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I 

POVZETEK 
 

Diplomsko delo opisuje učenje programiranja za otroke, ki obiskujejo osnovno šolo. 

Opišemo didaktične vidike, podamo prednosti in slabosti ikonskih programskih okolji. V 

diplomskem delu analiziramo učne načrte predmetov, kjer učenci lahko spoznajo osnove 

programiranja. Predstavljamo tudi tekmovanja, ki spodbujajo programiranje in robotiko. 

Branje ponuja tudi primere dobrih praks učiteljev, ki poučujejo programiranje v OŠ, 

poletnih šolah in krožkih računalništva in robotike. Diplomsko delo je primerno za 

učitelje, ki bi si želeli spoznati osnovne napotke glede poučevanja programiranja. 

 

KLJUČNE BESEDE:  

 

Programiranje, didaktika programiranja, ikonski programski jezik, robotika, Scratch, 

tekmovanja v programiranju, medpredmetno povezovanje s programiranjem. 
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LEARNING COMPUTER PROGRAMMING IN 

SLOVENIAN ELEMENTARY SCHOOLS 
 

SUMMARY  
 

The following thesis describes how to teach programming to elementary school children. 

We will define the didactic aspects and point out the advantages and disadvantages of the 

visual programming language. Furthermore, we will analyse the curriculums of the 

subjects where pupils learn the basics of programming and present the competitions that 

promote programming and robotics. The thesis also provides examples of good practice 

in teachers who teach programming in primary schools, summer schools and who 

organize computing and robotics workshops. The thesis is appropriate for teachers that 

would like to get some basic guidelines on how to teach programming. 
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Programming, didactics of programming, visual programming language, robotics, 

Scratch, programming competitions, interdisciplinary approach to programming. 
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1 UVOD 

 

1.1 OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA 
 

V zadnjem času je velik porast delovnih mest, ki zahtevajo znanje programiranja. Kako 

osnovna šola pripravlja kader za sodobna delovna mesta? Računalniško razmišljanje je 

veščina, ki pomaga vsem učencem v nadaljnjem šolanju ne glede na smer šolanja in 

študija. [1] 

 

1.2 NAMEN IN CILJI NALOGE 
 

Namen. Z diplomskim delom opišemo pregled sedanjega stanja poučevanja 

programiranja v slovenskih osnovnih šolah. V diplomskem delu opišemo nekaj dobrih 

praks in opažanj učiteljev, ki izbirne predmete poučujejo. 

 

Cilji.  

 Ugotoviti zastopanost programiranja v učnih načrtih izbirnih računalniških 

predmetov. 

 Ugotoviti razširjenost in vsebino tekmovanj na področju programiranja in 

robotike. 

 Ugotoviti kako, poteka poučevanje programiranja na osnovnih šolah. 

 

1.3 PREDVIDENE  METODE RAZISKOVANJA 
 

 Analiza obstoječih uradnih učnih načrtov izbirnih računalniških predmetov. 

 Pregled in analiza tekmovanj na področju programiranja in robotike. 

 Intervju z učitelji, ki v osnovnih šolah že poučujejo programiranje. 

 

1.4 PREGLED VSEBINE OSTALIH POGLAVIJ  
 

V poglavju 2 opisujemo didaktični vidik poučevanja programiranja. Ker se v večini 

osnovnih šol poučevanje programiranja uvaja s pomočjo programskega jezika Scratch, ki 

je ikonski programski jezik, v nadaljevanju sledi opis razlik med ikonskim in tekstovnim 

jezikom. V diplomskem delu predstavimo prednosti in slabosti ikonskih programskih 



 

 2 

jezikov. Kljub temu, da so lahko ikonski programski jeziki učencem bolj razumljivi in jih 

v večji meri motivirajo za učenje, učenci ob uporabi ustvarijo nekatere negativne vzorce 

programiranja, ki jim otežujejo nadaljnjo učenje. V poglavju 3 sledi analiza učnih načrtov 

predmetov, ki učencem omogočajo spoznavanje programiranja. Učenci se lahko že od 4. 

razreda dalje odločijo za predmete, pri katerih bodo seznanjeni s temami programiranja. 

Največjo zaslugo za motivacijo programiranja pa imajo tekmovanja s področja 

programiranja in robotike. V okviru diplome so v poglavju 4 zbrani povzetki intervjujev 

s štirimi učitelji, ki učence poučujejo programiranje ali robotiko pri izbirnih predmetih, 

krožkih ali poletnih šolah. 
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2 POUČEVANJE PROGRAMIRANJA 

 

V sedemdesetih letih dvajsetega stoletja se je pričelo raziskovati kako poučevati 

programiranje. Od začetka raziskave niso prinašale pomembnih ugotovitev. 

Programiranje je namreč kompleksen proces in je v veliki meri zelo različen od učenca 

do učenca. Ko se je vedno več in več psihologov pričelo ukvarjati s področjem poučevanja 

programiranja, so prišli tudi do pomembnih ugotovitev. [2] 

 

2.1 DIDAKTIKA PROGRAMIRANJA 
 

S pomočjo didaktike programiranja učitelj bolje razume učenčeve težave in faze učenja. 

To pa mu pomaga oblikovati učne ure ali celoten učni načrt. [2]  

 

2.1.1 Algoritmično razmišljanje 

 
Učitelj se mora zavedati, da ima kot strokovnjak na področju programiranja drugačen 

pogled na učno snov, ki jo podaja učencem, začetnikom na tem področju. Poučevanje 

programiranja je v prvi vrsti poučevanje algoritmičnega razmišljanja. Učenci lahko 

poznajo ukaze v programskem jeziku, vendar imajo težavo te ukaze smiselno uporabiti 

za rešitev problema. Na primer učenec zna napisati for zanko, preveriti ali je neka 

vrednost večja in shraniti vrednost v spremenljivko. Vendar teh ukazov ne zna uporabiti 

za rešitev problema iskanja maksimalnega števila v seznamu kot prikazuje slika 2.1. 

 

 

Slika 2.1: Razčlenjen program. 
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In tudi če znajo program rešiti na roke, imajo težavo pretvoriti postopek reševanja v 

algoritem. Veliko veščin reševanja problemov učenci že pridobijo pri matematiki. Torej 

učenec problem sam reši, vendar ne zna miselno razčleniti postopka reševanja. To pa je 

nujno potrebno za ustvarjanje algoritma. Na primer ko pogleda seznam števil, ve, da je 

število 9 največje. Vendar ne ve, da je pri tem moral pregledati vsa števila in si zapomniti, 

katero število je bilo do takrat največje. Učitelj naj bo pozoren, da v učne ure vključi 

dovolj časa pri katerem bodo učenci aktivno sami iskali algoritem za dosego cilja. [2] 

 

Neodvisno od tega, ali je programer začetnik ali strokovnjak, pa veljajo naslednje 

lastnosti: 

 Ne glede na stopnjo znanja je potrebno za napredovanje v znanju reševati nove 

probleme. Tudi za strokovnjake ni zadostno le teoretično preučevanje jezika.  

 Nov in nepoznan jezik dela večje težave pri uporabi ukazov kot pri učenju ukazov. 

 Prisotno je reševanje problemov po principu podobnosti. Iskanje podobnosti med 

problemi dela težave. [2] 

 

2.1.2 Stopnje znanja učenca 

 

Učitelj se mora zavedati, da učenci tekom let potrebujejo različen način poučevanja. Ta 

pa je odvisen od stopnje znanja učencev. Najbolj pogosto uporabljena delitev znanja je 5 

stopenjska delitev po Dreyfusu. 

 Začetnik, se uči objektivnih dejstev, značilnosti in pravil za določeno dejanje. 

Osnova pa so ta dejstva in značilnosti. Vse kar dela je brez vsebine. 

 Napreden začetnik, začne prepoznavati in nadzorovati situacijo. Še vedno pa je 

brez znanja o tem kaj počne.  

 Sposobnež, po preučitvi celotne situacije zavestno izbere organiziran načrt za 

dosego cilja. 

 Poznavalec, ni mu potrebno po korakih izdelovati plana s katerim bo rešil 

problem. 

 Strokovnjak, na podlagi izkušenj in praktičnega znanja zna rešiti problem. 
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Od stopnje novinca do strokovnjaka traja več let. Poučevanje v osnovni šoli učencem 

omogoča prehajanje le med prvimi nekaj stopnjami. Za prehajanje se mora novinec 

naučiti osnovnih dejstev v programiranju in veščine reševanje problemov. Veliko 

raziskav je pokazalo povezavo med uspešnim učenjem programiranja in dobrim znanjem 

matematike. S pomočjo matematike učenec osvoji veščine reševanja problemov, ki mu 

pomaga pri učenju programiranja. [2] 

 

2.2 ANALIZA IKONSKEGA PROGRAMIRANJA 
 

Tekom let učitelji lahko izbirajo med velikim naborom programskih jezikov, ki jih lahko 

uporabijo za poučevanje programiranja. V ospredje v zadnjem času prihajajo ikonski 

programski jeziki. Ikonsko programiranje je vrsta programiranja, kjer programer s 

pomočjo blokov, ki predstavljajo ukaze, sestavlja program. Pogosto se uporabljajo za 

uvajanje poučevanja programiranja. Cilj ikonskih programskih jezikov na področju 

izobraževanja je naučiti učence računalniških konceptov, ne da bi pri tem učenci čutili 

strah in razviti samozavest za nadaljnje učenje računalništva. [3] Primeri takih 

programskih jezikov so: Scratch, Snap!, Alice, Blockly, MIT App Inventor, Kodu Game 

Lab, LabVIEW… [4] V začetku razvijanja ikonskih programskih jezikov je bila želja 

omogočiti programsko izkušnjo, kjer bi besedilo zamenjali z ustreznimi grafičnimi 

simboli. Ustreznost teh, pa bi bila dosežena, ko bi zmanjšali kognitivno obremenitev. [5]  

 

2.2.1 Prednosti ikonskih programskih jezikov 

 

Raziskave so pokazale kar nekaj prednosti uporabe in poučevanja s pomočjo ikonskega 

programskega okolja. Glavna prednost ikonskih programskih okolji je takojšnje 

opozorilo na napake. [1] V takem okolju tudi ni možno narediti sintaktične napake. 

Besedilo ukaza je zapisano v bloku, ki ga učenec s pomočjo primi in spusti metode vključi 

v program. Na tak način se učenec v celoti lahko posveti reševanju problema. In napake, 

ki jih učenec naredi, so izključno algoritmične narave. [6] Veliko predvsem začetnih 

ikonskih programskih okolji je bilo zasnovanih na principu diagrama poteka. Za to je 

zanimiva Scalanova raziskava, ki je pokazala, da je razumevanje algoritmov, ki so 

predstavljeni v obliki diagrama, bistveno boljše od razumevanje istih algoritmov podanih 

v obliki psevdokode.  
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Študentje so diagrame poteka: 

 hitreje razumeli, 

 hitreje so rešili vprašanje, ki se je nanašalo na diagram poteka, 

 manjkrat so pogledali na podani algoritem, 

 imeli so več pravilnih rezultatov in 

 bili so bolj prepričani v pravilnost rezultatov. 

Te prednosti so se pokazale ne glede na zahtevnost algoritma. [5] 

 

Prednosti ikonskih programskih jezikov so spoznali tudi v gospodarstvu. Uporabniki, ki 

so uporabljali ikonski programski jezik LabVIEW, naloge rešujejo hitreje in s tem 

postanejo produktivnejši. Zaradi lažjega razumevanja ikonskih programskih jezikov so 

lahko naročniki postali bolj vključeni v delo in ga s tem usmerjajo. [5] 

 

Eden od predstavnikov ikonskih programskih jezikov je Scratch. Zasnovan je bil na MIT 

Media Laboratory z namenom, da bi novinci v programiranju lažje spoznavali 

računalniške koncepte. Izkazalo se je, da učenci lažje osvojijo nekaj ključnih konceptov, 

kot so na primer: zanke, pogojni stavki in sporočila med liki. Težje pa osvojijo koncept: 

spremenljivk, sočasnosti, in inicializacije. Ugotovljeno je tudi, da študentje, ki so v 

začetku izobraževanja spoznavali Scratch, lažje preidejo in spoznajo tekstovne jezike 

Java in C. [3] 

 

2.2.2 Slabosti ikonskih programskih jezikov 

 

Ugotovljeno pa je, da učenci z uporabo Scratch okolja razvijejo tudi slabe navade, ki niso 

spodbudne za  nadaljnjo učenje programiranja. [1] Ena izmed slabih navad je setavljanje 

programa od spodaj navzgor (angl. bottom-up programming). Učenec se reševanja 

problema loti tako, da sprva izbere vse možne ukaze, za katere misli, da jih bo potreboval 

in šele nato sestavlja rešitev. V takem primeru učenec ne razmišlja o algoritmu, ki bo rešil 

problem, vendar le o ukazih, ki ga znajo pripeljati do rešitve. Fazo ustvarjanja modela 

rešitve učenci izpustijo in ne osvojijo veščin reševanja problemov. Okolje je zasnovano 

tako, da učenca spodbuja k takemu razmišljanju. Na vsakem ukazu je jasno zapisano kaj 

ta ukaz izvrši. Učence, ki imajo navado reševanja od spodaj navzgor, pogosto 

prepoznamo, da v polju kode ostanejo deli kode, ki ne vplivajo na delovanje programa. 
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Druga slaba navada je fino razčlenjeno programiranje (angl. extremely fine-grained 

programming). V tem primeru učenec program po nepotrebnem razčleni na več manjših 

programov. Primer razčlenjenaga programa prikazujeta sliki 2.3 in 2.4. 

 

Slika 2.3: Razčlenjen program. 

 

 

Slika 2.4: Nerazčlenjen program. 

 

Lastnost Scratcha, da ima vsaka figura svoje mesto za sestavljanje blokov, omogoča 

učencem razvijanje navade finega razčlenjevanja. Podobnost med sestavljanjem 

programa od spodaj navzgor in finim razčlenjevanjem je v tem, da učenci izpustijo fazo 

načrtovanja programa. Ob pričetku reševanja problema učenec izbere ukaze, ki jih nato 

sestavlja skupaj. Pri tem je izdelan program v večini primerov tudi fino razčlenjen. 

Učenec tekom učnega procesa ne bo dobil znanj o nekaterih programskih strukturah in z 

vidika procesorskega časa bodo njegovi programi bolj zahtevni. Učence, ki programe fino 

razčlenijo, prepoznamo po neskončnem preverjanju pogojev. Učenci tudi ne osvojijo if-

else stavkov. Namesto njih raje uporabijo zaporedne if stavke. Na račun razčlenitve, 

izpuščajo tudi for zanko in repeat-until zanko, ki ju zamenjajo z neskončno zanko s 

preverjanjem s pogojnim stavkom izven istega bloka. Taki programi hitro postanejo 

neberljivi, saj so ukazi v telesu zanke krajevno narazen s pogojem. [7] 
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2.2.3 Ikonski programski jeziki za programiranje robotov. 

 

Veliko šol se odloča, da bo poučevanje programiranja vpeljalo s pomočjo robotike. Tudi 

na tem področju obstaja veliko različnih robotov in prav tako veliko različnih ikonskih 

okolji. Omogočajo preprosto sestavljanje programov s pomočjo primi in spusti. Primeri 

takih orodji so: Roberta, Enchanting, EV3, Ardublock, Ardublockly, micro:bit … Večino 

orodij je potrebno namestiti na računalnik, kar prinaša dodatne težave učiteljem. Samo 

nameščanje programa lahko oteži delo, saj program morda ni kompatibilen z verzijo 

operacijskega sistema. Da bi rešili težavo z nalaganjem, so razvili spletna orodja. Kljub 

vsemu pa je na računalnik potrebno naložiti gonilnike, ki vzpostavijo komunikacijo z 

robotom. Primer spletnega urejevalnika kode je Roberta. To programsko okolje ponuja 

programiranje različnih vrst robotov. Pri tem pa se vrsta ikonskega programskega okolja 

ne spremeni. [8] 
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3 ZASTOPANOST PROGRAMIRANJA V 

SLOVENSKIH OSNOVNIH ŠOLAH 

 

Učenci v slovenskih osnovnih šolah imajo možnost pridobiti znanja s področja 

programiranja. Vsebine programiranja najdemo v nekaterih učnih načrtih. Večino 

pridobljenega znanja s področja programiranja učenci osvojijo na krožkih in pripravah na 

tekmovanja s področja programiranja. 

 

3.2 ZASTOPANOST PROGRAMIRANJA V UČNIH NAČRTIH 

 
Učenci v slovenski osnovni šoli, se tekom pouka programiranja lahko naučijo le pri 

izbirnih predmetih. Od 4. do 6. razreda lahko izberejo neobvezni izbirni predmet 

računalništvo. Pri premetu spoznajo vsebinske sklope: algoritmi, programi, podatki, 

reševanje problemov ter komunikacija in storitve. Predmet omogoča razvijanje 

računalniškega razmišljanja, ki pa je temelj za poučevanje programiranja. Tekom 

predmeta rešujejo probleme in vrednotijo rešitve. Spoznajo strategijo razdelitve problema 

na manjše probleme. [9] S pomočjo računalnika pri izbirnem predmetu Robotika v tehniki 

uporabijo programe za krmiljenje robotov. Na primer učenci v programskem jeziku 

krmilijo gibanje robota in robotske roke. Večini učencev se poda že napisane programe, 

sami pa spreminjajo le dele programa in opazujejo kako spremembe vplivajo na delovanje 

robota. Tisti z večjimi ambicijami programe napišejo sami. [10] Kot dodatne vsebine pa 

je programiranje vključeno tudi v učni načrt izbirnih predmetov Urejanje besedil, 

Računalniška omrežja in Multimedija. Predmet učenci lahko izbirajo v tretjem triletju (7., 

8. in 9. razred). Izdelovanje programov je podano le opcijsko. Odvisno od zanimanja in 

predznanja. Učence se spodbuja, da probleme rešijo s pomočjo algoritmov in postopoma. 

Problem razdelijo na več manjših podproblemov. [11] 

 

3.3 PREGLED IN ANALIZA TEKMOVANJ IZ PROGRAMIRANJA IN 

ROBOTIKE 

 
V Sloveniji se učenci lahko preizkusijo v več različnih tekmovanjih, pri katerih je 

potrebno pokazati znanje programiranja. Veliko tekmovanj je na področju robotike, kjer 

učenci s pomočjo robota osvajajo programske koncepte. 
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3.3.1 Festival inovativnih tehnologij 

 

V okviru 25. Festivala inovativnih tehnologij poteka kar nekaj državnih tekmovanj, pri 

katerih udeleženci programirajo. Računalniški pokal LOGO je namenjen otrokom v 

vrtcih in v prvem triletju osnovne šole. Otroci v parih rešujejo naloge v programskem 

jeziku LOGO. Tekmovanje iz znanja računalništva je namenjeno tako osnovnošolcem, 

kot tudi srednješolcem. Tekmovanje je razdeljeno v več kategorij. Kategorije se 

razlikujejo v starosti otrok in v programskih jezikih, v katerih učenci programirajo. 

Učenci lahko programirajo v naslednjih jezikih: LOGO (od 4. do 6. razreda), Pascal ali C 

(od 7. do 9. razreda), Scratch (od 4. do 9. razreda) in Python (od 7. do 9. razreda). 

Srednješolci rešujejo naloge v enem izmed podanih računalniških jezikih: C, C++, Pascal, 

Java in Python. Tekmovanje se deli na 3 težavnostne nivoje. Na tretji težavnostni 

kategoriji je možno izbirati le med jeziki: C++, Pascal in Java. Tekmovanje iz robotike je 

prav tako namenjeno učencem osnovne in srednje šole. »Tekmovanje želi mlade 

spodbujati k povezovanju in uporabi različnih znanj iz elektronike, elektrotehnike, 

konstruktorstva in programiranja predvsem v praksi. Tekmovalci sestavijo model 

računalniško krmiljene naprave, napišejo računalniški program zanj in ga preskusijo. 

Narišejo skico modela in označijo povezave z vmesnikom.« Učenci sami prinesejo 

gradnike s katerimi bodo sestavljali robota. Komplet gradnikov mora vsebovati: 

motorčka, eno lučko, dve mehanski stikali, svetlobni senzor, računalniški vmesnik in 

gradnike, ki v povezavi z motorčkoma omogočajo gibanje v dveh prostostnih stopnjah. 

Učenci sprva sestavljajo model računalniško krmiljene naprave. Sledi pisanje 

računalniškega programa, ki ga preizkušajo na zgrajenem modelu. Tekmovalci tudi 

narišejo skico, kjer prikažejo kako računalniški vmesnik krmili motorja, lučke, stikala in 

senzorje. Model lahko nadgradijo. Nadgradnjo modela pa lahko le opišejo. Učenci model 

predstavijo komisiji. [12] 

 

3.3.2 FLL liga 

 

FLL liga je tekmovanje v robotiki namenjeno ekipam otrok starih med 9. in 16. let. 

Velikost ekipe je od 3 do 10 članov. Tekmovanje je sestavljeno iz 3 delov: premagovanje 

poligona, projekt in skupinski duh. Ekipe s pomočjo kompleta Lego Mindstorms izdela 

robota, ki prevozi poligon. Poleg reševanje poligona ekipa že pred samim tekmovanjem 

izdeluje projekt na temo, ki jo ekipe izvejo že leto prej. Posebno pozornost na tekmovanju 
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posvečajo tudi vrednotam. Skupina je postavljena pred timski izziv, kjer se točkuje 

povezanost ekipe. Temeljne vrednote tekmovanja so: odkritje, inovativnost, vpliv, 

inkluzija, skupinsko delo in zabava. [13] 

 
3.3.3 ROBObum 

 

ROBObum je državno tekmovanje z mobilnimi roboti namenjeno osnovnošolcem in 

srednješolcem. Tekmovanje organizira Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in 

informatiko v Mariboru. Tekmovanje lahko šolam služi kot podpora pri izbirnih 

predmetih Robotika v tehniki, Elektrotehnika in Elektronika z robotiko. Tekmovanje 

poteka v dveh kategorijah: ROBOsled in RoboCupJunior Slovenija Open. Pri tekmovanju 

v kategoriji ROBOsled tekmujejo s samogradnimi mobilnimi roboti v treh disciplinah: 

ROBOsled DIRKAČ, ROBOsled POZNAVALEC in ROBOsled INOVATOR. V 

disciplini ROBOsled DIRKAČ zmaga robot, ki najhitreje prepelje progo. Progo označuje 

črna črta na beli podlagi. V disciplini ROBOsled POZNAVALEC  se preveri poznavanje 

gradnje in delovanje robota. Preverjanje poteka pisno v obliki testa. Za najboljše štiri 

ekipe pa se preverjanje izvede tudi ustno pred komisijo. V disciplini ROBOsled 

INOVATOR tekmovalce ocenjujejo na področju izvirnosti v predelavi, nadgradnji in 

izboljšavi robota. Ocenjevanje poteka ustno pred komisijo. RoboCupJunior Slovenija 

Open je tekmovanje, kjer lahko ekipe tekmujejo v različnih disciplinah. Disciplina 

reševanje od robota zahteva, da se preko poligona in različnih ovir prebije do območja, 

kjer so ponesrečenci le-te pa prenese na varno območje. V disciplini ples ekipe tekmujejo 

skupaj z roboti v predstavi. V disciplini nogomet izdelani avtonomni roboti igrajo 

nogomet. [14] 
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4 UGOTOVITVE DOBRIH PRAKS POUČEVANJA 

 
V okviru predmetov Računalništvo, Robotika v tehniki, Urejanje besedil, Računalniška 

omrežja in Multimedija učenci lahko pridejo v stik s programiranjem. Predmete vodijo 

učitelji Računalništva ali učitelji Tehnike in tehnologije. Učencem pa je znanje 

programiranja ponujeno tudi na poletnih šolah, ki jih organizirajo fakultete ali društva. V 

okviru diplomskega dela so bili izvedeni 4 intervjuji. Izbor učiteljev smo naredili s 

pomočjo rezultatov tekmovanj programiranja, ki ga organizira Zveza za tehnično kulturo 

Slovenije. V intervju so bili vključeni: 

 prof. dr. Janez Demšar, profesor na Fakulteti za računalništvo in informatiko, ki 

pa ima izkušnje poučevanja programiranja v Scratch tudi z otroki v 5. in 6. 

razredu, poučevanja Pythona v 6. in 7. razredu. Poučeval pa je tudi Arduino z 

učenci tretje triade in vodil poletno šolo (priloga 8.1). 

 Luka Flajnik, učitelj na OŠ Simona Jenka Kranj. Učence poučuje Scratch in vodi 

krožek robotike, kjer učence pripravlja na FLL ligo (priloga 8.4). 

 Ana Novak Velkavrh učiteljica na OŠ Brezovica. Učence od 4. do 6. razreda v 

okviru neobveznega izbirnega predmeta poučuje v programskem okolju Code in 

Scratch. Izkušnje ima tudi s poučevanjem učencev iz 2. in 3. razreda (priloga 8.2). 

  dr. Borut Jurčič Zlobec, vodi krožek programiranja za učence tretje triade. 

Poučuje v programskem okolju Scratch in nato v programskem jeziku Python 

(priloga 8.3). 

 

4.1 PRIMERNI PROGRAMSKI JEZIKI 
 

Glede na število prijavljenih učencev na tekmovanje v programskem jeziku Scratch Jurčič 

Zlobec sklepa, da je Scratch trenutno najbolj razširjen programski jezik, ki se poučuje na 

osnovnih šolah. Na tekmovanje programiranja v Scratchu se je leta 2018 prijavilo 250 

otrok. Scratch ni le programski jezik, saj učencem daje okolje, v katerem lahko ustvarjajo 

igre, zgodbe, animacije in obdelujejo zvok. Demšar opozarja, da Python kot programski 

jezik ne ponuja okolja, v katerem bi učenci spoznavali programiranje, in je težje učencem 

dajati naloge. Rešitev te težave pa sam poizkuša rešiti s pomočjo izdelave nalog na temo 

Minecrafta. Učenci se s pomočjo programa lahko sprehajajo po virtualnem svetu in ga 

spreminjajo. Demšar kot največjo težavo programskega jezika Arduino vidi v težavni 

sintaksi, ki od učencev zahteva pisanje podpičji na koncu vsake vrstice. Za to učitelji raje 
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izbirajo Micro Bit, ki je dovolj močan, da lahko na njem poganjaš Python. Poleg tega 

omogoča brezžično povezavo. Micro Bit uporablja tako Demšar, kot tudi učenci na OŠ 

Brezovica. 

 

4.2 NAČINI POUČEVANJA 
 

Vsi učitelji so izpostavili, da učencem pripravijo nalogo s katero učenci utrjujejo nove 

koncepte programiranja. Učence sprva opremijo z znanjem o delovanju ukazov. Ko 

učenci znajo sestavljati ukaze, jim podajo problem, ki ga morajo rešiti. Pokažejo jim 

rezultat, kako koda deluje, vendar pri tem ne pokažejo kode programa. Demšar pravi, da 

mora biti naloga sestavljena tako, da kliče po uporabi določenega koncepta in ne sme 

imeti v navodilu podanega koncepta, s katerim se problem reši. S pomočjo reševanja 

problemov učenci ohranijo motivacijo za učenje, saj jim znanje, ki ga pridobivajo, pride 

prav. Flajnik pa opozarja, da učitelji ne smejo učencem omejiti število uporabljenih 

blokov ali zahtevati, da bi učenci imeli enake rešitve. Spodbujajo, da učenci najdejo svojo 

rešitev, ki deluje. 

 

4.3 POTREBNO PREDZNANJE 
 

Profesor Demšar in učiteljica Novak Velkavrh opažata, da je znanje matematike 

pomembno tudi za poučevanje programiranja. Učenci se v programskem okolju Scratch 

hitro srečajo s premikanjem likov po koordinatnem sistemu. Tudi znanja s področja 

logike se v veliki meri povezujejo s poučevanjem programiranja. Matematika v veliki 

meri razvija sposobnost logičnega razmišljanja, ki je nujno potrebno za reševanje 

programskih problemov. Učiteljica Novak Velkavrh opaža, da obstaja povezava med 

učenci, ki so dobri pri matematiki, in učenci, ki so dobri pri programiranju. 

 

4.4 MEDPREDMETNE POVEZAVE 
 

S pomočjo programiranja je mogoče v šolah izvesti veliko medpredmetnih povezav 

(preglednica 4.1). Flajnik podaja primer, kako lahko pri matematiki učenci izdelajo 

program, ki jim bo pomagal vaditi računske operacije. S pomočjo robota lahko učenci 

spoznavajo enakomerno ali enakomerno pospešeno gibanje, kar je primer medpredmetne 

povezave s fiziko. Profesor Jurčič Zlobec pravi, da bi s pomočjo programiranja animacije 

učenci lahko spoznali zakonitosti, ki veljajo pri metu žoge, odboju žoge … Žal pa opaža, 
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da imajo učitelji premalo znanja na področju programiranja, da bi znanje podali s 

pomočjo programiranja. Vsebine je možno povezati tudi z Likovno umetnostjo, pravi 

učiteljica Novak Velkavrh. Učenci s pomočjo programov za risanje lahko ustvarjajo nove 

like in ozadja. In ko izdelujejo naloge z dialogom, je možno učiti pravilne rabe 

slovenskega jezika. 

 

Preglednica 4.1: Primeri medpredmetnih povezav z računalniškimi predmeti, zbranih s pomočjo intervjujev 

z učitelji. 

 

Predmet Primer medpredmetne povezave 

Matematika  Premikanje likov v koordinatnem sistemu. 

 Izdelava programa za utrjevanje računskih operacij. 

Fizika  Programiranje robota – enakomerno ali enakomerno 

pospešeno gibanje. 

 Izdelava animacije meta žoge. 

Likovna umetnost  Ustvarjanje novih likov in ozadij. 

Slovenščina  Ustvarjanje zgodb (pravilna raba jezika v dialogih). 

Biologija  Izdelava projekta na temo reševanja ogroženih žab. 

 

4.5 POUČEVANJE PROGRAMIRANJA S POMOČJO ROBOTIKE IN 

ELEKTRONIKE 
 

Učitelji opažajo, da s pomočjo robotike in elektronike lahko programiranje približaš 

učencem. Na konkreten način lahko učenci vidijo delovanje nekaterih konceptov. Na 

primer s pomočjo prižiganja in ugašanja LED lahko prikažemo delovanje zanke. 

 

Demšar opozarja, da moramo imeti v oziru, da ko poučujemo robotiko, moramo učence 

naučiti tri stvari: 

 Sestaviti algoritem, 

 algoritem zapisati v konkretnem programskem jeziku in 

 elektroniko in tehniko – robota je potrebno sestaviti in elektronska vezja je 

potrebno zvezati. 

S tem, ko dodamo tretji del elektronike in tehnike, razširimo področje poučevanja. Poleg 

poučevanja programiranja čas namenimo tudi poučevanju tem iz tehnike. To znanje pa 
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lahko predstavlja dodatno kognitivno obremenitev. Opozori tudi, da poučevanje s 

pomočjo robotike ali elektronike lahko učence bodisi motivira ali ne, kar pa je odvisno 

od skupine otrok.  
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5 DISKUSIJA 

 

V diplomskem delu smo izpolnil zastavljene tri cilje. Analizirali smo zastopanost 

programiranja v učnih načrtih izbirnih računalniških predmetov. Pregledali smo 

tekmovanja na področju programiranja in robotike. S pomočjo štirih intervjujev smo 

ugotovil, kako poteka poučevanje programiranja na izbranih osnovnih šolah. 

 

Z diplomskim delom se želimo pripraviti in pomagati tudi drugim na poti kvalitetnega 

poučevanja programiranja. Ob prebiranju literature in s pogovori z učitelji smo zastavili 

nekaj smernic: 

 Programiranje ni le učenje ukazov in sestavljanje ukazov, ampak predvsem učenje 

algoritmičnega razmišljanja. 

 Učenci počasi napredujejo v znanju programiranja. Pot od začetnika do 

strokovnjaka v programiranju traja več let in učence v OŠ vodimo le čez prvih 

nekaj faz v procesu učenja. 

 Ikonska okolja omogočajo učencem večjo motivacijo za učenje in boljše 

razumevanje programov. Vendar se je potrebno zavedati slabih lastnosti ikonskih 

programskih okolji. 

 V učnih načrtih so vsebine programiranja malo zastopane. Predvsem v tretji triadi. 

 V Sloveniji je velik nabor tekmovanj, ki učence spodbujajo k učenju 

programiranja in robotike. Veliko vsebin programiranja lahko učenci pridobijo na 

krožkih ali pripravah na tekmovanje. 

 V slovenskih osnovnih šolah prevladuje ikonski programski jezik Scratch. To 

potrjuje veliko število prijavljenih učencev na tekmovanje. 

 Znanje s področja matematike učence opremi z načinom logičnega razmišljanja, 

ki jim omogoča, da so bolj uspešni tudi pri programiranju. 

 Računalništvo omogoča veliko možnosti za medpredmetne povezave. 

 Poučevanje programiranja s pomočjo robotike in elektronike je v veliki meri 

odvisno od učencev in njihove motivacije. V primeru, da sestavljanje vezji še 

dodatno oteži učni proces, se je smiselno vprašati o uporabi. 
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6 ZAKLJUČEK 

 

Diplomsko delo v teoretičnem delu vsebuje didaktične vidike na poučevanje 

programiranja. Opiše stopnje znanja programiranja, ki učitelju pomagajo pri izvedbi 

učnih ur. Učencem blizu so tudi ikonska programska okolja, ki jih v veliki meri 

uporabljajo slovenske osnovne šole. Opišemo prednosti in nekatere slabosti teh okolij. 

Podamo tudi analizo učnih načrtov izbirnih računalniških predmetov in predmetov s 

področja tehnike, ki učencem omogočijo spoznavanje programiranja. S pomočjo 

intervjujev opišemo nekaj vidikov programiranja. 

 

Nekaj nerešenih vprašanj in smeri za nadaljnjo reševanje problema: 

 Tekom raziskovanja si zastavljamo vprašanje, kako poučevati robotiko, da bi 

zmanjšali kognitivno obremenitev, dosegli kvalitetno poučevanje programiranja 

in ohranil motivacijo učencev. 

 Zanimivo bi bilo preizkusiti platforme, ki omogočajo učencem programiranje 

robotov. Primer take platforme je Roberta® - Learning with Robots. 

 Glede na razširjenost ikonskega okolja Scratch v osnovnih šolah bi bilo smiselno 

razmišljati tudi o tem, kako ustvariti gladek prehod iz ikonskega programskega 

jezika v tekstovni programski jezik. Poizkus takega prehoda nam že ponuja 

spletna igra Rapid Router. 

  



 

 18 

7 LITERATURA IN VIRI 

 

[1]  F. Jakoš in D. Verber, „Learning Basic Programing Skills With Educational 

Games: A Case of Primary School in Slovenia,“ Journal of Educational 

Computing, pp. 1-26, 2016.  

[2]  L. E. Winslow, „Programming Pedagogy -A Psychological Overview,“ SIGCSE 

Bulletin, Izv. 28, pp. 17-22, 1996.  

[3]  O. Meerbaum, M. Armoni Weizmann in B. Mordechai, „Learning computer 

science concepts with scratch,“ ICER '10, pp. 69-76, 2010.  

[4]  Wikipedia contributors, „Visual programming language,“ Wikipedia, The Free 

Encyclopedia, 17. 1. 2019. [Elektronski]. Available: 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Visual_programming_language&oldi

d=878888618. [Poskus dostopa 22. 1. 2019]. 

[5]  K. N. Whitley, „Visual Programin Languages and the Empirial Evidence For and 

Against,“ Jurnal of Visual Languaages and Computing, 1996.  

[6]  A. Scott, M. Watkins in D. McPhee, „A Step Back from Coding - An Online 

Environment and Pedagogy for Novice Programmers,“ Faculty of Advanced 

Technology – University of Glamorgan, Pontypridd, 2006. 

[7]  O. Meerbaum, M. Armoni Weizmann in B. Mordechai, „Habits of programming 

in scratch,“ ITiCSE '11, pp. 168-172, 2011.  

[8]  B. Jost, M. Ketterl, R. Budde in T. Leimbach, „Graphical Programming 

Environments for Educational Robots: Open Roberta - Yet Another One?,“ 2014 

IEEE International Symposium on Multimedia, 2014.  

[9]  R. i. d. Krajnc, „UČNI načrt. Program osnovna šola. Računalništvo : neobvezni 

izbirni predmet,“ Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, 

Ljubljana, 2013. 

[10]  S. Kocjančič, L. Hajdinjak in B. Karner, „Učni načrt za izbirni predmet robotika 

v tehniki,“ Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, 

Ljubljana, 2002. 

[11]  V. i. d. Batagelj, „Učni načrt za izbirni predmet računalništvo, urejanje besedil, 

računalniška omrežja, multimedija,“ Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, 

Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, 2002. 

[12]  „TEHNOLOGIJE / RAČUNALNIŠTVO,“ Zveza za tehnično kulturo Slovenije, 

[Elektronski]. Available: https://www.zotks.si/tehnologije/razpis. [Poskus 

dostopa 27. 5. 2019]. 

[13]  „Kaj je FLL?,“ Zavod Super Glavce, [Elektronski]. Available: 

http://www.fll.si/program/kaj-je-fll. [Poskus dostopa 27. 5. 2019]. 

[14]  „Aktualna pravila 2019,“ Inštitut za robotiko, [Elektronski]. Available: 

https://robobum.um.si/pravila/aktualna-pravila. [Poskus dostopa 27. 5. 2019]. 

[15]  W. contributors, „Python (programming language),“ Wikipedia, The Free 

Encyclopedia, 6. 6. 2019. [Elektronski]. Available: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Python_(programming_language). [Poskus dostopa 

6. 6. 2019]. 

[16]  „WHAT IS ARDUINO?,“ Arduino, [Elektronski]. Available: 

https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction. [Poskus dostopa 6 6.. 2019]. 



 

 19 

[17]  W. contributors, „C_(programming_language),“ Wikipedia, The Free 

Encyclopedia, 4. 6. 2019. [Elektronski]. Available: 

https://en.wikipedia.org/wiki/C_(programming_language). [Poskus dostopa 6. 6. 

2019]. 

[18]  „Micro:bit,“ Micro:bit Educational Foundation , [Elektronski]. Available: 

https://microbit.org/. [Poskus dostopa 6. 6. 2019]. 

[19]  „Resorces,“ ibtikar Edu Tech Solutions, [Elektronski]. Available: 

http://maker.ibtikar.io/resources/. [Poskus dostopa 6. 6. 2019]. 

 

 

  





 

 I 

8 PRILOGE 

 

V prilogah podajamo prepise intervjujev z izbranimi učitelji. Izbrani so bili glede na 

rezultate s tekmovanja v programiranju, ki ga organizira Zveza za tehnično kulturo 

Slovenije. Zastavili smo vprašanja s štirih področji. Prva vprašanja se navezujejo na 

splošne informacije o poteku poučevanja. Vprašali smo tudi o programskem okolju, ki ga 

uporabljajo in o njihovi primernosti. V intervjuju sledijo vprašanja o načinu izvajanja 

poučevanja programiranja. Nazadnje učitelje vprašamo, ali so programiranje že poučevali 

s pomočjo elektronike ali robotike. 

 

Za lažje razumevanje nekaterih pojmov v intervjujih pripravljamo kratek opis. 

 Scratch – Je ikonski programski jezik in okolje. V okolju ukaze iz menija s 

pomočjo miške preneseš na delovno površino, kjer te ukaze sestavljaš med seboj. 

Ukazi krmilijo dogajanje na odru, kjer se nahajajo liki, ki si jih izbereš iz knjižnice 

ali narišeš kar sam. Upravljaš lahko tudi zvok, ozadje, zaznavaš pritiske tipk … 

 Python – Je visoko nivojski programski jezik. Njegova filozofija temelji na 

berljivosti kode. Omogoča več programerskih paradigem: proceduralno, 

objektno, funkcijsko programiranje … [15] 

 Arduino – Izraz Arduino lahko uporabimo za poimenovanje 3 stvari. Arduino je 

kot prvo odprtokodna platforma, ki omogoča preprosto uporabo strojne opreme v 

povezavi s progami, ki jih lahko uporabnik napiše sam. Arduino lahko 

poimenujemo tudi elektronsko vezje, ki vsebuje mikrokrmilnik. Nanj pa je 

preprosto vezati senzorje, LED, tipke … Kot zadnje pa Arduino lahko 

poimenujemo programski jezik, ki temelji na programskem jeziku C++. [16] 

 C – Je nizkonivojski programski jezik. Zelo učinkovito se prevede v stojni jezik. 

Iz programskega jezika so izšli programski jeziki kot na primer: C++, Java, 

JavaScript, Python … [17] 

 Micro:bit – Je preprost programabilen računalnik. Zasnovan je z namenom lažjega 

in zabavnega učenja programiranja. Programiranje Micro:bita je mogoče v 

ikonskem programskem okolju, JavaScriptu in Pythonu. [18] 

 Ardublockly – Je ikonski programski jezik, ki je bil zasnovan na Googlovem 

jeziku Blockly. V veliki meri poenostavi programiranje Arduino ploščice, saj 

namesto težke sintakse uporabnik sestavlja med seboj ukaze. [19] 



 

 II 

8.1 INTERVJU S PROFESORJEM JANEZOM DEMŠARJEM 
 

Datum: 29. 5. 2018 

 

Kakšne imate izkušnje s poučevanjem otrok? 

 

Otroke sem poučeval v 5. in 6. razredu s pomočjo okolja Scratch. V 6. in 7. razredu sem 

poučeval tudi Python. Imel sem tudi izbirni predmet v 3. tiradi, kjer se je delalo z Arduino. 

Poučeval sem tudi na poletnih šolah, kjer je bil poudarek na sestavljanju vezji. In kar 

poučujem študente. 

 

Kako pri vas poteka poučevanje programiranja? Poteka individualno ali v parih? 

Kaj se vam zdi bolje? 

 

Težko bi se odločil. Če je robotika oziroma Arduino, je bolje v paru, ker tam je dovolj 

dela za oba. In tudi tip napak je tak, da dva delata. Veliko je dela s tistimi žičkami. Kadar 

pa imam študente in Python v 6. razredu, pa delamo individualno. Glede na to, kako je 

nekaterim všeč programiranje v paru, mene nikoli ni čisto prepričalo. Se mi zdi, da se 

lažje učijo, če delajo sami. Na fakulteti pa sploh. Če dobiš dva dobra skupaj, nimaš dovolj 

težkih nalog. Če dobiš dva slaba, je vseeno, če sta sama. Če pa dobiš par en dober en slab, 

bo pa zmeraj tako, da bo dober naredil, ta slab bo pa kimal in ta dober bo mislil, da slab 

vse razume. Tako da delo v paru me nikoli ni prepričalo. 

 

Se vam na primer zdi, da je Scratch primeren za osnovno šolo? 

 

Ja. 

 

Kaj pa Python? Se vam zdi primeren za osnovno šolo? 

 

S Pythonom imam problem. Scratch je jezik, ki ima okolje. V Scratchu lahko nekaj 

naredijo: zgodbe, risanke, igre, karkoli. Pri Pythonu pa je problem, kaj bodo naredili z 

njim. Python je samo jezik, ne pa okolje. Učenci nimajo habitata, v katerem živi. Ni 

mačka, ni želve, ni nič. Moj problem pri Pythonu je, kako si izmisliti naloge, ki bodo 

zanimive za otroke. In to je moja najslabša izkušnja pri učenju programiranja. Ko sem 

poizkušal učiti Python, ne da bi si prej izmislil, v kakšnem okolju bom programiral. Hotel 
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sem si izmišljevati naloge, ki bodo zanimive otrokom, ampak si jih nisem mogel zmislit. 

Vse dokler nisem začel risat kot želva. Torej bi moral čisto okoli obrnit način poučevanja 

Pythona, da bi bil zanimiv za otroke. Ena varianta je Micro Bit z MicroPythonom ali pa 

če bi imel Arduino priklopljen na računalnik in bi ga s Pythonom programiral. Mogoče 

tako, da štartaš z risanjem, ampak mi ni uspelo. Skupaj z eno študentko sva poizkušala, 

pa nisva enega dobrega vrstnega reda sestavila. Ena zanimiva ideja. Sedaj se igram s 

Pythonom, s katerim krmiliš Minecraft. Ne moreš delati poljubnih manipulacij, lahko pa 

spreminjaš svet. Lahko pogledaš, ali je nekje ena kocka, lahko nekam daš eno kocko, 

lahko prestavljaš lik iz nekje nekam. Tisto, kar pa ne moreš, vsaj na tem serverju, ki ga 

jaz uporabljam, boljšega nisem našel, pogledati ali je dan, ali pa spremeniti časa dneva. 

Ne moreš ustvarjat zombijev, pobijat zombijev, nimaš dostopa do teh entitet. To bi bilo 

zanimivo, ker imaš neko okolje, kjer je lahko Python praktičen za otroka. Naloge si lahko 

izmišljujem. 

 

In Arduino? Se vam zdi primeren za osnovno šolo? 

 

Problem Pythona in Arduina je, da ne moreš Pythona poganjat na Arduinu, ker ima 

premalo spomina. Tako da mora biti ta Arduino ves čas priklopljen na računalnik. Potem 

izgubi malo čara. Tako postane Adruino samo en vmesnik za senzorje in motorje. Mogoče 

boljša varianta je ESP8266, ki pa ga lahko v Pythonu programiraš. Kot Micro Bit. Tudi 

več spomina ima. Lepota pri tem je tudi, da ima wireless. Z njim lahko lučke prižigaš in 

ugašaš preko appa. Nima pa analogno-digitalnih pretvornikov, tako da je malo težje 

priklopit neke vrste senzorjev in motorjev. 

 

Koliko pa je C primeren za otroke v osnovni šoli? 

 

To smo se pa šli v tretji triadi. Veliko bolj je bil štorast zaradi sintakse. Je pa odvisno od 

nalog. Če želiš narediti zanimivo nalogo za Python boš hitro potreboval sezname. Čisto 

zaradi okolja, v katerem bo ta Python. Če delaš z Minecraftom, svet vidiš kot en tri 

dimenzionalen seznam. Takoj dobiš indeksiranje, ker da dostopiš do ene kocke uporabiš 

tridimenzionalni indeks te kocke. Se pravi, programi, ki jih delaš s Pythonom, so bolj 

zapleteni, zato rabiš višje nivojske strukture. V C-ju pa ti ne delaš Minecrafta, ampak se 

hecaš z Arduino. Tam pa v resnici rabiš for, if, while pa fertik. Če boš delal v Pythonu, 

boš seveda moral pisati funkcije, ker bo koda zelo hitro zadosti komplicirana, da jih boš 
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moral pisat. Na Arduinu s tem, kar otroci delajo, dovolj preprosto preživiš brez funkcij. 

Tako da C je po eni strani zelo okoren jezik. Po drugi strani pa za Arduino niti ne 

potrebuješ manj okornega jezika. Problem pri C-ju je na koncu, da pozabljajo podpičja. 

Ampak toliko trivialno kolikor zgleda, je to toliko težak problem za otroke. Vse veselje 

bo izgubil, če bo 15 minut iskal podpičje. Razlika med Pythonom in C-jem je tudi ta, da 

več učiteljev potrebuješ za C. Ko smo se šli C, smo bili 4 v razredu, ki je imel 15 otrok. 

Zato, ker se jim toliko bolj zatika in te večkrat potrebujejo. Ne želiš, da bi en otrok, ker 

je pozabil podpičje, blodil, poizkušal in ne more. In se trudi in drži 15 minut dvignjeno 

roko, da prideš k njemu in mu rečeš, daj, poglej tole vrstico, ali si tukaj nekaj pozabil? In 

to je taka neskončna frustracija. 15 minut se je matral za to, da je izvedel, da je pozabil 

podpičje. Zato potrebuješ 4 učitelje, bo samo 5 minut čakal. Python pa je toliko bolj 

preprost, da zahteva manj učiteljev. Pri Scratchu pa še toliko manj. 

 

Ste že slišali za Ardublockly? 

 

Ne, si pa predstavljam, kaj je. Je blockly program, s katerim preneseš kodo na Arduino? 

 

Ja. 

 

Torej ti nekaj sprogramiraš in ta program se nato spremeni v program v C-ju, ki se prevede 

in naloži? 

 

Ja. 

 

Imate kakšne metode, ki so uporabne pri programiranju? Kako se lotite učne ure, 

ko želite učencem nekaj razložiti? 

 

Tako splošno vprašanje. 

 

Na primer ko želite nek koncept razložiti. Na kakšen način se lotite? 

 

Zmeraj poizkušam za stvar motivirati. Najslabši tečaji Pythona, ki sem jih videl, so 

potekali tako, da so v dveh urah razložili vse jezikovne konstrukte od zank do funkcij do 

bog ne daj razredov. Češ da kasneje, ko bomo delali, bomo vse to rabili. Boste videli. To 
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je zanič, ker nisi motiviran. In ker če stvar vidiš in je ne uporabiš, si je ne moraš zapomnit. 

Zmeraj poizkušam imeti nalogo, ki zahteva stvar, ki se jo bomo danes učili. Ali pa 

pripravim nalogo, za katero brez tiste stvari ne bomo mogli rešit naloge. Recimo, če imaš 

slovarje, si moraš zmislit eno stvar, kjer boš ti potreboval slovar. Ker če boš namesto 

tistega uporabil seznam, bo neskončno zoprno delat. Pri Minecraftu lep primer, kjer bi 

uporabil slovar, je na primer tole. Nekje si, tisto ti je všeč, pa bi rad tja še enkrat prišel. 

Zapomnit si moraš lokacijo. In narediš slovar lokacij. Ključi so imena lokacij, ki si jih 

igralec zmisli: »Ta velik hrib«, vrednost pa je pozicija. To je taka logična predstavitev 

slovarjev. Recimo pri Arduinu, ko imaš zanke, kaj narediš, vzameš sedem diod in po vrsti 

prižigaš in ugašaš. Pa imaš zanko. Brez zanke boš napisal 7 vrstic, da vsako posebej 

ugasnejo in prižgejo. To je motivacija za zanko. Tako da moj splošni princip je: nikoli ne 

učim nečesa, ker nam bo enkrat prišlo prav. Zmeraj mora biti ena potreba po tem, da se 

bomo to naučil. Tisto, česar ne maram: »Tu imaš nalogo in napiši program tako, da boš 

pri tem uporabil slovar.« Naloga mora biti taka, da je očitno, da moraš uporabit slovar. 

Da če ne uporabiš slovarja, da ko ti bodo pokazali: »Poglej, to se da s slovarjem,« da boš 

reku: »u šit, seveda, koliko je to bolj preprosto.« Popularne so tudi naloge z omejenim 

številom blokov, ki jih smeš uporabit. Te so popularne za tiste, ki delajo s Scratch bloki. 

Blockly ima celo vdelano to globalno spremenljivko. V wokrspace lahko napišeš koliko 

blokov smeš gor postavit. To je taka brezvezna omejitev. Tvoja naloga je to sprogramirati 

in to čim lepše sprogramirat. Kaj pridobim, če učencu prepovem daljši program? 

 

Podobno v Scratchu. Če želiš naučiti en blok. Pogoj, na primer se dotika. Sedaj pa reši to 

nalogo tako, da boš ta blok uporabil. Ti si moraš nalogo izmislit tako, da bo klicala po 

tem bloku. Drugače si si nalogo slabo izmislil. Ali pa mimogrede rečem, da jo takole reši. 

 

Jaz si velikokrat učenje programiranja predstavljam. Učitelj da nalogo, jo skupaj 

rešijo, po tem pa učenec reši nek podoben primer. Bi lahko kako drugače učili 

programirati? 

 

Tako da bi se učenci sami učil? 
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Da bi dobili problem in bi ga morali sami rešit. Učitelj pa bi jih usmeril. 

 

V Scratchu sem razmišljal. Moj prvi instinkt je bil ne. Ampak to zato, ker razmišljam 

vedno v Pythonu. Ko rečeš učenje programiranja imam to napako, da ne pomislim najprej 

na Scratch. To si težko predstavljam pri začetnikih, ki se učijo programirat v normalnih 

jezikih. Morali bi biti zelo motivirani, da bi to delali. Se pravi, programiranje brez 

predavanja. Ker to, kar si rekel, učitelj pokaže en program, po tem pa oni nekaj podobnega 

delajo. To je v bistvu to. Predavaš, po tem pa rešujejo naloge, katerih vsebina se navezuje 

na vsebino predavanj. Scratch je pa tako kot da bi vprašal: »Ali se lahko otroci naučijo 

uporabo lego kock, ne da bi jih kdo učil kako se uporabljajo legokocke?« Ko vidijo, kako 

gresta dve kocki ena na drugo, je naprej vse jasno. Sedaj kako sem Scratch učil, je bilo 

pa zmeraj tako, da sem si zamislil, kateri blok. Ne gre toliko za blok, ampak kateri koncept 

Scratcha bi jim sedaj pokazal. Recimo proženje. Vrhnje bloke, ki so dogodki. Po tem pa 

sem si zamislil eno nalogo, ki je to zahtevala. Po navadi sem sprogramiral, po tem pa sem 

samo pokazal, kaj dela moja igrica, program, karkoli je že bilo. Nisem pa pokazal kode. 

Moralo je biti dovolj zanimivo, da so si tudi oni to želeli sprogramirati. Po tem pa sem 

jim rekel, mogoče vam bo ta blok prišel prav. Ali jim je ali ni, mi je po tem vseeno. Po 

navadi je bil neizogiben. Tako, to je bil drug slog, ko sem jim pokazal rešitev, ampak to 

si lahko res samo s Scratchom privoščiš. Ne pa v Pythonu. V Pythonu pa si ne 

predstavljam. 

 

Kakšen vrstni red poučevanja računalniških konceptov uporabljate? Kje začenjate 

s poučevanjem programiranja, da bi učenci uspešno osvojili znanja? 

 

O tem se veliko pogovarjamo. Odvisno od jezika. V Pythonu se grem običajno: izrazi, 

spremenljivke, if, while, seznami, for, slovarji, množice, datoteke. Vmes enkrat pa pridejo 

funkcije. Ne vem točno kje. Takrat, ko so stvari dovolj komplicirane. Zdaj v C-ju na 

Arduino gre tako: klici funkcij, niti ne zares izrazi, spremenljivke. Po tem pa pride while, 

zato ker zelo lahko predstavim zanko z diodo. Nato if. Za if pa potrebujem senzorje in je 

if zaradi okolja bolj zapleten koncept. Če vzameš Scratch boš prej ponavljal … ne vem 

… verjetno boš prej ponavljal, preden boš pogoje delal. Zadnjič pa sem imel Python za 

biologe. Ker pa sem imel zelo malo časa in zelo specifične učence, smo se pa šli izrazi, 

if, datoteke, for, while. Ker sem za njih dajal primere iz genetike in mi je za njih najlažje 

dajati primere in zato, ker  sem hotel, da čim prej vidijo uporabno vrednost, zato smo se 
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prej naučili datoteke brati in pisat. Torej vrstni red konceptov je odvisen od okolja, nalog, 

ki jih bodo reševali. Saj ene stvari se gradijo. Težko si predstavljam, da bi delal v Pythonu 

while pred if. Na Arduinu pa je edino logično tako. Se mi zdi, da okolje narekuje vrstni 

red konceptov. 

 

Kateri pa so koncepti, ki so učencem zelo nejasni? Zakaj? 

 

Objekti – ker si je težko zmislit programe, kjer bo v resnici to potreboval in kjer bodo 

razredi zaživeli. V Scratchu jih itak sploh ni. V Pythonu imam s tem probleme. Pa ni 

študentom težko reševati nalog. To  je ta predzadnja naloga, ki jo rešujejo na izpitu, ne ta 

zadnja. Ni jim težko reševati nalog. Znajo tisto mehaniko razredov narediti. Problem pa 

je razumevanje, kaj bo atribut, kaj bo pa samo lokalna spremenljivka, in kako lepo 

dedovati. To je taka filozofska zadeva. Potrebuješ kilometrino. To je ena stvar, s katero 

imajo probleme. Druga stvar rekurzija. Pri čemer obstaja teorija. Verjetno zato, ker jih 

učimo v jezikih, ki niso naravni za rekurzijo. Če pa bi jih učili programirati v jezikih, kjer 

je rekurzija naravna, pa bi jim bile zanke čudne. Se pravi rekurzija. In to nikomur ni čisto 

znano, zakaj je rekurzija težka. Kazalci. To mi je še bolj nejasno, zakaj so kazalci tako 

težki. V redu, v Pythonu in Scratchu tega itak ni. V C-ju je kazalec samo številka 

pomnilniške celice. Zakaj je to težko razumet, ne vem. Od splošnih konceptov sta to 

verjetno tadva.  

 

Katera pa so potrebna predznanja iz drugih predmetov? 

 

Odvisno od konteksta. Ti lahko karkoli obrneš. V Scratchu mogoče enkrat potrebujejo 

kartezični koordinatni sistem. Zdaj, če je tako zvito narejen, da uporabljajo polarnega, 

egocentričnega (levo-desno), ki ga vsak učenec razume od takrat, ko se kobacat nauči. 

Enkrat odvisno od nalog, boš najbrž potreboval koordinate. V Pythonu pa je odvisno od 

tega, kaj počneš. Ne vem ali potrebuješ toliko matematike. Po mojem lahko preživiš brez. 

Dokaz za to so številni diplomanti računalniške fakultete, ki so dobri računalnikarji pa 

nimajo pojma v matematiki. Razen logike. Po mojem matematika. Kvečjemu matematika, 

pa še to ne nekaj dosti. (premislek) Ja, ja matematika. To je tako, kot če bi rekel katero 

telovadno veščino potrebujejo za to, da lahko hodijo v hribe. Nobene, vseeno pa je dobro, 

da hodijo v šoli na telovadbo, da imajo malo kondicije. Tukaj pa je enako. Za 



 

 VIII 

programiranje moraš znati razmišljat in največ razmišljanja ti da matematika. Se pravi, 

moraš imeti eno kondicijo v glavi. 

 

Se vam zdi, da bi koncepte programiranja lažje učencem podali, če bi imeli nekaj 

konkretnega, na primer z elektroniko ali robotiko? 

 

Ta stvar je dvorezna. Ko učiš programirat boš neizbežno učil dve stvari. Razmišljat v 

smislu sestavljat algoritem. Aja ne, 3 stvari, ampak ta tehnični del je manj izražen pri 

programiranju, čeprav tudi malo. Se pravi kodirat to svojo idejo postopka, ki jo imaš v 

glavi. Znati formalizirat. Ena stvar je formalizacija ideje, to je v bistvu programiranje, če 

pozabimo algoritem. To, da ti znaš eno idejo sistematično zapisat v poljubnem jeziku. 

Recimo v psevdokodi. Recimo v Slovenščini. Ampak če boš tako učil programirat, bodo 

vsi programi delovali. Zato ker: »Saj sem prav mislil.« Zato se moraš zraven učit še enega 

konkretnega jezika. Ta del je neizbežen. In ti jih v bistvu želiš učit zapisovat formalen 

recept. In ta jezik mora bit tak, da ti je čim manj v napoto. Zato je Python boljši od C-ja, 

ker ima manj sintakse. Zdaj vprašanje pa je bilo robotika ali Arduino. Sedaj pa si dodal 

še eno tretjo stvar poleg. In ta stvar je še fizična. Se pravi moraš sedaj, z Arduinom, najprej 

sestavit vezje, si zamislit postopek in ga nekako formalizirat in to v jeziku, ki ima podpičja 

na koncu vsake vrstice. Sprva morajo zvezane stvari delat, nato moraš znati napisati in še 

podpičja postavit na prava mesta. Delati vezja je lahko samo še dodatna komplikacija. Če 

jim ti vse zvežeš, po tem pa si vse, kar je zabavno, vzel. Po drugi strani pa je ta dodatna 

komplikacija, izdelovanja vezji, lahko ključna in motivira, da so pripravljeni preživeti 

podpičja. Enkrat smo imeli eno delavnico, kjer so delali labirinte, ki so jih po tem nagibali. 

Tak labirint je bil, po katerem so kotalili kroglico, in si ga z Arduinom krmilil. In tam si 

večino časa preživel pri tem, da so žagali les. Kar je bilo zelo dobro. Zelo so uživali. In 

če si predstavljajo, da je en znaten del računalništva žaganje lesa in je to zabavno, me nič 

ne moti. Skratka, odgovor na robotiko je ta, da je to ena dodatna komponenta, ki ti oteži 

stvari. Vendar pa tudi nekaj prinese. Ali boš to delal ali ne, je odvisno od tega, kakšne 

študente/učence imaš. Če imaš take, ki jim je to zabavno, ki jih bo to motiviralo k 

programiranju pa jim ne bo preveč živcev vzel, potem odlično. Nekoč sem imel 

študentko. Hotel sem pokazati, kaj se zgodi, če svetlečo diodo veže brez upora. Dala je 

tisto diodo notri v ploščo in vprašala, če sme prižgati, in sem rekel, da naj kar prižge. 

Tista dioda je zasvetila in pregorela. Rekel sem: »Sedaj pa jo lahko samo še stran vržete.« 
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In ona je prijela s takim gnusom, kot da bi prijela eno mrtvo muho. Prav tako, da ni rekla: 

»Vi dejte, jaz tega ne moram prijet.« Če imaš take, po tem pozabi na robotiko. 

 

8.2 INTERVJU Z UČITELJICO ANO NOVAK VELKAVRH 
 

OŠ Brezovica 

Datum: 19. 6. 2018 

 

V okviru katerega predmeta poučujete programiranje? 

 

V okviru neobveznih izbirnih predmetov Računalništva v OŠ od 4. do 6. razreda. Poteka 

enkrat tedensko. V tem letu sem uvedla programiranje v Code. Prej pa smo programirali 

v Scratchu. Dovolj uporaben program. To je ameriška zadeva, zelo prijetna. 

Programiranje sem vpeljala tudi v 2. razred. Tako imam učence od 2. do 6. razreda. 

Ampak v 4., 5., in 6. razredu imamo 2 meseca programiranja v Code. Nato pa 

programiramo v Scratchu. 

 

Je Code ikonski ali tekstovni programski jezik? Pišejo ukaze ali jih sestavljajo? 

 

V Code sestavljajo blokce tako kot v Scratchu, samo da je malo drugačen. 

 

Poučujete programiranje individualno, v paru? 

 

Oh, kje pa. Programiramo cel razred skupaj. In tukaj so skupine precej obsežne, ker je 

tukaj lahko tudi do 28 učencev. Zahtevno, zelo težko, neobvladljivo. Prijavljajo se učenci, 

ki jih niti slučajno ne zanima. Pričakujejo, da bomo igrali igrice, in zato napredujemo zelo 

počasi. Tako da v 6. razredu delamo še vedno stvari, ki smo jih delali tudi v 4. in 5. 

razredu. 

 

Se vam zdita Code in Scratch primerni okolji za poučevanje programiranja? 

 

Code je zelo sistematičen in zelo primeren, da otroci res začnejo od majhnega. Naloge so 

pripravljene tudi za otroke, ki niso pismeni. Lahko delaš od 1. razreda naprej. In znanje 

le nadgrajuješ. Sedaj so naredili še nadaljnje tečaje, kjer lahko programiraš še zahtevnejše 

naloge, ki so primerne tudi za srednješolce. Oni pa programirajo v JavaScriptu. Tega mi 
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nismo še nič delal. Letos, ko smo končal tisto svoje redno delo, smo prvič šli pogledat to 

temo programiranja. Rahlo podobno Pythonu, ko gledam kako oni programirajo. 

 

Se Code tekom učenja spremeni iz ikonskega v tekstovni jezik? Je prehod ali še 

vedno sestavljajo blokce? 

 

Ne, ne. Je tekstovni potem za starejše. 

 

Povedali ste že, da delate v skupini. Kako točno poteka? Programirate na enem 

računalniku le vi? 

 

Ne. Vsak otrok ima svoj računalnik. Letos sem jaz tako začela delati. Predstavim sam 

program, ukaze in nalogo. Po tem pa jim dam, da poizkušajo sami narediti. Jaz pa 

pomagam, če potrebujejo pomoč. Je pa zelo težko. Otroci niso navajeni samostojnega 

dela. Čakajo, da jim boš dal navodila, razen nekaj učencev, ki hodijo tudi na krožek. To 

je posebna skupina otrok. Oni so drugačni. Drugače pa v 4., 5. in 6. razredu te 

samoiniciative ni. 

 

Kako izvedete poučevanje računalniških konceptov? S čim začnete? Pogojni stavki, 

zanke? 

 

Najprej ja pogojne stavke. Zanke so potem šele naslednje. Vedno se najprej začne z 

osnovnimi ukazi. Čisto preprosto imamo premikanje, če gledamo Scratch. Zanke so 

potem naslednji korak. Po tem pa skoraj končamo. Pri pouku ne pridemo kaj dosti dlje. 

Na žalost. Že zanke so problem. Tudi razumevanje spremenljivk je za otroke zelo 

abstraktna zadeva. Jaz mislim, da bi s programiranjem morali začeti že v nižjih razredih, 

da bi bilo veliko lažje po tem v višjih razredih. V 4. razredu, ko pridejo otroci na krožek, 

vidim, da je računalniško okolje otrokom zelo tuje. 
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Kateri koncepti pa so tisti, ki so bolj razumljivi? Kaj je tisto kar lahko rečete, da ne 

dela težav? 

 

Najlažje jim je ustvarjati zaporedja ukazov. To jim je res najbolj razumljivo. Čim pa 

pridemo do zank, spremenljivk in blokov, je za njih že preveč. Na žalost. Pa ne vem, zakaj 

je tako. 

 

Se vam zdi, da učenci potrebujejo kakšna predhodna znanja za programiranje? 

 

Ne. O ja. Matematika je zelo dobrodošla. Prostorska predstava je zelo potrebna. V 

Scratchu je že sam koordinatni sistem za njih velika prepreka in velika težava za 

razumevanje. Ob začetku šolskega leta se ukvarjam le s tem, da jim skušam razložiti kaj 

pomeni koordinatni sistem. Vi morate vedeti, da se koordinatni sistem začne poučevati 

šele v osmem razredu. Sedaj pa si predstavljajte Scratch, kjer je vse premikanje v 

koordinatah. To sem že govorila s kolegom Borutom, da je to za otroke zelo naporno. On 

pa je matematik. To bi bilo potrebno narediti drugače. In jaz sem prepričana, da polovica 

otrok na koncu šolskega leta še vedno ne razume koordinatnega sistema. 

 

Se da narediti kakšna medpredmetna povezava s programiranjem? Ste kakšno 

naredili? 

 

Ja. Seveda se da. Zelo se da z likovno. Da sem poenostavila in da je bilo malo sprostitve, 

smo pri urah risali ozadja za Scratch. Delali smo v Pixlr. Lahko bi delali tudi v slikarju 

ali GIMPu. Tako da vsekakor Likovna vzgoja. Tudi jezik. Kadar delamo naloge z 

dialogom. Vedno jih opozarjam na slovenščino. Oni notri pišejo kar pogovorno. Tudi s 

tem se je potrebno ukvarjati. Tako da prav gotovo jezik in Likovna vzgoja. 

 

Kaj pa matematika? Je možno narediti kakšno medpredmetno povezavo z 

matematiko? 

 

Matematika tudi. In se očitno opazi, da tisti, ki so dobri pri matematiki, so tudi tukaj dobri. 

100 % korelacija. 
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Ste že kdaj slišali ali delali z Arduinom? Ste poizkusili kaj v povezavi z robotiko? 

 

Imela sem dijaka, ki je bil pri meni na praksi in je veliko delal z Arduinom. Zato Arduino 

poznam. Nisem pa ga nikoli uporabljala. Časovno mi ne znese, da bi se odločila in to 

študirala. Da bi imela robotiko. Poznam pa. Delamo pa z Micro Biti. In fantje bodo sedaj 

delali z Raspberry Pijem. Ampak to delajo le pri krožku. 

 

Se vam zdi, da učenje s pomočjo elektronike ali robotike pripomore k lažjemu 

poučevanju? 

 

Mislim, da ja. Pri nas je to ena pomanjkljivost. Ampak žal to je povezano, a veste, … 

To smo šele letos kupili in so delali učenci 4. razreda. Za starejše, ki hodijo na krožek, pa 

smo kupili Raspberry Pi. 

 

Je s tem lažje učit programiranje? 

 

S tem dela kolega, ki ga danes ne bo. Z mlajšimi je imel krožek. Jaz nimam krožka. 

Krožek imata prostovoljec in Borut. Onadva imata krožek, ker sta… Jaz pravim, da mora 

krožek imeti nekdo, ki je dovolj boljši od učencev. Tako da je avtoriteta. Borut je 

avtoriteta za starejše učence. Ta kolega z Microsofta, ki pride in dela z najmlajšimi v 

Code, pa je avtoriteta za najmlajše. 

 

Kakšno pa imate mnenje o Scratch tekmovanju? Kakšne se vam zdijo tamkajšnje 

naloge? 

 

Sestavlja jih gospod Borut Jurčič Zlobec. Lahko njega vprašate tudi kaj o tem, ko boste z 

njim govoril. Gospod Borut da kar zahtevne naloge. Je potrebno hodit h krožku in se kar 

učit. 
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8.3 INTERVJU Z PROFESORJEM BORUTOM JURČIČEM ZLOBCEM 
 

OŠ Brezovica 

Datum: 19. 6. 2018 

 

V okviru krožka poučujete učence Python in Scratch. Kateri učenci prihajajo na 

krožek? 

 

Na Python prihajajo tisti, ki so bili na Scratchu že kakšno leto ali dve. Večinoma so iz 8. 

in 9. razreda. Nekaj jih je tudi iz 7. razreda. 

 

Koliko časa na teden poteka krožek? 

 

Imam eno uro Scratcha in eno uro Pythona. Pri Pythonu so 4 učenci, ki znajo in s  katerimi 

se da delati. Po tem pa imamo še skupino teh ta mladih, ki pa delajo Code. Code je block 

based coding – programiranje z blokci. Se še uvajajo. Delamo tudi z Micro Biti. To je tak 

majhen računalnik, ki ga s pomočjo Code programirate. Tako otroci malo vidijo. Sedaj 

jih uporabljam na taboru. S Fakulteto za elektrotehniko imamo tabor, kjer poučujemo v 

Scratch in programirajo Micro Bit. Da se ga  programirat z blockly programom. 

 

Se vam zdi, da je Scratch primeren za poučevanje osnovnošolcev? 

 

Ja, ne vem. Jaz imam bolj ambivalenten odnos. Nekako mi ni všeč. Ampak glede na to, 

da se je v šolah kar prijel in da smo imeli sedaj na republiškem tekmovanju na lokalnem 

nivoju 250 prijavljenih za tekmovanje, je to treba gojit. Potem jih je prišlo ene 130. 

Zgleda, da je dobro, da se mlade dobi na tak način v programiranje. 

 

Kaj pa so pomanjkljivosti Scratcha? 

 

Kaj pa vem. Poleg Scratcha je še ena reč, ki se ji reče Snap. Snap je bolj resno narejen. 

Pomanjkljivosti so čisto take. Funkcije se ne da lepo narediti. Je veliko takih čisto 

programerskih pomanjkljivosti. Poleg tega je vse, kar se na Scratchu dela, podrejeno 

igricam. Temu bi se jaz izognil. Izdelujejo take bolj zahtevne igrice, ki jih niti sami ne 

znajo sprogramirat. Po tem jih je težko spravit na osnovni nivo (samo eno for zanko, 

preštejte nekaj …). To jim je dolgočasno. Vse je preveč z igricami podrejeno. Po tem se 
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trudim jih malo usmerit in dobim 4, ki so bili v Scratchu kar dobri. 2 sta prejela tudi zlato 

priznanje. Tako da je kar resno. 

 

Kaj pa s pedagoškega vidika? Kako poučujete? V parih, individualno, 

demonstrirate? 

 

Jaz v glavnem naredim tako, da pripravim nalogo. Pokažem jim rešitev, kako dela tisti 

program. Dam jim osnovne napotke, da začne stvar delat, da se ne delajo čisto od začetka. 

Tako da malo že dobijo. Po tem pa jim pokažem, kako ta stvar v resnici deluje. Od začetka 

ne morejo videti kode. Po tem jo skupaj poizkušajo implementirat. Od začetka rešujemo 

veliko skupaj. Nato pa rešujejo vedno bolj sami. 

 

Kako pa poučujete nove stvari? Jih razložite? Pokažete? 

 

Ja. Imam zraven tudi takle priročniček, da jim povem kakšne trike kako se programira v 

Pythonu. Bolj v tem smislu, da se pokaže na pravo programiranje (kaj so to zanke, kaj so 

to funkcije, spremenljivka…). Poskušam čim več demonstrirat. Poizkušam vplesti tudi 

kakšno zgodbo, da je bolj zanimivo. 

 

Kako pa poučujete računalniške koncepte? 

 

Nič kaj sistematično. Tako, na primerih. Sem opazil, da si niti ne zapomnijo. To je dobro 

kar tako, kot se uči jezik. Ne tako, da se sprva naučite besede, po tem slovnico in nato 

tvorite stavke. Ampak sproti. Za njih se mi zdi to bolj primerno. 

 

Kateri koncepti pa se vam zdijo težje razumljivi? In kateri lažje? 

 

Seveda vedno se začne tam pri for zanki. Torej ponavljanje. Da se ne piše programa kar 

tako. Ampak da notri vključite eno zanko ponavljanja, če se stvari ponavljajo. Ali pa da 

se naredi en blokec posebej, kjer se na primer funkcija izvaja. In spremenljivke. Te stvari 

in spremenljivke. Te stvari so za njih malo težje razumljive. 
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Katera predznanja pa se vam zdijo, da so pomembna za učence? 

 

Po mojem ni potrebno nič. No, potem ko začnemo Python, je dobro da poznajo osnovne 

koncepte, kaj so to zanke, kaj so to spremenljivke, funkcije. 

 

Kako pa je medpredmetno povezovanje? Se vam zdi, da se da narediti kakšne 

naloge? 

 

Jaz uporabim fiziko. Mečemo kakšno žogo, ki se nato odbija od tal. Za eno konferenco 

sem predstavljal, kako bi lahko s Scratchom poučeval matematiko ali fiziko. Mislim, da 

učitelji premalo znajo, da bi to uporabljali. Očitno nimajo časa in nimajo interesa. Tako 

težko jih je animirati. Je problem učiteljev in tiste volje. Običajno so navajeni, da nekaj 

povejo, otroci se to naučijo, po tem pišejo test, se tisto odkljuka in oceni. In ocena je 

narejena, nobenega pa ne zanima, da bi kaj znali. 

 

Vidim, da poučujete programiranje tudi z mikrokontrolerji… 

 

Imam tabor za avtistične otroke. V Pythonu programiramo in beremo senzorje, lučke 

prižigamo … Imamo tudi FIT. To je festival oziroma tabor, kjer delamo nekaj podobnega. 

 

Se vam zdi, da preko prižiganja lučk, ki je konkretna naloga, učenci lažje usvojijo 

znanje programiranja? 

 

Ja. Nekako bolje vidijo. For zanko se da prikazati s tem, da si prižigajo luč. Vsakič pa se 

zmanjša čas, ko je luč prižgana. In nekako dobijo občutek, kako deluje. In tudi berejo 

senzorje. S tem se naučijo, kaj je to analogno-digitalna pretvorba. 

  



 

 XVI 

8.4 INTERVJU Z UČITEJEM LUKO FLAJNIK 
 

OŠ Simona Jenka Kranj 

Datum: 20. 6. 2018 

 

Kako na vaši šoli poteka poučevanje programiranja? 

 

Smo velika šola. To je matična šola. Tu imamo pouk od 1. do 9. razreda. Kilometer stran 

imamo še eno šolo, ki ima tudi od 1. do 9. razreda. Po tem pa imamo še 3 podružnice od 

1. do 5. razreda. Vsaka šola ima računalniško učilnico. Na vsaki šoli imamo najmanj eno 

skupino Scratcha. To je ta neobvezni izbirni predmet, kjer se v glavnem učimo Scratch. 

Scratch je v redu stvar, zelo dobra, da se fajn delat. Smo tudi v FLL ligi. Imamo mizo 

predpisanih dimenzij. Delajo v LEGO MINDSTORMS. Imamo 10 robotov. Robotiko 

imamo na šoli že 4. leto. Starši so zelo navdušeni. Toliko so navdušeni, da so nam vse 

robote kupili oni. Imamo enega starša, ki je dvakrat organiziral dobrodelni ples. S tem so 

zbrali denar za nakup robotov. LEGO MINDSTORMS je zelo v redu. Otroci sestavljajo. 

 

Kaj pa programsko okolje LEGO robotov? Je v redu? 

 

Ja, je v redu. Gradnike sestavljaš skupaj. Včasih smo imeli NXT robot. Je bil bolj tako. 

Sedaj ta EV3 je pa v redu okolje. S starejšim modelom so naredili učiteljici za fiziko, da 

lahko pokaže enakomerno gibanje in enakomerno pospešeno gibanje. Letos smo imeli 

projekt na temo voda. In smo imeli narejeno hišo. Na streho hiše so padale bele in črne 

kroglice. Po tem so padle v žleb in v sortirnik. In v sortirniku so se kroglice sortirale na 

bele in črne. Bele so predstavljale pitno vodo, črne pa sanitarno vodo. Po tem je bil ločen 

sistem. Sanitarna voda je tekla v školjko. Pitna voda pa v lijak. In tako so kroglice krožile. 

Notri je bil motorček, ki je poganjal tekoči trak za kroglice. Sortirnik je bil mehanski. Ker 

so bilo bele kroglice malo manjše, črne malo večje. In so se s tem sortirale na črne in na 

bele. Učenci so zgradili ta model. Pri FLL ligi dobiš poligon na kateremu rešuješ naloge. 

To je en del. Drugi del je, da se lotiš enega projekta, in mi smo naredili eno ekološko hišo, 

ki bi uporabljala ločeno vodo kot pitno in sanitarno. In po tem so še vrednote pri projektu. 

Preverja se na primer ali je ekipa homogena. Preveri se, ali so učenci, ki skupaj sodelujejo, 

prijatelji. To so tri področja tekmovanja. 
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Kako pa pri tekmovanju FLL preverjajo znanje? 

 

To preverjajo tako. Robotski del je identična miza, kot jo imamo mi tukaj. In imamo dve 

minuti in pol časa. Robota spustiš na poligon in več nalog, ki jih narediš, več točk dobiš. 

To je robotski del. Za projekt greš v eno učilnico, kjer učenci predstavijo projekt komisiji 

in po tem komisija oceni projekt. Pri vrednotah pa je tako, da gre cela skupina tudi v eno 

učilnico in dobijo skupinsko nalogo, ki jo morajo rešit.  Komisija jih opazuje, kako se oni 

lotijo naloge. Rešujejo take timske naloge. Pri nalogah se opazuje, kako zna ekipa 

sodelovati. Ta FLL je kar v redu. Je dobra stvar. Je pa res, da je to skoraj bolj tekmovalno. 

Vedno bolj zahtevno. Ni več hec. Ene ekipe, recimo ta, ki je šla letos na svetovno 

prvenstvo v Estonijo, zelo veliko delajo. Mentor je ves čas tam. 

 

Koliko pa mentor naredi in koliko učenci? 

 

Ja to je pa sedaj zelo odvisno. Če se mentor zelo veliko angažira, se vidi. Jaz načeloma 

pustim, da otroci čim več sami delajo. Za robotski del jim sigurno nič ne pomagam. Lahko 

jim z nasvetom, drugače pa vse sami naredijo. Pri hiši sem jim pomagal, ker je bilo 

potrebno žagati. V Kranju je še Šolski center, ki ima vsako leto tekmovanje v sledenju 

črti. Tja grejo ta mlajši. Imam tri skupine robotike. Prvo skupino, drugo skupino in FLL. 

V prvi skupini so tisti, ki so prvo leto začeli hodit na robotiko. Tam jim bolj predstavim 

mehanizme. Kako se kaj premika. Veliko delamo z zobniki. Če je en majhen zobnik in 

en velik zobnik, kako se vrtenje spreminja. Kakšni so navori. Kako se gibanje, ko vrtiš 

ročko, spremeni v premo gibanje. Take mehanizme jim poizkusim pokazati. Po tem v 

drugi skupini začnejo programirati. Pokažem jim motorje, kako se premikajo naprej in 

nazaj, senzorje, sledenje črti. Vse senzorje jim pokažem. Po tem pa tisti, ki hodijo 2 leti 

že na robotiko, se spopademo s poligonom. 

 

Koliko učencev obiskuje krožek? 

 

Letos sem jih imel ob začetku leta vpisanih 30. V treh skupinah po 10. Potem pa ne pridejo 

zmeraj vsi. Včasih tudi, če kdo pride mimo in pokuka notri, ne spodim. Vendar le, če se 

zna obnašat. Če pa se ne zna, jih pa tudi spodim. Ravno krožek mi je zato všeč, ker če se 

kdo začne metat naokrog, mu lahko rečem hvala lepa, na svidenje. To je v redu, ker pri 

pouku tega ne smeš delat. Pri krožku pa se to da. 
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Kolikokrat na teden poteka pouk? 

 

Enkrat na teden. V ponedeljek imam začetno skupino. V torek imam drugo skupino. Ob 

četrtkih pa imam FLL. Tako imam že ves čas, ker jim rečem, za FLL ligo si rezervirajte 

četrtke. Ker ti otroci, ki so malo bolj bistri, imajo še 100 dejavnosti. V glasbeno šolo 

hodijo, nekaj hodijo trenirat, tako da že vejo, da če hočejo na FLL hodit, morajo ob 

četrtkih imeti čas. 

 

Kako delate? Individualno, v parih, skupinsko? 

 

Želja je, da bi vsi skupaj delali. Ampak v praksi to ne gre. Največkrat po dva skupaj 

delata. Tista dva, ki se zastopita. Zelo hitro se najdejo pari. Se kar poiščejo. Po navadi 

najraje delajo po dva. Najrajše bi vsi programirali in robote sestavljali. Naredimo 3 

robote, da vsi lahko preizkusijo poligon in za motivacijo. 

 

Ste kdaj učili programirati v tekstovnem programskem jeziku? 

Ne, nisem. Ta bister učenec je nekaj delal v Pythonu. Sem videl, da se da. Nismo pa 

poizkusili. Za nadgradnjo, za tiste ki že tri leta hodijo na računalništvo, bi bilo smiselno, 

da bi uporabljali Python. Torej ti, ki so se že učili Scratch, bi lahko poizkusili še to. 

 

Kaj se vam zdijo pomanjkljivosti Scratcha ali LEGO okolja? 

 

Ne vem. Glede na to, da imamo slabe računalnike, je potraten. To lahko rečem. Opremo  

imamo, kakršno imamo. Robote imamo super. Računalnike pa imamo tako. Dostikrat 

kupujemo uporabljene računalnike, ker dobimo prenosnike za 200 evrov, pa delajo čisto 

v redu. Recimo to, drugače pa ne vem. 

 

Katere metode za poučevanje uporabljate? 

 

Na začetku pri robotiki se naučijo, kje se motorji priklopijo, kako se program naredi. Po 

tem pa jim poizkušam samo dajati naloge. Zato ker pri Scratchu je tako kot pri robotiki. 

Če jim jaz pokažem nalogo in jim dam namig, kako se naloga reši, to pomeni, da imajo 

vsi isto narejeno. Za uvodno uro jim dam nalogo, da sestavijo račko iz lego kock. Ni 

važno, kakšno naredijo, vsaka račka je dobra. Imam 15 različnih kompletov kock in 
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dobim 15 različnih račk. Potem pa rečem. Sedaj pa sem jaz sestavil svojo račko. In svojo 

račko postavim na mizo. In rečem, da naj podrejo račke in še enkrat sestavijo. In po tem 

dobim 15 takih račk. In to je tako kot pri Scratchu in pri robotiki. V Scratchu lahko rešiš 

problem kakor hočeš. In če jim jaz pokažem rešitev, jo vsi naredijo tako, kot jo jaz 

pokažem. Nobeden ne razmišlja. Vsi hodijo gledat in prepisujejo iz mojega računalnika 

rešitev. To ni dobro. Jaz jim dam nalogo in rečem. Poznate ukaze za premikanje, znate 

zanke, spremenljivke, sedaj pa naredite, kakor hočete. Eni naredijo z veliko kode, eni pa 

z malo. Vsaka rešitev je OK. Ker je vsak naredil po svoje. To je tako kot s temi račkami. 

In tako je in pri robotiki in pri Scratchu. So pa rešitve zelo različne. Ampak vse so dobre, 

če delajo. Razložim jim, da imamo ljudje okužene možgane s temi primeri, ki jih 

srečujemo, jih vidimo, ker imamo že vse sprogramiran, vse vemo kako se naredi. Ko pa 

pride do ene situacije, ki ni običajna, pa vsi otrpnejo. In to delajo tudi odrasle osebe, naši 

učitelji … Ko se kaj pokvari. Kaj pa sedaj? Ja nič, telefon pa Luka pokličemo. To je edina 

stvar, ki jo znajo. Noben se ne znajde, da bi kaj pogledal. Vsak otrok se znajde, ker vsak 

drugače razmišlja. 

Kako podajate učencem naloge? 

 

Pri preverjanju znanja jim naredim listke. S kriteriji znanja in vsem, kar mora biti 

napisano. Listek in slika zraven, da je bolj zabavno, in naloga kaj morajo naredit. Na 

primer imeli smo digitalno številko osmico. Potem pa je moral program prešteti od 0 do 

9. Eni so naredili 9 oblek, ki so se menjale, eni pa so naredili črtice, ki so se premikale. 

To sta dve rešitvi, ki se jih jaz sedaj spomnim, verjetno pa je še kakšna. Zavedam se tega, 

da ne vem vsega. To otrokom mirno povem, da ne vem. Sploh pri robotiki. Pri robotiki 

imajo otroci boljše rešitve od mene. In mi ni nerodno tega povedat. Ne vem vsega. 

 

Kako začnete poučevati programiranje? 

 

Pri Scratchu najprej s premikanjem. Kako se premika maček. Zato da vidijo koordinatni 

sistem. Je precej težko, da si x in y pričnejo predstavljati, da je ena koordinata za gor in 

dol. Ena pa levo in desno. Pa da lahko s temi številkami premikaš mačka sem in tja. Še 

prej pa začnemo risati, ampak to ni programiranje. Da vidijo, da se da kaj narisat, da vidijo 

te različne obleke, ozadja malo spremenimo. Potem začnejo kakšne oblačke govorit. Po 

tem pa jim zelo hitro zanko za vedno ali ponovi petkrat. Najprej jim hočem dopovedat, 

da če se ena stvar večkrat ponovi, je nikoli ne delamo dvakrat, ampak jo damo v zanko. 
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To jim hočem dopovedat, da tako mora bit. V računalništvu se stvari poenostavijo s temi 

zankami. Po tem pa so pogojni stavki. 

 

Kdaj pa pričnete poučevati spremenljivke? 

 

Ja, tudi spremenljivke. Zelo hitro. Jaz jim dam največkrat takšne naloge, da so kakšne 

igrice. Takoj ko rečem, bomo delali igrice, po tem ni problem z motivacijo. Igrico vsi radi 

delajo. Takoj ko so igrice, so kmalu tudi točke. In točke so spremenljivke. Na primer. Če 

se dotika, povečaj točko za 1. 

 

Kateri pa so lažje in kateri težje razumljivi koncepti? 

 

Recimo pogojni stavki so težje razumljivi. Zanko za vedno hitro razumejo. Pri 

spremenljivkah je težava predvsem pri razlikovanju med povečaj za 1 in nastavi na 1. 

 

Katera predznanja pa učenci potrebujejo za programiranje? 

 

Nič kaj posebnega. 

 

Kaj pa matematika? Se vam zdi dobro, da znajo matematiko? 

 

Recimo potem, ko so operatorji. Seštevanje, odštevanje, večje, manjše. Ko pridemo do 

tja, mora vedet. Zanimivo, letos, negativna števila sem ugotovil, da jih v 4. razredu še ne 

poznajo. Ko smo nekaj delali ali pa že pri premikanju, na sredini je nič, spodaj in levo je 

minus, pa vidim, da za minus ne vedo točno. Števila manjša od nič jim še niso jasna. To 

je recimo za ta male. 

 

Pa poznavanje koordinatnega sistema? Je potrebno za poučevanje programiranja? 

 

Ja, to je tudi kar precej težko. V 4. in 5. še ne vejo, kaj je. 
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Povežete programiranje tudi s kakšnimi drugimi predmeti? 

 

Ja. Recimo punce iz 5. razreda so naredile program za seštevanje in odštevanje in so ga 

nesle otrokom v drugi razred in so tam vadili seštevanje in odštevanje. Robotiko 

uporabljamo pri fiziki, da smo naredili robota za enakomerno gibanje in enakomerno 

pospešeno gibanje. Hišo, ki smo jo naredili v okviru FLL lige, je ekološka hiša. Ravno 

pri tehniki in tehnologiji so imeli v 6. razredu delitev vode na pitno in sanitarno. In smo 

šli po vseh 6. razredih in pokazali, kako hiša dela. Vsako leto v FLL-ju je ena tema. Dve 

leti nazaj so bili živalski zavezniki. Ukvarjali smo se z žabami. Učiteljico biologije smo 

aktivirali, da nam je pomagala projekt naredit pri žabah. Ena prostovoljka je bila, ki je 

žabe nosila preko ceste. In smo se pogovarjal z njo. Tako smo pri nas smo naredili 

obcestni stožec. V njem je bila luknja in senzor. Potem smo imeli žabo, ki je bila na 

robotku in je imela ekscentrična kolesa, da je skakala čez cesto. In ko je žaba šla čez 

cesto, je projektor na cesto posvetil žabo. Torej, ko je šla žaba čez cesto, se je vozniku na 

cesti izrisala žaba, da je ni povozil. Drugo leto imamo vesolje. Imamo že učence, ki jih 

zanima vesolja. Bomo videli, kako bo šlo. 

 

Pomaga robotika pri spoznavanju računalniških konceptov? 

 

Ja, seveda. Za zanke in spremenljivke. S samim robotom se mi zdi, da bolj usvajajo 

znanja, kar se tiče tehnike. Gibanje, prenosi in takšne stvari. Programiranje robota pa je 

za učenje programiranja. Ta robotika vključuje več stvari tehniko, mehanizme, prenose, 

fizikalne funkcije, kar se tiče gibanja robota in senzorje. Ko pa pišeš program za robota, 

je pa bolj programiranje. 

 

Ste že kdaj slišali za Ardublockly? 

 

Ne, nisem. Predvidevam, kaj je. Sem bil na seminarjih. Arduino je tudi precej zanimiv. 

Ne delam pa z učenci. Z enim sva delala. On sam je prinesel Arduino in je imel idejo, da 

bi naredila podmornico. Želel je narediti podmornico, ki bi jo spustil v morje in da bi 

Arduino zaznaval temperaturo in delal slike. Nisva dokončala. Podmornico sva že 

naredila. Vodovodno cev sva vzela in dala krilca in motor. Ampak sva imela težavo, ker 

sva ugotovila, da se ne bo potopila, ker je imela notri preveč zraka. Veliko sva razmišljala. 

No. On je razmišljal. In hitro ugotovijo učenci, da niso stvari enostavne. Sploh če jim 
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rečeš, tole moraš pogruntat, in da mu jaz ne dam rešitve. Jaz mu ne rečem: »Naredi tole, 

naredi tole.« »Kaj pa naj sedaj naredim.« »Ja, ne vem, to je tvoj problem. Ti naredi, kar 

hočeš.« In isto je zasnovan FLL. Učitelj nima rešitve za tvoj problem. Ti jo moraš sam 

poiskati. Tega se moraš zavedat. Učenci so večinoma navajeni sedati in čakati, da jim bo 

en nekaj rekel. To je tako učenje, kot da bi vzel učbenik in se na pamet nekaj naučil. Če 

pa sami nekaj odkrivajo, sploh pri tej robotiki, ko delajo na poligonu. Sto rešitev je, sedaj 

pa izberi eno in tako, da bo gotovo delala. Jaz pri poligonu zmeraj rečem: »10x probajte, 

če vam 9x naredi progo, je naloga v redu narejena. Če pa naredi samo 5x, pa ni dobro.« 

Robot mora biti zanesljiv. 

 

Kako pa bi ocenili tekmovanje Scratch? Tja tudi prijavite učence? 

 

Ja, smo. Organizacija je bila slaba. Naloge so bile v redu. So bile zahtevne, kar je prav. 

Tja sem peljal dva učenca. Eden je programiral v C-ju. Dobil je zlato priznanje in se 

uvrstil na evropsko olimpijado. Eden pa je dobil v kategoriji od 7. do 8. razreda zlato 

priznanje. Ena punca iz 4. razreda pa ni. Naloge so bile v redu, organizacija pa ni bila na 

nivoju državnega tekmovanja. 


