo gradiva in znanja za  tovrstne aktivnosti, ki jih vključujejo v učni proces. 
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1.3 Terminologija 

V člankih in priročnikih so uporabljeni angleški izrazi, ki smo jih, kjer je to mogoče, prevedli 

v slovenščino.  

1.4  Pregled vsebine 

Diplomsko delo je razdeljeno na pet poglavij. V naslednjem poglavju smo opisali pojem 

računalniškega mišljenja, nato smo opisali pojem fizičnega računalništva in realizacijo njegovih 

konceptov z LEGO Mindstorms roboti. Sledi analiza LEGO Mindstorms EV3 učnega 

pripomočka in dostopne tiskane literature za poučevanje z Mindstorms roboti.  V zadnjih dveh 

poglavjih smo opisali metodologijo izvedene raziskave, predstavili smo rezultate in jih 

interpretirali. 
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2 RAČUNALNIŠKO MIŠLJENJE 

Računalniško mišljenje je sorazmerno nov pojem, prvič se je pojavil konec 20. stoletja. V 

angleški literaturi je pogost izraz, še posebej v povezavi z algoritmičnem razmišljanjem. Avtorji 

se zaradi nenatančne definicije poslužujejo različnih opisov in razlag, ki so si med seboj v neki 

meri podobne. Na kratko bi lahko rekli, da je računalniško mišljenje način reševanja problemov 

oz. način razmišljanja, ki temelji na uporabi tehnik reševanja s področja računalništva.  

The International Society for Technology in Education (ISTE) in Computer Science Teacher 

Association (CSTA) sta v sodelovanju s strokovnjaki sestavila okvir poučevanja računalniškega 

mišljenja v sistemu K-12. Po njihovi definiciji računalniško mišljenje vključuje naslednje 

karakteristike: 

- Razgradnja problema na manjše probleme, tako da so rešljivi s pomočjo računalnika. 

- Logično organiziranje in analiziranje podatkov. 

- Predstavitev podatkov s pomočjo modelov, simulacij. 

- Avtomatizacija problemov prek algoritmičnega mišljenja. 

- Identifikacija, analiza in implementacija možnih rešitev s ciljem, da poiščemo najbolj 

učinkovito in efektivno zaporedje korakov. 

- Generalizacija in prenos problema na širše področje. 

 (ISTE, 2011)  

 

Poznavanje delovanja računalnika nam daje moč, da upravljamo računalnik tako, kot si želimo. 

Svet okoli nas je čedalje bolj tehnološko povezan, obkroženi smo z računalniki, vsak od njih je 

posebej sprogramiran za določeno opravilo. Če želimo aktivno spreminjati in vplivati na svet, 

v katerem živimo, je za nas nujno potrebno vaditi veščino kodiranj oz. širše razvijati znanje 

programiranja (Freeman, 2018). Za uspešno učenje programiranja je potrebno predhodno 

razviti računalniško mišljenje, saj je programiranje in z njim algoritmično mišljenje le ena od 

sposobnosti, ki jih spodbuja in razvija takšen način razmišljanja.  

Beecher (2017) pod osnovne koncepte računalniškega mišljenja uvršča logično razmišljanje, 

algoritmično razmišljanje, dekompozicijo, generalizacijo in prepoznavanje vzorcev, 

modeliranje, abstrakcijo in evalvacijo. Pod dodatne, a pomembne koncepte, navaja predstavitev 

podatkov, kritično razmišljanje, računalniško znanje, avtomatizacijo in vizualizacijo.  

Podobno navajata tudi Riley in Hunt (2014). Kot osnovo računalniškega mišljenja navajata 

veščine in znanja za definiranje problema, logično sklepanje, dekompozicijo in abstrakcijo.  

Aplikativnost računalniškega mišljenja tako ne zajema le znanja, vezanega na računalništvo, 

ampak omogoča prenos znanja tudi na druga predmetna področja. Takšen način razmišljanja 

nam pomaga pri lažjem sestavljanju in sledenju navodil, iskanju rešitev v vsaki življenjski 

situaciji, pomaga nam pri sprejemanju odločitev. Učencu omogoča, da med ogromno količino 

podatkov uspe izluščiti pomembne informacije – učenje drugih predmetov tako postane lažje 

in učinkovitejše, če bo učenec sposoben razdeliti snov na podpoglavja, se osredotočiti na 
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pomembne informacije oz. če bo znal organizirati svoj prosti čas in obveznosti. Ob tem bo 

krepil določene koncepte računalniškega mišljenja, ki mu vsekakor pomagajo pri razumevanju 

računalniškega in hkrati abstraktnega sveta.   

2.1 Logično in algoritmično razmišljanje 

Logično razmišljanje v računalništvu največkrat interpretiramo v kontekstu razumevanja 

koncepta logičnih stavkov in logičnih operatorjev. Riley in Hunt (2014) logiko opišeta kot 

orodje za ločevanja pravilnega od nepravilnega in se kot tako lahko poimenuje znanost 

pravilnega mišljenja.  

Algoritmično razmišljanje sicer temelji na logiki, vendar se bolj ukvarja z algoritmi, tj. 

zaporedjem točno določenih korakov, ki rešijo določen problem.    

2.2 Reševanje problemov in dekompozicija 

Prvi korak reševanja problemov se nanaša na definiranje problema. Za učence to pomeni 

razlaga problema z njihovimi besedami, npr. z uporabo diagramov ali slik (Beecher, 2017). Bolj 

od načina reševanja problema je pomembno, da uvidijo, kaj je cilj naloge. Nato sledi 

načrtovanje reševanja, npr. v obliki diagrama poteka. Dekompozicija je koncept, ki razvija 

sposobnost razčlenitve kompleksnega problema na več manjših, manj zahtevnih problemov, ki 

jih lahko uspešno rešimo.  

Tehnike dekompozicije se pogosto imenujejo »deli in vladaj« strategije.  Ideja za strategijo, 

kako narediti dekompozicijo, učenec dobi v pristopu, ko glavni problem razdeli na manjše  

podprobleme, pozneje le-te rešuje vsakega posebej. Podprobleme lahko znova razdeli na 

posamezne probleme (Riley in Hunt, 2014). 

2.3 Abstrakcija in modeliranje 

Medtem ko je generalizacija proces iskanja vzorcev s ciljem, da je rešitev bolj splošna in 

prenosljiva na druge probleme, je abstrakcija proces ohranjanja pomembnih informacij in 

zanemarjanje informacij, ki so irelevantne v našem kontekstu (Beecher, 2017). 

Primer abstrakcije, ki lahko služi kot razlaga učencem, je shema linij mestnega avtobusa v 

Ljubljani. Kljub temu da poti avtobusa niso ravno speljane kot na shemi, je le-ta za lažjo 

orientacijo po mestu dober približek in enostavnejši prikaz.  
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Slika 1. Shema linij mestnega avtobusa v Ljubljani LPP (LPP, 2013) 

Shema LPP na sliki 1 predstavlja primer modela – to je predstavitev realne situacije brez 

nepomembnih podrobnosti za naš cilj. Primeri modela so tudi koledar (model časa), sončev 

sistem (model našega osončja), zemljevidi mest, letalskih linij, …  

2.4 Evalvacija 

Evalvacija je ena izmed pomembnejših konceptov računalniškega mišljenja. Po Bloomovi 

taksonomiji je najvišja stopnja pri doseganju ciljev, saj od učenca zahteva največ miselnih, 

kognitivnih procesov.  

Pomembna vprašanja, ki si jih postavimo, ko pridemo do rešitve, so: Ali je rešitev prava? Je 

rešitev učinkovita, elegantna in uporabna? Ali je rešitev pravilna, ugotovimo s testiranjem na 

primerih. Na učinkovitost vplivata čas izvajanja in prostorska zahtevnost algoritma. Na 

elegantnost vplivata zapisana enostavnost programa in učinkovitost rešitve. Uporabnost je 

ocenjena na podlagi enostavnosti uporabe med uporabniki (Beecher, 2017). 
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3 FIZIČNO RAČUNALNIŠTVO IN LEGO MINDSTORMS ROBOTI 

Fizično računalništvo (angl. physical computing) je pojem, ki se v slovenskem prostoru še 

uveljavlja. Tudi v tuji literaturi ta besedna zveza ni pogosto zastopana. Včasih pojem fizičnega 

računalništva povezujemo s pojmi »oprijemljivo računalništvo« (angl. tangible computing) oz. 

»utelešeni sistemi« (angl. embedded systems). Šele v zadnjih letih se je začela razvijati nova 

veja računalništva, z njo pa tudi novi pripomočki za spreminjanje sveta okoli sebe, ki so 

cenovno ugodnejši in primerni tudi za uporabnika, ki šele vstopa v svet računalništva. Najbolj 

zastopani takšni pripomočki so Arduino, Micro:bit, Fichertehnik, Rasberry Pi, LEGO 

Mindstorms roboti in še kakšni drugi.   

3.1 Koncepti fizičnega računalništva 

Pri fizičnem računalništvu gre za ustvarjanje povezave oz. komunikacije fizičnega, realnega 

sveta in virtualnega sveta tehnologije. Za takšne povezave je najpomembnejši proces imenovan 

pretvorba energij oz. transduction, ki ga lahko razložimo kot proces pretvarjanja ene oblike 

energije v drugo, kar omogoča zaznavanje in komunikacijo med obema svetovoma (O'Sullivan 

in Igoe, 2004). 

V šolstvu, ko govorimo o fizičnem oz. otipljivem računalništvu, največkrat govorimo o ročno 

izdelanih projektih (hobi projekti ali projekti tipa DIY). Uporabljajo tipala in mikrokrmilnike 

za pretvorbo analognih vhodnih signalov v digitalne oz. o sistemih, ki jih lahko programiramo 

in programsko nadziramo z elektromehanskimi napravami, kot so servomotorji, diode in druga 

strojna oprema. 

Učenčeva glavna naloga je, da poišče ustrezna tipala, imenovana tudi senzorji, ki s pomočjo 

mikrokrmilnika pretvarjajo električno energijo v mehansko preko t. i. aktuatorjev in obratno. 

Smer pretvarjanja energije je odvisna od podatkov na vhodu in podatkov na izhodu.  

Večina projektov fizičnega računalništva lahko zožimo na model s tremi stopnjami, ki sestoji 

iz faz poslušanja, razmišljanja in govora. V računalniškem svetu govorimo o podatkih na vhodu 

(angl. input), procesiranju (angl. processing) in podatkih na izhodu (angl. output) (O'Sullivan 

in Igoe, 2004). 

Fazi poslušanja in govora, torej podatki na vhodu in izhodu, se nanašata na prvi del besedne 

zveze fizično računalništvo. Procesiranje oz. razmišljanje se nanaša na programiranje in zahteva 

določena znanja s področja računalništva. Glavni cilj fizičnega računalništva niso le projekti, 

ki samo zaznavajo svet okoli sebe, temveč tisti, ki ga tudi spreminjajo. 
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 Pretvorba energije 

Eden izmed glavnih konceptov fizičnega računalništva je proces pretvarjanja energije. Tipala 

oz. senzorji so za računalniški sistem to, kar so za ljudi čutila – vir informacij o zaznavanju 

sveta.  

Vhodna tipala so lahko stikala ali različni senzorji za svetlobo, dotik, temperaturo, oddajniki IR 

svetlobe in podobno. Pod izhodna tipala, imenovana tudi sprožila oz. aktuatorji, štejemo 

različne motorje (O'Sullivan in Igoe, 2004). 

 Digitalne in analogne vrednosti 

Za opisovanjem aktivnosti in ideje o projektu pride na vrsto napovedovanje možnih izidov 

aktivnosti. Kadar sta možna le dva izida, govorimo o digitalni vrednosti. Kadar je možno večje 

število končnih stanj oz. ko govorimo o zveznem, časovno kontinuiranem signalu, govorimo o 

analognih vrednostih (O'Sullivan in Igoe, 2004). 

Poznavanje vrednosti in s tem delovanja tipala nam olajša programiranje in razumevanje 

delovanja kode. Vsake analogne vrednosti lahko z ustreznimi pogoji priredimo na digitalne 

vrednosti, predvsem v primerih, kjer nam večje število končnih stanj ne pomaga pri rešitvi ali 

jo celo oteži.  

 Paralelni in serijski potek dogodkov 

Kadar opisujemo zaporedje oz. potek dogodkov, običajno govorimo o posameznih, zaporednih 

dogodkih, ali o tistih, ki se zgodijo vsi na enkrat. Tiste, ki se izvršijo eden za drugim, imenujemo 

serijski potek dogodkov. Tiste, ki se izvršijo hkrati, vsi naenkrat, imenujemo paralelni, 

vzporedni dogodki (O'Sullivan in Igoe, 2004). 

3.2 Kratek opis poteka dela fizičnega računalništva 

O'Sullivan in Igoe (2004) predlagata naslednje: Prvi korak je opis ideje, torej kakšna aktivnost 

želimo naj se izvede. Šele ko znamo z besedami natančno opisati, kaj želimo, se lahko lotimo 

pisanja programa in fizično ustvarimo primeren izdelek, pripomoček za izvajanje. Pomembno 

je, da natančno opišemo, na kakšen način in katere podatke bomo dobili na vhodu in pod 

kakšnimi pogoji se nekaj zgodi, da dobimo podatke na izhodu (ustrezno določimo, ali 

potrebujemo digitalne ali analogne vrednosti). Sledi ustrezna izbira tipal, prek katerih zberemo 

informacije o svetu in prek katerih sprožimo željeno aktivnost. Nato opišemo potek dogodkov, 

kjer določimo, kaj se izvede serijsko in kaj paralelno. 

Glavni računalnik, ki ga uporabljamo pri fizičnem računalništvu se imenuje mikrokrmilnik. To 

je enostaven računalnik majhnih dimenzij, a precej zmogljiv.  
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Mikrokrmilnik opravlja tri naloge: sprejema informacije s tipal, nadzoruje motorje in druge 

naprave, ki generirajo fizično spremembo, in pošilja informacije računalnikom in drugim 

elektronskim napravam. Deluje kot nekakšen vmesnik med fizičnim in računalniškim svetom.  

3.3 LEGO Mindstorms roboti 

LEGO Mindstorms roboti so eden izmed primernih pripomočkov za poučevanje fizičnega 

računalništva.  

Vlogo mikrokrmilnika ima pametna kocka, na katero v ustrezne vhode priključimo senzorje in 

na ustrezne izhode motorje. Omogoča priključitev največ štirih senzorjev in motorjev. 

Programiranje lahko opravimo na kocki (angl. Brick programming) ali pa programe prenesemo 

preko Bluethooth povezave / kabelske povezave z osebnim računalnikom ali tablico. Za namene 

resnejšega programiranja si je potrebno naložiti  EV3 programsko opremo, ki je dostopna na 

uradni strani LEGO Education program. 

 

Slika 2. Pametna kocka (Legama, 2018) 

Programski jezik je vizualni oz. blokovni, slikovni. Ukaze zlagamo kakor LEGO kocke, 

sestavljamo, premikamo in povezujemo z metodo povleci in spusti (angl. drap and drop). 

 

Slika 3. Blokovni programski jezik (Legama, 2018) 
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Informacije o svetu sprejema prek tipal. V kompletu LEGO Mindstorms EV3 Education imamo 

štiri različna tipala: senzor na dotik, žiro senzor, barvni senzor in ultrazvočni senzor. V 

komercialnem kompletu ni žiro senzorja in ultrasoničnega senzorja, vsebuje pa infrardeči 

senzor s priloženim daljinskim upravljalnikom.  

 

 

Slika 4. LEGO Mindstorms EV3 Education set (Legama, 2018) 

Akcije se izvršujejo prek izhodnih tipal, na voljo imamo dva velika motorja in en srednji motor.  

Za vsakega od tipal lahko spremljamo njihove trenutne vrednosti, tako je izbira o digitalnih ali 

analognih vrednostih lažje predstavljiva in določljiva. Poleg sekvenčnega poteka dogodkov 

lahko ustvarjamo paralelna zaporedja dogodkov. Več o samem pripomočku bomo napisali v 

naslednjem poglavju.  

Niso pa LEGO Mindstorms roboti primerni le za poučevanja računalništva, uporabni so na vseh 

šolskih področjih. Z njimi lahko uspešno izvajamo poskuse s področja fizike, vključimo jih 

lahko v izvajanje pouka tehnike, matematike ter za medpredmetno povezavo skoraj vseh 

predmetov. Učenci med sestavljanjem projektov razvijajo računalniško mišljenje, kar je cilj le-

teh predmetov.  
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4 LEGO MINDSTORMS EV3 ZA UČITELJE 

Če želimo učence navdušiti nad tehnologijo, ki jih obkroža, in hkrati želimo spodbuditi razvoj 

računalniškega mišljenja, je najboljše to storiti skozi zabavo in igro. V slovenskem šolskem 

prostoru je učni načrt široko zastavljen, zato ima učitelj veliko prostora za inovativne pristope  

poučevanja računalništva. Eden izmed takšnih načinov poučevanja je s pomočjo LEGO 

Mindstorms EV3 robota, ki je trenutno najnovejši model serije Mindstorms robotov.  

V tem poglavju se bomo osredotočili na didaktični vidik uporabe LEGO Mindstorms 

programskega okolja, ne pa na sam opis sestavnih delov. Izhajamo iz lastnih izkušenj 

poučevanja z LEGO Mindstorms roboti in izpostavljamo tiste vidike in napotke, za katere 

menimo, da bodo učiteljem v pomoč.  

4.1 LEGO Mindstorms - didaktični pripomoček ali igrača? 

LEGO Education program spodbuja t. i. sistematično usmerjanje kreativnosti. Domišljija in 

kreativnost sta v tem primeru glavni gonili za razmišljanje in doseganje novih spretnosti in 

znanj. Poudarek je na aktivnem izkustvenem učenju, ki temelji na konstruiranju fizičnih robotov 

in hkratnem konstruiranju novega znanja v medsebojnem sodelovanju z vrstniki (A system for 

learning, 2010). 

LEGO Mindstorms roboti so temelj za spodbujanje odprtega načina razmišljanja, pedagoškega 

pristopa, ki temelji na filozofiji Vygostskega in območja bližnjega razvoja. Večina 

računalniških konceptov od učenca zahteva razmišljanje na abstraktni ravni. Veliko njih sicer 

razume, kako reševati probleme z matematičnega vidika, niso pa zmožni to znanje prenesti oz. 

prevesti na problem, ki bi bil rešljiv s programsko kodo. Zmožnost abstraktnega razmišljanja je 

eno izmed najpomembnejših orodij, ki ga mora učenec usvojiti, če želi postati kompetenten 

računalniški programer (Chetty, 2015). Prednost uporabe robotov je v zasledovanju pravilnosti 

razmišljanja, saj pridobimo takojšnje povratne informacije o pravilnosti ter krepitvi kavzalnega 

razmišljanja.   

 Pedagoški pristop 

Pri poučevanju se lahko učitelj svobodno odloča o izbiri pedagoškega pristopa. Najbolj 

zastopan je klasični, frontalni način poučevanja, kjer učenci vidijo učitelja kot strokovnjaka za 

določeno področje in kot osebo, ki svoje znanje prenaša na njih. Vedno bolj se uveljavljajo 

drugi pedagoški pristopi. 

V sodobni pedagogiki je zaželen pristop, ko učenca postavlja v ospredje. Podkrepljen je s 

filozofijo socialnega konstruktivizma in se osredotoča na skupinsko delo in sodelovalno učenje. 

V spodnji tabeli so povzete Neo Piagetove faze razvoja z opisom, kaj se od učenca pričakuje 

na posamezni fazi programiranja (Chetty, 2015). 
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Poučevanja programiranja se lahko lotimo na več načinov. Nekateri izmed njih poudarjajo 

poučevanje določenega programskega jezika, drugi učenje sposobnosti reševanja problemov. 

Tretji način poučevanja sloni na uporabi grafičnih vmesnikov, tj. vizualnih (blokovnih ali 

slikovnih) programskih jezikov, kot so Scratch, Kodu, Alice, kjer učence poleg reševanja 

problemov učimo strukturiranega pisanja psevdokode oz. diagramov poteka. Učence želimo 

naučiti branja, sledenja in spreminjanja obstoječih programov. Sledenje algoritmu namreč v 

sebi implicitno skriva razumevanje različnih konceptov, ki se jih učenci sami ne bi spomnili ali 

pa se jih naučijo sproti, ne da bi potrebovali dodatno učiteljevo razlago (Chetty, 2015). 

LEGO Mindstorms roboti omogočajo skupinsko delo in sodelovalno učenje, pri katerem učenci 

sproti testirajo svoje programerske sposobnosti in na tak način ugotavljajo, kaj in kako delček 

kode (oz. sistem) dela, kaj ne dela in, kar je najpomembnejše, zakaj nekaj dela in zakaj nekaj 

ne dela (Chetty, 2015). 

Predstavljajo priložnost, da učilnico spremenimo v ustvarjalno, delovno okolje, v katerem imajo 

učenci možnost razvijati abstraktno mišljenje, se naučiti koncepte in jih uspešno prenesti v svet 

fizičnega računalništva.  

Raziskave kažejo, da čustva, kot so upanje, jeza, olajšanje, zaskrbljenost, zdolgočasenost 

močno vplivajo na motivacijo, strategije reševanja, samoobvladovanje in na same akademske 

dosežke.  Čeprav je motivacijo težko izmeriti, lahko izpostavimo dva kriterija: pričakovanje in 

vrednost. Pričakovanje je odvisno od občutka, ki ga ima učenec, da je oz. bo  uspešen pri 

reševanju naloge. Subjektivno vrednotenje uspeha med učenjem je povezano s tem, kako 

učenec vrednoti izkupiček oz. koristnost naloge za njega. Torej, bolj kot se učenec čuti 

sposobnega, kompetentnega za reševanje nekega problema in večjo korist naj bi imel od tega, 

večjo motivacijo bo imel. LEGO Mindstorms roboti predstavljajo obliko učenja skozi igro, zato 

ga predstavlja kot učinkovito orodje za krepitev notranje motivacije in zadovoljstva med 

učenjem (Chetty, 2015). 

Pripomoček je tako primeren za učence od druge triade naprej, in sicer za tiste, ki nimajo 

nikakršnega predznanja o programiranju ali predhodnega stika s fizičnim računalništvom, in za 

tiste, ki že imajo nekaj izkušenj s programiranjem. V nižjih razredih je potrebna obsežnejša 

priprava učitelja na določene aktivnosti, v višjih razredih pa bolj spodbujamo k samostojnemu 

delu in samostojni uporabi internetnih virov za iskanje napotkov, navodil in pomoči. Na takšen 

način spodbujamo fizično računalništvo in krepimo učenčeve digitalne kompetence.  
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Tabela 1. Neo-Piagetove faze razvoja za področje programiranja (Chetty, 2015)  

FAZA OPIS 

Senzorno-motorična faza Učenci so sposobni slediti kodi z vsaj 

polovično natančnostjo. 

Predoperativna faza Učenci so v celoti sposobni slediti kodi, a 

niso sposobni povzeti pomena in razložiti 

kode ne glede na rezultat napisane kode.  

Faza konkretnih operacij Učenci so sposobni slediti in opisati kodo 

vsakodnevnih, poznanih situacij. Ni še 

zmožen prenesti izkušnje iz enega v drug 

kontekst.  

Stopnja formalnih operacij Na tej stopnji so učenci že kompetentni 

programerji.  

 

4.2 Metodologija učenja – »štiri C« 

LEGO Education je okvir učenja zastavilo pod metodo »štiri C«, ki je sestavljena iz 

povezovanja oz. Connect, sestavljanja oz. Construct, opazovanja oz. Contemplate in 

nadaljevanja oz. Continue. Naslednje faze so povzete iz priročnika A system for Learning, ki 

ga je LEGO Education izdal leta 2010.  

Povezovanje – V tej fazi so učenci v vlogi raziskovalca, iščejo rešitev in so postavljeni pred 

izziv. Učitelj spodbudi učence k razmišljanju, spraševanju in raziskovanju idej o danem 

problem, še preden se lotijo samega reševanja. Na tej stopnji je pomembno, da v učencih 

spodbudimo radovednost, vedoželjnost in kreativnost.  

Sestavljanje - Aktivno učenje (ang. learning by doing) sestoji iz dveh vrst konstrukcije: fizična 

konstrukcija in konstrukcija znanja v glavi. V tej fazi učitelj spodbuja sodelovanje in 

komunikacijo, saj je skupna rešitev po navadi boljša od individualne rešitve 

Opazovanje - Na tej stopnji imajo učenci priložnost opazovati in postavljati vprašanja tudi 

vrstnikom o njihovih projektih. Odgovarjajo na vprašanja, ki so podana znotraj aktivnosti v 

programskem okolju EV3, katere spodbujajo še nadaljnje razvijanje idej.  

Nadaljevanje - Vsak izziv se konča z novim izzivom za sestavljanje projekta, ki se opira na že 

usvojeno, predhodno znanje. Na tak način učenja ne zaključimo, ampak spodbujamo 

razmišljanje in razvijanje novih idej. 
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4.3 Kratka zgodovina LEGO Mindstorms robotov 

LEGO Mindstorms robot je bil prvič predstavljen pred dvajsetimi leti, leta 1998. Aktivno 

spodbujanje kreativnosti mladih in zabava sta bila razloga za njegov uspeh. 

Leta 1984 je takratni direktor podjetja LEGO Kjeld Kirk Kristiansen opazil reklamo za robote 

želve, ki so jih otroci lahko programirali z uporabo programskega jezika LOGO, katerega avtor 

je Seymour Papert. Dve leti kasneje sta LEGO in MIT sestavila LEGO TC LOGO, ki je 

omogočal upravljanje LEGO modelov. Ustvarili so posebno verzijo programskega jezika 

LOGO, ki je omogočal pridobivanje podatkov iz senzorjev in upravljanje motorjev. Leta 1998 

so predstavili prvo verzijo Mindstorms robotov. Razlog za tako dolgo razvijanje pripomočka je 

bil v tem, da takrat osebni računalniki niso bili množično dostopni, sama elektronika je bila 

draga. Prva različica je bila poimenovana RXC in je bila opremljena s programskim jezikoma 

ROBOLAB in LEGO MINDSTORMS. Slednji je temeljil na programski opremi National 

Instruments LabVIEW. Leta 2006 je izšla nova različica Mindstorms robotov, imenovana NXT, 

ki vsebuje posodobljeno programsko opremo, brezžično Bluethooth tehnologijo, dodatne 

senzorje in več izzivov za mlade uporabnike. Posodobljen programski jezik LabVIEW je postal 

vizualni programski jezik. Sledil mu je model NXT 2.0, leta 2013 je izšla najnovejša različica 

robotov, imenovana LEGO Mindstorms EV3, katerega komplet vsebuje napredno inteligentno 

kocko, več motorjev in senzorjev in izboljšan vizualni programski jezik (Rollins, 2014). 

4.4 Programsko okolje EV3 Education 

Programsko okolje je dobro pregledno in organizirano. Na uradni spletni strani LEGO 

Education programa lahko pridobimo dve različici –za učitelja in za učence. Celostno gledano 

sta si različici zelo podobni, različica za učitelja omogoča dodatno nalaganje vsebin in gradiv 

za uspešno izvajanje aktivnosti pri pouku.  

 

 

Slika 5. Programsko okolje EV3 Education 
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Različica za učitelja vsebuje sedem razdelkov: začni tukaj (angl. Start here), nov projekt (angl. 

New Project), vodena navodila (angl. Tutorials), navodila za sestavljanje (angl. Building 

Instructions), inženirski projekti (angl. Design Engineering Projects), izziv vesolja (angl. Space 

Challenge) in  naravoslovje oz. znanost (ang. Science). Kaj je zastopano pod vsakim od teh 

razdelkov, je nazorno razloženo v samem programskem okolju, tako da temu ne bomo posvečali 

večje pozornosti.  

 Dokumentacija projektov 

Ena izmed boljših možnosti, ki nam jih ponuja programsko okolje, je vsebinski urejevalnik 

(angl. Content editor). Zasnovan je tako, da deluje kot digitalni delovni zvezek in omogoča 

učencem sprotno beleženje poteka dela.  

Garber (2015) je opisal potek dela z LEGO Mindstorms roboti z naslednjimi fazami: 

- Definiranje problema. 

- Raziskovanje problema in ovir. 

- Brainstorming oz. snovanje različnih idej o rešitvah danega problema. 

- Zbiranje ene izmed možnih rešitev. 

- Skiciranje in sestavljanje prototipa. 

- Testiranje in evalvacija. 

- Spreminjanje, dopolnjevanje modela in optimizacija. 

 

Vse naštete faze lahko beležimo z zapisi v ta namen ustvarjen digitalni delovni zvezek. Poleg 

klasičnega vnosa prek urejevalnika besedila lahko naložimo slike, zvok, video posnetke in na 

tak način hranimo naše ideje, modele.  

Pomembno je, da imamo shranjene napake, ki smo jih med delom naredili, saj na tak način 

spremljamo lastni napredek, se kdaj vrnemo k predhodnim idejam (Garber, 2015). 

 

 

Slika 6. Interaktivni delovni zvezek za samostojno delo 
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Učitelj lahko sam sestavi interaktivni delovni zvezek za samostojno delo učencev. Kot 

pomanjkljivost bi izpostavili, da interaktivni delovni zvezek ne omogoča direktnega 

zvokovnega ali video vnosa, saj je to potrebno posneti z drugo programsko opremo in nato 

uvoziti v projekt. Direkten vnos bi pomenil hitrejše beleženje napredka, predvsem pa 

enostavnejšo uporabo delovnega zvezka.  

 Sestavni deli programskega okolja 

Poleg vsebinskega urejevalnika je največji del zaslona namenjen programskemu platnu, na 

katerem zapisujemo naš algoritem oz. shranjujemo program – kodo.  

 

Slika 7. Programsko okolje 

V zgornji vrstici na desni strani je na voljo programerska orodjarnica, kjer najdemo možnost 

dodajanja komentarja na zapisano kodo, shranjevanja projekta, povečanja ali zmanjšanja širine 

pogleda, možnost za razveljavitev (Benedettelli, 2013). 

V spodnjem delu zaslona imamo paleto ukazov. Ukazi so razvrščeni v sedem kategorij, 

označenih z različnimi barvami. Desno od tega stoji razdelek strojne opreme – tu pridobimo 

informacije o povezavi z EV3 kocko, prikazan je status naprave, priključeni senzorji in njihove 

realne, trenutne vrednosti. Ob strani imamo na voljo tri možnosti izvajanja – prenos programa, 

prenos in direktno izvajanje programa in izvajanje označenega dela programa. Zadnja možnost 

je posebno koristna pri testiranju pravilnega delovanja določenega dela kode oz. pri 

razhroščevanju. 
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4.5 Literatura o LEGO Mindstorms EV3 robotih 

Literature v slovenskem jeziku ni, v angleškem jeziku je napisanih kar nekaj priročnikov. 

Nekatere od njih smo analizirali in sestavili krajši pregled vsebin. 

Analizirali smo osem aktualnih priročnikov v angleškem jeziku. Namesto klasične analize in 

krajšega opisa posamezne literature smo povzeli in izpostavili tiste ideje in napotke, za katere 

menimo, da bodo koristili slovenskim učiteljem, ali pa menimo, da se je v določenih situacijah 

priročno spomniti, kje lahko poiščemo rešitev za problemsko situacijo.   

 James Jeffrey Trobaugh – Design patterns for fun and competition 

Knjiga je primerna za mentorje ekip in ustvarjalce v ekipah, ki si želijo biti na tekmovanjih 

uspešnejši. Knjiga zahteva ustrezno predznanje poznavanja LEGO Mindstorms robotike in 

programiranja. Skozi leta je avtor namreč opazil, da skupine potrebujejo nekaj let za dobro 

obvladovanje trikov in bližnjic do boljše rešitve. Knjiga je primerna za tiste, ki se želijo naučiti 

kaj več in izboljšati svoje znanje. Na pomoč priskoči tudi takrat, ko naletimo na preveliko oviro, 

da bi jo zmogli sami v primernem času rešiti. Morda ne ponudi rešitve točno našega problema, 

vendar pa lahko znanje iz knjige prenesemo in prilagodimo naši situaciji. 

NAPOTKI ZA SESTAVLJANJE ROBOTA: Zmagovalni robot sestoji iz 4-ih principov: 

konstrukcija, navigacija, manipulacija in organizacija. Pod konstrukcijo spada sestavljanje 

robota, navigacija zajema uspešno gibanje po danem terenu, manipulacija sestavljenega robota 

se kaže v njegovi sposobnosti zaznavanja in prilagajanja okolja. Organizacija je pomembna 

tako v skupini, pri skupinskem delu, kot tudi v računalniškem svetu, pri programiranju. 

NAPOTKI ZA PODVOZJE ROBOTA: Glavne stvari, na katere moramo biti pozorni pri 

sestavljanju robotskega vozila so tri: velikost, moč in hitrost. Vse tri so prepletene med seboj – 

večji robot ima manjšo moč in posledično manjšo hitrost, medtem kot manjši robot lahko 

krmilimo z večjo močjo in doseže večje hitrosti. Moč je tista količina, ki jo potrebujemo, če 

želimo premakniti kakšen objekt ali ga prijeti, izpuliti. Takrat je pomembno, da se zavedamo, 

da lahko sestavni deli tudi počijo, če je navor na njih prevelik. Na tekmovanju je hitrost robota 

pomembna, saj imajo ekipe na voljo določen čas, v katerem morajo zaključiti nalogo. Pri veliki 

hitrosti robota se poveča verjetnost napak in nenatančnosti, pri velikem robotu je največja 

možna hitrost občutno manjša, zato je pomembno, da najdemo kompromis med vsemi tremi 

osnovnimi zakonitostmi. 

Za najbolj optimalno delovanja robota mora biti le-ta v ravnotežju. Bližje je težišče točki med 

osmi koles, bolj je robot v ravnovesju. Za razlago o težišču se učitelj lahko posluži znanja 

osnovnošolske fizike in Newtonovih zakonov.  
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NAPOTKI ZA VOŽNJO NARAVNOST: Večina se jih vožnje naravnost loti z odometrijo ali 

kar na slepo. Najboljša opcija je vožnja na podlagi meritve razdalje in rotacij, vendar na takšen 

način naš robot ne pride vedno do cilja, zato moramo upoštevati še dejavnike okolja.  

Pot izračunamo s pomočjo enačbe obsega kolesa:  𝑠 = 2𝜋𝑟, kjer je r polmer uporabljenih koles.  

NAPOTKI ZA VOŽNJO NARAVNOST – UKAZI: Za vožnjo naravnost lahko uporabimo več 

ukazov, učenci najraje uporabljajo ukaza Move steering in Move tank. Z Move steering ukazom 

premikamo obe kolesi hkrati, na takšen način, kot če bi robot imel volan. Kolesi sta med seboj 

sinhronizirani s posebnim algoritmom. Izogibamo se ponavljanju ukaza v zanki, saj se 

algoritem z vsako novo ponovitvijo resetira, ker je namenjen skladnemu delovanju obeh koles 

– če eno kolo malo zavije, bo zavilo tudi drugo in ob ponovitvi ukaza v zanki se naš robot ne 

pelje več naravnost, ampak zavija. 

Move tank ukaz je podoben prejšnjemu, vendar pri njem lahko operiramo z močjo posameznih 

motorjev, ki sta priključena.  

NAPOTKI ZA OBRAČANJE: Diferencialni krmilni sistem je najpogosteje uporabljen sistem, 

podoben obračanju na vozičku. Dva možna načina obračanja sta najpogostejša – okoli točke 

enega kolesa (pivot točka) ali s premikanjem obeh koles, tako da je točka obračanja na sredini 

razdalje med njima. Drugi način obračanja je bolj natančen in v več primerih bolj uporaben. 

Move tank je ena izmed boljših možnosti, s katerim lahko to realiziramo. Če ima prvi motor 

moč 0, pomeni, da se bo robot zavrtel tako, da bo to kolo obstalo na miru. Če prvemu kolesu 

določimo moč 50, drugemu pa -50 (kolo se bo zaradi negativnega predznaka vrtelo v drugo 

smer), se robot obrne okoli točke, ki leži na daljici med obema kolesoma. 

 

Slika 8. Dva različna primera obračanja (Trobaugh, 2017) 

 

 

 



 

18 

 

NAPOTKI ZA OBRAČANJE Z ŽIRO SENZORJEM: Natančnejši način obračanja nam 

omogoča uporaba senzorja za merjenje kota. Slabost je v tem, da senzor nima vgrajene 

kalibracije in je zato potrebno, da ga kalibriramo sami. Da se izognemo časovni zakasnitvi 

signala in dosežemo natančnejše obračanje, je zaželeno, da se hitrost motorjev postopoma 

zmanjša. Senzor mora biti čvrsto pritrjen – če se nahaja v bližini motorjev, lahko vibracije 

motorja zmotijo njegovo delovanje, zato se takemu pritrjevanju izogibamo.  

NAPOTKI ZA BARVNI SENZOR: Pozicija barvnega senzorja lahko drastično vpliva na 

zaznavanje spreminjanja barve, npr. črte, torej odbite svetlobe. Idealno je, če senzor pritrdimo 

med obe kolesi, na »pivot« točko, torej tja, kjer je središče obeh koles in center ravnotežja.  

Idealno za zavijanje po črti je pozicioniranje senzorja bolj naprej, pred kolesa, saj tako senzor 

že prej uvidi spremembe in zato lahko prej začne z obračanjem.   

Senzor potrebuje kalibracijo glede na dane pogoje, v katerih izvajamo program. Če uporabljamo 

dva barvna senzorja, se moramo zavedati, da se kalibracijski ukaz izvede na obeh senzorjih – 

oba senzorja sta tako kalibrirana na enak način. Pomembna je postavitev senzorja – idealno je 

nekje 3 cm nad podlago. Zaradi luči v okolju moramo poskrbeti za morebitne sence, da jih 

senzor ne zazna in posledično robot ne zapelje s poti. Problem lahko rešimo, če senzor zaščitimo 

in na tak način usmerimo svetlobo, ki jo senzor oddaja, in dobimo manjše vidno polje, katerega 

zazna. 

NAPOTKI ZA ZAZNAVANJE TRKA : Za takšne probleme nam pomagata dva senzorja na 

dotik, ki sta v obeh kompletih LEGO Mindstorms EV3. Senzor za zaznavo potrebuje kar močan 

kontakt z oviro, zato mu pogosto namestimo dodatni odbijač. V praksi največkrat uporabimo 

možnosti pritisnjen (angl. pressed) in spuščen (angl. released), medtem ko hitri pritisk in spust 

(angl. bumped) težko dosežemo med vožnjo brez vmesnega posega. Lahko pa ga dosežemo z 

zobatimi kolesi, katera se vrtijo in simulirajo naš dotik in spust. Z uporabo naprednejših ukazov 

(angl. Advanced) in matematičnih ukazov lahko simuliramo štetje pritiskov na enostaven in 

razumljiv način. 

 Daniele Benedettelli - The LEGO mindstorms EV3 Laboratory 

Priročnik avtorja Benedettellija obsega 436 strani in je primarno namenjena lastnikom 

komercialnega kompleta LEGO Mindstorms EV3.  

Na začetku, v prvem poglavju, je kratek opis in slikovno gradivo sestavnih delov kompleta. 

Knjiga je v angleškem jeziku, vendar primerna tudi za začetnike oz. samostojne mlajše 

uporabnike.  Na začetku pomembnejših poglavij je strip, ki pritegne k sestavljanju in hkrati 

služi kot motivacija pri delu. Opisuje namreč zgodbo fantka, ki mora zadane naloge rešiti s 

pomočjo sestavljanja in programiranja EV3 robota.  V drugem poglavju so po korakih 

predstavljeni različni modeli robota sesalnika. V tretjem poglavju se avtor posveti 

programiranju na kocki (angl. Brick Programming). 



 

19 

 

NAPOTKI ZA PROGRAMIRANJE NA KOCKI: Programiranje na kocki poteka s pomočjo 

diagrama poteka (angl. flowchart). Programsko okolje je sestavljeno iz treh pomembnih delov: 

zaporedje (angl. sequence), izbira ukazov (angl. choices) in zanka (angl. loop). Z natančnimi 

ukazi lahko robot uspešno izvede naša navodila in konča nalogo. Programiranje na kocki je v 

primerjavi s programiranjem z računalnikom v bolj okrnjeni obliki, ponuja manj možnosti, 

vendar se večina enostavnih in malce zahtevnejših projektov da uspešno realizirati tudi brez 

uporabe računalnika. Hkrati je to tudi elegantna rešitev za učilnice brez računalnikov, za uvod 

v programiranje in raziskovanje delovanja robota. V knjigi so predstavljeni vsi ukazi, ki so na 

voljo za programiranje na kocki. 

 

Slika 9. Primer programa na kocki (Benedettelli, 2013) 

V četrtem poglavju se osredotoči na zahtevnejše programiranje na kocki, poda tudi rešitve po 

korakih. V petem poglavju se osredotoči na EV3 programsko okolje. V šestem poglavju se 

osredotoči na IR senzor, s katerim upravljamo robot (če imamo komercialno različico programa 

ali dokupljen senzor). V sedmem poglavju se dotakne ukaznih blokov pod kategorijo Napredno 

(angl. Advanced) – z bloki lahko ustrezno posnemamo delovanje ukazov, kot so počakaj (angl. 

wait) ali pogojni stavek (angl. switch). V osmem  poglavju je opisana geometrija LEGO 

sestavnih delov, napotki za sestavljanje v bolj optimalne modele. Na primeru lego kock in logiki 

njihovih modelov razloži Pitagorov izrek in pojasni, kako ga lahko uporabimo pri gradnji. 

Stabilnost modela je odvisno od načina gradnje, tako od različnih palčk za povezovanje do 

povezovanja delov med seboj. Poglavje je slikovno razloženo, primerno za razred, služi kot del 

»priročnika« za učence.  

Deveto poglavje nas vodi skozi sestavljanje robota, imenovanega WATCHG00Z3. Sestavljen 

je iz delov komercialnega paketa, z edukacijsko verzijo bi se ga dalo sestaviti z nekaj dodatnimi 

deli, prilagoditvami. V desetem poglavju obrazloži delovanja predlaganega programa v 

programskem okolju EV3. Postopkovno razloži delovanje ukazov, pokaže, kako združimo 

zapisane ukaze v podprogram oz.  funkcijo z uporabo ukazov moji bloki (angl. MyBlock) in 

predstavi kako skrajšamo program v bolj berljivo verzijo.  

Enajsto poglavje je namenjeno načrtu sestavljanja modela avtomobila Sup3r Car. Dvanajsto 

poglavje je namenjeno programiranju omenjenega avtomobila. Na začetku poglavja opiše 

fizikalno ozadje premikanja, posveti se opisu koncepta spremenljivka.  Nadaljuje s konceptom 

delovanja seznama, uporabe switch ukaza z več izbirami, paralelnega izvajanja operacij. Med 

uporabnejše znanje vsekakor sodi znanje o resetiranju naših vhodnih parametrov in inicializaciji 

robota/programa. Trinajsto poglavje je namenjeno sestavljanju novega robota. 
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V štirinajstem poglavju opiše možnost, kako lahko generiramo naključna števila in kako 

shranjujemo in beremo podatke iz datoteke na računalniku prek ustreznega ukaza File Access. 

Petnajsto poglavje je namenjeno gradnji T-R2X-a, v šestnajstem poglavju sledi razlaga in 

prikaz kode.  Na tem mestu je poudarjen pomen vnaprejšnjega načrtovanja, risanja diagrama 

oz. operacij – skriti koncept v ozadju so končni avtomati. Posveti se logičnim operacijam z 

uporabo matematičnih blokov.  

 Gary Garber - Learning LEGO Mindstorms EV3 

Knjiga je odličen pripomoček za učitelja, predvsem tistega, ki že ima nekaj izkušenj. Vsebuje 

ogromno koristnih napotkov in zelo malo nepomembnih podatkov. Priporočamo ga v branje 

vsem učiteljem in izvajalcem, ni pa toliko primeren za začetnike ali mlajše uporabnike. 

Nekatere uporabne informacije iz priročnika so omenjene v zgornjem priročniku, tako da na 

tem mestu izpostavljamo tistega, ki ni bil omenjen v zgoraj naštetih knjigah.  

NAPOTKI ZA MEHANIČNI DIZAJN: Dizajn robota vpliva na hitrost gibanja. Včasih si 

želimo močnejši robota, predvsem če želimo, da premakne težak objekt, odrine drugega robota 

ali pa želimo, da se robot povzpne na klanec. Nikakor pa ne moremo hkrati povečati tako hitrosti 

kot tudi moči – o tem govori zakon o ohranitvi energije. Z deli lego kock lahko sestavimo  

enostavne naprave – prevesno tehtnico, prek katere se naučimo določenih fizikalnih zakonitosti, 

predvsem navor oz. dela z orodji, če izhajamo iz učnega načrta fizike. Na tak osnovni način 

spoznamo delovanje različnih zobatih koles in prenosov. Menimo, da je priročnik primeren 

predvsem za učitelje, ki si želijo realizirati projekte za medpredmetno povezovanje fizike, 

matematike, računalništva in/ali tehnike.  

 

Slika 10. Primer prevesne tehtnice in medpredmetnega povezovanja s fiziko (Garber, 2015) 
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 Yoshihito Isogawa - The LEGO MINDSTORMS EV3 Idea Book 

Priročnik ni namenjen branju, saj vsebuje 181 enostavnih projektov, ki so predstavljeni v sliki. 

Bolj je namenjen pridobivanju idej, kot pove že sam naslov priročnika. V prvem delu se 

osredotoči na osnovne mehanizme, kot so različna zobata kolesa, povezovanje delov v različne 

mehanizme. V drugem se osredotoči na različne modele vozil in vožnji brez uporabe gum. Nato 

so predstavljeni mehanizmi za sestavljanje rok, kril in drugih načinov gibanja, v zadnjem 

poglavju pa predstavi nekaj idej za uporabo barvnega senzorja, senzorja na dotik in uporabo 

tipk na inteligentni kocki EV3.  

Priročnik je primeren kot pripomoček v učilnici, namenjen učencem, da v njem najdejo rešitve 

za svoje zamisli, da projekt uspešno izvedejo. Učitelj ne more vedeti vsega, zato pa lahko 

ponudi vir informacij za samostojno iskanje rešitev. 

 Laurens Valk - LEGO Mindstorms EV3 Discovery Book 

Priročnik je odličen za začetne korake v svet LEGO Mindstorms robotov. Jasno razloži in 

grafično prikaže možnosti, ki jih ponujajo posamezni ukazi. Opremljen je z nekaj modeli za 

sestavljanje, ki jih je možno sestaviti z deli komercialnega paketa. Opremljen je z izzivi za 

programiranje, ki spodbujajo bralca k aktivni uporabi robota. 

 

Slika 11. Primer izziva (Valk, 2014) 

Izziv na sliki 9 je srednje težaven in časovno zahtevnejši. Učenec mora napisati ustrezen 

program, ki simulira ples robota. Od učenca tako zahteva paralelno izvajanje dogodkov z 

ustreznimi ukazi in uporabo zanke. Poljubno se zahtevnost programa zvišuje, odvisno od idej 

in želja posameznika. 

Izzivi so uporabni za učitelja, saj lahko zahtevnejše, naprednejše učence zaposli z dodatnimi 

nalogami, ki so nadgradnja osnovnega znanja. Na tak način učitelj diferencira potek pouka, saj 

je za vsak izziv zapisana težavnost in časovna zahtevnost. V prvem delu priročnika se posveti 

osnovnemu gibanju z uporabo blokov za premikanje. V drugem delu priročnika se posveti 

projektom, ki uporabljajo senzorje za zaznavanje sveta. Priloženi in opisani programi so 
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enostavni in nazorno razloženi. Lahko jih uporabimo kot izhodišče letnega učnega načrta in za 

izdelavo delovnih listov. Za učence, ki so bolj vešči angleščine, je to odlična knjiga za 

samostojno delo v začetku ustvarjanja ali osvežitvi znanja. V tretjem delu se avtor osredotoči 

na tehnike sestavljanja robota. V četrtem delu razloži uporabo ukazov za senzorje, ki so v 

programskem okolju EV3 označeni pod rumeno barvo, opiše ukaze matematičnih blokov, ki so 

obarvani z rdečo barvo. Razložena sta koncepta spremenljivka in konstanta. 

V nadaljevanju sledi opis kreiranja iger, katerega grafika se prikazuje na inteligentni kocki. V 

zadnjih dveh poglavij predstavi dva načrta za sestavljanje robotske roke in robota, ki posnema 

človekovo gibanje. Priložena in delno razložena je programska koda, ki pa je izvedljiva pri 

zahtevnejših učencih, ki že imajo predznanje programiranja z LEGO Mindstorms EV3. 

 Eun Jung Park – Exploring LEGO Mindstorms EV3 

Priročnik je napisan razumljivo, toda po našem osebnem mnenju ga ne priporočamo učiteljem, 

ki vpeljujejo LEGO Mindstorms v razred. Vsebuje nekaj splošnih napotkov za sestavljanje in 

poda primer sestavljanja različnih projektov z uporabo komercialnega paketa Mindstorms EV3. 

 Mark Bell in James Floyd Kelly – LEGO MINDSTORMS EV3: The Mayan 

Adventure 

Po našem osebnem mnenju je priročnik primeren za uporabnika, ki se ljubiteljsko ukvarja s 

programiranjem LEGO Mindstorms robotov.  

 Mark Rollins – Beginning LEGO Mindstorms EV3 

Menimo, da je ta priročnik namenjen začetnikom, vendar didaktično ne najbolj dovršen. Morda 

je primeren za osvežitev znanja ter za uporabnike srednje generacije. Prevladuje naštevanje 

sestavnih delov, funkcionalnosti, opisuje osnovne korake ter poda nekaj modelov vozil.  
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5 METODOLOGIJA 

5.1 Namen raziskave 

Glavni cilj diplomskega dela je ugotoviti, v kolikšni meri se LEGO Mindstorms roboti že 

uporabljajo v slovenskih osnovnih šolah in kaj kažejo dosedanje izkušnje učiteljev, ki poučujejo 

računalništvo s pomočjo robotov LEGO Mindstorms EV3 (in predhodniki modela EV3). S 

pomočjo vprašalnika smo zbrali mnenja učiteljev o uporabnosti in uspešnosti poučevanja z 

roboti ter pridobili njihova mnenja o uporabnosti robotov kot učnega pripomočka pri 

poučevanja fizičnega računalništva v slovenskem osnovnošolskem sistemu. 

5.2 Zbiranje podatkov in merski instrument 

Zbranih podatkov o uporabi LEGO Mindstorms v osnovnih šolah nismo zasledili, zato smo 

podatke pridobili preko osebnega stika z nekaterimi šolami in internetnih virov tistih šol, ki že 

aktivno spodbujajo razvijanje računalniškega mišljenja z uporabo izbranega robota. V pomoč 

so nam bile spletne strani slovenskih organizatorjev tekmovanj na področju programiranja in 

robotike.  

Vprašalnik je bil sestavljen iz treh sklopov, prvi sklop je bil namenjen ugotavljanju vzorca 

anketiranih oseb. 

Drugi sklop vprašanj se je nanašal na osebno izkušnjo poučevanja z LEGO Mindstorms roboti. 

Pet vprašanj je bilo odprtega tipa, ostalih pet je bilo izbirnega tipa z možnostjo podajanja 

svojega odgovora. Zanimalo nas je, čemu učitelji pri poučevanju z roboti dajejo poudarek, 

katere literature se poslužujejo pri pripravi učnih gradiv in lastnem učenju, v katerih razredih 

poučujejo z roboti in katere računalniške kompetence pri tem razvijajo učenci. Sledila so 

vprašanja o uporabi blokovnega ali tekstovnega programiranja in o njihovem načinu preverjanja 

in ocenjevanja znanja z uporabo LEGO Mindstorms robotov, o težavah učencev pri uporabi 

robotov in snovanju njihovih končnih izdelkov. Sklop je bil zaključen z oceno učiteljeve lastne 

kompetence na področju poučevanja z roboti.  

Tretji sklop je bil namenjen zbiranju mnenj o uporabnosti robotov kot učnega pripomočka. Pet 

vprašanj je bilo odprtega tipa, dve vprašanji pa izbirnega tipa. Zanimalo nas je, kje so se učitelji 

prvič srečali z LEGO Mindstorms roboti, kako so se naučili njihove uporabe in koliko časa so 

potrebovali za usvojitev znanja dela s  programsko opremo za manipulacijo robotov. Zbrali smo 

mnenja o uporabnosti robotov kot učnega pripomočka in vprašali, ali je znanje, ki ga učenci 

usvojijo z uporabo LEGO Mindstorms robotov, po njihovem mnenju uporabno za vse učence 

ali zgolj za specifično populacijo učencev. Povprašali smo tudi o drugih učnih pripomočkih za 

poučevanje fizičnega računalništva, ki so po njihovem mnenju in/ali izkušnjah primerni in 

uporabni.  
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Vprašalnik je vseboval vprašanja odprtega tipa, kjer nismo želeli omejevati širine odgovorov, 

cilj je bil  pridobiti čim več informacij o izkušnjah učiteljev in pridobiti vpogled v obstoječe 

stanje poučevanja z LEGO Mindstorms roboti v praksi. Anketiranje je bilo anonimno in je 

potekalo s pomočjo spletne storitve Google Forms.  

5.3 Raziskovalna vprašanja  

Na podlagi ciljev diplomskega dela smo oblikovali naslednja raziskovalna vprašanja:  

RV1:  Kako učitelji računalništva in tisti, ki poučujejo računalništvo, ocenjujejo svoje 

kompetence na področju poučevanja z uporabo LEGO Mindstorms EV3 robotov? 

RV2: Katerim učnim smernicam sledijo učitelji pri poučevanju fizičnega računalništva z 

uporabo LEGO Mindstorms EV3 in katere učne pripomočke in gradiva pri tem uporabljajo? 

RV3: V kolikšni meri lahko po mnenju učiteljev z uporabo LEGO Mindstorms EV3 robotov 

pri učencih uresničujemo in udejanjamo učne cilje programiranja pri računalniških predmetih 

v osnovni šoli? 

5.4 Predstavitev vzorca 

Sestavili smo vprašalnik, ki je bil poslan več kot petdesetim šolam, odzvalo se je 12 učiteljev 

različnih šol, ki so odgovorili na 24 vprašanj, razdeljenih v 3 sklope, pri katerem prvi sklop 

služi za določanje vzorca.   

Vprašalnik je bil namenjen izključno učiteljem osnovnih šol, ki pri pedagoškem procesu 

uporabljajo LEGO Mindstorms robote. Zbrali smo podatke o spolu in izobrazbi učiteljev ter 

predmetih, ki jih poučujejo. Zbrali smo tudi informacije o tem,  koliko let že uporabljajo robote 

kot učni pripomoček pri svojem poučevanju in katero različico LEGO Mindstorms robotov 

imajo na šoli, pri katerih predmetih jih uporabljajo in katerih tekmovanj se udeležujejo.  
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VPRAŠANJE: Spol? 

Na vprašanje o spolu je odgovorilo vseh 12 oseb iz vzorca, od tega 8 (f = 66,66 %) učiteljev  

moškega in 4 (f = 33,33 %) ženskega spola.  

 

VPRAŠANJE: Stopnja in smer izobrazbe? 

Vprašanje je bilo odprtega tipa. Na vprašanje o stopnji in smeri izobrazbe je v celoti odgovorilo 

11 oseb vzorca, en odgovor je bil polovično izpolnjen. Univerzitetno smer dvopredmetni učitelj 

z vezavami predstavlja 10 anketiranih oseb: smer fizika in tehnika (Fiz -Teh)  predstavljajo štiri 

(f = 36,36 %)  anketirane osebe, tri (f =27,27 %) osebe so učitelji računalništva in matematike 

(Rač-Mat), učitelj matematike in tehnike (Mat-Teh), računalništva in tehnike (Rač-Teh),ter 

kemije in biologije (Kem-Bio) so bili navedeni po enkrat. Ena (f = 9,09 %) oseba ima končano 

višjo pedagoško izobrazbe smeri matematika in tehnika.  
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VPRAŠANJE: Predmeti, ki jih poučujete? 

Na vprašanje je odgovorilo 12 učiteljev. Med obvezne predmete, ki jih poučujejo, spadajo 

fizika, tehnika in tehnologija, matematika, kemija, naravoslovje in biologija. Med neobvezne 

izbirne predmete ki jih poučujejo pa so navedli računalništvo, robotiko v tehniki, astronomijo, 

poskuse v kemiji, zgodnje poučevanje programiranja, elektroniko z robotiko, obdelavo gradiv: 

les in obdelavo gradiv: kovine. 

VPRAŠANJE: Koliko let že uporabljate LEGO Mindstsorms robote? 

 

Na vprašanje je odgovorilo 12 oseb. Dva učitelja (f = 12,50 %) uporablja robote 2 leti, trije  (f 

= 25,00 %) jih uporabljajo 3 leta, trije (f = 25,00 %) jih uporabljajo 4 leta, dva (f = 12,50 %) jih 

uporabljata 5 let in eden (f = 8,33 %) jih uporablja 7 let. Ena (f = 8,33 %) oseba je navedla, da 

jih uporablja 5 do 10 let, navedena je pod kategorijo več kot 7 let.  

 

 

  

0

1

2

3

4

2 3 4 5 7 več kot 7 let

Število let uporabe

število učiteljev



 

27 

 

VPRAŠANJE: Katero različico robotov LEGO Mindstorms uporabljate? 

Na vprašanje je odgovorilo 12 učiteljev. LEGO Mindstorms NXT in LEGO Mindstorms NXT 

2.0 ne uporablja nobena anketirana oseba. Po dva (16,66%) uporabljata LEGO Mindstorms 

NXT Educational in LEGO Mindstorms EV3 Home Edition, vseh 12 (100%) vprašanih pa ima 

vsaj en komplet LEGO Mindstorms EV3 Educational. 

 
 

 

VPRAŠANJE: Pri katerih predmetih (redni, izbirni, interesne dejavnosti) uporabljate 

LEGO Mindstorms robote? 

 

Na vprašanje je odgovorilo 12 oseb. Večina jih uporablja pri interesnih dejavnostih (Zgodnje 

poučevanje računalništva) in izbirnih predmetih (Robotika v tehniki) in pri urah, kjer učence 

pripravljajo na tekmovanja First LEGO League, Robosled in Spirit. Ena oseba je navedla, da 

robote uporablja pri izvajanju tehniških dni in vikenda nadarjenih učencev.  

  

VPRAŠANJE: Ali se udeležujete tekmovanj z  LEGO Mindstorms roboti, katerih? 

Na vprašanje je odgovorilo 12 učiteljev, od tega se jih 11 udeležuje tekmovanja First LEGO 

League (FLL), dva se ali sta se udeleževala tekmovanja Robosled, ena oseba pa se udeležuje 

tekmovanja Robobum.  
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6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

V tem poglavju smo opisali odgovore anketirancev drugega in tretjega sklopa vprašalnika, ki 

sta se nanašala na učiteljeve osebne izkušnje poučevanja z LEGO Mindstorms roboti v osnovni 

šoli, predstavili smo tudi mnenje učiteljev o smotrnosti uporabe  robotov kot učnega 

pripomočka. 

6.1 Sklop vprašanj o izkušnji uporabe  

VPRAŠANJE (1): Na katere stvari dajete poudarek pri uporabi robotov? (Sestavljanje, 

programiranje, kreiranje, …) 

Na vprašanje je odgovorilo 12 vprašanih. Pet učiteljev (f = 41,66 %) daje poudarek na 

sestavljanje in programiranje, en učitelj (f = 8,33 %) le programiranju, prav tako en učitelj (f = 

8,33 %) daje poudarek na kreiranje. Pet (f = 41,66 %) oseb je navedlo, da se posvetijo vsem 

trem naštetim poudarkom.  

 

Ena vprašana oseba je poudarila, da čeprav sama daje poudarek programiranju in sestavljanju 

so nekateri posamezniki v razredu zelo izvirni in želijo več pozornosti nameniti konstrukciji in 

mehanskim prenosom. Prav tako je en učitelj izpostavil, da pusti učencem, da se sami odločijo 

čemu bodo dali več poudarka.  

Ena oseba je podala izčrpen odgovor, iz katerega razberemo, da z uporabo LEGO Mindstorms 

robotov lahko razvijamo veliko več od naštetega: »FLL zahteva ogromno veščin, tako da jih 

razporedimo na dele. Veliko delamo na sestavljanju in razvijanju univerzalnega robota, ki lahko 

prenaša različne ročice. Neprestano razvijamo programsko kodo in poskušamo izboljševati 
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vožnjo po poligonu. Razvijamo kritično mišljenje, raziskujemo različna področja uporabe 

robotike, učimo se sodelovanja v skupini, upoštevamo vrednote,...« 

Odgovori na prvo vprašanje kažejo na to, da nekateri učitelji spodbujajo bolj sestavljanje in 

programiranje, nekateri pa dajejo poleg tega poudarek tudi kreiranju in s tem spodbujajo 

kreativnost učencev pri njihovem delu.  

VPRAŠANJE (2) : Katerih virov se poslužujete pri pridobivanju novih znanj in idej za 

poučevanje z LEGO Mindstorms? 

Na vprašanje je odgovorilo 12 vprašanih. Osem (f = 66,67 %)  vprašanih se za pridobivanje 

novih znanj poslužuje internetnih virov, predvsem Youtube vodičev. Nekateri izhajajo  tudi iz 

življenjskih situacij in problemov, navedeni odgovori pa kažejo na uporabo LEGO Mindstorms 

priročnikov v angleškem jeziku ter zapise iz izobraževanj. 

Za drugo vprašanje smo predpostavljali, da se jih večina poslužuje internetnih virov, predvsem 

Youtube kanala. Podali smo tudi možnost, da zapišejo katerih konkretnih virov se poslužujejo, 

vendar nihče ni podal konkretnega odgovora.  

 

VPRAŠANJE (3) : V katerih razredih poučujete z LEGO Mindstorms? 

Na vprašanje je odgovorilo 12 anektiranih oseb. Tri  osebe uporabljajo robota v četrtem razredu, 

sedem jih uporablja v 5 razredu, devet oseb v šestem razredu, prav tako devet  oseb v devetem 

razredu. V sedmem in osmem razredu jih uporablja 11  vprašanih. 
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Predpostavljali smo, da jih večina robote uporablja v tretji triadi, vendar rezultati kažejo na 

pogosto uporabo že v drugi triadi (N= 10), kar je zelo spodbudno za bodoči razvoj računalništva 

in računalniških konceptov že v zgodnjih letih.  

VPRAŠANJE (4) : Katere računalniške kompetence razvijate pri učencih z uporabo 

LEGO Mindstorms? 

Izpostavili smo pet računalniških kompetenc: razumevanje računalniških sistemov, formulacija 

problemov, organiziranje in analiza podatkov, algoritmično razmišljanje, učinkovitost in 

uspešnost dela.  

Odgovorilo je 12 oseb. Po devet (f = 75,0 %) oseb daje poudarek razumevanju računalniških 

sistemov, formulaciji problemov, algoritmičnemu razmišljanju ter učinkovitosti in uspešnosti. 

Štiri (f = 33,3 %) osebe razvijajo tudi organizacijo in analizo podatkov.  

 

Zanimalo nas je v kolikšni meri je mogoče z uporabo LEGO Mindstorms roboti spodbujati 

razvoj računalniških kompetenc. Učitelji so mnenja, da je razvoj računalniških kompetenc 

povsem mogoč.  

VPRAŠANJE (5) : Uporabljate blokovno ali tekstovno programiranje? 

Vseh 12 (f = 100 %), ki so odgovorili na vprašanje, uporablja blokovno programiranje. Ker pa 

je mogoče na LEGO Mindstorms robote naložiti tudi druge programske jezike (ki sicer niso 

uradno izdani  s strani podjetja LEGO), nas je zanimalo, če jih kdo od vprašanih uporablja.  

Odgovori kažejo na uporabo blokovnega programiranja, ki se ga spodbuja v osnovnih šolah, 

saj je tak način programiranja lažji in razumljivejši za uporabo. Kot eno izmed alternativnih 

možnosti blokovnemu programiranju naj omenimo tekstovni jezik Small Basic podjetja 
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Microsoft, ki je združljiv s LEGO Mindstorms roboti. Na spletni strani www.ev3basic.com so 

dostopna tako navodila namestitve, priročnik za osnovno uporabo kot tudi nekaj nalog za 

programiranje gibanja robota. Kot še dve možni alternativi omenjamo še programski jezik 

ROBOTC in Python.  

VPRAŠANJE (6) : Kako poteka ocenjevanje nalog z uporabo LEGO Mindstorms? 

Na vprašanje je odgovorilo 12 učiteljev. Štirje učitelji so navedli, da nalog sploh ne ocenjujejo. 

Nekateri učitelji zastavijo projektno nalogo, ki jo mora učenec z robotom opraviti, ocenjujejo 

tudi inovativnost in zanesljivost programa, razlaganje programa. Nekateri (N=4) se tudi 

poslužujejo reševanja nalog na poligonu in reševanju izzivov. 

Ena oseba je konkretneje podala informacijo o ocenjevanju projektnega dela. Za projektno 

nalogo morajo učenci sprogramirati robota za vožnjo skozi poligon. Na poti se mora robot z 

uporabo ultrazvočnega senzorja ustaviti pred oviro. Z uporabo žiroskopa se mora obrniti v 

pravo smer in se zapeljati do označene črte, kjer se s pomočjo svetlobnega senzorja ustavi. 

Učenci morajo izdelati robotsko roko, s katero na poti poberejo določen objekt. Nato mora robot 

slediti črti do cilja, kjer odloži prej pobrani objekt. Pri ocenjevanju  učitelj ocenjuje po 

naslednjih elementih kriterija: kakovost in izvirnost izdelave robotske roke, pravilna in delujoča 

povezava motorjev in senzorjev, jasnost, preglednost in enostavnost programa. Pomemben 

kriterij ocenjevanja je tudi samostojnost pri delu.  

Vprašanje je bilo odprtega tipa, vendar se večina ni odločila za podroben odgovor. Iz prejetih 

odgovorov lahko zaključimo, da večina ocenjuje programerski del, medtem ko sestavljanje in 

kreiranje samega robota ni del ocenjevanja. Pogrešali smo tudi kakšen zapis več o samostojnem 

delu in kreativnih izdelkih učencev.  

VPRAŠANJE (7) : Na kakšne težave so učenci naleteli pri uporabi LEGO Mindstorms 

robotov? 

Na vprašanje je odgovorilo 11 oseb, med seboj so si odgovori različni. Štirje učitelji (N=4) so 

izpostavili, da začetno navdušenje hitro splahni, prav tako vztrajnost in osredotočenost učencev. 

Dva učitelja (N=2) sta navedla tudi slabo razvito algoritmično razmišljanje pri učencih.  

 Posamezne težave, na katere so naleteli, so: 

- Slaba strojna oprema, saj šolski računalnik večkrat zmrzne pri daljšem blokovnem 

programiranju,  

- Različna hitrost reševanja nalog med učenci,  

- Pomankanje domišljije oz. izražanja njihove kreativnosti,  

- Učenci ne najdejo napak, če kaj ne deluje, 

- Premalo časa imajo za delo, če je na voljo le ena šolska ura na teden, 

- Nesamostojnost pri delu in slabe raziskovalne veščine, 

- Daljši programi postanejo nepregledni. 

http://www.ev3basic.com/
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Iz osebnih izkušenj poučevanja z LEGO Mindstorms roboti smo predvidevali kar nekaj 

morebitnih težav. Potrdile so se naše ugotovitve na podlagi izkušenj o začetnem navdušenju in 

predvsem nesamostojnosti ter pomanjkanje lastnih idej za realizacijo, saj se jih večina raje drži 

preverjenih navodil za sestavljanje kot pa lastnemu raziskovanju.  

Sama tega ne bi pripisala Mindstorms robotom, ampak bi vzroke temu pripisala ustaljeni praksi 

šolskega dela in urnika. Ko se učenci pri eni uri na teden (morda dveh) srečajo s takšnim, 

drugačnim načinom poučevanja, potrebujejo veliko več časa da se privadijo in sprostijo. Šele 

ko vedo, da je to prostor, kjer je dovoljeno in celo zaželeno delati po strategiji poskusov in 

napak, lahko od njih pričakujemo inovativne, ustvarjalne ideje in zagnanost za delo. 

VPRAŠANJE (8) : Kakšni so končni izdelki učencev ob zaključku predmeta? (Primer: 

gibljiv robot s senzorji, ki izvaja neko opravilo) 

Na vprašanje je odgovorilo 12 oseb. Končni izdelki učencev so si med seboj podobni- gibljiv 

robot s določenimi senzorji, kot na primer: robotska roka, avtonomni avtobus, obračalec 

Rubikove kocke, dodatki za oblačila,  različna vozila. Učitelji dajejo poudarek tudi uporabi 

senzorjev, kot na primer: vožnja ob črti, pravočasno ustavljanje, obračanje za ustrezni kot, 

zaznavanje barv, premikanje objektov.  

Vprašanje je bilo odprtega tipa, vendar večina ni izkoristila možnosti daljšega odgovora. Večina 

se jih osredotoča na programiranje vozila in sestavo osnovnih programov, ki so predstavljeni 

že znotraj programskega okolja EV3. 

Odgovori na osmo vprašanje se skladajo z našo predpostavko, da se učitelji držijo ustaljenih, 

»predpisanih« nalog, ki jih že samo programsko okolje EV3 ponudi kot uvod v uporabo 

robotov. Zaradi pomanjkljive literature v slovenščini in malo številčnih daljših izobraževanj za 

učitelje se rezultati skladajo s pričakovanimi.  
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VPRAŠANJE (9) : Kako ocenjujete svoje kompetence na področju poučevanja z uporabo 

LEGO Mindstorms robotov? 

Odgovorilo je 12 oseb. Svojo oceno so podali na 5 stopenjski lestvici, kjer je ocena 5 najvišja 

možna ocena. Pet (f = 41,66 %) učiteljev svoje kompetence ocenjuje z oceno 3, šest (f = 50 %) 

jih ocenjuje z oceno 4, en (f = 8,33 %) učitelj pa z oceno 5. 

 

VPRAŠANJE (10) : Katere oblike dela spodbujate z uporabo LEGO Mindstorms 

robotov? 

Na vprašanje je dogovorilo 12 učiteljev. Samostojno delo spodbuja polovica vprašanih, 10 

učiteljev spodbuja delo v parih, 9 učiteljev pa skupinsko delo. Večina (N= 9) se poslužuje 

mešanih oblik dela, tako da med seboj menjavajo tako samostojno delo, kot tudi delo v paru in 

skupinsko delo.  

Deseto vprašanje preverja v kolikšni meri učitelji spodbujajo skupinsko delo in sodelovalno 

učenje, ki sta eni izmed ključnih idej LEGO robotike in se hkrati kažeta kot pedagoška 

pristopa, ki se trenutno razvijata. Na podlagi odgovorov učiteljev je razvidno, da izvajajo 

različne kombinacije oblik dela, tudi samostojnega.  
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6.2 Sklop vprašanj – mnenje o uporabnosti 

VPRAŠANJE (11) : Kje ste se prvič srečali z LEGO Mindstorms roboti? 

Na vprašanje je odgovorilo 12 učiteljev. Štirje učitelji so se prvič srečale z roboti pri First LEGO 

League, dva učitelja sta se z njimi srečala na šoli, ostali pa preko interneta ali fakultete.  

VPRAŠANJE (12) : Kako ste se naučili uporabe LEGO Mindstorms robotov? 

Na vprašanje je odgovorilo 12 oseb, sedem  od njih se jih je udeležilo seminarja oziroma 

delavnic, sedem se jih je izobraževalo preko video kanalov, dve osebi sta se naučili sami, brez 

dodatnih virov, eno izmed oseb pa je navdušil kolega.  

Pri dvanajstem vprašanju nas je zanimalo na kakšen način so se naučili uporabe, saj je LEGO 

Mindstorms robot namenjen samostojnemu delu, vključuje pa tudi nekaj vodenih izzivov. Na 

internetu je veliko strani povezanih s sestavljanjem in programiranjem, vendar pa večina njih 

že zahteva predznanje uporabe.  

VPRAŠANJE (13) : Koliko časa ste potrebovali, da ste usvojili delo v LEGO Mindstorms 

okolju in raziskali njegove možnosti uporabe ? 

Na vprašanje je odgovorilo 12 oseb. Za osnovno rabo okolja LEGO Mindstorms so učitelji 

potrebovali v povprečju en teden do enega meseca, vendar so štirje učitelji navedli, da se še 

vedno učijo, saj se vedno pojavi kaj novega.  

Pričakovali smo odgovore v okviru od enega meseca do pol leta za osnove, kar se je izkazalo 

za pravilno sklepanje. Zelo spodbudna je tudi informacija, da je nekaj učiteljev podalo 

informacijo o konstantnem učenju, saj to kaže da opisan robot ni le igrača za eno šolsko leto, 

vendar je uporabljen kot učni pripomoček, pri katerem težko zmanjka idej za nove izzive in 

nove projekte. 
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VPRAŠANJE (14) : Ali je po vašem mnenju poznavanje takšnega orodja pomembna 

kompetenca bodočega učitelja ? 

Na vprašanje je odgovorilo 12 oseb. Dva (f = 16,66 %) ocenjujeta da je poznavanje takšnega 

orodja srednja pomembna kompetenca bodočega učitelja, 5 (f = 41,66 %) jih ocenjuje kot 

pomembno in 5 (f = 41,66 %) oseb je mnenja, da so to zelo pomembne kompetence. 

 

Odgovori kažejo na to, da večina učiteljev poznavanju takšnega orodja pripisuje kar visoko 

vrednost v obliki kompetence bodočih učiteljev. Tu vidimo potencialno možnost razvijanja 

študija računalniškega oddelka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani v smer fizičnega 

računalništva in s tem tudi boljšo kompetentnost bodočih učiteljev računalništva in drugih 

predmetov. 

 

VPRAŠANJE (15) : Pri katerih predmetih se vam zdijo LEGO Mindstorms roboti 

uporabni in zakaj? 

Na vprašanje je odgovorilo 12 oseb. Vprašani so mnenja, da so LEGO Mindstorms roboti 

uporabni pri pouku fizike, tehnike, matematike, naravoslovja in kemije, ter pri izbirnih 

predmetih računalništva, robotike v tehniki in astronomije.  

Omenjeni roboti zaradi preproste uporabe predstavljajo neuničljivo zbirko, s katero 

spodbujamo razvoj računalniškega učenja, programiranja, logike, fine motorike, prostorske 

predstave, konstrukcije in prikaz kako od ideje pridemo do izdelka. Veliko vsebin se navezuje 

na naravoslovne predmete, tako da lahko z njimi prikažemo različne vsakodnevne pojave. 
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VPRAŠANJE (16) : Ali je to uporabno znanje za vse učence ali za tiste, ki imajo interes? 

Zakaj? 

Na vprašanje je odgovorilo 12 oseb, vse so mnenja, da je znanje, pridobljeno uporabo robotov 

uporabno za vse, saj se znanje  iz področja programiranja in robotike ter algoritmičnega 

mišljenja zahteva in pričakuje na vse več delovnih mestih. Na zelo slikovit način učenci 

spoznajo, kako deluje svet v katerem živimo. Učitelji poudarjajo, da je pri učencih pomembno 

spodbujanje interesa, saj jih je drugače težko motivirati za aktivno delo, ki zahteva spretnostni 

in delovne navade. LEGO Mindstorms robota vidijo kot enostaven, zabaven pripomoček, ki 

daje odziv na programsko kodo, motivira in učencu približa svet programskih manipulacij.  

VPRAŠANJE (17) : Kateri drugi pripomoček se vam zdi primeren za poučevanje 

fizičnega računalništva? 

Na vprašanje je odgovorilo 12 oseb. Kot druge pripomočke za poučevanje fizičnega 

računalništva se jim  zdijo primerni  tudi Fishertechnik roboti, Arduino kompleti, Raspberry Pi, 

3D tiskalniki in Micro:bit. Ravno za slednjega so mnenja, da je zaradi cenovne dostopnosti in 

priključitve različnih senzorjev ter enostavne uporabe primeren pripomoček za poučevanje 

predmetov iz področja tehnike in tehnologije ter računalništva. 

Zadnje vprašanje smo zastavili z namenom, da pridobimo mnenje učiteljev tudi o drugih 

primernih pripomočkih za poučevanja fizičnega računalništva, saj se zavedamo, da je za 

nekatere šole nakup LEGO opreme precejšen finančni zalogaj. Micro:bit se čedalje bolj kažejo 

kot odličen pripomoček, ki ga je leta 2016 razvila neprofitna organizacija The Micro:bit 

Educational Foundation, za izobraževalne namene poučevanja računalništva v Veliki Britaniji.   
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6.3 Analiza odgovorov na raziskovalna vprašanja 

- Kako učitelji računalništva ocenjujejo svoje kompetence na področju poučevanja z 

uporabo LEGO Mindstorms EV3 robotov? 

Po rezultatih ankete ugotavljamo, da učitelji z manj izkušnjami ocenjujejo svoje kompetence 

zelo visoko, tisti, ki so že več let v stiku z LEGO Mindstorms roboti, so bolj samokritični.  

Rezultati vprašalnika so pokazali, da učitelji, ki LEGO Mindstorms robote uporabljajo že dolgo 

časa (več kot pet let), svoje kompetence ocenjujejo nižje kot tisti učitelji, ki robote uporabljajo 

manj kot 5 let. Vprašani učitelji so enotnega mnenja, da je poznavanje takšnega orodja 

pomembna, če ne že nujna kompetenca bodočega učitelja. 

- Katerim učnim smernicam in literaturi sledijo učitelji pri poučevanju fizičnega 

računalništva z uporabo LEGO Mindstorms EV3? 

Vprašani učitelji se pri pripravi učne ure v večji meri poslužujejo Youtube repozotorijem 

videoposnetkov in določene literature s področja LEGO Mindstorms robotov. Nekaj tiskane 

literature smo opisali v četrtem poglavju.  

Rezultati kažejo, da se učitelji največkrat poslužujejo dela v skupini in projektno zastavljenih 

nalog. Glede na opise končnih projektov ugotavljamo, da jih večina uporablja sestavljen model 

avtomobila s senzorji. Nekateri učitelji so bolj inovativni in sestavljajo naloge iz vsakdanjega 

življenja. Učitelji so na vprašanje o težavah učencev navedli pomanjkanje časa, predvsem za 

sestavljanje robota, zato jim posvečajo manj pozornosti. Razlog za tako stanje pripisujemo 

časovni zahtevnosti konstrukcij v literaturi. Literature, ki bi ustrezala slovenskemu šolskemu 

sistemu in organizaciji pouka, je zelo malo. Uradni zastopnik Legama ponuja iz angleščine 

preveden priročnik za učitelja.  

- V kolikšni meri lahko učitelj z uporabo LEGO Mindstorms EV3 robotov pri učencih 

uresničuje in udejanja učne cilje programiranja pri računalniških predmetih v osnovni šoli? 

Na podlagi ankete sklepamo, da učitelji v večji meri uresničujejo in udejanjajo učne cilje 

programiranja pri računalniških predmetih. Nekateri učitelji robote uporabljajo pri izbirnih 

dejavnostih ali pripravah na tekmovanje, kjer so učni cilji veliko bolj splošni, saj učenec izbere 

predmete glede na lastni interes.  

Odgovori učiteljev kažejo na pomembnost razvijanja računalniškega mišljenja in konceptov 

fizičnega računalništva za vse učence. Po njihovem mnenju bodo delovna mesta v prihodnje 

zahtevala osnovno znanje programiranja, računalniško mišljenje pa mlademu človeku omogoča 

drugačen pogled na delovanje sveta okoli nas.  
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7 ZAKLJUČEK 

Razvoj računalniškega mišljenja je pomembna veščina vsakega, ki si želi uspešno delovati v 

svetu, kjer smo obkroženi s tehnologijo. Računalništvo in tehnologija ter z njima povezana 

robotika nam v veliki meri olajšajo način življenja, odpirajo nove karierne možnosti in prostor 

za ustvarjanje novih idej.  

Fizično računalništvo, kot ga opisujemo v diplomskem delu, spodbuja razvoj računalniškega 

mišljenja, hkrati pa virtualni svet programiranja prenese v resnični svet, kjer z opazovanjem 

ugotavljamo pravilnost delovanja napisane programske kode. Učenci se v nekaterih slovenskih 

osnovnih šolah že srečujejo z različnimi roboti in učnimi pripomočki, ki spadajo v to kategorijo, 

med njimi je tudi naš izbrani LEGO Mindstorms robot.  

Pred časom sem se med delom na projektu spoznala z omenjenimi roboti. Zanimal me je 

predvsem didaktični vidik tega učnega pripomočka, zato smo skozi diplomsko nalogo 

analizirali nekaj aktualne literature s področja LEGO Mindstorms EV3 robotov, ki so trenutno 

najnovejša različica te serije robotov. Opisali smo izbrane priročnike na podlagi napotkov in 

idej, ki so po našem mnenju lahko v pomoč učitelju. Vsebino izbranih priročnikov  smo zapisali 

z namenom, da predstavimo bazo informacij, ki naj bi bila v pomoč učiteljem na začetku 

njihove poti poučevanja fizičnega računalništva z LEGO Mindstorms roboti.  

 Zanimala so nas stališča učiteljev računalništva o uporabi omenjenega pripomočka in njihove 

izkušnje s področja poučevanja. Predstavili smo rezultate vprašalnika, ki ga je izpolnilo 

dvanajst učiteljev različnih osnovnih šol, ki pri pouku že uporabljajo LEGO Mindstorms robote. 

Rezultati kažejo na to, da se v veliki meri uporabljajo pri interesnih dejavnostih, izbirnih 

predmetih s področja tehnike in pri urah, kjer se pripravljajo na tekmovanje, največkrat First 

Lego League, ne pa toliko pri urah izbirnega predmeta s področja računalništva. Učitelji so 

izpostavili pomembnost veščin in znanja, ki jih učenci pridobijo z uporabo LEGO Mindstorms 

robotov, in našteli nekaj težav učencev pri uporabi tega učnega pripomočka. Na podlagi 

odgovorov smo ugotovili, da vprašani učitelji svoje kompetence na področju uporabe robotov 

ocenjujejo kot dobre oz. prav dobre. Dodatno gradivo za izobraževanje in ideje poiščejo na 

internetu, predvsem na Youtube kanalu. Vsi vprašani menijo, da je LEGO Mindstorms roboto 

ustrezen pripomoček za dosego učnih ciljev programiranja pri računalniških predmetih.  

Kot bodoča učiteljica fizike in računalništva vidim LEGO Mindstorms robote kot odličen 

pripomoček pri beleženju fizikalnih meritev, količin in pri sestavljanju poskusov. V prihodnje 

bi rada bolj podrobno spoznala uporabo robotov pri medpredmetnem poučevanju z ciljem, da 

bodo rezultati raziskovanja pripomogla učiteljem in pedagoškim delavcem uspešno uporabo 

LEGO Mindstorms robotov v osnovni šoli.  
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