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ZAHVALA 

Pravijo, da se motivacija za učenje začne s problemom. Sama menim, da poleg 

problema potrebujemo še »navijače«, ki ohranjajo motivacijo, tudi ko sami ne 

vidimo končnega cilja. Pri pisanju diplomskega dela bi se tako rada zahvalila 

vsem, ki so navijali zame.   
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soorganizirala delavnico v empiričnem delu. Zahvaljujem se tudi vsem 
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poučno. Za omogočeno izvedbo empiričnega dela bi se rada zahvalila tudi 

gospe Vesni Alič in njenim učencem iz skupine Super junaki, ki so sodelovali pri 

pilotni raziskavi. 

Nazadnje pa bi se rada zahvalila mami, tatu, bratu Tinetu oziroma vsem svojim 

prijateljem in družini, ki vidijo navijanje ne kot nalogo, temveč kot hobi. Hvala 

vam za spodbudne besede ter vloženi čas in denar med študijem. 



 

 

 

  



 

 

POVZETEK 

Programiranje je več kot le pisanje kode. Je proces, s katerim učenci razvijajo računalniško 

mišljenje. Jannette Wing meni, da je računalniško mišljenje potrebna veščina za vse in ne le za 

računalničarje, saj temelji na reševanju problemov, kreiranju sistemov in razumevanju 

obnašanja pri uporabi osnovnih konceptov računalništva. Poleg tega vključuje vrsto miselnih 

procesov, ki odražajo širino računalniškega področja. 

V diplomskem delu nas je zanimalo, ali didaktični pristop, ki temelji na problemsko 

zasnovanem pouku, s programiranjem v Scratchu omogoča v skladu z raziskovalno literaturo 

razvoj osnovnih konceptov računalniškega mišljenja. Konkretno nas je zanimalo, ali določeni 

problemsko zasnovani pristopi, kot je programiranje labirintov, omogočajo vključevanje 

učencev z različnim predznanjem, razvoj projektov različnih kompleksnosti in napredovanje v 

računalniškem mišljenju. 

Izvedli smo 2 delavnici, na katerih smo učence učili osnovnih konceptov računalniškega 

mišljenja. Na delavnicah, ki sta trajali od 3 do 6 ur, je sodelovalo skupno 24 učencev drugega 

vzgojno-izobraževalnega obdobja z različnim predznanjem iz programiranja. Učenci so 

izdelovali igrice v Scratchu, in sicer na temo labirinta. 

V empiričnem delu smo predstavili potek delavnice in rezultate kvantitativne analize projektov 

učencev. Projektne kode smo analizirali skozi prizmo razvoja računalniškega mišljenja v skladu 

z znanstvenim člankom, ki sta ga leta 2012 objavila raziskovalca in razvijalca Scratcha Brennan 

in Resnick, ter s pomočjo prosto dostopne spletne aplikacije Dr. Scratch. Analiza kognitivnega 

razvoja razmišljanja učencev med programiranjem temelji na Neopiagetovi teoriji, opisani v 

teoretičnem delu. 

 

Ključne besede: Neopiagetova teorija kognitivnega razvoja, računalniško mišljenje, 

problemski pouk, programiranje, labirint, Scratch. 

 



 

 

  



 

 

ABSTRACT 

Programming is more than just writing a code. It is a process through which students develop 

computational thinking. Jeannette Wing claims that computational thinking is a fundamental 

skill for everyone and not just for computer scientists, because it is based on problem-solving, 

system designing and understanding of human behaviour, using basic computer concepts. It 

includes a series of thought processes that reflect the width of the computer area. 

In the diploma thesis, we were interested if the didactic approach based on problem-based 

learning through programming in Scratch allows, in accordance with the research literature, the 

development of basic concepts of computational thinking. Specifically, we were interested in 

whether specific problem-based approaches, such as programming maze-games, are allowing 

the integration of students with the different prior knowledge, the development of projects of 

different complexity and progression in their computational thinking. 

We carried out 2 workshops where we were teaching students the basic concepts of 

computational thinking. In the workshops, that lasted from 3 to 6 hours, participated in total 24 

students, from the second three-year cycle, with different background programming knowledge. 

Students were making games in Scratch on the topic maze. 

In the empirical part, we presented the course of workshops and the results of the quantitative 

analysis of the students’ projects. We analysed the project codes through the prism of the 

development of computational thinking in accordance with a scientific article published in 2012 

by researchers and developers of Scratch, Resnick, and Brennan, and with the open-source web 

application Dr. Scratch. The analysis of the cognitive development of students' thinking during 

programming is based on the Neopiagets' theory described in the theoretical part. 

 

Keywords: Neapiaget's theory of cognitive development, computational thinking, problem-

based learning, programming, maze, Scratch   
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1 Uvod 

Resnick in drugi (2009) menijo, da je programiranje veščina, ki je skoraj tako potrebna za 

izražanje kot pisanje, kajti zmožnost kodirati oz. širše programirati dovoljuje ljudem ustvarjati 

nove stvari, kot so interaktivne zgodbe, igre, animacije in simulacije (Sáez-López, Román-

González in Vázquez-Cano, 2016). 

V zadnjih letih se za uvajanje v programiranje uporabljajo predvsem vizualni programski jeziki, 

kot so Scratch, Kodu, Alice itd., saj so lažje razumljivi za začetnike, obenem pa omogočajo 

učencem z višjim programerskim znanjem izdelavo naprednejših programov (Lye in Koh, 

2014). Didaktični pristop, ki temelji na uvajanju programerskih konceptov skozi izdelavo iger 

oz. interaktivnih medijev v Scratchu, lahko zasledimo v mnogih člankih, ki obravnavajo 

odnose, učne rezultate in deljenje izkušenj med pripadniki skupnosti (Su, Huang, Yang, Ding 

in Hsieh, 2015). Nekateri se ukvarjajo s Scratchevo poučevalno didaktiko in pedagogiko, 

kontekstom nalog, sodelovalnim učenjem, razvojem veščin računalniškega mišljenja in 

reševanjem programerskih nalog (Sentance in Csizmadia, 2017). Zato priporočajo organiziranje 

učenja v problemsko zasnovanem učnem okolju, kjer učenci rešujejo probleme z obdelavo 

informacij in izvedbo dejavnosti, ki spodbujajo razvoj računskega mišljenja (Lye in Koh, 2014). 

Druge avtorje bolj zanimajo poučevalne in učne strategije za razvoj veščin 21. stoletja: 

ustvarjalnost, veščine reševanja problemov, povečanje medijske pismenosti in veščine 

kritičnega mišljenja (Pinto in Escudeiro, 2014). 

V zadnjem desetletju si učitelji tudi v slovenskih šolah prizadevajo učence vključiti v 

dejavnosti, s katerimi bi razvijali in krepili računalniško mišljenje čim bolj zgodaj. Podpornica 

tega je tudi psihologinja Katja Košir. Na Posvetu o poučevanju računalništva in informatike 

(RIN) v Sloveniji, ki je potekal v okviru SAZU-ja, je spregovorila ravno o računalniškem 

mišljenju. Strinja se, da se spretnost najučinkovitejše razvija v okviru poučevanja računalništva 

pri dejavnostih, kot so programiranje oz. kodiranje, kar navajajo tudi v kurikulumu K12 (K–12 

Computer Science Framework, 2016). Dodaja pa, da je tak način mišljenja mogoče in potrebno 

uriti tudi na drugih predmetnih področjih, saj gre za spretnost, ki je morda prenosljiva na 

reševanje problemov v različnih kontekstih in enako potrebna vsakomur (Košir, 2018).  

Razvoj računalniškega mišljenja lahko zasledimo tudi v ciljih neobveznega izbirnega predmeta 

računalništvo (NIP), ki ga osnovne šole ponujajo učencem drugega vzgojno-izobraževalnega 

obdobja (VIO). Glavni cilj predmeta je učence seznaniti z osnovnimi koncepti algoritmov, 

programiranja, podatkov, reševanja problemov ter komunikacije in storitev. Pouk se pri tem 
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predmetu izvaja z aktivnimi oblikami učenja, kot je problemsko učenje. Veliko časa namenijo 

predvsem osnovam programiranja v vizualnem programskem okolju Scratch, kjer izdelujejo 

interaktivne medije. Med izdelavo se srečujejo z raznimi problemi, ki jih poskušajo rešiti, s 

čimer razvijajo veščine računalniškega mišljenja.  

V diplomskem delu opisujemo primer vpeljave programiranja s Scratchem. Na delavnici smo 

učence s problemsko zasnovanim poukom učili osnovnih konceptov računalniškega mišljenja 

po modelu, ki ga opisujeta Brennan in Resnick (2012). Na delavnicah je sodelovalo skupno 24 

učencev drugega VIO. Ker so imeli učenci različno predznanje iz programiranja, smo izbrali 

tematiko labirinta, ki učencem z različnimi predznanji omogoča izdelavo labirintov ustrezne 

zahtevnosti, spodbuja ustvarjalnost, vključuje različne koncepte reševanja in predvsem zajema 

večino konceptov, ki jih navajajo učitelji in raziskovalci v strokovni ter raziskovalni literaturi 

(K–12 Computer Science Framework, 2016), (Pinto in Escudeiro, 2014), (Resnick idr., 2009). 

V teoretičnem delu diplomskega dela smo predstavili Neopiagetovo teorijo kognitivnega 

razvoja z vidika računalništva, definirali računalniško mišljenje in predstavili tristopenjski 

model računalniškega mišljenja, ki ga predstavita Brennan in Resnick (2012). Opisali smo tudi 

problemsko učenje z vizualnim programskim okoljem Scratch. 

Glede na analizo končnih izdelkov s prosto dostopno spletno aplikacijo Dr. Scratch smo nato 

določili stopnjo kognitivnega razvoja učencev po Neopiagetovi teoriji. Hkrati smo v skladu z 

Brennan in Resnickom (2012) analizirali, ali projekti vključujejo in odražajo razumevanje ter 

uporabo naslednjih konceptov računalniškega mišljenja: zaporedij, zank, paralelizma, 

dogodkov, pogojev, operaterjev in podatkov. 
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2 Neopiagetova teorija 

Pripadniki kognitivne teorije menijo, da se učenje ne zgodi v izolaciji, saj ima vsak otrok 

predhodne izkušnje in perspektive, ki vplivajo na razumevanje novih informacij. Vsak 

posameznik tako nove informacije vgradi v trenutno shemo znanja glede na svoje predznanje 

in dosedanje izkušnje (Teague, 2015). Ena vodilnih kognitivnih teorij je teorija intelektualnega 

razvoja Jeana Piageta (Favell v Simatwa, 2010, str. 366). 

Po Piagetovem mnenju je intelektualni razvoj neposreden kontinuum prirojenega biološkega 

razvoja. To pomeni, da se človek rodi z določenimi motoričnimi refleksi, ki mu služijo pri 

nadaljnjem učenju. Piaget je trdil, da je inteligenca zakoreninjena v 2 bioloških atributih: 

organizaciji in prilagoditvi. Organizacija je težnja vsakega živega organizma k povezovanju 

procesov v skladne sisteme. Prilagoditev je prirojena težnja otroka k interakciji z okoljem. 

Ravno interakcija je tista, ki spodbuja razvoj kompleksnejše mentalne organizacije. Piaget je 

poudarjal, da gre otrok pri mentalnem razvoju skozi 4 glavne stopnje kognitivnega razvoja, ki 

so: 

1. senzomotorična stopnja (od 0 do 2 let); 

2. predoperacionalna stopnja (od 2 do 7 let); 

3. konkretno operacionalna stopnja (od 7 do 11 let); 

4. formalno operacionalna stopnja (od 11 leta dalje) (Simatwa, 2010). 

Med seboj se razlikujejo predvsem v načinu mišljenja, ki ga otrok na stopnjah pokaže. Sledijo 

si zaporedoma, saj vsaka razvojna stopnja priskrbi kompleksne in učinkovite prilagoditve 

naslednji. Otrok lahko napreduje na naslednjo stopnjo šele, ko si nabere in ponotranji dovolj 

izkušenj stopnje, na kateri je trenutno (Simatwa, 2010). 

Piaget je menil, da otroci izkazujejo abstraktnejše oblike razmišljanja oz. sklepanja le zaradi 

bioloških dozorevanj možganov. Prepričan je bil, da otrok, ki pokaže določeno stopnjo 

abstraktnega sklepanja pri podani problemski situaciji, po navadi pokaže enako stopnjo 

abstraktnega sklepanja tudi pri vseh drugih problemskih situacijah. Kasnejše raziskave na 

področju psihologije so pokazale, da lahko otroci (in odrasli) v različnih problemskih situacijah 

izkazujejo različne stopnje abstraktnega sklepanja. Teorijam, ki imajo na intelektualni razvoj 

otroka takšen pogled, pravimo Neopiagetove teorije (Lister, 2011). 

Zagovorniki Neopiagetove teorije, kot so Lister, Knight, Sutton in drugi, sicer priznavajo, da 

kognitivni razvoj temelji na razumevanju, saj to pojasnjuje, zakaj lahko otrok hkrati izkazuje 
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značilnosti različnih stopenj na različnih problemskih področjih. Menijo pa, da lahko otroci 

napredujejo z vedno abstraktnejšimi oblikami sklepanja, medtem ko pridobivajo strokovna 

znanja na specifičnem problemskem področju ne glede na starost. Mnogi teoretiki menijo, da 

gredo te zasluge predvsem povečanju dejanske zmožnosti delovnega spomina in ne biološki 

zrelosti otroka. Razmišljanje otroka se torej razvije na osnovi pridobljenih izkušenj, največkrat 

s konkretnim eksperimentiranjem, in ne glede na njegovo starost. Zato lahko otrok, ki je na 

nekem področju strokovnjak, pokaže abstraktnejšo obliko sklepanja kot isto star otrok, ki je na 

tem področju šele začetnik (Lister, 2011). 

Neopiagetova teorija tako kot Piageteva teorija loči 4 stopnje razvoja mišljenja, ki so namesto 

na otrokovo starost vezane na njegovo zmožnost abstraktnega mišljenja. V nadaljevanju 

opisujemo posamezne stopnje z vidika programiranja. 

Senzomotorična stopnja 

Lister (2011) je s pomočjo raziskav ugotovil, da lahko v to stopnjo uvrstimo otroka, ki sledi 

kodi in jo razume z manj kot 50-odstotno natančnostjo, to pa zato, ker na tej stopnji še ne zmore 

abstraktno sklepati o določeni problemski situaciji. Pri razumevanju programa potrebuje veliko 

dodatne pomoči. Sledenje kodi in iskanje napak je zanj zelo naporno. Največkrat kode sploh ne 

bere, temveč poskuša z vstavljanjem čim več podatkov, ki niso nujno smiselni, in ugibanjem 

priti do ustreznega rezultata (Krajnc, Rugelj in Debevc, 2015), (Teague idr., 2012). 

Predoperacionalna stopnja 

Na tej stopnji lahko pri otroku zasledimo že nekaj abstrakcije, ki pa je tako razdrobljena, da 

otrok s težavo pride do ustreznega razumevanja podane problemske situacije (Teague idr., 

2012). Otrok lahko na tej stopnji sledi zapisani kodi po posameznih ukazih in določa vrednosti 

spremenljivk, ko je ukaz enkrat izveden. Določene koncepte največkrat dobro razume, težave 

pa se pojavijo pri njihovi uporabi. Pri razumevanju programa posega po induktivnem sklepanju. 

Pomaga si predvsem z opazovanjem vhodnih in izhodnih podatkov. Največkrat si izbere nekaj 

vhodnih vrednosti, zatem kodo (v mislih) izvede in nato poskuša ugotoviti izhodno vrednost. 

Na tej stopnji ni pogosto razmišljanje med odnosi različnih delov kode, saj so pri otroku vezi 

med zaporednimi ukazi zelo šibke. Tudi zato z veliko težavo izdela diagram poteka (Krajnc, 

Rugelj in Debevc, 2015), (Lister, 2011).  

Ena izmed glavnih lastnosti, ki določajo to stopnjo v programiranju, je osredotočenost le na 1 

abstraktno lastnost. Ko otrok hkrati razmišlja o 2 abstraktnih lastnostih, namreč njegove misli 

niso koordinirane in so lahko celo protislovne. Neopiagetova teorija pojasnjuje, da je razlog v 
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preobremenitvi delovnega spomina. Otrok je zmožen hkrati opazovati več lastnosti šele, ko se 

sprosti delovni spomin, kar se zgodi takrat, ko je otrok sposoben videti več podatkov kot celoto 

(Krajnc, Rugelj in Debevc, 2015), (Lister, 2011).  

Konkretno operacionalna stopnja 

V nasprotju s predoperacionalno stopnjo lahko otrok na tej stopnji rutinsko sklepa o abstrakciji 

kode (Lister, 2011). Prav tako lahko poveže kodo z ustreznim diagramom poteka (Corney, 

Teague, Ahadii in Lister, 2012). Otrok lahko deduktivno sklepa, kar pomeni, da je zmožen 

funkcijo danega programa ugotoviti z branjem (Krajnc, Rugelj in Debevc, 2015). Pri poskusu 

potrditve svoje interpretacije, kjer ukaze izvede v mislih, ima še vedno težave pri razumevanju 

izhodnih podatkov v odvisnosti od vhodnih (Krajnc, Rugelj in Debevc, 2015). Glavna 

značilnost konkretnega sklepanja je nedvomno ta, da je abstraktno mišljenje omejeno na znane, 

realne in ne hipotetične situacije (Lister, 2011). 

Otrok je na tej stopnji zmožen videti, kako posamezni deli kode delujejo skupaj in kako 

pripomorejo k ustreznemu delovanju programa (Teague, Fidge in Xu, 2016). Se pa sam bolj 

nagiba k razumevanju relativno manjših delov kode, ki izvajajo predvsem njemu že poznane 

računalniške procese (Teague, Fidge in Xu, 2016). Zmožen je napisati manjši program, če ima 

na voljo dobro opisan problem, ne zmore pa zapisati bolj kompleksnega programa, za katerega 

ima pomanjkljiva navodila (Teague idr., 2012). Otrok si na tej stopnji pri razumevanju 

abstraktnejših konceptov pomaga z zmanjšanjem ravni abstraktnosti tako, da namesto 

splošnega poskuša rešiti specifičen, nekoliko preprostejši primer (Lister, 2011). 

Po Piagetovem mnenju je otrok na tej stopnji zmožen razmišljati o 3 logičnih operacijah: 

konzervaciji (razmišljanje o ohranitvi procesov), reverzibilnosti (razmišljanje o količinah, ki so 

ohranljive, in procesih, ki so obrnljivi) in tranzitivnosti (razmišljanje o relaciji elementov). 

Lister (2011) navaja, da lahko otrok, ki je zmožen razmišljati o konceptu konzervacije, predela 

program tako, da ne spremeni njegove funkcionalnosti. Pri reverzibilnem razmišljanju lahko 

predela program tako, da se ukazi izvedejo v obratnem vrstnem redu (primer: izris slike v 

Scratchu z ukazom svinčnik). Pri razmišljanju o konceptu tranzitivnosti pa je zmožen v svojem 

jeziku opisati oz. razložiti, kaj naredi posamezni del kode (Krajnc, Rugelj in Debevc, 2015).  

Formalno operacionalna stopnja 

Formalno operacionalna stopnja je najbolj napredna in najbolj abstraktna stopnja kognitivnega 

razvoja. Otrok na tej stopnji razmišlja logično, dosledno in sistematično. Formalno 

operacionalno sklepanje zahteva zavedanje lastnega miselnega procesa, kar pomeni, da je otrok 
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sposoben razmišljati refleksivno (zmožnost razmišljati o svojem razmišljanju). Otrok lahko 

razmišlja o hipotetičnih situacijah ali vsaj o situacijah, ki jih še ni doživel. Sposoben je tudi 

preoblikovati abstraktne situacije v konkretne. Zmožen je hipotetično-deduktivnega sklepanja, 

saj lahko poskusno sklepa iz nepopolnih podatkov in nato na aktiven ter sistematičen način 

poišče podatke, s katerimi bi lahko potrdil pogojno sklepanje (Teague idr., 2012), (Krajnc, 

Rugelj in Debevc, 2015). 

Kodiranje oz. pisanje programov na tej stopnji je za otroka velikokrat kot nekakšna vaja v 

reševanju problemov. Reševanje problemov lahko določimo kot petstopenjski proces, ki ga 

sestavljajo: (1) abstrakcija problema iz danega opisa, (2) razdelava problema v več manjših 

podproblemov, (3) iskanje rešitev podproblemov, (4) sestavljanje rešitev iz delnih rešitev in (5) 

preizkus, dopolnitev ter ponovni preizkus (Krajnc, Rugelj in Debevc, 2015).  

Neopiagetova teorija pravi, da začetnik najverjetneje ne bo začel na tej stopnji, ampak bo počasi 

napredoval proti formalno operacionalnemu sklepanju skozi manj prefinjene oblike sklepanja 

(Lister, 2011). 
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3 Računalniško mišljenje 

Leta 1980 je bil prvič omenjen pojem računalniško mišljenje. Seymour Papert je takrat javno 

spregovoril o uporabi računalnikov pri pouku, s pomočjo katerih bi se učenci lažje učili, 

razvijali ustvarjalnost in inovativnost ter se pri tem učili tudi veščin računalniškega mišljenja 

(Pappano, 2017). 

Računalniško mišljenje je zelo širok in obsežen pojem, ki zajema veliko področij. Je 

preoblikovanje navidezno težkih problemov v že poznane, ki jih lahko z raznimi računalniškimi 

postopki, kot so dedukcija, transformacija in simulacija, rešimo. Je interpretacija kode kot 

podatkov in podatkov kot kode. Je kritično ocenjevanje programov, ne samo po učinkovitosti 

in ustreznosti delovanja, ampak tudi po preprostosti, razumljivosti in estetski oblikovanosti. 

Računalniško mišljenje je tudi rekurzivno mišljenje, kjer potekajo vzporedni procesi. Je 

uporaba abstrakcije in dekompozicije pri večjem številu nalog ali oblikovanju večjega 

kompleksnejšega sistema. Je uporaba jasnih in deklarativnih opisov delovanja sistemov, ki so 

si med seboj podobni. Je izbira ustrezne predstavitve problema in modeliranje problemov v 

rešljive. Je samozavest, ki jo brez težav uporabimo, preoblikujemo in z njo vplivamo na velik 

kompleksen sistem, kljub nerazumevanju delovanja manjših delcev. Računalniško mišljenje je 

mišljenje o preventivi, zaščiti in pomoči v najhujšem primeru skozi izgubo, nastalo škodo ter 

odpravo napak. Je uporaba hevristike pri iskanju rešitev. Je načrtovanje, učenje in razporejanje 

v negotovosti. Je razmišljanje, ki omogoča izbiro zmagovalne strategije igre (Wing, 2006). 

Cuny, Snyder in Wing (2010) so definirali računalniško mišljenje kot miselni proces, ki je 

vključen v oblikovanje problemov in njihovo rešitev tako, da so rešitve predstavljene v obliki, 

ki jo je mogoče razvijati z informacijsko procesnim agentom (Brennan in Resnick, 2012). To 

pomeni, da računalniško mišljenje zahteva razumevanje o zmožnostih računalnika, 

preoblikovanje problemov v računalniku razumljive probleme in navsezadnje tudi oblikovanje 

algoritmov, ki jih računalnik lahko izvede (K–12 Computer Science Framework, 2016). 

Računalniško mišljenje vključuje reševanje problemov, kreiranje sistemov in razumevanje 

človeškega obnašanja pri uporabi osnovnih konceptov računalništva. Vključuje vrsto miselnih 

procesov, ki odražajo širino računalniškega področja (Wing, 2006).  

3.1 Tristopenjski model računalniškega mišljenja 

Brennan in Resnick (2012) sta mnenja, da je ena izmed dobrih lastnosti programiranja v 

Scratchu razvijanje veščin računalniškega mišljenja. To je lepo razvidno pri problemskem 
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učenju, predvsem pri izdelavi interaktivnih medijev. Interaktivni mediji so kakršnakoli 

kombinacija tekstovnih medijev z večpredstavnimi digitalnimi elementi ali dodatki, kot so 

elektronski teksti, grafika, 3D hologrami ali zvok, ki obogatijo računalniško digitalizirano 

okolje (Augment, 2016). Zasnovani so tako, da omogočajo uporabniku dvosmerno 

komunikacijo z medijem. Tako lahko uporabnik s svojo interakcijo (vhodnimi podatki) 

spremlja delovanje in izid programa (izhodne podatke)  (Augment, 2016). V Scratchu lahko 

izdelamo interaktivne medije, kot so igre, zgodbe in simulacije. 

Glede na izvedene raziskave lahko računalniško mišljenje v Scratchu definiramo s 

tristopenjskim modelom, ki zajema koncepte, prakso in perspektivo računalniškega mišljenja 

(Brennan in Resnick, 2012). 

3.1.1 Koncepti računalniškega mišljenja 

Pri izdelavi interaktivnih medijev v Scratchu se učenci učijo računalniških konceptov, ki jih je 

mogoče zaslediti tudi v drugih programskih jezikih – takih je 7: sekvence, zanke, dogodki, 

sočasnost, pogojni stavki, operatorji in podatki.  

Sekvence: pri programiranju je zelo pomembno, da je dejavnost oz. naloga izražena kot 

zaporedje posameznih korakov ali ukazov, ki jih lahko izvede računalnik. Slediti si morajo 

zaporedoma in v pravilnem vrstnem redu – kot pri kakšnem kuharskem receptu (Brennan in 

Resnick, 2012). Za primer vzemimo zaporedje ukazov, ki ga prikazuje slika 1. Figura – v našem 

primeru papagaj – se najprej predstavi, predvaja zvok, premakne se po odru, zamenja videz in 

se nato ponovno enkrat premakne ter zamenja videz.  

 

Slika 1: Primer sekvence 

Zanke: so mehanizem, ki nam omogoči večkratno izvajanje sekvenc in/ali izvajanje sekvenc v 

nedogled oz. dokler je/ni neki pogoj izpolnjen (Brennan in Resnick, 2012). Pri zaporedju 

ukazov, prikazanih na sliki 1, smo papagaja sprogramirali tako, da se je po predvajanju zvoka 

premaknil 10 korakov in zamenjal videz, nato pa je akcijo ponovil. Če želimo, da papagaj isto 
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sekvenco zaporedij izvede še trikrat, preprosto dodamo nove ukazne bloke, kot je to prikazano 

na sliki 2 levo. Lahko pa namesto tega izdelamo zanko, ki izvede sekvenco ukazov petkrat, kot 

je to prikazano na sliki 2 desno. 

 

Slika 2: Primer sekvence enakih ukazov, izraženih z zanko 

Dogodki: so pomemben element interaktivnih medijev, saj sprožijo neko sekvenco. Kot primer 

lahko vzamemo gumb, ki ob kliku sproži predvajanje glasbe, ali srečanje 2 figur, ki sprožita 

povečanje števila točk za določeno vrednost in podobno (Brennan in Resnick, 2012). Slika 

3Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti. prikazuje 3 položaje, v katerih različni 

dogodki sprožijo akcijo. Akcija skrajno levo se izvede, ko je kliknjena zelena zastavica, srednjo 

akcijo sproži klik preslednice, akcijo skrajno desno pa sprožimo, ko kliknemo figuro – v tem 

primeru je figura papagaj. 

 

Slika 3: Primeri izvedenih akcij, ki jih sprožijo različni dogodki 

Sočasnost: je hkratno izvajanje več različnih sekvenc. Ločimo 2 vrsti sočasnosti: sočasnost 

med figurami in sočasnost znotraj ene figure. Pri sočasnosti med figurami gre za izvajanje 

različnih sekvenc figur. To pomeni, da imamo več figur z lastnimi sekvencami, ki jih sproži isti 

dogodek (Brennan in Resnick, 2012). To je prikazano na sliki 4. V podanem primeru imamo 2 
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figuri – papagaj1 in papagaj2 – katerih akcije sproži klik zelene zastavice. Kot je razvidno na 

sliki 5, ima papagaj2 več različnih akcij, ki jih sproži isti pogoj – klik zelene zastavice. V tem 

primeru gre za sočasnost znotraj figure.  

 

Slika 4: Primer sočasnosti med figurami 

 

   

Slika 5: Primer sočasnosti znotraj figure 

Pogojni stavki: to je zmožnost odločanja, ki temelji na nekih pogojih. Tu gre za določanje 

pogojev, pri katerih se določena sekvenca izvede (Brennan in Resnick, 2012). Na sliki 6 je 

prikazano, kaj stori figura – papagaj2 ob srečanju s figuro – papagaj1 in kaj sicer. Ko naleti na 

figuro – papagaj1, predvaja zvok, se predstavi in nato papagaja vpraša, kako mu je ime. V 

nasprotnem primeru se premakne za 10 korakov in zamenja videz, ob dotiku roba se od njega 

odbije. Ker imamo zanko ponavljaj, se to izvajanje ponavlja, dokler ga ne prekinemo z gumbom 

stop. 
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Slika 6: Primer uporabe pogojnega stavka 

Operatorji: nudijo podporo matematičnim in logičnim izrazom ter nizom, ki omogočajo 

programerjem izvajanje matematičnih operacij (seštevanje, odštevanje, deljenje, množenje, 

funkcije itd.) in operacij z nizi (združevanje, dolžina niza itd.) (Brennan in Resnick, 2012). 

Prikazani so na sliki 7. 

 

Slika 7: Operatorski ukazni bloki 

Podatki: vključujejo shranjevanje, pridobivanje in nalaganje vrednosti. V Scratchu lahko to 

izvedemo s spremenljivkami, ki jim lahko priredimo vrednost enega števila ali niza, in seznami, 

ki lahko vsebujejo neki nabor števil ali nizov (Brennan in Resnick, 2012). Na sliki 8 je prikazan 

primer uporabe seznama in spremenljivke v Scratchu.  
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Slika 8: Primer uporabe spremenljivke in seznama v Scratchu 

3.1.2 Praksa računalniškega mišljenja 

Brennan in Resnick (2012) ugotavljata, da definiranje pojma računalniško mišljenje le s 

koncepti ni ustrezno, saj ne zajame vseh konceptov učenčevega učenja in sodelovanja. Tako 

imenovana praksa računalniškega mišljenja se poleg prej omenjenih konceptov osredotoči 

predvsem na mišljenje in učenje, ki ju učenci razvijejo ob programiranju. S to stopnjo torej 

zajamemo učenčevo znanje in prizadevanje, ki ju je mogoče zaslediti pri izdelavi interaktivnih 

medijev. Pri vadbi smo zato usmerjeni na mišljenje in učenje predvsem v smislu, da ne 

opazujemo samo, kaj se učenci učijo, temveč kako se učijo. Glede na to poznamo različne 

strategije oz. oblike prakse: postopnost in ponavljanje, testiranje in ugotavljanje napak, 

ponovno uporabo in predelavo ter abstrakcijo in modeliranje. 

Postopnost in ponavljanje: pri tej strategiji se učenci projekta lotijo postopoma, kar pomeni, 

da iskanje rešitev ne bo nujno enako prvotnemu, ampak se bo vseskozi spreminjalo (Brennan 

in Resnick, 2012). Pri izdelavi labirinta v Scratchu si učenci zamislijo labirint, zapišejo ideje, 

ga izdelajo, nato pa ga razvijejo glede na svoje izkušnje in nove ideje. 

Testiranje in ugotavljanje napak: strategija še toliko bolj kot prva ne sledi zastavljenemu 

načrtu. Učenci morajo biti pripravljeni na to, da bodo med delom naleteli na težave in napake, 
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ki jih bodo morali uspešno odpraviti. Pri tem si seveda vsak učenec sam izoblikuje postopek, 

ki mu najbolj ustreza (Brennan in Resnick, 2012). 

Ponovna uporaba in predelava: strategija temelji na vpogledu v projekte sošolcev. Učenci 

dobijo vpogled v projekte drugih, ki jih lahko spremenijo, dopolnijo ali pa jih uporabijo za 

pridobitev zamisli in idej za neki nov projekt. Tu morajo učenci obvladati kritično branje in 

predvsem razumevanje kode, navsezadnje pa morajo poznati pravice o lastništvu in avtorstvu, 

kar pomeni, da morajo vedeti, kaj si lahko izposodijo od drugih in kako lahko to uporabijo 

(Brennan in Resnick, 2012).  

Abstrakcija in modeliranje: je ena izmed pomembnih strategij za oblikovalce in reševanje 

problemov, saj tu učenci izdelajo neki nov večji projekt z združitvijo več manjših projektov 

(Brennan in Resnick, 2012). 

3.1.3 Perspektiva računalniškega mišljenja 

Uporabniki svoje izdelke objavljajo na spletu v skupnosti Scratch. Brennan in Resnick (2012) 

sta opazila, da učenci med izdelavo interaktivnih medijev poleg usvajanja konceptov in 

razvijanja prakse računalniškega mišljenja delajo tudi na razumevanju in izražanju svojih misli, 

odnosov, ki jih imajo z drugimi, ter oblikujejo neki svoj pogled na tehnološki svet, ki jih obdaja. 

To stopnjo sta poimenovala perspektiva računalniškega mišljenja. Ločila sta 3 perspektive: 

izražanje, povezovanje in spraševanje (Brennan in Resnick, 2012).  

Izražanje: perspektiva pove, da učencem oz. izdelovalcem interaktivni mediji ne predstavljajo 

le nekaj, kar je namenjeno uporabi, ampak nekaj, kar lahko oblikujejo oz. s čimer se lahko 

izrazijo. Poleg tega učenci spoznavajo razlike med interaktivnimi mediji in ovrednotijo, kateri 

izmed njih so primernejši in zakaj (Brennan in Resnick, 2012).  

Povezovanje: vidna je boljša učinkovitost izdelave interaktivnih medijev v stiku z drugimi. 

Stik je lahko osebna komunikacija ali komunikacija prek spleta. Poznamo 2 vrsti stikov z 

drugimi: ustvarjanje z drugimi in ustvarjanje za druge. Pri prvem gre za odgovarjanje na 

vprašanja, ponovno uporabo in predelavo kode drugih ter za medsebojno sodelovanje. Pri 

drugem učenci izdelajo nekaj za druge – to je lahko nekaj, kar druge zabava, jih vključuje, 

oskrbuje in/ali izobražuje (Brennan in Resnick, 2012).  

Spraševanje: vsakodnevno življenje je vedno bolj nadzorovano z naprednejšo tehnologijo, ki 

je ne razumemo ali na katero po lastnem prepričanju ne moremo veliko vplivati. S to 

perspektivo iščemo pri učencih pokazatelje, ki kažejo, da učenci le niso tako nepovezani s 
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tehnologijo, ki jih obdaja, in gojimo prepričanje, da lahko stvari prilagodijo, izboljšajo itd. V 

tej perspektivi so zajeta predvsem vprašanja, ki jih učenci postavljajo o samoumevnih stvareh, 

in vprašanja, ki se jim porodijo ob ustvarjanju interaktivnih medijev. Za primer vzemimo 

vizualno programsko okolje Scratch, ki ima na voljo precej figur, ozadij, ukazov itd., a je to za 

nekatere učence še vedno premalo – to jih spodbudi k razvijanju novih elementov, ukazov itd. 

(Brennan in Resnick, 2012). Lastnost posameznika, da bi spraševal in iskal rešitve v zvezi s 

tehnologijo, je zaželena. 

3.2 Razlogi za vpeljavo računalniškega mišljenja v izobraževanje 

Jeannette Wing je bila ena izmed prvih, ki je spregovorila o tem, kako pomembno je 

računalniško mišljenje. V članku Computational thinking je zapisala, da je računalniško 

mišljenje ena izmed osnovnih veščin, ne samo za tiste, ki se ukvarjajo z računalništvom, ampak 

za vse, saj pripomore k različnim načinom razmišljanja in razvoju veščin, ki se nanašajo na 

branje, pisanje in računanje. To je tudi eden izmed glavnih argumentov, zakaj bi bilo treba 

veščine računalniškega mišljenja razvijati že pri otrocih v osnovnih šolah (Wing, 2006).  

Cuny, Snyder in Wing (2010) poudarjajo, da so koncepti računalniškega mišljenja pomembni 

za vse, zato ker računalniško mišljenje pomeni zmožnost: 

 razumeti, kateri vidiki problemov so v računalništvu dojemljivi; 

 oceniti povezanost med računalniškimi orodji, tehnikami in problemi; 

 razumeti omejitve in moči računalniških orodij ter tehnik; 

 uporabiti in prilagoditi računalniška orodja ali tehnike v nove namene; 

 prepoznati priložnost uporabe računalništva v neki novi situaciji; 

 uporabiti računalniške strategije na kateremkoli področju (Togyer, b.d.). 

Slovenske šole so se s šolskim letom 2014/2015 odločile uvesti neobvezni izbirni predmet 

računalništvo, kjer lahko učenci razvijajo veščine računalniškega mišljenja. Predmet je trenutno 

na voljo učencem četrtih, petih in šestih razredov osnovnih šol. Glavni cilj predmeta je seznaniti 

učence z osnovami računalništva. Učni načrt je zelo odprt, kar učiteljem omogoča veliko 

svobode pri izvedbi ur in izbiri njihove vsebine. V splošnem je razdeljen na 4 sklope (algoritme, 

programe, podatke, reševanje problemov), velik del ur pa je namenjen spoznavanju osnov 

programiranja, natančneje programiranju v vizualnem programskem okolju Scratch (UČNI 

načrt, 2013). Odprtost učnega načrta pomeni tudi to, da od učiteljev računalništva zahteva 

strokovno pripravljenost in kreativnost.  
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3.3 Programiranje 

Še ne dolgo nazaj je bilo programiranje za precej ljudi omejena tehnična dejavnost, ki naj bi 

bila namenjena le določeni skupini ljudi (Resnick idr., 2009). Dandanes so se stvari nekoliko 

spremenile. Vedno več je šol, ki učencem nudijo izbirne predmete, izvenšolske dejavnosti itd., 

ki so povezane z računalništvom in posledično programiranjem. Želijo si, da bi bili otroci 

digitalno pismeni. Res je, da so otroci v neprestani interakciji z digitalnimi mediji, a to še ne 

pomeni, da so digitalno usposobljeni. Digitalne medije uporabljajo predvsem za pošiljanje 

sporočil, »druženje« na družabnih omrežjih, igranje igric, uporabljanje brskalnikov in podobno, 

le malokdo izmed njih pa je zmožen ustvariti lastno igro, animacijo ali simulacijo. Lahko bi 

rekli, da današnji otroci znajo brati, ne pa pisati. Digitalna pismenost torej ne zajema le veščin 

klepetanja, iskanja in interakcije, ampak tudi kreiranja, oblikovanja in ustvarjanja novih 

medijev. Da lahko to dosežemo, pa potrebujemo nekaj osnov programiranja (Resnick idr., 

2009).  

Programiranje je dejavnost, katere cilj je ustvarjanje računalniških programov ali njihovih 

sestavnih delov na podlagi pravil (Infodrom, 2014). Računalniški programi so zapisani v 

programskih jezikih, kot so Java, C++ itd. Vsak program lahko vsebuje od le nekaj pa vse tja 

do milijon vrstic teksta, imenovanega izvorna koda (TechTerms, 2007). Ta vsebuje 

spremenljivke, funkcije, zanke in druga navodila, ki programu narekujejo, kako naj se izvaja 

(TechTerm, 2007). Scratch na primer uporablja vizualni programski jezik. 

Programiranje lahko opišemo kot dvofazni proces. Prva faza zajema analizo problema/sistema 

in iskanja rešitve. Proces sloni na računalniškem mišljenju, saj zajema logično razmišljanje, 

abstrakcijo in identifikacijo vzorca za oblikovanje algoritma, ki reši dani problem. Druga faza 

zajema zapis oz. preoblikovanje idej v ustrezni programski jezik (Berry, 2015). 

Leta 2004 je Lister pri skupini študentov iz 7 različnih držav, ki so se prvič srečali s 

programiranjem, raziskoval, kako uspešni so pri branju, sledenju in razumevanju posameznih 

delov kode. Ugotovil je, da obstaja povezava med uspešnostjo reševanja problemov in 

razumevanjem kode (Lister, 2011). Programiranje je torej več kot samo pisanje kode – je 

proces, s katerim učenci razvijajo računalniško mišljenje. Nekateri menijo, da se otroci lahko 

učijo veščin računalniškega mišljenja brez programiranja in obratno. A tu se pojavi vprašanje, 

kaj je smisel takšnega poučevanja, saj ti dve veščini najbolje delujeta druga z drugo. Poučevanje 

veščin računalniškega mišljenja brez priložnosti preizkušanja idej kot kode je kot učenje 

znanosti brez eksperimentov in obratno. Učenje programiranja brez razumevanja osnovnih 
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konceptov računalniškega mišljenja je kot izvajanje eksperimentov brez kakršnegakoli 

razumevanja, zakaj ga izvajamo (Berry, 2015). 

Znati programirati ima torej veliko prednosti. Kot prvo poveča obseg stvari, ki jih lahko učenci 

izdelajo z računalnikom, in načinov, kako se s pomočjo računalnika izrazijo. Prav tako poveča 

obseg znanja, kot so matematični koncepti. Pripomore pri sistematičnem in ustvarjalnem 

razmišljanju (Resnick idr., 2009). Predstavlja tudi motivacijo pri učenju računalništva. 

Omogoča testiranje idej in poda takojšnjo povratno informacijo o delovanju kode (Berry, 2015). 

Ker programiranje vključuje kreacijo zunanje reprezentacije učenčevega problemskega 

reševanja, spodbuja poleg razmišljanja o lastnem mišljenju tudi razmišljanje o razmišljanju 

(Resnick idr., 2009). 

Biti zmožen ne le uporabljati tehnologijo, ampak z njo tudi nekaj ustvariti, je iz dneva v dan 

pomembnejša veščina, ki nam omogoča zares sodelovati v digitalni družbi (Sáez-López, 

Román-González in Vázquez-Cano, 2016). Zato je zelo pomembno, da se učenci zgodaj učijo 

programirati, najbolje kar v osnovni šoli. Pri tem moramo seveda paziti, da jim ponudimo 

programski jezik, ki ni prezahteven, tako da lahko vsi usvojijo osnovno sintakso programiranja 

(Resnick idr., 2009). 

3.3.1 Scratch in uvod v programiranje 

Veliko učencev obupa nad računalništvom, ker se jim zdi dolgočasno, zapleteno in predvsem 

težko razumljivo (Wilson in Moffat, 2010). Tudi nekateri učitelji so prepričani, da je 

programiranje zapleteno, predvsem zaradi zelo visoke ravni abstrakcije konceptov, ki so 

potrebni pri njem. Ustvarjalci pa verjamejo, da je z zabavnim, smiselnim in družabnim 

programskim jezikom mogoče zajeti različne tipe projektov v različnih kontekstih (Sáez-López, 

Román-González in Vázquez-Cano, 2016). 

Papert zagovarja, da mora imeti programski jezik »nizka tla«, »visok strop« in »široke stene«. 

To pomeni, da mora biti preprost za uporabnike (omogočati mora začetek programiranja manj 

izkušenim), omogočati mora ustvarjanje vedno kompleksnejših projektov (omogočati mora 

programiranje zahtevnim uporabnikom) in podpirati mora različne projekte, saj le tako lahko 

uporabniki z različnimi zanimanji in učnimi slogi uresničijo svoje ideje (Resnick idr., 2009). 

Scratch izpolnjuje vsa 3 načela, njegovo programsko okolje in jezik delujeta z roko v roki in 

tako omogočata sistem, ki je zelo preprost za uporabo, obenem pa še vedno dovolj kompleksen, 

da pritegne zanimanje izkušenih programerjev (Maloney, Resnick, Rusk, Silverman in 

Eastmond, 2010), (Sáez-López, Román-González in Vázquez-Cano, 2016). 
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Scratch pripada novi generaciji tehnoloških okolij, namenjenih za pripravo učencev na 

kreativno družbo. Je prosto dostopen programski jezik, zasnovan na ideji konstruktivističnega 

učenja in projekta »logo« (Papert, 1980). Razvit je bil v MIT Media Labu, namenjen pa je 

otrokom od 8. leta starosti naprej. Večnamenska aplikacija omogoča mladim programerjem 

izdelavo in razvijanje interaktivnih medijev oz. programskih projektov, kot so animacije, igre, 

zgodbe itd. Omogoča tudi komunikacijo z ustvarjalci v skupnosti Scratch, s katerimi se razvija 

razumevanje računalniških konceptov in prakse. Spletna skupnost Scratch poskrbi, da lahko 

kreacije delijo z drugimi programerji (Sáez-López, Román-González in Vázquez-Cano, 2016). 

Vizualno programsko okolje Scratch uporablja intuitivno metodo programiranja »povleci in 

spusti« (angl. drag and drop), ki uporabnikom omogoča odkrivanje in ustvarjanje ne glede na 

njihovo predznanje (Sáez-López, Román-González in Vázquez-Cano, 2016). Uporabnik na ta 

način z vlečenjem in zlaganjem kock (ukaznih blokov) v skripte nadzira akcijo figure na odru 

(Pinto in Escudeiro, 2014). Na voljo ima več kot 100 ukaznih blokov različnih barv in tipov, ki 

so razvrščeni v 9 različnih kategorij (premikanje, videz, zvok, svinčnik, podatki, dogodki, 

krmiljenje, zaznavanje in operatorji). Ukazni bloki se zaradi svojih oblik prilegajo le v primeru, 

ko je to smiselno, kar preprečuje sintaktične napake. S tem se zmanjša število začetniških 

napak, s katerimi se programerji srečujejo v tekstnih programskih jezikih (Sáez-López, Román-

González in Vázquez-Cano, 2016).  

Programiranje v Scratchu je objektno orientirano, kar olajša neodvisno obnašanje figur. 

Povedano drugače, Scratcheve figure se obnašajo kot objekti v realnem svetu. Uporabnik lahko 

figuram spremeni osnovne lastnosti: velikost, pozicijo, orientacijo, videz in vidnost ter druge 

spremenljivke, ki jih lahko sam definira (Pinto in Escudeiro, 2014). 

Med programiranjem v Scratchu ter objavo in deljenjem projektov v spletni skupnosti Scratch 

se učenci učijo pomembnih matematičnih in računalniških konceptov od drugih uporabnikov. 

Razvijajo ustvarjalno in sistematično razmišljanje, pridobivajo pa tudi sodelovalne veščine. 

Lahko bi rekli, da se učijo vseh pomembnih znanj 21. stoletja. Cilj računalniških predmetov 

navsezadnje ni usposobiti učence za poklicne programerje, temveč ponuditi možnost mlajšim 

generacijam, da razmišljajo kreativno in sistematično ter da samozavestno uporabljajo 

tehnologijo za izražanje idej (Resnick idr., 2009). 
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4 Problemsko učenje v vizualnem programskem okolju Scratch 

Problemsko učenje je morda najbolj inovativen izobraževalni pristop v zgodovini poučevanja. 

Izoblikovan je bil kot odziv na kritiko, da tradicionalno poučevanje in učne metode študente 

medicine neustrezno pripravijo na reševanje problemov (Hung, Jonassen in Liu, 2008). 

Problemski pristop je bil najprej uporabljen na področju medicine. Na prelomu prejšnjega 

stoletja je kar nekaj oseb, ki so delovale na področju medicine, začelo opažati, da so študentje 

medicine z rastjo informacij na tem področju vedno bolj obremenjeni z dejstvi, ki si jih je bilo 

treba zapomniti. Težava je postajala vedno opaznejša predvsem pri študentih medicine, ki so si 

zaradi prevelikega števila informacij zapomnili dejstva, ki mogoče niso bila tako bistvenega 

pomena pri reševanju medicinskih problemov. Mnogi so se začeli spraševati, kako to izboljšati. 

Ena izmed možnih rešitev je bila zamenjati pomnjenje informacij z veščino iskanja in njihovo 

uporabo, ko jih študentje potrebujejo (Wood, 2004). Pristop je požel veliko uspehov v 

medicinskem izobraževanju in se je zato začel uporabljati tudi v drugih izobraževalnih 

programih (Hung, Jonassen in Liu, 2008). Od takrat so mnogi poskušali razložiti, pojasniti in 

upravičiti problemsko učenje tako v teoriji kot tudi v praksi (Taylor in Mifl, 2010). 

Barrows je v knjigi z naslovom Problem-based learning zapisal, da je učenje iz problemov 

stanje človekovega obstoja, saj se zgodi ob poizkušanju reševanja problemov, s katerimi se 

srečujemo vsakodnevno. Zanj je problemsko zasnovano učenje osnovni človeški proces učenja, 

ki nam omogoča preživetje v okolju. Definiral ga je kot učenje, ki nastane kot rezultat 

razumevanja in reševanja problemov. Problem običajno ni podan na začetku kot spodbuda za 

učenje, ampak šele potem, ko so učenci seznanjeni z dejstvi in principi, kot primer 

pomembnosti za njihovo znanje ali naloga, v kateri učenci to znanje uporabijo (Barrows in 

Tamblyn, 1980). 

Strmčnik (1992) pravi, da je za problemsko učenje značilen zelo širok pojmovni obseg, zato ga 

je sam reduciral na 2 didaktična pojava: problemsko orientirani pouk in reševanje problemov. 

Problemsko orientirani pouk je seveda širšega pomena kot reševanje problemov, saj zajema ves 

pouk, vse njegove vsebinske in izvedbene sestavine, medtem ko reševanje problemov obsega 

le učne dejavnosti (Strmčnik, 1992). V nadaljevanju sta podrobneje opisana oba vidika. 

Allyn Walsh je problemsko učenje utemeljil kot vsako učno okolje, v katerem podani problem 

služi kot spodbuda in usmerjanje za učenje. Cilj učenja ni rešitev podanega problema. Problem 

namreč služi kot pomoč za identifikacijo potreb pri učenju, ki se zgodi med razumevanjem 

problema in zbiranjem, analizo ter povezovanjem informacij za podani problem. Zato je zelo 
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pomembno, da so učenci seznanjeni s problemom in da usvojijo novo znanje, saj lahko le tako 

uspešno rešijo problem. Še posebej pa poudarja, da problemsko učenje (angl. Problem-Based 

Learning) ni ekvivalentno reševanju problemov (angl. Problem Solving) (Walsh, 2005).  

V terminološkem slovarju Termania je problemsko učenje definirano kot pristop k učenju in 

poučevanju, pri katerem so učenci postavljeni v situacijo reševanja problema, kjer lahko 

uporabijo različne poti in načine reševanja (Problemsko učenje, 2008–2009). 

Kot je razvidno, obstaja več definicij za problemsko učenje, vse pa se nekako strinjajo, da bi 

moral začetno točko učenja predstavljati neki problem, vprašanje ali košček sestavljanke, ki jo 

učenec želi rešiti (Barg idr., b.d.). Osnovni cilj je izboljšati in pridobiti novo znanje, izboljšati 

veščino reševanja problemov ter veščin samoučenja na aktiven, kreativen in konstruktiven 

način (Jonassen in Hung, 2008). S tem dosežemo, da učenci pridobijo uporabno in dolgoročno 

znanje. 

4.1 Problemski pouk 

Pri problemsko orientiranem pouku ne gre za tradicionalen pouk, v katerega učitelj vključi 

reševanje problemov, ampak za obliko (ne)posredno vodenega učenja, ki je zavestno naravnano 

na celotno bistvo učne snovi, na odkrivanje nasprotij in metodoloških ter metodičnih osnov 

spoznanja (Strmčnik, 1992). 

Zanj je značilno, da vsebuje bolj ali manj izrazite, celovite ali delne, neposredne ali posredne 

problemske učne situacije (Strmčnik, 1992). Te izzovejo miselne procese pri učencih, tako da 

z lastno aktivnostjo ter lastno spoznavno strukturo in sposobnostmi pridejo do rešitve problema, 

hkrati pa tudi do novega znanja (Kokalj, 2004). To pot reševanja na lestvici pomembnosti 

postavi pred rezultat (Strmčnik, 1992). Problemske situacije učitelj sam in/ali s sodelovanjem 

učencev načrtno podaja in vključuje v ves pouk ali le v določene dele. Problemska situacija, ki 

jo lahko učitelj uporabi pri programiranju v Scratchu, je zagotovo izdelava iger, simulacij, 

animacij, zgodb itd. Lahko pa za problemsko situacijo izbere le določene komponente, kot so 

premikanje figur po odru, uporaba sporočil itd.  

V središču pozornosti so učenci in njihovo samostojno individualno ali skupinsko problemsko 

učenje. Ko učitelj uporabi skupinsko učenje, se mora zavedati, da Scratch ne omogoča 

hkratnega programiranja enega projekta. Zato mora delo temu primerno organizirati.  

Učenci »do novih spoznanj in sposobnosti prihajajo z iskanjem, zamišljanjem, 

argumentiranjem, preverjanjem, apliciranjem, zavzemanjem stališč, itd., pri čemer je izjemno 
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visok delež njihove samoizobraževalne aktivnosti. S problemskim poukom vsekakor veliko bolj 

konstruktivno uravnavamo osnove med reproduktivno in ustvarjalno učno aktivnostjo 

učencev.« (Strmčnik, 1992, str. 20) Tak pouk je posledično bolj življenjsko naravnan in učenci 

so za delo bolj motivirani (Strmčnik, 1992). Poleg tega učenci vseskozi razvijajo veščine 

kritičnega mišljenja, povezujejo teorijo s prakso, se učijo povezovati znanje med različnimi 

predmeti, disciplinami in viri, razvijajo veščine reševanja problemov itd. (Hamlin, 2006). Kljub 

temu ni nujno, da ga učitelj uporabi prav pri vsaki uri. Pomembno je, da kritično presodi, kdaj 

je učna inovacija primernejša od drugih oblik učenja. Pri tej odločitvi ima zagotovo velik vpliv 

učna vsebina (Strmčnik, 1992). Glede na to, da učenci pri takem pouku samostojno rešujejo 

probleme, pouk ne poteka frontalno, ampak skupinsko in/ali individualno (Marentič-Požarnik, 

2003). Zato je tako obliko poučevanja smiselno uporabiti takrat, ko obravnavamo vsebine, ki 

ne zahtevajo velike količine strukturiranosti (Strmčnik, 1992). V Scratchu bo učitelj zagotovo 

uporabil problemski pouk, ko bo želel, da učenci sami nekaj odkrijejo. S tem doseže, da je 

naučeno znanje uporabno ter dolgoročno in ne le teoretično oz. namensko.    

Pri problemskem pouku imajo velik pomen tudi učne metode, ki so seveda najtesneje povezane 

z učno vsebino. Če izvzamemo reševanje problemov, za problemski pouk ni kakšnih posebnih 

problemskih metod, prav nasprotno: združljiv je z vsemi učnimi metodami (pogovorom, 

razlago, kazanjem, laboratorijskim delom itd.) (Kokalj, 2004). Mogoče pa je vsako učno 

metodo bolj ali manj problematizirati, kar je izrednega pomena, saj imajo učne metode ne glede 

na učno vsebino velik vpliv na učenčev intelektualni in znanstveni razvoj. Tako kot pri 

tradicionalnem pouku tudi pri problemskem – namesto da učence preprosto informiramo o 

preprostih informacijah – raje posezimo po bolj aktivnih metodah, ki učencem omogočajo čim 

več videti in izkusiti. Podobno velja za učne tehnike, materiale, pripomočke itd. (Strmčnik, 

1992). Učitelj lahko s Scratchem izdela projekte, ki mu pomagajo pri obravnavi in povzemanju 

učne snovi, preverjanju znanja ob koncu ure in/ali uvodni motivaciji. Tu si lahko pomaga tudi 

s skupnostjo Scratch.  

V tako zasnovanem pouku se »tradicionalna« vloga učitelja spremeni. Učitelj učencem ne več 

podaja znanje, temveč jih usmerja, da ga sami poiščejo in usvojijo (Wheeling Jesuit University, 

2002). Najprej mora organizirati učni proces in se nanj zelo dobro pripraviti, da lahko učencem 

omogoči kar najboljšo pomoč pri reševanju problemov. Pri problemsko zasnovanem pouku gre 

namreč za dokaj zahtevno strategijo poučevanja, ki jo je mogoče ustrezno izpeljati le, če je 

učitelj zelo dober pedagog in strokovnjak na svojem področju. Le tak učitelj lahko učence 

motivira za delo ter jih pri delu spodbuja in ustrezno usmerja.  
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Eden izmed ciljev problemsko zasnovanega pouka je učence navajati na samostojnost, kar 

pomeni, da učitelj reševanje problemov prepusti učencem (Marentič-Požarnik, 2003). Pri tem 

procesu učitelj skrbno nadzira dogajanje in delo v razredu. Skrbi, da učenci vedo, kaj delajo, in 

da so na ustrezni poti. Če opazi, da stremijo k napačnim ciljem, jih poskuša ustrezno 

preusmeriti. Ena izmed ustreznih pomoči je zagotovo problemski dialog, kjer učitelj zastavlja 

odprta vprašanja, ki učencem pomagajo pri iskanju rešitev in razvoju kritičnega mišljenja (La 

Trobe University, 2014).  

Tu se pojavi vprašanje, kako učence spodbujati, usmerjati ter usposabljati za miselno in 

ustvarjalno delo pri pouku. Problemski pouk ima pri tem pomembno psihološko motivacijsko 

moč. V vsakem človeku se namreč skriva veliko naravne ustvarjalnosti, ki želi priti na plan. 

Prav zato je treba problemsko situacijo ne le racionalno dojeti, temveč jo tudi doživeti. Le takrat 

dosežemo sprožitev mišljenja kot prostovoljno ter svobodno potrebo in ne kot prisilno navado. 

To je prelomna točka, ki učence žene k reševanju problema, saj ga takrat vidijo kot 

vznemirjenje, ki ga želijo odpraviti oz. zanj poiskati rešitev. Če želimo, da se učenci s 

problemom razumsko in čustveno identificirajo, morajo problem videti, biti zanj motivirani in 

ga morajo biti tudi zmožni rešiti. Težavnost problema za posameznika je seveda odvisna od 

števila neznanih komponent. Če so vse komponente poznane, problemska naloga ne predstavlja 

problema, če pa je neznanih komponent preveč, naloga predstavlja nerešljiv problem. 

Najprimernejše problemske situacije so tiste, ki nekoliko presegajo trenutno zmožnost 

reševanja (Kokalj, 2004). 

4.2 Značilnosti problemskega pouka 

Problemsko zasnovano učenje je konstruktivistični pristop, pri katerem se učenci učijo veščin 

kritičnega razmišljanja in njegovega razvijanja z reševanjem realnih problemov (Ram, Ram in 

Sprague, 2005). Je pristop z naslednjimi značilnostmi (Savery, 2006): 

 Učenci imajo nadzor nad lastnim učenjem. Učenci se pri takem pouku srečujejo 

s problemi, ki jih rešujejo na podlagi predznanja in znanja, ki ga pridobijo med 

reševanjem problemov. Njihova motivacija naraste, ko ugotovijo, da so podanim 

problemom kos. Med procesom ima vsak učenec pregled nad svojim znanjem oz. 

tem, kaj že zna in kaj se mora naučiti. S tem prevzame odgovornost za lastno učenje, 

razvija sposobnosti samovrednotenja in opredeljevanja učnih ciljev. 

 Problemi so zasnovani tako, da omogočajo učencem samostojno raziskovanje. 

Pri problemskem pouku so učenci v splošnem zelo motivirani in zainteresirani za 
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reševanje problemov, saj so problemi, s katerimi se srečujejo, odprtega tipa. 

Reševanje takih problemov pri učencih omogoča razvoj pomembnih veščin, kot so 

sposobnost identifikacije problema, iskanje ustreznih rešitev in kritično 

razmišljanje. 

 Interdisciplinarnost: problemi so zasnovani tako, da učenci pri reševanju 

uporabijo znanje iz različnih disciplin (predmetnih področij) – podobno kot v 

realnem svetu. Sposobnost vodi k boljšemu razumevanju problema in tudi boljšim 

rešitvam. 

 Sodelovalno učenje je ključnega pomena. Delo pri pouku velikokrat poteka tudi 

v skupinah, kjer učenci razvijajo sodelovalne veščine. Na ta način se naučijo tudi 

odgovornosti, ki jo ima posamezen član do svoje skupine. Hkrati razvijajo tudi 

komunikacijske veščine. 

 Analiza rešitev: po zaključenem reševanju učenci sami in/ali z učiteljevo pomočjo 

analizirajo rešitve in potek reševanja. S tem dobijo vpogled v bistvene ugotovitve, 

do katerih so prišli med reševanjem, in ugotavljajo, katere izmed njih so pomembne. 

S pomočjo refleksije izboljšajo reševanje problemov in veščine, ki so jih usvojili. 

 Praktične dejavnosti: dejavnosti, ki se izvajajo pri pouku, so življenjsko obarvane. 

Tako lahko učenci znanje, ki ga pri reševanju problemov usvojijo, prenesejo tudi v 

realne situacije. 

 Problemsko zasnovano učenje mora biti pedagoška osnova kurikula in ne del 

didaktičnega kurikula. 

4.3 Razlogi za problemski pouk 

Kot vedno se pojavi vprašanje, zakaj bi učitelj, ko je to smiselno, namesto tradicionalnega izbral 

problemski pouk. Raziskave so namreč pokazale, da tak pouk pri učencih oblikuje naslednje 

zmožnosti: 

 Povečuje motivacijo za učenje. Pri problemsko zasnovanem pouku, ki je usmerjen v 

reševanje realnih problemov, so učenci bolj motivirani za globlje razmišljanje o domeni 

učenja (Ram, Ram in Sprague, 2005). Študije so pokazale, da imajo učenci več 

motivacije takrat, ko imajo nadzor nad znanjem, ko je dejavnost zanje bolj smiselna in 

ko vidijo smisel v tem, kar se učijo (Hamlin, 2006). Prav to pa se dogaja v tako 

zasnovanem pouku, kjer so učenci sami odgovorni za svoje znanje (Ram, Ram in 

Sprague, 2005). 



23 

 

 Povečuje sposobnost reševanja problemov. Da bi postali uspešni reševalci 

problemov, morajo učenci uporabiti tako imenovane metakognitivne veščine, ki so 

izvršne nadzorne funkcije reševanja problemov. Problemski pouk od učencev zahteva 

uporabo in refleksijo metakognitivnih veščin ter strategij, kar pripomore k boljšemu 

reševanju problemov (Hamlin, 2006). Taki učenci problemov ne vidijo kot težavo, 

temveč kot izziv. 

 Razvija fleksibilno (integrirano) znanje. Raziskave v kognitivni psihologiji so 

pokazale, da morajo biti informacije v našem spominu zelo dobro organizirane, če jih 

želimo ustrezno priklicati. Ker morajo učenci pri tako zasnovanem pouku integrirati 

informacije iz različnih domen, to pomeni, da pri tem uporabljajo bolj poglobljeno 

pomnjenje dejstev in procesov kot sicer. Tako znanje je bolj koherentno organizirano in 

ga zato lahko prikličejo tudi v situacijah, ki se razlikujejo od situacije, v kateri so se z 

informacijo prvič srečali (Hamlin, 2006). 

 Razvija razne veščine. Problemsko zasnovani pouk učence pripelje do tega, da 

sprejmejo kompleksnost, vidijo pomembnost in zabaven del učenja ter izboljšajo 

zmožnost za kreativno in odgovorno reševanje realnih problemov. Z zaznavanjem 

problemov, postavljanjem hipotez, iskanjem informacij, izvajanjem eksperimentov in 

iskanjem rešitev razvijajo kritično mišljenje, veščine reševanja problemov, veščine 

sodelovalnega učenja ter veščine znanstvenega razmišljanja (Ram, Ram in Sprague, 

2005). 

 Opogumlja za vseživljenjsko učenje. Dandanes ni več pomembno, da se učenci 

naučijo le določenih sklopov predmeta, ampak morajo razviti tudi veščine za 

vseživljenjsko učenje. Ker se znanje neprestano spreminja, je pomembno, da 

izoblikujejo strategije za samovrednotenje svojega znanja in načrtovanje lastnega 

učenja za takrat, ko se bodo morali sami soočiti s problemom, brez učiteljeve pomoči 

(Ram, Ram in Sprague, 2005). 

4.4 Reševanje problemov 

Osnova problemskega učenja je situacija, ki je definirana z začetnim in končnim stanjem ter 

potjo, s katero želimo priti do želenega cilja (končnega stanja) (Woolfolk, 2002). Pomanjkanje 

že poznanih rešitev je kot labirint; problem obstaja, ko ovire ločijo trenutno/začetno stanje od 

končnega (Bransford in Stein, 1993). 
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»Reševanje problemov je samostojno kombiniranje dveh ali več že naučenih zakonitosti (pravil, 

principov) v princip višjega reda. Odkrita rešitev problema se potem posploši na celo kategorijo 

podobnih problemov.« (Marentič-Požarnik, 2003, str. 78)  

V didaktični literaturi obstaja več različnih modelov, ki nakazujejo zaporedje postopkov in 

dejavnosti reševanja problemov. Običajno so zgrajeni na psihološki podlagi, saj upoštevajo 

predvsem spoznavne in motivacijske procese reševanja, manj pozornosti pa namenjajo 

didaktičnim in metodičnim vidikom te učne metode. Strmčnik skuša v knjigi Problemski pouk 

v teoriji in praksi združiti obe sestavini reševanja problemov: psihološko in didaktično. Po 

njegovem mnenju nobenega od modelov ni mogoče v praksi dosledno upoštevati, saj so odvisni 

od mnogih okoliščin, med drugim predvsem od težišča neke reševalne situacije (Strmčnik, 

1992). 

Načrtovanje reševanja problemov mora v polni meri upoštevati dane zunanje (problemska 

situacija, nadaljnja reševalna (na)vodila in nenehno spodbujanje učencev) in notranje (potrebno 

predznanje, zmožnosti učencev in pripravljenost se vključiti v problemsko učenje) reševalne 

pogoje. Ker so pogoji v konkretnih učnih situacijah zelo različni, reševalni načrt ne more biti 

statičen in uniformiran. Reševalnih stopenj ne smemo razumeti izolirano, saj se med seboj 

pogojujejo, prehajajo druga v drugo in se vsebinsko v marsičem prekrivajo. Stopnje so enake 

ne glede na uporabljene učne oblike – frontalno, skupinsko in/ali individualno reševanje 

problemov (Strmčnik, 1992). 

V diplomskem delu smo uporabili model IDEAL, ki sta ga izoblikovala Bransford in Stein 

(1993) in je zelo priljubljen za reševanje problemov v šolskih situacijah (Marentič-Požarnik, 

2003). Cilj modela je razvijanje kreativnosti in učenja z reševanjem problemov (Bransford, 

Haynes, Stein in Lin, 1998). Vključuje 5 komponent oz. stopenj razmišljanja: zmožnost 

identifikacije problema, definiranje ciljev in problemov, preizkušanje različnih strategij za 

rešitev problema, preverjanje strategij ter opazovanje rezultatov (Bransford in Stein, 1993). V 

nadaljevanju so navedene stopnje opisane.  

Identifikacija problema (angl. identify – I): stopnja predstavlja objektivno podlago vsem 

nadaljnjim artikulacijskim procesom. Zato je pomembno, da učenci dobro preučijo problemsko 

situacijo, natančno opredelijo in izoblikujejo problem, njegove najpomembnejše sestavine in 

meje. Učenci pri programiranju s preizkušanjem kode hitro določijo problem, saj se včasih 

zgodi, da končni izdelek ni skladen z njihovimi željami. Predvsem pri predelavi projektov iz 

skupnosti Scratch se včasih zgodi, da učenci bistva problema ne dojamejo takoj. Zato hitro 
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obupajo in/ali določijo problem kot prvo idejo, ki pa ni nujno vedno pravilna. Slab pregled nad 

problemsko situacijo oz. nejasno identificiran problem je velika in pogosta ovira za nadaljnje 

problemsko učenje. Zato mora učitelj poskrbeti, da vsak posameznik/skupina to stopnjo 

ustrezno izpelje. Pri tem se nagiba k temu, da učencem le po potrebi pomaga, da sami 

formulirajo problem (Strmčnik, 1992). 

Definiranje ciljev (angl. definition – D): ko enkrat učenci identificirajo problem, sledi njegovo 

predstavljanje in določanje načinov reševanja podproblemov oz. vmesnih ciljev (Strmčnik, 

1992). Pri tem je izrednega pomena, da se učenci osredotočijo na pomembne informacije in da 

problemsko situacijo dobro razumejo. Napačno razumevanje posameznih trditev v problemu 

privede do težav pri njegovem pravilnem predstavljanju in zastavljanju ciljev. Bransford in 

Barry Stein sta ugotovila, da učencem največkrat spodleti pri definiranju alternativnih ciljev. 

Namesto tega definirajo le en cilj in nemudoma skočijo k preizkušanju strategij (Bransford in 

Stein, 1993). 

 

 

V empiričnem delu smo predstavili problemsko zasnovano delavnico, v kateri so učenci izdelali 

labirint. Eden izmed problemov, na katere so med kodiranjem naleteli, je bil: omejitev 

premikanja figure znotraj zidov labirinta, torej preprečiti, da pride do situacije, prikazane na 

sliki 9. Če so učenci to situacijo zaznali kot »kaznivo dejanje« igralca, so za cilj določili: 

ustrezno kaznovanje igralca, npr. premik figure na začetno pozicijo. Če pa so videli situacijo 

kot eno izmed tistih, do katerih v labirintu nikakor ne more priti, je bil cilj: preprečitev situacije.        

Preizkušanje (angl. explore – E): namen stopnje je raziskati alternativne pristope, ki bodo 

rešili problem. To največkrat vključuje analizo zastavljenih ciljev in razmislek o možnih 

strategijah, ki bi jih lahko uporabili za njihovo dosego (Bransford in Stein, 1993). Učenci si tu 

lahko pomagajo z različnimi strategijami, kot so (Woolfolk, 2002): 

 Algoritem: recept, s katerim učenec po korakih pride do cilja. 

 Poskusi in napake: učenec preizkuša različne rešitve, dokler ne najde ustrezne. 

 Vpogled: pri iskanju rešitev si učenec pomaga s podobnimi situacijami. 

 Postopna analiza: problem razdeli na več podproblemov, ki jih postopoma reši.  

Slika 9: Primer problema 
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Primer: pri programiranju labirinta – v primeru, ko je cilj problema ustrezno kaznovanje 

igralca – učenci poiščejo različne načine, kako bi to izvedli. Lahko posežejo po vrnitvi figure 

na začetno pozicijo po zaključitvi igre, zmanjševanju števila točk itd. 

Akcija (angl. action – A): ko učenci enkrat izberejo strategijo, s katero bodo dosegli cilj, je 

zelo pomembno, da o njej razmislijo, jo analizirajo in poskusijo predvideti njene omejitve ter 

posledice. Šele nato strategijo uporabijo (Bransford in Stein, 1993). Mnogi učenci prenehajo z 

delom, preden pridejo do najboljše rešitve, in preprosto sprejmejo rešitev, ki deluje le v nekaj 

primerih (Woolfolk, 2002). Pri programiranju v Scratchu preverjanje pomeni spreminjanje 

pogojev. Učenci morajo predvideti različne situacije in razmisliti, ali rešitev v vseh primerih 

ustrezno deluje. V nasprotnem primeru morajo rešitev dodelati, spremeniti itd.  

V primeru, opisanem pri prejšnji stopnji, bi učenci ob ustreznem premisleku prišli do 

ugotovitve, da strategija zmanjševanja števila točk ne reši problema, kajti figura se še vedno 

lahko premika skozi stene labirinta.  

Vpogled (angl. look – L): zadnji korak je namenjen opazovanju oz. analizi učinkov, ki so jih 

imele strategije na učenje. S tem, ko učenci evalvirajo reševanje problema, rezultate in 

posledice, se zraven tudi učijo. Učenci tu predvsem ocenijo svoje reševanje (kje bi se lahko 

izboljšali, kaj so dobro izpeljali, kaj bi spremenili itd.) in rešitev. Po potrebi rešitev tudi 

dopolnijo (Bransford in Stein, 1993).  

Pri modelu IDEAL gre za cikel, ki se izvaja, dokler problema ne rešimo oz. obupamo. To 

pomeni, da je treba včasih cikel tudi večkrat ponoviti (Bransford in Stein, 1993). 
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5 Empirični del 

Pri empiričnem delu smo se odločili najprej izvesti pilotno raziskavo oz. delavnico za mlajše, s 

katero smo preizkusili didaktični model delavnice, ki smo ga razvijali za večjo skupino 

učencev. Dne 16. 10. 2016 smo izvedli triurno raziskavo Labirint za super junake, ki se je je 

udeležilo 7 učencev, starih 8–14 let. Učenci so imeli zelo različno predznanje iz Scratcha, 

večina pa je bila takih, ki so se na delavnici s programom prvič srečali.  

Temu je sledila raziskava, ki je temeljila na izvedbi delavnice, s katero smo s problemsko 

zasnovanim poukom preizkusili model poučevanja, s katerim bi radi razvijali računalniško 

mišljenje pri učencih. Didaktični pristop in način validacije projektov, iz katerih smo sklepali 

o razvoju računalniškega mišljenja, smo povzeli po Brennan in Resnicku (2012). 

Glavni namen raziskave je bil preveriti, katere koncepte računalniškega mišljenja so učenci s 

tako zasnovano učno uro usvojili. Poleg tega smo želeli preveriti, ali je delavnica omogočila 

napredovanje v skladu z Neopiagetovo teorijo otrokom na različnih kognitivnih stopnjah. 

Odločili smo se, da bomo za temo delavnice uporabili koncept labirinta, ker ga lahko izdelajo 

učenci z različnim predznanjem, vedno omogoča napredovanje z izdelavo kompleksnejših 

labirintov oz. različnih stopenj, spodbuja kreativnost, vključuje različne koncepte reševanja in 

tudi zajema vse koncepte, za katere smo želeli, da jih učenci usvojijo. Koncepti so: 

 sprogramirati figuro, ki jo lahko premikamo s pomočjo tipk; 

 ustvariti dogodek; 

 skriti in pokazati figuro; 

 ustrezno uporabiti interakcijo med figurami; 

 ustrezno uporabiti zanko; 

 ustrezno uporabiti pogojni stavek; 

 postaviti figuro na točno določen položaj. 

Dne 23. 10. 2016 smo v sklopu CodeWeeka na Fakulteti za računalništvo in informatiko 

Univerze v Ljubljani izvedli šesturno delavnico (slika 10), ki je potekala v sodelovanju s 

študentoma Tinetom Koronom in Žanom Ternikom ter pod mentorstvom Irene Nančovske 

Šerbec. Delavnice se je udeležilo 17 učencev, starih 8–10 let. Nekateri udeleženci delavnice so 

imeli že nekaj predhodnega znanja iz programiranja v Scratchu. Podobno kot pri pilotni 

raziskavi tudi pri izvedbi delavnice ni bilo treba spremeniti njenega poteka, ampak le nameniti 

nekoliko več časa posameznim dejavnostim. 
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Slika 10: Utrinki z delavnice Skrivnostni labirint 

5.1 Opis delavnic 

Didaktični model delavnic temelji na konstruktivističnem pristopu in problemsko zasnovanem 

pouku. Najprej smo izvedli uvodni del in nato učence seznanili s programskim okoljem, kjer 

smo posebno pozornost namenili koordinatnemu sistemu. Nato smo izvedli dejavnost, s 

pomočjo katere smo učencem predstavili osnovne programerske koncepte. Temu je sledila 

uvodna igra Skrivnostni akvarij, nato pa individualna izdelava labirintov, ki so jih učenci v 

zaključnem delu tudi javno predstavili. 

V uvodnem delu smo učencem predstavili potek delavnice in jih seznanili s cilji. Nato smo 

izvedli kratko diskusijo, s katero smo podrobneje spoznali učence in njihovo raven znanja. 

Zanimalo nas je predvsem, ali so učenci že programirali v Scratchu, kje so se naučili 

programirati in koliko izkušenj imajo nasploh s programiranjem.  

Sledila je seznanitev s programskim okoljem Scratch (slika 11). Učenci, ki so Scratch že 

poznali, so svoje znanje obnovili. Uporabili smo frontalni pristop z diskusijo, ki se nam je zdel 

za seznanitev s programskim okoljem najprimernejši. Predstavili smo jim osnovna orodja 

(osnovni meni, oder, prostor za sestavljanje kode itd.), figure (kako jih ustvarimo, izbrišemo, 

preuredimo, zamenjamo, jim spremenimo videz itd.) in nazadnje skupine ukazov ter princip 
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programiranja v Scratchu povleci in spusti (angl. drag and drop). Celotno spoznavanje je 

potekalo kot raziskovanje, kjer so imeli učenci možnost poskušanja, kako vse skupaj deluje. 

 

Slika 11: Predstavitev programa 

Pred ustvarjanjem lastne kode oz. programiranjem smo učence seznanili s koordinatnim 

sistemom. Ker učenci na tej stopnji še ne poznajo negativnih števil, smo jim jih predstavili. 

Razložili smo, da ima vsaka figura določen položaj, podobno kot pri igri potapljanje ladjic. 

Podatke o tem, kje se figura nahaja, lahko vedno najdejo v informacijah o figuri ali desnem 

zgornjem kotu površine za pisanje kode. Naročili smo jim, naj s premikanjem figure poskusijo 

ugotoviti, kaj se dogaja s položajem. Nato smo se o ugotovitvah pogovorili in jih zapisali na 

tablo, tako da so bile učencem vedno na voljo (slika 12).  

 

Slika 12: Premikanje v Scratchu 
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Slika 13: Izvajanje dejavnosti 

Sledila je dejavnost, s katero smo predstavili zaporedje ukazov, ki smo ga preoblikovali v 

Scratch bloke (slika 13). Namen dejavnosti je bil seznaniti učence z osnovnimi koncepti 

programiranja (kako si morajo slediti ukazi, zanke, dogodki, pogojni stavki). Za to dejavnost 

smo potrebovali 14 prostovoljcev. Njihova naloga je bila: Tineta pripeljati od začetne točke (od 

katedra) do cilja (do vrat, na hodnik itd.) z uporabo naslednjih ukazov: korak naprej, korak 

nazaj, obrat v levo, obrat v desno. Kasneje smo uvedli še ukaz »odpri vrata«. Med izvajanjem 

dejavnosti smo na tablo pisali ukaze, ki jih je podal/-a učenec/-nka. Ko je Tine uspešno prišel 

na cilj, smo se z učenci pogovorili in ukaze preoblikovali v Scratch bloke. Pri vsaki novi uvedbi 

ukaza (ko plosknem, če, ponovi _ krat itd.) so učenci povedali, kje v Scratchu bi se ukaz nahajal 

– skupaj smo to tudi preverili. Dejavnost smo izvedli večkrat. Ob vsaki ponovitvi smo izbrali 

drugega učenca in spremenili navodila. Izvedli smo 6 različnih nalog, ki so zapisane v tabeli 1. 

Vsako nalogo smo v povprečju izvedli dvakrat.  
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Tabela 1: Naloge in namen dejavnosti 

Naloga in namen Primeri zapisov 

Učenec mora s podajanjem ukazov Tineta 

pripeljati od katedra do vrat. S tem spozna 

zaporedje ukazov. 

 

Učenec mora Tinetu sporočiti, kdaj naj začne 

izvajati zaporedje ukazov, ki ga bodo pripeljali 

od katedra do vrat. S tem spozna dogodek. 

 

Učenec mora najti hitrejši način (podati mora 

manj ukazov v primerjavi z rešitvijo 2 vrstici 

zgoraj), ki pripelje Tineta od katedra do vrat. S 

tem spozna zanko. 

 

Učenec mora s pomočjo ukazov, ki so na voljo, 

Tineta pripeljati na hodnik skozi zaprta vrata. S 

tem spozna potrebo po podajanju programu 

razumljivih navodil. Prav tako sodeluje pri 

iskanju rešitev – v našem primeru je rešitev 

uvedba novega ukaza (odpri vrata). 
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Naloga in namen Primeri zapisov 

Učenec mora Tineta, ki ima na očeh prevezo, 

pripeljati na hodnik skozi zaprta ali odprta vrata. 

S tem spozna potrebo po podajanju natančnih 

navodil. 

 

Učenec s prevezo na očeh mora pripeljati 

Tineta, ki ima prav tako prevezo na očeh, na 

hodnik skozi vrata, za katera ne ve, ali so zaprta 

ali odprta. S tem spozna pogojni stavek. 

 
 

Koncepte, ki smo jih utrjevali v prejšnji dejavnosti, smo uporabili pri izdelavi igre v Scratchu, 

imenovani Skrivnostni akvarij. Namen igre je bil predstaviti osnovne koncepte, ki so jih učenci 

pozneje potrebovali za kodiranje labirinta: premikanje figure s smernimi tipkami, skrivanje 

figure ob določenem dogodku, postavitev figure na točno določeno pozicijo itd. 

Najpomembnejše je bilo, da so učenci omejili področje premikanja ribe znotraj akvarija, saj so 

to potrebovali kasneje pri izdelavi labirinta. Pri labirintu je namreč treba dovoliti premikanje 

figure znotraj »poti«, ki jo omejujejo zidovi. Uporabili smo frontalni pristop v kombinaciji s 

samostojnim delom in diskusijo. Vso dejavnost je Žan kodiral akvarij, ki smo ga projicirali na 

tablo, kar je učencem pomagalo pri iskanju ukazov. Jaz sem vodila diskusijo in usmerjala 

učence, Tine pa je spremljal njihovo delo in jim pomagal pri tehničnih težavah. Preden so učenci 

začeli programirati, smo predstavili igro, ki smo jo nato izdelali. Želeli smo izdelati igro, v 
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kateri mora riba, ki jo upravljamo s pomočjo smernih tipk, zbrati/pojesti vse morske zvezdice 

v akvariju. Riba seveda ne more oz. ne sme zapustiti akvarija (slika 14).  

 

Slika 14: Oder igre Skrivnostni akvarij 

Sledilo je individualno delo, kjer so učenci izdelali akvarij, ustvarili eno aktivno (ribo) in nekaj 

pasivnih figur (zvezdic), prikazanih na sliki 14. Vse elemente so lahko izdelali sami in/ali jih 

izbrali iz knjižnice ter jih nato poljubno uredili z urejevalnikom. Po končanem urejanju so začeli 

programiranje (kodiranje) labirinta. Programiranje podciljev je potekalo tako, da smo se z 

učenci pogovorili, kaj je treba narediti, in nato so sami to tudi sprogramirali. Rešitve, ki so jih 

učenci predstavili, smo skupaj tudi analizirali. Vseskozi smo se navezovali na prejšnjo 

dejavnost.  

V zadnjem delu delavnice so morali učenci izdelati svoj labirint. Delo je potekalo individualno, 

saj smo le tako lahko preverili, katere računalniške koncepte so učenci uporabili pri izdelavi 

svojih labirintov, in posledično, na kateri razvojni stopnji so po Neopiagetovi teoriji.  

Pred začetkom programiranja smo učencem razdelili liste, na katere so morali zapisati okviren 

načrt: cilj labirinta, figure, ki jih bodo potrebovali, ovire itd. Dali smo jim nekaj minut časa, da 

o labirintu premislijo, nato smo načrte preverili in jih, če je bilo to potrebno, dodelali oz. 

popravili. Nekateri izmed učencev so imeli zelo visoke cilje, drugi relativno nizke. Ne glede na 

njihovo predznanje smo od učencev zahtevali neki minimalen standard znanja, ki so ga bili vsi 

zmožni doseči. Zaradi omejenega časa delavnice smo učencem svetovali, naj vsak labirint 

vsebuje naslednje komponente: 

 2 sceni (sceno z labirintom in zaključno sceno), 

 premikanje glavne figure po labirintu s tipkami, 

 začeten položaj glavne figure, 

 vsaj 1 pasivno in/ali aktivno figuro poleg glavne, 

 ustrezen zaključek. 
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Slika 15: Samostojno izdelovanje labirintov 

Vsak učenec je imel možnost ustvariti svoj labirint ustrezne kompleksnosti glede na svoje 

predznanje, zmožnosti in vloženo energijo (slika 15). Pri tem smo jim učitelji pomagali z 

nasveti in namigi. Če smo zasledili, da učenec ni zmožen izdelati podcilja v labirintu, ki si ga 

je na začetku zadal, smo skupaj poiskali podcilj, ki ga je bil učenec zmožen sam sprogramirati 

in vključiti v svoj labirint. 

V zaključnem delu delavnice so učenci svoje labirinte objavili v skupnosti Scratch. Dodali smo 

jih v predhodno ustvarjen studio, Skrivnostni labirint v Scratchu. Tako so lahko vsi udeleženci 

delavnice preizkusili labirinte sošolcev in jih nato tudi analizirali (komentirali). Temu je sledila 

»revija projektov« – predstavitev iger. Po posamezni predstavitvi smo z učenci igro tudi 

analizirali: kaj je bilo dobro izvedeno, kaj bi se lahko izboljšalo, kje je imel učenec težave, kako 

je težavo rešil itd.   

5.2 Analiza delavnic in projektov 

Oddani projekti so bili delujoči in so večinoma ustrezali kriterijem, ki smo jih zastavili ob 

začetku delavnice. Vsi učenci so dosegli zastavljene minimalne standarde znanja oz. cilje, 

omenjene na strani 27.  

Didaktiki s področja računalništva poročajo, da je vrednotenje računalniškega mišljenja, ki se 

kaže v projektih, mogoče analizirati na različne načine (Román-González, Moreno-Léon, in 

Robles, 2017). Projekte smo analizirali s prosto dostopno spletno aplikacijo Dr. Scratch 

(Moreno-Léon, Robles in Román-González, 2015), ki projekte ovrednoti in uporabnika seznani 
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z njegovo stopnjo računalniškega mišljenja. Ocena stopnje razvoja računalniškega mišljenja se 

določi na podlagi 7 meril, ki so: pretočnost kode, reprezentacija podatkov, abstrakcija in 

dekompozicija kode, uporabniška interakcija, sinhronizacija, sočasnost ter logično mišljenje. 

Analizirani projekt lahko pri vsaki kategoriji doseže največ 3 točke (tabela 2), kar pomeni, da 

lahko zbere od 0 do 21 točk. Dr. Scratch nato izdelovalca programa glede na rezultat projekta 

uvrsti v eno izmed 3 stopenj: osnovno, razvojno ali mojstrsko.  

Z namenom, da uporabniki nadaljujejo z razvijanjem programerskih veščin, orodje ponuja 

povratne informacije z idejami in nasveti, kako izboljšati kodo (Moreno-Léon, Robles in 

Román-González, 2015). Informacije se razlikujejo glede na oceno projekta. Prednost 

Dr. Scratcha je zmožnost odkrivanja slabih programerskih navad ali morebitnih napak in 

pogostih napačnih predstavitev, kot so nepomembna poimenovanja figur, ponavljanje kode, 

vsebovanost kode, ki se nikoli ne izvede, in nepravilna iniciacija atributov figur (Moreno-Léon, 

Robles in Román-González, 2015). Uporabniki, ki zberejo manj točk, dobijo le osnovne 

povratne informacije o izboljšavah v projektu, uporabniki z višjim številom točk pa vse 

informacije, ki jih program ponuja. Zavedati se moramo, da ima Dr. Scratch omejitve pri 

ocenjevanju osnovnih konceptov računalniškega mišljenja, kot sta zaznavanje napak in 

predelava projektov. Prav tako ne more ovrednotiti funkcionalnosti in kreativnosti projektov.  
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Tabela 2: Stopnje računalniškega mišljenja po Dr. Scratchu glede na posamezni kriterij (Moreno-Léon, 

Robles in Román-González, 2015) 

Kriterij 

Stopnje 

Osnovna 

(1 točka) 

Razvojna 

(2 točki) 

Mojstrska 

(3 točke) 

Pretočnost 

kode 

Zaporedje ukaznih 

blokov 
Ponovi _ krat; ponavljaj 

Ponavljaj do takrat, ko 

__ 

Reprezentacija 

podatkov 

Modifikacija 

osnovnih lastnosti 

figur 

Uporaba spremenljivk Uporaba seznamov 

Abstrakcija in 

dekompozicija 

kode 

Vsaj 1 figura; vsaj 1 

skript 

Definiranje lastnih 

blokov 
Uporaba klonov 

Uporabniška 

interakcija 
Zelena zastavica 

Interakcija prek 

tipkovnice; interakcija 

prek miške; vprašaj __ in 

počakaj 

Uporaba spletne 

kamere; uporaba 

mikrofona 

Sinhronizacija Počakaj 

Objavi __; ko prejmem 

__; ustavi vse; ustavi to 

skripto; ustavi ostale 

figure skripta 

Počakaj do takrat, ko 

__; ko se ozadje 

zamenja na __; objavi 

__ in počakaj 

Sočasnost 

Dva skripta, ki ju 

sproži zelena 

zastava 

Sočasnost znotraj figure 

in med figurami, ki jih 

sproži klik tipke ali klik 

figure 

Dva skripta, ko 

prejmem sporočilo __; 

dva skripta, ko se 

ozadje zamenja na __ 

Logično 

razmišljanje 
Če Če/sicer Logične operacije 

S pomočjo Dr. Scratcha smo dobili vpogled v to, katere koncepte računalniškega mišljenja so 

učenci v svoje projekte vključili (Tabela 3), nismo pa vedeli, ali so jih tudi ustrezno oz. smiselno 

uporabili. Zato smo posamezne projekte še podrobno analizirali. 
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Tabela 3: Točkovanje projektov učencev z aplikacijo Dr. Scratch 

Št. 

učen

ca 

Pretočn

ost 

kode 

Reprezent

acija 

podatkov 

Abstrakcij

a in 

dekompoz

icija kode 

Uporabn

iška 

interakci

ja 

Sinhroniz

acija 

Sočasn

ost 

Logič

no 

mišlje

nje 

Sešte

vek 

1 2 1 1 2 0 0 1 7 

2 2 1 1 2 0 0 1 7 

3 2 1 1 2 0 0 1 7 

4 2 1 1 2 0 0 1 7 

5 2 1 1 2 0 1 1 8 

6 2 1 1 2 0 1 1 8 

7 2 1 1 2 0 1 1 8 

8 2 1 1 2 0 1 1 8 

9 2 1 1 2 0 1 1 8 

10 2 1 1 2 0 1 1 8 

11 2 1 1 2 0 1 1 8 

12 2 1 1 2 0 1 1 8 

13 2 1 1 2 0 1 1 8 

14 2 1 2 2 1 1 1 10 

15 2 1 1 2 2 1 1 10 

16 2 1 1 2 2 1 1 10 

17 2 2 1 2 1 1 1 10 

18 2 2 1 2 1 1 1 10 

19 2 2 1 2 0 2 1 10 

20 2 1 1 2 3 3 1 13 

21 2 2 1 2 3 3 1 14 

22 2 2 1 2 3 3 1 14 

23 2 2 2 2 3 3 1 15 

24 2 2 1 2 3 3 2 15 
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5.2.1 Analiza projektov 

Kriterij pretočnosti kode se navezuje na obnašanje figur, ki jih upravlja uporabnik. Vključuje 

določene ukaze, ki se v programu ponovijo n-krat ali pa, dokler ni določeni pogoj izpolnjen. 

Kriterij vključuje 2 koncepta računalniškega mišljenja po Brennan in Resnicku (2012), in sicer 

sekvence ter zanke (Ternik, Koron, Koron in Nančovska Šerbec, 2017). 

Kot je razvidno iz tabele 3, so vsi učenci v tej kategoriji zbrali 2 točki, kar pomeni, da projektov 

niso sestavili le iz preprostih ukaznih blokov, ki si sledijo drug za drugim (sekvence), temveč 

so vanje vključili tudi zanke. Uporabljali so predvsem neskončne zanke. Takšen rezultat smo 

pričakovali, kajti ena izmed nalog pri izdelavi labirinta je vzpostaviti interakcijo med figuro in 

stenami labirinta. Zid naj bi predstavljal oviro, skozi katero se figura nikakor ne more prebiti, 

zato je tu treba uporabiti neskončno zanko, s pomočjo katere dosežemo neprekinjeno 

preverjanje. Ko smo podrobneje analizirali projekte, smo opazili, da je večina učencev razumela 

neskončne zanke, ker so jih v projektih ustrezno uporabili. Bilo je pa tudi nekaj projektov, kjer 

so bili pogoji preverjanja zelo dobro zastavljeni, ampak so se zaradi neuporabe neskončne zanke 

preverjali le občasno: le na začetku izvajanja, ob premiku itd.       

Kriterij reprezentacije podatkov se navezuje na osnovne atribute figur: velikost, pozicijo, 

orientacijo, videz in vidnost. Atributi imajo v vsakem trenutku določeno neko vrednost, ki jo 

lahko poljubno spremenimo. Poleg teh lahko figuri določimo tudi druge mehanizme za 

shranjevanje informacij. To lahko storimo z uvedbo spremenljivke ali seznama (Dr. Scratch, 

2014). Brennan in Resnick (2012) ta koncept računalniškega mišljenja imenujeta podatki.  

Iz tabele 3 je razvidno, da je 17 učencev v svoje projekte vključilo osnovne atribute. Večina je 

vključila določanje pozicij in vidnost figur, nekateri pa še spremembo velikosti. Poleg teh je 7 

učencev v projekte vključilo tudi spremenljivko. Uporabili so jo predvsem za točkovanje, ki ga 

sicer niso osmislili. Le eden izmed njih je uporabil spremenljivko za številčenje dotikov zida 

labirinta. Ko je spremenljivka dosegla vrednost 5, se je igra zaključila. Rezultati so bili delno 

pričakovani. Predvidevali smo, da večina učencev v svoje labirinte ne bo vključila točkovanja, 

saj je uporaba spremenljivk načeloma težje razumljiva oz. po naši oceni presega cilje delavnice. 

Zanimivo je bilo predvsem dejstvo, da so spremenljivke uporabili ne le učenci, ki so imeli 

predhodno znanje iz Scratcha, temveč tudi tisti, ki so se s programiranjem srečali prvič. 

Kriterij abstrakcije in dekompozicije kode se izraža z zmožnostjo preoblikovanja problema 

v več manjših podproblemov, ki so lažji za razumevanje, programiranje in odkrivanje napak. 

Kot vemo, Brennan in Resnick (2012) ne obravnavata abstrakcije kot enega izmed konceptov, 
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temveč kot prakso računalniškega mišljenja, imenovano abstrakcija in modeliranje (Ternik, 

Koron, Koron in Nančovska Šerbec, 2017). 

Pred izvedbo delavnic smo predvidevali, da bodo vsi učenci dosegli 1 točko, saj je bil to tudi 

eden izmed ciljev: premikanje figure s pomočjo smernih tipk, ki zahteva, da sprogramirajo vsaj 

4 skripte. Uporaba blokov in klonov se nam je zdela za učence nekoliko preveč kompleksna. 

Pričakovanja so se uresničila, saj je bilo povprečno število doseženih točk v tej kategoriji 1. 

Učenci so svojo kodo dekomponirali tako, da so obnašanje figure zapisali kot 2 različna skripta, 

ki ju sproži klik zelene zastavice. Eden od njiju preverja, ali je figura dosegla cilj, drugi pa, ali 

se figura dotika roba labirinta. Med učenci sta bila tudi 2, ki sta dosegla 2 točki, saj sta v svoje 

labirinte vključila na novo izdelane bloke.  

Kriterij uporabniške interakcije pomeni, da lahko uporabnik projekta izvaja akcije, ki v 

projektu povzročijo neke nove situacije (Ternik, Koron, Koron in Nančovska Šerbec, 2017). 

Najbolj osnovna interakcija je uporaba ukaza: ko je kliknjena zelena zastavica, ki so jo uporabili 

prav vsi učenci. Poleg tega ukaza so učenci uporabljali tudi ukaze, ki uporabniku dovoljujejo 

interakcijo s figuro prek tipk. V projekte so vključili premikanje aktivne figure s smernimi 

tipkami. Eden izmed učencev se je odločil izdelati labirint za 2 igralca, kjer uporabnik eno 

figuro usmerja s smernimi tipkami, drugo pa s črkami a, s, d in e. Ker labirint zahteva interakcijo 

uporabnika z vsaj 1 figuro, smo pričakovali in tudi zahtevali, da vsi učenci osvojijo 2 točki, saj 

je bil to tudi eden izmed ciljev. Ta kriterij po Brennan in Resnicku (2012) spada v koncept 

računalniškega mišljenja, imenovan dogodki. 

Sinhronizacija se nanaša na kriterij, ki omogoča figuram organizacijo, kdaj se bo kaj izvedlo. 

Koncept skupaj s kriterijem uporabniška interakcija po Brennan in Resnicku (2012) tvori 

koncept računalniškega mišljenja, imenovan dogodki (Ternik, Koron, Koron in Nančovska 

Šerbec, 2017). 

Večina učencev pri izdelavi labirintov ni uporabila mehanizmov sinhronizacije. Pogost način 

sinhronizacije v Scratchu je mehanizem ustvarjanja »notranjih« sporočil. Učenci, ki so v 

projekte vključili sinhronizacijo, so predvsem uporabili ukaze: počakaj_s in ko se ozadje 

zamenja na_. Bilo pa je tudi 5 učencev, ki so v labirintih za interakcijo med figurami uporabili 

sporočanje. Vsi učenci, ki so uporabili sporočila, so imeli že predhodno znanje iz Scratcha. 

Glede na to, da smo zastavili problem tako, da v labirint vključijo vsaj 2 sceni, smo pričakovali, 

da bodo vsi dosegli 3 točke. Ob zamenjavi ozadja je treba figuro namreč skriti, kar je mogoče 

le z ukazi, kot so: ko se ozadje zamenja na_ ali ko prejmem_. Velika večina učencev je v svoje 
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projekte vključila 2 odra, le nekateri izmed njih so prehod med odri tudi izvedli, kar se lepo vidi 

iz Tabela 3, kjer so projekti, ki so popolnoma sinhronizirani, ocenjeni s 3 točkami, projekti, ki 

sploh niso sinhronizirani, pa z 0 točkami. Iz tega lahko sklepamo, da so učenci po Neopiagetovi 

teoriji na različnih razvojnih stopnjah.  

Dr. Scratch tako kot Brennan in Resnick (2012) definira sočasnost kot zmožnost izvajanja več 

različnih stvari hkrati (Ternik, Koron, Koron in Nančovska Šerbec, 2017).  

Učenci so v tej kategoriji dosegli različno število točk. Skoraj vsi razen 4 so v svojih projektih 

uporabili sočasnost med figurami oz. natančneje: izvajanje različnih skriptov pri različnih 

figurah, ki jih sproži klik zelene zastavice. Nekateri učenci so uporabili tudi sočasnost znotraj 

figure, kjer se skripti izvedejo s klikom na zeleno zastavico in/ali določeno tipko. Le 5 učencev 

je poleg omenjenih sočasnosti uporabilo tudi sprožitev izvajanja sekvenc z ukazom: ko se 

zamenja ozadje na_ znotraj in med figurami. Ena izmed možnih obrazložitev rezultatov je, da 

učenci s težavo razmišljajo o izvajanju različnih programov ob istem času, kar bi potrdilo 

Neopiagetovo teorijo, ki pravi, da je ta vrsta abstrakcije zelo težko osvojljiva. 

Kriterij logičnega razmišljanja se navezuje na različno obnašanje figur glede na situacijo, kar 

se doseže z uporabo zank in operatorjev (natančneje logičnih operatorjev) (Ternik, Koron, 

Koron in Nančovska Šerbec, 2017). 

V labirintih so vsi učenci brez izjeme uporabili pogojni stavek s »če«, kar je bil tudi eden izmed 

ciljev. Učenci so to strukturo v večini uporabili za preverjanje, ali se figura dotika sten labirinta 

(določene barve). En učenec je v svoj projekt vključil tudi pogojni stavek s »če/sicer«. 

Analiza končnih rezultatov z Dr. Scratchem 

Končne ocene projektov so pokazale, da je največ učencev na razvojni, 3 so na osnovni in 2 sta 

na mojstrski stopnji. Stopnje so v Tabela 3 ločene z rdečo črto. 

Na osnovni stopnji so projekti izdelani na nižji programerski ravni. V njihovih projektih ni 

prisotna koda, ki izraža koncept sinhronizacije in sočasnosti. Prav tako ni kode, ki bi jasno 

izražala koncept logičnega mišljenja, reprezentacije podatkov ter abstrakcije in dekompozicije 

kode. Zaradi kompleksnosti začetniki v programiranju te koncepte težje uporabijo in razumejo. 

Učenci, ki so na tej stopnji, so dosegli manj kot 8 točk, kar pomeni, da imajo veliko prostora za 

izboljšanje veščin programiranja in mišljenja.  

Na razvojni stopnji so v primerjavi z osnovno vidne razlike predvsem v konceptu sočasnosti. 

Učenci so v povprečju dosegli 1 točko, kar pomeni, da je koncept sočasnosti večini učencev še 
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vedno težje razumljiv. Pri učencih, ki se po številu točk približujejo mojstrski stopnji, lahko 

glede na število doseženih točk v tej kategoriji sklepamo, da koncept razumejo, saj so ga v 

svojih projektih tudi ustrezno uporabili. Nekateri učenci imajo pri uporabi koncepta 

sinhronizacije in reprezentacije podatkov v svojih projektih še vedno težave – to so predvsem 

učenci s končno projektno oceno 8.   

Mojstrsko stopnjo sta dosegla le 2 učenca. Eden od njiju glede na rezultate slabše razume 

abstrakcijo in dekompozicijo kode, drugi pa slabše razume logično razmišljanje oz. ni uporabil 

kompleksnejših logičnih operatorjev, ki jih spletna aplikacija Dr. Scratch »nagrajuje« z 

maksimalnim številom točk, tj. 3. 

Glede na rezultate je večina učencev po Neopiagetovi teoriji na predoperacionalni stopnji, kar 

pomeni, da lahko rešujejo majhne programerske probleme. To so učenci, ki so dosegli 7–10 

točk. Nekateri učenci so dosegli 13–15 točk, kar odraža njihovo sposobnost, da hkrati vidijo 

celoto in posamezne dele. Ti učenci so se dobro odrezali predvsem pri konceptu sinhronizacije 

in sočasnosti, kar je mogoče le, če je programer začetnik v konkretno operacionalni stopnji. 

5.2.2 Analiza delavnice 

Delavnica je bila uspešna, saj so bili zastavljeni cilji doseženi. Skoraj vsi učenci so v svoje 

labirinte vključili vse naučene koncepte, nekaj pa je bilo tudi takih, ki so v svoje labirinte 

vključili tudi nekatere druge, omenjene v poglavju Analiza projektov. 

Na delavnici smo opazili, da imajo nekateri učenci težave pri iskanju rešitve, kako ribi preprečiti 

»pobeg« iz akvarija. Ribo je bilo treba sprogramirati tako, da se ob srečanju s črno barvo 

premakne 10 korakov v nasprotno smer (če ribo premaknemo v desno, se ob srečanju s črno 

barvo premakne levo). V veliko pomoč jim je bila predhodna dejavnost, kjer se je Tine ob 

podajanju nerazumljivih navodil zaletel v vrata (namerno) in se od njih odbil. Tako so učenci 

začeli razmišljati o ustrezni rešitvi: ko se riba dotakne roba akvarija (črne barve), ji »pobeg« 

preprečimo s spremembo koordinate x ali y. Zelo zanimivo je bilo predvsem to, da so nekateri 

učenci predvideli težavo pri programiranju »pobega«. Rob akvarija je bil namreč iste barve kot 

obroba zvezdic, kar je ribi preprečevalo, da bi zvezdice pojedla. Kot rešitev so predlagali 

spremembo barve roba zvezdic in/ali roba akvarija. 

Pri obravnavi koordinatnega sistema so učenci ugotovili, da premik figure levo-desno povzroči 

spremembo vrednosti x, premik figure gor-dol pa spremembo vrednosti y. Tako smo tudi 

predvidevali. Poudarili so tudi, da premik levo pri vrednosti x in premik dol pri vrednosti y pred 

številom zahteva znak »–«. Pri pilotni raziskavi smo opazili, da imajo učenci, ki so se s 
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koordinatnim sistemom srečali prvič, pri premikanju figure s smernimi tipkami precej težav. 

Do njih ni prihajalo zaradi nerazumevanja, temveč zaradi sintakse. Zato smo pri izvedbi 

delavnice temu delu namenili več časa in ugotovitve (informacije) zapisali na tablo, kot je 

prikazano na Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.. To se je izkazalo za zelo 

uspešno strategijo, saj so si učenci z zapisom zelo pomagali pri programiranju. 

Opazili smo, da je dejavnost, v kateri smo učence seznanili z osnovnimi koncepti 

programiranja, zelo pripomogla k razumevanju. Glede na to, da sta bili delavnici zelo kratki, 

cilji pa zelo obsežni, je k boljšemu delu pripomogla tudi izdelava igrice Skrivnostni akvarij. V 

igrico so bili zajeti vsi elementi, ki so jih potrebovali pri izdelavi osnovnega labirinta, le da je 

bil problem manj kompleksen. Učenci so tako morali obravnavane koncepte razumeti in jih 

uporabiti v neki novi situaciji. Po Bloomovi taksonomiji učnih ciljev so tako dosegli najvišjo 

stopnjo – kreiranje. 

Pri delu smo izkusili tudi pozitivno izkušnjo, ki se pogosto pokaže pri delu v heterogenih 

skupinah oz. skupinah z učenci z različnimi ravnmi predznanja. Primer: ena izmed učenk v 

pilotni raziskavi z nižjo ravnjo znanja je imela velike težave pri sintaksi premikanja figur s 

smernimi tipkami. Učenka, ki je premikanje zelo dobro razumela, ji je pomagala tako, da ji je 

predlagala način, kako si premike zapomniti. Povedala ji je, da si, ko se premakneš navzgor, 

zelo velik in zato to pomeni +, ko greš dol, si zelo majhen, zato to pomeni –; ker pišeš z desno, 

je to tvoja »prava« roka, torej je to +, kar pomeni, da je leva –. 
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6 Sklepi in nadaljnje delo 

Kodiranje oz. programiranje je izrednega pomena, saj pri učencih razvija razne veščine, med 

njimi tudi veščino računalniškega mišljenja, ki vključuje reševanje problemov, kreiranje 

sistemov in razumevanje človeškega obnašanja pri uporabi osnovnih konceptov računalništva 

(Wing, 2006). Zato je priporočljivo, da učenci začnejo s programiranjem že v osnovnih šolah. 

Eden izmed pristopov učenja programiranja smo predstavili v diplomskem delu. 

Z delavnicama na temo labirinta smo želeli z različnimi dejavnostmi učence pripraviti na 

samostojno pisanje majhnih delov kode, ki povzročijo želeno interaktivno obnašanje. Hkrati 

smo želeli, da učenci usvojijo koncepte računalniškega mišljenja po Brennan in Resnicku 

(2012) ter izboljšajo svojo računalniško mišljenje. Za dosego tega smo uporabili problemski 

pouk. 

Kvantitativna analiza projektov učencev, ki smo jo opravili z Dr. Scratchem, odraža stopnjo 

računalniškega mišljenja učencev, doseženega na podlagi predznanja in s pomočjo delavnice. 

Zbrani rezultati kažejo, da se razumevanje in abstraktno razmišljanje med učenci razlikujeta. 

Večina učencev je dosegla vsaj razvojno stopnjo, zato lahko trdimo, da jim je delavnica 

pomagala razviti veščine računalniškega mišljenja po Brennan in Resnicku (2012) 

Glede na programerske sposobnosti učencev lahko po Neopiagetovi teoriji kognitivnega 

razvoja umestimo 5 učencev na konkretno operacionalno stopnjo, vse ostale pa na 

predoperacionalno stopnjo. 

Poleg kvantitativne analize projektov z Dr. Scratchem smo podrobno analizirali projekte.  

Izkazalo se je, da sta oba pristopa delno ustrezna za namen analize in vrednotenja projektov; 

pomanjkljivosti so se pokazale predvsem v interpretaciji kode. Dr. Scratch je v projektih 

velikokrat zaznal skripte, ki se nikoli ne izvedejo, tako imenovane »mrtve kode« ali 

ponavljajoče se skripte. Med podrobno analizo smo poleg teh zasledili še druge, kot so: izdelani 

odri brez sprogramiranih prehodov, pomanjkljiva določitev začetnega položaja figur, 

neuporaba neskončne zanke itd. Ker smo izvedli kvantitativno analizo in analizo 

funkcionalnosti projektov, s težavo pojasnimo, zakaj učenci niso dokončali kode in/ali izdelali 

prehoda med odri in/ali niso figuri določili začetnega položaja itd. Lahko gre za nerazumevanje 

ali preprosto samo za stisko s časom. Zato bi bilo dobro uporabiti metodo razmišljanja na glas 

oz. glasno razmišljanje (angl. thinking aloud). S tem bi dobili vpogled v učenčevo razmišljanje 

pri programiranju, kar bi nam zagotovo pomagalo pri razumevanju mišljenja učencev in 

njihovih napak. 
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V nadaljnjem delu bomo poskusili pred izvedbo »oceniti« stopnjo računalniškega mišljenja 

učencev s pomočjo standardnih testov, ki so jih pripravili raziskovalci oz. kognitivni psihologi 

in didaktiki računalništva (Román Gonzalez, 2015), in šele nato izvedli dejavnosti, 

izoblikovane za izboljšanje konceptov računalniškega mišljenja. Pri programiranju pa bi bilo 

dobro uporabiti kvalitativno analizo projektov in metodo glasnega razmišljanja, ki omogoča 

vpogled v mišljenje učencev. 
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