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POVZETEK
V magistrskem delu predstavljamo analizo rezultatov udeležencev na tekmovanju Bober.
Osnovni namen magistrskega dela je odkriti dejavnike, ki najpomembneje vplivajo na
napovedovanje končnega rezultata tekmovalca na šolskem tekmovanju Bober. Za ta namen smo
uporabili metode strojnega učenja.
V teoretičnem delu smo opisali pojem računalniškega mišljenja. Opredelitev je predstavljena
skladno z definicijami, ki so v posameznih časovnih obdobjih razvoja omenjenega pojma
najbolje opisali njegov pomen in njegovo uporabnost. Naša raziskava temelji na operativni
opredelitvi računalniškega mišljenja za izobraževalce K-12 sistema, ki poudarja značilnosti
procesa reševanja problemov. Opredelitvi računalniškega mišljenja smo dodali opis konceptov
računalniškega mišljenja, na katerih temelji definicija. Poznavanje teh konceptov je ključnega
pomena pri analizi zbranih podatkov, pri čemer za napovedne modele uporabljamo napovedne
spremenljivke konceptov računalniškega mišljenja ter področja računalništva. Opredelitvi
računalniškega mišljenja sledi opis računalništva kot dela šolskega kurikula. Opisali smo
sedanje stanje v Sloveniji na področju poučevanja osnovnošolskega in srednješolskega
računalništva. Zadnja leta se na področju računalniškega izobraževanja dogajajo pomembne
spremembe. Izpostavili smo K-12 kurikul za računalniško izobraževanje. K-12 kurikul
natančneje opredeljuje konceptualne smernice ter okvirje za izobraževanje na področju
računalništva od vrtca do konca srednje šole. Skladno s predlogi K-12 kurikula v magistrskem
delu natančneje predstavimo računalniške prakse ter računalniške koncepte, s katerimi bi se
morali učenci seznaniti tekom izobraževanja.
Pomemben del izobraževanja na področju računalništva je razvijanje računalniškega mišljenja.
V magistrskem delu podrobneje opišemo tekmovanje Bober, ki je namenjeno spodbujanju
računalniškega mišljenja med osnovnošolci in srednješolci. Skladno z razvijanjem
pomembnosti računalniškega mišljenja in naraščanjem popularnosti tekmovanja Bober pride
do uveljavitve različnih klasifikacij konceptov in kognitivnih procesov, ki računalniško
mišljenje opredeljujejo in ga spodbujajo. Na osnovi le-teh smo za potrebe naše raziskave
definirali lastno klasifikacijo, ki smo jo uporabili pri nadaljnji analizi v empiričnem delu
magistrskega dela.
V empiričnem delu magistrskega dela smo poiskali dejavnike, ki najpomembneje vplivajo na
končni dosežek, ki so ga tekmovalci dosegli na tekmovanju Bober. Z uporabo metode strojnega
učenja, naključni gozdovi, smo na osnovi različnih napovednih spremenljivk oblikovali
napovedne modele za napovedovanje ciljne spremenljivke. Oblikovanje napovednih modelov
je potekalo na pridobljenem vzorcu tekmovalcev tekmovanja Bober v šolskem letu 2018/19.
Oblikovali smo več napovednih modelov, ki se nanašajo na tekmovalce različnih tekmovalnih
skupin. Napovedne modele smo zgradili za vsako tekmovalno skupino ter pri tem kot
napovedne spremenljivke uporabili koncepte računalniškega mišljenja, področja računalništva
ter razred, ki ga obiskujejo učenci oz. dijaki. Analiza napovednih modelov za tekmovalce 6. in
7. razreda je pokazala, da sta najpomembnejši napovedni spremenljivki koncepta modeliranja
in simulacije ter algoritmičnega razmišljanja. Analiza modela za tekmovalce 8. in 9. razreda je
pokazala, da sta najpomembnejši napovedni spremenljivki koncepta algoritmičnega
razmišljanja ter modeliranja in simulacije. Pri analizi modela za tekmovalce 1. in 2. letnika pa
sta najpomembnejši napovedni spremenljivki koncept abstraktnega razmišljanja ter področje
interakcije, sistemi in družba. Pri združeni skupini, v katero so bili vključeni vsi podatki, sta
bili najpomembnejši napovedni spremenljivki razred ter koncept modeliranja in simulacije. Pri
obravnavi vseh oblikovanih napovednih modelov, sta bili najpomembnejši napovedni
spremenljivki koncepta modeliranja in simulacije ter algoritmično razmišljanje. S takšno
analizo smo dobili natančnejši vpogled v dejavnike, ki imajo najpomembnejši vpliv pri
napovedovanje končnega rezultata tekmovalca na tekmovanju Bober.

Ključne besede: tekmovanje Bober, računalniško mišljenje, strojno učenje, področja
računalništva, naključni gozdovi

ABSTRACT
In the master's thesis we present an analysis of the results in the Bebras competition. The main
purpose of the master's thesis is to identify factors that significantly affect the prediction of the
final results of the competitor in the Bebras competition. For this purpose, we use machine
learning methods.
In the theoretical part of master's thesis we described the concepts of computational thinking.
The definition is presented in accordance with the developmental definitions that best described
its meaning and applicability of the term in its particular periods of development. Our research
is based on operational definition of computational thinking for K-12 educators, which
highlights the charateristics of the problem-solving process. We describe the computational
concepts underlying the definition of computational thinking. Understanding them is important
in the analysis of collected data. In the process of predictive modelling we used the concepts of
computational thinking and domains or fields of computer science as a predictive variables.
The definition of computational thinking is followed by a description of computer science as a
part of the general school curriculum. We described the current situation in Slovenian
educational system regarding to teaching elementary and secondary computer science courses
or content. In recent years significant changes have been made in the field of computer science
education, where the K-12 curriculum for computer education is at the forefront. The K-12
curriculum defines the conceptual guidelines and frameworks for computer science education
from kindergarten through high school. In accordance with the suggestions of the K-12
curriculum, in the thesis we present computational practices and computational concepts that
students should be familiar with during their education.
An important area of computer science is the development of computational thinking. In the
thesis, we describe it through the prism of Bebras competition, which is intended to promote
computational thinking among elementary and secondary school students. In line with the
development of the importance of computational thinking and the increasing popularity of the
Bebras competition, different classifications of the concepts that define the term was created by
different authors. Based on the different classifications, for the purposes of our research, we
defined our own classification, which was used in the further data analysis.
In the empirical part of the thesis, we analyse the factors that most significantly influence the
final achievement of the competitors in the Bebras competition. Using machine learning
technique random forests, we designed predictive models to predict target varible based on
various predictive variables. The design of the predictive models was based on an acquired
sample of Bebras contestants in the 2018/19. We designed several predictive models for each
competition group. As predictive variables we used the concepts of computational thinking, the
computer science fields and the students' class. Predictive model of 6th and 7th grade
competitors show that the most important predictive variables were the concepts of modelling
and simulation and algorithmic thinking. Model built for 8th and 9th grades competitors, where
the most important predictive variables were the concepts of modelling and simulation and
algorithmic thinking. The model for 1st and 2nd grade secondary school competitors showed
that the most important predictive variables were the class (age) that competitors attend and the
concept of modelling and simulation. When considering all of the predictive models that were
built, the most important predictive variables were the concepts of modeling and simulation
and algorithmic thinking. Such an analysis provides a more accurate insight into the factors that
have the most important influence in predicting the final result of a competitor in a Bebras
competition.

Key words: Bebras competition, computational thinking, computer science, machine learning,
random forest
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1 Uvod
Živimo v digitalni dobi, v kateri nas na vsakem koraku »bombardirajo« z najrazličnejšimi
informacijami. Pogosto smo se primorani v delčku sekunde odločiti, ali bomo tem informacijam
verjeli ali ne. Ključnega pomena je, da znamo samostojno razmišljati in kritično presojati.
Današnji način življenja nas je prisilil k intenzivnemu razmišljanju na vsakem koraku.
Razmišljanje, s tem mislimo predvsem na kritično razmišljanje, je sposobnost, ki je v
prazgodovini človeka ločila od drugih primatov. Prav zato moramo izobraževalci to osnovno
človekovo sposobnost ohraniti in jo pri učencih spodbujati, obenem pa ne smemo dovoliti
vladnim in drugim npr. multinacionalnim korporacijam, da »razmišljajo« in se odločajo
namesto nas.
Ko govorimo o mišljenju, mislimo na procese presojanja, predstavljanja, posploševanja,
priklica, odločanja, opredeljevanja, ocenjevanja, sklepanja, načrtovanja, razvrščanja in
reševanja problemov. V zadnjem desetletju se je močno uveljavil pojem, ki se nanaša na
mišljenje v povezavi z računalništvom, imenovan računalniško mišljenje. Zametki segajo že v
leto 1980, ko je Papert pojem uporabil kot del novega pristopa k poučevanju matematičnih
vsebin. V letih, ki so sledila, je prišlo še do mnogih preoblikovanj, ki so služila k operativizaciji
omenjenega pojma. Med izobraževalci K-12 sistema se je uveljavila operativna definicija, ki
sta jo podali organizaciji ISTE in CSTA. Organizaciji računalniško mišljenje opredelita kot
proces reševanja problemov, ki med drugim vključuje zmožnost oblikovanja problemov. Gre
za zmožnost logičnega organiziranja in analize podatkov, zmožnost predstavitve podatkov s
pomočjo abstraktnega razmišljanja (modeli, simulacije), zmožnost avtomatizacije rešitve s
pomočjo algoritmičnega razmišljanja, zmožnost identifikacije, analize in izvedbe možnih
rešitev problema z namenom ugotoviti najučinkovitejšo in najbolj uporabno kombinacijo
korakov za rešitev zastavljenega problema in zmožnost posplošitve ter prenos konkretne rešitve
zastavljenega problema na številne nove probleme (ISTE & CSTA, 2011).
Z namenom popularizacije računalništva ter razvoja in spodbujanja računalniškega mišljenja
predvsem med mladimi se je razvilo mednarodno tekmovanje v računalniškem mišljenju Bober.
Gre za tekmovanje, ki je bilo v Sloveniji prvič organizirano leta 2011. Tedaj je na tekmovanju
sodelovalo 3454 tekmovalcev. Tekmovanje je v nadaljnjih letih pridobivalo vse bolj pomembno
vlogo, na kar opozarja podatek, da je bilo leta 2018 vanj vključenih že 14 795 učencev in
dijakov. Zavedanje o pomembnosti računalniškega mišljenja iz leta v leto vse bolj narašča, kar
se kaže tudi v kurikularnih spremembah, ki jih številne države uvajajo v sklop računalniškega
izobraževanja. S tem razlogom smo se odločili raziskati, kako se razvoj računalniškega
mišljenja kaže v rezultatih, ki so jih dosegli slovenski osnovnošolci in srednješolci na
tekmovanju Bober.
Hkrati živimo svoja digitalna življenja in v vlogi uporabnikov puščamo ogromne ter pogosto
neobvladljive količine podatkov. Podatkovne znanstvenike je ravno to spodbudilo k razvoju
novih pristopov za lažje razumevanje procesov, ki ustvarjajo te podatke. V ta namen v
magistrskem delu uporabljamo metode umetne inteligence ter s pomočjo analize zbranih
podatkov iščemo vzorce in razlage oz. napovedujemo nove dogodke. Raziskave s pomočjo
umetne inteligence vključujejo sklepanje, predstavitev znanja, načrtovanje, učenje itd. Na
osnovi obdelave in analize velikih količin podatkov bi lahko naredili smiselne in razumljive
zaključke. Pri analizi podatkov so najpogosteje uporabljene metode podatkovnega rudarjenja.
Značilna naloga teh metod je, da računalnik na osnovi uporabljenih algoritmov ter zbranih
podatkov poišče vzorce, ki so razumljivi, ter jih uporabi za nadaljnjo analizo. Skladno s
številom podatkov o udeležencih tekmovanja Bober se bomo tudi sami poslužili uporabe
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metode strojnega učenja. Uporabili bomo metodo naključnih gozdov, s katero bomo ciljno
spremenljivko, končni dosežek udeležencev tekmovanja Bober, napovedovali na osnovi
različnih kombinacij napovednih spremenljivk – koncepti računalniškega mišljenja, področja
računalništva in razred. Cilj gradnje modelov je njihova nadaljnja analiza za identifikacijo tistih
napovednih spremenljivk, ki najbolj prispevajo k napovedovanju končnega dosežka
tekmovalca na tekmovanju Bober. Tako bomo dosegli končni namen naloge: identifikacija
relativne pomembnosti različnih konceptov računalniškega mišljenja in področij računalništva
za uspešno reševanje splošnih računalniških problemov.
V magistrskem delu bomo podali lastno klasifikacijo konceptov računalniškega mišljenja, ki
bo osnovana na nekaterih že uveljavljenih klasifikacijah. Skladno s podano klasifikacijo bomo
izvedli analizo rezultatov tekmovanja v računalniškem mišljenju Bober, s katero bomo na
osnovi rezultatov, doseženih pri posameznih nalogah, sklepali o dejavnikih, ki vplivajo na
dosežek posameznega udeleženca. Ugotoviti želimo, kako posamezni koncepti računalniškega
mišljenja vplivajo na doseganje rezultatov pri tekmovanju Bober. Poleg tega nas bo zanimalo
tudi, katera so znanja s področij računalništva, ki učencem predstavljajo največ in najmanj
težav. Zanimali nas bodo tudi razlogi za dobljene rezultate. Pri obdelavi podatkov si bomo
pomagali z metodami umetne inteligence, natančneje s strojnim učenjem. S pomočjo metod
umetne inteligence bomo odgovorili na zastavljena raziskovalna vprašanja.
Pri analizi podatkov si bomo pomagali z metodo strojnega učenja naključni gozdovi in
statističnimi metodami iz programskega okolja za statistične izračune in vizualizacije R. S
pomočjo teh metod bomo iskali odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja. Na osnovi
izbrane metode strojnega učenja oblikujemo več napovednih modelov. Napovedni modeli se
med seboj razlikujejo glede na parametre, ki jih opredelimo pri oblikovanju napovednega
modela. Skladno s tem bomo oblikovali napovedne modele, pri katerih bomo kot napovedne
spremenljivke uporabili najprej koncepte računalniškega mišljenja in razred, nato področja
računalništva in razred ter nazadnje še koncepte računalniškega mišljenja, področja
računalništva in razred. Izbrane napovedne modele bomo oblikovali za vsako tekmovalno
skupino posebej, v zaključku pa še model za vse tekmovalne skupine skupaj. Dobljene rezultate
bomo ustrezno komentirali ter naredili primerjavo med napovednimi modeli za različne
tekmovalne skupine. Primerjali bomo predvsem pomembnost posameznih napovednih
spremenljivk za napovedne modele, pri čemer bomo naredili tudi primerjavo med težavnostjo
konceptov računalniškega mišljenja ter različnimi tekmovalnimi skupinami.
V magistrskem delu bomo tako najprej opisali teoretična izhodišča, potrebna za razumevanje
empiričnega dela magistrske naloge. Seznanili se bomo z razvojem opredelitve pojma
računalniškega mišljenja, ter pomembnostjo njegove vpeljave v šolski sistem. Ogledali si bomo
trenutno stanje računalniškega izobraževanja v Sloveniji in predstavili kurikularne vsebine, ki
jih prinaša K-12 kurikul in katerih vključitev bi bila smiselna tudi v slovenskem izobraževalnem
sistemu. Računalniško mišljenje kot osrednji pojem magistrskega dela bomo opredelili tudi s
stališča konceptov računalniškega mišljenja. Skladno s predlogi nekaterih znanstvenikov bomo
opredelili lastno klasifikacijo, ki jo bomo uporabili pri empiričnem delu magistrskega dela. V
empiričnem delu bomo oblikovali različne napovedne modele pri čemer bomo upoštevali
različne spremenljivke. Izbrane napovedne modele bomo tudi natančneje analizirali. V
zaključku bomo iskali vzporednice in razlage napovednih modelov.
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2 Teoretične osnove
2.1 Računalniško mišljenje
Mišljenje je osnovna sposobnost vsakega človeka, ki je privedla do ločitve bitja Homo Sapiens
od drugih sesalcev. Misliti pomeni med drugim tudi razumeti sebe, ostale in svet okoli nas. S
hitrim razvojem na področju tehnologije se je čustveno in miselno dojemanje oz. razumevanje
sveta spremenilo. S tem so se spremenili tudi osnovni koncepti našega mišljenja, ki jih je bilo
potrebno prilagoditi hitro spreminjajoči se družbi. Sodobni družbi vlada tehnologija kot nekaj,
kar je neizbežno in vpleteno v sleherni kotiček življenja vsakega posameznika. Prav zato, da bi
bolje razumeli tehnologijo in s tem tudi svet, v katerem danes živimo, je prišlo do oblikovanja
novih pojmov, ki definirajo posameznikovo mišljenje. Pojem, ki v zadnjih desetletjih pridobiva
na pomembnosti, je pojem računalniškega mišljenja. Računalniško mišljenje v osnovi
predstavlja pristop za reševanje problemov. Potrebno je omeniti, da kljub dolgi zgodovini
oblikovanja pojma računalniškega mišljenja enotna definicija še vedno ne obstaja.
Prvič je pojem računalniško mišljenje omenil Papert leta 1980. Pojem je Papert uporabil kot
del novega pristopa k poučevanju matematičnih vsebin, ki temeljijo na metodah iz računalništva
(Curzon, Bell, Waite in Dorling, 2019). Leta 1996 je Pappert definiral računalniško mišljenje
kot proces, ki združuje matematično in inženirsko razmišljanje. Največji razcvet pa je
računalništvo doživelo v začetku 21. stoletja, ko je prišlo do popularizacije pojma računalniško
mišljenje. Leta 2006 je Jeannette Wing podala enostavno in oprijemljivo definicijo
računalniškega mišljenja. J. Wing pravi, da računalniško mišljenje vključuje reševanje
problemov, kreiranje sistemov in razumevanje človeškega obnašanja pri uporabi osnovnih
konceptov iz računalništva (Wing, 2006).
V letih, ki sledijo, številni avtorji najpogosteje računalniško mišljenje opredelijo z lastnimi
besedami, ki v danem trenutku najbolj ustrezajo njihovim potrebam. To je pripeljalo do tega,
da enotna definicija pojma ne obstaja (Yadav, Gretter, Good in McLean, 2017).
Leta 2011 je J. Wing preoblikovala svojo definicijo računalniškega mišljenja iz leta 2006 in
računalniško mišljenje opredelila kot miselne procese, ki jih uporabljamo pri oblikovanju
problemov ter njihovem reševanju, in sicer v takšni obliki, da jih lahko učinkovito izvaja
informacijsko procesni agent (Bocconi idr., 2016).
Nova definicija Wingove izpostavi dva nova vidika, ki imata poseben pomen v obveznem
izobraževanju:
1. Računalniško mišljenje je miselni proces, ki je neodvisen od tehnologije.
2. Računalniško mišljenje je posebna vrsta reševanja problemov, ki vključuje določene
sposobnosti, npr. biti sposoben oblikovati rešitve, ki jih bo lahko izvedel računalnik,
človek ali kombinacija obojega (Bocconi idr., 2016).
Zapletenost prenovljene definicije pa je pripeljala do njene posplošitve. Aho (2012) v svojem
članku Computation and Computational thinking na osnovi definicije J. Wing iz leta 2011
podaja enostavnejšo opredelitev. Zapiše, da je računalniško mišljenje miselni proces, vključen
v oblikovanje problemov, in sicer tako, da bodo njihove lahko predstavljene kot zaporedja
računalniških korakov in algoritmi.
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Ena novejših opredelitev, ki se tudi danes pogosto uporablja med izobraževalci, je definicija
računalniškega mišljenja, ki sta jo opredelila Selbyjeva in Woollard. Selbyjeva in Woollard
(2013) računalniško mišljenje opredelita kot kognitivni proces, ki se kaže kot sposobnost za
abstraktno razmišljanje, razgradnjo problemov na podprobleme, algoritmično razmišljanje,
sposobnost evalvacije in sposobnost posploševanja.
Računalniško mišljenje se tako nanaša na miselne procese, ki so vključeni in se uporabljajo pri
izražanju rešitev kot zaporedja korakov oz. kot algoritem, ki ga lahko izvede računalnik (Cuny,
Snyder in Wing, 2010; Aho, 2012; Lee, 2016). Definicija temelji na zamisli, da probleme in
rešitve oblikujemo na način, ki ga bo sposoben izvesti agent za obdelavo informacij (Cuny idr.,
2010) ter na zamisli, da imajo rešitve obliko zaporedja korakov oz. algoritma, ki ga lahko izvede
računalnik (Aho, 2012; Lee, 2016).
Omeniti je potrebno, da definicija Selbyjeve in Woollarda nazorno konkretizira miselne
procese, ki naj bi jih računalniško mišljenje vključevalo. Nanašujoč se na zgornjo definicijo je
nastala tudi definicija znotraj projekta Leveraging Thought Leadership for Computational
thinking in K-12, ki sta ga vodili organizaciji ISTE (International Society for Technology in
Education) in CSTA (Computer Science Teacher Education) v sodelovanju z deležniki
visokega šolstva. V okviru projekta so podali zelo operativno definicijo, saj v njej navedejo vsa
znanja, ki tvorijo računalniško mišljenje. Omenjena definicija je močno povezana z definicijo
Selbyjeve in Woollarda, saj računalniško mišljenje definira kot proces reševanja problemov, ki
vključuje naslednje lastnosti:
-

zmožnost oblikovanja problemov, ki omogoča uporabo računalnikov in drugih orodij
za reševanje le-teh,
zmožnost logičnega organiziranja in analize podatkov,
zmožnost predstavitve podatkov s pomočjo abstraktnega razmišljanja (modeli,
simulacije),
zmožnost avtomatizacije rešitve s pomočjo algoritmičnega razmišljanja,
zmožnost identifikacije, analize in izvedbe možnih rešitev problema z namenom
ugotoviti najučinkovitejšo in najbolj uporabno kombinacijo korakov za rešitev
zastavljenega problema,
zmožnost posplošitve in prenos konkretne rešitve zastavljenega problema na številne
nove probleme (ISTE & CSTA, 2011).

Operativna definicija, ki sta jo opredelili organizaciji ISTE in CSTA, je veljavna v slovenskem
izobraževalnem sistemu na področju osnovnošolskega računalništva, zato jo kot pravo
definicijo računalniškega mišljenja priznavamo tudi v okviru tega magistrskega dela.
Lastnosti, ki so jih navedli v okviru projekta, so danes najpogosteje predstavljene kot koncepti
računalniškega mišljenja. Tako kot ne obstaja enotna definicija računalniškega mišljenja, je
skoraj pričakovano, da različni avtorji in različne organizacije, ki igrajo ključno vlogo v
izobraževanju, opredeljujejo različne klasifikacije konceptov računalniškega mišljenja.
Kay-Dennis idr. (2018) poskušajo z raziskavo poiskati povezave med računalniškim
mišljenjem ter mero inteligentnosti kot splošno sposobnostjo reševanja problemov. V študiji je
sodelovalo 71 študentov, ki so reševali 20 nalog iz tekmovanja Bober ter iz Testa neverbalne
inteligentnosti. Rezultati so pokazali močno pozitivno korelacijo med koncepti računalniškega
mišljenja ter inteligentnostjo kot sposobnostjo reševanja problemov. Izkazalo se je, da se z
razvojem sposobnosti računalniškega mišljenja posameznika razvija tudi njegova inteligenca.
Raziskovalci so mnenja, da prihaja do močne povezanosti med omenjenima pojmoma, saj si
definiciji ter oceni konstruktov nista zelo različni. Na podlagi ugotovitev predlagajo
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preoblikovanje opredelitve računalniškega mišljenja na način, ki se bo bolj razlikoval od ostalih
kognitivnih konceptov. Zadnja izmed ugotovitev na tem področju je bila, da visoka stopnja
povezanosti med omenjenima konceptoma ni presenečenje, saj sta med seboj naravno
povezana. Inteligenca namreč združuje različne kognitivne sposobnosti, računalniško mišljenje
pa bi lahko bilo del splošne inteligence (Kay-Dennis idr., 2018). Ugotovimo, da računalniško
mišljenje ni pomembno zgolj za razumevanje delovanja računalnikov, temveč gre za širši
pojem, ki je integriran v posameznikove sposobnosti, torej njegovo inteligenco. To je tudi
razlog, da bi bilo potrebno računalniško mišljenje kot tako uveljaviti kot del obveznega kurikula
ter na ta način spodbuditi učence k razvijanju računalniškega mišljenja, posledično k razvijanju
splošne inteligence oz. natančneje inteligence za reševanje problemov.
Zapisano potrdijo tudi Webb idr. (2018), ki poudarijo neprimernost kurikula za računalniško
izobraževanje. Ugotovitve, ki so jih predstavili, poudarjajo pomembnost računalniškega
izobraževanja. Računalniškega izobraževanja ne poimenujejo kot dolžnost, temveč kot
učenčevo pravico do pridobivanja znanj s tega področja. Računalništvo in računalniško
izobraževanje nista pomembna zgolj za podkrepitev ostalih znanstvenih ved, temveč imata tudi
transformacijsko vlogo pri raziskovanju in razvoju inovacij. Pomembnost slednjega je tudi
glavni razlog, da bi moralo biti računalništvo del obveznega kurikula od 7 leta do konca
obveznega izobraževanja. Kljub številnim predlogom in opozarjanjem na pomembno vlogo
vključitve računalništva v izobraževalni sistem ostajajo številne prepreke, ki jih je potrebno
premostiti (Webb idr., 2018). Pomembno je, da se ljudje na vodilnih položajih zavedajo vloge,
ki jo ima kvaliteten razvoj računalniškega izobraževanja, ter izvajajo drobne korake, ki bodo
pripeljali h končnemu večjemu cilju.
Kong in Abelson (2019) v knjigi Computational Thinking Education zbereta članke različnih
avtorjev, ki prikazujejo različne možnosti vpeljave računalniškega mišljenja v splošno
izobraževanje. V ospredje je postavljeno poučevanje z uporabo matematične igrifikacije
(Algebra Game – temelji na abstraktni algebri in spodbuja razvoj logičnega razmišljanja ter
problemskega reševanja), izdelave računalniških iger (programsko okolje Scratch), robotike itd.
2.1.1

Koncepti računalniškega mišljenja

Spoznanje, da ne obstaja enotna definicija računalniškega mišljenja, je soodvisno z
neenotnostjo konceptov, ki definirajo računalniško mišljenje. Različni avtorji najpomembnejše
koncepte računalniškega mišljenja definirajo na različne načine. Omeniti moramo, da gre
najpogosteje za tako rekoč iste, a različno poimenovane koncepte. Številni avtorji namesto
pojma koncept računalniškega mišljenja uporabljajo pojem spretnosti ali elementi
računalniškega mišljenja. V okviru magistrskega dela se bomo posluževali uporabe pojma
koncept računalniškega mišljenja, predvsem zaradi enotnega poimenovanja pri povezavi
konceptov računalniškega mišljenja z nalogami Bober, tekmovanja, pri katerem ustvarjalci
klasifikacij uporabljajo pojem koncept.
Barr in Stephenson (2011) med glavne koncepte računalniškega mišljenja uvrščata abstraktno
razmišljanje, algoritme in procedure, avtomatizacijo, dekompozicijo, vzporednost izvajanja in
simulacijo.
Lee idr. (2011) podajajo zelo poenostavljen model konceptov računalniškega mišljenja, v
katerega uvrščajo zgolj abstraktno razmišljanje, avtomatizacijo in analiziranje, kar imenujemo
tudi AAA paradigma.
Selbyjeva in Woollard (2013) navedeta nekoliko naprednejšo klasifikacijo konceptov
računalniškega mišljenja, ki predstavlja osnovo za izdelavo številnih klasifikacij konceptov
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računalniškega mišljenja. Te se uporabljajo tudi pri povezovanju nalog tekmovanja Bober s
koncepti računalniškega mišljenja. Kot glavne koncepte računalniškega mišljenja navajata
abstraktno razmišljanje, algoritmično razmišljanje, dekompozicijo, evalvacijo in
posploševanje.
Novejšo opredelitev konceptov računalniškega mišljenja je podal Angeli s sodelavci.
Opredelitev se bistveno ne razlikuje od opredelitve, ki sta jo podala Selbyjeva in Woollard.
Angeli idr. (2016) med osnovne koncepte računalniškega mišljenja uvrščajo abstraktno
razmišljanje, algoritmično mišljenje, dekompozicijo, posploševanje in razhroščevanje. Slednje
predstavlja temeljno razliko v primerjavi z opredelitvijo Selbyjeve in Woollarda.
Tudi Curzon idr. (2019) kot glavne elemente oz. koncepte računalniškega mišljenja navajajo
algoritmično razmišljanje, logično razmišljanje, abstraktno razmišljanje, posploševanje in
dekompozicijo. Med dodatne koncepte računalniškega mišljenja uvrščamo tudi rekurzivno
razmišljanje, prepoznavanje vzorcev, hevristično razmišljanje itd. (Curzon idr., 2019). Pozorni
moramo biti predvsem na to, da glavne koncepte računalniškega mišljenja ločimo od
podkonceptov. Tako lahko na primer rekurzivno razmišljanje razumemo kot podkoncept
koncepta dekompozicije. V nadaljevanju bomo predstavili glavne koncepte, kot jih navajajo
različni avtorji.
2.1.1.1 Logično razmišljanje
Logično razmišljanje učencem omogoča, da stvari razumejo z analiziranjem in preverjanjem
dejstev ter z jasno interferenco sklepanja. Na osnovi pridobljenega znanja in lastnih miselnih
modelov učencem omogoča, da oblikujejo in preverijo napovedi ter formirajo zaključke. Tak
način razmišljanja učenci v največjem obsegu uporabljajo pri testiranju, razhroščevanju in
popravljanju algoritmov. Na osnovi zapisanega bi lahko rekli, da logično razmišljanje
predstavlja osnovni okvir za izoblikovanje vseh nadaljnjih konceptov računalniškega mišljenja,
kar podkrepimo z nekaj naslednjimi primeri (Csizmadia idr., 2015).
Pri Barefoot navajajo, da je logika bistvena za delovanje vsakega računalnika. Centralno
procesna enota računalnika vsako operacijo, ki jo izvede računalnik, skrči na množico logičnih
operacij, ki so nato izvedene z uporabo električnih signalov. Tako na primer razvijalci
programske opreme logično razmišljanje uporabljajo ves čas pri razvijanju novih programov.
Slednje se kaže predvsem v procesu testiranja nove programske opreme, ko je potrebno v
nedelujočem programu poiskati napake v lastnem razmišljanju pri razvijanju programa, kar
imenujemo tudi razhroščevanje (What is logical reasoning?, b.d.).
Raziskovalci navajajo primere integracije logičnega razmišljanja v šolski kurikul iz
računalništva. V prvi triadi osnovne šole se učenci z logičnim razmišljanjem na področju
računalništva srečajo pri oblikovanju predvidevanj o delovanju preprostih programov.
Nekoliko bolj konkretno učenci na tej stopnji logično razmišljanje uporabljajo pri
napovedovanju, kako se bo glede na zapisan program (npr. v Scratchu) figura na zaslonu
premaknila. V drugem triletju osnovne šole se logično razmišljanje uporablja pri obrazložitvi
delovanja različnih algoritmov. Učenci na tej stopnji prejmejo algoritme, katerih delovanje
morajo raziskati. Z uporabo logičnega razmišljanja premislijo o vsakem posameznem koraku
algoritma posebej z namenom, da bi lahko predvideli rezultat delovanja analiziranega
algoritma. Ta stopnja se od prejšnje razlikuje v tem, da morajo učenci poleg podajanja napovedi
delovanja algoritma obrazložiti tudi njegovo delovanje. V tretji triadi se od učencev pričakuje,
da so sposobni zaznati in odpraviti napake v algoritmih ali programih. Na tej stopnji učenci z
logičnim razmišljanjem algoritme ali programe, ki ne delujejo pravilno, podrobno analizirajo,
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opazijo napake ter jih tudi ustrezno odpravijo. Pri Barefoot navajajo, da se znotraj te stopnje
logičnega razmišljanja od učencev predvideva tudi dekompozicijo algoritma ali programa na
manjše dele ter obravnave teh delov za lažje odrivanje krovne napake (What is logical
reasoning?, b.d.). Zanimivo je dejstvo, da se opis logičnega razmišljanja ne sklada s koncepti
računalniškega mišljenja, ki jih navajajo pri Barefootu, saj logiko ter dekompozicijo med seboj
ločujejo, po zgornji definiciji pa je dekompozicija del logičnega razmišljanja.
Logično razmišljanje je, kot vidimo, zelo širok pojem. Na podlagi zgoraj zapisanih definicij
ugotovimo, da logično razmišljanje vključuje številne koncepte računalniškega mišljenja, ki jih
navajajo ostali avtorji. Omenjeni koncepti so opisani v nadaljevanju. Sklenemo lahko, da
logično razmišljanje predstavlja krovni koncept pri razvoju računalniškega mišljenja, zato smo
mnenja, da bi bilo logično razmišljanje smiselno obravnavati kot predpogoj za njihov razvoj.
To je tudi razlog, da v nadaljevanju pri oblikovanju različnih klasifikacij računalniškega
mišljenja, med drugimi tudi naše, logičnega razmišljanja ne opredeljujemo kot enega izmed
konceptov računalniškega mišljenja, temveč kot predpogoj pri usvajanju drugih konceptov.
2.1.1.2 Algoritmično razmišljanje
Algoritmično razmišljanje je način, kako pridobiti rešitev z jasnim in natančnim definiranjem
korakov, ki pripeljejo do te rešitve (Csizmadia idr., 2015).
Futschek (2006) algoritmično razmišljanje definira kot nabor sposobnosti, povezanih z
ustvarjanjem in razumevanjem algoritmov, med katere uvršča sposobnost analize danega
problema, sposobnost natančne specifikacije problema, sposobnost iskanja osnovnih korakov
za rešitev problema, sposobnost z osnovnimi koraki zgraditi pravilen algoritem za dani
problem, sposobnost razmišljanja o vseh mogočih izvedbah algoritma in robnih pogojih ter
sposobnost izboljšanja učinkovitosti algoritma.
Algoritmično razmišljanje v grobem vključuje ustvarjanje in razumevanje algoritmov. Da
razumemo zgornjo definicijo, je potrebno najprej razumeti, kaj sploh je algoritem. Algoritem
predstavlja zaporedje korakov oz. navodil, ki nas, če jih upoštevamo in jim sledimo, pripeljejo
do rešitve zastavljenega problema. Pri izdelovanju algoritmov v situacijah, ko uporabljamo
algoritmično razmišljanje, ni pomembna zgolj izdelava in implementacija algoritmov, temveč
igra pomembno vlogo tudi uporabnost algoritmov. S tem mislimo, da je potrebno za rešitev
zastavljenega problema ne zgolj poiskati algoritem, ki reši zastavljen problem, ampak tudi to,
da je ta algoritem pri reševanju zastavljenega problema najbolj učinkovit. To pomeni, da vedno
poskušamo poiskati algoritem, ki je časovno oz. prostorsko najmanj zahteven (Curzon idr.,
2019).
Pri razvoju vseh konceptov je pomembna identifikacija sposobnosti posameznika pri usvajanju
posameznega koncepta, v tem primeru algoritmičnega mišljenja. Csizmadia idr. (2015)
definirajo nekatera najpogostejša obnašanja učencev, na osnovi katerih lahko učitelj ugotovi
stopnjo algoritmičnega razmišljanja posameznega učenca. Učitelj lahko pri učencih v razredu
opazuje naslednje za ugotavljanje stopnje algoritmičnega razmišljanja:
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Oblikovanje zaporedja ukazov, ki bodo izvedeni v zahtevanem vrstnem redu
(sekvence).
Oblikovanje zaporedja ukazov, ki vključuje aritmetične in logične operacije.
Zapis zaporedja ukazov za shranjevanje in upravljanje s podatki (spremenljivke).
Zapis zaporedja ukazov, ki izvaja različne dele programa na osnovi definiranih pogojev
(pogojni stavki).
Zapis zaporedja ukazov, ki ponavljajoče izvajajo del programa (zanke).
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Za boljši vpogled v naloge, ki predvidevajo poznavanje koncepta algoritmičnega razmišljanja,
si oglejmo naslednjo nalogo (Blokhuis idr., 2018):

Slika 1: Naloga tekmovanja Bober (UK), ki zahteva koncept algoritmičnega razmišljanja

Algoritmično razmišljanje ima osrednjo vlogo med koncepti računalniškega mišljenja, saj se
bistveno razlikuje od ostalih načinov razmišljanja, kot so matematično razmišljanje, ustvarjalno
razmišljanje ipd. Poleg tega je potrebno omeniti, da se celotno računalniško področje vrti okrog
algoritmov, ki sestavljajo kompleksne računalniške sisteme, kar še dodatno priča o
pomembnosti algoritmičnega razmišljanja kot enega pomembnejših konceptov računalniškega
mišljenja.
2.1.1.3 Abstraktno razmišljanje
Abstraktno razmišljanje je proces, v katerem poskušamo problem narediti bolj razumljiv. To
storimo tako, da odstranimo nepomembne podrobnosti. Sposobnost abstraktnega razmišljanja
se kaže v sposobnosti prepoznavanja podatkov, ki jih ne potrebujemo, z namenom zmanjšati
kompleksnost zastavljenega problema, ne da bi pri tem izgubili podatke, ki so pomembni za
rešitev problema. Nekoliko drugače gre torej za reševanje problema, pri katerem se
osredotočimo na nekatere lastnosti, medtem ko druge zameglimo ter pri tem ničesar ne
izgubimo na kvaliteti rešitve (Csizmadia idr., 2015).
Kot del računalniškega mišljenja sposobnost abstraktnega razmišljanja zagotavlja
zmanjševanje kompleksnosti problema z odstranjevanjem nepomembnih podatkov. Abstraktno
razmišljanje je zgrajeno na več nivojih in omogoča, da lahko podatke iz nižjih nivojev
ignoriramo, ko delamo na višjem nivoju kompleksnosti. To pomeni, da če že imamo programski
jezik, lahko na zbirni jezik »pozabimo«. Enako velja tudi, ko imamo zbirni jezik, saj na
strojnega preprosto »pozabimo« (Curzon idr., 2019).
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Pri razvoju abstraktnega razmišljanja posameznika je pomembna identifikacija usvajanja tega
koncepta. Csizmadia idr. (2015) definirajo nekatera najpogostejša obnašanja učencev, na
osnovi katerih lahko učitelj ugotovi stopnjo abstraktnega razmišljanja posameznega učenca.
Učitelj lahko pri učencih v razredu opazuje naslednje za ugotavljanje stopnje abstraktnega
razmišljanja (Blokhuis idr., 2018):
-

Zmanjševanje kompleksnosti problema z odstranjevanjem nepotrebnih podatkov.
Prikrivanje kompleksnosti v podatkih z uporabo podatkovnih struktur.
Filtriranje informacij pri oblikovanju rešitev.
Prepoznavanje povezav med različnimi nivoji abstraktnosti.

Za boljši vpogled v naloge, ki predvidevajo poznavanje koncepta abstraktnega razmišljanja, si
oglejmo naslednjo nalogo:

Slika 2: Naloge iz tekmovanja Bober (UK), ki zahteva koncept abstraktnega razmišljanje

Prav razmišljanje na različnih nivojih abstraktnosti in zmožnost prehajanja med temi nivoji
predstavljata eno glavnih sposobnosti tako v realnem življenju kot tudi v računalništvu in
procesu razvoja računalniškega mišljenja. Prav takšen način reševanja problemov, s katerim
lahko ves čas prehajamo med različnimi težavnostmi zastavljenega problema, predstavlja način
za enostavnejše in učinkovitejše iskanje rešitev.
2.1.1.4 Posploševanje
Posploševanje je povezano z zmožnostjo prepoznavanja vzorcev, podobnosti in povezav ter
zmožnost njihove uporabe. Omogoča hitro reševanje novih problemov, ki temeljijo na rešitvah
predhodno rešenih problemih ter na podlagi prehodnih izkušenj, povezanih z rešenim
problemom. Najpogostejši vprašanji, ki si jih lahko zastavi posameznik, sta »Ali je problem, ki
ga rešujem, podoben kakšnemu problemu, ki sem ga že rešil?« in »Kako se reševani problem
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razlikuje od problema, ki sem ga že rešil?«. Koncept posploševanja torej omogoča rešitev
konkretnega problema posplošiti na celoten razred podobnih problemov z namenom hitrejšega
in učinkoviteje iskanja rešitev (Csizmadia idr., 2015).
Curzon idr. (2019) sposobnost posploševanja predstavijo dvonivojsko. Osnovni nivo
posploševanja je sposobnost posplošitve zaporedja ponavljajočih ukazov v zanko. Kot
zahtevnejši nivo posploševanja pa Curzon idr. (2019) navajajo sposobnost oblikovanja
posplošenih funkcij, s katerimi lahko uporabnik z manjšimi spremembami rešuje med seboj
podobne si probleme. Recimo, da želimo rezervirati hotel za naše potovanje. V procesu
rezervacije moramo vnesti datum prihoda in datum odhoda. V najenostavnejšem primeru bi
lahko izdelali funkcijo, ki bi vedno znova preverila, ali sta datuma, ki ju je vnesel uporabnik,
veljavna (uporabnik ni vnesel datuma, ki je že minil, in ni vnesel datuma, ko rezervacija zaradi
zasedenosti ni več mogoča). Nekoliko posplošena in bolj napredna funkcija bi pa v tem primeru
bila, da sistem avtomatsko uporabniku že pri samem vnosu ponudi le tiste datume, ko je
rezervacija mogoča. Tako se zelo enostavno izognemo večkratnemu preverjanju pravilnosti
vnešenih datumov s strani uporabnika.
V Computational thinking and CS Unplugged (2019) koncept posploševanja z drugim imenom
imenujejo koncept posploševanja in prepoznavanja vzorcev. Posploševanje opredelijo kot
zmožnost iskanja rešitve problema in uporabo posplošitve rešitve problema pri reševanju
podobnih problemov. Na področju računalništva so najpogosteje rešitve zastavljenega
problema algoritmi. To pomeni, da koncept posploševanja nastopa tako, da algoritem
posplošimo do takšne oblike, da bo splošno uporaben za reševanje več različnih problemov. To
je tudi razlog, da pri CS Unplugged posploševanje nekoliko povezujejo s konceptom
abstraktnega razmišljanja, saj je potrebno pri izdelavi posplošenega algoritma odstraniti
nepomembne podrobnosti, ki so povezane s točno določeno nalogo, ki jo algoritem rešuje, niso
pa povezane z osnovno funkcionalnostjo delovanja algoritma. Znotraj koncepta posploševanja
vključujejo tudi prepoznavanja vzorcev, kar je v povezavi z našo opredelitvijo klasifikacije
konceptov računalniškega mišljenja. To se kaže v zmožnosti prepoznavanja podobnosti med
določenimi vzorci, kar omogoča reševanje teh problemov na enak ali podoben način.
Tako je pri razvoju zmožnosti posploševanja pomembna identifikacija usvajanja tega koncepta.
Csizmadia idr. (2015) definirajo nekatera najpogostejša obnašanja učencev, na osnovi katerih
lahko učitelj ugotovi zmožnost uporabe posploševanje pri posameznem učencu. Učitelj lahko
pri učencih v razredu opazuje naslednje za ugotavljanje zmožnosti uporabe posploševanja:
-

Prepoznavanja vzorcev in skupnih značilnosti v podatkih.
Prilagajanje rešitev ali delov rešitev tako, da jih lahko uporabimo pri reševanju
vsebinsko podobnih nalog oziroma problemov.
Prenos idej in rešitev iz enega problemskega področja na druga področja.

Za boljši vpogled v naloge, ki predvidevajo poznavanje koncepta posploševanja, si oglejmo
naslednjo nalogo (Blokhuis idr., 2018):
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Slika 3: Naloge iz tekmovanja Bober (UK), ki zahteva koncept posploševanja

Posploševanje je, kot že omenjata definiciji Csizmedia ter CS Unplugged, tesno povezano z
odkrivanjem vzorcev, ki ga številni avtorji pri klasifikaciji konceptov računalniškega mišljenja
uporabljajo kot samostojen koncept in ga zamenjajo s konceptom posploševanja. Omenjena je
za nas ključna, saj se sklada z opredelitvijo omenjenega koncepta pri klasifikaciji, ki smo jo
oblikovali za potrebe empiričnega dela raziskave. To je tudi razlog, da smo izbrali model, ki ga
uporabljata Csizmadia ter CS Unplugged, saj se nam zdi smiselno, da sposobnost
prepoznavanja vzorcev obravnavamo kot del koncepta posploševanja in ne kot lasten koncept.
Vprašajmo se, zakaj. Ko prepoznamo vzorec v programu ali v zbranih podatkih, vedno obstaja
možnost, da zajamemo posplošitev tega vzorca, namesto da dobljeni vzorec obravnavamo kot
specifičen primer. To pomaga, da posplošeni vzorec uporabimo pri reševanju podobnih
primerov, zato je prepoznavanje vzorcev smiselno obravnavati kot podenoto koncepta
posploševanja.
2.1.1.5 Dekompozicija
Dekompozicija je sposobnost razmišljanja o zastavljenem problemu kot o množici
podproblemov, ki definirajo ta problem. Posamezni podproblemi, ki sestavljajo celoten
problem, so lahko nato obravnavani, reševani in ovrednoteni posebej. Slednje omogoča
predvsem kompleksne probleme razbiti na številne enostavno rešljive podprobleme, na osnovi
katerih eventualno rešimo začetni problem (Csizmedia, 2015).
V Computational thinking and CS Unplugged (2019) dekompozicijo opredeljujejo kot enega
izmed konceptov računalniškega mišljenja. Predstavlja zmožnost razbitja problema na manjše
podprobleme, ki so manj kompleksni in tako bolj obvladljivi. Temu sledi reševanje
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podproblemov z namenom poiskati rešitev glavnega problema. Postopek poteka tako, da
problem razbijamo na manjše podprobleme toliko časa, dokler ti ne postanejo dovolj enostavni,
da jih znamo rešiti. Rešitev vsakega izmed teh manjših problemov pripomore k rešitvi glavnega
problema.
Pri razvoju dekompozicije je pomembna identifikacija usvajanja tega koncepta. Csizmadia idr.
(2015) definirajo nekatera najpogostejša obnašanja učencev, na osnovi katerih lahko učitelj
ugotovi zmožnost uporabe dekompozicije pri posameznem učencu. Učitelj lahko pri učencih v
razredu opazuje naslednje za ugotavljanje zmožnosti uporabe dekompozicije:
-

Razbitje problema na manjše podprobleme, ki omogočajo enostavnejše reševanje
osnovnega problema.
Razbitje problema na podprobleme enostavnejšega podobnega problema, ki jih je
mogoče rešiti na podoben način.

Za boljši vpogled v naloge, ki predvidevajo poznavanje koncepta dekompozicije, si oglejmo
naslednjo nalogo (Blokhuis idr., 2018):

Slika 4: Naloge iz tekmovanja Bober (UK), ki zahteva koncept dekompozicije

Curzon idr. (2019) navajajo tudi povezavo med dekompozicijo in posploševanjem, kar priča o
močni prepletenosti posameznih konceptov računalniškega mišljenja med seboj. Trdi, da če
problem razstavimo na podprobleme, ki jih lahko povežemo s posplošitvami predhodno rešenih
primerov, lahko preprosto zgolj vzamemo posplošitve rešitev podproblemov in jih uporabimo
pri reševanju nadaljnjih problemov.
2.1.1.6 Evalvacija
Evalvacija oz. vrednotenje v literaturi velja za enega izmed potencialnih konceptov
računalniškega mišljenja. Pomembno je zavedanje, da igra evalvacija pomembno vlogo v
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procesu reševanja problemov. Velja za eno glavnih sposobnosti pri programiranju, kjer se
običajno več časa porabi za testiranje in preverjanje pravilnosti programske kode kot za pisanje
le-te. Vključenost evalvacije kot enega izmed konceptov računalniškega mišljenja je povezana
tudi s samo definicijo računalniškega mišljenja. Berry (2014) definira računalniško mišljenje
kot obravnavanje problemov in sistemov na način, ki upošteva, kako bi se računalniki lahko
uporabili za modeliranje le-teh, kar je tudi razlog, da koncepta evalvacije ne vključimo med
osnovne koncepte. Za razliko pa Selbyjeva in Woollard (2013) evalvacijo prepoznata kot eno
od najpogosteje uporabljenih izrazov, povezanih z računalniškim mišljenjem, kar je
najverjetneje zopet posledica neenotne definicije računalniškega mišljenja.
Evalvacijo v Computational thinking and CS Unplugged (2019) opredeljujejo kot zmožnost
prepoznavanja možnih rešitev problema ter vrednotenja teh rešitev z namenom poiskati
optimalno rešitev. Pomembno je, da v procesu evalviranja rešitev razmišljamo o več dejavnikih,
ki vplivajo na samo kakovost rešitve. Če se omejimo na področje algoritmov, je na primer
pomembno, koliko časa potrebuje algoritem, da reši zastavljen problem, in, ali je algoritem
zanesljiv pri reševanju problema za različne vhodne podatke. Iz opredelitve ugotovimo, da je
koncept evalvacije pravzaprav vsakodnevno prisoten v naših življenjih.
Pri razvoju evalviranja je pomembna identifikacija usvajanja tega koncepta. Csizmadia idr.
(2015) definirajo nekatera najpogostejša obnašanja učencev, na osnovi katerih lahko učitelj
ugotovi zmožnost uporabe evalvacije pri posameznem učencu. Učitelj lahko pri učencih v
razredu opazuje naslednje za ugotavljanje zmožnosti uporabe evalvacije:
-

Ocenitev, ali računalniški izdelek ustreza namenu izdelave.
Primerjanje računalniških izdelkov z istim namenom med seboj.
Ocenitev kakovosti izdelave računalniškega izdelka.
Ocenitev preprostosti uporabe računalniškega izdelka za uporabnike.
Analiza algoritma ali programske kode po korakih z namenom ugotoviti, kaj je njihov
osnovni namen.
Uporaba podkrepljenih argumentov za utemeljitev delovanja algoritmov ali programov.

Za boljši vpogled v naloge, ki predvidevajo poznavanje koncepta evalvacije, si oglejmo
naslednjo nalogo (Blokhuis idr., 2018):
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Slika 5: Naloge iz tekmovanja Bober (UK), ki zahteva koncept evalvacije

Evalvacija predstavlja proces zagotavljanja kakovosti rešitve reševanja problema. V procesu
evalvacije evalviramo številne lastnosti dobljene rešitve, in sicer »Ali je rešitev pravilna?«, »Ali
je rešitev optimalna?«, »Ali je rešitev razumljiva?«, »Ali rešitev predvideva določeno
predznanje iz reševanja problema?«. Pri iskanju rešitev je vedno potrebno sprejemati določene
kompromise, saj je rešitev problema zelo redko ena sama. To je tudi glavni razlog za evalviranje
rešitev, torej iskanje vedno boljših in učinkovitejših rešitev zastavljenega problema (Csizmadia
idr., 2015).

2.2 Računalništvo kot disciplina
Tudi interpretacije računalništva niso enotne, kar je podobno, kot bomo pozneje spoznali, tudi
s slabo poenotenimi definicijami računalniškega mišljenja. To priča o tem, da je računalništvo
zelo mlada disciplina, ki je svoj razcvet doživela na koncu prejšnjega stoletja.
Prvo definicijo računalništva sta leta 1985 podala Abelson in Sussman, ko sta računalništvo
definirala kot »disciplino konstruiranja ustreznih opisnih jezikov« (Barr in Stephenson, 2011).
Denning računalništvo definira nekoliko drugače. Meni, da računalništvo vključuje mehaniko
(računanje, komunikacijo, koordinacijo, avtomatizacijo in pomnjenje), principe oblikovanja
(enostavnost, zmogljivost, zanesljivost, razvoj in varnost) in prakse (programiranje, inženirski
sistemi, modeliranje in vrednotenje, inoviranje in uporaba) (Barr in Stephenson, 2011).
Tucker je podal nekoliko naprednejšo definicijo računalništva: »Računalništvo je znanost o
računalnikih in algoritmičnih postopkih, ki vključuje računalniške principe, razvoj in uporabo
strojne ter programske opreme, in njihov vpliv na družbo« (Tucker idr., 2003).
Za nas najpomembnejša definicija, ki so jo podali pri ACM v okviru njihovega ACM K-12
kurikuluma za računalništvo. Računalništvo je veda, ki ni niti programiranje niti računalniška
pismenost, temveč je »veda o računalnikih in algoritmičnih procesih, ki vključuje njihove
principe, njihovo strojno in programsko opremo, njihove aplikacije ter njen vpliv na skupnost«.
Ugotovimo, da je definicija, ki jo navajajo pri ACM, izpeljana iz zgoraj navedene Tuckerjeve
definicije idr. iz leta 2003. Pri ACM pa definicijo še nekoliko natančneje opredelijo, ko
definirajo področja, ki jih računalništvo vključuje. Pod pojem računalništvo tako vključujejo
programiranje, oblikovanje strojne opreme, računalniška omrežja, računalniško grafiko,
podatkovne baze in iskanje informacij, računalniško varnost, oblikovanje programske opreme,
programske jezike, umetno inteligenco itd. (Barr in Stephenson, 2011).
Obsežnost različnih področij, ki so danes dnevno prisotne na vsakem koraku našega življenja,
povečuje pomembnost po razvijanju znanj, ki bi pomagala pri boljšem razumevanju delovanja
današnjega sveta. To je tudi razlog, da se v zadnjih letih poudarja pomembnost integriranja
računalništva v šolski sistem kot obvezni predmet. Z računalništvom se poudarja predvsem
pomembnost razvijanja računalniškega mišljenja, ki predstavlja skupek znanj, pomembnih za
boljše razumevanje sveta okrog nas. V povezavi s tem se je razvil ACM K-12 kurikulum, ki
predvideva izobraževanje otrok na področju računalništva od vrtca do konca srednje šole.
2.2.1

Slovenski kurikulum za računalništvo

Tudi v Sloveniji si tako kot v večini ostalih svetovnih držav prizadevamo, da bi računalništvo
postalo obvezni predmet osnovnošolskega in srednješolskega kurikula. Računalništvo se je v
slovenskih šolah pojavilo že leta 1971. Skozi leta je predmet začel pridobivati na pomembnosti,
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kar je pripeljalo do vpeljave računalništva kot obveznega predmeta v vse srednje šole. Skozi
leta razvoja je računalništvo v izobraževanju doživelo veliko metodološke in vsebinske
spremembe (Tomažin in Brodnik, 2007).
Leta 1972 je bilo tudi izdano prvo gradivo, namenjeno učiteljem, leta 1974 pa še učbenik,
namenjen učencem. Pouk je v takratnem času potekal predvsem teoretično zaradi pomanjkanja
ustrezne strojne opreme. Poudarek je bil predvsem na učenju različnih algoritmov in
programskih jezikov, kot sta Fortran in Pascal. V šolskem letu 1980/81 je prišlo do prenove
šolskega sistema in ustanovitve prvih srednjih računalniških šol (Tomažin in Brodnik, 2007).
Pomemben mejnik pri razvoju računalništva v Sloveniji je računalništvo doživelo s prenovo
učnega načrta za srednje šole leta 1995, ko postane informatika obvezni del učnega načrta. V
prenovljenem učnem načrtu je bilo računalniškim vsebinam namenjenih od 20 do 70 ur, pri
čemer je bilo kot del obveznosti predmeta potrebno izdelati tudi daljšo seminarsko nalogo z
enim izmed sodobnih urejevalnikov besedil. Zadnjo vsebinsko in metodološko spremembo je
učni načrt doživel s kurikularno prenovo v letih 1997/98 (Snovalci digitalne prihodnosti ali le
uporabniki?, 2018).
Z uvedbo devetletke je računalništvo postalo izbirni predmet, ki ga lahko učenci izberejo v tretji
triadi. Tako imajo učenci v 7. razredu možnost izbrati predmet urejanje besedil, v 8. razredu
multimedija in v 9. razredu računalniška omrežja. Pouk računalništva je opredeljen tako, da se
spoznavanje in razumevanje osnovnih pojmov prepletata z metodami neposrednega dela z
računalniki. To pa učencem, ki obiskujejo izbirni predmet računalništvo, omogoča pridobitev
temeljnih znanj računalniško-informacijske pismenosti (Snovalci digitalne prihodnosti ali le
uporabniki?, 2018).
Naslednji pomemben mejnik pri razvoju računalništva v Sloveniji je bil leta 2002, ko je
Republiška maturitetna komisija sprejela sklep, da je predmet informatika potrebno uvrstiti med
izbirne predmete mature. Informatika se je kot izbirni predmet prvič izvajala na maturi leta
2007 (Snovalci digitalne prihodnosti ali le uporabniki?, 2018).
Zadnja večja sprememba na področju računalniškega izobraževanja se je zgodila leta 2013, ko
je prišlo do uvedbe neobveznega izbirnega predmeta računalništvo v 2. triado osnovne šole.
Neobvezni izbirni predmet računalništvo se je začel prvič izvajati v šolskem letu 2014/15 v 4.
razredu osnovne šole (Snovalci digitalne prihodnosti ali le uporabniki?, 2018).
Delovna skupina je izvedla tudi podrobnejšo analizo trenutnega stanja v osnovnih šolah in
splošnih gimnazijah. Ugotovili so, da sta razvoj digitalnih kompetenc in smiselna uporaba IKT
vključena v večino učnih načrtov osnovne šole in gimnazij, pri čemer pa učenci in dijaki
izkazujejo digitalne kompetence le na najosnovnejši ravni. Zaradi tega je začela delovna
skupina RINOS oblikovati argumente in predloge, ki bi računalništvo povzdignili, da bi
računalništvo postalo del obveznega kurikula. Pri delovni skupini izpostavljajo predvsem
pomembnost razvoja računalniškega mišljenja, ki velja za eno temeljnih kompetenc 21. stoletja
(Snovalci digitalne prihodnosti ali le uporabniki?, 2018).
Opažamo, da v Sloveniji poskušamo stanje na področju računalniškega izobraževanja
izboljšati. Ugotovitve glede trenutnega stanja računalniškega izobraževanja v Sloveniji lahko
povzamemo z naslednjimi tremi ugotovitvami:
-
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V Sloveniji v obveznem delu splošnega izobraževanja obstaja samo eno leto poučevanja
RIN v gimnaziji, ki ima sicer precej odprt učni načrt. Posledica je pogosto zgolj
opismenjevanje in poučevanje rabe tehnologije (Snovalci digitalne prihodnosti ali le
uporabniki?, 2018).
V državah, ki so že izvedle reformo RIN, so hkrati sistematično nadgradile sistem
izobraževanja in nadaljnjega strokovnega usposabljanja učiteljev RIN (Snovalci
digitalne prihodnosti ali le uporabniki?, 2018).

Skladno z ugotovitvami, ki jih navaja delovna skupina, navajajo tudi štiri predloge za
premostitev obstoječega stanja med znanjem osnovno- in srednješolcev v Sloveniji in v svetu:
-

Uvesti temeljne vsebine RIN v kurikul vrtcev ter učne načrte za osnovne in srednje
šole ter pri tem razvijati zavedanje vzajemnega vpliva med tehnologijo in družbo
(Snovalci digitalne prihodnosti ali le uporabniki?, 2018).
Zagotoviti celovito preverjanje opismenjevanja in uporabe tehnologij v okviru vseh
predmetov skladno z obstoječimi učnimi načrti (Snovalci digitalne prihodnosti ali le
uporabniki?, 2018).
Postaviti učinkovit sistem za kakovostno izobraževanje in nadaljnje strokovno
usposabljanje vzgojiteljev in učiteljev na področju RIN (Snovalci digitalne prihodnosti
ali le uporabniki?, 2018).
Vzpostaviti sistema odprtega izobraževanja, ki omogoča vključevanje deležnikov v
oblikovanje vizije, ter zagotavljanje in spremljanje kakovosti poučevanja RIN (Snovalci
digitalne prihodnosti ali le uporabniki?, 2018).

Na podlagi ugotovitev ter obsežnega in vsebinsko polnega dokumenta delovne skupine lahko
opazimo, da se računalniško izobraževanje v Sloveniji premika v pravo smer, pri čemer je
žalostno, da smo kljub kakovostnemu izobraževalnemu sistemu v Sloveniji na področju
računalniškega izobraževanja v zaostanku v primerjavi z drugimi Evropskimi državami, kar je
razvidno iz kurikularnih vsebin, ki jih najdemo v kurikulih Anglije, Nove Zelandije idr.
2.2.2

ACM K-12 kurikulum za računalništvo

Naraščanje pomembnosti računalništva občutimo vsakodnevno na skoraj vsakem koraku.
Javnost vedno bolj poudarja pomembnost izobraževanja na področju računalništva in
računalniškega opismenjevanja. Tako je za večino staršev eden izmed najpomembnejših
dejavnikov pri vpisovanju otrok v osnovno šolo prav to, da šola učencem ponuja praktična
znanja, ki jim bodo pomagala pri nadaljnjem izobraževanju in nasploh v življenju. Mednje
sodijo predmeti s področja računalništva. Številni so celo prepričani, da bi morali računalništvu
pripisati pomembnost, ki bi bila enakovredna branju, pisanju ali matematiki. Pomembno je
zavedanje, da je izobraževanje tisto, ki bo učencem predalo znanja, ki jih bodo potrebovali v
življenju. Znanje s področja osnovnošolskega računalništva in z njim povezano računalniško
opismenjevanje bodo vsi učenci skoraj zagotovo potrebovali na svoji karierni poti, saj danes
računalništvo ni prisotno le na področjih, povezanih z znanostjo, tehnologijo in matematiko,
temveč je znanje iz računalništva potrebno na skoraj vsakem delovnem mestu.
Zahteve javnosti v zvezi z računalništvom pa se v večini držav ne skladajo z izvajanjem
računalniškega izobraževanja. Prav to je tudi razlog za izdelavo K-12 Computer Science
Framework, ki je v osnovi namenjen informiranju izobraževalnih ustanov o standardih, ki jih
mora vključevati kurikulum iz računalništva, o profesionalnem razvoju posameznika ter o
različnih možnih izvedbah poučevanja računalniških vsebin (K-12 Computer Science
Framework Steering Committee, 2016).
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Razvoj K-12 Computer Science Framework je nastal kot odgovor na potrebe skupnosti. Pri
razvoju K-12 je sodelovalo sedemindvajset piscev s petindvajsetimi svetovalci. Nadvse
pomemben pa je podatek, da je K-12 pregledalo več sto učiteljev, raziskovalcev in
visokošolskih profesorjev, zaradi česar lahko z gotovostjo trdimo o smiselnosti in pomembnosti
vseh vsebin v K-12 (K-12 Computer Science Framework Steering Committee, 2016).
K-12 računalništvo skozi množico konceptov pojasnjuje, kaj naj bi učenci znali, in množico
praks, kaj naj bi učenci delali. Glavni koncepti v K-12 tako predstavljajo glavna področja iz
računalništva, med katera so po K-12 uvrščeni računalniški sistemi (angl. Computing Systems),
računalniška omrežja in internet (angl. Networks and the Internet), podatki in analiza podatkov
(angl. Data and Analysis), algoritmi in programiranje (angl. Algorithms and Programming) ter
družbeni in drugi vplivi računalništva (angl. Impacts of Computing). Za razliko od konceptov
pa glavne računalniške prakse predstavlja obnašanje računalniško pismenih učencev pri
usvajanju konceptov iz računalništva. Tako med glavne računalniške prakse v K-12 uvrščajo
spodbujanje inkluzivnosti v računalniški družbi (angl. Fostering an Inclusive Computing
Culture), sodelovanje pri računalništvu (angl. Collaborating Around Computing),
prepoznavanje in definiranje računalniških problemov (angl. Recognizing and Defining
Computational Problems), razvoj in uporaba abstraktnega razmišljanja (angl. Developing and
Using Abstractions), ustvarjanje računalniških izdelkov (angl. Creating Computational
Artifacts), testiranje in izboljšanje računalniških izdelkov (angl. Testing and Refining
Computational Artifacts) ter komuniciranje o računalništvu (angl. Communicating About
Computing).
2.2.2.1 Računalniške prakse v K-12
Sedem temeljnih računalniških praks opisuje vedenje in načine razmišljanja, ki jih računalniško
pismeni učenci uporabljajo, da se vključijo v današnji računalniški svet. Računalniške prakse
se med seboj povezujejo in dopolnjujejo. Gre za cikličen proces, ki se začne z zmožnostjo
prepoznavanja različnih uporabnikov in vrednotenja perspektiv drugih, zaključi pa s
sporočanjem rezultatov širšemu občinstvu.

Slika 6: Cikličnost računalniških praks
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Temelj vseh računalniških praks je računalniško mišljenje (angl. Computational Thinking).
Računalniško mišljenje predstavlja središče vseh računalniških praks in je natančneje opisano
v računalniških praksah 3–6. Ostale prakse, torej prakse 1, 2 in 7, so prakse, ki dopolnjujejo
računalniško mišljenje. Zaradi pomembnosti računalniških praks pri razvijanju računalniškega
mišljenja jih opišimo natančneje (K-12 Computer Science Framework Steering Committee,
2016).
2.2.2.1.1 Spodbujanje inkluzivnosti v računalniški družbi
Izgradnja inkluzivne in raznolike računalniške kulture zahteva strategije, ki omogočajo
vključevanje strategij ljudi različnega spola, različne etične pripadnosti in sposobnosti.
Vključevanje teh perspektiv zajema razumevanje osebnih, etičnih, socialnih, ekonomskih in
kulturnih značilnosti, s katerimi posamezniki delujejo. Upoštevanje potreb s strani različnih
uporabnikov je ključno pri oblikovanju inkluzivnih računalniških izdelkov.
K-12 kurikul tako predvideva, da naj bi učenci v obdobju osnovno- in srednješolskega
izobraževanja dosegli naslednje učne cilje, povezane z opisano računalniško prakso:
-

Učenci so sposobni pri razvoju in oblikovanju računalniških izdelkov poleg lastnih
pogledov v procesu izdelave sprejeti in vključiti tudi poglede in razmišljanja drugih.
Učenci so sposobni obravnavati potrebe končnih uporabnikov skozi celoten proces
oblikovanja z namenom izdelati računalniške izdelke s široko dostopnostjo in
uporabnostjo.
Učenci so sposobni zagovarjati svoja stališča ter stališča drugih skozi celoten proces
oblikovanja končnih izdelkov (K-12 Computer Science Framework Steering
Committee, 2016).

2.2.2.1.2 Sodelovanje pri računalništvu
Sodelovalno računalništvo je proces, pri katerem računalniške naloge učenci rešujejo v parih
ali skupinah. Takšen način dela vključuje komuniciranje med učenci in izmenjavo mnenj, kar
ima lahko ob učinkovitem sodelovanju za posledico boljše rezultate, kot jih prinaša samostojno
delo. Poleg tega sodelovanje od posameznika zahteva tudi zmožnost sprejemanja in zavzemanja
perspektiv drugih, sprejemanja idej drugih, ki so drugačna od njegovih, ter zmožnost
sprejemanja posameznikov z različnimi osebnostnimi značilnostmi. Takšen način dela učencem
predstavlja več kot zgolj sodelovanje. Ponuja jim zmožnost razvoja osebnostnih značilnosti za
lažje preživetje v svetu, polnem prilagajanja in sprejemanja drugačnosti.
K-12 kurikul tako predvideva, da naj bi učenci v obdobju osnovno- in srednješolskega
izobraževanja dosegli naslednje učne cilje, povezane z opisano računalniško prakso:
-
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Učenci znotraj skupine so sposobni razviti pozitivne delovne odnose z ostalimi člani
skupine, ki imajo drugačne poglede, spretnosti in osebnost.
Učenci znotraj skupine so sposobni ustvariti skupne norme, pričakovanja in pravično
delovno obremenitev, kar vpliva na povečanje učinkovitosti in uspešnosti dela znotraj
skupine.
Učenci znotraj skupine so sposobni podati konstruktivne povratne informacije ostalim
članom znotraj skupine ali drugim skupinam.
Učenci znotraj skupine so sposobni oceniti in izbrati tista tehnološka orodja, ki jih bodo
uporabili pri izvedbi skupnega projekta (K-12 Computer Science Framework Steering
Committee, 2016).
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2.2.2.1.3 Prepoznavanje in definiranje računalniških problemov
Sposobnost posameznika prepoznati ustrezno priložnost za uporabo računalniških znanj je
sposobnost, ki se razvija dalj časa in je ključnega pomena pri usvajanju računalniških znanj.
Reševanje problemov z uporabo računalniških pristopov zahteva prvotno definiranje problema,
razčlenitev problema na manjše podprobleme ter zmožnost evalvacije teh podproblemov, da bi
ugotovili ustreznost rešitve, pridobljene z uporabljenim računalniškim pristopom. Slednje se,
kot smo predhodno povedali, povezuje s samim računalniškim mišljenjem in kot je iz same
definicije opisanega pristopa razvidno, najdemo v njej povezave z nekaterimi koncepti
računalniškega mišljenja, kot sta dekompozicija in evalvacija.
K-12 kurikul tako predvideva, da naj bi učenci v obdobju osnovno- in srednješolskega
izobraževanja dosegli naslednje učne cilje, povezane z opisano računalniško prakso:
-

Učenci so sposobni prepoznati kompleksne probleme iz vsakdanjega življenja, ki jih
lahko rešimo z uporabo ustreznega računalniškega pristopa.
Učenci so sposobni kompleksen problem iz vsakdanjega življenja razčleniti na
podprobleme, z reševanjem katerih rešimo razčlenjeni problem.
Učenci so sposobni ovrednotiti ustreznost in izvedljivost reševanja problema z uporabo
računalniških pristopov (K-12 Computer Science Framework Steering Committee,
2016).

2.2.2.1.4 Razvoj in uporaba abstraktnega razmišljanja
Razvijanje abstraktnega razmišljanja je pogojeno z zmožnostjo prepoznavanja vzorcev in
skupnih lastnosti iz konkretnih problemov z namenom oblikovanja posplošitev. Uporaba
posplošenih rešitev je namenjena predvsem zmanjšanju kompleksnosti novih podobnih
problemov. Tako kot predhodno opisana računalniška praksa je tudi slednja močno povezana z
računalniškim mišljenjem, natančneje s konceptoma računalniškega mišljenja, abstraktnega
razmišljanja in posploševanjem.
K-12 kurikul tako predvideva, da naj bi učenci v obdobju osnovno- in srednješolskega
izobraževanja dosegli naslednje učne cilje, povezane z opisano računalniško prakso:
-

Učenci so sposobni izluščiti skupne značilnosti iz množice med seboj povezanih
problemov.
Učenci so sposobni ovrednotiti obstoječe tehnološke funkcionalnosti in jih ponovno
uporabiti pri reševanju novih problemov.
Učenci so sposobni izdelati nove posplošene module ter interakcijski vmesnik za
zmanjšanje kompleksnosti uporabe.
Učenci so sposobni na osnovi nekega pojava, vzorca ali procesa prepoznati in
ovrednotiti možne izide (K-12 Computer Science Framework Steering Committee,
2016).

2.2.2.1.5 Ustvarjanje računalniških izdelkov
Proces izdelovanja računalniških izdelkov zajema tako ustvarjalno izražanje kot tudi
raziskovanje idej za ustvarjanje prototipov in reševanje računalniških problemov. Učenci
izdelujejo računalniške izdelke, ki so pomembni zanje ali za širšo skupnost. Izdelovanje
računalniških izdelkov poteka na dva načina, in sicer z združevanjem in preoblikovanjem
obstoječih izdelkov ter z razvijanjem novih. Primeri računalniških izdelkov so različni
programi, simulacije, vizualizacije, animacije, robotski sistemi in aplikacije.
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K-12 kurikul tako predvideva, da naj bi učenci v obdobju osnovno- in srednješolskega
izobraževanja dosegli naslednje učne cilje, povezane z opisano računalniško prakso:
-

Učenci so sposobni narediti načrt izdelave računalniških izdelkov z uporabo cikličnega
procesa, ki vključuje refleksijo in modifikacijo načrta z upoštevanjem ključnih
značilnosti, časovnih omejitev ter pričakovanj uporabnikov.
Učenci so sposobni izdelati računalniške izdelke s praktičnim namenom ali za reševanje
družbenih vprašanj.
Učenci so sposobni preoblikovati obstoječe računalniške izdelke z namenom, da jih
izboljšajo (K-12 Computer Science Framework Steering Committee, 2016).

2.2.2.1.6 Preizkušanje in izboljšanje računalniških izdelkov
Preizkušanje in izboljšanje cikličen proces, namenjen izboljšanju že izdelanih računalniških
izdelkov. Omenjeni proces je sestavljen dveh korakov, in sicer razhroščevanja (prepoznavanja
in odpravljanja napak v programu) in primerjanja dejanskih rezultatov s prehodno predvidenimi
rezultati razhroščevanja. Od učencev se pričakuje tudi odzivanje glede na spreminjajoče
potrebe in pričakovanja uporabnikov končnih računalniških izdelkov.
K-12 kurikul tako predvideva, da naj bi učenci v obdobju osnovno- in srednješolskega
izobraževanja dosegli naslednje učne cilje, povezane z opisano računalniško prakso:
-

Učenci so sposobni sistematično testirati računalniške izdelke s testnimi primeri, ki
upoštevajo vse možne scenarije uporabe teh izdelkov s strani končnih uporabnikov.
Učenci so sposobni s sistematičnim pristopom prepoznati in odpraviti napake v
računalniških izdelkih.
Učenci so sposobni večkratno ovrednotiti in izboljšati računalniške izdelke z namenom
izboljšati zmogljivost, zanesljivost, uporabnost in dostopnost (K-12 Computer Science
Framework Steering Committee, 2016).

2.2.2.1.7 Komuniciranje o računalništvu
Sposobnost komuniciranja vključuje osebno izražanje ter izmenjavo idej z drugimi. V
računalništvu učenci komunicirajo z raznoliko publiko o uporabnosti in vplivih računalništva.
Učenci se morajo pri tem naučiti podati lastno mnenje prek različnih vrst medijev ter biti
sposobni dokumentirati svoje delo. V procesu komuniciranja se morajo zavedati ustreznosti
jezikovnega izražanja, ki mora biti v skladu s ciljno publiko, s katero komunicirajo.
K-12 kurikul tako predvideva, da naj bi učenci v obdobju osnovno- in srednješolskega
izobraževanja dosegli naslednje učne cilje, povezane z opisano računalniško prakso:
-
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Učenci so sposobni izbrati, urediti in obrazložiti velike podatkovne zbirke, pridobljene
iz različnih virov.
Učenci so sposobni opisati, zagovarjati in dokumentirati računalniške procese in rešitve
z uporabo ustrezne terminologije skladno ciljni publiki.
Učenci so sposobni svoje misli izražati jasno, odgovorno in z upoštevanjem
posameznikove intelektualne lastnine (K-12 Computer Science Framework Steering
Committee, 2016).
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2.2.2.2 Računalniški koncepti v K-12
Kot smo že omenili, računalniški koncepti v K-12 predstavljajo najpomembnejše vsebinske
sklope s področja računalništva. Ključni računalniški koncepti so razdeljeni na več
podkonceptov, ki natančneje konkretizirajo glavne vsebine znotraj krovnega koncepta. Vsi
računalniški koncepti, ki jih predvideva K-12 kurikulum, so že bili našteti v poglavju 4.2, zato
jih v naslednjih nekaj podpoglavjih opišemo natančneje (K-12 Computer Science Framework
Steering Committee, 2016).
2.2.2.2.1 Računalniški sistemi
Ljudje smo danes v stalni interakciji s širokim naborom najrazličnejših računalniških naprav,
ki ves čas zbirajo, shranjujejo in analizirajo podatke ter se na podlagi izvedenih analiz odzivajo
na različne načine, ki so lahko za uporabnika naprave bodisi pozitivni bodisi negativni. Pri tem
strojna in programska oprema skupaj tvorita računalniški sistem, ki je sposoben procesiranja
informacij v digitalni obliki. Razumevanje tako strojne kot tudi programske opreme računalnika
je uporabno pri prepoznavanju težav računalniškega sistema.
Koncept računalniški sistemi je razdeljen na več podkonceptov. To so računalniške naprave,
strojna in programska oprema in odpravljanje težav.
Računalniške naprave: Velika večina elektronskih naprav v današnjem svetu vsebuje različne
računalniške komponente, ki predstavljajo del vsakodnevnega življenja. Iz tega izhaja
pomembnost učenja učencev o značilnostih naprav, s katerimi se najpogosteje srečujemo, da
jih bi bolje razumeli in jih znali pravilno uporabljati.
Strojna in programska oprema: Računalniški sistemi so sestavljeni iz strojne in programske
opreme, ki skrbi za komuniciranje in procesiranje informacij v digitalni obliki. Učenci se v
skladu s tem naučijo, kako računalniški sistemi uporabljajo tako strojno in programsko opremo
za predstavitev in procesiranje informacij. Učenci se na višjih stopnjah izobraževanja
natančneje seznanijo globljim razumevanjem interakcij med strojno in programsko opremo na
različnih nivojih računalniškega sistema.
Odpravljanje težav: Nepravilno delovanje računalniških naprav je razlog, ki zahteva
odpravljanje teh težav z uporabo ustreznih strategij. Učenci se prvotno seznanijo, da je v
procesu reševanja problema oz. odpravljanja težav prvi korak k rešitvi prepoznavanje problema.
V višjih razredih se učenci seznanijo s pristopom sistematičnega reševanja problemov ter
različnih pristopov k oblikovanju lastnih strategij za odpravljanje težav, ki izhajajo iz
predhodnega pridobljenega poglobljenega razumevanja delovanja računalniških sistemov (K12 Computer Science Framework Steering Committee, 2016).
2.2.2.2.2 Računalniška omrežja in internet
Delovanje računalniških naprav najpogosteje ni omejeno zgolj na eno napravo, ampak na
množico naprav, ki se med seboj povezujejo. Omrežje je tisto, ki omogoča povezovanje naprav
med seboj in posledično izmenjavo informacij in virov. Omrežja tako zagotavljajo večjo
povezljivost računalniškega sveta z zagotavljanjem hitre ter varne komunikacije med
napravami, povezanimi v omrežje.
Koncept računalniških omrežij in interneta je razdeljen na podkoncepta, ki ga bolj jasno
vsebinsko opredelijo. To sta omrežna komunikacija in organiziranost ter kibernetska varnost.
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Omrežna komunikacija in organiziranost: Računalniške naprave med seboj komunicirajo in
izmenjujejo podatke prek omrežij. Učenci najprej spoznajo, da se naprave, ki jih uporabljajo
(npr. mobilni telefon), prek omrežja povezujejo z ostalimi napravami, ki so povezane v omrežje.
V višjih razredih pridobijo globlje razumevanje delovanja omrežij, natančneje, kako poteka
prenos podatkov po omrežju.
Kibernetska varnost: Prenos informacij po spletu zahteva določeno stopnjo varnosti, ki jo je
potrebno zagotoviti. Učenci se najprej spoznajo s pomembnostjo varovanja osebnih podatkov
na spletu. V višjih razredih se seznanijo tudi s kompleksnejšimi načini varovanja osebnih
podatkov pri prenosu podatkov po omrežju (K-12 Computer Science Framework Steering
Committee, 2016).
2.2.2.2.3 Podatki in analiza podatkov
Računalniški sistemi so v osnovi namenjeni procesiranju podatkov. Z naraščanjem količine
podatkov se povečuje tudi pomembnost naraščanja efektivnosti in hitrosti procesiranja teh
podatkov. Zbiranje in shranjevanje najrazličnejših podatkov je namenjeno izvajanju
poglobljenih analiz na teh podatkih z namenom bolje razumeti svet in oblikovati modele za
oblikovanje različnih napovedi.
Koncept podatki in analiza podatkov je razdeljen na več podkonceptov, ki ga natančneje
vsebinsko opredelijo. To so zbiranje podatkov, shranjevanje podatkov, vizualizacija in
preoblikovanje podatkov ter sklepanje in modeliranje.
Zbiranje podatkov: Podatki se zbirajo na različne načine. V procesu zbiranja podatkov
uporabljamo tako računalniška kot tudi neračunalniška orodja in procese. Učenci se najprej
spoznajo z načini zbiranja in uporabe podatkov. V višjih razredih se seznanijo z učinki zbiranja
podatkov pri uporabi računalniških in avtomatiziranih orodij.
Shranjevanje podatkov: Osrednja funkcija računalnikov je zmožnost shranjevanja ogromnih
količin podatkov, do katerih lahko kadarkoli dostopamo. Učenci najprej spoznajo, kako
računalnik shranjuje podatke. V višjih razredih učenci spoznajo načine vrednotenja različnih
metod za shranjevanje podatkov.
Vizualizacija in preoblikovanje podatkov: Podatke, ki jih zbiramo in shranjujemo na
računalniku, preoblikujemo s procesi zbiranja, predstavitve podatkov in izvajanja analize na
zbranih podatkih. Učenci spoznajo načine preoblikovanja podatkov, s pomočjo katerih
zmanjšamo kompleksnost zbranih podatkov. V višjih razredih učenci spoznajo naprednejše
načine preoblikovanja podatkov, namenjene odrivanju uporabnih vzorcev v zbranih podatkih.
Sklepanje in modeliranje: Tako v računalništvu kot v številnih drugih znanstvenih disciplinah
je proces zbiranja podatkov pomemben za oblikovanje različnih teorij in napovedi. Učenci
najprej spoznajo načine uporabe podatkov za oblikovanje preprostih napovedi. V višjih razredih
učenci spoznajo načine uporabe modelov in simulacij za testiranje teorij in razumevanje vpliva
kompleksnejših in večjih podatkovnih zbirk na predhodno oblikovanje napovedi (K-12
Computer Science Framework Steering Committee, 2016).
2.2.2.2.4 Algoritmi in programiranje
Algoritem je zaporedje korakov, namenjen reševanju določene naloge. Algoritme kodiramo v
program oz. programsko kodo, ki predstavlja navodila, namenjena računalniškemu sistemu.
Algoritmi in programiranje kontrolirajo računalniške sisteme, spodbujajo nove načine
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komuniciranja med ljudmi in rešujejo zanimive probleme. Celoten proces izdelave učinkovitih
programov vključuje odločanje o ključnih podatkih, njihovem procesiranju in shranjevanju,
preoblikovanje problema na več manjših podproblemov, rekombinacija obstoječih rešitev in
analiziranje vseh rešitev problema.
Koncept algoritmi in programiranje je razdeljen na več podkonceptov, ki ga natančneje
vsebinsko opredelijo. To so algoritmi, spremenljivke, krmiljenje, modularnost in razvoj
programov.
Algoritmi: Algoritmi so oblikovani tako, da jih lahko izvede tako človek kot tudi računalnik.
Učenci se najprej spoznajo z različnimi algoritmi iz vsakdanjega življenja, pri čemer so
algoritmi, o katerih se učijo, težavnostno prilagojeni njihovi starosti. V višjih razredih se učenci
učijo o samostojnem oblikovanju, združevanju, dekompoziciji in evalvaciji algoritmov.
Spremenljivke: V svetu programiranja ne obstaja računalniški program, ki za svoje delovanje
ne bi potreboval spremenljivk. Lahko rečemo, da računalniški programi za shranjevanje in
obdelavo podatkov uporabljajo spremenljivke. Učenci najprej spoznajo, da lahko različne tipe
podatkov, kot so na primer slike, besedilo, številke, uporabimo na različne načine. V višjih
razredih učenci natančneje spoznajo pojem spremenljivke ter različne načine organiziranja
velikih zbirk podatkov v podatkovne strukture z naraščajočo kompleksnostjo.
Krmiljenje: Krmilne oz. kontrolne strukture definirajo vrstni red, v katerem se bodo izvedla
navodila, definirana znotraj algoritma ali programa. Učenci najprej spoznajo princip
zaporednosti izvajanja ukazov in najosnovnejše krmilne strukture, kot so na primer pogojni
stavki. V višjih razredih učenci svoje znanje in razumevanje nadgradijo s kompleksnejšimi
krmilnimi strukturami, ki omogočajo izdelavo zahtevnejših algoritmov ali programov.
Modularnost: Modularnost vključuje razčlenjevanje problema na več manjših podproblemov
in združevanje preprostih problemov v nek kompleksnejši problem. Učenci najprej spoznajo,
da lahko algoritme ali programe oblikujemo z razčlenjevanjem problemov v manjše
podprobleme ter z združevanjem rešitev podproblemov za pridobitev rešitve glavnega
problema. V višjih razredih se učenci natančneje seznanijo z načini prepoznavanja vzorcev z
namenom pridobiti splošne rešitve uporabne pri reševanju podobnih problemov.
Razvoj programov: Izdelava programov je trajajoči proces, ki se najpogosteje ponavlja toliko
časa, dokler razvijalec programa ni zadovoljen s končnim izdelkom. Učenci se tako najprej
spoznajo z razlogi, zaradi katerih ljudje sploh izdelujejo programe. V višjih razredih učenci
spoznajo kompromise, ki jih morajo sprejeti razvijalci pri oblikovanju programov, povezane z
učinkovitostjo delovanja, omejitvami uporabnikov pri uporabi in družbeno etiko (K-12
Computer Science Framework Steering Committee, 2016).
2.2.2.2.5 Družbeni in drugi vplivi računalništva
Razvoj in popularizacija računalništva s seboj nosita tako pozitivne kot negativne posledice na
lokalni, nacionalni ter celo globalni ravni. Posamezniki in skupnost s svojim obnašanjem ter
kulturnimi in socialnimi interakcijami vplivajo na računalništvo. Velja pa tudi obratno, torej da
je računalništvo tisto, ki vpliva na nove kulturne prakse. Informiran in odgovoren posameznik
mora razumeti socialne posledice digitalnega sveta, v katerega uvrščamo pravičnost in
dostopnost do računalnika.
Koncept družbeni in drugi vplivi računalništva je razdeljen na več podkonceptov, ki ga
natančneje vsebinsko opredelijo. To so kultura, družbene interakcije in varnost, zakonodaja in
etika.
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Kultura: Računalništvo ima vpliv na kulturo, torej na prepričanja, jezik, odnose, tehnologijo
in institucije. Kultura pa je tista, ki izoblikuje, kako ljudje med seboj sodelujejo in dostopajo
do računalništva kot discipline. Učenci najprej spoznajo prednosti in slabosti, ki jih s seboj
prinaša računalništvo. V višjih razredih se seznanijo s potencialnimi vplivi računalništva na
globalno družbo.
Družbene interakcije: Računalništvo podpira nove načine povezovanja ljudi med seboj,
izmenjave informacij ter izražanja novih idej. Učenci se naučijo, da računalništvo povezuje
ljudi med seboj ter omogoča medosebno komunikacijo. V višjih razredih učenci spoznajo, kako
družbena narava računalništva vpliva na institucije z različnih področij.
Varnost, zakonodaja in etika: Pravni in etični vidiki uporabe računalniških naprav vplivajo
na varnost posameznikov. Učenci najprej spoznajo temelje digitalnega državljanstva ter
ustrezne načine uporabe digitalnih medijev. V višjih razredih spoznajo pravna in etična
vprašanja, ki vplivajo na oblikovanje računalniške prakse (K-12 Computer Science Framework
Steering Committee, 2016).

2.3 Gibanja za popularizacijo računalništva
V preteklih letih je na področju računalniškega izobraževanja ena najpomembnejših tem
omogočiti izobraževanje vsem učencem od začetka osnovne šole do konca srednje šole, torej
skladno z ACM K-12 kurikulom. S tem namenom so se izoblikovala številna gibanja, ki
poudarjajo pomembnost izobraževanja na področju računalništva ter nujnost vpeljave
kurikularnih sprememb, ki bi omogočile vsakemu osnovnošolskemu otroku možnost odkriti
računalništvo na kreativen način, kot je pisanje računalniških programov v programskem okolju
Scratch. Še več, vsakemu srednješolcu bi v okviru računalniškega izobraževanja bilo potrebno
omogočiti pridobitev znanja s področja programiranja. Ena izmed možnosti je, da
programiranje vpeljemo preko t. i. fizičnega računalništva, z uporabo mikrokontrolerjev.
Znanja iz programiranja lahko uporabimo tudi pri oblikovanju spletnih strani ipd. Kot odgovor
na težave s področja računalniškega izobraževanja sta se oblikovali dve gibanji, ki sta odigrali
pomembno vlogo pri popularizaciji računalništva ter pri prenovi kurikula za računalništvo. To
sta »Shut down or Restart« ter »Computing for All«. S svojim delovanjem sta pustili močan
pečat pri preoblikovanju kurikularnih vsebin iz računalništva, saj so glede na težave in predloge
obstoječega kurikularnega sistema, ki jih navajata obe gibanji, številne države v svoj šolski
kurikul že vpeljale računalništvo kot del obveznega izobraževanja skladno s predlogi ACM K12 kurikula. Nekatere izmed prvih držav, ki so začele s kurikularno prenovo, so Avstralija,
Anglija, Estonija, Finska, Nova Zelandija, Norveška, Švedska, Južna Koreja, Poljska, Združene
države Amerike, ki so jim sledile še številne druge (Heintz, Mannila in Färnqvist, 2016).
2.3.1

Shut down or Restart

»Shut down or Restart« je gibanje za razvoj in vpeljavo računalništva kot del obveznega
izobraževanja, ki temelji na osnovi K-12 kurikuluma. Gibanje se je izoblikovalo v Veliki
Britaniji pod okriljem The Royal Society leta 2010, na osnovi katerega je bilo napisano poročilo
»Shut down or restart? The way forward for computing in UK schools«. Poročilo vsebuje
podrobno analizo takratnega stanja izobraževanja na področju računalništva v Veliki Britaniji
ter izpostavi možne predloge, ki bi pripomogli k izboljšanju. Osnovna ideja »Shut down or
Restart« ni bilo izoblikovanje kurikula za računalništvo, temveč jasen opis težav s uporabnimi
priporočili, ki bi omogočile preoblikovanje obstoječega kurikula in s tem vpeljavo
računalništva kot del obveznega izobraževanja (The Royal Society, 2012).
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Glavno vprašanje, na katerega je bilo potrebno v okviru raziskave odgovoriti, je, ali bi bilo
potrebno računalništvo v šolah »popolnoma izklopiti« (shut down) ali »ponovno zagnati«
(restart), pri čemer se je izkazalo, da je večina prepričana v preoblikovanje in »ponovni zagon«
računalništva kot dela nacionalnega kurikula. Cilj raziskave je bil, osredotočiti se na težave, s
katerimi se srečuje računalniško izobraževanje, in poiskati načine za izboljšanje. Temelj k
uvedbi izboljšav predstavlja zamenjava nekaterih običajnih vsebin iz računalništva z bolj
kreativnimi, strogimi in izzivalnimi računalniškimi vsebinami, ki bi dosegle vse učence (The
Royal Society, 2012).
Ugotovitve, zapisane v poročilu, pa niso omejene zgolj na področje Velike Britanije, ki je
kurikul za računalništvo uspešno preoblikovala, temveč so širše uporabne. Skladno s tem
poiščimo težave in priporočila, ki so danes aktualna za slovenski izobraževalni sistem, torej
tista, ki bi pripomogla k vpeljavi računalništva kot obvezen predmet v sklopu osnovnošolskega
in srednješolskega izobraževanja.
2.3.1.1 Težave in priporočila »Shut down or Restart«
Kot navajajo v poročilu »Shut down or Restart«, je stanje računalniškega izobraževanja v
številnih šolah nezadovoljivo. Res je, da se je od leta 2012, ko je bilo poročilo napisano, v
Veliki Britaniji izobraževalni sistem na področju računalniškega izobraževanja spremenil, kar
pa žal ne moremo trditi za računalniško izobraževanje v Sloveniji. V luči težav in priporočil,
zapisanih v poročilu, poiščemo tista, ki so danes še vedno aktualna za slovenski izobraževalni
sistem, ter navedemo priporočila, ki so v Veliki Britaniji pripomogla k »ponovnemu zagonu«
računalništva kot ga poznajo danes (The Royal Society, 2012).
Težava, s katero so se srečevali v Veliki Britaniji in s katero se danes zagotovo srečujemo tudi
v Sloveniji, je pomanjkanje usposobljenega kadra za poučevanje računalništva. Še vedno je
predvsem v osnovnih, pa tudi v srednjih šolah veliko učiteljev računalništva, ki za poučevanje
niso primerno usposobljeni, kar pomeni, da jim primanjkuje tehničnih in teoretičnih znanj s
področja računalniškega izobraževanja, kot ga predvideva ACM K-12 kurikul (Tomažin in
Brodnik, 2007). Za poučevanje računalništva bi bilo potrebno na vseh osnovnih in srednjih
šolah zaposliti ljudi, izobražene za poučevanje računalniških vsebin, ki jih predvideva ACM K12 kuriulum, oziroma oblikovati obvezna izobraževanja za učitelje, ki trenutno poučujejo
računalništvo v osnovnih in srednjih šolah, a nimajo ustreznih znanj za poučevanje vsebin, kot
jih predvideva ACM K-12 kurikulum (The Royal Society, 2012).
Dodatno težavo predstavlja miselnost, da je računalništvo nepomemben predmet, katerega
pomembnost ni primerljiva s pomembnostjo predmetov, kot so matematika, slovenščina ali
angleščina. Kot navajajo pri The Royal Society je potrebno spremeniti miselnost ljudi in jim
računalništvo predstaviti kot disciplino, ki bo zelo pomembna na nadaljnji karierni poti večine
učencev. Hkrati učenci skozi računalniške vsebine spoznavajo svet in pridobivajo pomembna
znanja, ki jih združujemo pod pojmom računalniško mišljenje (The Royal Society, 2012).
Ena ključnih težav, ki pogosto onemogoča ustrezno izvedbo pouka računalništva in težavno
vpeljavo vsebin, ki jih predvideva ACM K-12 kurikul, je opremljenost učilnic. Težava, s katero
se srečujejo slovenske šole, je pomanjkanje sredstev za nakup materialov, potrebnih za
kakovostno izvedbo pouka računalništva. Seveda se tudi pri nas tako kot v Veliki Britaniji
pojavljajo med posameznimi šolami velike razlike v opremljenosti, kar najpogosteje izhaja iz
različnih prioritet, ki jih ima vodstvo posamezne šole. Na eni strani imamo šole, ki so naredile
pri opremljenosti korak naprej in v računalniško izobraževanje že vpeljujejo programiranje
mikrokontrolerjev, na drugi strani pa so šole, ki imajo v računalniški učilnici še vedno
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računalnike iz prejšnjega tisočletja, kar posledično učitelju onemogoča kakovostno izvedbo
poučevanja računalniških vsebin. Slaba opremljenost učencem onemogoča enake možnosti za
učenje in pridobivanje računalniških znanj, zato je ključno, da bi ministrstvo, kot se je to
zgodilo v Veliki Britaniji, poskrbelo za opremljenost šol in tako vsem slovenskim učencem
oblikovalo primerno okolje za učenje računalništva (The Royal Society, 2012).
Opozorili smo le na nekatere težave, s katerimi se danes srečuje slovenski izobraževalni sistem.
Skladno s poročilom »Shut down or Restart« in s trenutnim stanjem računalniškega
izobraževanja v Veliki Britaniji izboljšanje na tem področju tudi v Sloveniji ni nemogoče. Bo
pa za dosego tega potrebno še veliko truda, da odgovornim za slabo računalniško izobraževanje
odpremo oči in dosežemo, da računalništvo postane samostojen obvezni izbirni predmet v
osnovni in srednji šoli, kot to predvideva ACM K-12 kurikul. Zgled morajo predstavljati
države, ki so za računalniško izobraževanje naredile korak v pravo smer, pri čemer moramo ves
čas težiti k temu, da bo Slovenija v prihodnosti predstavlja zgled drugim državam.
2.3.2

Gibanje »Računalništvo za vse«

Računalništvo za vse (ang. Computer Science For All) je iniciativa bivšega predsednika
Združenih držav Amerike Baracka Obame, ki se je izoblikovala leta 2016 v ZDA. Osnovni
namen je spodbuditi učence od vrtca do konca srednje šole k učenju vsebin iz računalništva in
jih na ta način opremiti z znanji računalniškega mišljenja, ki jih bodo potrebovali v nadaljnjem
življenju. Osnovni vzrok za gibanje je hitro spreminjanje ekonomije in s tem spreminjanje
pomembnosti računalništva v vsakdanjem življenju. Tako na področju izobraževanja kot tudi
na ekonomskem področju se zavedajo, da računalniško predstavlja novo »osnovno« znanje, ki
je za uspešno delovanje v sodobnem svetu ključnega pomena (Smith, 2016).
Kaj pa pravzaprav je Računalništvo za vse? Računalništvo za vse je osrednji vir posameznikom
in organizacijam, ki jih podrobneje zanima delovanje K-12 računalniškega izobraževanja. Gre
torej za organizacijo, ki skrbi za medsebojno povezovanje šol, financerjev in raziskovalcev,
katerih skupni cilj predstavlja zagotavljanje kakovostnega računalniškega izobraževanja vsem
učencem (CSforALL, 2019).
Naloga gibanja je ustvariti kakovostno računalniško izobraževanje kot del obveznega
izobraževanja vseh učencev od vrtca do konca srednje šole, torej skladno s K-12 kurikulom,
kar bo učencem v pomoč pri prehodih na fakultete ter na celotni poklicni in življenjski poti.
Računalništvo za vse vodi ekipa strokovnjakov, ki imajo znanja s področja računalniškega
izobraževanja, ne zgolj na lokalni, temveč na nacionalni ravni. Strategija delovanja se
osredotoča na oblikovanje platforme, ki bo omogočila povezovanje med seboj različnih
deležnikov, zagotavljala podporo novim razvijajočim iniciativam itd. (CSforALL, 2019).

2.4 Tekmovanja iz računalništva
2.4.1

Tekmovanje ACM iz računalništva in informatike

Tekmovanje ACM iz računalništva in informatike (Tekmovanje ACM iz informatike in
računalništva, 2013) je nastalo z namenom povečati zanimanje za področje računalništva in
informatike. Tekmovanje organizira ACM Slovenija v sodelovanju z Inštitutom Jožeta Štefana,
Fakulteto za računalništvo in informatiko, Pedagoško fakulteto, Fakulteto za matematiko in
fiziko idr.
Celotno tekmovanje je izvedeno v štirih glavnih panogah:
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Tekmovanje v znanju računalništva.
Off-line naloga.
Tekmovanje v izdelavi spletnih aplikacij.
Tekmovanje v izobraževalnih videoposnetkih.

2.4.1.1 Tekmovanje v znanju računalništva
Tekmovanje je v osnovi namenjeno dijakinjam in dijakom, ki jih zanimajo področja iz
računalništva, kot sta programiranje in algoritmi. Tekmovanje v osnovi ne temelji na
tehnikalijah in kodiranju, temveč v ospredje postavlja sposobnost razmišljanja o določenem
algoritmu, ki reši nek zastavljen problem (Tekmovanje ACM iz informatike in računalništva,
2013).
Tekmovanje v znanju računalništva je izvedeno na dveh ravneh: na šolsko in državno
tekmovanje. Šolsko tekmovanje je predtekmovanje, ki je v osnovi namenjeno izboru dijakov in
dijakinj za udeležbo na državnem tekmovanju. Vsaka šola izvede šolsko tekmovanje, na osnovi
katerega določi dijake in dijakinje, ki se bodo udeležili državnega tekmovanja.
Z izvedbo šolskega tekmovanja in izbiro kandidatov, ki bodo šole zastopali na državnem
tekmovanju, sledi druga raven tekmovanja, državno tekmovanje. Državno tekmovanje je
izvedeno v treh težavnostnih skupinah:
-

-

-
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Prva skupina je najlažja. Tekmovanje v prvi skupini od dijakov zahteva minimalno
predznanje iz programiranja. V to skupino pogosto uvrščamo dijake začetnike, ki se
učenja programiranja učijo manj časa. Tekmovalci lahko naloge rešujejo na dva načina,
in sicer na papirju ali na računalniku. Naloge od učencev ne zahtevajo, da rešitev nujno
napišejo v obliki programa, pač pa je lahko postopek izražen tudi v naravnem jeziku ali
psevdokodi. Tekmovalci v okviru tekmovanja rešujejo predvidoma pet nalog, za katere
imajo na voljo tri ure. Izbira programskega jezika, v katerem izdelujejo program, je
poljubna.
Druga skupina velja za nekoliko težjo skupino. Ta od dijakov že zahteva osnovna
znanja iz programiranja. Po priporočilu izvajalcev tekmovanja sem uvrščamo
tekmovalce, ki se programiranja učijo že leto ali dve. Tako kot v prejšnji tekmovalni
skupini lahko učenci naloge rešujejo na listu ali na računalniku, pri čemer je tekmovanje
sestavljeno predvidoma iz petih nalog, za reševanje katerih imajo na voljo tri ure. Izbira
programskega jezika, v katerem izdelujejo program, je poljubna.
Tretja skupina velja za najtežjo tekmovalno skupino, pri kateri se naloge v celoti rešuje
na računalnik. Vsaka naloga od tekmovalca zahteva izdelavo delujočega programa, ki
reši zastavljen problem. Za razliko od prejšnjih dveh skupin, pri katerih poteka
ocenjevanje ročno, v tretji tekmovalni skupini poteka ocenjevanje izdelanih programov
avtomatsko na ocenjevalnem računalniku komisije. Skladno s tem dobi tekmovalec
takoj po oddaji programa povrtano informacijo o delovanju programa, torej, ali je
program uspešno prestal testiranje. Tekmovalec lahko posamezno nalogo odda tudi
večkrat, če so bile prejšnje oddaje neuspešne oz. če meni, da mu je uspelo izdelan
program optimizirati. Od tekmovalcev v tej skupini se pričakuje naprednejša znanja iz
programiranja ter algoritmov. Tako kot v prejšnjih dveh skupinah tudi v tretji skupini
tekmovalci načeloma rešujejo pet nalog, a imajo tekmovalci te skupine za reševanje na
voljo pet ur. Pri izdelovanju programov pa se lahko poslužujejo programskih jezikov
Pascal, C, C++, C#, Java in Python (Tekmovanje ACM iz informatike in računalništva,
2013).
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2.4.1.2 Off-line naloga
Pri off-line nalogi je naloga objavljena vnaprej, in sicer na spletni strani tekmovanja, kjer so
objavljeni tudi testni primeri. Tekmovalci lahko svoje rešitve oddajajo prek spletnega obrazca
na omenjeni spletni strani. Na spletni strani je objavljena tudi tabela z razvrstitvijo tekmovalcev,
ki se sproti avtomatsko osvežuje do tistega trenutka, ko so rešitve sprejete (Tekmovanje ACM
iz informatike in računalništva, 2013).
2.4.1.3 Tekmovanje v izdelavi spletnih aplikacij
Tekmovanje je v osnovi namenjeno dijakinjam in dijakom, ki jih zanima izdelovanje in
oblikovanje enostavnih spletnih aplikacij. Znanja, ki se jih postavlja v ospredje, so znanja iz
spletnih tehnologij, ki jih morajo tekmovalci uporabiti pri reševanju konkretnega primera.
Uporabljene spletne tehnologije so HTML5, skriptni jezik JavaScript, pri čemer je dovoljena
uporaba knjižnice jQuery in CSS (Tekmovanje ACM iz informatike in računalništva, 2013).
Izvedba tekmovanja je organizirana tako, da na tekmovanju vsi tekmovalci prejmejo isto
nalogo, ki jo nato samostojno rešujejo na računalnikih. Cilj vsake naloge je izdelati oz. razviti
spletno aplikacijo, ki bo vizualno in funkcionalno ustrezala dani nalogi. Pri reševanju nalog se
od učencev predvideva poznavanje osnovnih znanj HTML5, JavaScript in CSS. Koristno je, da
imajo učenci tudi nekaj osnovnega znanja iz programiranja. Učenci imajo za reševanje
zastavljene naloge na voljo dve šolski uri, torej devetdeset minut. Predpogoj za ustrezno rešitev
je delovanje aplikacije v spletnem brskalniku Google Chrome ali Mozilla Firefox. Tekmovalci
si pri razvoju aplikacije lahko pomagajo z orodjem Developer tools. Pri reševanju si lahko
pomagajo tudi z spletnim vodičem W3Schools (Tekmovanje ACM iz informatike in
računalništva, 2013).
Končna rešitev je ocenjena v skladu z ocenjevalnim obrazcem oz. kriterijem ocenjevanja. V
procesu ocenjevanja se ocenjevalci osredotočijo na dve glavni področji:
1. Videz oz. izvedba oblikovnega dela naloge:
- skladnost z navodili naloge,
- veljavnost dokumenta HTML,
- veljavnost datoteke CSS.
2. Izvedba dela, ki zahteva znanje skriptnega jezika JavaScript:
- skladnost z navodili naloge,
- delujoča funkcionalnost.
2.4.1.4 Tekmovanje v izobraževalnih videoposnetkih
Cilj tekmovanja v izobraževalnih videoposnetkih je na osnovnih in srednjih šolah, na višjih in
visokih šolah ter fakultetah spodbuditi kakovostno produkcijo izobraževalnih video vsebin.
Skladno s tem je med drugim cilj tudi povečati dostopnost do uporabnih video vsebin ter z
uporabo slednjih dopolniti in nadgraditi klasične oblike poučevanja (Tekmovanje ACM iz
informatike in računalništva, 2013).
V okviru izvedbe tekmovanja je naloga tekmovalcev izdelati kratki izobraževalni film s
področja učnih vsebin na vseh predhodno omenjenih izobraževalnih ustanovah, torej od
osnovne šole do fakultete. Vsebina videoposnetka je lahko s področja naravoslovja, tehničnih,
humanističnih in družboslovnih ved ali uporabnih znanosti.
Tekmovanje je razdeljeno v tri kategorije:
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razlaga ali znanstveni poizkus,
dokumentarni film,
igrani film.

Tekmovanje poteka v treh tekmovalnih skupinah:
-

osnovnošolsko,
srednješolsko,
študentsko.

Tekmovanje ima jasno opredeljen in izdelan kriterij ocenjevanja videoposnetkov:
-

-

2.4.2

Splošni vtis (40 %):
o izvirnost in izbor teme,
o kreativnost, uporabljena pri predstavitvi izbrane teme (utemeljena
uporaba slike, grafike, glasbe ...).
Vsebina (30 %):
o scenarij (potek zgodbe, pripoved),
o sporočilnost (razumevanje obdelane tematike, dodana vrednost).
Tehnična izpopolnjenost (30 %):
o montaža,
o kakovost slike,
o kakovost zvoka.

Tekmovanje Bober

2.4.2.1 Opis tekmovanja Bober
Tekmovanje Bober je mednarodno tekmovanje iz računalniškega mišljenja, namenjeno
osnovnošolcem in srednješolcem (ACM Tekmovanja – Bober, b. d.).
Tekmovanje izvira iz Litve, kjer je bilo prvič organizirano leta 2004. Ustanoviteljica in
začetnica tekmovanja je prof. Valentina Dagiene. Popularizacija tekmovanja Bober je hitro
narasla, saj je leta 2007 v tekmovanju sodelovalo 50 000 tekmovalcev iz šestih držav. Leta 2008
je število tekmovalcev naraslo že na 96 000, leta 2009 pa na 160 000 tekmovalcev, ki so
prihajali iz 11 različnih držav (ACM Tekmovanja – Bober, b. d.).
Slovenija je tekmovanje prvič poskusno izvedla leta 2010. V poskusni vzorec je bilo vključenih
199 udeležencev. Prvo resno tekmovanje je bilo v Sloveniji izvedeno leta 2011, v katerega je
bilo vključenih 3454 tekmovalcev. Udeleženci tekmovanja so lahko sodelovali v treh
tekmovalnih skupinah, oblikovanih glede na starost. Kategorije, v katere so vključeni učenci,
so Bobrček, Mladi bober in Bober. Omeniti je treba, da je leta 2012 na tekmovanju sodelovalo
že več kot pol milijona otrok iz kar enaindvajsetih držav udeleženk, pri čemer so se tekmovanja
prvič udeležili tudi tekmovalci iz neevropskih držav, in sicer iz Japonske, Tajvana in Kanade
(ACM Tekmovanja – Bober, b. d.).
Tekmovanje Bober je torej v zadnjem desetletju doživelo veliko popularizacijo, tesno povezano
s popularizacijo pojma računalniškega mišljenja. Osnovni namen tekmovanja Bober je povečati
zanimanje učencev za področje računalništva, saj je to področje v slovenski izobraževalni
sistem sorazmeroma slabo vključeno in kliče po prenovi kurikuluma iz računalništva. Prav
tekmovanja, kot je tekmovanje Bober, vplivajo na povečanje zanimanja za področje
računalništva slovenskih otrok, kar bi omogočilo vnos sprememb v kurikul in uvedbo
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računalništva kot obveznega predmeta v osnovni in srednji šoli. S tekmovanjem Bober želimo
otrokom približati svet računalništva in jih seznaniti s tem, da računalnik ni le orodje za
komuniciranje, brskanje po spletu, urejanje besedil, poslušanje glasbe in gledanje filmov,
temveč je neizčrpen vir zanimivih logičnih problemov (ACM Tekmovanja – Bober, b. d.).
Celotna izvedba tekmovanja Bober je računalniška, kar pomeni, da učenci naloge rešujejo
preko spletnega sistema. Spletni sistem tekmovalcu ponudi nalogo z možnimi odgovori.
Tekmovalec lahko pri reševanju nalog uporablja svinčnik in list papirja, rešitev naloge pa nato
v obliki izbire odgovora vnese v spletni sistem, ki zabeleži in shrani odgovor. Tekmovanje
Bober je v osnovi razdeljeno v več tekmovalnih skupin, oblikovanih glede na starost učencev.
Omenimo še, da je bilo v letu 2018 v tekmovanje Bober vključenih kar 14 795 otrok od 6.
razreda osnovne šole do 2. letnika srednje šole, katerih rezultate bomo tudi obravnavali v
nadaljevanju magistrskega dela (ACM Tekmovanja – Bober, b.d.).
Ustrezna izvedba tekmovanja pa zahteva tudi ustrezno organizacijo in oblikovanje tekmovalnih
nalog, ki bodo zadostile osnovnemu namenu tekmovanja, torej razvijanju računalniškega
mišljenja pri otrocih skozi reševanje tekmovalnih nalog. Prav v ta namen morajo sestavljalci
nalog upoštevati določena merila, ki jih predvideva dotično tekmovanje. Vsaka naloga, ki je
vključena v tekmovanje Bober, mora zadoščati naslednjim pogojem (Dagiene in Futschek,
2008):
-

biti mora povezana s področjem iz računalništva, informatike ali računalniške
pismenosti,
omogočiti mora pridobitev znanj iz področja, ki ga zajema,
rešljiva mora biti v treh minutah,
glede na težavnost jo lahko hkrati uvrstimo med lahke, srednje težke in težke naloge,
seveda skladno s starostno skupino tekmovalcev, ki nalogo rešujejo,
primerna mora biti vsaj za eno starostno skupino tekmovalcev (bobrček, mladi bober,
bober ali stari bober),
je neodvisna od šolske snovi, predvidene v kurikulu,
je neodvisna od operacijskih sistemov in uporabniških programov, potrebnih za
reševanje naloge,
ima navodila, ki so preprosta in enostavno razumljiva,
obsegati mora največ eno stran,
rešljiva mora biti preko spleta brez potrebe po dodatni strojni ali programski opremi,
ni moralno in/ali etično sporna,
mora biti zabavna, da pritegne tekmovalca k reševanju,
priporočljivo je tudi, da naloga vsebuje slike.

Izdelava nalog poteka na mednarodni ravni. To pomeni, da sestavljalci nalog, namenjenih
tekmovanju Bober, prihajajo iz več svetovnih držav. Sestavljene naloge nato pregledajo
didaktiki računalništva in računalničarji sodelujočih držav in izberejo nabor nalog, ki bi bile
primerne za uporabo na tekmovanju Bober. Delavnica poteka tako, da udeleženci delavnice že
vnaprej pripravijo in podajo predloge primernih tekmovalnih nalog. Predlagane naloge nato
skupaj pregledajo še z ostalimi udeleženci delavnice ter številne naloge tudi preoblikujejo in
izpopolnijo. Vsaki izmed izbranih nalog nato določijo še zahtevnost, starostno kategorijo, za
katero bi bila naloga primerna, ter določijo tematski sklop izbrane naloge. Iz nabora vseh nalog
nato najprej izberejo tiste najbolj kakovostne naloge, ki so obvezne za vse članice udeleženke
tekmovanja Bober. Slednje je pomembno predvsem za primerjavo rezultatov med državami
udeleženkami na mednarodni ravni. Obvezne naloge predstavljajo del vseh tekmovalnih nalog.
To pomeni, da ostale naloge vsaka država udeleženka izbere sama iz nabora preostalih nalog.
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V Sloveniji za to zadolžen Programski svet tekmovanja Bober (Stopar, Cerar in Nančovska
Šerbec, 2014).
2.4.2.2 Računalniška področja v nalogah iz tekmovanja Bober
Tekmovanje Bober vsebuje naloge, ki se povezujejo z določenimi računalniškimi področji
oziroma računalniškimi vsebinami. Skladno s tem so nastale različne klasifikacije, ki vsaki
nalogi iz tekmovanja Bober določajo računalniško področje, v katero nalogo uvrščamo. V
procesu označevanja nalog za poznejšo analizo smo se odločili uporabiti klasifikacijo, ki jo
uporabljajo v Veliki Britaniji. Klasifikacija temelji na petih glavnih področjih iz računalništva.
Izdelana je bila leta 2016 in sestoji iz naslednjih področij: algoritmi in programiranje (angl.
Algorithms and programming), podatki, podatkovne strukture in predstavitev podatkov (angl.
Data, data structures and representations), računalniški procesi in strojna oprema (angl.
Computer processes and hardware), komunikacije in omrežja (angl. Communication and
networking), interakcije, sistemi in družba (angl. Interactions, systems and society) (Dagiene
in Sentance, 2016).
Za lažje razumevanje natančneje predstavimo ključne besede, ki podrobneje opišejo vsebinska
področja znotraj posameznega računalniškega področja. To omogoča lažjo kategorizacijo
posameznih nalog tekmovanja Bober v ustrezno računalniško področje.
Področje

Ključne besede za opis vsebin

Algoritmi in programiranje

Algoritmi; Binarno iskanje; Urejanje z
mehurčki;
Razhroščevanje;
Požrešni
algoritem; Hevristike; Pogojni stavki;
Računalniška
optimizacija;
Rekurzija;
Problem maksimalnega pretoka; Zanke;
Problem trgovskega potnika; Spremenljivke;
Operatorji IN, ALI, NE; Dijkstra algoritem;
Najkrajše poti; Iskanje v širino; Iskanje v
globino; ...

Podatki, podatkovne strukture in predstavitev Vrste; Dvojiške in šestnajstiške predstavitve;
Binarna
drevesa;
Podatkovne
baze;
podatkov
Podatkovno rudarjenje; Grafi; Diagrami
poteka; Seznami; Slovarji; Končni avtomati;
Razpršena tabela; ...
Računalniški procesi in strojna oprema

Računalništvo v oblaku; Ukazni cikel;
Registri; Operacijski sistemi; Vzporedno
procesiranje; Interpreterji; Turingov stroj;
Računalniški spomin; Procesiranje zvoka;
Procesiranje slik; Časovno razvrščanje; ...

Komunikacije in omrežja

Odjemalec/Strežnik; Računalniška omrežja;
Kriptografija;
Kriptologija;
Šifriranje;
Paritetni bit; Varnost; ...

Interakcije, sistemi in družba

Uporaba računalnika; Etika; Grafični
uporabniški
vmesnik;
Robotika;
Računalniški virusi; Interakcije človek-
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računalnik;
računalnik; ...

Interakcije

računalnik-

Tabela 1: Računalniška področja s ključnimi besedami (Dagiene in Sentance, 2016)

Poznavanje ključnih besed je torej ključno v procesu klasificiranja nalog v eno izmed krovnih
računalniških področij. Natančnejše definiranje pa ni pomembno zgolj pri izvajanju analiz
nalog po posameznih računalniških področjih, kar bomo naredili v nadaljevanju, temveč je
pomembno tudi za učitelje, če želijo naloge uporabiti za poučevanje kurikularnih vsebin pri
pouku.
2.4.2.3 Koncepti računalniškega mišljenja v nalogah iz tekmovanja Bober
V predhodnih poglavjih smo spoznali, da ne obstaja enotna definicija računalniškega mišljenja,
kar je posledično vplivalo tudi na različne klasifikacije konceptov računalniškega mišljenja.
Tako tudi v procesu oblikovanja nalog za tekmovanje Bober prihaja do deljenih mnenj glede
sheme konceptov računalniškega mišljenja. Tekmovanje Bober je mednarodno tekmovanje,
zato so si nekatere naprednejše države izoblikovale svoje klasifikacije računalniških konceptov,
na osnovi katerih poteka oblikovanje nalog. V ospredju so klasifikacije po Dagiene, Sentance
in Stupuriene, klasifikacija ACARA (Australian Curriculum, Assessment and Reporting
Authority) iz Avstralije ter klasifikacija Barefoot iz Velike Britanije, ki je nastala pod okriljem
skupnosti Computing at school. Vse klasifikacije so si med seboj precej podobne, imajo pa tudi
nekatere razlike.
2.4.2.3.1 Klasifikacija po Dagiene, Sentance in Stupuriene
Valentina Dagiene je profesorica na inštitutu za matematiko in informatiko na Univerzi v
Vilniusu. Napisala je več kot 200 znanstvenih člankov in več kot 100 metodoloških del.
Napisala je tudi več kot 60 učbenikov s področja informatike in informacijskih tehnologij.
Večina napisanih učbenikov je bila potrjena s strani ministrstva za izobraževanje, pri čemer so
bili številni izmed teh učbenikov razglašeni za najboljše učbenike s tega področja. Prof.
Dagiene je aktivno sodelovala tudi pri pripravi kurikula s področja informatike in
informacijskih tehnologij v sodelovanju s številnimi drugimi strokovnjaki s tega področja ter
pod okriljem litvanskega ministrstva za šolstvo, kar priča o njenem širokem znanju s področja
izobraževanja in poučevanja informatike v osnovni in srednji šoli. Bila je tudi večletna
organizatorka olimpijad iz informatike (Dagiene, 2016).
Poleg vsega naštetega je prof. Dagiene ustanoviteljica in idejna »mati tekmovanja« Bober. To
je tudi razlog, da njeno klasifikacijo jemljemo kot osnovo pri oblikovanju lastne klasifikacije,
ki jo bomo dopolnili na osnovi ACARA in Barefoot klasifikacij.
Dagiene, Sentance in Stupuriene (2017) navaja pet glavnih konceptov, ki po njenem mnenju
definirajo računalniško mišljenje. Kot prvi koncept navajajo abstraktno razmišljanje.
Abstraktno razmišljanje opiše kot sposobnost, da učenec uspe v nalogi prepoznati in
odstraniti nepomembne podatke, ki niso ključni za rešitev zastavljene naloge. Gre za
sposobnost prepoznavanja ključnih elementov zastavljenega problema, na osnovi katerih zna
učenec nalogo nato uspešno rešiti. Drugi koncept računalniškega mišljenja, ki ga navajajo je
algoritmično razmišljanje. Opisale so ga kot sposobnost razmišljanja o sekvencah in pravilih,
torej sposobnost razmišljanja o zastavljenem problemu kot algoritmu, ki ga sestavlja zaporedje
ukazov in pravil. Algoritmično razmišljanje je torej sposobnost oblikovanja algoritmov, ki
rešijo zastavljen problem, kot tudi sposobnost izvajanja algoritma, ki ga zapiše oz. definira
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nekdo drug. Kot tretji koncept navajajo dekompozicijo. Tudi definicija slednje se pretirano ne
razlikuje od definicije, predstavljene v poglavju 4.1.5, kjer je dekompozicija predstavljena kot
sposobnost razbitja problema na podprobleme. Rešeni podproblemi podajo rešitev uvodno
zastavljenega problema. Dodajajo, da je del dekompozicije tudi sposobnost deduktivnega
razmišljanja, torej sposobnost razmišljanja »od splošnega k posebnemu«, sposobnost uporabe
splošnega pravila za reševanje konkretnih problemov oz. iz poznavanja splošnega načela,
pravila ali zakonitosti sklepamo na značilnosti konkretnih primerov. Kot četrti koncept
Dagiene, Sentance in Stupuriene navajajo evalvacijo. Opišejo jo kot sposobnost poiskati
najboljšo rešitev zastavljenega problema, torej če nekoliko konkretiziramo, sposobnost poiskati
najboljši algoritem, ki bo v najkrajšem možnem času rešitev za nek zastavljen problem. Poleg
tega evalvacije vključuje tudi sposobnost ugotavljanja pravilnosti rešitve in ne zgolj
optimiziranja podane rešitve. Kot zadnji koncept po omenjeni klasifikaciji navajajo še koncept
posploševanja, ki smo ga prav tako že opisali. Gre torej za sposobnost prepoznavanja vzorcev,
podobnost in povezav v zbranih podatkih, hkrati pa tudi sposobnost reševanja novo zastavljenih
problemov na osnovi konkretnih predhodno rešenih problemov. V koncept posploševanja
Dagiene in Sentance (2016) vključujeta tudi sposobnost induktivnega sklepanja, torej
sposobnost razmišljanja »od posebnega k splošnemu«; sposobnost primerjanja bistvenih
karakteristik, iskanje razlik in skupnih značilnosti posameznih primerov.
Gre zgolj za eno izmed treh klasifikacij, na osnovi katerih bomo oblikovali lastno klasifikacijo,
ki jo bomo pozneje uporabili za označitev primerov nalog iz slovenskega tekmovanja Bober.
2.4.2.3.2 Klasifikacija Kalaš in Tomcsanyiova
Slovaška raziskovalca Ivan Kalaš in Monika Tomcsanyiova (2009) sta opisala zanimivo
klasifikacijo računalniškega mišljenja, ki se bistveno razlikuje od vseh ostalih klasifikacij. Za
razliko od ostalih klasifikacij, ki dosledno uporabljajo pet ali šest konceptov računalniškega
mišljenja in se med seboj bistveno ne razlikujejo, sta omenjena avtorja opisala klasifikacijo na
osnovi štirih konceptov. Teh nista imenovala koncepti računalniškega mišljenja kot drugi
avtorji, temveč komponente računalniškega izobraževanja.
Računalniško mišljenja sta tako razdelila na digitalno pismenost, programiranje, reševanje
problemov in ravnanje s podatki.
•
Digitalna pismenost

•
•
•
•

Osnovna znanja in koncepti s področja informatike
ter računalništva.
Računalniška pismenost, delo z aplikacijami.
Etična ter pravna vprašanja, varnost, zgodovina
informatike ter računalništva.

•

Formalni opisi rešitev, procesov.
Razumevanje, analiziranje ter interpretiranje teh
opisov.
Algoritmi, algoritmično razmišljanje.

Reševanje problemov

•
•
•

Logično sklepanje, utemeljevanje, argumentiranje.
Uganke, problemi.
Strategije za reševanje problemov.

Ravnanje s podatki

•
•

Predstavitve, kodiranje, vzorci, strukture.
Matematične osnove informatike, kombinatorika.

Programiranje
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•

Podatki in podatkovne strukture, informacije ter
obdelava podatkov.

Tabela 2: Klasifikacija opredeljena po Kalaš in Tomcsanyiova

Iz opisa posameznih konceptov dobimo boljši vpogled v njihovo razumevanje. Opazimo, da se
opisani koncepti po večini ujemajo s koncepti iz predhodno opisanih klasifikacij. Kljub temu
pa je predstavljena klasifikacija nekoliko preveč splošna, kar ima lahko za posledico, da so
posamezne naloge iz tekmovanja Bober lahko opredeljene tako, da vsebujejo vse zgoraj
omenjene koncepte (Kalaš in Tomcsanyiova, 2009).
2.4.2.3.3 Klasifikacija ACARA
ACARA (Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority) računalniško mišljenje
definira kot metodo za reševanje problemov, ki vključuje različne tehnike in strategije, ki jih
lahko izvede računalniški sistem. Tehnike in strategije vključujejo logično organizacijo
podatkov, razbitje problema na podprobleme, definiranje abstraktnih konceptov ter oblikovanje
algoritmov, vzorcev in modelov (NSW Government, 2019).
Klasifikacija, kot jo navajajo pri ACARA, je v osnovi zelo podobna klasifikaciji iz poglavja
2.4.2.3.1, sicer z manjšimi spremembami. Kot smo spoznali klasifikacija Dagiene, Sentance in
Stupuriene (v nadaljevanju Dagiene idr.), vsebujejo pet glavnih konceptov računalniškega
mišljenja, medtem ko klasifikacija ACARA sestoji iz šestih konceptov računalniškega
mišljenja. V preseku obeh klasifikacij najdemo koncepte dekompozicije, abstraktnega
razmišljanja, algoritmičnega razmišljanja in evalvacije. Za razliko od koncepta posploševanja,
kot ga navaja Dagienejeva idr., pri ACARA uporabljajo koncept prepoznavanja vzorcev. Kot
smo predstavili pri klasifikaciji Dagienejeve idr. je prepoznavanje vzorcev vključeno znotraj
koncepta posploševanja, zato bi lahko rekli, da je posploševanje širši koncept kot
prepoznavanje vzorcev, saj poleg iskanja vzorcev v zbranih podatkih predvideva tudi
sposobnost reševanja novih problemov na osnovi podobnih, že rešenih problemov ter tudi
zmožnost induktivnega razmišljanja. To je tudi razlog, da smo pri izbiranju ustrezne
klasifikacije za označevanje nalog iz tekmovanja Bober kot osnovo uporabili klasifikacijo
Dagiene, Sentance in Stupuriene. Druga poglavitna razlika pa je v dodatnem konceptu, ki ga
navajajo pri ACARA. To je koncept modeliranja in simulacije. Znotraj tega koncepta se
predvideva zmožnost oblikovanja modelov ali simulacij za predstavitev procesov v
računalniku. Ta koncept se močno povezuje s konceptom algoritmičnega razmišljanja
(ACARA, 2017).
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Slika 7: ACARA klasifikacija konceptov računalniškega mišljenja

Za lažje razumevanje razlik in razlogov za obravnavo slednjih kot ločenih konceptov
opredelimo pojma algoritem ter modeliranje in simulacija. Algoritem predstavlja zaporedje
pravil, ki jim je potrebno slediti, da rešimo zastavljen problem. Modeliranje pa je proces
izdelave modela, ki ga zgradimo z uporabo ustreznega algoritma (NSW Government, 2019).
Modeliranje in simulacija omogočata testiranje sistema brez dejanskega fizičnega testiranja
sistema. To pomeni, da je kljub podobnosti teh dveh konceptov razdelitev smiselna.
Prav zaradi pomembnosti koncepta modeliranja in simulacije, ki ga Dagiene idr. ne vključijo
med koncepte računalniškega mišljenja, in ker se, kot smo videli, vsebinsko razlikuje od
algoritmičnega razmišljanja, smo se odločili, da klasifikaciji Dagiene idr. dodamo koncept
modeliranja in simulacije kot ločen koncept računalniškega mišljenja, katerega prisotnost bomo
preverjali pri nalogah iz tekmovanja Bober.
2.4.2.3.4 Klasifikacija Barefoot
Barefoot je bil ustanovljen leta 2014 kot enoletni program za pomoč osnovnošolskim učiteljem
pri pripravi na spremenjeni kurikul iz računalništva. Program so vsebinsko sestavili in opredelili
tamkajšnji učitelji, kar se je ohranilo do danes. Gre torej za vsebine iz poučevanja računalništva,
ki jih pripravijo učitelji kot pomagalo ostalim učiteljem (Barefoot, 2019).
The Royal Society, ki je bil glavni pobudnik za spremembo kurikularnih vsebin iz računalništva
v okviru gibanja »Shut down or Restart«, je Barefoot razglasil kot osnovni vir učiteljem za
vpeljavo novih kurikularnih vsebin v razred, v ospredju pa je ideja o širjenju računalniškega
mišljenja (Barefoot, 2019).
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Slika 8: Barefoot klasifikacija konceptov računalniškega mišljenja

Zaradi pomembnosti razvijanja računalniškega mišljenja, ki jo poudarja ACM K-12 kurikul, so
pri Barefoot oblikovali svojo klasifikacijo konceptov računalniškega mišljenja, ki se bistveno
ne razlikuje od klasifikacij, predstavljenih v prejšnjih dveh poglavjih. Vse tri klasifikacije, torej
klasifikacije Dagiene idr., klasifikacija ACARA in klasifikacija Barefoot, imajo v preseku
nekatere koncepte računalniškega mišljenja, in sicer algoritmično razmišljanje, evalvacijo,
dekompozicijo in abstraktno razmišljanje. Barefoot ima poleg tega s klasifikacijo ACARA
skupen še koncept prepoznavanja vzorcev, za katerega smo se odločili, da je bolj smiselna
uporaba koncepta posploševanja, ki poleg prepoznavanja vzorcev vključuje še nekatere druge
pomembne podkoncepte. To je tudi razlog, da se bomo pri označevanju nalog iz tekmovanja
Bober posluževali koncepta posploševanja. Za razliko od obeh v prejšnjih poglavij ima
klasifikacija Barefoot še en dodaten koncept računalniškega mišljenja. To je koncept logičnega
razmišljanja. Če se spomnimo poglavja o konceptih računalniškega mišljenja, predstavimo tudi
koncept logičnega razmišljanja. Kot navaja Csizmadia idr. (2015) logično razmišljanje
predstavlja osnovni okvir za izoblikovanje vseh nadaljnjih konceptov računalniškega mišljenja.
Skladno s teoretičnim izhodiščem logičnega razmišljanja ne moremo opredeliti kot koncept
računalniškega mišljenja, temveč kot sposobnost, ki ima pomembno vlogo pri razvoju
konceptov računalniškega mišljenja.
Glede na predstavitev vseh primerov klasifikacij konceptov računalniškega mišljenja smo se
odločili, da bomo kot osnovo pri označevanju nalog iz tekmovanja Bober vzeli klasifikacijo
Dagiene idr., ki ji bomo dodali nov koncept modeliranja in simulacije iz klasifikacije ACARA.
To pomeni, da klasifikacija, ki jo bomo uporabili pri označevanju nalog, sestoji iz šestih glavnih
konceptov računalniškega mišljenja: algoritmično razmišljanje, abstraktno razmišljanje,
posploševanje, modeliranje in simulacija, dekompozicija in evalvacija.
2.4.2.3.5 Opredelitev uporabljene klasifikacije za modeliranje
Kot je mogoče opaziti iz zgoraj predstavljenih klasifikacij, prihaja med avtorji do nekaterih
razlik v pojmovanju in opredelitvi glavnih konceptov računalniškega mišljenja. Skladno z
zgoraj naštetimi klasifikacijami smo oblikovali lasten model, na podlagi katerega smo
klasificirali tekmovalne naloge iz tekmovanja Bober.
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Proces izgradnje lastne klasifikacije je potekal na osnovi klasifikacije, podane s strani Dagiene
idr., pri čemer smo upoštevali tudi klasifikacijo ACARA. Odločili smo se, da bomo sestavili
klasifikacijo, ki sestoji iz šestih glavnih konceptov, ki gradijo pojem računalniškega mišljenja.
Pri izgradnji smo želeli izdelati klasifikacijo, pri kateri bi posameznim nalogam iz tekmovanja
Bober lahko nedvoumno določili najpomembnejše koncepte računalniškega mišljenja, ki se v
njej pojavijo.
Klasifikacija je torej sestavljena iz petih glavnih konceptov po Dagiene idr., torej iz konceptov
abstraktnega razmišljanja, algoritmičnega razmišljanja, dekompozicije, evalvacije ter
posploševanja. Omenjeno klasifikacijo pa smo še dodatno razširili s koncepti iz klasifikacije
ACARA. Za slednje smo se odločili zato, ker je koncept algoritmičnega razmišljanja preveč
splošen in posledično vsebovan v skoraj vsaki nalogi iz tekmovanja Bober. Dodali smo še
koncept modeliranja in simulacije, s katerim smo dosegli večjo razpršenost konceptov med
posameznimi nalogami iz tekmovanja Bober.
Opredelitev konceptov abstraktnega razmišljanja, dekompozicije, evalvacije in posploševanja
ostajajo enake, kot so bile navedene znotraj klasifikacije Dagiene idr., pri čemer pa za boljše
razumevanje razširjene klasifikacije ponovno definirajmo koncept algoritmičnega razmišljanja
ter koncept modeliranja in simulacije.
Algoritmično razmišljanje predstavlja zaporedje pravil, ki jim je potrebno slediti, da rešimo
zastavljen problem. Natančneje znotraj tega koncepta vključujemo proces izgradnje algoritma,
torej izdelave zaporedja pravil, ki jim je potrebno slediti, ter tudi proces izvedbe tega algoritma,
torej sledenje zaporedju pravil za rešitev problema. Navedimo primer tekmovalne naloge, ki
preverja stopnjo algoritmičnega razmišljanja učenca glede na zgornjo opredelitev tega
koncepta.
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Navodila naloge
Prebivalci mesta Bober se radi vozijo z
zelo barvitimi kolesi.

Mestni svet je skladno s tem navedel vse
sprejemljive dele kolesa, ki jih prebivalci
lahko uporabljajo. Poleg tega so v
mestnem svetu objavili tudi navodila, ki
se jih morajo prebivalci držati pri
oblikovanju svojega kolesa.

Slika na desni predstavlja, kateri deli
kolesa so lahko med seboj združeni v
procesu izdelave.

Pri izdelavi je vedno potrebno začeti s
kolesi in nato izbrati eno izmed dveh
puščic, ki definirata nadaljnji potek
izdelave kolesa. Na takšen način lahko
prebivalci izdelajo svoje osebno kolo.
Vprašanje: Kateri izmed spodaj navedenih koles NE ustreza navodilom izdelave kolesa?
Odgovor 1:

Odgovor 2:

Odgovor 3:

Odgovor 4:

Za razliko od algoritmičnega razmišljanja pa koncept modeliranja in simulacije omogoča
posamezniku izdelati model ali simulacijo za ponazoritev procesa. Torej bi lahko rekli, da
modeliranje in simulacija omogočata testiranje sistema brez dejanskega fizičnega testiranja
sistema. Učenci testiranja sistema izvedejo teoretično preko ustreznih nalog. Ponovno
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navedimo primer tekmovalne naloge, ki pri učencih preverja usvojenost koncepta modeliranja
in simulacije.
Navodila naloge
V mestu Roundabout navigacijska naprava
ne podaja navodil na naslednji način:
•
•
•

Na naslednjem krožišču izberite četrti
izvoz.
Na naslednjem krožišču izberite prvi
izvoz.
Na naslednjem krožišču izberite
drugi izvoz.

Navodila podaja na nekoliko drugačen način,
in sicer v obliki zaporedij števil. Zgoraj
opisano in na desni sliki predstavljeno pot bi
navigacijska naprava opisala kot zaporedje
»412«.
Vprašanje: Če začnemo na položaju A in upoštevamo zaporedje »3 1 3 2 3«, ki ga prejmemo
od navigacijske naprave, kje bomo zaključili našo pot?
Odgovor 1:

Odgovor 2:

Na položaju A.

Na položaju B.

Odgovor 3:

Odgovor 4:

Na položaju C.

Na položaju D.
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3 Raziskava
3.1 Cilji raziskave in raziskovalna vprašanja
Tekom izvajanja raziskave smo poskušali ugotoviti, kateri koncepti računalniškega mišljenja
ter področja računalništva najbolj vplivajo na reševanje nalog in končni rezultat, ki so ga učenci
različnih tekmovalnih skupin dosegli na tekmovanju Bober.
V magistrskem delu bomo poskušali odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja:
1. Raziskovalno vprašanje: Upoštevanje razumevanja katerih konceptov računalniškega
mišljenja ter področij računalništva omogoča najbolj točno napovedovanje končnega
uspeha učenca na tekmovanju Bober?
Koncepti računalniškega mišljenja: algoritmično razmišljanje; abstraktno razmišljanje;
modeliranje in simulacija; dekompozicija; posploševanje; evalvacija.
Področja računalništva: algoritmi in programiranje; podatki, podatkovne strukture in
predstavitev podatkov; računalniški procesi in strojna oprema; komunikacije in
omrežja; interakcije, sistemi in družba.
2. Raziskovalno vprašanje: Ali je razumevanje konceptov računalniškega mišljenja ter
področij računalništva, ki najbolj vplivajo na napovedovanje končnega uspeha učenca,
enak za vse tekmovalne skupine?
3. Raziskovalno vprašanje: Katere tekmovalne naloge učenci različnih tekmovalnih
skupin najbolje razumejo in katere najslabše?
4. Raziskovalno vprašanje: Katere koncepte računalniškega mišljenja učenci različnih
tekmovalnih skupin najbolje razumejo in katere najslabše? Ali se pojavi kakšna razlika
za vse tekmovalne skupine skupaj?

3.2 Raziskovalna metoda
Raziskava je temeljila na kvantitativni metodi. Uporabljamo deskriptivno in kavzalnoneeksperimentalno metodo. Deskriptivno metodo uporabimo za opisovanje pojavov, kavzalnoneeksperimentalno pa za ugotavljanje ter pojasnjevanje vzrokov in posledic teh pojavov.
Cilj izbrane raziskovalne metode se razlikuje skladno z raziskovalnimi vprašanji. Tako želimo
pri prvem raziskovalnem vprašanju poiskati stopnjo pomembnosti oz. napovedno moč
napovednih spremenljivk. Ugotoviti želimo, kateri koncepti računalniškega mišljenja ter katera
področja računalništva najbolj vplivajo na napoved uspeha učenca na tekmovanju Bober. V ta
namen s pomočjo metode strojnega učenja naključnih gozdov (Breiman, 2001) zgradimo
napovedni model, ki kar se da točno napove uspeh učenca (ciljna spremenljivka) na osnovi
napovednih spremenljivk. Iz napovednega modela nato odčitamo napovedno moč posameznih
napovednih spremenljivk ter iz njihove medsebojne primerjave sklepamo moč vpliva
posamičnih stopenj razumevanja na uspeh na tekmovanju Bober. Za gradnjo posameznih
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napovednih modelov uporabljamo metodo naključnih gozdov, ki je implementirana znotraj
knjižnice randomForest za programsko okolje R (The R Foundation, 2019).
Pri drugem raziskovalnem vprašanju želimo ugotoviti, ali je razumevanje konceptov
računalniškega mišljenja ter področij računalništva, ki nastopajo kot napovedne spremenljivke
posameznih modelov in imajo največji vpliv pri napovedovanju ciljne spremenljivke, enako za
vse tekmovalne skupine oz. ali prihaja med posameznimi tekmovalnimi skupinami do razlik. V
ta namen s pomočjo metode strojnega učenja naključnih gozdov zgradimo napovedne modele.
Iz napovednega modela odčitamo napovedno moč napovednih spremenljivk za vsako
tekmovalno skupino, ki jih nato primerjamo med seboj glede na stopnjo razumevanja le-teh s
strani tekmovalcev različnih tekmovalnih skupin. Za gradnjo napovednih modelov uporabimo
metodo naključnih gozdov, ki je implementirana znotraj programskega okolja R.
Pri tretjem raziskovalnem vprašanju želimo poiskati tekmovalne naloge za posamezne
tekmovalne skupine, ki so jih tekmovalci najboljše oz. najslabše reševali, ter poiskati razloge
za uspešno oz. neuspešno reševanje nekaterih nalog. V ta namen s pomočjo metod statistične
analize izračunamo uspešnost reševanja tekmovalcev za posamezne tekmovalne naloge.
Izračun je oblikovan kot količnik med uspešnostjo reševanja posamezne naloge ter številom
tekmovalcev, ki so izbrano nalogo reševali. V programskem okolju R smo to dosegli z
izračunom vsote vseh pravilnih, napačnih ali nerešenih tekmovalnih nalog, ki smo jo nato delili
s številom tekmovalcev, ki so določeno nalogo reševali.
Pri četrtem raziskovalnem vprašanju želimo poiskati koncepte računalniškega mišljenja, ki jih
tekmovalci najbolje oz. najslabše razumejo. Iščemo torej znanje učencev pri razumevanju
posameznih konceptov računalniškega mišljenja. V ta namen smo uporabili metode statistične
analize, s katerimi smo stopnjo razumevanja posameznih konceptov računalniškega mišljenja
poiskali kot količnik med vsoto procentualnega dosežka posameznega tekmovalca za izbrani
koncept računalniškega mišljenja, deljen s številom vseh tekmovalcev. Slednje realiziramo za
vsako posamezno tekmovalno skupino ter za vse tekmovalne skupine skupaj. V programskem
okolju R smo za to uporabili ustrezne koncepte iz programiranja, s katerimi smo sešteli vse
procentualne dosežke tekmovalcev za posamezen koncept računalniškega mišljenja, ter
dobljeni rezultat delili s številom tekmovalcev posamezne tekmovalne skupine oz. številom
vseh tekmovalcev.

3.3 Vzorec
Raziskava je temeljila na neslučajnostnem priložnostnem vzorcu, v katerega smo zajeli
udeležence šolskega ACM tekmovanja iz računalniškega mišljenja Bober za šolsko leto
2018/19. V vzorec so bili vključeni udeleženci iz treh tekmovalnih skupin, ki so se med seboj
razlikovale glede na starost udeležencev. Na tekmovanju je skupno sodelovalo 14 795 učencev
in dijakov iz 348 različnih osnovnih in srednjih šol v Sloveniji. Učenci in dijaki so bili
razporejeni v tri tekmovalne skupine, in sicer glede na razred, ki ga učenci obiskujejo.
Distribucija učencev in dijakov glede na tekmovalne skupine je naslednja:
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1. tekmovalna skupina 2. tekmovanja skupina 3. tekmovalna skupina vse tekmovalne skupine
Grafikon 1: Distribucija tekmovalcev tekmovanja Bober glede na tekmovalno skupino in razred

Podatki o učencih so anonimizirani. Podatki o učencih, ki smo jih potrebovali za nadaljnjo
analizo so: podatek o razredu, ki ga učenec obiskuje, osnovna ali srednja šola, ki jo učenec oz.
dijak obiskuje, skupno število doseženih točk na tekmovanju Bober ter podatek o pravilnem ali
napačnem odgovoru za vsako posamezno tekmovalno nalogo.
V Sloveniji deluje društvo ACM Slovenija, ki je zadolženo za organizacijo številnih tekmovanj
s področja računalništva. ACM Slovenija je tako zadolženo tudi za organizacijo in izvedbo
ACM tekmovanja Bober, ki je a priori namenjen razvijanju in spodbujanju računalniškega
mišljenja.
ACM tekmovanje Bober je digitalizirano, kar pomeni, da reševanje nalog poteka preko
računalnika. Izjema so učenci od 2. do 5. razreda, ki naloge rešujejo na pole. Učenci od 6.
razreda dalje naloge rešujejo na računalnik, pri čemer lahko pri reševanju uporabljajo svinčnik
in list papirja. Oddaje učencev na tekmovanju se tako zbirajo v bazi podatkov, do katere imajo
dostop člani društva ACM Slovenija. Za potrebe magistrskega dela smo tako s strani ACM
Slovenija pridobili že zbrane anonimizirane podatke v obliki Excelovih datotek, in sicer za
vsako tekmovalno skupino posebej.
Proces zbiranja podatkov je potekal avtomatsko v obdobju od 12. 11. 2018 do 16. 11. 2018
tako, da so tekmovalci reševali naloge na osnovnih in srednjih šolah v Sloveniji.
Zbiranju podatkov je sledil proces obdelave pridobljenih podatkov. Za potrebe raziskave smo
se poslužili modeliranja podatkov s pomočjo metod strojnega učenja. Pri tem smo uporabili
programsko okolje R. R je programsko okolje za statistične izračune in ponazoritve (angl.
Software environment for statistical computing and graphics). Celoten postopek obdelave
podatkov in izgradnje modelov je potekal v integriranem razvojnem okolju R Studio. Pri
obdelavi podatkov se bomo tako poslužili metode strojnega učenja, imenovane naključni
gozdovi (angl. Random Forests).
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3.4 Priprava podatkov za napovedovanje dosežkov učencev
Društvo ACM Slovenija nam je v obliki Excelovih datotek posredovalo podatke o udeležencih
na ACM tekmovanju Bober, ki smo jih uporabili za nadaljnjo obdelavo. Prejete Excelove
datoteke so vsebovale že anonimizirane podatke o udeležencih, kar pomeni, da so bili vsi osebni
podatki o udeležencih predstavljeni s številkami od 1 do 14 795. Slednje je število udeležencev
tekmovanja. Poleg zaporedne številke smo o tekmovalcu prejeli še podatke o šoli, ki jo
obiskuje, o razredu, ki ga obiskuje, o skupnem številu doseženih točk na tekmovanju ter podatek
o uspešno oz. neuspešno rešeni posamezni tekmovalni nalogi. V tabelah sta bila poleg
omenjenih še podatka o času, ki ga je učenec potreboval, da je zaključil vse tekmovalne naloge,
ter podatek o njegovem številu poskusov. Omenjena podatka nas v okviru nadaljnje raziskave
ne zanimata, zato smo ju iz tabele tudi izbrisali.
Kot je bilo že omenjeno, so bili podatki o udeležencih na tekmovanju zbrani v treh Excelovih
datotekah. Prva Excelova datoteka je bila namenjena udeležencem prve tekmovalne skupine.
Vanjo so bili vključeni vsi osnovnošolski učenci, ki so v času izvedbe tekmovanja obiskovali
6. ali 7. razred osnovne šole. Omenjena datoteka je vsebovala 5224 zapisov oz. instanc z vsemi
prej omenjenimi lastnostmi oz. atributi: zaporedna številka, šola, razred, skupno število
doseženih točk in podatek o pravilnem oz. napačnem odgovoru na posamezno tekmovalno
vprašanje. Druga Excelova datoteka je bila namenjena udeležencem druge tekmovalne skupine.
Vanjo so bili vključeni učenci, ki so v času izvedbe tekmovanja obiskovali 8. ali 9. razred
osnovne šole. Omenjena datoteka je vsebovala 4532 takšnih instanc. Tretja datoteka je
vsebovala podatke o vseh udeležencih skupaj s predstavljenimi atributi, ki so v času izvedbe
tekmovanja obiskovali 1. in 2. letnik srednje šole. V datoteki je bilo tako 5039 instanc z vsemi
predhodno omenjenimi atributi.
Dobljene Excelove datoteke je bilo potrebno najprej pripraviti za nadaljnjo obdelavo v
programskem okolju R. Najprej je bilo potrebno dopolniti Excelove datoteke z nekaterimi
dodatnimi napovednimi spremenljivkami, ki bodo v procesu strojnega učenja nastopali kot
napovedne spremenljivke pri izgradnji napovednih modelov. Vsakemu učencu smo tako v
Excelovi datoteki dodali dodaten stolpec, v katerem bo zapisan njegov skupni rezultat na
tekmovanju Bober, izražen v procentih; šest stolpcev za vsakega izmed konceptov
računalniškega mišljenja, v katerih bo zapisan procentualni dosežek posameznega tekmovalca
za vsak koncept računalniškega mišljenja posebej; pet stolpcev za računalniška področja, v
katerih bo zapisan procentualni dosežek posameznega tekmovalca za vsako področje posebej.
Iz Excela smo nato izvozili datoteko v obliki .csv, ki jo lahko preberemo in obdelujemo v
programskem okolju R. Postopek smo ponovili za vse tekmovalne skupine. Poleg tega smo
ustvarili še novo Excelovo datoteko, v kateri so bile združene vse tekmovalne skupine.
Omenjena datoteka je organizirana tako, da so dodane vse tekmovalne naloge za različne
tekmovalne skupine, pri čemer so nekatere naloge skupne vsem tekmovalnih skupinam.
Datoteka je poleg vseh tekmovalnih nalog tako kot prejšnje datoteke vsebovala še podatke o
procentualnih dosežkih za posameznega tekmovalca, opisanih v tem odstavku. Tako smo torej
dobili datoteko, ki je vsebovala 14 795 instanc.
Pripravi podatkov v dobljenih datotekah je sledil izračun določenih povprečij, ki jih bomo
potrebovali v procesu strojnega učenja ter podatkovnega rudarjenja. Skladno s pridobljenimi
podatki smo z uporabo programskega okolja R najprej izračunali skupni dosežek na tekmovanju
Bober za posameznega tekmovalca, izražen v procentih. Podatek o procentualnem dosežku
tekmovalca bo pri strojnem učenju predstavljal ciljno spremenljivko napovedovanja, ki bo
zasedla numerično vrednost med 0 in 1 oz. med 0 % in 100 %.
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Preden začnemo z modeliranjem, je potrebno premisliti o osnovnem vprašanju, na katerega
želimo v okviru raziskave odgovoriti. Osnovno vprašanje raziskovanja se nanaša na vpliv
konceptov računalniškega mišljenja ter področij računalništva, definiranih v poglavju 2.4.2.3.4,
na končni dosežek posameznega tekmovalca na tekmovanju Bober. Zanima nas, kakšno težo
nosi razumevanje posameznih konceptov računalniškega mišljenja ter področij računalništva
za končni dosežek posameznega tekmovalca. Da bi lahko odgovorili na zastavljeno vprašanje,
je potrebno najprej opredeliti uspešnost reševanja tekmovalnih nalog glede na predhodno
definirane koncepte računalniškega mišljenja ter področja računalništva. Za posamezne
tekmovalne naloge je bilo potrebno najprej ugotoviti razumevanje, katere koncepte
računalniškega mišljenja ter področja računalništva predvideva posamezna tekmovalna naloga.
Veljavnost označevanja konceptov računalniškega mišljenja ter področij računalništva smo
preverili z vprašalnikom v katerem je sodelovalo 5 visokošolskih delavcev, mentorjev na
tekmovanju Bober oz. članov programskega sveta tekmovanja. Vprašalnik je vseboval
podrobnejše opise posameznih konceptov računalniškega mišljenja ter opise področij
računalništva. Sodelujoči v vprašalniku so prejeli 5 nalog iz tekmovanja Bober. Vsako nalogo
so kategorizirali glede na področja računalništva ter koncepte računalniškega mišljenja. Pri
kategorizaciji glede na področja računalništva so med naštetimi možnostmi izbrali eno. Pri
kategorizaciji glede na koncepte računalniškega mišljenja pa so izbrali od 1 do 3 koncepte, za
katere so menili, da so najpomembnejši pri reševanju tekmovalne naloge.
Analizo rezultatov smo izvedli z uporabo Fleiss' kappa izračuna. Fleiss' kappa je statistična
mera za preverjanje stopnje strinjanja med sodelujočimi na vprašalniki. Preverjali smo torej
stopnjo strinjanja pri dodeljevanju kategoričnih oznak izbranim nalogam tekmovanja Bober.
Proces dodeljevanja in analize kategoričnih oznak je potekal ločeno glede na koncepte
računalniškega mišljenja ter glede na področja računalništva. Pridobljeni izračun poda stopnjo
strinjanja med sodelujočimi pri razvrstitvi glede na stopnjo, ki bi jo pričakovali pri naključnem
dodeljevanju kategoričnih oznak.
Postopek izračuna Fleiss' kappa izvedimo najprej za področja računalništva, da preverimo
stopnjo strinjanja pri kategorizaciji le-teh med sodelujočimi na vprašalniku.
Skupaj
!"

Velika skrivnost

Zveni podobno

Izgubljeni avto

Pet prijateljev

Ena naloga na uro

Algoritmi in programiranje

1

4

0

3

4

12

0,48

Podatki in podatkovne strukture

1

1

3

0

0

5

0,2

Računalniški procesi in strojna oprema 3

0

1

0

0

4

0,16

Komunikacije in omrežja

0

0

0

2

1

3

0,12

Interakcije, sistemi in družba

0

0

1

0

0

1

0,04

0,3

0,6

0,3

0,4

0,6

#$

Tabela 3: Podatki potrebni za izračun Fleiss' kappa za področja računalništva (sodelujočih=5)
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Fleiss' kappa vrednost za podatke iz zgornje tabele je enaka % = 0,186. Izračun pove, da gre za
sorazmeroma slabo strinjanje pri kategorizaciji področij računalništva med sodelujočimi pri
vprašalniku. Ko preverjamo stopnjo strinjanja, pa je v našem primeru veliko pomembneje, da
se stopnja strinjanja poveča, ko v tabelo dodamo še podatke o lastni kategorizaciji tekmovalnih
nalog s tekmovanja Bober.
Skupaj
!"

Velika skrivnost

Zveni podobno

Izgubljeni avto

Pet prijateljev

Ena naloga na uro

Algoritmi in programiranje

1

5

0

4

4

14

0,47

Podatki in podatkovne strukture

1

1

3

0

0

5

0,17

Računalniški procesi in strojna oprema 4

0

2

0

0

6

0,2

Komunikacije in omrežja

0

0

0

2

2

4

0,13

Interakcije, sistemi in družba

0

0

1

0

0

1

0,03

0,4

0,67 0,23 0,47 0,47

#$

Tabela 4: Podatki potrebni za izračun Fleiss' kappa za področja računalništva (sodelujočih=6)

Ponoven izračun Fleiss' kappa vrednosti % = 0,21 pokaže, da se stopnja strinjanja poveča, ko
pri izračunu upoštevamo tudi lastno kategorizacijo. Še več, iz slabega strinjanja med
sodelujočimi dosežemo rahlo strinjanje pri kategorizaciji nalog tekmovanja Bober glede na
področja računalništva. Skladno z rezultati bi bilo zanimivo poiskati vzroke za slabše strinjanje
med sodelujočimi pri vprašalniku. Za nas pomembnejše pa je, da je lastna kategorizacija
podobna tisti, ki so jo opredelili sodelujoči v vprašalniku, kar prikazuje povečanje Fleiss' kappa
vrednosti.
Tako kot za področja računalništva izvedimo še Fleiss' kappa izračune za koncepte
računalniškega mišljenja. Pri določanju kategoričnih oznak glede na koncepte, so imeli
sodelujoči pri vprašalniku možnost izbrati več kot en koncept računalniškega mišljenja za vsako
nalogo. Izračun Fleiss' kappa bo zato nekoliko drugačen in sicer za vsak koncept računalniškega
mišljenja posebej. Tako bomo dobili stopnjo strinjanja med sodelujočimi za vsak posamezen
koncept. Za začetek si oglejmo stopnjo strinjanja med sodelujočimi pri konceptu modeliranja
in simulacije.
Skupaj
!"

Velika skrivnost

Zveni podobno

Izgubljeni avto

Pet prijateljev

Ena naloga na uro

Modeliranje in simulacija (DA) 4

2

0

4

1

11

0,44

Modeliranje in simulacija (NE)

1

3

5

1

4

14

0,56

0,6

0,4

1

0,6

0,6

#$

Tabela 5: Podatki potrebni za izračun Fleiss' kappa za koncept modeliranja in simulacije (sodelujočih=5)
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Izračun pokaže, da je vrednost % = 0,27. To pomeni, da gre za rahlo strinjanje med
sodelujočimi na vprašalniku. Pomembneje kot strinjanje med sodelujočimi na vprašalniku pa
je ali se stopnja strinjanja poveča, če dodamo podatke o lastni kategorizaciji nalog za koncept
modeliranja in simulacije.
Skupaj

Velika skrivnost

!"

Zveni podobno

Izgubljeni avto

Pet prijateljev

Ena naloga na uro

Modeliranje in simulacija (DA) 5

3

0

5

2

15

0,5

Modeliranje in simulacija (NE)

3

6

1

4

15

0,5

1

0,67 0,47

1

#$

0,67 0,4

Tabela 6: Podatki potrebni za izračun Fleiss' kappa za koncept modeliranja in simulacije (sodelujočih=6)

Z upoštevanjem lastne kategorizacije se vrednost Fleiss' kappa poveča % = 0,284. To pomeni,
da se stopnja strinjanja poveča, ko dodamo lastno kategorizacijo. Torej se sodelujoči pri
vprašalniku strinjajo z našo klasifikacijo, ki jo uporabljamo pri nadaljnji analizi. Oglejmo si še
izračune Fleiss' kappa vrednosti za ostale koncepte računalniškega mišljenja.
Skupaj

Velika skrivnost

!"

Zveni podobno

Izgubljeni avto

Pet prijateljev

Ena naloga na uro

Abstraktno razmišljanje (DA) 4

2

3

2

3

14

0,56

Abstraktno razmišljanje (NE)

1

3

2

3

2

11

0,44

0,6

0,4

0,4

0,4

0,4

#$

Tabela 7: Podatki potrebni za izračun Fleiss' kappa za koncept abstraktnega razmišljanja (sodelujočih=5)

Pri kategorizaciji nalog, ki vsebujejo koncept abstraktnega razmišljanja je prišlo do večjega
nestrinjanja, saj je bila vrednost Fleiss' kappa % = −0,14. To pomeni, da se sodelujoči pri
kategorizaciji teh nalog med seboj slabo strinjajo. Razlogov je lahko več, pri čemer je eden
izmed možnih pomanjkljiva opredelitev koncepta abstraktnega razmišljanja, kar posledično
vpliva na težave pri kategorizaciji nalog s tem konceptom.
Skupaj
!"

Velika skrivnost

Zveni podobno

Izgubljeni avto

Pet prijateljev

Ena naloga na uro

Abstraktno razmišljanje (DA) 5

2

3

3

4

17

0,57

Abstraktno razmišljanje (NE)

4

3

3

2

13

0,43

0,4

0,47

#$

1

0,67 0,47 0,4

Tabela 8: Podatki potrebni za izračun Fleiss' kappa za koncept abstraktnega razmišljanja (sodelujočih=6)
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Z upoštevanjem lastne kategorizacije pa se vrednost % = −0,06 poveča. Še vedno gre za slabše
strinjanje, vendar je stopnja strinjanja ob upoštevanju lastne kategorizacije višja. Koncept
abstraktnega razmišljanja je najverjetneje eden izmed konceptov, ki mu bi bilo potrebno pri
ponovnem označevanju nameniti več pozornosti.
Skupaj
!"

Velika skrivnost

Zveni podobno

Izgubljeni avto

Pet prijateljev

Ena naloga na uro

Dekompozicija (DA) 1

4

3

0

2

10

0,4

Dekompozicija (NE)

4

1

2

5

3

15

0,6

0,6

0,6

0,4

1

0,4

#$

Tabela 9: Podatki potrebni za izračun Fleiss' kappa za koncept dekompozicije (sodelujočih=5)

Izračun Fleiss' kappa za koncept dekompozicije pokaže, da se sodelujoči med seboj slabše
strinjajo. Stopnja strinjanja pa je kljub temu bistveno višja kot pri konceptu abstraktnega
razmišljanja, saj je tokrat vrednost % = 0,17.
Skupaj
!"

Velika skrivnost

Zveni podobno

Izgubljeni avto

Pet prijateljev

Ena naloga na uro

Dekompozicija (DA) 2

5

4

0

2

13

0,43

Dekompozicija (NE)

1

2

6

4

17

0,57

#$

4

0,47 0,67 0,47 1

0,47

Tabela 10: Podatki potrebni za izračun Fleiss' kappa za koncept dekompozicije (sodelujočih=6)

Pri upoštevanju lastne kategorizacije pa se Fleiss' kappa vrednost še dodatno poveča. Izkaže se,
da vrednost % = 0,23 opredeljuje rahlo strinjanje med sodelujočimi ter našo kategorizacijo.
Oglejmo si še stopnjo strinjanja pri preostalih treh konceptih računalniškega mišljenja.
Skupaj
!"

Velika skrivnost

Zveni podobno

Izgubljeni avto

Pet prijateljev

Ena naloga na uro

Posploševanje (DA) 1

0

3

1

1

6

0,24

Posploševanje (NE)

4

5

2

4

4

19

0,76

0,6

1

0,4

0,6

0,6

#$

Tabela 11: Podatki potrebni za izračun Fleiss' kappa za koncept posploševanja (sodelujočih=5)

Izračun Fleiss' kappa % = 0,03 pokaže, da je tudi tokrat stopnja strinjanja slaba. Pomembneje
pa je, da preverimo ali z upoštevanjem lastne klasifikacije nalog pride do povečanja stopnje
strinjanja.
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Skupaj
!"

Velika skrivnost

Zveni podobno

Izgubljeni avto

Pet prijateljev

Ena naloga na uro

Posploševanje (DA) 1

0

3

1

1

6

0,2

Posploševanje (NE)

6

3

5

5

24

0,8

0,4

0,67 0,67

5

#$

0,67 1

Tabela 12: Podatki potrebni za izračun Fleiss' kappa za koncept posploševanja (sodelujočih=6)

Fleiss' kappa se z upoštevanjem lastne kategorizacije ne spremeni. To pomeni, da se mi in ostali
sodelujoči pri kategorizaciji pri označevanju nekaterih nalog strinjamo, pri drugih pa ne. Tako
kot pri konceptu abstraktnega razmišljanja, bi tudi pri konceptu posploševanja bilo potrebno pri
ponovnem označevanju posvetiti več pozornosti. Preostaneta le še koncepta algoritmičnega
razmišljanja ter evalvacija.
Skupaj

Velika skrivnost

!"

Zveni podobno

Izgubljeni avto

Pet prijateljev

Ena naloga na uro

Evalvacija (DA) 0

4

2

1

3

10

0,4

Evalvacija (NE)

5

1

3

4

2

15

0,6

#$

1

0,6

0,4

0,6

0,4

Tabela 13: Podatki potrebni za izračun Fleiss' kappa za koncept evalvacije (sodelujočih=5)

Izračun Fleiss' kappa % = 0,17 ponovno prikazuje slabše strinjanje med sodelujočimi, pri čemer
je stopnja strinjanja občutno višja kot v primeru koncepta abstraktnega razmišljanja ter
dekompozicije. Preverimo še stopnjo strinjanja, ko dodamo podatke lastne kategorizacije.
Skupaj
!"

Velika skrivnost

Zveni podobno

Izgubljeni avto

Pet prijateljev

Ena naloga na uro

Evalvacija (DA) 0

5

3

1

4

13

0,43

Evalvacija (NE)

6

1

3

5

2

17

0,57

#$

1

0,67 0,4

0,67 0,47

Tabela 14: Podatki potrebni za izračun Fleiss' kappa za koncept evalvacije (sodelujočih=6)

Izračun Fleiss' kappa % = 0,27 pokaže rahlo strinjanje. To torej pomeni, da sodelujoči strinjajo
s kategorizacijo za koncept evalvacije, ki smo ga predlagali pri lastni kategorizaciji. Oglejmo
si še stopnjo strinjanja za koncept algoritmičnega razmišljanja.
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Skupaj
!"

Velika skrivnost

Zveni podobno

Izgubljeni avto

Pet prijateljev

Ena naloga na uro

Algoritmično razmišljanje (DA) 4

2

0

4

1

11

0,44

Algoritmično razmišljanje (NE)

1

3

5

1

4

14

0,56

0,6

0,4

1

0,6

0,6

#$

Tabela 15: Podatki potrebni za izračun Fleiss' kappa za koncept algoritmičnega razmišljanja (sodelujočih=5)

Fleiss' kappa izračun % = 0,27 tudi za koncept algoritmičnega razmišljanja pokaže rahlo
strinjanje med sodelujočimi. Oglejmo si se stopnjo strinjanja, če dodamo podatke o lastni
kategorizaciji nalog s konceptom algoritmičnega razmišljanja.
Skupaj
!"

Velika skrivnost

Zveni podobno

Izgubljeni avto

Pet prijateljev

Ena naloga na uro

Algoritmično razmišljanje (DA) 5

3

0

5

2

15

0,5

Algoritmično razmišljanje (NE)

3

6

1

4

15

0,5

1

0,67 0,47

#$

1

0,67 0,4

Tabela 16: Podatki potrebni za izračun Fleiss' kappa za koncept algoritmičnega razmišljanja (sodelujočih=6)

Z upoštevanjem lastne kategorizacije se Fleiss' kappa vrednost % = 0,29 tudi tokrat poveča in
doseže najvišjo vrednost strinjanja med vsemi koncepti računalniškega mišljenja. Ponovno
izpostavimo, da bi bilo potrebno pri ponovni kategorizaciji konceptov računalniškega mišljenja
veliko več pozornosti nameniti konceptoma abstraktnega razmišljanja ter dekompozicije, ki sta
dosegla sorazmeroma slabo stopnjo strinjanja.
Nadaljnja priprava podatkov je temeljila na predhodno omenjenih izračunih dosežkov
tekmovalcev za posamezne koncepte računalniškega mišljenja ter področja računalništva.
Izračun je potekal avtomatsko s programom, programiranim v programskem okolju R. Slednji
je za vsakega tekmovalca izračunal procentualni dosežek za vsak koncept računalniška
mišljenja ter področje računalništva v skladu s predhodno ročno označenimi nalogami. Vsak
tekmovalec, predstavljen z zaporedno številko, je torej predstavljal vektor z več atributi, ki je
bil osnova za izvedbo strojnega učenja.
Naziv atributa:

Opis atributa:

Attempt.ID

Številka tekmovalca (anonimizacija osebnih podatkov).

Confirmed.schools

Šola, ki jo tekmovalec obiskuje.

Group

Razred, ki ga tekmovalec obiskuje.

Score

Skupno število doseženih točk na tekmovanju.

Tekmovalna naloga 1

Podatek o tem, ali je učenec pravilno rešil nalogo (1) ali
naloge ni reševal (0) ali je nalogo napačno rešil (-1).
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...

...

Tekmovalna naloga 15

Podatek o tem, ali je učenec pravilno rešil nalogo (1) ali
naloge ni reševal (0) ali je nalogo napačno rešil (-1).

Tekmovalna naloga 16

Podatek o tem, ali je učenec pravilno rešil nalogo (1) ali
(samo učenci 8. in 9. razred ter naloge ni reševal (0) ali je nalogo napačno rešil (-1).
dijaki 1. in 2. letnik)
Tekmovalna naloga 17
(dijaki 1. in 2. letnik)

Podatek o tem, ali je učenec pravilno rešil nalogo (1) ali
naloge ni reševal (0) ali je nalogo napačno rešil (-1).

Overall.Score

Končni dosežek učenca na tekmovanju Bober, izražen kot
kvocient med skupnim številom doseženih točk in številom
nalog.
9:;54
š=. 3>4ℎ A;žCDℎ =;čF
Dosežek učenca pri reševanju nalog, ki predvidevajo
razumevanje koncepta Modeliranje in simulacija (MS),
izračunan kot kvocient med pravilno rešenimi nalogami, ki
predvidevajo razumevanje koncepta in vsemi nalogami, ki
predvidevajo razumevanje omenjenega koncepta.
2345677. 9:;54 =

Score.C.MS

9:;54. G9 =

Score.C.AL

Score.C.EV

Score.C.AB

Score.C.DE

Score.C.GE
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!563D7C; 54š4C4 C67;H4 G9
3>4 C67;H4 G9

Dosežek učenca pri reševanju nalog, ki predvidevajo
razumevanje koncepta Algoritmičnega razmišljanja (AL).
Izračun po enakem postopku kot za koncept modeliranja in
simulacije.
Dosežek učenca pri reševanju nalog, ki predvidevajo
razumevanje koncepta Evalvacije (EV).
Izračun po enakem postopku kot za koncept modeliranja in
simulacije.
Dosežek učenca pri reševanju nalog, ki predvidevajo
razumevanje koncepta Abstraktnega razmišljanja (AB).
Izračun po enakem postopku kot za koncept modeliranja in
simulacije.
Dosežek učenca pri reševanju nalog, ki predvidevajo
razumevanje koncepta Dekompozicije (DE).
Izračun po enakem postopku kot za koncept modeliranja in
simulacije.
Dosežek učenca pri reševanju nalog, ki predvidevajo
razumevanje koncepta Posploševanja (GE).
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Izračun po enakem postopku kot za koncept modeliranja in
simulacije.

Score.D.AP

Score.D.DS

Dosežek učenca pri reševanju nalog, ki se nanašajo na
računalniško področje Algoritmi in programiranje (AP).
Izračun po enakem postopku kot za koncepte računalniškega
mišljenja.
Dosežek učenca pri reševanju nalog, ki se nanašajo na
računalniško področje Podatki, podatkovne strukture in
predstavitev podatkov (DS).
Izračun po enakem postopku kot za koncepte računalniškega
mišljenja.

Score.D.CP

Dosežek učenca pri reševanju nalog, ki se nanašajo na
računalniško področje Računalniški procesi in strojna
oprema (CP).
Izračun po enakem postopku kot za koncepte računalniškega
mišljenja.

Score.D.CO

Score.D.IS

Dosežek učenca pri reševanju nalog, ki se nanašajo na
računalniško področje Komunikacije in omrežja (CO).
Izračun po enakem postopku kot za koncepte računalniškega
mišljenja.
Dosežek učenca pri reševanju nalog, ki se nanašajo na
računalniško področje Interakcije, sistemi in družba (IS).
Izračun po enakem postopku kot za koncepte računalniškega
mišljenja.

Tabela 17: Imena napovednih spremenljivk v R z opisi

Izračun procentualnega dosežka tekmovalca za vsak koncept računalniškega mišljenja in vsako
področje računalništva smo izvedli za vsako izmed štirih .csv datotek, torej za vse tekmovalce
znotraj vsake tekmovalne skupine posebej ter za vse tekmovalne skupine skupaj.
Omenjenemu izračunu je sledil postopek čiščenja podatkov za vsako tekmovalno kategorijo
posebej ter za vse tekmovalne kategorije skupaj. Za čiščenje podatkov smo uporabili v R
vgrajeno funkcijo na.omit, ki je iz množice podatkov odstranila vse tiste vektorje, ki so za
vrednost kateregakoli atributa imeli manjkajočo vrednost, torej vrednost NA. Med procesom
čiščenja podatkov smo tako odstranili skupno 11 instanc. Vsem omenjenim instancam je
manjkal podatek o skupnem številu doseženih točk. Iz 1. tekmovalne skupine smo tako skupno
odstranili 6 instanc, kar pomeni, da smo po procesu čiščenja v 1. tekmovalni skupini imeli še
5218 instanc brez manjkajočih vrednosti. V 2. tekmovalni skupini smo odstranili skupno 4
instance, kar pomeni, da je preostalo še 4528 instanc. V 3. tekmovalni skupini pa smo odstranili
1 instanco, kar pomeni, da je preostalo še 5037 instanc. To pomeni, da smo za proces obdelave
podatkov imeli na voljo 14 784 instanc, razdeljenih v tri različne tekmovalne skupine. Po
izvedbi čiščenja podatkov je sledil postopek oblikovanja napovednih modelov z uporabo
metode naključnih gozdov (angl. Random Forest). Temu je sledila še interpretacija dobljenih
rezultatov na osnovi uporabljene metode strojnega učenja.
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3.5 Učenje modelov za napovedovanje dosežkov učencev
V tem poglavju se bomo posvetili opisu metode za učenje napovednih modelov z ustreznimi
nastavitvami parametrov, ki so bili uporabljeni pri izgradnji napovednih modelov v
programskem okolju R. Ogledali si bomo različne mere, namenjene ugotavljanju napovedne
točnosti posameznih napovednih modelov, ki smo jih uporabili pri izbiri najbolj ustreznega oz.
najbolj točnega modela.
V prvem delu poglavja bomo teoretično opisali metodo strojnega učenja, imenovano naključni
gozdovi (angl. Random Forests). Temu bo sledil opis praktične uporabe metode v
programskem okolju R, ki smo ga tudi uporabili za potrebe naše raziskave. Poleg predstavitve
modelov v poglavju podrobneje predstavimo tudi mere.
3.5.1

Naključni gozdovi

Naključni gozdovi (angl. Random Forests) je močna in robustna metoda strojnega učenja, ki iz
podane podatkovne množice s poljubnim številom vhodnih spremenljivk in ene ciljne
spremenljivke avtomatsko zgradi model za napovedovanje vrednosti ciljne spremenljivke na
osnovi podanih vrednosti vhodnih spremenljivk. Metoda lahko obravnava tako numerične kot
diskretne vhodne in ciljne spremenljivke. Napovedni model je ansambel odločitvenih dreves.
Vsako drevo v ansamblu poda svojo napoved vrednosti ciljne spremenljivke. Napoved
ansambla dobimo s povprečenjem napovedi vseh dreves v ansamblu. Tako dobimo natančnejši
ter stabilnejši napovedni model, kot če bi za napovedni model uporabljali model, oblikovan
zgolj na individualnem odločitvenem drevesu. Poglavitna ideja metode naključnih gozdov je
združevanje napovedi posameznih odločitvenih dreves v enoten napovedni model. Pri tem se
je potrebno zavedati, da so napovedi zgrajene na osnovi posameznega odločitvenega drevesa
lahko površne ali celo napačne. V primeru naključnega gozda z združenjem več odločitvenih
dreves dosežemo, da bodo napovedi v povprečju bližje pravilnim vrednostim. Na področju
strojnega učenja sodi metoda naključnih gozdov med tako imenovane ansambelske metode, ki
s povprečenjem napovedi zmanjšujejo komponento variance napovedne napake, ne da bi pri
tem vplivali na (zviševanje) komponente pristranskosti (James, Witten, Hastie in Tibshirani,
2013).
Metoda gradi posamezna odločitvena drevesa iz ansambla z uporabo dveh metod vzorčenja:
-

Naključno vzorčenje učne podatkovne množice za gradnjo posameznih dreves.
Naključno vzorčenje vhodnih spremenljivk pri izbiri spremenljivke za odločanje v
danem vozlišču odločitvenega drevesa.

Vsako odločitveno drevo v naključnem gozdu se uči na naključnem vzorcu učnih podatkov.
Posamezne vzorce vzorčimo s tehniko izbiranja primerov z nadomestitvami, kar omogoča
večkratno izbiro istega primera v vzorcu in jo imenujemo tudi tehnika večkratnega vzorčenja
(angl. bootstrapping).
Druga tehnika vzorčenja se uporablja v vsakem koraku gradnje posameznega odločitvenega
drevesa. V vsakem rekurzivnem koraku gradnje odločitvenega drevesa mora algoritem izbrati
najbolj ustrezno vhodno spremenljivko za odločitev o tem, ali bo primer obravnavalo levo ali
desno poddrevo. Odločitev je odvisna od vrednosti izbrane spremenljivke in algoritem bo izbral
tisto, ki vodi k najmanjši varianci primerov v levem in desnem poddrevesu. Običajni bo
algoritem za učenje odločitvenih dreves izbiral med vsemi vhodnimi spremenljivkami,
algoritem, ki ga uporablja metoda naključnih gozdov, pa bo izbiral med spremenljivkami iz
naključnega vzorca vseh vhodnih spremenljivk. Vzorčenje se uporabi v vsakem koraku
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algoritma, torej za vsako vozlišče izberemo nov vzorec vhodnih spremenljivk. Velikost vzorca
vhodnih spremenljivk je parameter, ki pomembno vpliva na kakovost napovednega modela.
Njegovo vrednost lahko nastavljamo na katerokoli celoštevilsko vrednost med 1 in p, pri čemer
je p oznaka za število vhodnih spremenljivk v podatkovni množici. Nastavitev 1 pomeni, da v
vsakem koraku spremenljivko za odločanje izberemo popolnoma naključno, nastavitev p pa
pomeni, da pri izbiri upoštevamo vse vhodne spremenljivke (torej v takem primeru ni
vzorčenja). V slednjem primeru se metoda naključnih gozdov obnaša enako kot metoda
K
vrečenja (angl. bagging). Privzeta vrednost omenjenega parametra je A=5I = JLM (Drakos,
2019) (Breiman, 2001).
3.5.2

Opis mer za določanje kakovosti napovednega modela

Oblikovanje napovednih modelov je zgolj začetek strojnega učenja. Veliko težje je izdelati
napovedne modele, ki bodo pri napovedovanju zanesljivi. S težnjo po zagotavljanju
zanesljivosti napovednih modelov so se izoblikovale različne mere, s katerimi ugotavljamo
kakovost in zanesljivost oblikovanih napovednih modelov. Kot smo zapisali v zaključku
prejšnjega poglavja, se bomo osredotočili na tri mere, katerih vrednost predstavlja kakovost
oblikovanega napovednega modela. Mere, ki jih bomo uporabili za ugotavljanje učinkovitosti
oz. kakovosti napovednega modela, so povprečna kvadratna napaka, procent pojasnjene
variance, ki ga v regresijski analizi imenujemo tudi determinacijski koeficient ali NO , ter
korelacijski koeficient med opazovanji in out-of-bag napovedmi, ki ga označimo z 5 O .
3.5.2.1 Povprečna kvadratna napaka
Povprečna kvadratna napaka (angl. Mean Squared Error, MSE) je najpogosteje uporabljena
metoda za merjenje učinkovitosti regresijskih problemov. Vrednost MSE izračunamo po
obrazcu
G9P =

∑Y
V T )X
TZ[(ST US
\

,

kjer vrednost I$ predstavlja dejansko vrednost, IV$ pa napovedano vrednost s strani napovednega
modela. Vrednost C predstavlja število vseh instanc v zbranih podatkih. V zgornji formuli
omenjena razlika predstavlja napako med dejansko vrednostjo določenega podatka ter
napovedjo s strani modela. Vsota kvadratov vseh razlik oz. napak v napovedi modela, deljena
s številom vseh instanc, predstavlja povprečno kvadratno napako napovednega modela.
Enostavneje povedano, MSE predstavlja povprečje kvadratne razlike med napovedanimi
vrednostmi in dejanskimi vrednostmi v zbranih podatkih. Na podlagi obrazca za izračun MSE
lahko hitro ugotovimo, da bo vrednost povprečne kvadratne napake manjša, če bodo manjše
razlike med napovedmi napovednega modela ter dejanskimi vrednostmi, in da bo v primeru
večjih razlik med napovedmi napovednega modela ter dejanskimi vrednostmi tudi vrednost
MSE večja. Če ponovno poenostavimo opredelitev; MSE vrednost pove, kako se napovedane
vrednosti napovednega modela razlikujejo od dejanskih. Ugotovili smo že, da manjše razlike
med napovedano in dejansko vrednostjo v zbranih podatkih privedejo do manjše vrednosti
MSE, iz česar lahko sklepamo, da je manjša MSE vrednost boljša, saj to pomeni, da je zgrajeni
napovedni model veliko bolj točno napovedal vrednosti zbranih podatkov, kot če bi bila MSE
vrednost večja. V idealnem primeru bi bila vrednost G9P = 0, kar bi pomenilo, da se vse
napovedane vrednosti popolnoma ujemajo z dejanskimi vrednostmi v zbranih podatkih. MSE
lahko opredelimo kot mero, ki predstavlja kakovost napovednega modela, saj prek nje
ugotovimo, kako dobro se je model odrezal v procesu napovedovanja (Binieli, 2018).
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3.5.2.2 Procent pojasnjene variance oz. determinacijski koeficient
Varianca velja za eno najpogosteje uporabljenih mer variabilnosti oz. razpršenosti. Varianco
definiramo kot povprečje kvadratov odklonov posameznih vrednosti od aritmetične sredine in
jo izračunamo po obrazcu
^

] O = \ ∑\$`^(I$ − I_$ )O ,
kjer I$ predstavlja posamezno vrednost, I_$ pričakovano aritmetično sredino ter C število instanc
v zbranih podatkih (Ahn in Fessler, 2003).
Kar nas pri gradnji napovednega modela najbolj zanima, je odstotek pojasnjene variance, ki ga
v regresijski analizi imenujemo tudi determinacijski koeficient. Označimo ga z NO .
Determinacijski koeficient velja za eno najenostavnejših mer, s katero lahko vrednotimo
kakovost regresijskega modela (Nagelkerke, 1991).
Determinacijski koeficient je torej statistični podatek, ki pove, kako se podatki prilegajo
regresijski premici napovednega modela. NO torej izraža delež variance odvisne spremenljivke,
ki je pojasnjena z neodvisno spremenljivko. To pomeni, da odstotek pojasnjene variance
izračunamo po obrazcu
∑Y (S USV )X

T
T
NO = 1 − ∑TZ[
,
Y (S US
_ )X
TZ[

T

T

kjer vrednost I$ predstavlja dejansko vrednost, IV$ napovedano vrednost s strani napovednega
modela, I_$ pa pričakovano aritmetično sredino glede na zbrane podatke. Procentualna vrednost
NO je vedno na intervalu med 0 in 100 %, kjer vrednost 0 % pomeni, da predstavljeni model
pojasni nič variabilnosti odvisne spremenljivke okrog povprečja, vrednost 100 % pa pomeni,
da predstavljeni model pojasni vso variabilnost odvisne spremenljivke okrog povprečja. To
pomeni, da koeficient determinacije izraža odstotek variabilnosti odvisne spremenljivke, ki ga
lahko pojasnimo z regresijskim modelom, preostali del variabilnosti odvisne spremenljivke pa
z oblikovanim regresijskim modelom ne moremo pojasniti (Nagelkerke, 1991).
3.5.2.3 Korelacijski koeficient med opazovanji in (oob) napovedmi
Zadnja izmed mer, ki jih bomo uporabili za ugotavljanje kakovosti modela pri napovedovanju,
je korelacijski koeficient med opazovanji in oob (out-of-bag) napovedmi. Gre torej za izračun
korelacijskega koeficienta med dvema numeričnima vrednostma. To pomeni, da za izračun
korelacijskega koeficienta uporabljamo Pearsonov korelacijski koeficient.
Pearsonov korelacijski koeficient (ang. Pearson correlation) je najpogosteje uporabljena mera
linearne povezanosti dveh številskih spremenljivk. Koeficient lahko zavzame vrednosti med 1 in 1. Izračunamo ga s kovarianco abc in standardnim odklonom obeh spremenljivk:
dbc =

abc
]b ∙ ]c

Kovarianca je v tem primeru mera linearne povezanosti obeh numeričnih spremenljivk in jo
izračunamo kot
^

abc = f ∑f
$`^(g$ − hb ) ∙ (I$ − hc ),
kjer je i velikost vzorca, g$ in I$ vrednost i-te spremenljivke ter hb in hc aritmetična sredina
posamezne spremenljivke (Kraner Šumenjak, 2007).
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Opis mer za določanje pomembnosti atributov pri napovedovanju

Poleg mer, ki odpredeljujejo kakovost oz. učinkovitost napovednih modelov, nas zanimajo tudi
mere napovedne moči posameznih napovednih spremenljivk. Tako bomo lahko z analizo
relativnih vrednosti teh moči identificirali napovedne spremenljivke, ki najbolj pripomorejo k
oblikovanju kakovostnega napovednega modela.
V ta namen imamo v programskem okolju R vgrajeno funkcijo, ki za izbrani napovedni model
izračuna najpomembnejše napovedne spremenljivke. Izpis le-teh dosežemo s funkcijo
importance(ime_modela), ki za vsako izmed napovednih spremenljivk izračuna
pomembnost ter pomembnosti spremenljivk tudi izpiše v obliki tabele. Omenjena funkcija
izračun pomembnosti napovednih spremenljivk izvede na dva različna načina, kar pomeni, da
za vsako napovedno spremenljivko dobimo dve različni vrednosti. Prva izračunana vrednost je
%IncMSE (enako kot Mean Decrease Accuracy), druga pa IncNodePurity (enako kot
Mean Decrease Gini). Izračun obeh vrednosti za lažje razumevanje analize rezultatov še
dodatno pojasnimo.
3.5.3.1 %IncMSE (analogno Mean Decrease Accuracy)
%IncMSE je mera za določanje pomembnosti napovednih spremenljivk v napovednem modelu,
v našem primeru modelu, zgrajenim z metodo naključnih gozdov. %IncMSE vrednost je za
vsako napovedno spremenljivko določena tako, da izračuna zmanjšanje natančnosti
napovednega modela, če izbrane napovedne spremenljivke pri napovedovanju ne upoštevamo.
%IncMSE vrednost je torej analogna vrednosti pomembnosti natančnosti modela (angl.
Accuracy-based importance).
Izračun te poteka na naslednji način. Vsako drevo v gozdu ima svoj lasten OOB vzorec, ki ni
bil uporabljen pri izgradnji napovednega modela. Ta vzorec se uporabi pri izračunu
pomembnosti posamezne napovedne spremenljivke. Izračun poteka tako, da se najprej izmeri
natančnost napovedovanja na OOB vzorcu. Vrednosti izbrane napovedne spremenljivke OOB
vzorca so nato med seboj naključno premešane, pri čemer vrednosti ostalih napovednih
spremenljivk ne spreminjamo. Na tem koraku torej preverjamo, kakšno je zmanjšanje
napovedne točnosti modela glede na premešane podatke OOB vzorca napovedne
spremenljivke.
Takšna mera pomembnosti napovedne spremenljivke pove, za koliko bi se zmanjšala
napovedna točnost modela, če bi izbrano napovedno spremenljivko odstranili iz modela, oz.
nasprotno, za koliko bi se povečala napovedna točnost modela, če izbrano napovedno
spremenljivko vključimo v napovedni model (Grömping, 2009).
3.5.3.2 IncNodePurity (analogno Mean Decrease Gini)
IncNodePurity je mera, ki jo prav tako uporabljamo za določanje pomembnosti napovednih
spremenljivk napovednega modela. IncNodePurity vrednost temelji na ideji izračuna vrednosti
pomembnosti Gini nečistoče (angl. Gini-based importance), ki je za vsako napovedno
spremenljivko določena tako, da izračuna zmanjšanje Gini nečistoče (angl. Gini impurity), ko
je določena napovedna spremenljivka izbrana za delitev vozlišča.
Pri gradnji posameznih dreves v gozdu je potrebno na posameznih vozliščih upoštevati vrednost
Gini nečistoče. Ta določa, katero napovedno spremenljivko moramo uporabiti pri delitvi
vozlišča. Za vsako drevo v gozdu in za vsako napovedno spremenljivko se vsakič, ko je ta
izbrana za delitev vozlišča, ponovno izračuna vsota zmanjšanja Gini nečistoče za to napovedno
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spremenljivko. Dobljena vsota je nato deljena s številom dreves v gozdu, kar za rezultat da
povprečno vsoto zmanjšanja Gini nečistoče za vsako izmed napovednih spremenljivk.
V R vgrajena funkcija importance()parameter IncNodePurity (Increase in node purity)
izračuna glede na zmanjšanje vsote kvadratov napak kadarkoli je neka napovedna
spremenljivka izbrana pri delitvi vozlišča (Grömping, 2009).
3.5.4

Uporaba metode naključnih gozdov v programskem okolju R

Metoda strojnega učenja, ki smo jo uporabili za potrebe našega raziskovanja, je zgoraj opisana
metoda naključnih gozdov. Omenjena metoda je enostavna za uporabo v programskem jeziku
R, saj ima omenjeni programski jezik vgrajeno knjižnico randomForest, ki poskrbi za
izgradnjo napovednih modelov z uporabo omenjene metode. Ker randomForest knjižnica
najpogosteje ni del osnovnega paketa programskega jezika R v programskem okolju R, jo je
potrebno v programsko okolje najprej uvoziti z uporabo ukaza library(randomForest).
Oblikovanje napovednih modelov z uporabo funkcije randomForest je potekala za vse
tekmovalne skupine tekmovanja Bober. Izdelali smo torej več modelov za vsako tekmovalno
skupino posebej ter za vse tekmovalne skupine skupaj. Metodo naključnih gozdov smo
uporabili s pomočjo vgrajene funkcije randomForest(). Za lažji opis posameznih
parametrov opredelimo vhodne podatke te funkcije. Oblikovanje napovednega modela z
uporabo z metodo naključnih gozdov v R izvedemo s funkcijo randomForest(formula,
data, mtry, ntree, importance=TRUE). Vgrajena funkcija randomForest(),
ki smo jo uporabili, sestoji iz štirih vhodnih parametrov. Nekaterim izmed njih smo pri
oblikovanju in iskanju najboljših napovednih modelov spreminjali vrednosti. Parameter
formula je namenjen opredelitvi ciljne ter napovednih spremenljivk pri oblikovanju
napovednega modela. To pomeni, da s parametrom formula napovednemu modelu
definiramo ciljno spremenljivko ter napovedne spremenljivke, ki naj jih funkcija
randomForest() uporabi pri oblikovanju napovednega modela. To omogoča izbrati željeno
ciljno spremenljivko ter eno ali več napovednih spremenljivk, za katere želimo odkriti njihovo
pomembnost pri oblikovanju napovednega modela ter posledično tudi pri napovedovanju ciljne
spremenljivke. Če se odločimo, da bomo za napovedovanje ciljne spremenljivke uporabili vse
napovedne spremenljivke, to naredimo tako, da za znakom ~ dodamo piko (.). To bi na našem
konretnem primeru, kjer je ciljna spremenljivka Overall.Score, to izgledalo kot
Overall.Score~.. Ker pa mi ne želimo uporabiti vseh napovednih spremenljivk, ampak
zgolj nekatere izmed njih, dosežemo to tako, da ustrezne napovedne spremenljivke opredelimo
za znakom ~, ki jih med seboj povežemo z znakom +. Konkretno, kjer je ciljna spremenljivka
Overall.Score, napovedni spremenljivki pa Score.C.MS in Score.C.AL, bi to
zapisali kot Overall.Score~Score.C.MS + Score.C.AL. Naslednji vhodni
parameter v funkciji randomForest je data. Ta vhodni podatek v funkciji določa, na katerih
podatkih naj funkcija randomForest()deluje. V našem primeru smo omenjeni vhodni
podatek dosledno spreminjali, saj smo za različne podatkovne datoteke različnih tekmovalnih
skupin oblikovali ločene napovedne modele za napovedovanje ciljne spremenljivke. Naslednji
vhodni parameter funkcije randomForest, ki smo mu spreminjali vrednost, je parameter mtry.
Z njim definiramo število napovednih spremenljivk, ki naj bodo upoštevane na vsakem vozlišču
posameznega drevesa. To je tudi parameter, ki najbolj vpliva na kakovost modelov, oblikovanih
z uporabo funkcije randomForest(). Zadnji izmed vhodnih parametrov, ki smo mu
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spreminjali vrednost je parameter ntree. Ta določa število zgrajenih dreves pri oblikovanju
napovednega modela (Liaw, Wiener, Breiman in Cutler, 2015).
Zgornji opis sedaj nekoliko bolj konkretizirajmo s primeri izgradnje napovednih modelov z
uporabo funkcije randomForest() in opredelimo vrednosti posameznih parametrov, ki smo
jih uporabili. Izbrana funkcija predvideva določitev ciljne ter napovednih spremenljivk. V
našem primeru bo, kot smo to že predhodno omenili, ciljna spremenljivka pri oblikovanju
vsakega izmed napovednih modelov procentualni dosežek tekmovalca na tekmovanju Bober.
Napovedne spremenljivke so se za razliko od ciljne spremenljivke pri izgradnji različnih
napovednih modelov spreminjale. Tako smo pri oblikovanju napovednih modelov uporabljali
različne napovedne spremenljivke. Znotraj vsake tekmovalne skupine smo opazovali, kateri
izmed izbranih konceptov računalniškega mišljenja ter področij računalništva najbolj vplivajo
na dosežek posameznega tekmovalca ter kakšna je napovedna točnost oblikovanih napovednih
modelov. Zgolj s spreminjanjem napovednih spremenljivk smo za vsako podatkovno tabelo
(vsako izmed treh tekmovalnih skupin ter vse skupaj) dobili tri različne napovedne modele.
Prvi izmed modelov je kot napovedne spremenljivke uporabil vseh šest konceptov
računalniškega mišljenja, drugi je poleg konceptov računalniškega mišljenja uporabil še
podatek o razredu, ki ga obiskujejo učenci, tretjemu pa smo poleg konceptov računalniškega
mišljenja kot napovedne spremenljivke dodali še vseh šest področij računalništva. Torej smo
zgolj s spreminjanjem napovednih spremenljivk pri oblikovanju napovednih modelov z metodo
naključnih gozdov dobili šestnajst med seboj različnih napovednih modelov. Pri oblikovanju
modelov pa smo poleg napovednih spremenljivk spreminjali tudi nekatere druge parametre, ki
bi lahko vplivali na napovedno točnost napovednega modela. Tako smo skladno s cilji 1. in 2.
raziskovalnega vprašanja, torej pri iskanju najbolj informativnih napovednih spremenljivk ter
primerjavi le-teh med posameznimi tekmovalnimi skupinami, ob uporabi metode naključnih
gozdov iskali najboljše napovedne modele. Za vsako izmed obeh raziskovalnih vprašanj smo
oblikovali večje število napovednih modelov, izmed katerih smo izbrali najboljšega glede na
metodo vrečenja pri metodi naključnih gozdov. Preverjali smo, katera je najbolj optimalna
vrednost mtry za izbrane podatke. Pri tem smo določili, da lahko parameter mtry zasede
vrednost med 1 in 6. Če mtry parametra ne določimo je privzeta vrednost omenjenega parametra
K
za naključni gozd JL M, kjer je ! število napovednih spremenljivk napovednega modela. Skladno
s spreminjanem vrednosti posameznih parametrov smo za oblikovanje naključnih gozdov
definirali funkcijo, ki za posamezno podatkovno tabelo zgradi več naključnih gozdov ob
upoštevanju spreminjanja vseh predhodno omenjenih parametrov.
Sintaksa, ki sem jo uporabil z gradnjo naključnih gozdov z uporabo vgrajene funkcije
randomForest(), je sledeča:
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Zapisana funkcija torej skrbi za izdelavo napovednega modela na osnovi metode naključnih
gozdov ob željeni nastavitvi parametrov. Funkcija BuildRFModel tako sprejme kot vhodne
podatke dataTabel, ki opredeljuje podatkovno tabelo, nad katero bo potekalo oblikovanje
napovednih modelov, ntree_num, s katerim določimo število dreves pri oblikovanju
napovednih modelov z metodo naključnih gozdov, mtry_num, ki opredeljuje število
napovednih spremenljivk, ki naj bodo upoštevane na vsakem vozliču v posameznem
odločitvenem drevesu naključnega gozda.
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Funkcija BuildRFModel torej poskrbi za izdelavo treh napovednih modelov z uporabo
metode naključnih gozdov. Pri oblikovanju modelov se že vnaprej določi fiksni števili
ntree_num ter mtry_num. Na osnovi izbranih parametrov nato program oblikuje napovedne
modele z imeni RF_CT_skills, pri katerem je ciljna spremenljivka procentualni dosežek
tekmovalcev (Overall.Score), napovedne spremenljivke pa so vsi koncepti računalniškega
mišljenja, torej modeliranje in simulacija (Score.C.MS), abstraktno razmišljanje
(Score.C.AB), algoritmično razmišljanje (Score.C.AL), dekompozicija (Score.C.DE),
posploševanje (Score.C.GE) in evalvacija (Score.C.EV). Drugi oblikovani napovedni
model, imenovan RF_CT_skills_Group, je model, pri katerem ciljna spremenljivka ostaja
ista, med napovedne spremenljivke pa poleg vseh konceptov računalniškega mišljenja uvrstimo
tudi atribut razred (Group). Tretji oblikovani napovedni model je model
RF_CT_skills_domain. Tako kot pri prejšnjih napovednih modelih je tudi tokrat ciljna
spremenljivka ista, poleg napovednih spremenljivk konceptov računalniškega mišljenja pa
dodamo še napovedne spremenljivke področij računalništva. Ko oblikujemo modele, jih pri
različnih napovednih spremenljivkah zgradimo za vse vrednosti mtry med 1 in 6. To naredimo
za vse 4 podatkovne tabele, torej za vsako izmed treh tekmovalnih skupin ter za vse tekmovalne
skupine skupaj. Večina oblikovanih modelov je stabilna in ni pretirano odvisna od števila
zgrajenih dreves v gozdu. To je tudi razlog, da smo se odločili, da vrednost ntree nastavimo
na privzeto vrednost, torej na ntree=500.
Oblikovanje napovednih modelov za prvo tekmovalno skupino, torej za učence 6. in 7. razreda,
si oglejmo na konkretnem primeru. Za ostale tekmovalne skupine je proces oblikovanja
napovednih primerov potekal analogno. Za učence 6. in 7. razreda smo zgradili več napovednih
modelov pri različnih vrednostih mtry, kar smo dosegli z naslednjim zaporedjem ukazov:
BuildRFModel1(data_6_7, 500, 1)à data=data_6_7; ntree=500 ;mtry=1
BuildRFModel1(data_6_7, 500, 2)à data=data_6_7; ntree=500 ;mtry=2
BuildRFModel1(data_6_7, 500, 3)à data=data_6_7; ntree=500 ;mtry=3
BuildRFModel1(data_6_7, 500, 4)à data=data_6_7; ntree=500 ;mtry=4
BuildRFModel1(data_6_7, 500, 5)à data=data_6_7; ntree=500 ;mtry=5
BuildRFModel1(data_6_7, 500, 6)à data=data_6_7; ntree=500 ;mtry=6
Preden se natančneje usmerimo k oblikovanju napovednih modelov, namenimo nekaj trenutkov
še delovanju funkcije BuildRFModel. Za vsak oblikovan napovedni model z uporabo
metode naključnih gozdov dobimo izpis, ki ga je potrebno razumeti ter ustrezno interpretirati.
Za boljše razumevanje analize napovednih modelov v nadaljevanju opredelimo in opišemo vse
glavne parametre, ki nastopajo pri izpisu vsakega napovednega modela. Izpis dosežemo s
funkcijo print(ime_modela). V primeru uporabe naše funkcije to zapišemo kot
print(RF_CT_skills). Pri tem dobimo naslednji izpis:
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Figure 1: Izpis randomForest() v programskem okolju R

Pri izpisu napovednega modela se najprej izpiše randomForest() z vsemi nastavljenimi
parametri, ki smo jih uporabili pri oblikovanju modela. Temu sledi izpis vrste naključnega
gozda (Type of random forest), ki je lahko bodisi klasifikacijski (classification)
bodisi regresijski (regression). Iz izpisa ugotovimo, da gre v našem primeru za naključne
gozdove regresijskega tipa. Da bo vse skupaj nekoliko bolj razumljivo, opredelimo pojma
klasifikacija in regresija. Klasifikacija predstavlja prepoznavanje razreda ali binarne vrednosti,
ko želimo napovedati kategorično spremenljivko, medtem ko regresija vključuje oceno ali
napoved odziva ob napovedovanju zvezne spremenljivke ali števila. Če dobro premislimo o
zastavljenih raziskovalnih vprašanjih, se prav definicija regresije sklada z našim raziskovanjem,
saj želimo na osnovi napovednih spremenljivk (numerične vrednosti) napovedati dosežek
tekmovalca tekmovanja Bober, ki je prav tako definiran kot numerična vrednost. Izpisu tipa
naključnega gozda sledi izpis števila dreves v gozdu (Number of trees). Gre torej za
število dreves, ki so bila zgrajena pri oblikovanju gozda. Kot smo povedali že v prejšnjem
odstavku tega poglavja, smo v procesu raziskovanja uporabili privzeto vrednost 500 dreves v
gozdu, saj se kakovost modela s povečevanjem števila dreves v gozdu minimalno spreminja.
Torej ta parameter ne vpliva odločilno na samo kakovost napovednega modela. To lahko
vidimo tudi pri spodnjem izpisu. Opazimo, da se vrednosti MSE in %Var(y), ki jih bomo
natančneje opisali v nadaljevanju, med seboj minimalno razlikujeta.

Tabela 18: Izpis vrednosti MSE in %Var(y) na vsakih 100 dreves v gozdu do 1000

Izpisu števila dreves v gozdu sledi izpis števila napovednih spremenljivk, ki so bila upoštevana
na vsakem vozlišču v vsakem izmed dreves v gozdu (No. of variables tried at
each split). To je pravzaprav vrednost mtry, ki smo jo morali definirati že ob samem
oblikovanju napovednega modela z metodo naključnih gozdov znotraj funkcije
randomForest(). Izpisu sledita še vrednost povprečne kvadratne napake (MSE – Mean
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Squared Error) v izpisu zapisana kot Mean of Squared Residuals ter odstotek
pojasnjene variance (% Var explained). Obe meri za določanje kakovosti napovednega
modela sta podrobneje opisani v naslednjem poglavju.
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4 Analiza podatkov
Proces oblikovanja napovednih modelov v programskem okolju R je bil vse prej kot enostaven.
Za oblikovanje napovednih modelov smo uporabili različne nastavitve, pri čemer smo največ
pozornosti namenili iskanju najustreznejše nastavitve vrednosti mtry, ki je imela pri
zagotavljanju kakovosti modela na istih podatkih največji vpliv. Postopek analize smo izvedli
za različne vrednosti mtry pri različnih napovednih spremenljivkah. Ciljna spremenljivka
napovednih modelov je vedno ista, in sicer dosežek tekmovalcev na tekmovanju Bober, izražen
v odstotkih. Pri iskanju najustreznejšega modela smo najprej oblikovali napovedne modele pri
različnih vrednostih mtry ter na osnovi mer NO , 5 O in MSE za določanje uspešnosti modela
izbrali najboljšega. Najboljši model za različne tekmovalne skupine ter različne napovedne
spremenljvike smo tudi natančneje opisali. Natančneje smo si ogledali tudi pomembnost
posameznih napovednih spremenljivk, ki opredeljujejo posamezen napovedni model, in
dobljene rezultate komentirali ter jih primerjali z rezultati predhodno pridobljenih napovednih
modelov. Tako smo za posamezne tekmovalne skupine identificirali napovedne spremenljivke,
ki so ključne pri oblikovanju izbranih napovednih modelov.
Poleg določanja pomembnosti posameznih konceptov računalniškega mišljenja pri oblikovanju
napovednih modelov smo si ogledali tudi, kako uspešni so bili tekmovalci pri reševanju
tekmovalnih nalog, ki predvidevajo poznavanje določenega koncepta. Rezultate razumevanja
posameznih konceptov računalniškega mišljenja smo povezali s pomembnostjo teh konceptov
kot napovednih spremenljivk pri napovednem modelu, kjer koncepti računalniškega mišljenja
nastopajo kot napovedne spremenljivke.
Za zaključek smo analizirali tudi posamezne tekmovalne naloge. Analizo težavnosti
tekmovalnih nalog smo izvedli za vsako tekmovalno skupino posebej. Če se težavnost
tekmovalnih nalog ne ujema s težavnostjo konceptov, ki v posamezni tekmovalni nalogi
nastopajo, smo slednjo dodatno analizirali z metodami kvalitativne analize.
V samem zaključku poglavja smo naredili povezavo med vsemi oblikovanimi napovednimi
modeli s ciljem, da bi poiskali razlike med posameznimi tekmovalnimi skupinami tako v
določanju najpomembnejših napovednih spremenljivk kot tudi v določanju najlažjih oz.
najzahtevnejših konceptov računalniškega mišljenja.

4.1 Prva tekmovalna skupina
V nadaljevanju so podrobneje predstavljeni napovedni modeli, ki so zgrajeni na osnovi
različnih vrednosti mtry ter različnih napovednih spremenljivk, ki jih model upošteva pri
oblikovanju napovednih modelov. Da bomo bolje razumeli izpise modelov, bomo model,
katerega napovedne spremenljivke so koncepti računalniškega mišljenja, opisali za vse
vrednosti parametra mtry. Za vse ostale napovedne modele, ki jih bomo oblikovali, bomo
najprej poiskali najbolj optimalno vrednost mtry z uporabo ustreznih ukazov v programskem
okolju R ter nato opisali zgolj tiste napovedne, oblikovane pri optimalnih vrednostih mtry.
4.1.1

Napovedne spremenljivke: koncepti računalniškega mišljenja ter razred

Pri oblikovanju napovednih modelov so najpomembnejše napovedne spremenljivke tiste, ki jih
pri tem uporabimo. Pri izgradnji napovednih modelov pri različnih vrednostih mtry je ciljna
spremenljivka, kot bo to veljajo tudi v nadaljevanju, končni dosežek učenca na tekmovanju
Bober, izražen v odstotkih. Napovedne spremenljivke, ki jih bomo uporabili pri oblikovanju
modela v tem podpoglavju, pa bodo koncepti računalniškega mišljenja ter razred, ki ga je
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tekmovalec v času tekmovanja obiskoval. Pri oblikovanju se bomo poslužili podatkov o
tekmovalcih, ki so bili vključeni v 1. tekmovalno skupino, torej tistih, ki so v času tekmovanja
obiskovali 6. ali 7. razred osnovne šole.
Pri iskanju najboljšega napovednega modela obravnavamo in podrobneje analiziramo
napovedni model pri izbrani vrednosti mtry, za katero je napovedni model dosegel najboljši
rezultat skladno z merami za določanje uspešnosti napovednega modela. Postopek iskanja
poteka tako, da najprej oblikujemo vse modele pri različnih vrednostih mtry. Skladno z merami
učinkovitosti napovednega modela nato izberemo najboljši napovedni model, ki ga podrobneje
analiziramo. Podatki o uspešnosti napovednih modelov pri izbiri različnih vrednosti mtry so
predstavljeni v spodnji tabeli.
Vrednost parametra
Vrednost G9P
mtry

Vrednost NO

Vrednost 5 O

1

0,001063

0,945371

0,988903

2

0,000107

0,994522

0,997676

3

6,055 ∙ 10Uk

0,996888

0,998538

4

5,518 ∙ 10Uk

0,997164

0,998633

5

6,102 ∙ 10Uk

0,996864

0,998471

6

6,916 ∙ 10Uk

0,996445

0,998252

Tabela 19: Uspešnost napovednih modelov pri različnih vrednostih mtry za 1. tekmovalno skupino (koncepti računalniškega
mišljenja ter razred)

Iz tabele napovednih modelov je razvidno, da so med napovednimi modeli oblikovanimi pri
različnih vrednostih parametra mtry majhne razlike v merah za določanje učinkovitosti modela.
Očitno je, da sta napovedna modela oblikovana pri vrednosti mtry 1 ter vrednosti mtry 2 slabša
v primerjavi z vrednostmi ostalih napovednih modelov, ki so zgrajeni pri višjih vrednostih mtry.
Učinkovitost napovednih modelov pri vrednostih mtry 3, 4, 5 ter 6 pa je zelo podobno. Kljub
temu izmed vseh naštetih najbolj izstopa napovedni model oblikovan pri vrednosti mtry 4. Iz
tabele razberemo, da ima slednji najnižjo G9P = 5,518 ∙ 10Uk vrednost, hkrati pa tudi najvišjo
vrednost determinacijskega koeficienta NO = 0,997164 ter koeficienta korelacije med
opazovanimi in napovedanimi vrednostmi 5 O = 0,998471. Skladno z ugotovitvijo, da je za
izbrane podatke pri določeni ciljni in napovednih spremenljivkah najboljši model, oblikovan
pri vrednosti mtry enaki 4, si bomo v nadaljevanju ogledali izpis omenjenega modela ter ga tudi
podrobneje analizirali.
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Slika 9: Izpis randomForest(mtry=4) za 1. tekmovalno skupino (koncepti računalniškega mišljenja ter razred)

Izpis napovednega modela z vsemi podatki, ki pričajo o kakovosti tega modela, je predstavljen
na zgornji sliki. Že iz same tabele smo razbrali, da je G9P = 5,518 ∙ 10Uk vrednost pri
omenjenem napovednem modelu nizka. To pomeni, da je napovedni model pri napovedovanju
učinkovit. Učinkovitost napovednega modela dodatno potrdita vrednosti NO in 5 O . Vrednost
determinacijskega koeficienta NO = 0,997164 opredeli delež variance, ki jo oblikovani
napovedni model pojasni. Izbrane napovedne spremenljivke napovednega modela napovejo
99,72 % ciljne spremenljivke. Ta rezultat zgolj dodatno potrjuje kakovost napovednega modela
skladno z nizko MSE vrednostjo. Zadnja izmed mer za določanje učinkovitosti modela je
vrednost koeficienta korelacije med opazovanju ter napovedni 5 O = 0,998471. Spoznamo, da
gre za zelo močno pozitivno povezanost med opazovanji in (OOB) napovedmi s strani
napovednega modela.
Ugotovili smo, da imamo učinkovit napovedni model. Zanima nas tudi, katere so
najpomembnejše napovedne spremenljivke napovednega modela, ki imajo največji vpliv pri
napovedovanju ciljne spremenljivke napovednega modela.
Napovedna spremenljivka

%IncMSE

IncNodePurity

Score.C.AL

139,15

20,22

Score.C.MS

97,88

50,60

Score.C.DE

53,27

2,60

Score.C.EV

38,00

19,43

Score.C.GE

37,59

0,55

Score.C.AB

35,46

7,88

Group

2,17

0,04

Tabela 20: Pomembnost napovednih spremenljivk za 1. tekmovalno skupino (koncepti računalniškega mišljenja ter razred)

V zgornji tabeli je predstavljen izračun pomembnosti napovednih spremenljivk na osnovi dveh
mer. Opažamo, da se pomembnost posameznih napovednih spremenljivk razlikuje glede na
mero, s katero določamo samo pomembnost posamezne napovedne spremenljivke
napovednega modela. Iz tabele lahko brez težav opazimo, da dve napovedni spremenljivki
izstopata v primerjavi z ostalimi. To sta Score.C.AL (koncept algoritmičnega razmišljanja) in
Score.C.MS (koncept modeliranja in simulacije). Omenjeni spremenljivki sta dobili najvišji
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vrednosti na osnovi mere pomembnost %IncMSE, in sicer %mC:G9P(9:;54. a. no) = 139,15
ter %mC:G9P(9:;54. a. G9) = 97,88. Pri obravnavanem napovednem modelu vidimo, da sta
spremenljivki tudi glede na mero pomembnosti IncNodePurity opredeljeni kot
najpomembnejši. Razlika je le v vrstnem redu pomembnosti teh dveh spremenljivk. Kot
najpomembnejša napovedna spremenljivka je izbrana Score.C.MS z vrednostjo
mC:i;p4#q5D=I(9:;54. a. G9) = 50,60, ki ji sledi Score.C.AL z vrednostjo
mC:i;p4#q5D=I(9:;54. no) = 20,22. Na osnovi zbranih rezultatov lahko zaključimo, da
imata pri oblikovanju obravnavanega napovednega modela najvišjo napovedno moč pri
napovedovanju ciljne spremenljivke spremenljivki Score.C.AL in Score.C.MS. Pri tem
moramo omeniti, da so pri napovedovanju pomembne tudi ostale napovedne spremenljivke,
katerih napovedna moč je manjša.
Pri oblikovanju napovednega modela smo kot napovedno spremenljivko poleg konceptov
računalniškega mišljenja uporabili tudi razred, ki so ga tekmovalci v času tekmovanja
obiskovali. Izračuni pokažejo, da spremenljivka Group (razred) ni imela posebnega vpliva. To
je izraženo z zelo nizkima %IncMSE ter IncNodePurity vrednostma, Ta rezultat pomeni, da
razred ni ključen pri napovedovanju ciljne spremenljivke. Če si vse skupaj nekoliko natančneje
ogledamo, opazimo, da ima napovedna spremenljivka Group vrednost %mC:G9P(r5;q!) =
2,16, kar je približno 15-krat od naslednje najmanj pomembne napovedne spremenljivke
Score.C.AB (abstraktno razmišljanje), %mC:G9P(9:;54. a. ns) = 35,46.
Na osnovi rezultatov lahko zaključimo, da znotraj 1. tekmovalne skupine, torej med učenci 6.
in 7. razreda, razred, ki ga obiskujejo učenci, nima pomembnega vpliva pri končnem dosežku
učencev, temveč je veliko pomembnejše znanje računalniškega mišljenja tekmovalcev. Tu sta
najbolj izpostavljena koncepta algoritmičnega razmišljanja ter modeliranja in simulacije.
4.1.2

Napovedne spremenljivke: področja računalništva ter razred

Tako, kot smo v prejšnjem primeru kot napovedne spremenljivke vzeli koncepte računalniškega
mišljenja ter razred, bomo tokrat vzeli področja računalništva ter razred. Kot smo to storili
predhodno, bomo tudi tokrat najprej poiskali vrednosti mtry, pri kateri bo napovedni model
najbolj uspešen. Posebnost je, da so bile naloge, ki so jih reševali tekmovalci 1. tekmovalne
skupine, razvrščene le v 3 področja računalništva, in sicer algoritmi in programiranje, podatki,
podatkovne strukture in predstavitev podatkov ter računalniški procesi in strojna oprema. To
pomeni, da smo pri oblikovanju napovednega modela uporabili le 4 napovedne spremenljivke.
Pri iskanju bomo vrednosti mtry za najboljši napovedni model uporabili vrednosti od 1 do 4.
Učinkovitost napovednih modelov na osnovi mer za določanje učinkovitosti pri različnih
vrednostih mtry je predstavljena v spodnji tabeli.
Vrednost parametra
Vrednost G9P
mtry

Vrednost NO

Vrednost 5 O

1

0,002701

0,861184

0,979294

2

0,000156

0,991976

0,997323

3

3,154 ∙ 10Uk

0,998379

0,999239

4

2,595 ∙ 10Uk

0,998666

0,999346

Tabela 21: Uspešnost napovednih modelov pri različnih vrednostih mtry za 1. tekmovalno skupino (področja računalništva ter
razred)
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Iz table je razvidno, da je najboljši napovedni model tisti pri vrednosti mtry 4. Omenjeni
napovedni model ima najnižjo G9P = 2,595 ∙ 10Uk ter hkrati najvišjo vrednost
determinacijskega koeficienta NO = 0,998666 ter koeficienta korelacije med opazovanji in
OOB napovedmi 5 O = 0,999346. Tudi tokrat gre kot v primeru prejšnjega napovednega
modela za zelo močno pozitivno povezanost med opazovanji in OOB napovedmi.

Slika 10: Izpis randomForest(mtry=4) za 1. tekmovalno skupino (področja računalništva ter razred)

Glede na izračune vseh omenjenih vrednosti bi lahko rekli, da je obravnavani napovedni model
boljši od tistega iz poglavja 4.1.1, saj ima nižjo MSE vrednost ter višji NO in 5 O vrednosti. Na
osnovi tega bi lahko sklepali, da so področja računalništva pri napovedovanju ciljne
spremenljivke pomembnejša od konceptov računalniškega mišljenja. To domnevo bomo
preverili pozneje v poglavju 4.1.3. V nadaljevanju si oglejmo pomembnost posameznih
področij računalništva pri oblikovanju napovednega modela.
Napovedna spremenljivka

%IncMSE

IncNodePurity

Score.D.CP

662,22

45,25

Score.D.DS

654,66

19,42

Score.D.AP

629,69

36,71

4,75

0,01

Group

Tabela 22: Pomembnost napovednih spremenljivk za 1. tekmovalno skupino (področja računalništva ter razred)

Rezultati, ki pričajo o pomembnosti napovednih spremenljivk, so si med seboj tokrat nekoliko
bolj podobni. Še vedno je močno izraženo, da razred ni tisti, ki ima vpliv pri napovedovanju
ciljne spremenljivke. So pa v primerjavi z razredi izrednega pomena področja računalništva.
Rezultati pokažejo, da so področja računalništva pomembna za napovedni model. Še več,
pokažejo, da so pomembna vsa področja računalništva, saj se med vrednostmi, ki določajo
pomembnost, pojavljajo sorazmeroma majhne razlike. Na osnovi mere pomembnosti
%IncMSE je kot najpomembnejša napovedna spremenljivka opredeljena Score.D.CP
(računalniški procesi in strojna oprema), kar sovpada z razporeditvijo po pomembnosti glede
na mero IncNodePurity. Pri omenjenem napovednem modelu pa zagotovo ne smemo
zanemariti ostalih dveh napovednih spremenljivk, ki imata visoko napovedno moč, torej
Score.D.DS (podatki, podatkovne strukture in predstavitev podatkov) ter Score.D.AP
(algoritmi in programiranje). Score.D.DS je glede na mero %IncMSE uvrščena na drugo mesto,
medtem ko jo mera IncNodePurity uvrsti na tretje mesto. Razlike v pomembnosti glede mer v
tem primeru so majhne. Najpomembnejša ugotovitev pa je, da imajo področja računalništva
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visoko napovedno moč pri napovedovanju. Da bi odgovorili na domnevo, ki smo jo postavili
nekoliko prej, in sicer, ali so področja računalništva pomembnejša od konceptov računalniškega
mišljenja, moramo oblikovati še en model, ki bo kot napovedne spremenljivke sprejel prav
področja in koncepte.
4.1.3

Napovedne spremenljivke:
računalništva ter razred

koncepti

računalniškega

mišljenja,

področja

V prejšnjih dveh poglavjih smo pomembnost konceptov računalniškega mišljenja ter področij
računalništva preverjali ločeno. Z namenom ugotoviti, katere izmed omenjenih napovednih
spremenljivk so najpomembnejše, oblikujemo model, ki bo kot napovedne spremenljivke
sprejel prav koncepte računalniškega mišljenja ter področja računalništva. Ponovno napovedne
modele oblikujemo na osnovi različnih vrednosti mtry med 1 in 6. Podatki o učinkovitosti
napovednih modelov so predstavljeni v spodnji tabeli.
Vrednost parametra
Vrednost G9P
mtry

Vrednost NO

Vrednost 5 O

1

0,000633

0,967469

0,994481

2

7,847 ∙ 10Uk

0,995967

0,998404

3

5,769 ∙ 10Uk

0,997035

0,998682

4

5,386 ∙ 10Uk

0,997232

0,998721

5

5,522 ∙ 10Uk

0,997162

0,998665

6

5,672 ∙ 10Uk

0,997085

0,998611

Tabela 23: Uspešnost napovednih modelov pri različnih vrednostih mtry za 1. tekmovalno skupino (koncepti računalniškega
mišljenja, področja računalništva ter razred)

Iz zbranih rezultatov mer učinkovitosti vidimo, da sta najboljša napovedna modela oblikovana
pri vrednosti parametra A=5I = 4 in A=5I = 5. Skladno z vrednostmi posameznih mer je
izmed omenjenih dveh uspešnejši napovedni model, oblikovan pri vrednosti A=5I = 4. Ta
model ima nižjo MSE vrednost ter višji NO ter 5 O vrednosti.

Slika 11: Izpis randomForest(mtry=4) za 1. tekmovalno skupino (koncepti računalniškega mišljenja, področja računalništva
ter razred)
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Izbrani napovedni model ima izmed vseh najnižjo vrednost G9P = 5,231 ∙ 10Uk , kar ponovno
priča o učinkovitem napovednem modelu. V primerjavi z napovednim modelom iz poglavja
4.1.2 je nekoliko slabši, vendar še vedno uspešen. Uspešnost omenjenega modela je primerljiva
z uspešnostjo modela iz poglavja 4.1.1. Primerno z nizko MSE vrednostjo ima ta napovedni
tudi visoko vrednosti NO = 0,997312 in 5 O = 0,997164. To pomeni, da napovedni model
pojasni 99,73 % variance, poleg tega pa je pri napovedovanju natančen, saj je korelacijski
koeficient med opazovanji in napovedmi 0,997164. V tem primeru gre ponovno za zelo močno
pozitivno povezanost med opazovanji ter OOB napovedmi. Za omenjeni napovedni model si
moramo na tem mestu ogledati še pomembnost napovednih spremenljivk, da bi ugotovili, ali
imajo področja računalništva višjo napovedno moč kot koncepti računalniškega mišljenja.
Napovedna spremenljivka

%IncMSE

IncNodePurity

Score.C.AL

63,72

16,35

Score.C.MS

53,53

35,62

Score.C.DE

45,43

4,23

Score.C.EV

39,00

18,92

Score.C.GE

38,21

1,06

Score.C.AB

31,51

11,86

Score.D.DS

31,51

1,96

Score.D.CP

24,79

6,70

Score.D.AP

24,48

4,51

Group

2,28

0,04

Tabela 24: Pomembnost napovednih spremenljivk za 1. tekmovalno skupino (koncepti računalniškega mišljenja, področja
računalništva ter razred)

Pomembnost napovednih spremenljivk opredeljujemo tako, kot smo to storili v prejšnjih
primerih, in sicer na osnovi mer za določanje pomembnosti %IncMSE in IncNodePurity. Tudi
v tem primeru je očitno, da Group (razred) ni napovedna spremenljivka, katere napovedna moč
bi bila visoka. Rezultati pa pokažejo naslednjo zanimivo ugotovitev. Kljub temu, da je bil
napovedni model osnovan na področjih računalništva učinkovitejši od modela, osnovanega na
konceptih računalniškega mišljenja, se tokrat izkaže, da imajo koncepti računalniškega
mišljenja pri napovedovanju ciljne spremenljivke večjo pomembnost od področij računalništva.
Če si ogledamo rezultate nekoliko natančneje, ugotovimo, da so glede na pomembnost vsi
koncepti računalniškega mišljenja uvrščeni pred področja računalništva. Izkaže se, da je tudi
tokrat najpomembnejši koncept algoritmičnega razmišljanja, ki mu sledi koncept modeliranja
in simulacije. Pomembnost področij računalništva za napovedni model zagotovo ni
zanemarljiva, je pa nižja, kot bi lahko pričakovali glede na predhodno analizirane modele.
Omenjena pomembnost je analizirana na osnovi mere %IncMSE. Glede na mero IncNodePurity
se razmerje pomembnosti napovednih spremenljivk spremeni, pri čemer pa so kot
najpomembnejše na osnovi IncNodePurity prav tako koncepti računalniškega mišljenja.
4.1.4

Najtežji koncepti računalniškega mišljenja za prvo tekmovalno skupino

Napovedni modeli empirično pokažejo, kateri so najpomembnejši koncepti računalniškega
mišljenja, ki odločilno vpliva na proces napovedovanja z napovednimi modeli. Poleg tega nas
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zanima, kateri koncepti računalniškega mišljenja so tisti, s katerimi so imeli učenci največ
težav. Da bi to ugotovili, bomo na osnovi rezultatov posameznega učenca za vsak koncept
računalniškega mišljenja izračunali povprečje doseženih rezultatov posameznika za posamezen
koncept. Tako bomo dobili vrednost med 0 in 1, ki bo ponazarjala težavnost posameznih
konceptov računalniškega mišljenja. Opomniti velja, da vrednosti, ki so bližje 0, pomenijo težje
koncepte računalniškega mišljenja, vrednosti, ki so bližje 1, pa lažje koncepte računalniškega
mišljenja. Izračuni za vse koncepte na osnovi podatkov za 1. tekmovalno skupino so
predstavljeni v spodnjem izpisu iz programskega okolja R.
Score.C.MS
0,341

Score.C.AL
0,203

Score.C.EV
0,280

Score.C.AB
0,342

Score.C.DE
0,245

Score.C.GE
0,239

Tabela 25: Težavnost konceptov računalniškega mišljenja za 1. tekmovalno skupino

Iz izpisa hitro opazimo najlažje in najtežje koncepte računalniškega mišljenja za učence 6. in
7. razreda osnovne šole. Izkaže se, da najzahtevnejši koncept predstavlja koncept
algoritmičnega razmišljanja (Score.C.AL), ki mu sledi koncept posploševanja (Score.C.GE).
Kot najbolje razumljena koncepta, ki ju učenci znajo tudi učinkovito uporabiti, pa sta koncepta
abstraktnega razmišljanja (Score.C.AB) ter modeliranja in simulacije (Score.C.MS). Zanimiva
je predvsem razlika v težavnosti med konceptoma algoritmičnega razmišljanja ter modeliranja
in simulacije. Ob definiranju omenjenih pojmov smo slednja opredelili kot med seboj zelo
povezana pojma, ki ju številni avtorji različnih klasifikacij kar združujejo. Prav zato je zanimivo
opažanje, da sta ta dva koncepta glede razumevanja s strani učencev tako zelo različna.
Če dobljene rezultate povežemo še z rezultati iz poglavja 4.1.1, v katerem smo oblikovali
napovedni model z napovednimi spremenljivkami konceptov računalniškega mišljenja,
ugotovimo, da je razvrstitev konceptov po pomembnosti različna od težavnosti konceptov.
Koncept abstraktnega razmišljanja je pri oblikovanju napovednega modela opredeljen kot
najmanj pomemben izmed vseh konceptov, hkrati pa je opredeljen kot najlažji za razumevanje.
To bi najverjetneje pomenilo, da so učenci večinoma naloge z abstraktnim razmišljanjem
reševali uspešno, zato omenjena spremenljivka nima tako zelo visoke napovedne moči.
Algoritmično razmišljanje je torej tisti koncept, ki bi mu bilo potrebno nameniti največ
pozornosti. Njegova pomembnost je visoka, hkrati pa je njegovo razumevanje nizko.
Izboljšanje razumevanje tega koncepta bi lahko tekmovalce privedlo do boljših rezultatov na
tekmovanju.
4.1.5

Najtežje tekmovalne naloge za prvo tekmovalno skupino

Učenci 1. tekmovalne skupine so na tekmovanju reševali 15 tekmovalnih nalog. Vsako
tekmovalno nalogo so lahko učenci pravilno rešili, je niso reševali ali pa so jo rešili napačno.
Slednje je tudi v Excelovi tabeli ustrezno označeno z vrednostjo 1 (učenci so nalogo rešili
pravilno), 0 (učenci naloge niso reševali) ali -1 (učenci so nalogo rešili napačno). Pri iskanju
najzahtevnejše naloge tako ne bomo upoštevali zgolj tega, koliko učencev je to nalogo rešilo
pravilno, temveč bomo upoštevali tudi to, koliko učencev analizirane naloge ni reševalo oz.
koliko učencev jo je rešilo napačno. Pride lahko do tega, da dobimo tudi negativen rezultat pri
posamezni nalogi, kar bi pomenilo, da je več učencev nalogo rešilo napačno kot pravilno. Torej
so lahko vrednosti, ki jih zavzame težavnost posamezne naloge, med -1 in 1, kjer -1 pomeni,
da noben učenec naloge ni rešil pravilno, 1 pa, da so vsi učenci nalogo rešili pravilno.
Na spodnji sliki, ki predstavlja izpis iz programskega okolja R, so predstavljeni podatki o
težavnosti tekmovalnih nalog za 1 .tekmovalno skupino.
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Ena naloga na
uro

−0,616

Sprehod
parku

Urejanje
knjig

−0,405

Barvanje

po

−0,690

Obiskovanje
prijateljev

Dvojiška
torta

−0,299

Dan kapitana
−0,313
Bobra

−0,650

Iskanje poti

−0,605

Babuške

Kje pušča?

−0,700

1-2-3 hop!

−0,525

Parkiranje
dovozu

Izleti

−0,140

Žarnice
stikala

−0,416

Besede
iz
−0,610
Bobrove vasi

in

−0,193

0,592
na

−0,342

Tabela 26: Težavnost nalog za 1. tekmovalno skupino

Tako kot smo že predhodno omenili, vrednosti, ki ponazarjajo težavnost nalog, zavzamejo
vrednost med -1 in 1, kjer so naloge z nižjo vrednostjo predstavljene kot zahtevnejše. Iz izpisa
je hitro razvidno, da je večino nalog več učencev rešilo narobe kot pravilno, saj ima večina
nalog negativne vrednosti. Sklepamo lahko, da je to zato, ker so številni učenci, ki na vprašanje
niso poznali odgovora, naključno izbrali enega izmed odgovorov, kar pomeni, da so imeli zgolj
25 % možnosti, da izberejo pravilni odgovor. Iz izpisa vidimo, da je bila daleč najlažja naloga
Babuške z vrednostjo 0,592. To pomeni, da je veliko več učencev omenjeno nalogo rešilo
pravilno kot narobe, saj je tudi pozitiven rezultat precej visok. Natančneje si oglejmo omenjeno
nalogo.

Slika 12: Najbolje reševana naloga v 1. tekmovalni skupini

Vidimo, da gre za nalogo, ki od učencev predvideva razumevanje in uporabo znanj iz konceptov
modeliranja in simulacije, evalvacije ter abstraktnega razmišljanja. Če si ogledamo predhodni
izpis, kjer smo določali najtežje in najlažje koncepte računalniškega mišljenja, vidimo, da je ta
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naloga skupek vseh konceptov računalniškega mišljenja, ki jih učenci najbolje razumejo. Iz
tega lahko sklepamo, da je to tudi najverjetneje razlog, da so učenci to nalogo reševali tako
dobro. Na podlagi te obrazložitve lahko trdimo, da je bila omenjena naloga na tekmovanju
Bober najmanj zahtevna. Zelo enostavno je iz izpisa opaziti, da je omenjena naloga edina, ki
ima pozitiven rezultat. Torej gre za edino nalogo, ki jo je več učencev rešilo pravilno kot narobe.
Vse ostale naloge na tekmovanju pa so imele negativno vrednost, kar pomeni, da jih je več
učencev rešilo narobe kot pravilno.
Izmed vseh nalog, ki so negativno ocenjene, posledično pa lahko zanje trdimo, da so tudi
najtežje, sta najbolj izpostavljeni nalogi Kje pušča z vrednostjo −0,700 in Sprehod po parku z
vrednostjo −0,690. Iz analize konceptov, ki nastopajo v nalogi Sprehod po parku, je razvidno,
da naloga od učencev zahteva razumevanje koncepta algoritmičnega razmišljanja ter
modeliranje in simulacije. Gre torej za koncepta računalniškega mišljenja, ki sta v prejšnjem
poglavju opredeljena kot najtežja oz. najlažja koncepta. Iz natančnejšega pregleda naloge
vidimo, da je koncept algoritmičnega razmišljanja veliko bolj izpostavljen od koncepta
modeliranja in simulacije, čeprav sta si omenjena koncepta glede na vsebino med seboj zelo
podobna. Najverjetneje je izrazitost koncepta algoritmičnega razmišljanja razlog, da so učenci
omenjeno nalogo reševali slabše, kot smo pričakovali. Tudi naloga Sprehod po parku glede na
ugotovitev o najtežjih konceptih računalniškega mišljenja med učenci 1. tekmovalne skupine
ne preseneti pretirano. Za reševanje omenjene naloge se predvideva razumevanje konceptov
algoritmičnega razmišljanja ter evalvacije. Oba omenjena koncepta veljata za zahtevnejša
koncepta računalniškega mišljenja med učenci te starosti skladno z analizo o težavnosti
posameznih konceptov računalniškega mišljenja. Najverjetneje je tudi to razlog, da so se učenci
pri reševanju omenjene naloge tako slabo odrezali.
Glede na koncepte, ki nastopajo v nalogi 1-2-3-HOP!, bi pričakovali, da bo omenjena naloga
najzahtevnejša, saj predvideva razumevanje konceptov algoritmičnega razmišljanja,
dekompozicije ter posploševanja, ki so opredeljeni kot najzahtevnejši koncepti računalniškega
mišljenja skladno z zgornjo obravnavo. Sicer je omenjena naloga še vedno dosegla nizek
rezultat (−0,525), vendar so preseneteljivo nekatere naloge učencem povzročale več težav. Tak
primer naloge je na primer naloga Iskanje poti, ki od učencev zahteva razumevanje konceptov
modeliranja in simulacije ter evalvacije, ki sta opredeljena kot lažja koncepta računalniškega
mišljenja.

4.2 Druga tekmovalna skupina
V 2. tekmovalno skupino uvrščamo učence 8. in 9. razreda OŠ. V nadaljevanju bomo izdelali
napovedne modele za 2. tekmovalno kategorijo, pri katerih ciljna spremenljivka ostane ista končni rezultat posameznega učenca na tekmovanju Bober, izražen v odstotkih. Tako kot
predhodno bomo tudi tokrat zgradili več napovednih modelov na osnovi upoštevanja različnih
napovednih spremenljivk. Za posamezen nabor napovednih spremenljivk bomo najprej poiskali
optimalno vrednost mtry, torej tisto, pri kateri dobimo najbolj učinkovit napovedni model.
Izbrani model bo nato podrobneje opisan, kjer bomo poleg vrednosti, ki določajo učinkovitost
modela opredelili še, katere napovedne spremenljivke so najbolj nepogrešljive pri oblikovanju
napovednih modelov. Zanimivo bo predvsem pogledati, ali se pri starejših učencih
pomembnost napovednih spremenljivk spremeni v primerjavi z učenci iz predhodne
tekmovalne skupine.
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Napovedne spremenljivke: koncepti računalniškega mišljenja ter razred

Oblikovanje napovednih modelov je praktično identično tistemu, ki smo ga izvedli pri 1.
tekmovalni skupini, le da tokrat modele oblikujemo za 2. tekmovalno skupino. Oblikujemo
napovedne modele pri različnih vrednostih mtry med 1 in 6, pri čemer med napovedne
spremenljivke uvrstimo koncepte računalniškega mišljenja ter razred, ki so ga v času
tekmovanje obiskovali tekmovalci.
Vrednost parametra
Vrednost G9P
mtry

Vrednost NO

Vrednost 5 O

1

0,000944

0,962276

0,992052

2

0,000122

0,995141

0,997834

3

7,708 ∙ 10Uk

0,996920

0,998534

4

7,011 ∙ 10Uk

0,997198

0,998646

5

7,393 ∙ 10Uk

0,997046

0,998564

6

8,306 ∙ 10Uk

0,996681

0,998376

Tabela 27: Uspešnost napovednih modelov pri različnih vrednostih mtry za 2. tekmovalno skupino (koncepti računalniškega
mišljenja ter razred)

Pri iskanju najboljšega modela s spreminjanjem vrednosti mtry ugotovimo, da je najboljši
napovedni model tisti, ki ga zgradimo za vrednost mtry 4. Razlike v uspešnosti med
posameznimi napovedni modeli so bile glede na mere uspešnosti zopet majhne. Kljub temu pa
s svojo uspešnostjo nekoliko izstopa napovedni model pri A=5I = 4, ki je bil glede na mere
uspešnosti nekoliko boljši od ostalih.

Slika 13: Izpis randomForest(mtry=4) za 2. tekmovalno skupino (koncepti računalniškega mišljenja ter razred)

Izbrani model je bil torej oblikovan pri parametru A=5I = 4. To je razvidno tudi iz izpisa
modela No. of variables tried at each split: 4. Uspešnost modela smo
ponovno preverjali z vrednostmi G9P, NO in 5 O . Izbrani napovedni model se izkazal za
uspešnega, saj je dosegel nizko G9P = 7,011 ∙ 10Uk vrednost. Učinkovitost napovednega
modela dodatno potrdi izračun koeficienta korelacije med opazovanji in napovedmi 5 O =
0,998646. Tudi tokrat gre za model, ki doseže zelo močno pozitivno povezanost med
spremenljivkama korelacije. Izpis determinacijskega koeficienta vse skupaj še enkrat potrdi.
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Razberemo lahko, da napovedni model pojasni 99,72 % variance. Ker so napovedne
spremenljivke tiste, ki opredelijo natančnost in posledično učinkovitost napovednega modela,
si oglejmo njihovo pomembnost.
Napovedna spremenljivka

%IncMSE

IncNodePurity

Score.C.AL

80,14

33,42

Score.C.MS

71,96

21,16

Score.C.AB

51,08

3,68

Score.C.EV

47,48

40,23

Score.C.DE

46,14

14,30

Score.C.GE

35,35

0,30

Group

0,92

0,05

Tabela 28: Pomembnost napovednih spremenljivk za 2. tekmovalno skupino (koncepti računalniškega mišljenja ter razred)

Izpis pomembnosti napovednih spremenljivk temelji na izračunu dveh mer pomembnosti. Iz
analize pomembnosti napovednih spremenljivk ugotovimo, da sta kot najpomembnejši
napovedni spremenljivki z mero %IncMSE opredeljeni Score.C.AL in Score.C.MS. Če to
primerjamo z rezultati 1. tekmovalne skupine, ugotovimo, da je rezultat pravzaprav enak.
Razliko med omenjenima tekmovalnima skupinama opazimo pri spremenljivki Score.C.AB
(abstraktno razmišljanje), ki se v 2. tekmovalni skupini izkaže kot bistveno pomembnejša v
primerjavi s 1. tekmovalno skupino. Izračuni z IncNodePurity pa tudi tokrat poskrbijo za nekaj
dilem glede določanja najpomembnejših napovednih spremenljivk modela. Izkaže se, da mera
IncNodePurity kot najpomembnejšo napovedno spremenljivko opredeli Score.C.EV
(evalvacija). To pa se ne sklada z izračunom mere %IncMSE. Tej pričakovano sledita
napovedni spremenljivki Score.C.AL in Score.C.MS. Veliko odstopanje se izkaže predvsem
pri napovedni spremenljivki Score.C.AB, ki ji mera IncNodePurity ne pripiše velike
pomembnosti. Kar je še očitno iz rezultatov, je to, da tudi tokrat razred ni dejavnik, ki bi
pripomogel k uspešnosti modela.
4.2.2

Napovedne spremenljivke: področja računalništva ter razred

Poleg konceptov računalniškega mišljenja nas zagotovo zanima tudi, kako področja
računalništva vplivajo na kakovost napovednega modela oz. ali je poznavanje področij
računalništva sploh pomembno pri doseganju končnega rezultata na tekmovanju Bober. Tudi
tokrat oblikujemo napovedne modele, pri katerih kot napovedne spremenljivke obravnavamo
področja računalništva ter razred. Modele oblikujemo pri različnih vrednostih mtry med 1 in 4.
Uspešnost modelov je predstavljena v spodnji tabeli.
Vrednost parametra
Vrednost G9P
mtry

Vrednost NO

Vrednost 5 O

1

0,003439

0,862527

0,977929

2

0,000125

0,995018

0,998443

3

1,946 ∙ 10Uk

0,999222

0,999626

4

1,451 ∙ 10Uk

0,999420

0,999712
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Tabela 29: Uspešnost napovednih modelov pri različnih mtry vrednostih za 2. tekmovalno skupino (področja računalništva ter
razred)

Pri različnih vrednostih mtry dobimo različno uspešne napovedne modele. Ker imamo tudi v 2.
tekmovalni skupini tekmovalne naloge razvrščene le v 3 področja računalništva, imamo skupno
pri napovedovanju na voljo le 4 napovedne spremenljivke. To je tudi razlog, da pri oblikovanju
različnih napovednih modelov slednje oblikujemo za vrednosti mtry od 1 do 4. Izkaže se, da
najboljši napovedni model tisti pri vrednosti mtry 4.

Slika 14: Izpis randomForest(mtry=4) za 2. tekmovalno skupino (področja računalništva ter razred)

Ta napovedni model ima najnižjo G9P = 1,451 ∙ 10Uk vrednost ter najvišji NO = 0,999420
in 5 O = 0,999712 vrednosti. Če ta model primerjamo z vsemi do sedaj analiziranimi modeli,
ugotovimo, da gre za do sedaj najboljši napovedni model. Oglejmo si še pomembnost
posameznih napovednih spremenljivk, ki so zaslužne za oblikovanje tako kakovostnega
napovednega modela.
Napovedna spremenljivka

%IncMSE

IncNodePurity

Score.D.CP

674,89

15,31

Score.D.DS

620,70

11,80

Score.D.AP

616,12

86,31

0,35

0,003

Group

Tabela 30: Pomembnost napovednih spremenljivk za 2. tekmovalno skupino (področja računalništva ter razred)

Pomembnost napovednih spremenljivk na osnovi mere %IncMSE je praktično identična tisti
za 1. tekmovalno skupino. Ponovno razlike niso pretirano velike, je pa kljub temu
najpomembnejša napovedna spremenljivka področje računalništva Score.D.CP (računalniški
procesi in strojna oprema), ki ji sledita Score.D.DS (podatki, podatkovne strukture in
predstavitev podatkov) in Score.D.AP (algoritmi in programiranje). Pomembnost teh se glede
na mero IncNodePurity nekoliko premeša, pri čemer je najbolj zanimivo, da je z veliko razliko
najpomembnejša napovedna spremenljivka Score.D.AP, ki je bila z mero %IncMSE izmed
področij izbrana kot najmanj pomembna. Zagotovo pa je izmed vsega najpomembnejše, da
imajo področja računalništva visoko napovedno moč pri napovedovanju ciljne spremenljivke,
kar se je pokazalo tudi z rezultatom, ki priča o kakovosti napovednega modela. Torej se zopet
postavi vprašanje, ali so področja računalništva pomembnejša od konceptov računalniškega
mišljenja. Slednje bomo preverili z novimi napovednimi modeli, pri čemer bomo kot
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napovedne spremenljivke obravnavali tako koncepte računalniškega mišljenja kot tudi področja
računalništva.
4.2.3

Napovedne spremenljivke:
računalništva in razred

koncepti

računalniškega

mišljenja,

področja

Oblikovanje napovednega modela tokrat poteka na osnovi napovednih spremenljivk konceptov
računalniškega mišljenja, področij računalništva in razreda. Pri tem si prizadevamo, da bi
ugotovili ali so področja računalništva pri oblikovanju napovednega modela za 2. tekmovalno
skupino pomembnejša od konceptov računalniškega mišljenja. Za 1. tekmovalno skupino se je
izkazalo, da temu ni tako, a bomo to kljub temu preverili. Najprej oblikujemo napovedne
modele za različne vrednosti mtry. Tokrat bomo pogledali modele, oblikovane pri vrednostih
mtry med 1 in 7.
Vrednost parametra
Vrednost G9P
mtry

Vrednost NO

Vrednost 5 O

1

0,000653

0,973897

0,995308

2

8,744 ∙ 10Uk

0,996505

0,998515

3

6,266 ∙ 10Uk

0,997496

0,998851

4

5,268 ∙ 10Uk

0,997895

0,999021

5

5,038 ∙ 10Uk

0,997987

0,999052

6

4,901 ∙ 10Uk

0,998041

0,999085

7

5,059 ∙ 10Uk

0,997978

0,999042

Tabela 31: Uspešnost napovednih modelov pri različnih vrednostih mtry za 2. tekmovalno skupino (koncepti računalniškega
mišljenja, področja računalništva ter razred)

Rezultati uspešnosti napovednih modelov pokažejo, da so si napovedni modeli po uspešnosti
med seboj zelo podobni. To je razvidno iz vrednosti, ki določajo kakovost napovednih modelov.
Te se med seboj razmeroma malo razlikujejo. Kljub temu pa v uspešnosti nekoliko prevladuje
model, oblikovan pri A=5I = 6.

Slika 15: Izpis randomForest(mtry=6) za 2. tekmovalno skupino (koncepti računalniškega mišljenja, področja računalništva
in razred)
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Napovedni model ima izmed vseh modelov iz tabele najnižjo G9P = 4,901 ∙ 10Uk vrednost.
Poleg tega ima najvišji NO = 0,998041 in 5 O = 0,999085 vrednosti. Če to primerjamo z
napovednimi modeli iz prejšnjih poglavij ugotovimo, da je ta model zelo uspešen, pri čemer pa
je še vedno uspešnejši model iz poglavja 4.2.2. Kar želimo z napovednim modelom izvedeti,
je, kako pomembne so posamezne napovedne spremenljivke. Zanima nas, ali so področja
računalništva pomembnejša od konceptov računalniškega mišljenja. Oglejmo si naslednji izpis.
Napovedna spremenljivka

%IncMSE

IncNodePurity

Score.C.AL

50,95

20,85

Score.C.MS

44,86

12,96

Score.D.CP

38,64

3,69

Score.C.GE

38,26

0,25

Score.D.DS

36,29

2,55

Score.C.AB

35,89

2,06

Score.D.AP

31,24

45,07

Score.C.EV

26,16

20,16

Score.C.DE

22,80

5,64

Group

0,81

0,02

Tabela 32: Pomembnost napovednih spremenljivk za 2. tekmovalno skupino (koncepti računalniškega mišljenja, področja
računalništva ter razred)

Pomembnost napovednih spremenljivk določamo tako kot v prejšnjih primerih. Iz izpisa
ugotovimo, da so področja računalništva vse prej kot nepomembna, pri čemer pa imajo še vedno
največjo napovedno moč koncepti računalniškega mišljenja. Tako najpomembnejši ostajata
napovedni spremenljivki algoritmično razmišljanje ter modeliranje in simulacija. Omenjenima
konceptoma pa po pomembnosti sledi področje računalništva Score.D.CP (računalniški procesi
in strojna oprema). To je pokazatelj, da niso zgolj koncepti tisti, ki so pomembni pri oblikovanju
napovednih modelov, temveč imajo visoko napovedno moč tudi področja računalništva.
Zanimiv preobrat pa se ponovno zgodi pri izračunu pomembnosti spremenljivk z mero
IncNodePurity. Za slednjo je presenetljivo najpomembnejša napovedna spremenljivka
Score.D.AP (algoritmi in programiranje). Glede na izračun %IncMSE je bila ta opredeljena kot
tretja najmanj pomembna napovedna spremenljivka, kar nas še dodatno preseneti. To pripelje
do dileme, kako dokončno opredeliti najpomembnejše in najmanj pomembne napovedne
spremenljivke pri izbranem modelu. Omenimo naj, da program R kot krovno mero za določanje
kakovosti napovednih modelov vzame vrednost %IncMSE. Ker smo prišli do navzkrižja glede
določitve pomembnosti napovednih spremenljivk, bomo v omenjenem primeru upoštevali mero
%IncMSE, kar naredi tudi R.
To pomeni, da sta najpomembnejša koncepta računalniškega mišljenja algoritmično
razmišljanje ter modeliranje in simulacije. Sledi jima področje računalništva procesi in strojna
oprema. Na podlagi te ugotovitve lahko sklenemo, da je za doseganje končnega rezultata še
vedno najpomembnejše razumevanje konceptov računalniškega mišljenja, pri čemer imajo tudi
področja računalništva visoko napovedno moč.
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Najtežji koncepti računalniškega mišljenja za drugo tekmovalno skupino

Kot smo to storili za 1. tekmovalno skupino, si bomo tudi tokrat ogledali računalniške koncepte,
ki so učencem 2. tekmovalne skupine, torej učencem 8. in 9. razreda, povzročali največ težav.
Postopek izračuna bo identičen postopku, predstavljenem v poglavju 4.1.3. S pomočjo
programskega okolja R na osnovi povprečnih rezultatov posameznega učenca za vsak
računalniški koncept izračunajmo težavnost le-teh za celotno tekmovalno skupino. Podatki so
predstavljeni na spodnjem izpisu.
Score.C.MS
0,447

Score.C.AL
0,291

Score.C.EV

Score.C.AB

0,385

0,363

Score.C.DE

Score.C.GE

0,363

0,296

Tabela 33: Težavnost konceptov računalniškega mišljenja za 2. tekmovalno skupino

Iz izpisa vidimo podobno sliko kot pri 1. tekmovalni skupini. Zopet je najzahtevnejši koncept
algoritmično razmišljanje, ki mu sledi koncept posploševanja. Tudi najbolje razumljen koncept
računalniškega mišljenja ostane koncept modeliranja in simulacije. V primerjavi s prejšnjo
tekmovalno skupino je učencem 2. tekmovalne skupine bolj jasen koncept evalvacije, medtem
ko razumevanje konceptov abstraktnega razmišljanja in dekompozicije v primerjavi s prejšnjo
tekmovalno skupino ostaja isto. Ponovno nas preseneti razumevanje konceptov modeliranje in
simulacije ter algoritmičnega razmišljanja. Kljub njuni podobnosti v opredelitvi se zopet
pojavijo velike razlike v njunem razumevanju.
Če dobljene rezultate povežemo še z rezultati pomembnosti napovednih spremenljivk pri
modelu 4.2.1, ugotovimo, da pride do neskladja med pomembnostjo napovednih spremenljivk
ter uspešnostjo reševanja nalog, ki vključujejo te koncepte računalniškega mišljenja. Koncept
algoritmičnega razmišljanja je opredeljen kot najpomembnejši, hkrati pa gre za najtežji koncept
za tekmovalce 2. tekmovalne skupine. Razlog je verjetno v tem, da so se pri omenjenem
konceptu pojavljale največje razlike v uspešnosti reševanja, kar ima za razlog večjo
informativnost te napovedne spremenljivke. Glede na rezultate o pomembnosti napovednih
spremenljivk in razumevanju konceptov bi bilo potrebno največ poudarka nameniti
razumevanju algoritmičnega razmišljanja. Pri omenjenem konceptu imajo tekmovalci največ
težav, hkrati pa gre za koncept, ki je najbolj informativen. Pravilno reševanje nalog, ki
predvidevajo razumevanje algoritmičnega razmišljanja, bi lahko pozitivno vplivalo na boljši
končni rezultat tekmovalca.
4.2.5

Najtežje tekmovalne naloge za drugo tekmovalno skupino

V primerjavi s 1. tekmovalno skupino učenci 2. tekmovalne skupine rešujejo 16 tekmovalnih
nalog, pri čemer so nekatere naloge v preseku s 1. tekmovalno skupino. Izračun težavnosti
posameznih tekmovalnih nalog je identičen tistemu iz poglavja 4.1.4, v katerem smo pojasnili,
kaj pomenijo negativne in pozitivne vrednosti v izračunu. Oglejmo si izračune težavnosti
tekmovalnih nalog za 2. tekmovalno skupino.
Ena naloga na
uro

−0,513

Sprehod
parku

Vrstice
stolpci

−0,555

Dvojiška
torta

−0,563

Pet prijateljev −0,205

Barvanje
77

in

po

−0,546

Obiskovanje
prijateljev

−0,150

Dan kapitana
−0,144
Bobra
Babuške

−0,019

0,693
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Kje pušča?

−0,635

1-2-3 hop!

Prespana
budilka

−0,236

Žarnice
stikala

Koda
ključavnice

−0,267

in

−0,462

Parkiranje
dovozu

−0,307

Cimre

na

−0,215
0,123

Tabela 34: Težavnost nalog za 2. tekmovalno skupino

Tako kot v primeru 1. tekmovalne skupine se tudi tokrat izkaže, da je več učencev posamezne
tekmovalne naloge rešilo napačno kot pravilno. To se pokaže v veliko večjem številu negativnih
vrednosti pri izpisu težavnosti nalog. Ponovno zgolj dva izračuna prikazujeta, da je omenjeni
nalogi več učencev rešilo pravilno kot napačno. To sta nalogi Babuške, kjer gre za nalogo, ki
je enaka kot naloga iz 1. tekmovalne skupine z vrednostjo 0,693 in nalogo z naslovom Cimre
z vrednostjo 0,123. Omenjeni nalogi lahko posledično opredelimo kot najlažji nalogi na
tekmovanju Bober za učence 2. tekmovalne skupine. Lahkost naloge Babuške ne preseneti, saj
je bila že v prejšnji tekmovalni skupini opredeljena kot najlažja, zato je ne bomo ponovno
podrobneje proučevali, saj se sklada z težavnostjo konceptov, ki so se izkazali za najlažje oz.
najtežje znotraj 2. tekmovalne skupine. Druga najlažja naloga je naloga Cimre. Ta naloga od
učencev predvideva razumevanje konceptov modeliranja in simulacije, evalvacije ter
dekompozicije. Tudi v tem primeru gre za koncepte, za katere je model opredelil, da jih učenci
2. tekmovalne skupine razumejo razmeroma dobro. Precej izrazito je razumevanje koncepta
modeliranja in simulacije, kar je tudi najverjetneje razlog, da je ta naloga uvrščena med lažje
naloge na tekmovanju za učence omenjene tekmovalne skupine. Kar pa nas preseneti, je slabo
reševanje naloge z naslovom Barvanje. Ta naloga od učencev predvideva razumevanje
konceptov modeliranja in simulacije ter evalvacije. Omenjena koncepta skladno z izračuni
veljata za najlažja koncepta računalniškega mišljenja med učenci 2. tekmovalne skupine. V
nadaljevanju se izkaže, da gre celo za eno najtežjih nalog. Čemu, pa si bomo ogledali v
nadaljevanju.
Izpostaviti moramo še najzahtevnejši nalogi. Izkaže se, da sta to nalogi Kje pušča z vrednostjo
−0,635 in naloga Barvanje z vrednostjo −0,563. Tudi znotraj 2. tekmovalne skupine se naloga
Kje pušča izkaže kot najzahtevnejša, čeprav so jo v primerjavi s prejšnjo tekmovalno skupino
učenci 2. tekmovalne skupine veliko bolje reševali. Kar nas preseneti, je naloga Barvanje, za
katero bi pričakovali, da jo bodo učenci bolje reševali, glede na poznavanje konceptov, ki jih
naloga predvideva. Kljub prejšnji krajši obrazložitvi možnih razlogov, si nalogo natančneje
oglejmo in poskusimo poiskati razlog za njeno težavnost.
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Slika 16: Najslabše reševana naloga v 2. tekmovalni skupini

Naloga učence sprašuje po najmanjšem številu barv, ki so potrebne, da pobarvamo vzorec na
sliki. Besedilo naloge je zelo kratko in jedrnato, zato je težko verjetno, da učenci naloge ne bi
razumeli. Najverjetneje je težava v tem, da učenci niso dovolj dobro premislili, kako bi s čim
manj barvami pobarvali vzorec. Pri tem mislimo na to, da so učenci poskusili vzorec pobarvati
z dvema barvama. Ker jim ni uspelo so poskusili vzorec pobarvati s tremi barvami. Če jim je
uspelo, je bil odgovor 3, kar je tudi pravilen odgovor, v nasprotnem primeru pa so sklepali, da
s tremi barvami ni mogoče pobarvati vzorca. To pomeni, da so zgolj ob enem napačnem
barvanju predvidevali, da barvanje s tem številom barv ni mogoče. Sledil je poskus s štirimi
barvami, ki jim najverjetneje uspel, posledica tega pa je bil odgovor 4. Kar želimo iz
navedenega primera izpostaviti, je, da so učenci najverjetneje poskusili zgolj eno barvanje
vzorca, in če je bilo neuspešno, so takoj poskusili z večjim številom barv. To jih je pa ob
nepremišljenem prvem barvanju pripeljalo do napačnega odgovora. Ponovno gre tokrat zgolj
za sklepanje, ki se ga učenci pogosto poslužujejo.

4.3 Tretja tekmovalna skupina
V uvodu smo že omenili, da bomo tekmovanje Bober obravnavali za 3 različne tekmovalne
kategorije. 1. tekmovalno kategorijo, ki vključuje učence 6. in 7. razreda, in 2. tekmovalno
kategorijo, ki vključuje učence 8. in 9. razreda, smo že obdelali. Za obravnavo ostane še 3.
tekmovalna kategorija, v katero spadajo dijaki 1. in 2. letnikov srednje šole. Ker gre za
naslednjo stopnjo izobraževanja, bi lahko pričakovali, da bodo modeli za razliko od modelov,
narejenih na osnovi osnovnošolskih učencev, nekoliko drugačni. Da bi to preverili, bomo
izdelali modele pri različnih napovednih spremenljivkah, da bomo lahko preverili njihovo
napovedno točnost ter pomembnost posameznih napovednih spremenljivk.
4.3.1

Napovedne spremenljivke: koncepti računalniškega mišljenja ter razred

Najprej tako kot za prejšnje tekmovalne skupine izdelajmo napovedni model, ki kot napovedne
spremenljivke prejme koncepte računalniškega mišljenja ter razred. Iščemo torej nove
napovedne modele za 3. tekmovalno skupino. Omenjene modele poiščemo pri različnih
vrednostih mtry, skladno z izračuni mer učinkovitosti modelov pa poiščemo najboljšega.
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Vrednost parametra
Vrednost G9P
mtry

Vrednost NO

Vrednost 5 O

1

0,001003

0,961245

0,989983

2

0,000377

0,985456

0,992876

3

0,000380

0,985332

0,992688

4

0,000398

0,984623

0,992310

5

0,000416

0,983916

0,991950

6

0,000442

0,982943

0,991453

Tabela 35: Uspešnost napovednih modelov pri različnih vrednostih mtry za 3. tekmovalno skupino (koncepti računalniškega
mišljenja ter razred)

Preden začnemo z natančnejšim opisom napovednega modela, določimo, za katero vrednost
mtry dobimo najboljši napovedni model. Iz zgornje tabele je na osnovi vrednosti, s katerimi
preverjamo uspešnost napovednih modelov, razvidno, da je najboljši napovedni model tisti pri
vrednost parametra A=5I = 2, saj ima najnižjo MSE vrednost in najvišji NO in 5 O vrednosti.

Slika 17: Izpis randomForest(mtry=2) za 3. tekmovalno skupino (koncepti računalniškega mišljenja ter razred)

Model je zgrajen na osnovi napovednih spremenljivk konceptov računalniškega mišljenja ter
letnika, ki ga tekmovalci obiskujejo. Na osnovi izračunov lahko trdimo, da gre za učinkovit
napovedni model, saj je G9P = 0,000377 vrednost ponovno nizka, medtem ko sta vrednosti
NO = 0,985456 in 5 O = 0,992876 sorazmerno visoki. Ker je učinkovitost napovednega
modela povezana z napovednimi spremenljivkami in njihovo pomembnostjo za napovedni
model, si oglejmo, kako pomembne so posamezne spremenljivke pri napovedovanju.
Napovedna spremenljivka

%IncMSE

IncNodePurity

Score.C.DE

72,95

19,62

Score.C.AB

69,27

29,22

Score.C.EV

66,96

40,55

Score.C.MS

60,38

20,67

Score.C.AL

56,27

14,37
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Score.C.GE

53,68

3,48

Group

4,85

0,17

Tabela 36: Pomembnost napovednih spremenljivk za 3. tekmovalno skupino (koncepti računalniškega mišljenja ter razred)

Sprva zopet obravnavajmo napovedne spremenljivke, med katere smo uvrstili koncepte
računalniškega mišljenja ter razred. Tudi tokrat se izkaže, da razred nima velike pomembnosti
pri določanju ciljne spremenljivke. Zato si raje oglejmo, kateri so najpomembnejši koncepti
računalniškega mišljenja, ki pripomorejo k boljšemu napovednemu modelu ter posledično tudi
k boljšemu dosežku učencev. Pri pomembnosti posameznih napovednih spremenljivk vidimo
nekaj sprememb v primerjavi s prejšnjimi napovednimi modeli. Kot najpomembnejša
napovedna spremenljivka je bila na osnovi mere %IncMSE uvrščena Score.C.DE
(dekompozicija). To pomeni, da se s tretjo tekmovalno skupino pomembnost napovednih
spremenljivk v primerjavi s prejšnjimi skupinami preoblikuje, saj dekompozicija do tega
trenutka ni dosegla takšne stopnje pomembnosti. Dekompoziciji sledita napovedni
spremenljivki Score.C.EV (evalvacija) in Score.C.AB (abstraktno razmišljanje). Iz rezultatov
ugotovimo, da se na srednješolski ravni napovedne spremenljivke, ki so pri napovedovanju
najbolj informativne, spremenijo v primerjavi z osnovnošolsko ravnjo. Kljub temu si oglejmo,
kakšna je pomembnost napovednih spremenljivk glede na mero IncNodePurity. Omenjena
mera nekoliko spremeni vrstni red pomembnosti izbranih napovednih spremenljivk. Glede na
mero IncNodePurity sta najpomembnejši napovedni spremenljivki koncepta evalvacije in
abstraktno razmišljanje, kar se deloma sklada z izračuni po %IncMSE. Koncept dekompozicije
je bil na osnovi te mere nekoliko slabše uvrščen kot pri %IncMSE. Iz izpisa in izračuna obeh
mer lahko sklepamo, da sta bili pri oblikovanju napovednega modela najpomembnejši
napovedni spremenljivki Score.C.EV in Score.C.AB. Ker pa smo rekli, da pri velikih razlikah
med %IncMSE in IncNodePurity upoštevamo prvo, bomo tudi tokrat zaključili, da ima poleg
abstraktnega razmišljanja in evalvacije visoko napovedno moč tudi koncept dekompozicije.
4.3.2

Napovedne spremenljivke: področja računalništva ter razred

Tudi za 3. tekmovalno skupino želimo ugotoviti, ali lahko zgradimo uspešen napovedni model,
če upoštevamo kot napovedne spremenljivke le področja računalništva. V prejšnjih primerih so
v nalogah nastopala le 3 področja računalništva. Pri tretji tekmovalni skupini pa so naloge
razvrščene v vseh 5 področij računalništva. Skladno z napovednimi spremenljivkami si oglejmo
izračune uspešnosti napovednih spremenljivk pri različnih vrednostih parametra mtry.
Vrednost parametra
Vrednost G9P
mtry

Vrednost NO

Vrednost 5 O

1

0,005454

0,789337

0,971425

2

0,000492

0,981002

0,995774

3

0,000100

0,996124

0,998416

4

6,693 ∙ 10Uk

0,997415

0,998777

5

6,345 ∙ 10Uk

0,997549

0,998817

6

6,900 ∙ 10Uk

0,997335

0,998704

Tabela 37: Uspešnost napovednih modelov pri različnih vrednostih mtry za 3. tekmovalno skupino (področja računalništva ter
razred)
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Iz tabele je razvidno, da smo oblikovali napovedne modele za vrednosti mtry od 1 do 6.
Rezultati pokažejo, da je najuspešnejši napovedni model tisti, ki je izdelan pri vrednosti mtry
5, saj ima ta napovedni model najnižjo MSE vrednost ter najvišji NO in 5 O vrednosti.

Slika 18: Izpis randomForest(mtry=5) za 3. tekmovalno skupino (področja računalništva ter razred)

Izpis iz R-ja pokaže, da je vrednost G9P = 6,345 ∙ 10Uk nizka. Imeli smo tudi že nižje MSE
vrednosti, ki so podale še boljše modele, je pa model kljub vsemu uspešen. To potrdi tudi NO =
0,997549 vrednost, ki pove, da model pojasni 99,75 % variance. Prav tako je vrednost 5 O =
0,998817 visoka. Njena vrednost pove, da gre za zelo močno pozitivno povezanost med
opazovanji in OOB napovedmi. Da bi napovedni model bolje razumeli, si oglejmo, katere so
napovedne spremenljivke, ki so ključne pri oblikovanju omenjenega napovednega modela.
Napovedna spremenljivka

%IncMSE

IncNodePurity

Score.D.CP

548,97

11,27

Score.D.DS

505,42

28,79

Score.D.AP

538,29

81,46

Score.D.CO

609,70

6,63

Score.D.IS

288,09

2,01

Group

−1,75

0,06

Tabela 38: Pomembnost napovednih spremenljivk za 3. tekmovalno skupino (področja računalništva ter razred)

Rezultati pomembnosti napovednih spremenljivk pokažejo nekaj zanimivega. Izkaže se, da
napovedna spremenljivka Group prejme na osnovi %IncMSE izračuna negativno vrednost. To
torej pomeni, da v primeru, ko omenjeno spremenljivko uporabimo, dobimo slabši napovedni
model kot takrat, ko ta napovedna spremenljivka ni vključena pri oblikovanju modela. To torej
še enkrat potrdi, da razred, ki ga obiskujejo tekmovalci, nima visoke napovedne moči znotraj
posameznih analiziranih tekmovalnih skupin. Ugotovimo, da so področja računalništva
pomembna pri oblikovanju napovednega modela. Pri tem je najvišja napovedna moč dodeljena
področju Score.D.CO (komunikacije in omrežja), ki mu sledijo področja Score.D.CP
(računalniški procesi in strojna oprema), Score.D.AP (algoritmi in programiranje) ter
Score.D.DS (podatki, podatkovne strukture in predstavitev podatkov). Izmed vseh področij je
bilo kot najmanj pomembno opredeljeno področje Score.D.IS (interakcije, sistemi in družba).
Na podlagi rezultatov ter uspešnosti modela iz poglavja 4.3.1 bi lahko predvideli, da so področja
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računalništva pri napovedovanju pomembnejša od konceptov računalniškega mišljenja. To
predpostavko smo tekom oblikovanja različnih modelov oblikovali že večkrat in jo vedno tudi
ovrgli. Ker pa izjeme potrjujejo pravilo, oblikujmo napovedni model, ki bo kot vhodne
spremenljivke prejel tako področja računalništva kot tudi koncepte računalniškega mišljenja.
4.3.3

Napovedne spremenljivke:
računalništva ter razred

koncepti

računalniškega

mišljenja,

področja

Oglejmo si, ali imajo področja računalništva pri oblikovanju napovednih modelov večjo
napovedno moč od konceptov računalniškega mišljenja. To pomeni, da pri oblikovanju
napovednega modela poleg konceptov računalniškega mišljenja kot napovedne spremenljivke
uporabimo tudi področja računalništva. V ta namen najprej izdelamo napovedne modele za
različne vrednosti mtry, natančneje za vrednost mtry od 1 do 6. Rezultate za vsak oblikovan
napovedni model zapišemo v spodnjo tabelo.
Vrednost parametra
Vrednost G9P
mtry

Vrednost NO

Vrednost 5 O

1

0,001072

0,958615

0,993816

2

0,000229

0,991154

0,996034

3

0,000220

0,991509

0,995911

4

0,000228

0,991206

0,995705

5

0,000242

0,990667

0,995413

6

0,000257

0,990058

0,995096

Tabela 39: Uspešnost napovednih modelov pri različnih vrednostih mtry za 3. tekmovalno skupino (koncepti računalniškega
mišljenja, področja računalništva ter razred)

Rezultati, ki opisujejo uspešnost napovednih modelov, opredelijo kot najuspešnejši napovedni
model tistega, oblikovanega pri vrednosti mtry 3, zato podrobneje analiziramo omenjeni model.

Slika 19: Izpis randomForest(mtry=3) za 3. tekmovalno skupino (koncepti računalniškega mišljenja, področja računalništva
ter razred)

Izpis napovednega modela, oblikovanega pri vrednosti mtry 3, pokaže, da smo ponovno dobili
dober napovedni model. Slednji pojasni kar 99,15 % variance. To ponazarja tudi
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determinacijski koeficient NO = 0,991509. O kakovosti modela priča tudi 5 O = 0,995911
vrednost, kar pomeni, da so smo dobili zelo močno pozitivno korelacijo med OOB napovedmi
ter opazovanimi vrednostmi. Ker je iz uspešnosti modela nemogoče razbrati, katere so tiste
napovedne spremenljivke, ki so bile pri oblikovanju najpomembnejše, si bomo slednje
natančneje ogledali.
Napovedna spremenljivka

%IncMSE

IncNodePurity

Score.C.AB

43,09

22,08

Score.D.IS

42,84

0,60

Score.C.EV

42,19

37,80

Score.D.CP

41,99

1,55

Score.C.GE

35,79

2,26

Score.D.DS

34,67

5,27

Score.C.DE

32,98

14,28

Score.C.MS

32,43

15,07

Score.D.CO

31,35

0,70

Score.D.AP

30,79

19,59

Score.C.AL

28,67

10,20

Group

4,52

0,12

Tabela 40: Pomembnost napovednih spremenljivk za 3. tekmovalno skupino (koncepti računalniškega mišljenja, področja
računalništva ter razred)

Oglejmo si pomembnost več napovednih spremenljivk skladno z merama %IncMSE ter
IncNodePurity. Najprej si oglejmo pomembnost napovednih spremenljivk na osnovi vrednosti
%IncMSE, ki velja za pomembnejšo. Opazimo, da je izmed vseh najpomembnejša napovedna
spremenljivka Score.C.AB. Opazimo pa tudi, da so si glede pomembnosti prve štiri napovedne
spremenljivke zelo blizu. Kar je najbolj zanimivo, je to, da sta med prve štiri napovedne
spremenljivke uvrščena dva koncepta računalniškega mišljenja ter dve področji računalništva.
Naslednjih šest napovednih spremenljivk sestavlja ponovno mešanica konceptov
računalniškega mišljenja ter področij računalništva. Imamo tri področja računalništva ter tri
koncepte računalniškega mišljenja, katerih ocena pomembnosti je zopet zelo podobna. Z
izračuni na osnovi %IncMSE bi lahko trdili, da je poznavanje konceptov računalniškega
mišljenja enako pomembno kot poznavanje področij računalništva za tekmovalce 3.
tekmovalne skupine. Ponovno stvari nekoliko oteži izračun na osnovi IncNodePurity, ki da
bistveno drugačno sliko o pomembnosti napovednih spremenljivk napovednega modela.
Omenili smo, da je za določanje pomembnosti vodilna mera %IncMSE, zato se bomo tudi
tokrat poslužili opredelitve pomembnosti zgolj na osnovi te mere. Na podlagi pridobljenih
rezultatov lahko torej zaključimo, da je za tekmovalce 3. tekmovalne skupine enako pomembno
poznavanje konceptov računalniškega mišljenja, prav tako tudi področij računalništva.
4.3.4

Najtežji koncepti računalniškega mišljenja za tretjo tekmovalno skupino

Že pri izgradnji napovednih modelov smo lahko zasledili, da se pomembnost konceptov v
primerjavi s 1. in 2. tekmovalno skupino spremeni. V ospredje so postavljeni nekateri koncepti,
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ki pri predhodne obravnavanih tekmovalnih skupinah niso imeli večjega pomena. To nas
privede do razmišljanja, da bodo za 3. tekmovalno skupino težavni drugačni koncepti, kot je
bilo to izpostavljeno pri prejšnjih dveh skupinah. Tako kot smo to storili v primeru 1. in 2.
tekmovalne skupine, si tudi tu oglejmo izpis iz okolja R, ki nazorneje pokaže težavnost
posameznih konceptov računalniškega mišljenja za dijake 1. in 2. letnika SŠ.
Score.C.MS
0,375

Score.C.AL
0,371

Score.C.EV

Score.C.AB

0,365

0,334

Score.C.DE
0,421

Score.C.GE
0,356

Tabela 41: Težavnost konceptov računalniškega mišljenja za 3. tekmovalno skupino

Skladno z razlikovanjem najpomembnejših konceptov pri napovedovanju v primerjavi s 1. in
2. tekmovalno skupino pride do razlikovanj tudi v težavnosti posameznih konceptov
računalniškega mišljenja, ki jih preverjajo naloge s tekmovanja Bober. Iz izpisa lahko vidimo,
da so imeli dijaki najmanj težav oz. so najbolje razumeli koncept dekompozicije. V primerjavi
z učenci 6., 7., 8. in 9. razreda ugotovimo, da so našteti imeli bistveno slabše rezultate pri
uporabi in razumevanju koncepta dekompozicije. Kot najlažji koncept računalniškega mišljenja
oz. koncept, s katerim so imeli učenci najmanj težav, je koncept abstraktnega razmišljanja. To
je zelo zanimivo, saj OŠ učenci s konceptom abstraktnega razmišljanja niso imeli težav.
Pričakovali bi, da bodo starejši učenci oz. dijaki imeli z abstraktnim razmišljanjem manj težav
kot mlajši učenci, kar pa glede na izračune ne drži. Na osnovi kvantitativne analize je težko
ugotoviti, kaj je razlog, da imajo z abstraktnim razmišljanjem več težav dijaki kot učenci 6. in
7. razreda. Zgolj sklepamo lahko, da so bile naloge dijakov, ki so predvidevale abstraktno
razmišljanje, vsebinsko zahtevnejše kot tiste, ki so jih reševali učenci nižjih razredov.
Primerjava med pomembnostjo napovednih spremenljivk ter razumevanjem konceptov
računalniškega mišljenja pokaže, da se tokrat razporeditev glede na pomembnost sorazmerno
sklada z razporeditvijo glede na težavnost. Tako se koncept dekompozicije, ki je opredeljen kot
najlažji, izkaže tudi kot najpomembnejši izmed napovednih spremenljivk. To pomeni, da
imamo z razumevanjem dekompozicije dobre možnosti za doseganje dobrega rezultata na
tekmovanju. Podobno velja tudi za koncept abstraktnega razmišljanja, katerega pomembnost je
visoka, težavnost pa prav tako. Gre torej za koncept računalniškega mišljenja, ki je zahteven,
hkrati pa zelo pomemben pri doseganju dobrega rezultata.
4.3.5

Najtežje tekmovalne naloge za tretjo tekmovalno skupino

V primerjavi s 1. tekmovalno skupino, ki rešuje 15 nalog, in 2. tekmovalno skupino, ki rešuje
16 nalog, učenci 3. tekmovalne skupine rešujejo 17 nalog. Tudi tokrat so nekatere naloge v
preseku s 1. in 2. tekmovalno skupino. Izračun težavnosti posameznih nalog je predstavljen v
enaki obliki, kot je bilo to narejeno v prejšnjih poglavjih, v katerih smo si ogledali težavnost
posameznih nalog za izbrano tekmovalno skupino. Tudi v tem primeru je vsaka naloga dobila
vrednost med -1 in 1, kjer negativne vrednosti pomenijo, da je izbrano nalogo več učencev
rešilo narobe kot pravilno, pozitivna vrednost pa pomeni, da je več učencev nalogo rešilo
pravilno kot napačno. Oglejmo si težavnost nalog za 3. tekmovalno skupino, ki so predstavljene
na spodnjem izpisu iz okolja R.
Dvojiška
torta

−0,023

Barvanje

1-2-3 hop!

−0,370

Žarnice
stikala
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−0,577

Kje pušča?

−0,131

Cimre

−0,515
0,170
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Prespana
budilka

−0,101

Pet prijateljev −0,240

Vrstice
stolpci

Koda
ključavnice

−0,168

Izgubljeni
avto

0,000

Numerična
tipkovnica

Ključne točke

−0,644

Velika
skrivnost

−0,111

0,265

Delovna
bobra

−0,186

Zveni
podobno

in

−0,367
−0,657

Skakanje
po
−0,150
kvadratkih

Tabela 42: Težavnost nalog za 3. tekmovalno skupino

Iz izpisa je razvidno, da ima večina nalog negativne vrednosti, kar pomeni, da je v povprečju
več tekmovalcev rešilo nalogo napačno kot pravilno. Predvsem je zanimiv podatek, povezan s
tekmovalno nalogo Izgubljeni avto. Opazimo, da ima ta naloga vrednost 0,000. To pomeni, da
je to nalogo rešilo enako število učencev napačno kot pravilno. Iz izpisa je razvidno, da sta dve
nalogi dosegli pozitivno vrednost. To sta nalogi Zveni podobno z vrednostjo 0,265 ter Cimre z
vrednostjo 0,170. Iz tabele v prilogi 1 ugotovimo, da naloga Cimre od tekmovalcev zahteva
razumevanje konceptov modeliranja in simulacije, evalvacije in dekompozicije. V prejšnjem
poglavju v tabeli najzahtevnejših konceptov računalniškega mišljenja opazimo, da so koncepti,
ki jih predvideva omenjena naloga, uvrščeni med najlažje koncepte računalniškega mišljenja.
Razlog je verjetno ta, da je veliko več učencev to nalogo rešilo pravilno kot narobe. Nekoliko
bolj presenetljiv je podatek, da je najlažja naloga Zveni podobno. Iz tabele v prilogi 1 vidimo,
da omenjena naloga od tekmovalcev predvideva razumevanje konceptov algoritmičnega
razmišljanja ter abstraktnega razmišljanja, kar je glede na rezultat precej presenetljivo. Koncept
abstraktnega razmišljanja je znotraj 3. tekmovalne skupine opredeljen kot najzahtevnejši. Kljub
temu pa so učenci to nalogo v povprečju reševali najbolje. Da bi bolje razumeli razloge, si
oglejmo omenjeno nalogo.
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Slika 20: Najbolje reševana naloga v 3. tekmovalni skupini

Iz vsebine naloge je razvidno, da je v nalogi močno izpostavljen koncept algoritmičnega
razmišljanja. Prisotno je tudi abstraktno razmišljanje, ki pa ni vidno izpostavljeno To je tudi
najverjetneje razlog, da učenci z omenjeno nalogo niso imeli pretirano veliko težav.
Tako, kot smo spoznali najlažje naloge znotraj tekmovalcev 3. tekmovalne skupine, si oglejmo
tudi tiste naloge, s katerimi so imeli tekmovalci največ težav. Iz izpisa je razvidno, da sta bili
najslabše reševani nalogi Ključne točke z vrednostjo -0,644 in Numerična tipkovnica z
vrednostjo -0,657. Da bi bolje razumeli težavnost nalog, v tabeli iz priloge 1 poiščemo
koncepte, ki v omenjenih nalogah nastopajo. Naloga Ključne točke od tekmovalcev predvideva
razumevanje koncepta evalvacije in abstraktnega razmišljanja. Težavnost naloge in slabši
rezultati se v tem primeru skladajo z ugotovitvijo iz prejšnjega poglavja, kjer smo abstraktno
razmišljanje ter evalvacijo uvrstili med 3 najzahtevnejše koncepte računalniškega mišljenja.
Kot najzahtevnejša naloga je bila uvrščena naloga Numerična tipkovnica. Ta naloga od učencev
predvideva razumevanje konceptov modeliranja in simulacije ter abstraktnega razmišljanja.
Zopet gre za nalogo, ki vključuje za tekmovalce 3. tekmovalne skupine najzahtevnejši koncept
abstraktnega razmišljanja ter nekoliko manj zahteven koncept modeliranja in simulacije.
Predvidevali bi lahko, da bodo tekmovalci to nalogo bolje reševali kot nalogo Ključne točke.
Oglejmo si nalogo Numerična tipkovnica in poskušajmo odkriti, v čem je težavnost omenjene
naloge.
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Slika 21: Najslabše reševana naloga v 3. tekmovalni skupini

Že takoj opazimo, da je besedilo naloge zelo dolgo. Ker je na tekmovanju Bober zelo malo
časa, je zelo verjetno, da so si tekmovalci to nalogo zaradi dolžine besedila pustili za na konec.
Rado se zgodi, da proti koncu tekmovanja tekmovalcem zmanjkuje časa za natančnejše branje
navodil. Poleg tega so navodila težko razumljiva. Ob prebiranju naloge opazimo, da je v
omenjeni nalogi sicer prisoten koncept modeliranja in simulacije, ki pa je v primerjavi s
konceptom abstraktnega razmišljanja skoraj nepomemben. Omenjena naloga od tekmovalca
predvideva abstraktno razmišljanje na precej visokem nivoju, saj je v vsakem trenutku
reševanja omenjene naloge na voljo veliko število podatkov, pri čemer pa je za vsak korak
reševanja večina teh podatkov nepomembna. To se tudi sklada z definicijo abstraktnega
razmišljanja. S ponovnim pregledom naloge je stopnja težavnosti obravnavane naloge
razumljiva.

4.4 Vse tekmovalne skupine skupaj
Napovedni modeli za vsako posamezno skupino smo opisali v prejšnjih poglavjih. Poiskali smo
najboljše modele pri napovedovanju ciljne spremenljivke končnega dosežka tekmovalca na
tekmovanju Bober, pri upoštevanju različnih napovednih spremenljivk. Ker imamo na voljo
veliko količino podatkov, iz katerih smo izvlekli zanimive rezultate, bomo v nadaljevanju
poskušali izdelati odločitvene modele, pri katerih bomo kot vzorec vzeli vse dobljene podatke.
V vzorec bomo vključili vse tekmovalne skupine iz tekmovanja Bober. Za različne nabore
napovednih spremenljivk bomo tudi tokrat poiskali najboljši napovedni model. Zanima nas
predvsem, ali se bo pomembnost napovednih spremenljivk spremenila pri obravnavi vzorca,
pri čemer so učenci med seboj bistveno različnih starosti. Sklepamo lahko, da se bo
pomembnost konceptov preoblikovala. Predvidevamo, da bo zaradi bistveno večjih razlik v
starosti napovedna spremenljivka razred pridobila na pomembnosti pri napovedovanju.
4.4.1

Napovedne spremenljivke: koncepti računalniškega mišljenja ter razred

Oblikovanje modelov je v prejšnjih primerih potekalo za posamezne tekmovalne skupine, zato
tokrat pričakujemo drugačne rezultate. Glede na to, da so tekmovalci bistveno različnih starosti,
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kot je bilo to pri preverjanju znotraj posamezne tekmovalne skupine, predvidevamo, da bo
imela starost oz. razred/letnik, ki ga obiskujejo dijaki, bistveno večjo pomembnost. Preden
začnemo z iskanjem najpomembnejših napovednih spremenljivk, poiščimo vrednost mtry, pri
kateri dobimo najuspešnejši napovedni model.
Vrednost parametra
Vrednost G9P
mtry

Vrednost NO

Vrednost 5 O

1

0,009342

0,693692

0,853956

2

0,007367

0,758424

0,871684

3

0,007295

0,760820

0,872269

4

0,007326

0,759784

0,871660

5

0,007358

0,758734

0,871072

6

0,007379

0,758031

0,870684

Tabela 43: Uspešnost napovednih modelov pri različnih vrednostih mtry za vse tekmovalne skupine skupaj (koncepti
računalniškega mišljenja ter razred)

Rezultati so pri tokratnem oblikovanju napovednih modelov bistveno slabši od tistih, ki smo
jih dobili pri oblikovanju predhodnih napovednih modelov. Opazimo lahko, da je najboljši
napovedni model oblikovan pri vrednost A=5I = 3. Ta model je dosegel najnižjo G9P
vrednost ter najvišji NO in 5 O vrednosti.

Slika 22: Izpis randomForest(mtry=3) za vse tekmovalne skupine skupaj (koncepti računalniškega mišljenja ter razred)

Že takoj opazimo, da so vrednosti mer uspešnosti napovednega modela bistveno slabše v
primerjavi s predhodnimi modeli. Pri obravnavanem napovednem modelu smo kot napovedne
spremenljivke poleg konceptov računalniškega mišljenja upoštevali še razred, ki ga obiskujejo
učenci. Dobljeni napovedni model pa kljub vsemu še vedno dosega razmeroma dobre vrednosti,
ki določajo njegovo uspešnost. Vrednost G9P = 0,0073 je višja, kot smo jo navajeni, vendar
še vedno nizka. Skladno s tem imamo tudi razmeroma dobri NO = 0,76082 in 5 O = 0,872269
vrednosti. Za omenjeni model lahko rečemo, da je dober, še vedno pa bistveno slabši od svojih
predhodnikov. Razlog za to je najverjetneje velik vzorec med seboj zelo različnih podatkov, na
katerih je napovedni model oblikovan. Želja po boljšem razumevanju kakovosti napovednega
modela pa tudi tokrat pripelje do potrebe po preverjanju pomembnosti napovednih
spremenljivk.
89

Žan Ternik
Napovedna spremenljivka

MAGISTRSKO DELO
%IncMSE

IncNodePurity

Group

234,28

93,78

Score.C.MS

70,99

46,49

Score.C.AL

61,47

37,71

Score.C.EV

58,21

36,53

Score.C.DE

52,84

50,18

Score.C.GE

51,86

63,03

Score.C.AB

45,06

21,65

Tabela 44: Pomembnost napovednih spremenljivk za vse tekmovalne skupine skupaj (koncepti računalniškega mišljenja ter
razred)

Urejeni rezultati pokažejo, da je, kot smo to tudi predvideli, tokrat najpomembnejša napovedna
spremenljivka Group (razred), kot smo pričakovali. Pri vseh prejšnjih primerih omenjena
napovedna spremenljivka ni imela večje pomembnosti. Pri tem pa se zavedamo, da smo v
prejšnjih primerih med seboj primerjali tekmovalce, ki so skoraj iste starosti. Pri tem
primerjanju pa so te razlike bistveno večje, kar tudi privede do večje pomembnosti te napovedne
spremenljivke, ki ponazarja starosti tekmovalcev. Pomembnost napovedne spremenljivke
Group pa je potrjena tako na osnovi mere %IncMSE kot tudi na osnovi mere IncNodePurity.
To je še dodatna potrditev, da je ta mera za oblikovani napovedni model najpomembnejša. Tej
sledijo koncepti računalniškega mišljenja, kjer sta v ospredje postavljena Score.C.MS ter
Score.C.AL. Ta rezultat se tudi sklada z rezultati, ki smo jih dobili pri analizi posameznih
tekmovalnih skupin. Pričakovali bi, da bo koncept abstraktnega razmišljanja opredeljen kot
pomembnejši, saj bi predvideli, da je to tista napovedna spremenljivka, ki bo bistveno ločevala
med učenci posameznih tekmovalnih skupin.
4.4.2

Napovedne spremenljivke: področja računalništva ter razred

Poleg konceptov računalniškega mišljenja preverimo tudi napovedno moč področij
računalništva, če oblikujemo model na celotni množici. Ker obravnavamo vse tekmovalne
skupine skupaj in se v vseh treh tekmovalnih skupinah v preseku pojavijo zgolj 3 področja
računalništva, v nadaljevanju preverjamo pomembnost le-teh. Skladno s tem oblikujemo
napovedne modele pri vrednostih mtry od 1 do 4.
Vrednost parametra
Vrednost G9P
mtry

Vrednost NO

Vrednost 5 O

1

0,010799

0,645911

0,847322

2

0,007450

0,755724

0,871243

3

0,007239

0,762630

0,873302

4

0,007251

0,762250

0,873072

Tabela 45: Uspešnost napovednih modelov pri različnih vrednostih mtry za vse tekmovalne skupine skupaj (področja
računalništva ter razred)
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Rezultati pokažejo, da je uspešnost modelov primerljiva z modeli iz prejšnjega odstavka.
Opazimo lahko, da je najboljši napovedni model za izbrane napovedne spremenljivke izdelan
pri vrednosti mtry 3.

Slika 23: Izpis randomForest(mtry=3) za vse tekmovalne skupine skupaj (področja računalništva ter razred)

Izpis potrdi zgornji rezultat. Opazimo, da napovedni model, osnovan na področjih
računalništva, pojasni nekoliko večji delež variance kot model iz poglavja 4.4.2. Poleg tega sta
tudi vrednosti determinacijskega koeficienta ter koeficienta korelacije med OOB napovedmi
ter opazovanimi vrednostmi nekoliko višja v primerjavi z modelom iz zgoraj omejenega
poglavja. Skladno s tem se ponovno zastavi vprašanje, ali so mogoče področja računalništva
pomembnejša pri doseganju končnega rezultata od konceptov računalniškega mišljenja. Da bi
si odgovorili na to vprašanje, bo ponovno potrebno oblikovati napovedni model na osnovi
napovednih spremenljivk, ki bodo poleg konceptov računalniškega mišljenja vsebovale tudi
področja. Pred tem pa si oglejmo še, kakšno pomembnost imajo posamezna področja
računalništva pri oblikovanju napovednega modela.
Napovedna spremenljivka

%IncMSE

IncNodePurity

Group

703,60

93,50

Score.D.AP

532,55

137,05

Score.D.DS

496,84

67,06

Score.D.CP

438,50

46,96

Tabela 46: Pomembnost napovednih spremenljivk za vse tekmovalne skupine skupaj (področja računalništva ter razred

Rezultati pokažejo, da je tudi tokrat najpomembnejša napovedna spremenljivka razred, ki ji
sledijo področja računalništva, med katerimi je kot najpomembnejše opredeljeno področje
Score.D.AP (algoritmi in programiranje). Zanimivo je predvsem to, da je pri vseh predhodnih
napovednih modelih, kjer so nastopale te tri napovedne spremenljivke, bila njihova
pomembnost opredeljena v ravno obratnem vrstnem redu. To pomeni, da je bila kot
najpomembnejša opredeljena Score.D.CP, sledila ji je Score.D.DS in šele nato Score.D.AP.
Rezultati so sicer zanimivi, pri čemer pa nas še vedno zanima, kakšno pomembnost imajo
področja računalništva v primerjavi s koncepti računalniškega mišljenja.
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Napovedne spremenljivke:
računalništva ter razred

koncepti

računalniškega

mišljenja,

področja

Zadnji izmed napovednih modelov, ki ga oblikujemo, je model, osnovan na napovednih
spremenljivkah področij računalništva, konceptov računalniškega mišljenja ter razreda.
Skladno s predhodnimi ugotovitvami lahko domnevamo, da bo najpomembnejša izmed naštetih
napovednih spremenljivk razred. Kar nas bolj zanima pa je kakšna bo pomembnost konceptov
računalniškega mišljenja ter področij računalništva. Oblikujmo napovedne modele pri različnih
vrednostih mtry, da dobimo najučinkovitejšega.
Vrednost parametra
Vrednost G9P
mtry

Vrednost NO

Vrednost 5 O

1

0,009252

0,696648

0,853617

2

0,007444

0,755926

0,870517

3

0,007332

0,759590

0,871631

4

0,007247

0,762372

0,873142

5

0,007363

0,758598

0,870981

6

0,007382

0,757935

0,870610

Tabela 47: Uspešnost napovednih modelov pri različnih vrednostih mtry za vse tekmovalne skupine skupaj (koncepti
računalniškega mišljenja, področja računalništva ter razred)

Rezultati pokažejo, da je najboljši napovedni model tisti, oblikovan pri vrednosti mtry 4. Ta
model ima najnižjo G9P vrednost ter najvišji NO in 5 O vrednosti. Napovedni model je po
uspešnosti napovedovanja primerljiv z modelom iz prejšnjega odstavka, zato si nekoliko
natančneje oglejmo njegov izpis.

Slika 24: Izpis randomForest(mtry=4) za vse tekmovalne skupine skupaj (koncepti računalniškega mišljenja, področja
računalništva ter razred)

Napovedni model je oblikovan pri vrednosti mtry 4. Omenjeni model pojasni 76,24 %
variablinosti ciljne spremenljivke, kar je skoraj isto kot model iz prejšnjega poglavja. Tudi 5 O
in MSE vrednost sta zelo podobni tistima vrednostma pri prejšnjem napovednem modelu. Iz
teh rezultatov težko napovemo, katere napovedne spremenljivke so pomembnejše. Tako kot
smo to storili pri prejšnjih modelih, moramo tudi tokrat pogledati pomembnost posameznih
napovednih spremenljivk.
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Napovedna spremenljivka

%IncMSE

IncNodePurity

Group

185,45

81,31

Score.C.MS

56,90

32,43

Score.C.AL

55,24

28,04

Score.D.AP

51,47

51,88

Score.C.EV

49,56

19,41

Score.C.DE

42,14

36,03

Score.D.CP

39,76

13,86

Score.D.DS

38,13

24,86

Score.C.GE

33,87

49,80

Score.C.AB

33,29

14,77

Tabela 48: Pomembnost napovednih spremenljivk za vse tekmovalne skupine skupaj (koncepti računalniškega mišljenja,
področja računalništva ter razred)

Pomembnost napovednih spremenljivk obravnavamo na osnovi že znanih mer pomembnost
%IncMSE ter IncNodePurity. Rezultati pokažejo, da imajo tokrat nekoliko večjo napovedno
moč koncepti računalniškega mišljenja kot pa področja računalništva. Poleg napovedne
spremenljivke Group sta na 2. in 3. mestu pristala koncepta računalniškega mišljenja
Score.C.MS ter Score.C.AL. Sledilo jim je področje računalništva Score.D.AP (algoritmi in
programiranje). To pomeni, da je napovedna moč področij računalništva visoka, je pa kljub
temu napovedna moč konceptov računalniškega mišljenja nekoliko višja. Napovedna
spremenljivka razred še vedno krepko zaseda prvo mesto na osnovi obeh mer pomembnosti.
Naj omenimo še, da mera IncNodePurity pomembnost napovednih spremenljivk nekoliko
spreobrne, kjer dodeli najvišjo napovedno moč (takoj za razredom) spremenljivki Score.D.AP,
torej področju računalništva. Iz zbranih rezultatov lahko torej sklepamo, da so pri oblikovanju
napovednega modela pomembna tako področja računalništva kot tudi koncepti računalniškega
mišljenja, saj na ta način dobimo natančnejši in uspešnejši napovedni model kot v primeru, ko
smo kot napovedne spremenljivke vzeli le koncepte računalniškega mišljenja oz. področja
računalništva.
4.4.4

Najtežji koncepti računalniškega mišljenja za vse tekmovalne skupine skupaj

Tako kot smo za posamezne tekmovalne skupine poiskali koncepte računalniškega mišljenja, s
katerimi so imeli tekmovalci največ težav, bomo to storili tudi za vse tekmovalne skupine
skupaj. S tem bomo dobili nekoliko boljši vpogled v to, kateri koncepti računalniškega
mišljenja so nasploh najzahtevnejši za razumevanje. Oglejmo si izpis uspešnosti v razumevanju
konceptov računalniškega mišljenja za tekmovalce vseh obravnavanih tekmovalnih skupin.
Score.C.MS
0,252

Score.C.AL
0,170

Score.C.EV
0,212

Score.C.AB
0,257

Score.C.DE
0,210

Score.C.GE
0,241

Tabela 49: Težavnost konceptov računalniškega mišljenja za vse tekmovalne skupine skupaj

Iz izpisa ugotovimo, da učenci najslabše razumejo koncept algoritmičnega razmišljanja. Ta
podatek se sklada s pridobljenimi rezultati za posamezne tekmovalne skupine. Ugotovili smo
93

Žan Ternik

MAGISTRSKO DELO

namreč, da imajo učenci največ težav prav z omenjenim konceptom računalniškega mišljenja.
Algoritmično razmišljanje je bilo tako pri vseh tekmovalnih skupinah uvrščeno na zadnje ali
predzadnje mesto skladno z razumevanjem omenjenega koncepta. Kljub temu pa je še vedno
presenetljivo, da imajo učenci več težav pri reševanju nalog, ki zahtevajo algoritmično
razmišljanje, kot pri nalogah, ki zahtevajo abstraktno razmišljanje, ki od učencev predvideva
uporabo nekaterih višjih miselnih procesov. Naloge, za katere smo predvideli, da zahtevajo
razumevanje abstraktnega razmišljanja, so učenci očitno reševali najbolje, saj je koncept
abstraktnega razmišljanja prejel najboljši rezultat. Skladno z rezultati znotraj posameznih
tekmovalnih skupin tudi pri obravnavi vseh tekmovalnih skupin skupaj ni prišlo do prevelikih
odstopanj glede težavnosti posameznih konceptov računalniškega mišljenja.
Povežimo še težavnost konceptov računalniškega mišljenja s pomembnostjo le-teh. Izkaže se,
da je najpomembnejša napovedna spremenljivka koncept modeliranja in simulacije, ki se je
izkazal tudi za enega lažjih konceptov. Glede na rezultate pomembnosti napovednih
spremenljivk ter razumevanja posameznih konceptov računalniškega mišljenja bi bilo potrebno
največ pozornosti nameniti algoritmičnemu razmišljanju. Pri tem konceptu imajo učenci največ
težav, poleg tega pa gre za napovedno spremenljivko, ki nosi visoko pomembnost. S
poznavanjem te spremenljivke lahko tekmovalci dosegajo boljše rezultate v primerjavi s tistimi,
ki omenjenega koncepta nimajo usvojenega.

4.5 Diskusija
V predhodnih poglavjih smo natančno opredelili napovedne modele za vsako izmed
tekmovalnih skupin. Z namenom, da bi pridobili boljši vpogled v razlike, ki se pojavijo pri
oblikovanju napovednih modelov, bomo rezultate predhodnih analiz zbrali v naslednjem
poglavju, v katerem bomo naredili primerjavo med njimi. Natančneje bomo rezultate
posameznih napovednih spremenljivk rangirali glede na njihovo vrednost znotraj posamezne
analizirane tekmovalne skupine ter vseh tekmovalnih skupin skupaj. Poiskali bomo glavne
razlike, ki se pojavijo med tekmovalnimi skupinami.
Rangi za
vse
Povprečen
tekmovalne
rang
skupine

Rangi za prvo
tekmovalno
skupino

Rangi za drugo
tekmovalno
skupina

Rangi za tretjo
tekmovalna
skupina

Score.D.IS

/

/

2

/

/

Score.D.CO

/

/

9

/

/

Score.C.MS

2

2

8

2

3,5

Score.C.AL

1

1

11

3

4

Score.C.EV

4

8

3

5

5

Score.D.CP

8

3

4

7

5,5

Score.C.GE

5

4

5

9

5,75

Score.C.AB

6

6

1

10

5,75

Score.C.DE

3

9

7

6

6,25

Score.D.DS

7

5

6

8

6,5
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Score.D.AP

9

7

10

4

7,5

Group

10

10

12

1

8,25

Tabela 50: Rangi napovednih spremenljivk glede na napovedno moč najboljših napovednih modelov (koncepti računalniškega
mišljenja, področja računalništva, razred)

Napovedna moč napovednih spremenljivk se med različnimi tekmovalnimi kategorijami
razlikuje. Pomembnejše vprašanje je, kakšne so razlike med tekmovalnimi skupinami.
Rangiranje napovednih spremenljivk pokaže, da sta si 1. in 2. tekmovalna skupina glede moči
napovednih spremenljivk sorazmeroma podobni. Oba napovedna modela kot napovedna
spremenljivka z največjo napovedno močjo opredelita koncept algoritmičnega razmišljanja ter
koncept modeliranje in simulacije. Glavne razlike se med modeloma pokažeta pri napovedni
moči področij računalništva. Napovedna moč področij računalništva v drugi tekmovalni
skupini je bistveno višja kot pri prvi tekmovalni skupini. Druga večja razlika se pokaže tudi pri
napovedni moči koncepta evalvacije ter dekompozicije. Ta dva koncepta imata pri prvi
tekmovalni skupini bistveno večjo napovedno moč kot pri drugi. Rangiranje pokaže, da je
napovedna moč konceptov računalniškega mišljenja pri prvi tekmovalni skupini višja kot pri
drugi, in obratno, da imajo področja računalništva višjo napovedno moč v drugi skupini v
primerjavi s prvo. Večje razlike v napovednih močeh napovednih spremenljivk pa nastanejo z
rangiranjem tretje tekmovalne skupine. Najopaznejša razlika prve in druge v primerjavi s tretjo
skupino je zagotovo v konceptu algoritmičnega razmišljanja. Napovedna moč omenjenega
koncepta je rangirana najnižje. Slabša napovedna spremenljivka je le razred. Z zmanjšanjem
napovedne moči koncepta algoritmičnega razmišljanja pridobijo na napovedni moči nekateri
drugi koncepti. Izkaže se, da ima koncept abstraktnega razmišljanja najvišjo napovedno moč.
To pomeni, da začnejo na pomembnosti pridobivati napovedne spremenljivke, ki zahtevajo
višje miselne procese. Poleg omenjenega je zanimiv še podatek o napovedni moči koncepta
evalvacije. Ta je imel pri prvi tekmovalni skupini visoko napovedno moč, pri drugi nizko ter
pri tretji ponovno visoko. Razlog za to je verjetno v težavnosti nalog, ki so jih prejeli tekmovalci
različnih tekmovalnih skupin. To bi pojasnilo znižanje napovedne moči za drugo tekmovalno
skupino. Omenimo še napovedne moči področij računalništva v primerjavi s koncepti
računalniškega mišljenja. Glede na rangiranje se je izkazalo, da je njihova napovedna moč nižja
od napovedne moči konceptov računalniškega mišljenja. Zgolj v tretji tekmovalni skupini je
področje interakcije, sistemi in družba nekoliko bolje rangirano, saj zasede drugo mesto.
Pomembnost ostalih je nižja od konceptov računalniškega mišljenja. Pri analizi vseh
tekmovalnih skupin skupaj je najbolj izstopajoč podatek o napovedni moči napovedne
spremenljivke Group. Z oblikovanjem modela na celotnem vzorcu se izkaže, da pomembnost
te spremenljivke zelo naraste. Sicer pa se tudi tokrat izkaže, da sta najbolje rangirani napovedni
spremenljivki koncepta algoritmičnega razmišljanja ter modeliranja in simulacije. Za
podrobnejšo analizo si oglejmo še povprečja rangov za vse štiri napovedne modele.
Povprečni rangi posameznih napovednih spremenljivk so predstavljeni v zadnjem stolpcu
zgornje tabele. Izračunani so kot povprečje rangov vseh štirih napovednih modelov. Izkaže se,
da imata največjo napovedno moč napovedni spremenljivki algoritmičnega razmišljanja ter
modeliranje in simulacije. Ta ugotovitev poda širšo sliko o moči napovednih spremenljivk.
Izkaže se, da sta zgoraj omenjeni napovedni spremenljivki ne glede na tekmovalno skupino
najpomembnejši pri oblikovanju napovednega modela. Iz izpisa povprečnih rangov ugotovimo
tudi to, da so v povprečju koncepti računalniškega mišljenja rangirani višje kot področja
računalništva. Torej je napovedna moč konceptov računalniškega mišljenja višja ter skladno s
tem pomembnejša od področij računalništva pri oblikovanju napovednega modela. Izmed vseh
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napovednih spremenljivk pa je, če izvzamemo razred, najslabše rangiran koncept
dekompozicije, prav tako tudi področje algoritmi in programiranje.

5 Sklepne ugotovitve
V magistrskem delu smo raziskovali, kako pomembna so računalniška znanja in veščine, ki so
jih tekmovalci pokazali med reševanjem tekmovalnih nalog za napovedovanje uspeha
udeležencev na šolskem tekmovanju Bober. Znanja in veščine tekmovalcev, izkazana med
reševanjem tekmovalnih nalog, smo povezali s koncepti računalniškega mišljenja ter področji
računalništva. To pomeni, da smo pri modeliranju uspeha tekmovalne naloge označili z
značilkami, ki se nanašajo na koncepte računalniškega mišljenja in področja računalništva. Pri
označevanju nalog z značilkami smo si pomagali s pomočjo literature »It's Computational
Thinking! Bebras Tasks in the Curriculum«, kar smo nato uporabili kot napovedne
spremenljivke pri modeliranju napovednih modelov. Med napovednimi spremenljivkami smo
poleg naštetih uporabili tudi starost tekmovalca oz. razred, ki ga je udeleženec v času
tekmovanja obiskoval. Zanimalo nas je, kako napovedne spremenljivke vplivajo na uvrstitev
udeležencev v različne skupine glede na uspešnost. Znotraj posameznih tekmovalnih skupin
smo poleg omenjenega skušali poiskati dejavnike (napovedne spremenljivke) oz. koncepte
računalniškega mišljenja, s katerimi so imeli udeleženci največ oz. najmanj težav. Poleg tega
smo poiskali tudi tekmovalne naloge, ki so bile najzahtevnejše oz. najlažje.
Cilj je bil, da na osnovi tekmovanja Bober ovrednotimo stopnjo računalniškega mišljenja pri
slovenskih osnovnošolcih in srednješolcih in analiziramo, kako pomembno je razumevanje
posameznih konceptov računalniškega mišljenja ter področij računalništva pri končnem
rezultatu. Iz analize napovedne moči posameznih spremenljivk lahko sklepamo naslednje.
Analiza je pokazala, da imata pri napovedovanju ciljne spremenljivke za učence prve
tekmovalne skupine (tekmovalci stari med 11 in 12 let) največjo napovedno moč koncepta
algoritmičnega razmišljanja ter modeliranja in simulacije. Omenjena koncepta računalniškega
mišljenja imata največjo težo pri oblikovanju napovednega modela. Oblikovanje napovednega
modela sloni tudi na področjih računalništva, kjer se kot najpomembnejše izkaže področje
podatki, podatkovne strukture in predstavitev podatkov. Za drugo tekmovalno skupino
(tekmovalci stari med 12 in 13 let) se napovedna moč napovednih spremenljivk ni bistveno
razlikovala glede na 1. tekmovalno skupino. Najpomembnejši napovedni spremenljivki
ostaneta koncepta računalniškega mišljenja, algoritmično razmišljanje ter modeliranje in
simulacija. Najpomembnejše področje pa je področje računalniški procesi in strojna oprema.
Nekoliko večje razlike se pojavijo v primerjavi s tretjo tekmovalno skupino (tekmovalci stari
med 15 in 16 let). Tu sta napovedni spremenljivki z najvišjo napovedno močjo dekompozicija
ter abstraktno razmišljanje. Najpomembnejše področje računalništva za tretjo tekmovalno
skupino pa postane področje interakcije, sistemi in družba, ki zasede presenetljivo drugo mesto.
Rezultat analize, ki je bil nekoliko pričakovan, je, da razred znotraj posamezne tekmovalne
skupine nima visoke napovedne moči pri napovedovanju končnega rezultata tekmovalca na
tekmovanju. Zavedamo se, da gre v primeru primerjave znotraj skupine za primerjavo
tekmovalcev, ki se po starosti razlikujejo za največ eno leto. To je najverjetneje tudi razlog, da
ima omenjena napovedna spremenljivka nizko napovedno moč. Analiza napovedne moči
napovednih spremenljivk je pokazala, da je pomembnost področij računalništva pri vseh
tekmovalnih skupinah nižja od napovedne moči konceptov računalniškega mišljenja. V
zaključku smo oblikovali tudi napovedni model za vse tri tekmovalne skupine skupaj. Rezultati
so bili v primerjavi s posameznimi tekmovalnimi skupinami nekoliko drugačni. Kot
najpomembnejša napovedna spremenljivka je bila opredeljena napovedna spremenljivka razred
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oz. starost tekmovalca. To je bilo pričakovati, saj smo v tem primeru med seboj primerjali
rezultate učencev 6. razreda osnovne šole z rezultati dijakov 2. letnika srednje šole. Koncepta
računalniškega mišljenja z največjo napovedno močjo sta bila koncepta dekompozicije ter
algoritmičnega razmišljanja. Algoritmično razmišljanje kot sposobnost sledenju zaporedju
navodil se pričakovano pojavi med najpomembnejšimi za vse tekmovalne skupine. Preseneti
nizka napovedna moč koncepta modeliranja in simulacije, ki je bila znotraj posameznih
tekmovalnih skupin sorazmeroma visoka. Področje z največjo napovedno močjo je bilo
računalniški procesi in strojna oprema. Področja pa so kljub temu imela nasploh nižjo
napovedno moč od konceptov računalniškega mišljenja. Razlog za to je mogoče v tem, da
učenci nekatere koncepte računalniškega mišljenja razvijajo tudi pri drugih predmetih. V tem
primeru gre za znanja, ki so integrirana v kurikule nekaterih drugih predmetov. Računalništvo
kot predmet pa v osnovni šoli ne predstavlja del obveznega kurikula, kar je najverjetneje tudi
razlog za višjo napovedno moč konceptov pred področji. Zagotovo pa niso to edini dejavniki,
ki vplivajo na uspešnost reševanja. V primeru preverbe razumevanje koncepta dekompozicije
se slednji sklada s Piagetovo teorijo kognitivnega razvoja. Iz rezultatov opazimo, da je koncept
dekompozicije predstavljal enega najzahtevnejših konceptov v 1. tekmovalni skupini, težavnost
tega koncepta se je znotraj 2. tekmovalne skupine zmanjšala, v 3. tekmovalni skupini, torej z
najstarejšimi udeleženci, pa je ta koncept veljal za najlažjega. To bi torej pomenilo, da
uspešnost reševanja ni pogojena zgolj s poznavanjem iz razumevanjem konceptov
računalniškega mišljenja, temveč tudi s starostjo udeležencev in posledično z njihovim
mentalnim razvojem.
Analiza relativne pomembnosti posameznih področij pokaže, da je za prvo tekmovalno skupino
najvišjo napovedno moč doseglo področje podatki, podatkovne strukture in predstavitev
podatkov. Slednje bi lahko tudi pričakovali, saj učenci 7., 8. in 9. razreda obiskujejo obvezne
izbirne predmete, pri katerih ob uporabi ustreznih programov spoznavajo prav tematike iz
omenjenega področja. Z razvojem neobveznega izbirnega predmeta računalništvo bi pa v
naslednjih letih lahko pričakovali dvig pomembnosti področja algoritmi in programiranje, saj
se učenci pri omenjenih izbirnih predmetih srečajo prav s programiranjem v programskem
okolju Scratch. Razvoj teh znanj pa bi zagotovo pozitivno vplival na končni dosežek
tekmovalca na tekmovanju Bober. Ostali dve tekmovalni skupini pa kot najpomembnejši
napovedni spremenljivki opredelita Računalniški procesi in strojna oprema. Za drugo
tekmovalno skupino bi prav iz razloga možnosti obiskovanja obveznih izbirnih predmetov
pričakovali, da bo najpomembnejše področje enako kot v primeru prve tekmovalne skupine.
Analiza za tretjo tekmovalno skupino pa je pokazala nekoliko pričakovan rezultat. V 1. ter
ponekod tudi v 2. letniku srednje šole učenci obiskujejo predmet informatike. Tu se med drugim
seznanijo s strojno ter programsko opremo računalnika. Poleg tega pridobijo nekoliko
poglobljen vpogled v delovanje računalnika skladno z Von Neumannovim modelom
računalnika. Pridobijo znanja o shranjevanju podatkov, zaporednem procesiranju podatkov ipd.
Skladno s pridobljenimi znanji je to najverjetneje razlog, da je omenjeno področje
najpomembnejše. Nazadnje smo še preverjali, kakšen vpliv ima razred oz. starost tekmovalca.
Znotraj posamezne tekmovalne skupine tekmujejo učenci dveh starosti. Ugotovili smo, da je
končni rezultat od razreda znotraj tekmovalne skupine skoraj neodvisen. Kar je ponovno
nekoliko pričakovano, so velike razlike med tekmovalnimi skupinami, saj gre v tem primeru za
tekmovalce bistveno različnih starosti in bistveno različnih znanj.
Kot navajajo Dagiene, Sentance in Stupuriene (2017) je ustrezna kategorizacija nalog
tekmovanja Bober pomembna tako za tekmovalce kot tudi za učitelje. Tekmovalce spodbudi k
razvijanju konceptov računalniškega mišljenja, s katerimi imajo največ težav. Ob rezultatih
naše raziskave pa je ključnega pomena tudi za učitelje, saj poda globlji vpogled v koncepte
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računalniškega mišljenja ter področja računalništva, ki jih morajo pri učencih spodbujati in
razvijati. Rezultati so pomembni tudi za strokovnjake s področja oblikovanja šolskega kurikula
iz računalništva, saj podajo globlji vpogled v vsebine in znanja, s katerimi imajo učenci težave,
in bi morala biti posledično v kurikulu za računalništvo bolje zastopana.
Poleg iskanja konceptov ter področij z največjo napovedno močjo pa smo iskali tudi naloge, s
katerimi so imeli učenci največ oz. najmanj težav. S prebiranjem literature ugotovimo, da nismo
edini, ki poskušamo za izbrano tekmovanje opredeliti težavnost tekmovalnih nalog. Tudi
številni drugi raziskovalci iščejo povezavo med težavnostjo nalog ter znanjem učencev. Pri tem
pa se najpogosteje ne poslužujejo metod strojnega učenja pri iskanju razlogov za težavnost
nalog. Yagunova, Podznyakov, Ryzhova, Razumovskaia in Korovkin (2015) poskušajo z
drugačno strategijo opredeliti težavnost nalog tekmovanja Bober. Glavna razlika v primerjavi
z našo raziskavo je prav v tem, da se pri odkrivanju ne poslužujejo metod strojnega učenja.
Poleg tega pa naloge opredeljujejo glede na dva parametra, in sicer težavnost ter kompleksnost.
Težavnost opredeljujejo kot povezavo med nalogami ter osebo, ki nalogo rešuje, kompleksnost
pa kot delež oseb, ki so zastavljeno nalogo rešile pravilno. Skladno z njihovo opredelitvijo je
slabo reševanje določene naloge lahko povezano bodisi s težavnostjo bodisi s kompleksnostjo
naloge. Pojem njihove težavnosti se sklada z našo opredelitvijo težavnosti oz. kompleksnosti.
Slednjega mi ne ločujemo, temveč združimo ter opredelimo kot delež udeležencev tekmovanja
Bober, ki so izbrano nalogo rešili pravilno. Težavnost reševanja nekaterih nalog je lahko
povezana tudi z vsebinami učnega načrta, ki jih spoznajo učenci pri ostalih predmetih,
predvsem matematiki. Lockwood in Mooney (2018) izvedeta raziskave, kjer povežeta
matematično znanje z uspešnostjo reševanja nalog s tekmovanja Bober. Izkaže se, da lahko
številne naloge tekmovanja Bober povežemo s kurikularnimi vsebinami matematičnega učnega
načrta. Z raziskavo pokažeta, da učenci, ki obiskujejo naprednejši pouk matematike, v splošnem
dosegajo boljše rezultate pri reševanju nalog s tekmovanja Bober kot učenci, ki obiskujejo
standardni pouk matematike. Dokažeta pa še nekaj bolj zanimivega. Učenci, ki obiskujejo
naprednejši pouk matematike, so bili celo uspešnejši od tistih, ki imajo predhodna znanja iz
programiranja. Izpostavita, da so matematična znanja tesno povezana z računalniškim
mišljenjem. To je najverjetneje tudi razlog, da so udeleženci nekatere naloge, ki so sicer
vsebovale zahtevnejše koncepte, reševali bolje, saj je velika verjetnost, da so bile povezane s
kurikularnimi vsebinami matematičnega kurikula. Lockwood in Mooney (2018) naredita tudi
primerjavo med udeleženci različnih starosti. Izkaže se, da udeleženci, ki obiskujejo
dodiplomski študij bolje rešujejo naloge kot srednješolski dijaki. Razlog v tem vidita v količini
znanja, ki ga dodiplomski študenti prejmejo tekom študija.
Poleg tega pa Yagunova idr. (2015) težavnost in kompleksnost tekmovalnih nalog povezujejo
tudi z nekaterimi drugimi dejavniki. Njihove ugotovitve pokažejo, da je slabše reševanje nalog
pogosto povezano tudi s predolgimi besedili nalog, nerazumevanjem besedil v nalogah,
pomanjkanja motivacije ipd. Yakunova idr. omenjajo tudi Piagetovo teorijo kognitivnega
razvoja. Ugotovimo, da analizirane tekmovalce uvrščamo v dve stopnji po Piagetu. Uvrščamo
jih v stopnjo konkretno logičnega mišljenja (učenci stari od 7 do 11 let) ter stopnjo formalno
logičnega mišljenja (učenci stari več kot 12 let). To pomeni, da je večina učencev že dosegla
stopnjo formalno logičnega mišljenja, kjer naj bi učenci že bili sposobni abstraktnega,
hipotetičnega deduktivnega razmišljanja. Ker večina učencev po tekmovalnih skupinah po
Piagetovi teoriji kognitivnega razvoja že dosega stopnjo formalno logičnega mišljenja, bi lahko
predvidevali, da je stopnja abstraktnega razmišljanja nekoliko nižja pri udeležencih 1.
tekmovalne skupine. Izkaže se, da to ne drži. Najslabši rezultat abstraktnega razmišljanja so
dosegli dijaki, torej tekmovalci tretje tekmovalne skupine. S tem ne moremo ovreči Piagetove
teorije, saj je lahko slabši rezultat posledica kompleksnejših nalog, ki so vsebovale omenjen
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koncept. Opredelitev formalno logičnega mišljenja se povezuje tudi s deduktivnim
razmišljanjem, ki je del koncepta dekompozicije.
Računalniško mišljenje je način razmišljanja, ki odigra pomembno vlogo v današnjem svetu;
ne zgolj pri reševanju problemskih nalog tekmovanja Bober, temveč tudi pri reševanju
problemskih nalog nasploh. Spodbuja in razvija način razmišljanja, ki posamezniku omogoča
boljše razumevanje dogajanja tako na področju računalništva kot tudi v vsakdanjem življenju.
Tudi analiza rezultatov tekmovanja Bober je pokazala prevladujočo pomembnost konceptov
računalniškega mišljenja pred področji računalništva. Analiza napovednih modelov je
pokazala, da so napovedne moči konceptov računalniškega mišljenja vedno rangirane višje od
področij računalništva.
Kljub oblikovanju številnih napovednih modelov, iz katerih smo izvlekli pomembne zaključke,
bi bilo potrebno razmisliti o formulaciji področij računalništva in konceptov računalniškega
mišljenja. Izračuni s Fleiss' kappa so pokazali, da prihaja do nekaterih odstopanj pri
kategorizaciji nalog tekmovanja Bober tako glede na področja računalništva kot tudi glede na
koncepte računalniškega mišljenja. Razlogi za nizko stopnjo strinjanja pri kategorizaciji nalog
tekmovanja Bober pa so lahko različni. Eden izmed možnih razlogov je nejasno definiranje
konceptov računalniškega mišljenja ter področij računalništva. Skladno s tem bi bilo potrebno
definicije obeh preoblikovati na takšen način, da bi med njimi lahko brez težav ločevali. To pa
bi lahko pozitivno vplivalo na zvišanje stopnje strinjanja pri kategorizaciji. Drugi možen razlog
pa je morda v tekmovalnih nalogah samih. Pogosto gre za naloge, ki predvidevajo skupek znanj,
zato je najpogosteje težko opredeliti najpomembnejša znanja oz. koncepte računalniškega
mišljenja. Pogosto je lahko določanje kategorij pogojeno s pristopom k reševanju izbrane
tekmovalne naloge, kar posledično pripelje do različne kategorizacije.
Z raziskavo smo torej poiskali glavne koncepte računalniškega mišljenja ter področja
računalništva, ki imajo največjo napovedno moč in so tako najpomembnejši pri določanju
končnih rezultatov tekmovalcev na tekmovanju Bober v Sloveniji. Izvedeno raziskavo pa bi
lahko skladno z rezultati tudi razširili. Tako bi v nadaljnjih raziskavah želeli oblikovane
napovedne modele testirati na novih podatkih, pri čemer bi se osredotočili na rezultate
tekmovanja Bober drugih držav članic. Skladno s tem bi lahko preverili ustreznost obstoječih
napovednih modelov oz. bi ustvarili nove napovedne modele na osnovi novih podatkov.
Primerjava napovednih modelov bi podala globlji vpogled v napovedni moči napovednih
spremenljivk za tekmovalce različnih držav. S primerjavo oblikovanih napovednih modelov bi
pridobljene rezultate nato povezali s kurikularnimi vsebinami držav. Te bi lahko uporabili za
izpopolnitev slovenskega kurikularnega sistema na področju računalniškega izobraževanja.
Primerjava slovenskega računalniška izobraževanja z računalniškim izobraževanjem drugih
držav bi podala idejo o težavah našega ter prednostih kurikulov drugih držav. Na ta način bi
lahko glede na prednosti kurikulov drugih držav iskali konkretne spremembe slovenskega
izobraževalnega sistema, ki bi pomembno vplivale na izboljšanje usvajanja konceptov
računalniškega mišljenja ter področij računalništva med osnovnošolci ter srednješolci.
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7 PRILOGE
Priloga 1: Tabela nalog skupaj s koncepti računalniškega mišljenja
Dan kapitana Bobra

Parkiranje na dovozu

Sprehod po parku

Urejanje knjig

Iskanje poti

Izleti

1-2-3 hop!

Žarnice in stikala

Dvojiška torta

Kje pušča?

Barvanje

Ena naloga na uro

Obiskovanje prijateljev

Babuške

Besede iz Bobrove vasi

Vrstice in stolpci

Cimre

Pet prijateljev

Koda ključavnice

Prespana budilka

Skakanje po kvadratkih

Numerična tipkovnica

Izgubljeni avto

Delovna bobra

Zveni podobno

Ključne točke

Velika skrivnost

Modeliranje in simulacija

0

+

0

+

+

+

0

+

+

0

+

0

+

+

0

0

+

0

0

+

+

+

0

+

0

0

0

Algoritmično razmišljanje

+

+

+

0

0

0

+

0

0

+

0

+

0

0

+

+

0

+

+

0

0

0

0

0

+

0

+

Evalvacija

0

0

+

+

+

0

0

0

+

+

+

0

+

+

+

+

+

+

0

+

+

0

+

+

0

+

+

Abstraktno razmišljanje

+

0

0

0

0

+

0

+

0

+

0

+

0

+

0

+

0

0

+

0

0

+

0

+

+

+

+

Dekompozicija

+

0

0

+

0

0

+

+

0

0

0

+

0

0

0

0

+

+

+

+

0

0

+

0

0

0

0

Posploševanje

0

0

0

0

0

0

+

0

+

0

0

0

0

0

+

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Algoritmi in programiranje

0

0

+

0

0

0

+

+

0

+

0

0

+

+

0

0

+

+

+

+

0

0

0

0

+

0

0

Podatki, podatkovne strukture
in predstavitev podatkov
0

0

0

0

+

0

0

0

+

0

+

0

0

0

+

+

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

Računalniški procesi in strojna
oprema
+

+

0

+

0

+

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

+

0

0

0

Komunikacije in omrežja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

+

Interakcije, sistemi in družba

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0
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