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POVZETEK 

V uvodu diplomskega dela so najprej predstavljeni razlogi, zakaj bi morali računalništvo 

vključiti v kurikulum kot obvezen predmet v izobraževanju. Za lažje razumevanje vsebine so v 

drugem poglavju predstavljeni šolski sistemi Anglije, Poljske in Slovenije, ki so obravnavani v 

celotnem diplomskem delu. Temu sledi zgodovina poučevanja računalništva, kjer hitro 

ugotovimo, da so na Poljskem kurikulum računalništva večkrat prenovili in s tem učencem 

nudili kvalitetnejše poučevanje kot v Sloveniji in Angliji. V naslednjem poglavju je 

predstavljen nov angleški kurikulum računalništva. Opisane so težave, s katerimi se je soočala 

Anglija pri njegovi vpeljavi ter stanje poučevanja nekaj let po tem. Nato je predstavljen nov 

poljski kurikulum računalništva, za katerega ni zaznati večjih težav pri njegovi vpeljavi. Sledi 

opis priprave poljskih učiteljev na izvajanje novega kurikuluma in stanja po njegovi uvedbi v 

šole. Ker v Sloveniji računalništvo še ni obvezen predmet osnovnih in srednjih šol, je v tem 

poglavju prikazano njegovo trenutno stanje, ki kaže na velike zaostanke za preostalima dvema 

državama. Pri analizi trenutnega stanja računalništva v slovenskih šolah zaznamo problem 

kadrovskih pogojev za njegovo poučevanje, ki je izrazitejši predvsem v osnovnih šolah, kjer 

predmet lahko poučujejo tudi didaktično in strokovno nekompetentni učitelji. V zaključku dela 

so podane moje ugotovitve in predlogi za uspešno vključitev računalništva v kurikulum 

slovenskih osnovnih in srednjih šol. 

Ključne besede: računalništvo, kurikulum računalništva, vpeljava računalništva v 

kurikulum, IKT, obvezni predmet. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

In the introduction to the bachelor’s thesis, first, the reasons are presented why computer 

science should be included in the curriculum as a compulsory subject within the framework of 

education. In order to understand the contents more easily, school systems of England, Poland, 

and Slovenia are presented in the second chapter. Further, the history of teaching computer 

science follows where we discover quickly that in Poland the curriculum of computer science 

was reformed on several occasions. Thus, they enabled students more qualitative teaching as in 

Slovenia and England. In the next chapter, the new English curriculum of computer science is 

presented. Problems which England faced in the process of its introduction and the condition 

of teaching a few years after that are described. Then, the new Polish curriculum of computer 

science is presented. The latter causes no bigger problems in the process of its introduction. A 

description of the preparation of Polish teachers for the performance of the new curriculum and 

the conditions after its introduction to schools follow. Because computer science has not yet 

been a compulsory subject in elementary and secondary schools in Slovenia, its current 

condition is presented in this chapter. The condition of computer science in Slovenia shows 

great lagging behind the other two countries. When analyzing the current condition of computer 

science in Slovenian schools, we sense a problem of personnel conditions regarding its teaching 

which is more pressing in the elementary schools mostly where the subject can be taught by 

didactically and professionally incompetent teachers also. In the conclusion of the thesis, my 

ascertainments are listed, as well as the proposals for successful inclusion of computer science 

in the curriculum of Slovenian elementary and secondary schools. 

Keywords: computer science, computer science curriculum, implementation of computer 

studies curriculum, ICT, compulsory subject. 
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1 Uvod 

Poglejmo si nekaj razlogov, zakaj bi moralo biti računalništvo obvezen predmet izobraževanja. 

Družba in svet, ki se razvijata pred našimi očmi, se vse bolj zanašata na to, da človek zna 

uporabljati računalnik. Vsak posameznik ne bo nujno imel dela, povezanega z računalništvom, 

vendar je mogoče trditi, da bo v stiku z nekom, ki ga ima. Če mladih ne izučimo, da bodo 

digitalno pismeni in pripravljen na prihodnost, bo družba trpela. Vse bolj se zanašamo na 

tehnologijo v vseh pogledih našega življenja. Veliko delovnih mest, ki jih imamo zdaj, v 

prihodnjih letih ne bo več. V ospredje bodo prišli umetna inteligenca, robotika in 

avtomatizacija. Zato je pomembno, da otroci zapustijo šolo z dobrimi temelji računalniškega 

razmišljanja in reševanja problemov, tako da bodo pripravljeni na priložnosti, ki jim bodo prišle 

na pot (Thornton, 2019). 

Računalništvo pri učencih spodbuja ustvarjalnost, sodelovanje z vrstniki, gradnjo analitičnih 

spretnosti ter problemsko usmerjeno razmišljanje, ki jim bodo dobro služili na kateri koli 

karierni poti. Gre za eno izmed najpomembnejših znanj, ki jih učenci lahko pridobijo ne le 

zaradi zaposlitvenih priložnosti in varnosti, temveč tudi zato, da vstopajo v njihov vsakdan kot 

računalniško pismeni državljani (Preston, 2017). 

Računalništvo razvija otrokove sposobnosti reševanja problemov in jim odpira oči v digitalni 

svet (Thornton, 2019).  

Wingova (2006) pravi, da je računalniško razmišljanje način, s katerim ljudje rešujejo težave 

in ne poskuša prisiliti ljudi, da bi razmišljali kot računalniki. Meni, da brez pomoči našega 

preudarnega in kreativnega računalniškega razmišljanja ne moremo narediti niti dostojnega 

sendviča z arašidovim maslom, zato bi moralo biti ena izmed pomembnejših vsebin 

izobraževanja. 

Preston (2017) meni, da bo uspeh v prihodnosti študentov močno odvisen od njihove 

sposobnosti interakcije s tehnologijo. Zato bi morali vsi učenci razumeti, kako tehnologija 

deluje, ter biti usposobljeni za sodelovanje pri njenem oblikovanju in razvoju.  

Hawkridge (1990, v Flucker idr., 2016) je glavne utemeljitve vključevanja računalništva v 

kurikulum K12 razdelil na gospodarske, družbene in kulturne. Gospodarska utemeljitev je 

močno gonilo za vključitev računalništva v kurikulum in ne temelji le na tem, da mora država 

izobraziti računalniške strokovnjake, ki bi ohranili konkurenčno prednost v svetu tehnologije, 

ampak take, ki bi pripomogli k inovacijam in razvoju v industriji. 
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Družbene utemeljitve poudarjajo, da so ustvarjalci in snovalci tehnologije bolj cenjeni, kot 

pasivni uporabniki. Takšne sposobnosti omogočajo posamezniku vodenje, ustvarjanje in 

inoviranje znotraj družbe in mu dajejo priložnost, da sam izbere svojo vlogo znotraj nje (Fluck 

idr., 2016).  

Razlogi kulturne narave obravnavajo integriteto lokalnih vrednot in navad. Posameznik bi 

moral sodelovati pri spremembi kulture, namesto da mu je ta vsiljena preko tehnološkega 

razvoja zunaj svoje družbe (Fluck idr., 2016).  
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2 Predstavitev šolskih sistemov 

2.1 Anglija 

Države Združenega kraljestva imajo ločene izobraževalne sisteme pri ločenih vladah. Angleška 

vlada je odgovorna za izobraževanje v Angliji. Šolski sistem se deli na 5 stopenj izobraževanja 

in sicer early years, primary education, secondary education, further education in higher 

education. Šola je obvezna za vse otroke od petega do šestnajstega leta starosti (»Education 

system in the UK«, b.d.). 

Primary in secondary school sta razdeljeni na 4 stopnje oziroma na »key stages«. Gre za 

izobraževalni sistem K12.  

Primary school 

Key Stage 1 ali KS1: od 5. do 7. leta starosti 

Key Stage 2 ali KS2: od 7. do 11. leta starosti 

Secondary school 

Key Stage 3 ali KS3: od 11. do 14. leta starosti 

Key Stage 4 ali KS4: od 14 do 16. leta starosti 

(»K-12 Education System in UK«, b.d.) 

Učenci končajo izobraževanje z GCSE (General Certificate of Secondary Education) izpiti, kar 

je podobno kot pri nas nacionalno preverjanje znanja.  

Further education 

Učenci se lahko odločijo za nadaljnje izobraževanje in se vpišejo na further education, ki ga 

pričnejo s 16. letom, zaključijo pa z 18. letom. Izberejo si lahko tečaj, ki ji pripravi na poklic 

ali pa tečaj, ki je potreben za vpis na Univerzo. 

(»UK Further Education System«, 2019) 

Izobraževanje končajo z izpiti GCE A level – General Certificate of Education Advanced Level, 

ki ga pridobijo za vsak predmet posebej, kar je podobno kot pri nas matura. 

Higher education 

Ko dijaki uspešno zaključijo s tečajem, ki je potreben za vpis na univerzo, se lahko vpišejo na 

visokošolsko stopnjo izobraževanja, ki se izvaja v različnih izobraževalnih ustanovah, kot so 

univerza, kolidž, inštitut in akademija (»Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske«, 

b.d.). 
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Slika 1: Shema strukture šolskega sistema v Angliji (pridobljeno s https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/united-kingdom-england_en, dne 23. 8. 2019) 

 

2.2 Poljska 

Poljska je z letom 2017 pričela z implementacijo prenovljenega šolskega sistema, ki je razdeljen 

na naslednje stopnje izobraževanja: 

Żłobek in klub dziecięcy – podobno kot pri nas jasli in vrtec. 

To stopnjo obiskujejo otroci stari od 0 do 3 leta. 

Szkolnictwo podstawowe – podobno kot pri nas predmetna stopnja. 

Pred reformo: 

6-letna osnovna šola (szkoła podstawowa) je bila obvezna za vse učence od 6 do 13 let. 

- od 1. do 3. razreda (edukacja wczesnoszkolna) – razredna stopnja, 

- od 4. do 6. razreda – predmetna stopnja. 

Na koncu te stopnje so učenci pisali test, ki je bil zgolj povratna informacija o pridobljenem 

znanju.  

Po reformi: 

Osemletna osnovna šola je obvezna za vse učence stare od 6 / 7-15 let. 

Vključuje dve stopnji: 

- od 1. do 3. razred (edukacja wczesnoszkolna) – razredna stopnja, 

- od 4. do 8. razreda – predmetna stopnja. 

Szkolnictwo średnie I stopnia – srednja šola prve stopnje 

Pred reformo: 

3-letna obvezna nižja srednja šola – gimnazjach za učence stare 13-16 let 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/united-kingdom-england_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/united-kingdom-england_en
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Na koncu te stopnje učenci opravijo obvezen zunanji izpit in njegovi rezultati vplivajo na 

sprejem v višje srednje šole. 

Po reformi: 

Leta 2017 so nižjo srednjo šolo opustili. Obvezen zunanji izpit učenci opravljajo v 8. razredu 

osnovne šole. 

Szkolnictwo średnie II stopnia – srednja šola druge stopnje 

Pred reformo: 

Ta stopnja je neobvezna; učenci imajo na razpolago 3 tipe izobraževanja: 

- 3-letna višja srednja šola oziroma licej (liceum ogólnokształcące), 

- 4-letna višja tehnična srednja šola (technikum), 

- 3-letna poklicna srednja šola (zasadnicza szkoła zawodowa). 

Učenci obiskujejo to stopnjo izobraževanja od 16. do 19. leta oziroma od 16. do 20. leta, če se 

odločijo za višjo srednjo tehniško šolo. 

Po reformi: 

Od šolskega leta 2019/2020 naprej bodo imeli učenci na razpolago 4 tipe izobraževanja: 

- 4-letno srednjo šolo,  

- 5-letno tehnično srednjo šolo, 

- 3-letno poklicno šolo (1. stopnja), 

- 2-letno poklicno šolo (2. stopnja). 

Učenci lahko med ali po šolanju na poklicni ali tehnični srednji šoli opravijo izpite, ki potrjujejo 

njihovo poklicno usposobljenost za določen poklic. Učenci srednje in tehnične srednje šole 

lahko opravijo zunanji izpit, s katerim dobijo potrdilo o opravljeni maturi, ki jim omogoča vpis 

na visokošolsko izobraževanje. 

Szkolnictwo policealne – poklicna kvalifikacija 

Ta stopnja izobraževanja ostaja enaka in je namenjena maturantom splošnih srednjih šol, ki 

želijo pridobiti certifikat, ki potrjuje njihovo poklicno kvalifikacijo. Traja od enega do dveh let 

in pol. 

Szkolnictwo wyższe - višješolsko izobraževanje 

Obstajata dva tipa višješolskega izobraževanja 

-  univerzitetni (uczelnia akademicka), 

-  neuniverzitetni (uczelnia zawodowa). 
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Pri obeh tipih lahko študentje pridobijo diplomo in magisterij, medtem ko lahko doktorat 

pridobijo le na univerzitetnem tipu izobraževanja.  

Kształcenie i szkolenia dorosłych – izobraževanje za odrasle 

Izobraževanje odraslih je namenjeno za vse, ki želijo zaključiti osnovnošolsko in srednješolsko 

izobraževanje ali pridobiti novo poklicno kvalifikacijo. 

(»The Polish education system in brief 2017/18«, b.d.) 

 

Slika 2: Shema strukture šolskega sistema na Poljskem (pridobljeno s https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/poland_en, dne 23.8.2019) 

 

2.3 Slovenija 

Šolski sistem v Sloveniji je razdeljen na štiri stopnje izobraževanja: 

Predšolska vzgoja/vrtec – obiskujejo ga otroci stari od 1 do 6 let. 

Osnovna šola – traja 9 let in je obvezna za otroke od 5/6 do 14/15 let. Razdeljena je na triade: 

- 1. triada – od 1. do 3. razreda (obiskujejo jo otroci stari od 5/6 do 8 let), 

- 2. triada – od 4. do 6. razreda (obiskujejo jo otroci stari od 9 do 11 let), 

- 3. triada – od 7. do 9. razreda (obiskujejo jo otroci od 12 do 14/15 let). 

Od 1. do 5. razreda poteka poučevanje na razredni stopnji, od 6. do 9. razreda pa na predmetni 

stopnji.  

Srednješolsko izobraževanje – traja od 2 do 5 let. Učenci se lahko vpišejo v različne programe: 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/poland_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/poland_en
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- nižje poklicno izobraževanje (traja 2 leti in se zaključi z zaključnim izpitom), 

- poklicno izobraževanje (traja 3 leta in se zaključi z zaključnimi izpiti), 

- tehniško izobraževanje (traja 4 leta in se zaključi s poklicno maturo), 

- poklicno-tehniško izobraževanje (vpišejo se lahko dijaki z zaključenim poklicnim 

izobraževanjem, traja 2 leti in se zaključi s poklicno maturo), 

- gimnazija (traja 4 leta in se zaključi s splošno maturo). 

Višješolsko in visokošolsko izobraževanje – višješolsko izobraževanje običajno traja 2 leti, 

medtem ko se visokošolsko izobraževanje deli na tri stopnje: 

- študijski program prve stopnje (traja 3 do 4 leta in se zaključi z diplomo), 

- študijski program druge stopnje: magistrski študij (traja 1 do 2 leti in se zaključi z 

magisterijem), 

- študijski program tretje stopnje: doktorski študijski program (traja od 3 do 4 leta in 

se zaključi z doktorsko disertacijo). 

(»Slovenia Overview«, b.d.) 

 

Slika 3: Shema strukture šolskega sistema v Sloveniji (pridobljeno s https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/slovenia_en, dne 23.8.2019) 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/slovenia_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/slovenia_en
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3 Zgodovina poučevanja računalništva v osnovnih in srednjih 

šolah 

3.1 Anglija 

V osemdesetih letih dvajsetega stoletja so v osnovnih šolah izvajali predmet, povezan z 

računalniškimi vsebinami pod imenom »Computer Studies«. Predmet je obsegal vsebine s 

področja strojne opreme, logike, dvojiškega sistema, programiranja in drugih vsebin 

računalništva. V tistem času so imeli domači računalniki omejen nabor programov, namenjenih 

uporabniku. Širjenje domačih računalnikov, še posebej IBM-ovih osebnih računalnikov, je 

spremljalo povečanje števila programov, namenjenih uporabniku, kot so programi za obdelavo 

besedil in preglednice. Vlada je spoznala, da je v šole potrebno vpeljati digitalno pismenost. 

Računalništvo v šolah se je počasi začelo osredotočati na informacijsko komunikacijske 

tehnologije. Pomembnost uporabe računalnikov in programov je prehitelo razumevanje 

delovanja računalnikov ter programiranje. Učni načrt je bil osredotočen na IKT, a je še vedno 

pokrival vsebine s področja programiranja. A ker je učni načrt učiteljem dovoljeval 

fleksibilnost, se veliko šol ni odločilo za izvajanje le-tega. Do leta 2000 je IKT popolnoma 

prevladal nad računalništvom. Slednje se je večinoma izvajalo za učence stare od 16 do 18 let. 

Šole so začele ugotavljati, da je postal IKT za učence dolgočasen in nezahteven. Poleg tega bilo 

zelo težko zaposliti učitelje, specializirane na področju IKT, saj so imeli boljše možnosti za 

zaposlitev z višjo plačo. Šole so bile posledično primorane zaposlovati nekompetentne učitelje, 

zaradi katerih je postal IKT nezahteven in je s tem pridobil slab ugled (Brown, Sentance, Crick 

in Humphrey, 2013).  

 

Slika 4: Število učencev, ki je opravljalo A-level test iz IKT (pridobljeno s 

http://www.twistedsquare.com/CAS2.pdf, dne 1.8.2018)  

http://www.twistedsquare.com/CAS2.pdf
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Število učencev, ki se je odločilo za opravljanje A-level testa iz IKT, se je iz leta v leto manjšalo.  

Zaradi poudarka na IKT je veliko učencev mislilo, da sta IKT in računalništvo ena in ista stvar, 

kar pa je marsikaterega učenca odvrnilo od študija računalništva. Večina učencev je šolo 

zapustila z mislijo, da jim računalništvo ni všeč. Učenci, ki so izbrali predmet računalništvo se 

večinoma niso odločali za opravljanje A-level testa iz računalništva (Brown, Sentance, Crick 

in Humphrey, 2013).  

3.2 Poljska 

V šolskem letu 1964/1965 so učitelji iz univerze v Wrocławu pričeli z učnimi urami informatike 

na dveh srednjih šolah. Predmet, ki so ga poučevali, se je imenoval »Numerical methods and 

programming«. Srednješolci so v Algol 60 pisali programe za numerične izračune, ki so jih 

poganjali na računalniku Elliott 803. Leta 1970 so v Varšavi pričeli delati na učnem načrtu 

informatike. Poleg tega so pričeli izvajati tečaje za poučevanje informatike za učitelje 

matematike. V drugi polovici 70 let prejšnjega stoletja so poučevali predmet Informatika v več 

kot 1000 srednjih šolah. Prvi učni načrt za informatiko je bil predlagan s strani Polish 

Informatics Society. Ministrstvo za šolstvo ga je odobrilo leta 1985. Predmet so poimenovali 

»Elements of informatics«. Kurikulum je obsegal teme, povezane z uporabo 

mikroračunalniških aplikacij za urejanje besedila, ustvarjanje grafike in zvokov, izdelavo tabel 

in enostavnih podatkovnih baz ter simulacij in elemente strukturnega programiranja z uporabo 

Loga za risanje slik ter delo z nizi znakov (Sysło, Kwiatkowska, 2015). 

Naslednjih 10 let so (mikro)računalnike uporabljali predvsem pri poučevanju informatike in le 

redkokdaj kot pripomoček za poučevanje drugih predmetov. Razvoj človeku prijaznega 

računalniškega vmesnika in interneta je pričel vplivati na uporabo računalnikov v šolah. 

Poudarek v izobraževanju se je od računalništva premaknil k informacijski tehnologiji, od 

konstruiranja računalniških rešitev do uporabe že pripravljenega orodja, od informatike, 

namenjene nekaterim učencem do informacijskih tehnologij za vse učence (Sysło in 

Kwiatkowska, 2008).  

V začetku 21. stoletja je nacionalni kurikulum obsegal spisek naslednjih obveznih predmetov: 

Informatika – od 4. do 6. razreda osnovne šole, eno leto po 2 uri tedensko ali pa 2 leti po 1 uro 

tedensko. 

Informatika – v nižji srednji šoli, eno leto po 2 uri tedensko ali pa 2 leti po 1 uro tedensko. 
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Informacijske tehnologije – v višji srednji šoli se je predmet izvajal eno leto po 2 uri tedensko. 

Izvajal se je tudi izbirni predmet Informatika, in sicer dve leti po 3 ure tedensko. Dijaki so lahko 

na maturi izbrali predmet Informatika (Sysło, Kwiatkowska, 2015).  

 

Leta 2008 so na Poljskem v osnovnih šolah pričeli z izvajanjem prenovljenega kurikuluma. 

Predmet se je imenoval »Computer activities«. Od 1. do 3. razreda so bile računalniške 

dejavnosti povezane z aktivnostmi, kot so branje, pisanje, računanje in igranje. Od 4. do 6. 

razreda so učenci pridobivali znanje in spretnosti iz informacijske in komunikacijske 

tehnologije. Prenovljen kurikulum je od učencev pričakoval, da bodo znali uporabiti računalnik 

kot orodje in pripomočke za učenje drugih predmetov v šoli in doma. Od 7. do 9. razreda se je 

informatika izvajala eno leto po 2 uri tedensko ali dve leti po eno uro tedensko. Učni načrt je 

obsegal algoritme, algoritmično razmišljanje in reševanje problemov s pomočjo računalnika. 

Čeprav programiranje ni bilo vključeno v kurikulum, so nekatere šole dodatno poučevale 

osnove Loga ali katerega drugega programskega jezika. Znotraj sklopa algoritmov so učenci 

usvojili naslednje učne cilje: 

- pojasniti, kaj je algoritem, 

- opisati preprost problem in zanj poiskati rešitev, 

- opisati, kako poiskati nek element v urejenem ali neurejenem seznamu, 

- uporabiti preprost algoritem za razvrščanje, 

- zagnati program, ki ga napišejo sami, in programe, namenjene izobraževanju. 

Učenci naj bi se naučili osnovnih elementov informatike in računalništva, ki so pomembna 

izhodiščna točka v informatiki za učence srednjih šol in predvsem za tiste, ki bi se vpisali na 

računalniško srednjo šolo. Večina učiteljev je priznala, da nimajo časa za obravnavo sklopa 

algoritmi. Težava je bila predvsem v tem, da niso imeli dovolj znanja na tem področju. Veliko 

je bilo učencev, ki so imeli na tem področju več izkušenj in znanja, kar jim je še dodatno zbijalo 

samozavest (Sysło, Kwiatkowska, 2015).  

Leta 2012 so pričeli z izvajanjem novega kurikuluma za srednje šole. Predmet informacijske 

tehnologije je zamenjala Informatika, ki se izvaja eno leto po eno uro tedensko. Pri predmetu 

nadgradijo znanje, ki so ga pridobili v osnovni šoli. Poudarek je predvsem pri reševanju 

problemov s pomočjo algoritmov. Zelo malo srednjih šol dijakom ponuja izbirni predmet 

Informatika. Ta se izvaja dve leti po tri šolske ure tedensko. Dijaki lahko predmet izberejo tudi 

na maturi (Sysło, Kwiatkowska, 2015).  
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3.3 Slovenija 

V Sloveniji se je računalništvo v šolah prvič pojavilo leta 1971 s projektom Uvajanje 

računalniške pismenosti v srednje šole. Izbirni predmet so na izbranih srednjih šolah poučevali 

računalniški strokovnjaki v drugem, tretjem ali četrtem letniku. Prvo leto je predmet, ki ga je 

poslušalo okrog 20 učencev, izvajalo 20 šol. Po dveh šolskih letih se je predmet razširil na 65 

slovenskih srednjih šol; poslušalo ga je 2500 učencev. Zaradi takratnega stanja programske in 

strojne opreme je bil pouk zasnovan bolj na teoriji s poudarkom na algoritmih in programskih 

jezikih. Učenci so se učili programiranja v Fortranu, ki je eden izmed najstarejših 

visokonivojskih programskih jezikov. Praktični del so učenci opravili na fakultetah, v 

računalniških centrih ali v podjetjih, saj v tistem času srednje šole niso imele računalnikov. V 

učnem načrtu je bilo za predmet določenih 60 ur pouka. Prvih 30 ur je bilo namenjenih za 

teoretična poglavja, kot so osnovni pojmi – računalnik, algoritem, podatek, informacija, razni 

številski sistemi, razvoj, zgradba ter uporaba računalnikov, programski jeziki in diagrami 

poteka. Drugih 30 ur je bilo namenjenih programiranju v višjem programskem jeziku. V 

začetku osemdesetih let so bile ustanovljene srednje računalniške šole. Pouk je vseboval več 

kot 1000 ur računalniških predmetov Algoritmi in programski jezik, Osnove računalniške 

tehnike in proizvodnje, Programska oprema, Računalniške mreže, Računalniški sistemi, Strojna 

oprema in Uporabna matematika. Leta 1985 je skupina, ustanovljena na zavodu SRS za šolstvo 

in šport, pričela z informatizacijo v osnovnih šolah. Organizirano je bilo izobraževanje za 

učitelje računalniških interesnih dejavnostih in prvo tekmovanje iz računalništva za 

osnovnošolce. V sredini osemdesetih let je prišel k nam programski jezik Logo, ki so ga na 

inštitutu Jožefa Stefana vključili v svoje tečaje računalništva. Kasneje so ga vključili v 

dopolnilno izobraževanje iz računalništva za osnovnošolske učitelje. Kmalu so Logo vključili 

tudi v krožke v osnovnih šolah ter v tekmovanja, namenjena osnovnošolcem. Leta 1989 so se 

odločili, da v okviru projekta RAČEK izdelajo lastno narečje Loga, imenovano LOGO-S, saj 

takratni tolmači za računalnik IBM PC niso podpirali takrat prevladujoče slikovne kartice 

(Krapež, Rajkovič, Batagelj in Wechtersbach, 2001).  

V šolskem letu 1990/1991 je bilo usmerjeno izobraževanje ukinjeno; ohranile so se štiri srednje 

računalniške šole v Sloveniji, kjer je bil predmet Računalništvo in informatika obvezen. 

Predmet je pokrival osnove računalništva in informatike, baze podatkov, programiranje ter 

urejanje besedil. Pripravljen je bil tudi učni načrt za preostala tri leta v okviru izbirnih vsebin v 

gimnazijah. Predmet pa žal ni bil uvrščen med izbirne maturitetne predmete. Ker so izbirne ure 

praviloma pobirali maturitetni predmeti, se je predmet Računalništvo in informatika počasi 
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umikal iz višjih razredov. Leta 1995 se je predmet izvajal v višjih razredih zgolj še na desetih 

od 64 gimnazij. Predmet so ponovno prenovili leta 1995 tako, da je bil v učnem načrtu dan večji 

poudarek na obdelavi besedil (od 70 ur je bilo 20 ur namenjenih obdelavi besedil). Poleg tega 

je bila predpisana izdelava seminarske naloge v obsegu 16 strani, izdelane s sodobnim 

urejevalnikom besedil. Na začetku leta 1989 je projekt PETRA začel z uvajanjem uporabe 

računalnikov pri pouku slovenščine, likovne ter tehnične vzgoje v 5. razredu. Do šolskega leta 

1994/95 je bilo v projekt vključenih kar 175 osnovnih šol v Sloveniji. Leta 1991 je zavod za 

šolstvo postavil sistem izobraževanja in usposabljanja, kjer so učitelji inštruktorji preizkušali in 

vrednotili novo programsko opremo in hkrati animirali druge učitelje za stalno izobraževanje 

na računalniškem področju. Leta 1994 je MŠŠ sprožil program Računalniško opismenjevanje, 

katerega namen je bil dvigniti raven informatizacije šolstva. To mu je tudi uspelo, saj se je v 

petih letih programa računalniških seminarjev udeležilo kar 31400 učiteljev. Program je 

poenotil programsko in strojno opremo za podporo pouka in administrativno upravnega dela 

šole ter nadaljeval s sistemom izobraževanja, kjer so učitelji učili druge učitelje. Skrbel je tudi 

za primerno opremljenost s sodobno računalniško in informacijsko tehnologijo. Zavzemal se je 

za prenavljanje učnih načrtov, ki bi narekovali vpeljavo informacijske tehnologije v pouk ter 

zagotavljal možnosti na področju raziskovalnega in razvojnega dela pri uvajanju informacijske 

tehnologije v vzgojo in izobraževanje. Na Zavodu za šolstvo je v šolskem letu 1999/2000 stekel 

vsebinski projekt Informatizacija predmetov, katerega naloge so bile informatizacija učno-

vzgojnih dejavnosti v vrtcih ter od 1. do 4. razreda osnovne šole, sodelovalno učenje in timsko 

poučevanje z informacijsko tehnologijo od 5. do 9. razreda osnovne šole, v štiriletnih programih 

srednjega strokovnega izobraževanja ter na gimnaziji. Tretja naloga je bila iskanje novih idej 

in svežih pobud informatizacije v vrtcih, osnovnih ter srednjih šolah in njihovo oblikovanje v 

nove naloge v sklopu projekta (»Snovalci digitalne prihodnosti ali le uporabniki?«, 2018).  
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4 Vpeljava novega kurikuluma računalništva v osnovne in 

srednje šole 

4.1 Anglija 

Leta 2008 je računalništvo skoraj izginilo iz učnega načrta. Še istega leta je bila ustvarjena 

organizacija CAS – Computing At School, ki je ozaveščala pomembnost računalništva v šolah, 

a žal ni imela zadostnega vpliva. Leta 2011 se je začelo stanje izboljševati. Vse več organizacij 

je aktivno sodelovalo pri spodbujanju izboljšav računalništva v Združenem kraljestvu. Nesta 

Next Gen report je objavila poročilo, v katerem je izrecno poudarila, da je računalništvo zelo 

pomemben del kurikuluma. Poročilo je z javnim govorom podprl tudi Googlov izvršilni 

predsednik Eric Schmid. Leto 2012 je tako postalo prelomnica za računalništvo v šolah 

Združenega kraljestva. Predmet Računalništvo je končno prešel iz sence v javni diskurz 

politikov. Januarja 2012 je Royal Society – akademija znanosti Združenega kraljestva objavila 

temeljito poročilo o stanju računalništva v šolah v Združenem kraljestvu z naslovom 

»Shutdown or restart?«, ki je vsebovalo številna jasna priporočila, vključno s predlogom o 

ponovni uvedbi računalništva v šole. Še isti teden je Michael Gove, državni sekretar za 

izobraževanje, v govoru dejal, da je potrebno IKT ohraniti kot obvezen del učnega načrta za 

učence do šestnajstega leta starosti. Ministrstvo za izobraževanje je tako razglasilo cilj ponovne 

uvedbe računalništva v angleške šole (Brown, Sentance, Crick in Humphrey, 2013).  

4.1.1 Prenovljen kurikulum računalništva 

Leta 2014 je v angleških šolah predmet »Computing« nadomestil predmet IKT in postal 

obvezen za učence, stare od 5 do 16 let. Novi kurikulum pokriva tri pomembne tematske sklope: 

računalništvo, IKT in digitalno pismenost. V njem so zapisani učni cilji, ki naj bi jih učenci 

skozi izobraževanje usvojili. 

Učenci stari 5-7 let bi morali: 

- razumeti, kaj je algoritem, kako so implementirani programi v digitalne naprave in da 

programi izvajajo natančne in nedvoumne ukaze, 

- znati ustvariti enostavne programe in odpraviti njihove napake, 

- uporabiti logično sklepanje za napovedovanje izvajanja preprostih programov, 

- znati uporabiti tehnologijo z namenom ustvarjanja, organiziranja, shranjevanja, 

manipuliranja in pridobivanja digitalne vsebine, 
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- znati varno in spoštljivo uporabljati tehnologijo, varovati osebne podatke in vedeti, 

kam naj se obrnejo po pomoč, ko imajo kakšne pomisleke v povezavi z vsebinami 

objavljenimi na spletu, 

- znati prepoznati splošno uporabo informacijske tehnologije zunaj šole. 

 

Učenci stari 7-11 let bi morali: 

- znati oblikovati, napisati in razhroščevati programe, ki rešijo dani problem, 

- znati zapisati program kot zaporedje ukazov, uporabiti pogojne stavke in zanke, delati 

s spremenljivkami in različnimi oblikami vhodnih in izhodnih podatkov, 

- z uporabo logičnega razmišljanje obrazložiti, kako delujejo preprosti programi ter 

kako odkriti in popraviti napake v algoritmih in programih, 

- razumeti računalniška omrežja, vključno z internetom, razumeti, kako lahko 

zagotovijo raznorazne storitve, kot je svetovni splet, poznati priložnosti, ponujene za 

komunikacijo in sodelovanje, 

- znati učinkovito uporabljati iskalnik, ceniti, kako so rezultati izbrani in razvrščeni, ter 

biti preudarni pri vrednotenju digitalne vsebine, 

- izbrati, uporabiti in kombinirati različne programe (vključno z internetnimi 

storitvami) na različnih digitalnih napravah z namenom oblikovanja in ustvarjanja 

raznovrstnih programov, sistemov in vsebin, ki rešijo dani problem, vključno z 

zbiranjem, analiziranjem, vrednotenjem in predstavitvijo podatkov in informacij, 

- znati uporabljati tehnologijo na varen, spoštljiv in odgovoren način, prepoznati 

dopustno in nedopustno vedenje, prepoznati raznovrstne načine za prijavo neprimerne 

vsebine 

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

 

Učenci stari 11-14 let bi morali: 

- oblikovati, uporabiti in ovrednotiti računalniške abstrakcije, ki modelirajo stanje in 

vedenje resničnih problemov ter fizičnih sistemov; 

- razumeti ključne algoritme, ki odražajo računalniško razmišljanje (na primer 

programi za urejanje in iskanje), z logičnim sklepanjem primerjati uporabnost 

alternativnih algoritmov, ki rešijo enak problem; 
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- znati uporabiti vsaj dva ali več programskih jezikov, od katerih je vsaj en tekstovni za 

reševanje raznolikih problemov; uporabiti ustrezno obliko podatkovnih struktur (na 

primer sezname, tabele ali nize; napisati funkcijo; 

- razumeti in uporabiti osnove Boolove logike (na primer operatorji AND, OR in NOT) 

v programih in vezjih; razumeti različne načine reprezentacij binarnih števil in z njimi 

izvajati lažje operacije (na primer, seštevanje in pretvarjanje med desetiškim in 

dvojiškim sestavom); 

- razumeti strojno in programsko opremo, ki sestavljata računalniške sisteme ter 

razumeti, kako le-ti komunicirajo med seboj ter z drugimi računalniškimi sistemi; 

- razumeti, kje so shranjeni in kako se izvajajo ukazi v računalniškem sistemu (vključno 

s tekstom, zvokom in slikami); razumeti, kako so lahko predstavljene in obdelane 

različne vrste podatkov v dvojiškem sistemu; 

- ustvariti kreativne projekte, ki vključujejo izbiro, uporabo in združevanje različnih 

aplikacij, po možnosti uporabo različnih digitalnih naprav, vključno z zbiranjem in 

analiziranjem podatkov; 

- ustvariti, uporabiti, ovrednotiti in spremeniti namen digitalnih artefaktov;  

- razumeti različne načine uporabe tehnologije na varen, spoštljiv in odgovoren način, 

vključno z zaščito identitete in zasebnosti na spletu; prepoznati in prijaviti neprimerno 

vsebino. 

 

Učenci stari 14-16 let bi morali: 

- razvijati svoje sposobnosti, ustvarjalnost in znanje iz računalništva, digitalnih medijev 

ter informacijske tehnologije; 

- razvijati in uporabljati logiko, zmožnost reševanja problemov, oblikovanje in 

računalniško razmišljanje; 

- razumeti, kako spremembe v tehnologiji vplivajo na varnost, poznati nove načine z 

zaščito zasebnosti in identitete na spletu ter kako prijaviti neprimerno vsebino; 

razumeti, kako spremembe v tehnologiji vplivajo na varnost, vključno z novimi načini 

za zaščito njihove zasebnosti in identitete na spletu ter kako poročati o vrsti skrbi 

(»Computing programmes of study: key stages 3 and 4«, 2013). 
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4.1.2 Težave pri vključevanju novega kurikuluma računalništva 

Kako se bodo šole odzvale na spremembe, kako vključiti računalniško pismenost v kurikulum 

ter kako zagotoviti zadostno število kompetentnih učiteljev za uresničitev novega kurikuluma. 

To so bile ključne težave, s katerimi so se soočali v Združenem kraljestvu, predvsem v Angliji. 

Sprememba učnega načrta za primary school je bila zelo velika, zato je od učiteljev 

računalništva zahtevala obsežnejši razvoj za uspešno implementacijo novega učnega načrta v 

osnovne šole. Večina osnovnošolskih učiteljev uči po en razred, in sicer vse ali večino 

predmetov. Torej gre za učitelje razrednega pouka, ki niso imeli ustreznega znanja za 

poučevanje računalništva. Ti učitelji so morali privzeti popolnoma nova znanja iz različnih 

vsebin računalništva. Sicer pa potrebni materiali in znanja za primary school niso tako zahtevni 

in obsežni kot za secondary school (Brown idr., 2013).  

Pomankanje učiteljev računalništva 

V preteklosti ni bilo enostavno zaposliti učiteljev za poučevanje IKT-ja v šolah, predvsem ne 

takšnih, ki bi imeli diplomo s področja računalništva ali IKT. Prav zato so zaposlili tudi 

diplomirance z ustreznim razumevanjem in znanjem ali pa tiste, ki so imeli ustrezne delovne 

izkušnje. V letih 2012 in 2013 so način zaposlovanja učiteljev spremenili. Odločili so se, da 

učitelji, ki poučujejo na secondary school, ne bodo izurjeni le za poučevanje IKT, temveč bodo 

izučeni za poučevanje računalništva. Znanje in učni cilji, ki jih učenci usvojijo na predmetni 

stopnji glede na nov učni načrt, so bile smernice pri zaposlovanju novih učiteljev. Začeli so tudi 

spodbujati vse tiste, ki so pridobili diplomo iz računalništva, da postanejo učitelji. Tako v 

Združenem kraljestvu kot tudi v nekaterih drugih državah so se in se še vedno soočajo s 

problemom pomankanja kvalificiranih učiteljev, z nezadostnim izobraževanjem za učitelje 

računalništva in s pomanjkanjem podpore za izobraževanje novih učiteljev računalništva 

(Brown idr., 2013). 

Kompetence obstoječih učiteljev 

Še ena izmed bistvenih težav pred uvedbo računalništva v kurikulum je bila nezadostna 

usposobljenost obstoječih učiteljev. Raven razumevanja in strokovnega znanja na področju 

računalništva med obstoječimi učitelji ni zadoščala za poučevanje po smernicah novega 

kurikuluma. Večina učiteljev je bila usposobljenih za poučevanje IKT; le malo je bilo takšnih, 

ki so bili kompetentni za poučevanje računalništva v srednjih šolah in so se lažje prilagodili 

spremembam kurikuluma. Število učencev, ki se je odločilo za srednješolsko računalniško šolo, 

se je manjšalo. Posledično je bilo veliko učiteljev računalništva prekvalificiranih. Prav tako je 
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bilo med učitelji računalništva veliko takšnih, ki so poučevali predmete, ki niso bili povezani z 

računalništvom (Brown idr., 2013).  

Obstajalo je več medsebojno povezanih težav: 

Samozavest in izkušnje učiteljev: nekateri učitelji so bili prestrašeni in zaskrbljeni, da njihovi 

učenci vedo in znajo več kot oni. 

Didaktika: učitelji so želeli vedeti, kako pristopiti k poučevanju predmeta in bolje razumeti 

posebne zahteve predmeta, ki omogočajo boljše poučevanje. 

Pomanjkanje priložnosti za nadaljnji razvoj veščin in pridobivanje novega znanja: tudi ko so se 

pojavile možnosti za izobraževanje, so bile za učitelje težko dostopne z vidika financ in delovne 

preobremenitve. 

Podpora: učitelji so potrebovali podporo in informacije, kje lahko dostopajo do smernic in 

strokovnega znanja (Brown idr., 2013). 

Neuravnoteženost spolov 

Velik problem so prepoznali pri neuravnoteženosti spolov pri opravljanju A-level testa iz 

računalništva. Delež deklet, ki so opravljala test, se je iz leta v leto manjšal in je bil bistveno 

nižji od deleža deklet, ki je opravljala A-level test iz IKT-ja (»Shut down or restart?«, 2012). 

 

Slika 5: Neuravnoteženost spolov pri opravljanju A-level testa iz Računalništva in IKT (pridobljeno s 

https://royalsociety.org/~/media/education/computing-in-schools/2012-01-12-computing-in-schools.pdf, 

dne 31.7.2018) 

 

4.1.3 Stanje računalništva v šolah po implementaciji novega kurikuluma  

Politika se je spremenila, a bistveno vprašanje je, kaj se je v resnici spremenilo v šolah in v 

razredih. Pet let po poročilu z naslovom »Shut down or restart?« je akademija Royal Society 

ponovno preučila stanje računalništva v šolah v Združenem kraljestvu. Vzpostavili so stik z več 

https://royalsociety.org/~/media/education/computing-in-schools/2012-01-12-computing-in-schools.pdf
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kot 900 šolami in ugotovili, da je kljub napredku stanje računalništva nekonsistentno in krhko. 

62 % šol z učenci, starimi od 5 do 11 let, in 72 % šol z učenci starimi od 11 do 16 let, ponuja 

učencem zunajkurikularne priložnosti, povezane z računalništvom. Primer takih aktivnosti so 

The Duke of York award, Code Club in CoderDojo. Te aktivnosti obogatijo izkušnjo in znanje 

računalništva na veliko šolah. Kljub temu pa se šole soočajo s problemom pomankanja učiteljev 

računalništva, premalo usposabljanj za učitelje ter neuravnoteženostjo med spoloma. 44 % 

učiteljev predmetne stopnje, ki so sodelovali v raziskavi, je odgovorilo, da se počutijo 

samozavestne le pri izvajanju začetnih stopenj kurikuluma. S tem se je prav tako strinjalo 32 % 

učiteljev razredne stopnje. Z raziskavo so ugotovili, da je med učitelji velika razlika v znanju 

in izkušnjah. Kar nekaj učiteljev se ne počuti samozavestno pri poučevanju in se jim zdi, da 

potrebujejo bistveno več usposabljanja. Nekaterim se celo zdi, da vedo učenci več od njih, 

čeprav avtorji poročila temu nasprotujejo in so mnenja, da učenci pogosto znajo uporabljati 

tehnologijo, ne vedo pa, kako deluje (Sentance, Csizmadia, 2016).  

Tako kot pred uvedbo obveznega predmeta v kurikulum še vedno potekajo izobraževanja 

učiteljev v centrih po vsej državi. Vlada je v ta namen namenila več kot 100 milijonov funtov 

(»After the reboot: computing education in UK schools«, 2017). 

Glede na raziskave je kar nekaj novih učiteljev računalništva pred tem bilo zaposlenih v 

podjetjih. 27 % novih učiteljev, ki poučujejo na primary school in 20 % novih učiteljev, ki 

poučuje na secondary school so v podjetjih opravljali poklic, ki ni povezan z računalništvom 

(»After the reboot: computing education in UK schools«, 2017).  
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Slika 6: Predhoden poklic učiteljev računalništva (pridobljeno s 

https://royalsociety.org/~/media/policy/projects/computing-education/computing-education-report.pdf, 

dne 31.7.2018) 

V poročilu so ocenili, da ima manj kot 30 % učiteljev, ki poučujejo računalništvo v primary 

school, diplomo iz računalništva. Primerjalno, diplomo iz fizike ima kar 51 % učiteljev, ki 

poučujejo fiziko, in diplomo iz matematike kar 46 % učiteljev, ki poučujejo matematiko. 

Pomankanje zaupanja pri poučevanju obstoječih učiteljev je problem, vendar se v Združenem 

kraljestvu soočajo s še večjim problemom, povezanim s pridobivanjem bodočih učiteljev 

računalništva, ki bodo nadomestili tiste, ki se bodo upokojili ali prenehali z učenjem. Anglija 

je med leti 2012 in 2017 zaposlila le 68 % učiteljev od zadanega cilja. Potencialni učitelji 

računalništva imajo kompetence, ki so zaželene v gospodarstvu, in posledično se jim 

poučevanje ne zdi tako mikavno. Avtorji poročila priporočajo spodbujanje kariere učitelja in 

idejo o »prepleteni karieri«, ki spodbuja ljudi, da se odločijo za zaposlitev v gospodarstvu in 

šolstvu hkrati. Veliko učiteljev računalništva je izrazilo potrebo po razvijanju strokovnih znanj 

iz vsebin računalništva in razvijanju pedagoških pristopov za kvalitetno poučevanje. Ugotovili 

so, da učitelji nimajo na voljo zadostne količine usposabljanj. Pojavljajo se tudi težave pri spolu, 

saj tako v šoli kot tudi v karieri dominirajo fantje (Sentance, Csizmadia, 2016).  

V letu 2017 je bilo izmed vseh učencev, starih 16 let, ki so opravljali GCSE izpit iz 

računalništva, le 20 % deklet. V primerjavi z matematiko, fiziko in kemijo je neuravnovešenost 

med spoloma izrazita (»After the reboot: computing education in UK schools«, 2017).  

https://royalsociety.org/~/media/policy/projects/computing-education/computing-education-report.pdf
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Slika 7: Neuravnoteženost spolov pri opravljanju GSCE izpita iz Računalništva (pridobljeno s 

https://royalsociety.org/~/media/policy/projects/computing-education/computing-education-report.pdf, 

dne 31.7.2018) 

V letu 2016 je izmed vseh študentov, ki so se odločili za študij računalništva, le 13 % deklet. 

Razlogi za to so bili: nezanimanje za predmet, šole niso ponujale predmeta, predmet jim je bil 

nepomemben za nadaljnjo kariero, zdel se jim je težek, niso se počutile samozavestno (»After 

the reboot: computing education in UK schools«, 2017).  

 

Slika 8: Razlogi, zakaj se učenci niso odločali za študij računalništva (pridobljeno s 

https://royalsociety.org/~/media/policy/projects/computing-education/computing-education-report.pdf, 

dne 31.7.2018) 

Zelo zanimivi so rezultati GCSE in A-level testa, ki kažejo, da so dekleta dosegala boljše ocene 

kot fantje. To je seveda lahko posledica tega, da se več deklet ne odloči za GCSE oziroma A-

https://royalsociety.org/~/media/policy/projects/computing-education/computing-education-report.pdf
https://royalsociety.org/~/media/policy/projects/computing-education/computing-education-report.pdf
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level test iz računalništva zaradi pomankanja samozavesti oziroma zato, ker se jim zdi predmet 

težak (»After the reboot: computing education in UK schools«, 2017).  

 

Slika 9: Ocene, ki so jih učenci pridobili pri GSCE testu iz Računalništva v letu 2015 (pridobljeno s 

https://royalsociety.org/~/media/policy/projects/computing-education/computing-education-report.pdf, 

dne 31.7.2018) 

 

 

Slika 10: Ocene, ki so jih učenci pridobili pri A-level testu iz Računalništva v letu 2015 (pridobljeno s 

https://royalsociety.org/~/media/policy/projects/computing-education/computing-education-report.pdf, 

dne 31.7.2018) 

Opravili so tudi raziskavo, v kateri je sodelovalo več kot 300 učiteljev iz Združenega Kraljestva. 

Vpeljava novega kurikuluma računalništva je za učitelje prinesla spremembe na področju 

znanja, ki ga potrebujejo za poučevanje predmeta, in na področju didaktike. Učitelji se pri 

poučevanju srečujejo z različnimi težavami. Veliko učiteljev je zaskrbljenih, saj nimajo 

dovoljšne globine znanja za poučevanje predmeta, predvsem za poučevanje programiranja. 

Čeprav se udeležujejo izobraževanj, še vedno niso samozavestni in imajo težave pri reševanju 

problemov, na katere naletijo učenci. Izpostavili so tudi, da je težko najti dobro gradivo za 

poučevanje predmeta. Težave imajo tudi z diferenciacijo v razredih, saj imajo učenci različna 

predznanja iz programiranja in nekateri napredujejo bistveno hitreje (Sentance, Csizmadia, 

2016).  

https://royalsociety.org/~/media/policy/projects/computing-education/computing-education-report.pdf
https://royalsociety.org/~/media/policy/projects/computing-education/computing-education-report.pdf
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Čeprav so otroci, ki jih poučujejo, rojeni v času digitalne dobe, je v razredu kar nekaj takih, ki 

nimajo ustreznega predznanja, ki ga predvideva kurikulum. To učiteljem otežuje poučevanje, 

saj morajo učne ure prilagoditi in najprej vsem zagotoviti ustrezno predznanje. Posledično 

zapostavijo učence, ki to predznanje že imajo, in ne uspejo obravnavati vsega, kar predvidi 

kurikulum (Larke, 2019). 

Učitelji poročajo, da imajo učenci težave pri razumevanju osnovnih konceptov in uporabi 

pridobljenega znanja pri novih problemih. Pri programiranju jim največji težav povzroča 

razumevanje spremenljivk, razbitje večjega problema na manjše ter prehod iz vizualnega 

programiranja na tekstovno programiranje. Opažajo tudi, da so učenci pri pouku utrujeni in da 

jim je predmet nezanimiv. Učitelji se pogosto srečujejo tudi s težavami tehnične narave, kot sta 

vzdrževanje in odpravljanje težav programske opreme na šolskem omrežju in računalnikih 

(Sentance, Csizmadia, 2016). 

Na nekaterih šolah je oprema zastarela; računalniki so počasni; roboti, ki jih uporabljajo pri 

urah programiranja, ne delajo ali pa imajo prazne baterije. Tam, kjer imajo prenosnike, morajo 

otroci namesto miške uporabljati sledilno tablico in imajo zato težave s programi, ki temeljijo 

na »povleci in spusti« (Larke, 2019).  

 

4.2 Poljska 

Leta 2015 so pričeli s pobudo o prenovi učnega načrta za informatiko tako, da bi predmet 

izvajali v vseh 12 razredih osnovne in srednje šole. Ker se je Informatika že prej izvajala na 

vseh ravneh šolanja v osnovni in srednji šoli, je bilo potrebno le na novo opredeliti strukturo in 

vsebino kurikuluma. Večina učencev je suverena z brskanjem po spletu, s komuniciranjem in 

igranjem igric, a nima interesa, da bi znanje iz računalništva poglobili in prenesli na poklicno 

pot. Eden izmed glavnih ciljev računalništva bi moral biti motiviranje učencev, da začnejo sami 

raziskovati, kako sta zasnovana računalnik in programska oprema ter kako delujeta, saj bi tako 

lahko tudi sami postali snovalci le-tega. Ure računalništva bi morale pri učencih vzpodbuditi 

zanimanje za nadaljnji študij. Družba potrebuje vedno več učencev, ki bi se izobraževali in 

usposobili za raznorazna delovna mesta, povezana z računalništvom ter z znanjem pripomogli 

k razvoju (Sysło, Kwiatkowska, 2015). 

Z novim učnim načrtom se želijo spopasti z naslednjimi izzivi: 

- Učenci bi morali pridobiti širok spekter znanja s področja računalništva. 
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- Pouk bi moral biti osredotočen na reševanju problemov in računalniškem razmišljanju. 

- Računalništvo bi morali poučevati neodvisno od posebne programske opreme, 

programskega jezika in okolja. 

- Računalništvo bi morali poučevati z uporabo primerov in problemov iz vsakdanjega 

življenja. 

- Pridobljeno znanje računalništva bi moralo biti dovolj dobro, da bi ga lahko uporabili 

tudi na drugih področjih (Sysło, Kwiatkowska, 2015). 

 

4.2.1 Prenovljen kurikulum predmeta Informatika 

Nov učni načrt so začeli snovati na podlagi tridesetletnih izkušenj poučevanja informatike. Vsa 

imena samostojnih predmetov, povezanih z informatiko, so poenotili in preimenovali v 

Informatika. V osnovni šoli je postala obvezen predmet, ki se izvaja po eno uro tedensko od 1. 

do 6. razreda, po eno uro tedensko dve leti od 7. do 9. razreda ter v srednji šoli v 10. razredu po 

eno uro na teden. V 11. in 12. razredu (srednja šola) se Informatika izvaja kot izbirni predmet 

po 3 ure tedensko. Učenci jo lahko izberejo kot enega izmed predmetov na maturi. Na srečo je 

prejšnji kurikulum že vseboval predmet na vseh ravneh izobraževanja. Kurikulum je bilo 

potrebno le preurediti in razširiti na vse razrede (Sysło, Kwiatkowska, 2015).  

Napisali so kurikulum za vse stopnje izobraževanja. Vsak učni načrt je sestavljen iz treh delov. 

V prvem delu je opisan namen poučevanja, ki je posebej oblikovan za vsako raven. Drugi del 

je v vseh kurikulumih enak in vključuje enotne cilje, ki opredeljujejo 5 področij znanj:  

- razumevanje in analiziranje problemov – logično in abstraktno razmišljanje, 

algoritmično razmišljanje, algoritmi in predstavitev podatkov; 

- programiranje in reševanje problemov z uporabo računalnika in drugih digitalnih naprav 

– načrtovanje in pisanje algoritmov, organiziranje, iskanje in deljenje informacij, 

uporaba programske opreme; 

- uporaba računalnika, digitalnih naprav in računalniška omrežja – temelji delovanja 

računalnika, digitalnih naprav in računalniških omrežij; 

- razvijanje socialnih kompetenc – komunikacija in sodelovanje v virtualnem okolju, 

projektno učenje, prevzemanje različnih vlog pri skupinskih projektih;  

- upoštevanje varnostnih načel in predpisov – spoštovanje zasebnosti osebnih podatkov, 

lastnine, varnosti podatkov in družbenih norm, pozitiven in negativen vpliv tehnologije 

na družbo, življenje in varnost.  
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Tretji del obsega podrobne učne cilje, ki so posebej opredeljeni za vsako šolsko raven. Cilji 

določajo, katere pomembne koncepte in veščine računalništva pridobijo učenci na vseh štirih 

ravneh šolanja. Kurikulumi vsebujejo tudi dodatne učne cilje, ki jih lahko učitelji vključijo v 

pouk za učno bolj zmožne učence. Prejšnji kurikulumi teh ciljev niso vsebovali (Sysło, 

Kwiatkowska, 2015).  

Učenci se koncepte računalništva učijo tudi pri drugih predmetih na vseh stopnjah 

izobraževanja. Povsod, kjer je bilo smiselno in primerno, so v učne načrte raznih predmetov 

zapisali opombe, kako lahko učitelji uporabijo računalniško razmišljanje in koncepte 

računalništva za izboljšanje znanja in veščin pri ostalih predmetih (Sysło, Kwiatkowska, 2015). 

Septembra 2017 so na primarni stopnji izobraževanja, torej od 1. do 8. razreda, pričeli z 

izvajanjem novega kurikuluma Informatike. Na srednjih šolah bodo z izvajanjem prenovljenega 

kurikuluma Informatike pričeli septembra 2019 (Bottino idr., 2019).  

Avtorja članka poudarjata, da se moramo izogibati enačenju računalništva s programiranjem, 

saj je v devetdesetih letih prav to ubijalo zanimanje za računalništvo pri učencih. Vsi učenci 

zagotovo ne bodo postali programerji, a s pisanjem programov obogatijo svojo kreativnost in 

računalniško razmišljanje ter pridobijo digitalne kompetence, ki so pomembne tako za kariero 

kot tudi v zasebnem življenju. Vsak učenec bi moral pridobiti tudi izkušnje s programiranjem 

igrač, robotov in avtomatov. Pojma program in programiranje so umestili v širši kontekst rabe 

računalnika za reševanje problemov. Učenci lahko rešujejo probleme in komunicirajo z 

računalnikom na različne načine in ne samo s pisanjem lastnega programa. Nekateri izmed njih 

so preglednice, podatkovne baze, interaktivne predstavitve, spletna mesta, dokumenti in 

grafika. Ta pristop ima pozitivnejši vpliv na računalniško razmišljanje kot tradicionalno 

programiranje. Z implementacijo novega kurikuluma učiteljem svetujejo, da pričnejo v primary 

school programirati s poljubni vizualnim programskim jezikom, v middle in high school pa 

preidejo na tekstovni programski jezik. Za najmlajše učence je zelo pomembno računalništvo 

brez računalnika oziroma aktivnosti, s katerimi se učenci učijo pomembnih računalniških 

konceptov, ne da bi pri tem uporabili računalnik. Najprej preko iger in ugank delajo s 

konkretnim predmeti, nato pa preidejo na računalniško razmišljanje in na koncepte, ki se jih 

učijo. Te aktivnosti pri učencih spodbujajo kreativnost, problemsko učenje in sodelovanje v 

skupinskem delu (Sysło, Kwiatkowska, 2015). 

 



 

25 

 

4.2.2 Priprava učiteljev na izvajanje novega kurikuluma računalništva 

Priprava in izobraževanje učiteljev sta ključnega pomena za uspešno vključitev novega 

kurikuluma računalništva v razrede. Na Poljskem so izoblikovali standarde za poučevanje 

računalništva, ki so podobni ISTE (Information Technology/Software Engineering) 

standardom in vključujejo, kakšni naj bodo učitelji, da lahko učence navdihnejo in navdušijo 

ter kako učence spodbujati k učinkovitejšemu učenju (Sysło, Kwiatkowska, 2015). 

ISTE standardi za učitelje, ki poučujejo računalništvo: 

1. Poznavanje vsebine – učitelji poznajo vsebine računalništva ter oblikujejo pomembna 

načela in koncepte.  

- Izkazujejo znanje na področju abstraktnosti in predstavitve podatkov. 

- Učinkovito oblikujejo, razvijejo in testirajo algoritme. 

- Izkazujejo znanje na področju digitalnih naprav, sistemov in omrežij. 

2. Učinkovite strategije poučevanja in učenja – Učitelji uporabljajo učinkovite pedagoške 

strategije, ki učencem omogočajo boljše razumevanje vsebin. Ure načrtujejo in 

izvajajo z različnimi učnimi metodami in oblikami, s katerimi pri učencih vzbudijo 

zanimanje.  

3. Učinkovita učna okolja – V razredu vzpostavijo učno okolje, ki je varno, etično, 

pravično, učinkovito in polno podpore. Oblikujejo učno okolje, ki spodbuja učinkovito 

poučevanje in učenje tako v učilnicah računalništva kot tudi v spletnih učilnicah.  

4. Učinkovito strokovno znanje in spretnosti – Učitelji izkazujejo znanje na področju 

računalništva ter ga znajo uporabiti. Sodelujejo, spodbujajo in oblikujejo profesionalni 

razvoj in vseživljenjsko učenje, povezano z računalništvom in poučevanjem 

računalništva. 

(»ISTE standards for computer science educators«, b.d.) 

Poleg tega se novi standardi osredotočajo tudi na usposabljanje in izobraževanje učiteljev. 

Potencialni učitelji lahko prihajajo iz različnih pedagoških področij in zato potrebujejo 

usposabljanje, ki je prilagojeno posamezniku (Sysło, Kwiatkowska, 2015).  

Največ truda vlagajo v izobraževanje učiteljev, ki poučujejo prvo triado in imajo le nekaj znanja 

s področja IKT. Vlada je namenila 30 milijonov evrov za izobraževanje učiteljev iz manjših 

mest in podeželja (Bottino idr., 2019).  
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Razvili so tudi proceduro, s katero evalvirajo učiteljevo pripravljenost na učno uro v razredu. 

Glavni razlog za evalvacijo učiteljevega dela je ta, da jim potem lahko pomagajo, da se bolje 

pripravijo na poučevanje računalništva (Sysło, Kwiatkowska, 2015).  

 

4.2.3 Stanje računalništva v šolah po implementaciji novega kurikuluma 

Izobraževalni sistem na Poljskem je na srečo "pripravljen" na nov kurikulum informatike, saj 

se je ta poučevala pod različnimi imeni več kot 30 let. Od leta 2008 so na vseh stopnjah 

izobraževanja K12 poučevali predmete, ki so vključevali tudi vsebine iz računalništva. Šole 

zaposlujejo učitelje, ki so v preteklosti te predmete že poučevali, saj se za izvajanje novega 

kurikuluma morajo večinoma izobraziti le na področju algoritmov in programiranja. Vse šole 

so opremili z osnovno strojno in programsko opremo ter omogočili dostop do interneta. 

Najpomembnejše in najbolj spodbudno pa sta navdušenje in pripravljenost učencev na vseh 

ravneh izobraževanja za učenje programiranja in uporabo te veščine pri različnih predmetih in 

okoljih, kot so robotika in igre, tekmovanja v IKT ter za izboljšanje kompetenc na področju 

informatike (Bottino idr., 2019). 

 

4.3 Slovenija 

4.3.1 Stanje računalništva v slovenskih osnovnih šolah in srednjih šolah 

Osnovne šole 

Z uvedbo devetletke je računalništvo postalo izbirni predmet v 7., 8. in 9. razredu. S 

spoznavanjem in razumevanjem osnovnih pojmov in zakonitosti ter z neposrednim delom z 

računalnikom lahko učenci pridobijo temeljna znanja računalniško-informacijske pismenosti, 

ki so potreba na nadaljnje izobraževanje in vsakdanje življenje (»Snovalci digitalne prihodnosti 

ali le uporabniki?«, 2018). 

Izbirni predmet se deli na tri predmete, in sicer Urejanje besedil, kjer učenci pridobijo osnovna 

znanja, potrebna za razumevanje in temeljno uporabo računalnika ter predmeta Računalniška 

omrežja in Multimedija, kjer lahko učenci pridobljena znanja nadgradijo, poglobijo in seveda 

tudi razširijo (Batagelj idr., 2002). 

Učenci naj bi razvijali sposobnost ustvarjalnega in kritičnega mišljenja, saj se pri predmetu 

izvajajo različne oblike dela, kot so skupinsko delo, problemsko učenje, individualizacija, 
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vključevanje različnih socialnih aktivnosti, povezovanje med predmeti, razvijanje različnih 

strategij mišljenja. Hkrati je učitelju dopuščena tudi izbira vsebin glede na želje in predznanje 

učencev (Krapež, Rajkovič, Batagelj in Wechtersbach, 2001).  

Raziskava iz leta 2011, v kateri je sodelovalo 437 osnovnih šol po Sloveniji, kaže, da je izbirni 

predmet računalništvo med učenci priljubljen (Gerlič, 2011) 

 

Slika 11: Priljubljenost izbirnega predmeta Računalništvo v slovenskih osovnih šolah (pridobljeno s 

http://raziskavacrp.uni-mb.si/rezultati-os/, dne 15.8.2018) 

 

Leta 2013 je delovna skupina pod vodstvom Radovana Kranjca izdelala učni načrt za neobvezni 

izbirni predmet Računalništvo, namenjen za drugo vzgojno-izobraževalno obdobje. Učenci naj 

bi se pri predmetu seznanili s temeljnimi računalniškimi koncepti in procesi. Pri predmetu se 

izvajajo različne tehnike in metode dela, ki pri učencih razvijajo in spodbujajo ustvarjalnost, 

algoritmičen način razmišljanja in zmožnost reševanja problemov (»Stanje in trendi uporabe 

informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) v slovenskih osnovnih šolah«, 2011). 

Srednje šole 

Informatika je v srednješolskemu izobraževanju obvezen predmet v prvem letniku. Izvajata se 

dve šolski uri tedensko, skupaj 70 ur. Pri 75 % ur se oddelek deli na dve skupini, kar omogoča 

uporabo svojega računalnika vsakemu dijaku. Dijaki se seznanijo z osnovnimi pojmi 

informatike, z razvojem, zgradbo in delovanjem računalnika, s področji njegove uporabe ter 

osnovnimi vrstami podatkov, ki jih obdelujemo z računalnikom. V 2., 3. in 4. letniku gimnazije 

je informatika izbirni predmet in črpa ure iz nerazporejenih ur. V učnem načrtu je predvidenih 

po 70 ur za 2. in 3. letnik, za 4. letnik pa 105 ur. V 2. letniku se dijaki pri predmetu seznanijo z 

računalniškimi omrežji ter predstavitvami. Pri tem poglobijo znanje obdelave slik, zvoka ter 

videa. Poleg tega spoznajo in uporabijo različne storitve Interneta. V 3. in 4. letniku se dijaki 

http://raziskavacrp.uni-mb.si/rezultati-os/


 

28 

 

naučijo izdelati preprosto podatkovno bazo, izdelajo lasten odločitveni model in v 

programskem jeziku napišejo preprost program ter razložijo njegovo delovanje. Tisti, ki 

izberejo informatiko kot izbirni predmet na maturi, izdelajo v 4. letniku obsežnejšo projektno 

nalogo, ki prispeva del ocene pri maturi iz informatike (Krapež, Rajkovič, Batagelj in 

Wechtersbach, 2001).  

Ker je računalništvo v osnovni šoli izbirni predmet, je pomembna naloga učiteljev informatike, 

ki naj bi bila nadgradnja predmeta računalništvo, da upoštevajo predznanje dijakov pri načinu 

poučevanja. Po tem, ko je leta 2002 Republiška maturitetna komisija predstavila sklep, da je 

potrebno predmet Informatika uvrstiti med izbirne predmete mature, se je ta na maturi prvič 

izvajala v letu 2007 (»Snovalci digitalne prihodnosti ali le uporabniki?«, 2018). 

 

4.3.2 Analiza stanja računalništva in informatike v osnovnih in srednjih šolah v 

Sloveniji 

Irena Nančovska Šerbec (2018) je ugotovila, da se v zadnjih 20 letih bodoči učitelji 

računalništva izobražujejo na Univerzi v Ljubljani na Pedagoški fakulteti, smer dvopredmetni 

učitelj, ter v sodelovanju s fakulteto za računalništvo in informatiko, smer pedagoško 

računalništvo. Na univerzi v Mariboru Fakulteta za naravoslovje in informatiko prav tako izvaja 

program dvopredmetni učitelj. Tudi na Univerzi na Primorskem se je na Pedagoški fakulteti do 

uvedbe bolonjskega sistema izvajal program dvopredmetni učitelj matematike in računalništva. 

Skupno je v zadnjih dvajsetih letih do leta 2018 diplomiralo oziroma magistriralo okrog 420 

učiteljev računalništva.  

Rugelj (2018) izpostavlja problem kadrovskih pogojev za poučevanje računalništva predvsem 

v osnovni šoli, kjer lahko računalništvo poučujejo tudi takšni učitelji, ki o računalništvu in 

didaktiki ne vedo veliko. Posledice se odražajo v tem, da si vedno več učencev predstavlja 

računalništvo kot uporabo Worda, pisanje elektronskih sporočil in igranje igric. Podobno je tudi 

na srednjih šolah. Dijaki so razočarani ter nemotivirani in se zato ne odločajo za študij, povezan 

z računalništvom.  

Demšar (2018) izpostavlja, da je v Sloveniji velika težava v tem, kdo lahko poučuje 

računalništvo. To so vsi tisti, ki so doštudirali program, ki ima v imenu študijskega programa 

besedo informatika, informacijski in podobno. Do študijskega leta 2014/2015 se je izvajal 

program izpopolnjevanja iz računalništva in informatike, ki je trajal pol leta. Udeležil se ga je 

lahko vsak, ki je dokončal nek študijski program in tako je postal učitelj računalništva. 



 

29 

 

Delovna skupina je ocenila, da bi za tretje vzgojno izobraževalno obdobje, kjer bi učenci imeli 

dve šolski uri računalništva tedensko, potrebovali 277 učiteljev. Glede na izkušnje iz Anglije je 

veliko vprašanje, koliko izmed 420 učiteljev računalništva, ki so v zadnjih 20 letih doštudirali 

na smereh dvopredmetni učitelj in pedagoško računalništvo, je zares kompetentnih za 

poučevanje (»Snovalci digitalne prihodnosti ali le uporabniki?«, 2018). 

Učni načrti osnovne šole ne pokrivajo poučevanja temeljnih vsebin RIN, torej učenci po 

končani osnovni šoli tega znanja nimajo in so posledično v primerjavi z njihovimi vrstniki v 

tujini v neprivilegiranem položaju. Prav tako je tudi z razvojem digitalnih kompetenc, ki ni 

načrtovan usklajeno med predmeti in ne po vertikali ter je tako prepuščen učiteljem. Veliko 

učencev posledično zapušča osnovno šolo brez razvitih kompetenc za rabo digitalne 

tehnologije. V slovenskih osnovnih šolah se razvoj digitalnih kompetenc eksterno ne preverja, 

kar zmanjšuje možnosti in priložnosti njihovega usklajenega razvijanja (»Snovalci digitalne 

prihodnosti ali le uporabniki?«, 2018). 

 Leta 2013 je bila v Sloveniji in v svetu izvedena Mednarodna raziskava računalniške in 

informacijske pismenosti, s katero so preverjali sposobnost učencev uporabe računalnika za 

namene raziskovanja, ustvarjanja in sporazumevanja, kar omogoča učinkovito sodelovanje 

doma, v šoli ter na delovnem mestu. V raziskavo je bilo vključenih 21 držav. Dosežke učencev 

so razporedili na štiri zahtevnostne ravni. V Sloveniji je četrto zahtevnostno raven doseglo 0,4 

% učencev. Tretjo zahtevnostno raven je doseglo 16 % učencev, kar pomeni, da je odstotek 

takih, ki so zmožni samostojne rabe IKT za zbiranje in obdelavo podatkov ter reševanje 

problemov, kar nizek. Največ jih je doseglo drugo raven, in sicer 47 %, kar pomeni, da so 

uspešno usvojili temeljne veščine zbiranja in urejanja eksplicitnih informacij in da so sposobni 

slediti specifičnim navodilom pri oblikovanju digitalnih izdelkov in konsistentne uporabe 

oblikovalskih konvencij ter zaščite osebnih informacij. Prvo raven je doseglo 28 % učencev; 8 

% učencev ne dosega niti prve ravni (Klemenčič, 2016).  

Ker je računalništvo v osnovni šoli izbirni predmet, večina dijakov nima razvitih digitalnih 

kompetenc na višjem nivoju in posledično profesorji informatike pouk namenijo le digitalnemu 

opismenjevanju in ne temeljnim vsebinam računalništva in informatike. Pri tistih dijakih, ki 

izberejo informatiko na maturi, je stanje nekoliko boljše, saj se v določeni meri seznanijo s 

temeljnimi vsebinami RIN (»Snovalci digitalne prihodnosti ali le uporabniki?«, 2018). 
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4.3.3 Predlagane spremembe računalništva in informatike na osnovnih in srednjih šolah 

v Sloveniji 

Brodnik (2018) je predstavil štiri predloge sprememb, ki jih je oblikovala delovna skupina. Prvi 

predlog govori o uvedbi temeljnih vsebin računalništva in informatike v kurikulume vrtcev, 

osnovnih in srednjih šol. Drugi predlog je zagotovitev celovitega preverjanja opismenjevanja 

in uporabe tehnologij v okviru predmetov skladno z obstoječimi učnimi načrti. Tretji predlog 

je postavitev učinkovitega sistema za kakovostno izobraževanje in nadaljnje strokovno 

usposabljanje vzgojiteljev in učiteljev na področju računalništva in informatike. Zadnja 

predlagana sprememba je vzpostavitev sistema odprtega izobraževanja, ki bi omogočilo 

vključevanje deležnikov v oblikovanje vizije ter zagotavljanje in spremljanje kakovosti 

poučevanja računalništva in informatike. Brodnik meni, da ni smiselno vsega naložiti na 

državo, ampak je potrebno tudi deležnikom dati vlogo in moč, da bi pomagali pri razvoju 

poučevanja računalništva in informatike ter razvoju mladine.  
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5 Zaključek  

Šolskih sistemi Anglije, Poljske in Slovenije se na področju računalništva precej razlikujejo. 

Slovenija močno zaostaja za obema državama. Že pri sami zgodovini poučevanja opazimo, da 

sta Poljska in Anglija vključili računalniške vsebine v kurikulum veliko let pred nami. Na 

Poljskem so kurikulum tudi večkrat prenovili, zaradi česar je bil predmet kvalitetnejši. Lahko 

bi rekli, da je računalništvo, ki ga danes poučujejo na nekaterih slovenskih šolah, na nivoju 

računalništva, ki so ga na Poljskem poučevali leta 1985. Kurikuluma Poljske in Anglije 

pokrivata vse tri pomembne tematske sklope, in sicer računalništvo, IKT in digitalno pismenost. 

Predmet je v obeh državah obvezen na celotni stopnji izobraževanja K12. V naših osnovnih 

šolah predmet ni obvezen. Učenci 2. triade si lahko na nekaterih šolah izberejo neobvezni 

izbirni predmet Računalništvo, kjer spoznajo temeljne koncepte računalništva, razvijajo 

algoritmični način razmišljanja ter + ustvarjalnost in logično mišljenje. Učni načrt je dobro 

zasnovan, saj pokriva vse temeljne vsebine računalništva, a ga žal + velikokrat izvajajo 

nekompetentni učitelji. V 3. triadi imajo učenci na izbiro obvezen izbirni predmet 

Računalništvo, kjer so v ospredju vsebine s področja IKT. Žal se v večini šol pri tem predmetu 

učenci učijo uporabe urejevalnikov besedil, prezentacij ter programov za urejanje slik in videa. 

V 1. letniku srednje šole je sicer predmet Informatika obvezen, a žal se učenci ne soočijo z 

vsemi temeljnimi vsebinami računalništva, saj je za to bistveno premalo časa. 

Seveda to, da je računalništvo obvezen predmet v šolah, ne zagotavlja, da učenci ob zaključku 

šolanja usvojijo temeljna znanja računalništva in informatike. To je le eden izmed pomembni 

korakov na tej poti. Ključ do uspeha so učitelji z dobrimi strokovnimi in pedagoškimi 

kompetencami.  

 V Sloveniji nas čaka še dolga pot, preden bomo vključili računalništvo v kurikulum kot 

obvezen predmet, če ga seveda kdaj bomo. Vsaka pot je običajno polna vzponov in padcev in 

takšni sta bili zagotovo tudi poti Anglije in Poljske. Slovenija ima možnost, da se uči na napakah 

drugih – torej na napakah, ki sta jih pri vključevanju računalništva v kurikulum storili Anglija 

in Poljska. V literaturi nisem zasledila težav, na katere so naleteli na Poljskem, a sem 

prepričana, da so jih imeli tudi oni. Glede na pozitivne in negativne izkušnje Anglije in Poljske 

menim, da bi morali v Sloveniji pri vključevanju računalništva v kurikulum upoštevati 

naslednje: 

- Ker gre za dolgotrajen proces, se spremembe ne smejo zgodi od »danes na jutri« 

ampak postopoma.  
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- Širšo javnost je potrebno ozaveščati o vlogi računalništva v družbi, saj bomo le tako 

pridobili ustrezno podporo.  

- Učni načrt naj ne bo prezahteven in ozek; učiteljem je potrebno pri poučevanju 

pustit tudi nekaj svobode. Zaradi prezahtevnih vsebin lahko učenci dobijo odpor do 

predmeta. Posebej je potrebno biti previden pri sklopu programiranje, saj ta v 

angleških šolah povzroča veliko težav. 

- Ker se običajno predznanje učencev razlikuje, naj ure potekajo diferencirano glede 

na zmožnosti učencev.  

- Potrebno je zaostriti kriterije, kdo lahko poučuje računalništvo. S tem se izognemo 

težavam pri izvajanju morebitnega novega kurikuluma. 

- Usposabljanje potencialnih učiteljev naj se začne dovolj zgodaj in naj bo prilagojeno 

glede na predznanje posameznika. Učiteljem je potrebno zagotavljati izobraževanje 

in podporo v celotni karieri poučevanja.  

- Navsezadnje je potrebno šolam zagotoviti primerno strojno in programsko opremo, 

da bo pouk kvaliteten in brez nepotrebnih prekinitev.  

Odprto pa ostaja vprašanje, na kakšen način vključiti ure računalništva v prenatrpane 

urnike učencev?  
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