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POVZETEK
Učenci, ki se z učenjem programiranja srečajo prvič, imajo velikokrat težave pri
razumevanju kognitivno zahtevne snovi. Poučevanje programiranja se danes
osredotoča predvsem na učenje sintakse in značilnosti programov, manj pa na globlje
razumevanje programskih konstruktov in abstraktnih pojmov. Format računalniške
igre omogoča aktivno učenje učencev in predstavitev snovi na zabaven in privlačen
način, kar pozitivno vpliva na motiviranost za učenje. Namesto, da bi se osredotočali
na poučevanje sintakse programskega jezika, se v diplomskem delu ukvarjamo
predvsem s kognitivnimi koncepti

predstavitve spremenljivk pri učenju

programiranja. Skozi igro učenec spozna, kaj je spremenljivka, kje se nahaja in kaj se z
njo dogaja ob prireditvi. Igra temelji na vizualizacijah različnih tipov spremenljivk in
prireditvenem stavku ter z interaktivnostjo spodbuja aktivno učenje.
Igro smo preizkusili v realnem učnem okolju, med učenci druge in tretje triade.

Ključne besede: programiranje, poučevanje programiranja, spremenljivka, tipi
spremenljivk, izobraževalna igra, deklaracija, prireditev, vizualizacija, pedagoški
temelji v računalniških igrah.
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ABSTRACT
Students, who are learning programming for the first time, often have difficulty in
understanding complex cognitive concepts. Teaching programming is now mainly
focused on learning the syntax and features of programs, rather than focused on
deeper understanding of programming constructs and abstract concepts. Computer
game format enables active student learning and presentation of content in a fun and
engaging way which has a positive impact on motivation to learn. Instead of focusing
on the teaching of programming language syntax, the thesis deals mainly with the
cognitive concepts of variable presentations in learning programming. Throughout
the game, a student understands where a variable is located in computers and what
happens through assessment sentence. The game is based on visualizations of
different variable types and assessment sentence.
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1

UVOD

Računalniške igre so bile vedno zanimive za različne tipe uporabnikov računalnika,
zlasti za mlajšo populacijo, saj predstavljajo izziv, zabavo in omogočajo sprotno
sledenje uspeha pri igranju. V ciljno usmerjenem procesu igranja igralec običajno
nevede pridobiva nove spretnosti in znanja.
Učitelji pri svojem pedagoškem delu iščejo nove didaktične pripomočke, ki
bodo olajšali učenje, povečali motivacijo in izboljšali učni učinek. Računalniške igre so
se izkazale kot dobro motivacijsko sredstvo, ki se uporablja na različnih predmetnih
področjih v vseh fazah učenja.
Ena od tematik, s katero se srečajo osnovnošolski učenci pri izbirnem
predmetu Računalništvo, je programiranje. Razvoj algoritmičnega razmišljanja, ki je
temelj pri programiranju, je kognitivno zahteven proces [5]. Kaasbǿll, Pedroni in
drugi poročajo o neuspehu učencev pri prvem poskusu opravljanja izpita iz
programiranja [2],[5]. Raziskovalci s področja didaktike in kognitivne psihologije
vzroke za ta neuspeh iščejo v pomanjkljivosti didaktičnih modelov, ki so se v
preteklosti uporabljali pri poučevanju programiranja. S ciljem, da bi programiranje
naredili privlačnejše in bolj razumljivo so razvili programe, ki programiranje
približajo mlajši generaciji.
V diplomskem delu predstavljamo didaktično računalniško igro Svet
spremenljivk za poučevanje programiranja, ki temelji na sodobni didaktični metodi.
Za programerja začetnika je pomembna ponazoritev osnovnih programerskih
konstruktov, med katerimi izpostavljamo pojem spremenljivke in prireditvenega
stavka. Razvili smo igro, s katero si bo učenec lažje predstavljal, kaj se dogaja ob
deklaraciji in pri prireditvi s spremenljivkami različnih tipov, kot so cela števila,
realna števila, znakovne in logične spremenljivke.
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1.1 CILJI DIPLOMSKEGA DELA
Cilj diplomskega dela je izdelati računalniško igro na temo spoznavanja spremenljivk,
ki bo temeljila na komponentah, ki so jih kognitivni psihologi in strokovnjaki iz
področja poučevanja programiranja spoznali kot učinkovite elemente računalniških
iger za doseganje učnih ciljev.
Tekom izdelave diplomskega dela bom obravnavala naslednje tematike:
 Kakšen je pomen spremenljivk pri programiranju?
 Kakšen je pomen razumevanja prireditvenih stavkov pri programiranju?
 Kako se lotiti izdelave računalniške igre? (problemski pristop)
 Kakšno vlogo ima vizualizacija pri učenju programiranja?
 Kdaj je vizualizacija zares učinkovita?
 Kako preveriti učinkovitost vizualizacije?
 Kako vplivajo notranji dejavniki na učinkovitost vizualizacije?
 Kako uporabiti interaktivnost za doseganje aktivnosti učenca?
 Kateri so pedagoški temelji v izobraževalnih igrah?
 Kako poteka igra, ki temelji na:
o neposrednih navodilih;
o teoriji učenja na podlagi izkušenj;
o teoriji učenja z raziskovanjem?
 V kakšnem okolju ustvariti igro?

1.2 VSEBINA DIPLOMSKEGA DELA
V diplomskem delu je predstavljena raziskava, ki sta jo izvedla Dehnadi in Bornat, ki
trdita, da na podlagi svojega testa, ki je sestavljen iz prireditvenih stavkov, lahko
napovesta uspešnost programerja.
Pri načrtovanju in izdelavi računalniške igre sem si pomagala s pomočjo dveh
problemskih pristopov. Tako so na kratko predstavljena Deekov in Kayov problemski
pristop.
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Iz strokovnih člankov je povzeta teorija o vlogi vizualizacije in interaktivnosti pri
učenju programiranja, kjer je predstavljen pregled dobre prakse. Predstavljena je
sodelovalna taksonomija, ki je sestavljena iz opazovanja, odgovora, spreminjanja,
konstrukcije in predstavitve. Podrobno je opisano, kakšna je vloga posameznega
elementa taksonomije pri vizualizacijah.
Pri vsaki vizualizaciji, med katere sodi igra, je pomembna tudi njena učinkovitost. V
diplomskem delu je opisano, kakšna so merila, s pomočjo katerih lahko ugotovimo, ali
je bila vizualizacija vključena v igri učinkovita.
Za preverjanje učinkovitosti je prav tako predstavljena Bloomova taksonomija znanj,
na podlagi katere se lahko ugotovi razumevanje snovi, ki je bila predstavljena z
vizualizacijo. Podano je nekaj konkretnih primerov razumevanja algoritmov po
kategorijah Bloomove taksonomije.
Cilj igre je, da se z njeno pomočjo učenec nauči pomena spremenljivk. Tako so v
diplomskem delu predstavljeni tudi pedagoški temelji v modernih računalniških
igrah, kjer je opis na kakšen način so igre lahko zastavljene. Opisane so zastavljene
igre, ki temeljijo na naslednjih scenarijih:
o podajanje neposrednih navodil;
o igre, ki temeljijo na teoriji učenja;
o igre, ki temeljijo na izkušnjah ter
o igre, ki temeljijo na raziskovanju.
Opredeljeni so tehnični vidiki, kjer je opisano v katerem okolju in s pomočjo katerega
programskega jezika je bila igra izdelana.
V teoretični del diplomskega dela je vključen celoten opis igre, in sicer s komentarji o
poteku igre in kateri teoretični temelji so bili upoštevani pri izdelavi igre za doseganje
učnih ciljev.
Igra je ovrednotena s preizkusom igre z otroki, ki so po igranju igre odgovorili na
nekaj vprašanj o njihovem pogledu na igro in razumevanju tematike igre.
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2 KOGNITIVNI MODELI IN PROGRAMERSKE SPOSOBNOSTI , DEHNADI
IN BORNAT – PRIREDITVENI STAVEK POKAZATELJ PROGRAMERSKIH
SPOSOBNOSTI

2.1 PREVERJANJE PROGRAMERSKIH SPOSOBNOSTI SPLOŠNO
Napovedovanje uspešnosti študentov, ki se seznanjajo z osnovami programiranja, je
že nekaj časa zanimivo raziskovalno področje. V mnogih raziskavah ([8], [9], [17]) so
že ugotavljali, katere so tiste lastnosti študentov, preko katerih bi lahko napovedovali
uspešnost študenta na področju programiranja. Obravnavali so, kako vplivajo na
uspešnost pri programiranju: spol študentov, prejšnji rezultati na različnih preizkusih
(ACT/SAT), študentove matematične sposobnosti, uspešnost pri predhodnem
izobraževanju, čustva, zmožnost abstraktnega mišljenja, prav tako pa so upoštevali
prepričanja študentov [8].
Evans in Simkin [3] sta povzela nekaj razlogov, zaradi katerih so se izvajale tovrstne
raziskave:
1.

Diskriminacija pri kandidatih za vpis v tovrstno izobraževanje.

2.

Svetovanje učencem za nadaljnje izobraževanje .

3.

Prepoznavanje uslužbencev, ki so najbolj primerni za nadaljnje izobraževanje.

4.

Prepoznavanje najbolj sposobnih in produktivnih programerjev.

5.

Določanje pomena dejavnikom, ki so najpogosteje merilo sposobnosti, kot sta

spol in zmožnost matematičnega razmišljanja.
6.

Izboljšava in nadgradnja načina poučevanja programiranja.

7.

Raziskava

povezave

med

programerskimi

sposobnostmi

z

drugimi

kognitivnimi procesi.

2.2 RAZISKAVA DEHNADI IN BORNAT
Testi, povezani s prireditvenim stavkom, do nedavnega niso imeli posebne vloge v
napovedovanju uspešnosti. Tukaj nastopita Dehnadi in Bornat s svojo raziskavo, za
katero trdita, da lahko ločita študente, ki imajo dober potencial za dobre programerje,
od študentov, ki smisla za programiranje nimajo.
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Raziskavo, ki sta jo razvila na univerzi Middlesex,

sta izvedla s pomočjo 60-ih

študentov. Pred predstavitvijo svojih ugotovitev raziskave sta trdila, da lahko točno
napovesta, kateri študent bo v prihodnosti uspešen programer, čeprav morda ta
študent še ni imel programerskih izkušenj ([8], [9], [17]).

2.2.1 OPIS PREIZKUSA PROGRAMERSKI SPOSOBNOSTI
Njun glavni cilj raziskave je bil ločiti študente glede na njihovo doslednost pri
reševanju testa s sorodnimi vprašanji. Zadana hipoteza raziskave je bila, da so samo
dosledni/konsistentni študentje tisti, ki so sposobni biti dobri programerji.
V preizkusu, s ciljem določiti študentovo doslednost, sta zastavila 12 nalog, ki so bile
sestavljene iz dvanajstih preprostih programov v programskem jeziku Java.

Vsak

kratek program je bil sestavljen iz dveh ali treh deklaracij spremenljivk in iz dveh ali
treh prireditvenih stavkov.
Spodaj je primer naloge v slovenskem jeziku (Tabela 1).

1. Preberi spodnje stavke in
označi
kvadratek
poleg
pravilnega
odgovora
v
sosednjem stolpcu.

Novi vrednosti a in b sta:



a = 10

b = 10



a = 30

b = 20



a=0



a = 20

a := 10;



a=0

b := 20;



a = 10

b = 20



a = 20

b = 10



a = 20

b= 0



a = 10

b = 30



a = 30

b= 0

a, b: Integer;

a := b;

b = 10
b = 20
b = 30

Druge vrednosti za a in b:
a =

b=

Tabela 1: Primer naloge preizkusa Dehnadi in Bornat
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Dehnadi in Bornat sta uporabila 11 različnih miselnih modelov, ki sta jih navedla kot
možne odgovore, poleg tega pa sta dopustila še 12. možnost – drugo (»Druge
vrednosti za a in b«). Preizkus je bil sestavljen iz 12 nalog, ki so podobne prejšnjemu
primeru, z razliko števila deklaracij spremenljivk in prireditvenih stavkov. Vsak
možen odgovor sta označila z miselnim modelom. Oznako za model sta uporabila mi,
kjer je 1 < i < 12 in na podlagi odgovorov študentov sestavila njihov prevladujoči
miselni model.
M1: vrednost se premakne od leve proti desni (a←b in b←0 )
M2: vrednost se kopira od leve proti desni (a←b)
M3: vrednost se premakne od desne proti levi (b←a in a←0 )
M4: vrednost se kopira od desne proti levi (b←a)
M5: vrednost na desni strani se prišteje k vrednosti na levi (a←a+b)
M6: vrednost na desni strani se prenese in prišteje k vrednosti na levi (a←a+b in
b←0)
M7: vrednost na levi strani se prišteje k vrednosti na desni (b←b+a)
M8: vrednost na levi strani se prenese in prišteje k vrednosti na desni (b←b+a in
a←0)
M9: vrednosti spremenljivk se ne spremenijo
M10: prirejanje pomeni enačenje
M11: menjava vrednosti
Tabela 2: Pričakovani mentalni modeli pri prireditvenih stavkih [10]

Odgovore študentov sta tako zapisala v obliki miselnih modelov (npr.: m7, m3, … m7).
S pomočjo teh rezultatov sta tako študente razvrstila v 3 skupine, in sicer:


Konsistentna skupina (»consistent group«) – sestavljajo jo študenti, ki pri večini
odgovorov uporabljajo isti miselni model.



Nekonsistentna skupina (»incosistent group«) – sestavljajo jo študenti, ki
uporabljajo zelo različne miselne modele.



Neizpolnjeni (»blank group«)

– sestavljajo jo študenti, ki se enostavno ne

opredelijo za odgovor in pustijo večino nalog brez rešitve [8], [11].
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Opis posameznega miselnega modela na podlagi podanega primera:
a, b: Integer;
a := 10;
b := 20;
a := b;
Možnost rešitve, ki sta jih po miselnih modeli podala Dehnadi in Bornat in razlaga,
kako lahko razumejo zapis kode, vidimo v naslednji tabeli:
Možna rešitev:

Razlaga:

b = 10

Zapis »a:=b« razumejo kot enakost
spremenljivk. A je enako b. Tako dobita
obe spremenljivki isto vrednost.

2. a = 30

b = 20

Spremenljivki a se doda vrednost
spremenljivke b. Vsebino spremenljivke
razume kot stalno, ki se ji dodaja/nalaga
vrednost.

3. a = 0

b = 10

Iz spremenljivke a se vrednost »prelije« v
spremenljivko b. Prejšnja vrednost pa se
prepiše.

4. a = 20

b = 20

Pravilna rešitev. Spremenljivka a dobi
vrednost spremenljivke b.

5. a = 0

b = 30

Iz spremenljivke a se »prelije« vrednost v
spremenljivko b, ki ima sedaj poleg
prejšnje vrednosti še dodano vrednost
spremenljivke a.

6. a = 10

b = 20

Zapis »a:=b« pojmuje kot nekaj kar obdrži
prejšnji vrednosti. Vrednosti spremenljivk
pojmuje kot stalni/ nespremenljivi.

7. a = 20

b = 10

Prireditev »a:=b« razume kot zamenjavo
vrednosti spremenljivk.

8. a = 20

b= 0

Vrednost spremenljivke b »prelije« v
spremenljivko a.

b = 30

Razmišljanje iz leve proti desni.
Spremenljivki b doda vrednost
spremenljivke a.

b= 0

Vrednost spremenljivke b »prelije« v
spremenljivko a, kar spremenljivki a doda
vrednost spremenljivke b.

1. a = 10

9. a = 10

10. a = 30

Tabela 3: Razlaga razumevanja posameznih možnih rešitev nalog.
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V predstavitvi raziskave sta Dehnadi in Bornat poudarila še eno pozitivno stran
preizkusa, in sicer s pomočjo tega preizkusa so prišli do bolj objektivnih ocen
študentov, saj so bili predhodno v raziskavah študentje ocenjeni preveč subjektivno.

2.2.2 REZULTATI RAZISKAVE DEHNADI IN BORNAT
Rezultati raziskave so bili sledeči: 44% sodelujočih študentov je bilo znotraj skupine
doslednih študentov, 39% v skupini nedoslednih in 8% študentov v skupini
neizpolnjenih nalog, 9% jih je manjkalo.
S pomočjo preizkusa sta prišla do ugotovitve, da je skupina doslednih študentov
povečini opravila preizkus pozitivno (50% pravilno), študentje, ki so bili razvrščeni
znotraj ostalih dveh skupin pa povečini preizkusa niso opravili. Vsekakor pa preizkus
ni popolnoma ločil študentov, ki naj bi po njuni raziskavi bili tisti, ki bodo uspešni v
programiranju od tistih, ki imajo manj možnosti, saj je preizkus pozitivno opravilo
tudi nekaj študentov, ki niso bili znotraj skupine konsistentnih študentov [8].

2.3 PREIZKUS RAZISKAVE DEHNADI IN BORNAT - DRUGI STROKOVNJAKI

Z

NJIHOVIMI DOPOLNITVAMI

V tej raziskavi so preverili moč napovedovanja uspešnosti s pomočjo Denhadi-Bornat
preizkusa, kjer ugotovijo miselni model in ga povežejo z uspešnostjo pri učenju
uvodnega programiranja.
Hipoteza raziskave je bila, da obstaja pozitivna povezava med študentovim miselnim
modelom in njegovo uspešnostjo učenja programiranja.
Vprašanje, ki so si ga zastavili je bilo :
»Is there a correlation between the students’ consistency in the mental
model applied in questionnaire and their performance in the final exam of
a seven-week introductory, model-based, object-oriented programming
course?«
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Torej povzeto, ali obstaja povezava med doslednostjo miselnega modela študenta z
njegovo končno uspešnostjo na zaključnem preverjanju 7-tedenskega izobraževanja
programiranja [8].

2.3.1 OPIS IN CILJI SEMINARJA
Tečaj se je izvajal na univerzi Aarhus (»University of Aarhus«) in je potekal sedem
tednov. Dva tedna po izobraževanju se je izvedel preizkus. Končni preizkus je
opravilo 142 študentov od prijavljenih 150. Študenti so bili iz različnih področij:
računalništvo, matematika, zemljepis, nanotehnologija, ekonomija, multimedija in
podobno.
Cilji seminarja so bili:


Da bi študente naučili osnov sistematične konstrukcije preprostih programov.



Da bi se naučili konceptualnega modeliranja pri objektnem programiranju.



Da bi bili študentje po končanem seminarju seznanjeni z aktualnimi programskimi
jeziki, z osnovami programskih jezikov ter z določenimi knjižnicami znotraj
programskega jezika.

Študent, ki bi opravil seminar, bi tako bil zmožen razložiti in uporabiti osnovne
elemente sodobnega programskega jezika, uporabiti konceptualno modeliranje v
povezavi s preprostimi objektnimi modeli v programskem jeziku in znal izbrati
ustrezne knjižice programskega jezika [8].

2.3.2 PREVERJANJE

ZNANJA ŠTUDENTOV

Preverjanje se je izvajalo po skupinah 25 študentov. Za učinkovito preverjanje so
imeli omejen čas 30 minut (preizkus se je lahko izjemoma podaljšal). Vsaka skupina je
dobila različen preizkus, ki je bil sestavljen iz desetih manjših programskih nalog.
Koncept vseh preizkusov je bil enak. Vsak preizkus je imel tudi vmesna preverjanja, ki
so preizkus ločila na tri časovne intervale, in sicer za tretjo nalogo in za osmo nalogo.
Naloga študenta je bila, da po končani tretji nalogi pokliče profesorja, ki je vodil
preverjanje, ki je za nalogo zapisal čas, v katerem so bile prve tri naloge rešene.
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Podobno po osmi nalogi in še končni čas. S tem so preverili tudi učinkovitost in
sposobnost študenta v določenem času [8].

2.3.3 KLASIFIKACIJA MISELNIH MODELOV IN REZULTATI PREVERJANJA
Študente so ločili v pet skupin, ki so bile določene po nivoju konsistentnosti
študentov. Skupine so označili s Ci, kjer je 0

i < 5 in so skupine določene po

padanju konsistentnosti. Študentje z najbolj konsistentnim miselnim modelom so bili
razvrščeni v skupino C0, študentje z najmanj konsistentnim miselnim modelom pa v
skupino C4. Za končne rezultate so bili v skupino doslednih študentov uvrščeni samo
tisti, ki so bili znotraj skupine C0, ostali pa so bili označeni kot nedosledni.
Prav tako so ločili študente še v skupine glede na njihovo uspešnost pri opravljanju
preizkusa. Skupine so označili z Gi, kjer je 0

i < 5 in so skupine določene po

naraščanju uspešnosti. V skupino G0 so tako spadali študentje, ki preizkusa niso
opravili, v skupino G1 študentje, ki so preizkus komaj opravili, G2 študentje s
povprečnim rezultatom in G3 študentje, ki si uspešno opravili vse naloge.

2.3.4 UGOTOVITVE
Da bi potrdili veljavnost ugotovitev Dehnadi in Bornat raziskave, so uporabili
Pearsonov korelacijski koeficient. Pri študentih, ki so bili brez prejšnjih
programerskih izkušenj, so preverili povezavo med njihovim miselnim modelom in
doslednostjo. Ugotovili so, da povezava ne obstaja, saj je bil korelacijski koeficient
negativen. Ker so bili nad rezultatom presenečeni, so študente razdelili še podrobneje
glede na njihov miselni model in zopet prišli do zaključka, da povezave med miselnim
modelom in končnim uspehom na preizkusu ni.
Tako so z raziskavo ovrgli svojo hipotezo, ki je temeljila na tem, da obstaja povezava
med konsistentnostjo miselnega modela študenta in njegovo uspešnostjo po 7tedenskem izobraževanju uvodnega programiranja.
Ker so bili nad rezultatom presenečeni, so želeli ugotoviti, zakaj so prišli do tako
različnih rezultatov od raziskave Dehnadi&Bornat. Med razlogi, ki so jih navedli, je bil
način, kako poučujejo programiranje na univerzi, kjer sta raziskavo naredila Dehnadi
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in Bornat. Razlog bi lahko bil v različnem programskem jeziku, v načinu podaje snovi,
v dostopnosti gradiv za učenje programiranja in tako dalje. Prav tako pa so izpostavili
dejstvo, da so bili lahko študentje popolnoma različni v smislu njihove izobrazbe.
Želeli so se prepričati, kaj dejansko meri preizkus, zato so poleg rezultatov preizkusa
še intervjuvali študente, ki so bili določeni kot nekonsistentni. Ker niso vedeli razloga
reševanja preizkusa, so reševali test po občutku. Tako so ugotovili, da študentje pri
reševanju ugibajo rešitve. Torej dajejo smisel nečemu nesmiselnemu. Ker jim miselni
model, ki ga enkrat uporabijo na nalogi, pri drugi nalogi odpove, se poslužujejo
različnih modelov in začnejo ugibati rešitve. Torej je napaka preizkusa v tem, da na
določeni točki preverja, kako sposobni so študentje uganiti rešitev, kar pa seveda ni
namen raziskave. S to ugotovitvijo zavrnejo preizkus, ki sta ga razvila Dehnadi in
Bornat. Predlagajo, da bi bila morda alternativa preizkusa ta, da bi v preizkusu
uporabili predpise (pravila), ki bi jih morali študentje povezati z določenimi
situacijami.

2.4 RAZISKAVA NA PEDAGOŠKI FAKULTETI UNIVERZE V LJUBLJANI
Raziskavo so izvedli pri študentih prvega letnika študijskega programa Matematika in
računalništvo na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani (PEF UL). Študenti so pri
predmetu Računalniški praktikum v drugem semestru poslušali uvodne teme iz
programiranja v Pascalu. Pri predmetu Uvod v računalništvo so se v drugem semestru
srečali s programiranjem v zbirnem jeziku. Na podlagi večletnih izkušenj s
poučevanjem programiranja pri študentih začetnikih so ugotovili, da ima veliko
študentov probleme z učenjem programiranja. Le okoli 60% študentov uspešno
opravi izpit v prvem poizkusu [11].

2.4.1 ANALIZA REZULTATOV
Rezultati raziskave na PEF UL kažejo, da test, ki sta ga sestavila Dehnadi in Bornat in
so ga uporabili v raziskavi, dobro napove uspešnost študentov pri programiranju.
Uspešnost kognitivnega testa so potrdili z rezultati, do katerih so prišli pri iskanju
korelacije med rezultati kognitivnega testa in med rezultati na končnem izpitu pri
dveh predmetih, kjer se študenti učijo programiranja.
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Kar 82% študentov iz skupine »C0-M2« (konsistentna skupina) je uspešno opravilo
izpit iz Računalniškega praktikuma in 56% jih je uspešno rešilo naloge iz
programiranja v zbirniku na izpitu iz Uvoda v računalništvo. Le majhen procent
študentov iz skupin »C0« in »Ostali« je bilo uspešnih. Na izpitu iz Računalniškega
praktikuma je bilo uspešnih 33% študentov iz skupine »Ostali«, pri predmetu Uvod v
računalništvo pa 12% študentov iz skupine »C0«. Tako so potrdili, da ima študent, ki
se na kognitivnem testu uvrsti v skupino »C0-M2«, preddispozicijo, da uspešno opravi
izpit iz programiranja [11].
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3 PROBLEMSKO UČENJE
3.1 DEEKOV PROBLEMSKI PRISTOP
Pristop igre lahko temelji na grajenju baze znanja iz literature, kjer v sklopu študija
učenci spoznavajo snov skozi različno gradivo, ki je lahko v obliki animacij, slik, shem,
teksta itd. Eden izmed problemskih pristopov je tudi Deekov problemski pristop k
poučevanju programiranja, kjer so posamezni programski konstrukti predstavljeni v
povezavi s specifičnimi problemi [7].
Po Deek-u učenje poteka v fazah:
1. Grajenje baze znanja iz literature.
2. Povezava pridobljenega znanja s problemom (debata med učenci oz. z
mentorjem).
3. Implementacija znanja v konkreten program.
4. Postopek revizije.

3.2 KAYOV PROBLEMSKI PRISTOP
Drugače definiran problemski pristop pa je izpostavil Kay, kjer pristop loči na dve
fazi; in sicer:
1. faza:
 Definiranje problema, pri čemer gre za trenutno razumevanje končnih
ciljev.
 Razdelitev glavnih ciljev na trenutne podcilje.
 Razmislek o tem, kako bomo vedeli, da smo cilj dosegli.
 Ugotavljanje, katera znanja, ki se povezujejo s problemom, že imamo.
 Določitev potrebnih korakov za dosego cilja.
 Časovna razporeditev.
2. faza:
Razvijanje veščin skupinskega dela in komunikacije (argumentacija odločitev).
[15]

13

Anja Friškovec :
IZOBRAŽEVALNA RAČUNALNIŠKA IGRA ZA UČENJE OSNOV PROGRAMIRANJA V OSNOVNI ŠOLI
»SVET SPREMENLJIVK«

4 VLOGA VIZUALIZACIJE IN INTERAKTIVNOSTI PRI UČENJU
PROGRAMIRANJA
Pri programiranju ima lahko velik pomen vizualizacija, saj si nekaterih stvari, ki se
dogajajo v računalniku enostavno ne moremo predstavljati. Za učinkovitejše učenje je
tako pomembna vizualizacija, ki nam omogoči lažje razumevanje nekaterih konceptov
v programiranju.
V tem poglavju si bomo pogledali nekaj dobrih primerov in načinov uporabe
vizualizacije ter kakšno vlogo ima sama vizualizacija in kakšno vizualizacija z
aktivnostjo učenca. [14]

4.1 PREGLED DOBRE PRAKSE
Pedagoška vizualizacija sestoji iz večih področij kot so tipologija, psihologija in
algoritmi. Ker je težko določiti, kakšen način vizualizacije bi bil najbolj učinkovit, je
Khuri povzel nekaj nasvetov, kako do dobre grafične predstavitve, ki bo sestavljena iz
različnih elementov, zvoka in interaktivnih elementov.
Glede na izkušnje so povzeli 11 elementov, ki jih je dobro upoštevati [14].
1.

Poskrbeti za dobro gradivo, ki bo pomagalo učencem razumeti grafični

prikaz
Konkretna vizualna predstavitev algoritma lahko pomaga učencu razumeti le-tega,
vendar je včasih zelo težko nek grafičen prikaz pravilno interpretirati. Morda učenci
ne bodo znali najti povezave med algoritmom in grafičnim prikazom. Zato je dobro,
da je grafični prikaz dobro obrazložen. Grafiko lahko opišemo tekstovno ali pa ji
dodamo korake izvedbe (recimo na grafiki oštevilčimo posamezne dogodke), ki
časovno loči dogodke za boljšo predstavo.
2.

Grafično predstavitev prilagoditi učenčevemu predznanju

Začetniki so lahko z nekimi podatki, ki jih podamo, preobremenjeni, saj še nimajo
dovolj znanja na nekem področju. Iz tega razloga prilagodimo tudi grafično
predstavitev. Naj bo sestavljena iz manj preprostih elementov, ki bodo dovolj
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konkretni. Za naprednejše učence, pa je lahko predstavitev bolj specifična in
kompleksnejša in jo bodo vseeno razumeli.
3.

Različni načini predstavitve

Algoritem je lahko predstavljen na več načinov, kot na primer z nazornim potekom
izvajanja kode ali s stanjem podatkov ob izvajanju. Ena izmed možnosti prikaza je
tudi ta, da se del kode, ki se trenutno izvaja v posebnem oknu ob izvajanju programa
osvetli ali odebeli, oziroma kakorkoli drugače nakaže. Tako lahko konkretno povežejo
dele algoritma z izvajanjem programa. Še ena predstavitev je predstavitev algoritma s
pomočjo pseudo kode, ki je bolj razumljiva. V vsakem primeru pa je dobro, če nek
algoritem razložimo s pomočjo podobnega, razumljivejšega algoritma, oziroma pri
algoritmu podamo več primerov, ki se navezujejo nanj.
4.

Vključevanje informacije o zmogljivosti algoritma (primerjava med

dvema)
Pri razumevanju algoritma je prav tako pomembna analiza učinkovitosti. Če imamo
vpogled v podatke o izvajanja algoritma, lahko ugotovimo tudi učinkovitost le-tega. Če
imamo vpogled v animacijo izvajanja več algoritmov hkrati, jih lahko med seboj
primerjamo in ugotovimo, kateri je učinkovitejši.
5.

Pregled nad zgodovino izvajanja algoritma

Pri pregledu animacije, ki prikazuje neko izvajanje programa se nam pogosto zgodi,
da pozabimo na prejšnje korake izvajanja, kar nam lahko zopet oteži razumevanje letega. Tako je dobro, če imamo vpogled v zgodovino izvajanja, saj je pregledneje in
korak, kjer se nam razumevanje izgubi, si lahko zopet ogledamo.

6.

Fleksibilen nadzor nad izvajanjem algoritma

Pri animaciji, ki bi prikazovala izvajanje algoritma, bi moralo biti omogočeno, da se
uporabnik lahko pomika po animaciji. Torej pomikanje korak naprej in korak nazaj.
Animacija bi morala biti opremljena z gumbi podobno kot za video: predvajaj, korak
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naprej ali nazaj, ustavi izvajanje, pomik na začetek. S čimer bi dosegli, da se študent
pomakne na korak algoritma, kjer mu ni razumljivo.
7.

Učenci naj naredijo svoje vizualizacije

Svetujejo, da bi študentje naredili svoje lastne vizualizacije, saj bi tako lahko razbrali,
kaj je pomembno pri različnih algoritmih. Po drugi strani pa s tem študentje razvijajo
svojo odgovornost pri kreiranju lastnih algoritmov.
8.

Podpora različnim nizom vhodnih podatkov

S tem, ko dopuščamo različne nize vhodnih podatkov, se študentje bolj aktivno
poslužujejo grafičnega načina, saj animacija dopušča preizkušanje algoritma ne glede
na obseg podatkov.
9.

Dinamična vprašanja

Da bi spodbujali učeče k uporabi grafičnih gradiv, je dobro, da poskrbimo tudi za
interaktivnost, s pomočjo katere lahko dobijo neko povratno informacijo o svojem
razumevanju. Uporabimo lahko vprašanja, ki se pojavijo na določeni točki in jih
usmerjajo. Ali pa morda naloge med potekom, ki jih morajo rešiti pravilno, da lahko
nadaljujejo.
10.

Dinamična povratna informacija

Namen dinamične povratne informacije je, da se učeči prepriča o pravilnost
njegovega razmišljanja in o tem dobi neko informacijo. Primer tega bi bila naloga, ki
bi od učečih zahtevala, da razporedijo dele algoritma v pravilnem vrstnem redu, da se
algoritem izvede.
11.

Dopolnitev vizualizacij z ustreznimi opisi

Pri ponazoritvah je vedno dobro, da so opremljena s primernim opisom oziroma
razlago. Zato je dobro, da je vedno poleg neke ponazoritve še gradivo, s pomočjo
katerega lahko učinkovito uporabljajo vizualizacijo.
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4.2 VIZUALIZACIJA IN SODELOVALNA TAKSONOMIJA
Gradiva z grafično ponazoritvijo vsebin so po raziskavah učinkovitejša od samo
tekstovnih gradiv. Veliko vlogo pri učenju s pomočjo takšnega gradiva pa ima tudi
aktivnost učečega.
Definirali so šest različnih oblik sodelovanja učečega pri vizualizacijskih gradivih, in
sicer [14]:
1.

brez opazovanja;

2.

opazovanje;

3.

odzivanje/odgovor;

4.

spreminjanje;

5.

konstruiranje;

6.

predstavitev.

Prva kategorija »Brez opazovanja« je mišljena v primeru, kadar ni uporabljene
vizualizacijske tehnologije za ponazoritev.
Oblike, čeprav so zapisane v vrstnem redu po naraščanju učenčeve aktivnosti, niso v
hierarhičnem odnosu.
Njihov odnos prikazuje naslednji Vennov diagram:

Slika 1: Prekrivanje elementov sodelovalne
taksonomije

2 – Opazovanje;
3 – Odzivanje;
4 – Spreminjanje;
5 – Konstruiranje;
6 – Predstavitev.
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4.2.1 OPAZOVANJE
Glavna podlaga vseh elementov taksonomije sodelovanja je opazovanje, oziroma tisto,
kar vidimo. Neko predstavitev lahko gledamo pasivno ali pa v njej sodelujemo, torej v
vseh ostalih elementih je opazovanje ključno. Kot primer lahko imamo animacijo, ki je
sestavljena iz več gradnikov, in sicer iz dela, kjer neko vsebino samo opazujemo, v
drugem koraku pa moramo nekaj spremeniti s pomočjo svoje aktivnosti. Naj bo to
izbira gumba za nadaljevanje, vmesno vprašanje, naloga, ki jo moramo rešiti in
podobno.
Toda samo opazovanje je eno najbolj pasivnih oblik dela in samo po sebi nima tako
močnega učinka, kot če je vključena učenčeva aktivnost. Ena od oblik, kako popestriti
neko vizualno predstavitev, je že, če je opremljena še zvočno. Tako ima kljub temu, da
učeči ni aktiven s sodelovanjem boljši učinek.

4.2.2 ODZIVANJE/ODGOVOR
Glavna aktivnost znotraj te kategorije je odgovarjanje na vmesna vprašanja med
pregledovanjem gradiva. Nekaj primerov na kakšna vprašanja naj bi učeči se
odgovarjali:


Kakšna bo slika (okvir), ki bo sledila v vizualizaciji? (s čimer preverimo
napovedovanje, predvidevanje)



Katero kodo predstavlja ta vizualizacija? (kodiranje)



Kdaj je učinkovitost algoritma, ki je predstavljen z vizualizacijo, najboljša
in kdaj najslabša? (analiza učinkovitosti)



Ali je algoritem, predstavljen v tej vizualizaciji, brez napak( »free of
bugs«)? (sposobnost razhroščevanja)

Pri obliki odzivanja učeči s pomočjo vizualizacije pridejo do odgovora na vprašanje.

4.2.3 SPREMINJANJE
Spreminjanje je mišljeno kot oblika dela, kjer učeči se vpliva na potek predstavitve.
Lahko s svojimi poljubnimi podatki, ki bi jih vnesel za zagon nekega algoritma ali pa
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bi vplival na izvajanje vizualizacije algoritma s kakšnimi drugimi dejavniki. Poleg tega
je lahko vizualizacija podprta še z različnimi vprašanji, ki učečega vodijo.
Prednost tega načina je v tem, da je vizualizacija bolj odprtega tipa in lahko s pomočjo
le-te zajamemo vse možne poti izvajanja nekega algoritma.

4.2.4 KONSTRUKCIJA
Znotraj oblike konstrukcije učeči se sam konstruira vizualizacijsko predstavitev
algoritma, ki ga obravnava. Hundhausen in Douglas sta podala dva glavna načina,
kako lahko učeči konstruira svojo vizualizacijo: neposredno izvajanje in ročna
konstrukcija.
Pri neposrednem izvajanju je najpogostejša tehnika konstrukcije vizualizacije ta, da
učenec izdela shemo izvajanja programa oziroma algoritma s pomočjo pripravljene
animacije. To je izvedeno avtomatično za programske vizualizacije, ki predstavljajo
kodo ali množico podatkov. Animacija algoritma je abstraktnejša verzija pogleda na
izvajanje algoritma s pomočjo animacijski gumbov, ki omogočajo kontrolo izvedbe
algoritma pa učečim ponujajo drug vpogled. Takšna animacija je poleg kontrolnih
gumbov za izvedbo algoritma opremljena še z izvorno kodo programa, ki se prikazuje
ob izvedbi. Učenci tako vplivajo na izvedbo algoritma in posledično na animacijo, ki
algoritem prikazuje.
Ročna konstrukcija pomeni, da učenec konstruira program z risanjem ali s pomočjo
urejevalnika animacij.
Pri konstruiranju je pomembno, da konstruiranje ne pomeni nujno zapisovanje
programa s kodo. Res je, da je pri neposrednem izvajanju veliko pomena tudi na kodi,
vendar od učečega ne zahteva, da dobro pozna le-to. Pri ročni konstrukciji se pomen
kode še bolj porazgubi in je v ospredju sam namen algoritma.

4.2.5 PREDSTAVITEV
Znotraj te vsebine je zajeto predstavljanje vizualizacije širši publiki, kjer lahko dobijo
povratno informacijo in o vizualizaciji diskutirajo. Vizualizacije, ki se predstavljajo so
lahko delo učenca ali že obstoječe. Torej, naloga je lahko, da učenec sam izdela neko
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vizualizacijo na dan ali njegov algoritem ali pa poišče neko ustrezno vizualizacijo in jo
predstavi.

4.3 MERILA ZA DOLOČANJE UČINKOVITOSTI VIZUALIZACIJE
Za raziskavo učinkovitosti so se obrnili na znano Bloomovo taksonomijo znanj.
Taksonomija govori o klasifikaciji učnih ciljev glede na različne stopnje zahtevnosti,
prikazuje hierarhično razvrstitev vedenja od preprostega do kompleksnega, od
konkretnega do abstraktnega.

4.3.1 BLOOMOVA TAKSONOMIJA ZNANJ
Bloom in njegovi sodelavci so razvrstili učne cilje s kognitivnega ali spoznavnega
področja v šest kategorij [16]:
 poznavanje;
 razumevanje;
 uporaba;
 analiza;
 sinteza;
 vrednotenje - evalvacija.
Poznavanje se kaže kot priklic in obnova dejstev, podatkov, definicij, kategorij,
postopkov, metod, razlag, teorij. Ta tip znanja je mogoče enostavno preverjati s testi
dopolnjevanja in izbire ali pa z direktnim povpraševanjem (definicije). V primeru
spremenljivk zajema poznavanje različnih tipov spremenljivk.
Za razumevanje znanj je značilno dojemanje smisla in bistva sporočila. Je prevajanje
iz enega nivoja abstrakcije v drugega, iz ene simbolične oblike v drugo. Razumevanje
posreduje tri miselne operacije:
-

Prevajanje: učenec dobljeno sporočilo ali gradivo izrazi z drugimi besedami ali
pa ga prevede v kakšno drugo obliko (razume zapis prireditve »a:=5«, kot a
dobi vrednost 5).

-

Interpretacijo: učenec pravilno dojame poglavitne ideje in razume njihov
medsebojni odnos (pri prireditvi razume odnos med a in 5).
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-

Ekstrapolacijo: učenec je sposoben presojanja in napovedovanja učinkov,
posledic ali dogodkov, je sposoben sklepati o posledicah na osnovi danega
sporočila (pri prireditvi razume, kaj se zgodi pri prireditvi a:= 5 in a:=3, kjer je
končna vrednost spremenljivke a enaka 3).

Pri uporabi gre za uporabo splošnih idej, pravil, principov, metod, teorij v
konkretnih, za učenca novih situacijah. Samostojno reševanje

problemsko

zastavljenih nalog. Na osnovi usvojenih principov in posplošitev reševati nove
probleme.
Analiza zajema razčlenjevanje gradiva na njegove sestavne dele ali elemente,
ugotavljanje odnosov med temi deli in načine medsebojne povezave. Bloom loči tri
vrste analize: analiza elementov sporočila, analiza odnosov med elementi oziroma
deli sporočila ter analiza organizacijskih principov.
Sinteza je povezovanje delov in elementov v novo celoto. Gre za samostojno
interpretiranje še nepoznane problemske situacije in za samostojno načrtovanje
strategij. Ravnanje na tej stopnji oblikujeta kreativnost in divergentnost. Odgovori so
novi, enkratni. Učitelj ni prenašalec znanj, ampak bolj animator, mentor, vodič. Na tej
stopnji učenci razumejo zapis daljšega zapisa kode, kjer nastopi deklaracija in
implementacija.
Vrednotenje ali evalvacija je presoja idej, argumentov, rešitev, izdelkov, materialov, in
metod v skladu z nameni in po različnih kriterijih. Kriteriji so lahko notranji: ti
zajemajo presojanje ali vrednotenje gradiva glede na logično natančnost, doslednost
in druge notranje kriterije, ali pa zunanji: zajema presojanje učnega gradiva glede na
izbrane ali spominske kriterije. Sami znajo zastaviti kodo na podlagi nekega
poljubnega problema [16].
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4.3.2 BLOOMOVA TAKSONOMIJA V PROGRAMIRANJU – NEKAJ PRIMEROV
Stopnja Bloomove Znanja
taksonomije
Poznavanje

-

Znajo spoznati in določiti osnovne koncepte programiranja.

Razumevanje

-

Razumejo določen algoritem in ga znajo razložiti s svojimi
besedami.

-

Prepoznajo lastnosti algoritma.

-

Znajo določiti glavne koncepte algoritma in njihove funkcije
znotraj le-tega.

-

Razumejo obnašanje algoritma
primeru.

-

Znajo uporabiti že sestavljen algoritem za določen problem.

-

Znajo sestaviti analizo najboljše in najslabše izvedbe algoritma.

-

Znajo najti povezavo med dvema podobnima algoritmoma.

-

So sposobni videti slabosti določenega algoritma.

-

Znajo presoditi ustreznost algoritma.

-

Znajo analizirati kompleksnejši problem in ga razcepiti na manjše
enote.

-

Sposobni so načrtovati rešitve za kompleksnejše probleme z
različnimi tipi podatkov.

-

Sposobni so analizirati učinkovitost strukture algoritma.

-

Znajo sestaviti kriterij za primerjavo z drugimi rešitvami.

-

Znajo kritično presoditi, kdaj in zakaj je kateri algoritem
primeren za reševanje kompleksnejših problemov.

-

Sposobni so obrazložiti pozitivne in negativne lastnosti
algoritma.

Uporaba

Analiza

Sinteza

Vrednotenje

v najboljšem ali najslabšem

Tabela 4: Bloomova taksonomija v programiranju

S pomočjo Bloomove taksonomije lahko preverimo, kakšno znanje imajo učeči se s
pomočjo vizualizacije. To lahko ugotovimo tudi s pomočjo drugih dejavnikov oziroma
pokazateljev znanja.
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Med te sodi:
 učenčev napredek;
 čas učenja;
 če učeči ne obiskuje več predmeta (obupa);
 zadovoljstvo učečega pri svojem delu (motivacija).
Če si pogledamo najprej »napredek«. V primeru, da je vizualizacija dosegla svoj
namen pri ponazoritvi, to lahko pri učencih vidimo s pomočjo tega, na kateri stopnji
na Bloomovi lestvici taksonomije je njihovo znanje. »Višje« kot je, večjo pozitivno
učinkovitost ima vizualizacija. Čas učenja nam pove, kako močno razumevanje je v
ozadju. Učeči, ki imajo dobro osvojene osnove, naloge rešujejo hitreje in posledično
porabijo manj časa za učenje. Če je vizualizacija dovolj učinkovita, učeči porabi manj
časa za osvajanje osnov .
Eden najbolj očitnih pokazateljev negativnega vpliva vizualizacije je, če učeči izgubijo
interes pri predmetu in je njihova motivacija popolnoma zavrta. Takrat se umaknejo v
smislu: »Tega ne bom nikoli razumel.«. Vizualizacija je tako dosegla najbolj negativen
scenarij, ki si ga seveda kot učitelji ne moremo privoščiti.
Katerokoli obliko vizualizacije uporabimo, je vedno dobro, da se prepričamo o njeni
učinkovitosti iz prve roke uporabnikov. Torej poskrbimo, da nam lahko učeči povedo
svoje mnenje o vizualizacijah. Lahko v obliki njihove razlage, preverjanja njihovega
znanja na podlagi same vizualizacije, ali druge oblike, s katero dobimo želeno
povratno informacijo.
Poleg vseh dejavnikov na katere lahko vplivamo učitelji, pa so v ozadju še dejavniki s
strani učečih, ki lahko vplivajo na razumevanje in učinkovitost vizualizacije. Če si
pogledamo še nekaj teh [14].

4.4 NOTRANJI DEJAVNIKI NA UČINKOVITOST VIZUALIZACIJE
Na učinkovitost vizualizacije lahko vplivajo tudi notranji dejavniki, med katere so
povzeli:
 učni stil učečega,
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 učenčevo predznanje pri uporabi vizualizacij,
 cilj, ki ga želi učenec doseči,


ter druge dejavnike. [14]

5 PEDAGOŠKI TEMELJI V MODERNIH IZOBRAŽEVALNIH
RAČUNALNIŠKIH IGRAH
Računalniške igre so znane po svoji učinkovitosti pri učenju zahtevnejših in
kompleksnejših procedur, saj vsebujejo nekaj dobrih dejavnikov, ki vplivajo na
osvajanje znanja. Prednosti računalniških iger so:
 »akcija« namesto razlage;
 ustvarjajo osebno motivacijo in zadovoljstvo;
 povzemajo različne učne tipe in spretnosti;
 nadgrajujejo in izboljšujejo sposobnosti poznavalcem;
 zagotavljajo interaktivnost in vsebino, s katero lahko uporabnik manipulira
poljubno in s tem vpliva na potek igre.
S pomočjo računalniških iger izobražujejo tudi na višjih stopnjah izobraževanja, kar
pomeni, da morajo biti igre dovolj učinkovite. Za učinkovitost lahko poskrbimo s
pomočjo temeljnih pedagoških znanj, ki dosegajo najboljšo osvajanje znanja s
pomočjo različnih dejavnikov in pristopov.
V sklopu pedagoških temeljev so izpostavili nekaj konceptov, na katerih temeljijo
igre. Med te sodijo neposredna navodila, teorija učenja z izkušnjo (»experiential
learning theory«), teorija učenja z raziskovanjem (»discovery learning theory«),
spoznavne situacije (»situated cognition«) in konstruktivizem .[4]

5.1 NEPOSREDNA NAVODILA
Večina izobraževalnih iger se prične s predstavitvijo novih konceptov. V tem primeru
učenci snov spoznajo in imajo tekom igre priložnost to snov osvajati preko vaje. Vaje
so v igrah dopolnjene s povratno informacijo o učenčevem uspehov oziroma o
pravilnosti ali nepravilnosti njegove rešitve naloge. V nekaterih primerih so igre
izdelane tako, da v primeru nepravilne rešitve podajo namig, kako rešiti nalogo
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oziroma »igrati igro«. Če je v igri možnih več odgovor, je lahko v pomoč tudi postopno
izključevanje nepravilnih odgovorov, s čimer pride učenec do ustrezne rešitve.
Pristop neposrednih navodil temelji na teoriji behaviorizma, saj je v igro vključeno
učenje na podlagi strategije dražljaj–reakcija in ustvarja motivacijo s pomočjo
rezultata v obliki hitrosti reševanja ali napredka v višjo stopnjo igre.
V sklop neposrednih navodil (Joyce, Weil in Showers, 1992) sodijo: orientacija,
predstavitev, strukturirane, vodene in samostojne vaje. [4]

5.2 TEORIJA UČENJA NA PODLAGI IZKUŠENJ
Smisel iger, ki slonijo na teoriji učenja na podlagi izkušen, se kaže v elementih iger, ki
so del realnega življenja. S pomočjo učencu znanega okolja lahko nadgradijo svoje
znanje, veščine in vrednote. Nova znanja so posledica izkušnje, ki nastane zaradi
interakcije med okoljem, v katerega je postavljen učenec in njegovim razmišljanjem,
videnjem, občutenjem pojavov iz okolja.
Izkušnja v igri ima tako podoben učinek kot v naravnem okolju, le da je tukaj okolje
ustvarjeno umetno.
Egenfeldt-Nielsen (2005) je izpostavil, da si v igri del živega, stimuliranega okolja s
konkretnimi situacijami, na katerih temelji razvoj lastnih izkušenj podobnih
izkušnjam iz realnega življenja. Igre, ki so oblikovane v kontekstu vsakdanjega
življenja, tako povežejo igralce igre z njihovimi vsakdanjimi izkušnjami. Znanje
učenca se tako s pomočjo tako zasnovane igre konstruira, in ne prenaša ter je
posledično rezultat izkušnje in interaktivnosti s pomočjo danega okolja znotraj igre.
Znotraj izkustvenega učenja lahko ločimo pet strategij učenja, ki temeljijo na
izkušnjah. Te vključujejo učenje z delom (»learning by doing«), izkustveno učenje
(»experiential learning«), vodeno izkustveno učenje (»guided experiential learning«),
poučevanje primer-metoda/postopek (»case-method teaching«) ter kombinirano
izkustveno in preiskovalno učenje (»experiential and inquiry-based learning«) [4].

5.2.1 UČENJE Z DELOM
Glavni cilj učenja z delom je spodbujanje pri razvijanju uporabnikovih veščin z delom
ter učenje snovi na podlagi njene praktične uporabe. Predvideno je, da je igra najbolj
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učinkovita v primeru, da ima vsebina igre nek cilj, ki je ustrezen, ima smiselni pomen
in je zanimiv za učence.
Schank (1999) [10] je podal nekaj temeljev, na katerih bi morale biti zasnovane igre.
V igrah je potrebno poskrbeti za:
 definicijo ciljev;
 določitev poslanstva;
 predstavitev okvirne zgodbe;
 določitev vlog;
 vpliv na scenarije;


pripomočke/sredstva;



povratno informacijo.

5.2.2 IZKUSTVENO UČENJE
Izkustveno učenje je definirano na podlagi učenčevih izkušenj, ki jih uporablja tekom
učenja. Prav tako kot učenje po določeni navodilih temelji na dejstvu, da se učeči
največ nauči pri opravljanju določenih nalog. Strategija poučevanja povzeta po
Kolbu(1984) je zastavljena po naslednjem zaporedju dogodkov:
 konkretna izkušnja;
 odzivno opazovanje;
 abstraktno pojmovanje;
 aktivna raziskava.
Izkustvena teorija (Kolb, 1984) [13] sestoji iz prej naštetih elementov, kjer se krog
prične s konkretno izkušnjo, ki je osnova za opazovanje in učenčev odziv. Odziv
posledično pretvori izkušnjo v abstraktni pojem, ki stimulira novo dejanje. Izkušnje z
novo aktivnostjo so nato preverjene na različnih konkretnih situacijah, ki nastopijo
znotraj igre. Postopek se ponavlja, kjer je proces učenja ponavljajoča se zanka novih
izkušenj in raziskovanja (Kolb&Kolb, 2005) [18].

5.2.3 VODENO IZKUSTVENO UČENJE
Ugotovili so, da učenje ni dovolj učinkovito, če je prepuščeno samo učencu. Kljub
vsem elementom igre brez vodenja učinkovitost igre upade. Tako so podali glavne
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komponente, ki jih mora zajemati vodeno izkustveno učenje znotraj igre (Clark,
2005):
 reševanje konkretnih problemov s področja;
 vključevanje ustreznega predznanja;
 demonstracija rešitve;
 uporaba naučenega pri reševanju;
 vključiti učenje, tako da odraža dejanske razmere na področju.
Prej naštete komponente bi lahko vključili v naslednje korake(Clark, 2005):
 zaporedje lekcij;
 sestaviti cilje za vsako lekcijo;
 oblika vsake lekcije bi morala imeti:
o motivacijske elemente;
o vsebinsko podlago;
o ustrezne koncepte in postopke;
o pomoč, kjer so povzeti ključni postopki in vsebine potrebne za
reševanje naloge;
o demonstracije;
o vaje;
o povratna informacija;
 dobro oblikovana pomoč;
 izbira medijev, ki temeljijo na kontekstu, praksi in so za uporabnike dovolj
dostopni (cena);
 vrednotenje igre na štirih ravneh (Kirpatrick, 1994): reakcija, učenje, prenos
znanja ter vpliv.

5.2.4 POUČEVANJE PRIMER-METODA
Poučevanje poteka na podlagi dane situacije in kako se v tej situaciji najbolj pravilno
odreagira. Izpostavljeni so lahko točno določeni primeri ter prestavitev postopkov, ki
so najbolj primerni za reševanje problema.
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5.2.5 KOMBINIRANO IZKUSTVENO IN PREISKOVALNO UČENJE
Pri kombinaciji izkustvenega in preiskovalnega učenja se dopolnjujejo elementi enega
in drugega načina učenja. Osnovni principi izkustvenega učenja so (Dewey 1938, Kolb
1984, [13], [4]):
 Učenje vključuje sodelovanje v realnem življenju.
 Tesna povezava med izkušnjo in izobraževanjem.
 Razumevanje se spreminja in razvija s pomočjo izkušenj.
 Učenje je sestavljeno iz aktivnosti in refleksije.
Temelj preiskovalnega učenja je preiskava, s pomočjo katere učenec pride do novih
spoznanj namesto, da bi se učil podano snov na pamet (Barab et al., 2005).
Preiskovalno učenje vsebuje nekaj preiskovalnih strategij, s pomočjo katerih pride
učenec do novih spoznanj. Te strategije zajemajo:
postopkovne spretnosti (to so opazovanje, zbiranje in organiziranje podatkov),
aktivno učenje, izražanje in logično razmišljanje (Joyce, 1992). Joyce je izpostavil štiri
temelje preiskovalnega učenja, ki vsebujejo:
 soočenje s problemom;
 zbiranje podatkov, vključujoč preverjanje in eksperimentiranje;
 organiziranje, oblikovanje pravil in razlaga;
 analiza preiskave in razvijanje učinkovitejših postopkov.

5.3 TEORIJA UČENJA Z RAZISKOVANJEM
Raziskovalno učenje je (Ormrod, 1995) način poučevanja, kjer učenci sodelujejo v
nekem okolju tako, da raziskujejo in manipulirajo z objekti v okolju, odgovarjajo na
vprašanja in opravljajo različne poskuse. Glavna prednost raziskovalnega učenja je,
da si učenci bolje zapomnijo dejstva, do katerih so prišli sami. Takšno učenje je
najbolj uspešno v primeru, kadar imajo učenci že neko določeno predznanje in gredo
skozi strukturirane izkušnje (Roblyer, Edwards, & Havriluk, 1997).
Raziskovalno delo lahko ločimo na dve veji, in sicer na samostojno raziskovalno delo
ter na vodeno raziskovalno in preiskovalno delo.
Pri izdelavi iger na osnovi raziskovalnega dela so vključili naslednje:
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 Postavljanje vprašanj, ki dovolijo napake in ponujajo učne vsebine na način, ki
motivira in zajame več čutnih zaznav.
 Zagotavljanje povratne informacije in okrepitev.
 Poskrbeli so za izzive, cilje in probleme, ki so učencem znani in zanimivi.
 Učenje preko smiselnih nalog.
 Uporaba vaj, ki dosegajo kognitivne cilje.
 Izpostavitev primera, ki je prikazan v skrajnosti za spoznavanje novega
koncepta.
 Izziv, preko katerega učenec sam odkrije nov koncept.
 Znanje, ki ga mora učenec osvojiti naj mu bo dostopno.
 Posebne nagrade/bonusi za presežke pri rezultatih v igranju igre. [4]

5.4 SPOZNAVNE SITUACIJE
Teorija poudarja pomembnost in prednost aktivnosti in zaznavanja za razvoj novih
konceptov (Brown, Collins&Duguid, 1989). Znanja so umeščena znotraj ustrezne
vsebine (situacij), bolj natančno: znanje je neke vrste produkt ustrezne vsebine s
pomočjo aktivnosti in obdelave, ki se razvija in uporablja (Brown, 1989).
Pomembno vlogo v spoznavnih situacijah imajo tudi socialni temelji (Vygotsky,
1978), kjer socialna interaktivnost igra pomembno vlogo pri razvoju znanj.
V igrah, ki temeljijo na spoznavnih situacijah, so igralci igre postavljeni v umetno
različico realnega sveta, kjer se soočajo s podobnimi problemi in situacijami kot v
realnem življenju. Igranje zajema skupino ljudi z istimi interesi in aktivnosti na
podlagi katerih prihajajo do novih spoznanj s pomočjo sodelovanja na različne načine.
(Wegner, 1998). Elementi, ki sestavljajo igre, ki temeljijo na spoznavnih situacijah so
(Stein, 1998):
 Vsebine igre vključujejo višji nivo razmišljanja, kjer so igralci postavljeni v
vsakodnevne izkušnje, na podlagi katerih morajo podati svoje kritično
razmišljanje in dajati pomen spoznanim situacijam.
 Učeči lahko vplivajo na okolje in potek igre z različnimi elementi, vendar
morajo doseči določeno nalogo.

29

Anja Friškovec :
IZOBRAŽEVALNA RAČUNALNIŠKA IGRA ZA UČENJE OSNOV PROGRAMIRANJA V OSNOVNI ŠOLI
»SVET SPREMENLJIVK«

 Omogočanje sodelovanja z drugimi igralci igre, s pomočjo katerega lahko
igralec igre opredeli svoje razmišljanje in ugotovitve ter posledično razvija
nova znanja.
 Skupina nalog, preko katerih lahko igralec razvija pomen vsebine.
Znotraj spoznavnih situacij spada tudi kognitivno vajeništvo, kjer imajo učenci ob
igranju igre napotke in vodstvo inštruktorja. Ta jim zada naloge znotraj igre in jih
skozi njih vodi ter jim daje povratno informacijo o uspešnosti ali boljši rešitvi. [4]

5.5 KONSTRUKTIVIZEM
Smisel konstruktivizma je razvoj znanja na podlagi prejšnjih znanj in njihova
rekonstrukcija. Znanje je tako zgrajeno preko učečega in ne preneseno s strani
učitelja. (Buckman, 1998, Piaget, 1967) [4].
Elementi igre bi morali vplivati na:
 Znanje zgrajeno na izkušnji.
 Znanje , ki odraža osebno interpretacijo sveta.
 Aktivno znanje, ker ga posameznik uresniči zavestno in odgovorno.
 Znanje, pridobljeno v sodelovanju, v skupnosti, ker je uvid v pomen viden iz
različnih zornih kotov.
 Znanje, ki se odraža iz konteksta.
 Namerno znanje, ker subjekt odločno zasleduje cilj.
 Preudarno znanje, ker subjekt razmišlja o nalogi, ki jo opravlja in o sprejetih
odločitvah, ki jih zavzame.
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6 TEHNIČNI VIDIKI
6.1 ADOBE FLASH CS4
Adobe Flash CS4 je program, s pomočjo katerega se lahko izdeluje Flash aplikacije. S
pomočjo tega programa je izdelano veliko animacij, aplikacij, iger in različnih spletnih
elementov. Grafično omogoča zelo lepe izdelke, saj so lahko objekti obarvani s
prelivajočimi barvami in podobno. Omogoča uporabo različnih učinkov kot so sijaji,
obrobe, razmaz barve in podobno. Z njim tako lahko ustvarjamo zelo privlačne
aplikacije, ki pritegnejo učence. Dobra lastnost programa je, da poleg objektnega
programiranja omogoča tudi izdelavo animacij brez programiranja. Animacije se tako
lahko izdelujejo s pomočjo časovnega traku.

Slika 2: Okolje Adobe Flash CS4

31

Anja Friškovec :
IZOBRAŽEVALNA RAČUNALNIŠKA IGRA ZA UČENJE OSNOV PROGRAMIRANJA V OSNOVNI ŠOLI
»SVET SPREMENLJIVK«

6.2 ACTIONSCRIPT 3
Actionscript je objektno orientiran jezik, ki ga je razvila Macromedia Inc. in je v lasti
Adobe Systems. Temelji na ECMAScript, kar pomeni, da je sintaksa in semantika
jezika enaka jeziku JavaScript. V prvotne namene je bil uporabljen za razvijanje
spletnih strani ter programske opreme in aplikacij na podlagi platforme Adobe Flash
Player, ki se uporablja na spletnih straneh v obliki vključenih SWF datotek. Jezik je
odprtokoden, kar pomeni,

da je dostop do specifikacije jezika in prevajalnika

brezplačen.
Prvotno je bil Actionscript razvit za upravljanje s preprostimi 2D animacijami, ki so
bile izdelane znotraj programa Adobe Flash. Dandanes je uporabljen za izdelavo
interaktivnih vsebin, med najbolj pogostimi izdelki so aplikacije na spletu in spletne
igre.
Actionscript 3.0 je naslednik Actionscript 1.0 in Actionscript 2.0 in ima kar nekaj
prednosti.

Med

te

sodijo

hitrejše

izvajanje

operacij,

omogoča

izgradnjo

kompleksnejših Flash aplikacij ter omogoča veliko več kontrole in ponovno uporabo
kode. Kompatibilen je s predvajalnikom Flash Player 9 in višje.
Flashove knjižnice se lahko v uporabi z XML možnostmi znotraj brskalnikov, s čimer
lahko pridobimo veliko vsebin znotraj brskalnika.
Ta tehnologija se imenuje Asynchronous Flash in XML oziroma AJAX. Adobe ponuja
njihove

Flex produkte, ki omogočajo izvajanje bogatih internetnih vsebin (Rich

Internet Applications), ki temeljijo na Flashu. ActionScript 3.0 tvori temeljno podlago
za Flex 2 API.[19]
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7 IZOBRAŽEVALNA RAČUNALNIŠKA IGRA SVET SPREMENLJIVK
7.1 CILJI IGRE
Cilj igre je, da učenec spozna spremenljivke in dobi osnovno predstavo, kaj se dogaja
v ozadju računalnika, kadar se deklarira ali implementira spremenljivko. Skozi
navodila igre učenec lahko osvoji nekaj osnov, s katerimi si nato pomaga med
igranjem igre. Igra je zasnovana postopoma po težavnostni stopnji. Najprej spozna,
kaj spremenljivka sploh je in kje se nahaja. Nato v drugi igri spozna nekaj tipov
spremenljivk, v tretji in četrti igri pa spozna in osvoji prireditev spremenljivk.
Cilji, ki jih želim doseči z igro so, da učenec spozna spremenljivko, kjer:
 Razume spremenljivko kot vrednost, ki se shrani v pomnilniku računalnika.
 Ve, da imajo spremenljivke poljubno ime.
 Pozna različne tipe spremenljivk (integer, real, boolean, char).
 Ve, da različni tipi spremenljivk niso združljivi.
 Se zaveda, da različni tipi spremenljivk zasedajo različno količino prostora v
pomnilniku računalnika.
 Spozna zapis in pomen prireditve.
 Se zaveda, kaj pomeni pri prireditvi leva in desna stran prireditve (leva
spremenljivka, ki dobi novo vrednost in desna: vrednost, ki se shrani v
spremenljivko na levi).
 Pozna končno vrednost spremenljivke po prireditvi.
 Zna napovedati končno stanje spremenljivk po izvedbi daljšega zapisa kode.

7.2 INTERAKTIVNOST
Igralec igre je skozi celotno igro večinoma aktiven. Igra je zasnovana po scenariju
neposrednih navodil, kjer učenec igra igro po predhodnih navodilih. Tekom igre ima
lahko učenec vpliv na prebiranje navodil, kjer se lahko odloči o tem, ali jih bo prebral
ali ne. Ta možnost je predvsem omogočena zaradi tega, da navodila ne postanejo
moteča, če igralec igra igro večkrat in jih že pozna.
Po navodilih se igralec pomika s klikom na gumba »Naprej« in »Nazaj«.
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Tekom navodil si lahko za boljše razumevanje ogleda tudi animacije, ki jih predvaja s
klikom na gumb »Predvajaj«.
Ker je pri vsakem učenju pomembna povratna informacija, je znotraj igre v vsakem
koraku igralca odziv. Kadar v nalogi naredi pravilno potezo, se to odraža s prikazom
zelene kljukice ali nasprotno z rdečim križcem.
Igra je opremljena z raznimi vizualnimi efekti, ki prikazujejo, da gre za aktivno
vsebino oziroma povezavo. Ob prehodu miške na določene elemente, kot so gumbi ali
elementi, na katere je možno klikniti, se pojavi vizualna reakcija, s čimer igralec
prepozna aktivnost elementa.

7.3 MOTIVACIJA
Motivacijo pri igranju iger predstavljajo končni rezultati igre. Prva in druga igra sta
opremljeni s časovnikom, ki šteje čas, v katerem je bila igra odigrana. Čas je podan v
sekundah.
Tretja in četrta igra sta kognitivno zahtevnejši, tako se končni rezultat odraža s
točkami, ki jih igralec prejme za pravilno rešitev. V tretji nalogi je vsak pravilen
odgovor vrednoten s 13 točkami, medtem ko je v četrti nalogi, ki je zahtevnejša, vsak
pravilen odgovor vreden 15 točk. Cilj iger je, da igralec igro konča v čim krajšem času
oziroma, da doseže čim večje število točk.

7.4 SCENARIJ RAČUNALNIŠKE IGRE
Scena igre se dogaja na tujem planetu v vesolju, kjer imajo njihovi prebivalci težave z
urejanjem planeta in potrebujejo pomoč pri dostavi surovin na tuje planete. Surovine,
ki nastopajo v igri imajo dejansko enake lastnosti, kot jih imajo spremenljivke pri
programiranju. Tako je skozi igro predstavljen njihov svet, ki pa ga razlagajo v smislu
pojmovanja in delovanja spremenljivk pri programiranju.
Igra je sestavljena iz štirih delov, ki so povezani s spremenljivkami, in sicer:
1. Deklaracija spremenljivk .
2. Tipi spremenljivk. (Integer, Real, Boolean, Char)
3. Inicializacija - direktna prireditev vrednosti spremenljivki. (a:=5;)
4. Inicializacija - posredna prireditev vrednosti spremenljivki. (a:=b;)
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V igri na začetku prebivalec Sveta spremenljivk nagovori učenca v smislu, da
potrebuje njegovo pomoč.
Znotraj igre nastopajo prebivalci, ki jim tisti, ki igra igro, nekako pomaga pri nalogi.
Vesoljčki nagovarjajo igralca igre preko pogovornih oblačkov. Eden njihovih
prebivalcev je vseveden in ima nalogo, da obrazloži, kakšen je njihov svet in poda vsa
navodila za igranje igre.
Igra poteka tako, da se igralec igre najprej seznani z navodili, kjer so posredno
podane lastnosti spremenljivk, nato pa s tem znanjem igra igro.

7.4.1 PRVA IGRA: POSPRAVLJANJE NEREDA ( DEKLARACIJA SPREMENLJIVK)
Igra poteka v laboratoriju vesoljčka Zokija, ki ima strašen nered. Igralec mu mora
pomagati pospraviti nered. Po tleh laboratorija so različni predmeti, ki po določenem
vrstnem redu spadajo skupaj. Zoki ima sposobnost pospravljanja z mislimi, tako mora
učenec vnašati različne predmete iz laboratorija v njegov miselni oblaček. Če je vrstni
red naloženih predmetov ustrezen in spadajo predmeti skupaj, se iz oblačka predmeti
združijo in pospravijo v omaro.
Namen igre je, da učenec najprej poskrbi za embalažo (deklaracija spremenljivke),
nato nalepko (ime spremenljivke) in na koncu še za vsebino (inicializacija). Rezultat
igre je čas, v katerem je rešil nalogo. Čas se beleži v sekundah.

7.4.2 DRUGA IGRA: PREVOZNIKI – (TIPI SPREMENLJIVK - INTEGER,

REAL, CHAR,

BOOLEAN)

Igra poteka na planetu, kjer v zraku lebdijo in čakajo prevozniki na surovine. Vsak
prevoznik čaka na svoj tip surovin, ki so lahko Integer, Real, Char ali Boolean. Različne
vrednosti/surovine tako igralec prenaša iz planeta na plovila, ki čakajo. Surovino
mora zagrabiti in jo odnesti na ustrezno plovilo. Rezultat igre so sekunde v katerih je
končal nalogo. Cilj je, da nalogo konča v čim krajšem možnem času.

7.4.3 TRETJA IGRA: IZPIT PREVOZNIKOV – (PRIREDITVENI STAVKI S

PODANIMI

MOŽNOSTMI ODGOVOROV)

Tema te igre je izpit za prevoznike, kjer vprašani bodoči prevozniki odgovarjajo na
vprašanja. Sprašuje jih vsevedni vesoljček, ki skozi celotno igro podaja znanja in
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navodila za igranje iger. Vprašanja in odgovori se nahajajo znotraj pogovornih
oblačkov. Vprašanja so v obliki »Kakšne vrednosti bodo imele spremenljivke po
koncu izvajanja kode?«
Naloga igralca igre je, da pomaga ugotoviti, kateri izmed vprašanih na izpitu je
odgovoril pravilno, tako da klikne nanj. S pravilno ugotovitvijo si igralec pridobi točke
za vsak posamezen problem. Vprašanja si sledijo od lažjih do težjih. Končni cilj igre je
pridobitev čim več točk oziroma odgovoriti na vsa vprašanja pravilno (doseči vse
možne točke).

7.4.4 ČETRTA

IGRA: PREVZEM SUROVIN (PRIREDITVENI STAVKI Z VNOSOM

REŠITEV)

Igra poteka na tujem planetu, kamor je prevoznik že dostavil ustrezno surovino, torej
ustrezen tip spremenljivke. Igralca tam pričakajo posode, v katere prevozniki
odlagajo surovine in jih naknadno robot (prirejanje) razporedi. Na vpogled ima
igralec kodo, kjer nastopajo različne prireditve. Njegova naloga je, da v posode zapiše
končno stanje surovin v posodah. S tem pomaga upravniku, ki na tujem planetu
prevzema surovine. Naloge si po težavnosti sledijo od lažjih do težjih. Za pravilen
odgovor dobi 15 točk, cilj igre pa je doseči vse možne točke.

7.5 PODROBEN OPIS IGRE SVET SPREMENLJIVK Z RAZLAGO
7.5.1 UVOD V IGRO

Slika 3: Naslovna slika igre
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Igra se prične z nagovorom glavnega akterja igre, vsevednega vesoljčka, ki skozi igro
podaja navodila in na katerega se lahko igralec igre obrne za pomoč. Nagovor je
prikazan s pomočjo animacije, kjer se vesoljček prikaže iz spodnjega desnega kota, za
tem, pa se pojavita dve možnosti za igranje igre. Prva je Igranje z uvodom, druga
možnost pa igranje igre brez uvoda.

Slika 4: Uvodni nagovor

Slika 5: Izbira igranja z uvodom ali brez

Igralec igre ima na izbiro ali bo začel igro z uvodom ali brez. Tako lahko vpliva na
potek igre s čimer je upoštevana sodelovalna taksonomija pri vizualizacijah
»Spreminjanje«.

37

Anja Friškovec :
IZOBRAŽEVALNA RAČUNALNIŠKA IGRA ZA UČENJE OSNOV PROGRAMIRANJA V OSNOVNI ŠOLI
»SVET SPREMENLJIVK«

7.5.1.1 Uvodna predstavitev Sveta spremenljivk
V uvodu vesoljček predstavi njihov svet in kakšne so skupne lastnosti s
spremenljivkami v programiranju.

Slika 6: Uvodna navodila 1

Slika 7: Uvodna navodila 2

Slika 8: Uvodna navodila 3

Vesoljček predstavlja navodila s pomočjo table, kjer se vzajemno izvaja animacija
premikanja ust, kar daje občutek njegovega pripovedovanja. Na tabli se nahajata
gumba »Naprej« in »Nazaj« s pomočjo katerih se lahko igralec pomika po navodilih.
Na koncu navodil sledi povezava na prvo nalogo »Pospravljanje nereda«, ki je v obliki
gumba na katerega igralec klikne.
7.5.1.2 Elementi igre
V uvodu nastopa glavni lik, ki je vsevedni vesoljček. Njegova naloga je,
da predstavi nekaj osnov o spremenljivkah.
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7.5.1.3 Ozadje uvoda
ActionScript 3

Razlaga

stop();
nazaj.visible = false;
naprej.addEventListener( MouseEvent.CLICK ,
pomiknap );
function pomiknap(event:MouseEvent) {
nazaj.visible = true;
if(currentFrame == totalFrames)
{naprej.visible = false;}
if(currentFrame<totalFrames)
{gotoAndStop(currentFrame+1);}
}
nazaj.addEventListener( MouseEvent.CLICK , pomiknaz
);
function pomiknaz(event:MouseEvent) {
naprej.visible = true;
if(currentFrame>1)
{gotoAndStop(currentFrame-1);}
if(currentFrame == 1) {nazaj.visible = false;}
}

Koda skrbi za izvajanje povezav Naprej in
Nazaj.
Ob kliku na gumb »Naprej« ali »Nazaj« se
pomika na naslednji ali prejšnji okvir
(frame), katere lahko vidimo na slikah 6,7 in
8.

7.5.2 PRVA IGRA: POSPRAVLJANJE NEREDA

Slika 9: Igra Pospravljanje nereda

7.5.2.1 Potek igre
Igra poteka v laboratoriju vesoljčka Zokija, ki ima strašen nered. Naloga igralca je, da
pospravi elemente v laboratoriju. Igro igra tako, da zagrabi element v laboratoriju in
ga prenese v Zokijev miselni oblaček. Če naloži v oblaček ustrezne predmete in v
pravilnem vrstnem redu se predmeti združijo in pospravijo v omaro. Prenesti mora
tri predmete in sicer najprej poskrbi za embalažo, nato nalepko in na zadnje mesto še
vsebino. S tem poskrbi za prostor kamor lahko pospravi vsebino. Kar asociira na
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deklaracijo spremenljivke. Za ime mora poskrbeti, da so različne vsebine
poimenovane različno in s tem pridobijo vednost o tem, da imajo spremenljivke ime.
Na koncu je še vsebina, ki se mora ujemati z embalažo. Med igranjem igre ima igralec
možnost pogledati pomoč, kamor povezava se nahaja v zgornjem desnem kotu.
Tekom igre tečejo sekunde, ki so rezultat igre. Cilj igre je tako končati igro v čim
krajšem možnem času.
7.5.2.2 Elementi igre
Škatla

Kroglice

Steklenica

Tekoča plazma

Stojalo

Trak

Nalepka z
imenom

Škatla je oblikovana tako, da je jasno razvidno, da je to embalaža za kroglice. Tako
spadajo skupaj po vrstnem redu škatla, nalepka in kroglice. Nalepke imajo različna
imena, ki so zapisana z simboli, ki so mišljeni kot zapis imen s tujimi črkami, saj gre za
drug planet . Tako dobi vsak predmet svoje ime v omari. S tem je prikazano, da se
imena ne smejo ponavljati.
Predmeti so izbrani in oblikovani glede na podobnost s tipom spremenljivk, kroglice
predstavljajo spremenljivke tipa integer, saj se lahko poistovetijo s štetjem in celimi
števili. Negativna števila so tukaj izvzeta, saj jih je predmetno težko predstaviti. Za
realna števila sem uporabila tekočino, torej tekoča plazma, saj nima neke fiksne
vrednosti. Tip spremenljivk char je upodobljen s trakovi na stojalu, kamor spada
samo en trak. Podobnost je torej v tem, da je lahko na stojalu samo en določen
predmet, torej trak. Prav tako pri tipu spremenljivke Char nastopa samo en znak.
Miselni oblaček ima 3 mesta, ki se ob postavitvi pravilnega predmeta na pravilno
mesto osvetlijo.
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Končni predmeti (pravilno kombinirani), ki se pojavijo v omari so naslednji:

Polna škatla s kroglicami in
imenom

Polna steklenica s tekočo
plazmo in imenom

Polno stojalo s trakom in
imenom

7.5.2.3 Navodila naloge
Znotraj navodil je predstavljena spremenljivka in kako se igra igro, ter kateri
predmeti spadajo skupaj.

Slika 10: Navodila 1. naloga 1/5

Slika 11: Navodila 1. naloga 2/5
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Slika 12: Navodila 1. naloga 3/5

Slika 13: Navodila 1. naloga 4/5

Slika 14: Navodila 1. naloga 5/5

7.5.2.4 Pomoč
V vsaki igri je povezava na Pomoč s klikom na ikono v glavnem okvirju igre.

Slika 15: Ikona za dostop do pomoči

Pomoč se nanaša na vsako igro posebej in povzema drugačen način razlage na isto
tematiko za igranje igre. Pomoč je krajša oblika, kjer je lahko le namig, primer ali
ponovna razlaga v skrajšani obliki. Znotraj pomoči je vedno povezava nazaj na igro.
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Slika 16: Pomoč za 1. nalogo

7.5.2.5 Ozadje igre
V ozadju igre je v skrajšani verziji predstavljena koda, ki skrbi za pravilno delovanje
igre. Tako je predstavljena določena funkcija, ki jo uporablja več objektov.
ActionScript 3
var time_count:Timer = new Timer(1000);
var preteceni_cas;
time_count.addEventListener(TimerEvent.TIMER,
show_time);
time_count.start();

Razlaga

Koda, ki poskrbi, da se tekom igranja igre
meri čas.

function show_time(event:TimerEvent) {
baner.polje_casa.cas.text = event.target.currentCount;
preteceni_cas=event.target.currentCount;
}
n1.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN,
function(evt:MouseEvent){mdfunc_nalepke(evt,1)});
n1.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP,
function(evt:MouseEvent){mupfunc_nalepke(evt,1)});

function mdfunc_nalepke(evt:MouseEvent, msg:int) {
xzacetna = this ["n"+msg].x;
yzacetna = this ["n"+msg].y;
removeChild(this["n"+msg]);
addChild(this["n"+msg]);
preveri_prejsnjo_postavitev();
this["n"+msg].startDrag();
nalepkaJE=false;}
function mupfunc_nalepke(evt:MouseEvent, msg:int) {
this["n"+msg].stopDrag();
if( (this ["n"+msg].hitTestObject(cilj2) ) &&
(cilj2_poln==false) ) {
this ["n"+msg].x = cilj2.x;
this ["n"+msg].y = cilj2.y;
cilj2.alpha=1;

Za vse elemente, ki jih igralec premika
poskrbijo tako imenovani poslušalci, ki na
podlagi izvedene funkcije na miški
pritisnjena/ spuščena tipka na miški
izvedejo določeno funkcijo.
Za premikanje objektov je uporabljena tako
imenovana metoda »povleci in spusti
(drag&drop)«.
Funkciji, ki skrbita za delovanje prenašanja
elementov na poljubno mesto.
Ko nek »predmet« privzdigne, preveri
prejšnjo postavitev, saj če je stal že v
oblačku na cilju, odnašanje iz oblačka
spremeni število predmetov v oblačku.
Število predmetov v oblačku, kadar je
enako tri, sproži preverjanje kombinacije.
Ko je določen predmet spuščen na ciljno
mesto na oblačku, preveri število
predmetov s funkcijo »preveri_predmete«.
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cilj2_poln=true;
st_predmetov++;
nalepkaJE=true;
preveri_predmete();
}
else{ evt.target.stopDrag();}
}
function preveri_predmete(){
if (st_predmetov == 3){
preveri_kombinacijo(); }
}

Funkcija preveri število predmetov v
oblačku, če je število enako tri potem sproži
funkcijo, ki preverja kombinacijo oziroma
vrstni red predmetov.

function preveri_kombinacijo(){
napacnakombinacija.visible=false;
if( (skatlaJE==true) && (kroglicaJE==true) &&
(nalepkaJE=true) ){
prikazi_polno_skatlo();
}
else if( (steklenicaJE==true) &&
(plazmaJE==true)&& (nalepkaJE=true) ){
prikazi_polno_steklenico();
}
else if( (stojaloJE==true) && (trakJE==true) &&
(nalepkaJE=true)){
prikazi_polno_stojalo();
}
else { napacnakombinacija.visible=true;
}}
function prikazi_polno_skatlo(){
prikaz_skatle++;
if(prikaz_skatle == 1){
animateAlpha(p_skatla1,0,1,preveri_konec_igre);
odstrani_objekte_oblaka();}
else if(prikaz_skatle == 2){
animateAlpha(p_skatla2,0,1,preveri_konec_igre);
odstrani_objekte_oblaka();}
else if(prikaz_skatle == 3){
animateAlpha(p_skatla3,0,1,preveri_konec_igre);
odstrani_objekte_oblaka();}
else{animateAlpha(p_skatla4,0,1,preveri_konec_igre);
odstrani_objekte_oblaka();}}
function odstrani_objekte_oblaka(){
brisi_cilje();
//odstrani prvi objekt
//skatle
for ( var i=1; i<=st_vseh_skatel; i++){
if (this["skatla"+i].x == cilj1.x ){
animateAlpha(this["skatla"+i],1,0);
skatlaJE=false;
cilj1_poln=false;}}
//steklenice
for ( var j=1; j<=st_vseh_steklenic; j++){
if (this["prazna"+j].x == cilj1.x ){
animateAlpha(this["prazna"+j],1,0);
steklenicaJE=false;
cilj1_poln=false;}
}
…..
}

Funkcija preverja kombinacijo predmetov,
če je kombinacija pravilna prikaže poln
predmet v omari. V nasprotnem primeru v
oblačku izpiše: »Napačna kombinacija«.

Funkcija, ki skrbi za prikaz predmetov v
omari in pokliče funkcijo, ki počisti vsebino
miselnega oblačka.

Funkcija, ki briše elemente iz oblaka.
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//odstrani nalepko
for ( var l=1; l<=st_vseh_nalepk; l++){
if (this["n"+l].x == cilj2.x ){
animateAlpha(this["n"+l],1,0);
nalepkaJE=false;
cilj2_poln=false;}
}
//odstrani tretji objekt
//kroglice
for ( var m=1; m<=st_vseh_kroglic; m++){
if (this["kr"+m].x == cilj3.x ){
animateAlpha(this["kr"+m],1,0);
kroglicaJE=false;
cilj3_poln=false;}}
….
st_predmetov=0;}
function preveri_konec_igre(event = null){
if ((prikaz_skatle == 4) && (prikaz_stojala == 3)
&& (prikaz_steklenice == 4)){
time_count.stop();
gotoAndStop(2);
rezultat_igre.rezultat.text
=preteceni_cas; }}

Funkcije, ki preveri konec igre in ob koncu
izpiše doseženi rezultat.

Na koncu igre dobi igralec igre informacijo o
njegovem rezultatu. V tej igri je končni
rezultat enak sekundam, ki jih je porabil za
dokončanje igre.

Slika 17: Zaključna stran 1. naloge z rezultatom igre
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7.5.3 DRUGA IGRA: PREVOZNIKI

Slika 18: Druga igra : Prevozniki

7.5.3.1 Postopek igre
Igra poteka na planetu, kjer imajo glavno vlogo prevozniki surovin, pod nadzorom
ima vse kontrolor na planetu. Surovine se prevažajo na druge planete, naloga igralca
je, da naloži ustrezne surovine na ustrezna plovila prevoznikov. Namen naloge je, da
igralec spozna tipe spremenljivk, kot so Integer, Real, Char in Boolean. Surovine se
nahajajo na planetu in vse sorodne surovine, torej istega tipa, imajo podobno obliko.
Surovino je potrebno odnesti s planeta na plovilo, pri čemer surovina izgine. V
primeru, da surovina ne spada na plovilo, kjer jo igralec želi spustiti, jo vrne na enako
lokacijo na planetu, kjer je stala na začetku. Ko igralec naloži vse surovine na
posamezno plovilo, le-to izgine. Igra poteka vse dokler niso s planeta odstranjene vse
surovine. Meri se s časom, ki ga je igralec porabil za igranje igre. Cilj igre je končati
igro v najkrajšem možnem času.
7.5.3.2 Elementi igre

Slika 19: Transporterji/ prevozniki
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Surovine INTEGER

Surovine BOOLEAN

Surovine REAL

Surovine CHAR

7.5.3.3 Navodila naloge
V navodilih je bistvena predstavitev tipov spremenljivk. Opisane so kot surovine, ki
jih prevozniki prevažajo na druge planete. Povzeti so štirje osnovni tipi spremenljivk,
kot so Integer, Real, Char in Boolean. Spremenljivke so predstavljene kot surovine, ki
spadajo na različne planete, s čimer je prikazano, da te spremenljivke niso združljive.

Slika 20: Navodila 2. naloga 1/4

Slika 21: Navodila 2. naloga 2/4

Slika 22: Navodila 2. naloga 3/4

Slika 23: Navodila 2. naloga 4/4
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7.5.3.4 Pomoč
V pomoči je slikovno prikazano, kaj spada skupaj, kjer so na kratko povzete bistvene
lastnosti, ki jih mora igralec poznati za igranje igre.

Slika 24: Pomoč 2. igra

7.5.3.5 Ozadje igre
V ozadju igre je koda, ki poskrbi za premikanje predmetov s pomočjo funkcij »povleci
in spusti«. Ko igralec odnese določeno surovino na plovilo, se preveri, ali se surovina
in plovilo ujemata. Ob ujemanju se izvedejo določene akcije, ki dajejo igralcu povratno
informacijo o pravilnosti njegove akcije. Ko igralec spusti pravilno surovino na
pravilno plovilo, se pojavi zelena kljukica. Ko »naloži« zadnjo surovino na plovilo le-to
izgine.
ActionScript 3

Razlaga

var odlet1:Tween = new Tween(plovilo1 , "alpha" ,
Regular.easeOut, 1 , 0 , 1, true);
odlet1.stop();

Koda, ki poskrbi da na koncu, ko so naložene
vse surovine na plovilo le-to izgine.

function checking1(){
if(vse_kroglice == 8){
klukica1.alpha=0;
removeChild(klukica1);
odlet1.start();
odlet1.addEventListener(TweenEvent.MOTION_FINISH,
odstrani_plovilo1);
}}

Funkcija preverja, ali so že naloženi vsi
elementi na določenem plovilu. V primeru, da
so, funkcija sproži izginjanje plovila in
odstrani kljukico iz prizorišča.

function odstrani_plovilo1(e:TweenEvent) {
zakljucil++;
removeChild(plovilo1);
preveri_konec();
}

Funkcija odstrani plovilo iz prizorišča in
poveča števec, ki se poveča ob »odletu«
plovila s prizorišča.

function preveri_konec(){
if (zakljucil == 4){
time_count.stop();
gotoAndStop(2);
rezultat_igre.rezultat.text =preteceni_cas;}}

Funkcija preverja konec igre s pomočjo
zgoraj omenjenega števca.
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7.5.4 TRETJA IGRA: IZPIT ZA PREVOZNIKE SUROVIN

Slika 25: Tretja igra: Izpit za prevoznike surovin

7.5.4.1 Potek igre
Igra poteka v obliki vprašanj in ogovorov. Vsevedni vesoljček izprašuje bodoče
prevoznike in oni mu odgovarjajo. Naloga igralca igre je, da izbere kandidata, ki
odgovori pravilno. Tema igre je prireditev spremenljivk, kjer si vprašanja sledijo po
težavnosti od lažjih do težjih. Začne se s čisto preprosto prireditvijo, kot je »a:= 5,
Koliko je vrednost a?« Naloga je sestavljena iz sedmih vprašanj, kjer si igralec, ki
izbere pravilnega kandidata lahko prisluži 13 točk za vsako posamezno vprašanje.
Po izbranem kandidatu dobi igralec povratno informacijo o tem, ali je izbral
pravilnega kandidata ali ne. Temu sledi novo vprašanje.

Slika 26: Primer naloge znotraj igre
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7.5.4.2 Elementi igre
Elementi igre so skozi celotno igro glavni izpraševalec in trije kandidati, ki
odgovarjajo na vprašanja. Vprašanja in odgovori se nahajajo v oblačkih.
7.5.4.3 Navodila
Navodila te naloge so malce daljša, saj povzemajo zahtevnejšo tematiko, kot je
razumevanje prireditve. Skozi navodila mora igralec spoznati potek »dostave«
surovin na tuj planet, kjer gre v bistvu za prikaz ozadja, kaj se dogaja s spremenljivko
ob prireditvi. Tematika je predstavljena na več načinov, in sicer z besedo in tokrat
tudi z animacijami. V animaciji je prireditev predstavljena z prevoznikom surovin in
robotom, ki imata vlogo pri dostavi surovin. Prevoznik dostavi surovine na planet.
Tukaj nastopi del kode, kjer so vrednosti spremenljivk neposredno prirejene, kot
recimo »a:=5;«. Ta del izvajanja kode je prikazan v smislu, da prevoznik spusti
surovino v posodo, ki je pripravljena na planetu. Posode, ki so pripravljene na planetu
prej pripravi upravnik na tujem planetu, kar razbere iz dela kode, kjer je deklaracija
spremenljivk (npr. a,b:integer;). Za tem ima vlogo prireditve poseben robot, ki ima
zmožnost, da posname vsebino iz posode in možnost izvajanja operacij na surovinah,
s katerimi se lahko računa (integer, real).

Slika 27: Navodila 3. naloga 1/15

Slika 28: Navodila 3. naloga 2/15
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Slika 29: Navodila 3. naloga 3/15

Slika 31: Navodila 3. naloga 5/15

Slika 30: Navodila 3. naloga 4/15

Slika 32: Navodila 3. naloga 6/15
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Slika 33: Navodila 3. naloga 7/15

Slika 35: Navodila 3. naloga 9/15

Slika 34: Navodila 3. naloga 8/15

Slika 36: Navodila 3. naloga 10/15
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Slika 37: Navodila 3. naloga 11/15

Slika 38: Navodila 3. naloga 12/15

Slika 39: Navodila 3. naloga 13/15

Slika 40: Navodila 3. naloga 14/15

Slika 41: Navodila 3. naloga 15/15
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7.5.4.4 Animacije znotraj navodil
Animacije znotraj navodil prikazujejo primere izvajanja kode kot so deklaracija in
prireditev. Če si želi igralec animacijo ogledati, jo lahko zažene preko gumba
»Predvajaj«. Tako ima možnost večkratnega ogleda animacije.
Preprostejše animacije se izvajajo same s ponavljanjem. To je recimo animacija, ki
prikazuje spust surovine v posodo. Daljše in zahtevnejše imajo možnost večkratnega
ogleda s prej omenjenim gumbom. Izdelane so s pomočjo časovnega traku in
premikanja objektov s pomočjo Tween Motion, ki omogoča premikanje posameznega
objekta iz ene točke v drugo, povečanje ali pomanjšanje objekta ter možnost, kjer
objekt pretvori iz vidnega v nevidnega ali obratno.
ANIMACIJA: Postopek dostave - sprejem ukazov

Animacija prikazuje, kako potuje ukaz (zapis kode) do upravnika, nato upravnik
ugotovi, za katero surovino gre (v tem primeru integer) in posreduje ukaz
prevozniku, na katerega se ukaz nanaša. Ker so surovine vsaka na svojem planetu s
tem prikazom ločimo že del ukaza, kjer prikazuje, da gre za drug prostor, kot ga ima
drug tip spremenljivke.
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ANIMACIJA: Postopek dostave - odlet na planet

Animacija prikazuje, kako na planetu, preden prevoznik odloži surovine, pripravijo
posode, kamor lahko naloži posamezno surovino. S tem je prikazana deklaracija
spremenljivke. Najprej ima že pripravljene posode, saj je na planetu Integer, kjer vse
spremenljivke zasedajo isti prostor. Nato dobijo ti prostori imena (kot v primeru: a,
b).
Tako prevoznik ve, kam bo lahko odložil posamezno surovino.

ANIMACIJA: Primer, kjer prevoznik in robot prirejanja izvedeta svojo nalogo
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Animacija prikazuje celoten postopek prireditve in izvajanja kode. Začne se s
preprosto prireditvijo »a:=5 in b:=3«, kjer prevoznik spusti surovini v pripravljeni
posodi a in b. Za tem izvaja preurejanje surovin robot, ki ima zmožnost prirejanja,
kjer so podane na desni strani ukaza vrednosti z imenom, torej »a:=b«. Opisan je
postopek, kjer najprej na desni strani ukaza posname vsebino, nato jo odloži v posodo
zapisano na levi strani ukaza. S tem, ko robot posname vsebino posode b, lahko
igralec vidi, da se s surovino v posodi b nič ne zgodi. Ko jo spusti v končno posodo,
torej posodo a, pa je poudarjeno, kaj se zgodi s prejšnjo vsebino. Vsebina, ki je bila
prej v posodi, se zamenja z novo. Zelo preprosta animacija, ki naj bi imela veliko moč
pri predstavi, kaj se dejansko dogaja ob takšni prireditvi.
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Tekom animacije se z rdečo barvo obarva del kode, ki se izvaja. Tako je nazorno
pokazano, kaj se dogaja in kateri del kode ima ta vpliv.
ANIMACIJA: Prireditev in izvajanje računskih operacij

Animacija prikazuje postopek prireditve, kjer je na desni strani prireditve vrednost
podana kot izračun dveh vrednosti. Prirejanje izvaja robot, ki ima sposobnost
računanja s spremenljivkami. Najprej je prikazano, kako posname vrednost, ki je v
posodi b in ji doda/ prišteje vrednost zapisano v kodi. Tako izračunano novo vrednost
spusti v posodo na levi strani enačaja prireditve.
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Med postopkom animacije se prav tako v tej animaciji obarva z rdečo barvo del
prireditve, ki se izvaja. Če učenec animacijo dobro opazuje, lahko natančno sledi, kaj
se pri prireditvi dogaja v določenem delu kode in na sliki.
7.5.4.5 Pomoč
Znotraj pomoči se nahajata bistveni animaciji, ki prikazujeta prireditve. Animaciji sta
bili že podani predhodno znotraj navodil za igro.

Slika 42: Pomoč 3. Naloga

7.5.4.6 Ozadje igre
V ozadju igre je koda, ki skrbi za preverjanje, katerega kandidata igralec klikne. V
primeru, da izbere pravilnega, se mu prikaže zelena kljukica ob kandidatu in mu doda
točke. Po izbiri se pojavi novo vprašanje. V primeru, da izbere napačnega, pa se pojavi
križec in zopet se igra nadaljuje z novim vprašanjem. Igralec nima možnosti
ponovnega poskusa odgovarjanja, dobi samo informacijo o pravilnosti oziroma
nepravilnosti. Pri napačnem odgovoru ne dobi točk, tako mora za boljši rezultat igre
igrati še enkrat. V igri je manj vprašanj, kar poskrbi, da lahko hitro izboljša svoj
rezultat s ponovnim igranjem igre. Tako lahko primere, ki jih pozna, utrdi, in osvoji
nova znanja ob pravilnosti rešitev ostalih primerov.
Igra je sestavljena tako, da so v njej že zapisana vprašanja in odgovori po katerih se
igralec samo pomika naprej.
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ActionScript 3

Razlaga

var praviOdgovor:Array = new Array();
praviOdgovor[2] = 2;
praviOdgovor[3] = 3;
praviOdgovor[4] = 3;
praviOdgovor[5] = 3;
praviOdgovor[6] = 1;
praviOdgovor[7] = 2;
praviOdgovor[8] = 3;

V kodi igre so zapisani pravilni odgovori,
tukaj kot rešitev nastopa številka kandidata,
ki je pravilno odgovoril.

function init() {
for(var i=1; i<=3; i++) {
this["p"+i].visible = false;
this["n"+i].visible = false;
}
zacni.addEventListener(MouseEvent.CLICK,
zacniIgro);}

Funkcija, ki poskrbi za nevidnost kljukic in
križce, ki se pojavljajo od pravilnem oziroma
napačnem odgovoru.

function zacniIgro(evt:MouseEvent) {
zacni.removeEventListener(MouseEvent.CLICK,
zacniIgro);
removeChild(zacni); naslednjiKorak();}

Začetek igre, kjer se odstrani prvi gumb
»Začniva!« in se postavi na naslednji okvir
igre.

function naslednjiKorak(event=null) {
init();
korak++;
if(korak<=vprasanja.totalFrames) {
vprasanja.gotoAndStop(korak);
odgovori.gotoAndStop(korak);
dOPoslusalce(true);}
else{
dOPoslusalce(false);
gotoAndStop(2);
rezultat_igre.rezultat = dos_tocke;}}

Funkcija poskrbi za premik na naslednje
vprašanje (naslednji okvir) in vklopi
»poslušalce«, kjer se spremlja, ali je bil
učenec izbran s klikom.

function pokaziPrav(st) {
this["p"+st].visible = true;
animateAlpha(this["p"+st],0,1,naslednjiKorak)}
function pokaziNarobe(st) {
this["n"+st].visible = true;
animateAlpha(this["n"+st],0,1,naslednjiKorak);}
function preveri(evt:MouseEvent) {
var st = int(evt.target.name.slice(1,2));
if(st==praviOdgovor[korak]) {
pokaziPrav(st);
dos_tocke=dos_tocke + 13;
baner.polje_tock.tocke.text = dos_tocke;
}
else { pokaziNarobe(st);}}

Funkciji, ki prikažeta kljukico ali križec.

Funkcija, ki preverja, ali je odgovor pravilen
ali ne.
Če je odgovor pravilen, pokaže kljukico in
doda točke ter jih prikaže v igri. V primeru
napačnega odgovora pa prikaže križec in
gumb »Naprej«.
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7.5.5 ČETRTA IGRA: PREVZEM SUROVIN

Slika 43: Četrta igra: Prevzem surovin

7.5.5.1 Potek igre
Igra poteka na »tujem« planetu, kamor je prevoznik že dostavil surovine. Naloga
igralca je, da pomaga prevzeti surovine, in sicer tako, da v posode z naloženimi
surovinami vnese končno vrednost surovin v posodi po prireditvi. Pred seboj ima
kodo, kjer nastopajo prireditve. Za vsako pravilno rešitev igralec dobi 15 točk. Naloga
ima podobno vsebino kot prejšnja naloga, z razliko, da tukaj rešitev ni podana na
izbiro, ampak jo mora ugotoviti sam. V igri nastopajo tudi malce zahtevnejši primeri
prireditev, kjer nastopajo po tri spremenljivke. Ob pravilni rešitvi se pojavi kljukica z
napisom »Bravo«, v primeru napačne rešitve pa rdeč križec s pripisom »Ups, ne bo
prav … «. Do naslednjega problema dostopa igralec preko gumba naprej.
7.5.5.2 Elementi igre
Glavni deli igre so tabla z zapisom kode ter posode s surovinami, kamor vnaša
igralec vrednosti posamezne surovine. Na sceni nastopa tudi upravnik, ki ima vlogo
prevzema surovin.

Posode

Upravnik

Koda
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7.5.5.3 Navodila
V navodilih je na kratko povzeta vsebina, ki jo že poznajo iz prejšnje naloge. Gre za
podobno vsebino nalog, s to razliko, da je rešitev tukaj popolnoma odvisna od igralca
in ni podana na izbiro. Tako predstavlja malce težjo nalogo, saj v tej nalogi ni možnost
ugibanja rešitev.

Slika 44: Navodila 4. naloga 1/4

Slika 45: Navodila 4. naloga 2/4

Slika 46: Navodila 4. naloga 3/4

Slika 47: Navodila 4. naloga 4/4

7.5.5.4 Pomoč
V pomoči je predstavljen konkreten primer izvedbe kode s koraki stanja
spremenljivk. Vsak del kode, ki se izvede, ima svoj slikovni prikaz, kakšno je trenutno
stanje posamezne surovine v posodi ob izvajanju kode.
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Slika 48: Pomoč 4. naloga

7.5.5.5 Ozadje igre
V ozadju igre je bistvena koda, ki preverja, ali so vnesene vrednosti surovin pravilne.
Preverjanje sproži igralec sam s klikom na gumb »Preveri!«. Nato se

izvedejo

določene akcije ob pravilnem ali napačnem odgovoru. S tem dobi igralec povratno
informacijo o pravilnosti njegove rešitve. Na naslednjo nalogo se prestavi s klikom na
gumb »Naprej«, ki se pojavi po preverjanju odgovora.
ActionScript 3

Razlaga

var praviOdgovor:Array = new Array();
// 1. koda
praviOdgovor[1] = 5;
praviOdgovor[2] = 4;
praviOdgovor[3] = 5;
// 2. koda
praviOdgovor[4] = 12;
praviOdgovor[5] = 6;
praviOdgovor[6] = 14;
// 3. koda...

V kodi igre so zapisani pravilni odgovori, ki
morajo biti vneseni v polja surovin.

function init() {
n.visible=false;
p.visible=false;
naprej.visible=false;
st1.stevilka.text='';
st2.stevilka.text='';
st3.stevilka.text='';
}

Inicializacija, ki skrije kljukico, križec in
gumb naprej, ter izprazni polja v surovinah.

function preverjanje(evt:MouseEvent){
preveri.removeEventListener(MouseEvent.CLICK,
preverjanje);
if ((praviOdgovor[vred_a] == st1.stevilka.text) &&
(praviOdgovor[vred_b] == st2.stevilka.text) &&
(praviOdgovor[vred_c] == st3.stevilka.text)){
p.visible = true;
naprej.visible = true;
naprej.addEventListener(MouseEvent.CLICK,
naslednjiKorak);
dos_tocke = dos_tocke + 15;
baner.polje_tock.tocke.text=dos_tocke; }

Funkcija preverja pravilnost odgovora in ob
tem izvede določene akcije.
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else {
n.visible = true;
naprej.visible = true;
naprej.addEventListener(MouseEvent.CLICK,
naslednjiKorak);}
}
function naslednjiKorak(event=null) {
init();
korak++;
preveri.addEventListener(MouseEvent.CLICK,
preverjanje);
if(korak<=vprasanja.totalFrames) {
vred_a = vred_a + 3;
vred_b = vred_b + 3;
vred_c = vred_c + 3;
vprasanja.gotoAndStop(korak);
}
else {
gotoAndStop(2);
rezultat_igre.rezultat.text = dos_tocke;
}}

Funkcija,
problem.

ki se pomakne

na

naslednji
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8 PREIZKUS IGRE Z UČENCI OŠ BREZNO PODVELKA IN NJIHOVI ODZIVI
Igro sem preizkusila z učenci Osnovne šole Brezno Podvelka. Preizkus je potekal s
pomočjo spleta, kjer so dostopali do igre in nato rešili krajši vprašalnik, kjer so morali
odgovoriti na nekaj vprašanj v zvezi z igro. Z vprašanji sem želela ugotoviti predvsem,
kaj jih je pritegnilo v igri, ali jih je motivirala in kako so razumeli vsebino, ki jim jo igra
predstavlja. Med sodelujočimi so bili učenci od 4. do 9. razreda osnovne šole. Večina
jih ni imela izkušenj s programiranjem, nekateri pa so se že seznanili s
programiranjem iz lastnih interesov.
Vprašanja, ki sem jim jih zastavila so bila sledeča:
 Kaj ti je bilo všeč pri igri?
 Si že slišal/a za programiranje oziroma imaš kaj izkušenj?
 Kaj misliš, da je bila glavna tematika igre?
 Kako si predstavljaš spremenljivko?
 Kam se shrani/ kje se nahaja?
 Kakšna imena imajo spremenljivke?
 Kako razumeš prireditev a:=3, kaj to pomeni?
 Kaj pomeni zapis, da je a:=b, kaj se zgodi ?
 Ti je igra predstavljala izziv? Bi jo igral/a večkrat?
 Kaj bi pri igri izboljšali?

8.1 ANALIZA ODGOVOROV
Učenci, ki so igrali igro, so bili večinoma brez izkušenj s programiranjem in večinoma
niti niso imeli predstave, kaj programiranje je. Tako so bili tudi njihovi odgovori
odvisni od njihovih izkušenj in predznanja. Pri učencih 3. triade so bili odgovori bolj
usmerjeni v tematiko, medtem ko odgovori učencev 4. in 5. razreda niso bili smiselno
povezani s tematiko. Vsi učenci so uspeli igro rešiti v celoti. Za učence sta bili po
večini najlažji in zanimivi prvi dve nalogi, ki sta bili manj zahtevni in sta po Bloomovi
taksonomiji na stopnji poznavanja in tako nista zahtevali veliko predznanja in
razumevanja.
64

Anja Friškovec :
IZOBRAŽEVALNA RAČUNALNIŠKA IGRA ZA UČENJE OSNOV PROGRAMIRANJA V OSNOVNI ŠOLI
»SVET SPREMENLJIVK«

Na vprašanje, kaj jim je bilo všeč pri igri, so v prvi vrsti večinoma (70%) izpostavili
dejstvo, da je igra miselna in tako od njih zahteva neka znanja in razmišljanje o
rešitvah. Prav tako so jih pritegnile barve in grafika ter vesoljčki (30%), ki so
nastopali v igri.
Pri vprašanju o njihovih izkušnjah s programiranjem so bili odgovori po
pričakovanjih, da je večina brez izkušenj. Tako so tudi nekateri odgovori, ki se
nanašajo na tematiko in razumevanje igre pri nekaterih učencih manj smiselni. Kot
glavno tematiko igre so večinoma razumeli opravljanje nalog, s katerimi bodo
vzpostavili red na planetu, kot jih na začetku igre pozove vsevedni vesoljček. Namen
vprašanja je bil predvsem, če bodo sami ugotovili, da jim igra predstavlja
spremenljivko. Tako brez kakršnegakoli uvoda, o namenu te igre, učenci niso povezali
igre z učenje o spremenljivki. Iz tega vidika je razvidno, da mora igra imeti nek uvod,
učenci določeno predznanje, s pomočjo katerega lahko preko igre osvajajo pojem
spremenljivke. Kot predznanje sem imela v mislih predvsem poznavanje, kako deluje
računalnik, torej shranjevanje podatkov v pomnilnik in osnove, kaj je programiranje.
Na vprašanje, kako si predstavljajo spremenljivko, so bili smiselni predvsem odgovori
učencev, ki so imeli nekaj izkušenj in znanj o računalništvu. Odgovorili so, da je to
podatek v pomnilniku računalnika.

Prav tako so pri vprašanju, kje se shrani

spremenljivka, pravilno odgovorili učenci (80%) 3. triade. Na ostale odgovore je
predvsem vplivalo pomanjkljivo znanje in tako niso imeli dobre predstave, o čem
govori igra.
Podobno je bilo tudi pri vprašanju, kakšna imena imajo spremenljivke, kjer so bili
dogovori v smislu poljubnega podani samo pri učencih višje stopnje.
Zanimivost se je pojavila pri vprašanju, kako razumejo prireditev »a:=3«, tukaj so
učenci povečini (75%) odgovorili pravilno, in sicer, da ima a vrednost tri. Tako so tudi
učenci na nižji stopnji razumeli to povezavo. Pri prireditvi v obliki »a:=b«

so

večinoma razumeli zapis v smislu, da sta a in b enaka. Tekom igre tako niso osvojili
prireditve, da v tem primeru spremenljivka a dobi vrednost spremenljivke b. Pri tem
primeru bi bilo morda dobro, da bi si učenci, ki osvajajo pojem spremenljivke ogledali
animacije, ki prikazujejo prireditve skupaj z razlago učitelja.
Odzivi na igro so bili zelo pozitivni, večino (95%) je igra pritegnila in izzvala, da bi jo
igrali večkrat, kar kaže na zanimivost igre. Pri izboljšanju igre so učenci, ki imajo
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nekaj izkušenj s programiranjem, pogrešali več pomoči, tako bi igro lahko izboljšala
še z dodatnimi primeri ali rešitvami nalog.
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9 ZAKLJUČEK
Skozi diplomsko delo smo obravnavali različne ugotovitve in razlage strokovnjakov,
ki se ukvarjajo s tematiko izobraževalnih računalniških iger. Predstavili smo test po
Dehnadi in Bornatu, s katerim ugotavljamo katere mentalne modele uporabljajo
učenci, ko razmišljajo o prireditvenih stavkih in o zaporedju le teh stavkov. S tem smo
poudarili pomen prireditvenega stavka pri razumevanju generičnega pojma
spremenljivke.
Predstavili smo tudi vlogo vizualizacije pri učinkoviti izdelavi igre. Med ustvarjanjem
igre smo razmišljali o aktivnih oblikah učenja in učenčevih interaktivnih odzivih.
Uporabili smo elemente s katerimi lahko učenec vpliva na potek igre, dobi ustrezno
povratno informacijo in pridobi pomoč ob samem igranju igre. Po preizkusu igre, so
se grafična podoba in principi vizualizacije izkazali kot pomemben motivacijski
dejavnik.
Če želimo, da s pomočjo igre učenci dosežejo zastavljene učne cilje je potrebno
upoštevati pedagoška načela. Igra, ki dopušča učencu veliko svobode pri igranju mora
imeti jasno določene učne cilje. Igre, ki omogočajo raziskovanje so zahtevne za
izdelavo, saj je potrebno upoštevati veliko dejavnikov, ki lahko vplivajo na učno
učinkovitost igre.
Igra, ki smo jo izdelali je primerna za učence, ki imajo že nekaj predznanja o
računalništvu in jih zanima programiranje. S pomočjo te igre bi lahko popestrili
učenje programiranja vsakemu začetniku, ki bi spoznal spremenljivke in prireditveni
stavek. Večjo učinkovitost igre bi lahko dosegli še s sodelovanjem učitelja, ki bi učence
vodil skozi navodila igre, saj če so učenci prepuščeni samim sebi, ponavadi navodila
hitro preskočijo.
Tekom diplomskega dela sem spoznala področje izdelovanja izobraževalnih iger.
Tematika je zanimiva, toda zahtevna. Zdaj bolje razumem, zakaj se v ozadju izdelave
izobraževalnih iger skriva veliko strokovnjakov iz različnih področij, ki lahko na
koncu zasnujejo igro, ki zabava in uči.

67

Anja Friškovec :
IZOBRAŽEVALNA RAČUNALNIŠKA IGRA ZA UČENJE OSNOV PROGRAMIRANJA V OSNOVNI ŠOLI
»SVET SPREMENLJIVK«

10 KAZALO SLIK IN TABEL
Slika 1: Prekrivanje elementov sodelovalne taksonomije............................................................ 17
Slika 2: Okolje Adobe Flash CS4.............................................................................................................. 31
Slika 3: Naslovna slika igre ....................................................................................................................... 36
Slika 4: Uvodni nagovor ............................................................................................................................. 37
Slika 5: Izbira igranja z uvodom ali brez ............................................................................................. 37
Slika 6: Uvodna navodila 1 ....................................................................................................................... 38
Slika 7: Uvodna navodila 2 ....................................................................................................................... 38
Slika 8: Uvodna navodila 3 ....................................................................................................................... 38
Slika 9: Igra Pospravljanje nereda ......................................................................................................... 39
Slika 10: Navodila 1. naloga 1/5 ............................................................................................................. 41
Slika 11: Navodila 1. naloga 2/5 ............................................................................................................. 41
Slika 12: Navodila 1. naloga 3/5 ............................................................................................................. 42
Slika 13: Navodila 1. naloga 4/5 ............................................................................................................. 42
Slika 14: Navodila 1. naloga 5/5 ............................................................................................................. 42
Slika 15: Ikona za dostop do pomoči .................................................................................................... 42
Slika 16: Pomoč za 1. nalogo .................................................................................................................... 43
Slika 17: Zaključna stran 1. naloge z rezultatom igre..................................................................... 45
Slika 18: Druga igra : Prevozniki ............................................................................................................ 46
Slika 19: Transporterji/ prevozniki ...................................................................................................... 46
Slika 20: Navodila 2. naloga 1/4 ............................................................................................................. 47
Slika 21: Navodila 2. naloga 2/4 ............................................................................................................. 47
Slika 22: Navodila 2. naloga 3/4 ............................................................................................................. 47
Slika 23: Navodila 2. naloga 4/4 ............................................................................................................. 47
Slika 24: Pomoč 2. igra ............................................................................................................................... 48
Slika 25: Tretja igra: Izpit za prevoznike surovin ............................................................................ 49
Slika 26: Primer naloge znotraj igre ..................................................................................................... 49
Slika 27: Navodila 3. naloga 1/15 .......................................................................................................... 50
Slika 28: Navodila 3. naloga 2/15 .......................................................................................................... 50
Slika 29: Navodila 3. naloga 3/15 .......................................................................................................... 51
Slika 30: Navodila 3. naloga 4/15 .......................................................................................................... 51
68

Anja Friškovec :
IZOBRAŽEVALNA RAČUNALNIŠKA IGRA ZA UČENJE OSNOV PROGRAMIRANJA V OSNOVNI ŠOLI
»SVET SPREMENLJIVK«

Slika 31: Navodila 3. naloga 5/15 .......................................................................................................... 51
Slika 32: Navodila 3. naloga 6/15 .......................................................................................................... 51
Slika 33: Navodila 3. naloga 7/15 .......................................................................................................... 52
Slika 34: Navodila 3. naloga 8/15 .......................................................................................................... 52
Slika 35: Navodila 3. naloga 9/15 .......................................................................................................... 52
Slika 36: Navodila 3. naloga 10/15........................................................................................................ 52
Slika 37: Navodila 3. naloga 11/15........................................................................................................ 53
Slika 38: Navodila 3. naloga 12/15........................................................................................................ 53
Slika 39: Navodila 3. naloga 13/15........................................................................................................ 53
Slika 40: Navodila 3. naloga 14/15........................................................................................................ 53
Slika 41: Navodila 3. naloga 15/15........................................................................................................ 53
Slika 42: Pomoč 3. Naloga ......................................................................................................................... 58
Slika 43: Četrta igra: Prevzem surovin ................................................................................................ 60
Slika 44: Navodila 4. naloga 1/4 ............................................................................................................. 61
Slika 45: Navodila 4. naloga 2/4 ............................................................................................................. 61
Slika 46: Navodila 4. naloga 3/4 ............................................................................................................. 61
Slika 47: Navodila 4. naloga 4/4 ............................................................................................................. 61
Slika 48: Pomoč 4. naloga .......................................................................................................................... 62
Tabela 1: Primer naloge preizkusa Dehnadi in Bornat..................................................................... 5
Tabela 2: Pričakovani mentalni modeli pri prireditvenih stavkih [10] ..................................... 6
Tabela 3: Razlaga razumevanja posameznih možnih rešitev nalog. ........................................... 7
Tabela 4: Bloomova taksonomija v programiranju ........................................................................ 22

69

Anja Friškovec :
IZOBRAŽEVALNA RAČUNALNIŠKA IGRA ZA UČENJE OSNOV PROGRAMIRANJA V OSNOVNI ŠOLI
»SVET SPREMENLJIVK«

11 VIRI IN LITERATURA
 Strokovni članki:
[1] Mordechai Ben-Ari (2010) : »Constructivism in Computer Science Education«.
Department of Science Teaching, Weizmann Institute of Science. Jl. of Computers
in Mathematics and Science Teaching (2001) 20(1), str.: 45-73.
[2] Jens J. Kaasboll (1998): »Exploring didactic models for programming«.
Department of Informatics, University of Oslo. Tapir, 1998, str.: 195–203.
[3] G.E. Evans in M.G. Simkin, (1989): “What Best Predicts Computer Proficiency”.
Communications of the ACM, 32 (11). pp 1322-1327.
[4] Mansureh Kebritchi , Atsusi ‘‘2c” Hirumi (2008): »Examining the pedagogical
foundations of modern educational computer games«. College of Education,
University of Central Florida. Computers & Education 51 (2008) str.: 1729–1743.
[5] Michela Pedroni, Bernd Schoeller, Bertrand Meyer (2003): »Teaching
Introductory Programming with the Inverted Curriculum Approach«, Diploma
thesis. Department of Computer Science, ETH Zurich, 2003, str.: 14-16.
[6] Mike Barg, Alan Fekete, Tony Greening, Owen Hollands, Judy Kay, Jeffrey H.
Kingston: »Problem-Based Learning for Foundation Computer Science Courses«.
Basser Department of Computer Science The University of Sydney.
[7] Deek, Fadi P, Kimmel, Howard, McHugh, James A (1998): »Pedagogical changes in
the delivery of the first-course in computer science: Problem solving, then
programming« . Journal of Engineering Education / Jul 1998.
[8] Saeed Dehnadi, Richard Bornat, Simon (2008): Mental models, Consistency and
Programming Aptitude. Proceedings of the Tenth Australasian Computing
Education Conference (ACE2008), Wollongong, Australia, January 2008.
Conferences in Research and Practice in Information Technology (CRPIT), Vol. 78,
pp. 4352.
[9] Saeed Dehnadi, (2006), Testing Programming Aptitude, in P. Romero, J. Good, E.
A. Chaparro & S. Bryant, eds, Proceedings of the PPIG 18th Annual Workshop, pp.
2237.
[10] Shank, R. C., Berman, T. R., & Macpherson, K. A. (1999). Learning by doing. In C.
M. Reigeluth (Ed.), Instructional-design theories and models: A new paradigm of
instructional theory (Vol. II, pp. 161-81). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum
Associates.
70

Anja Friškovec :
IZOBRAŽEVALNA RAČUNALNIŠKA IGRA ZA UČENJE OSNOV PROGRAMIRANJA V OSNOVNI ŠOLI
»SVET SPREMENLJIVK«

[11] Mateja Strnad, Irena Nančovska Šerbec, Jože Rugelj (2009): Zgodnje
napovedovanje uspešnosti učenja programiranja. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST,
Andrej (ur.). Zbornik Osemnajste mednarodne elektrotehniške in računalniške
konference - ERK 2009, 21-23. september 2009, Portorož, Slovenija. Ljubljana: IEEE
Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2009, str. 373-376
[12] Michael E. Caspersen, Jens Bennedsen, Kasper Dalgaard Larsen (2007):
»Mental Models and Programming Aptitude«. Department of Computer Science,
University of Aarhus.
[13] Kolb D. (1984): Experiential learning: experience as the source of learning and
development. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
[14] Thomas L. Naps, Guido Rößling, Vicki Almstrum, Wanda Dann, Rudolf
Fleischer, Chris Hundhausen, Ari Korhonen, Lauri Malmi, Myles McNally, Susan
Rodger, J. Ángel Velázquez-Iturbide (2002) : »Exploring the Role of Visualization
and Engagement in Computer Science Education«. Report of the Working Group
on "Improving the Educational Impact of Algorithm Visualization".
[15] Kay, J., Barg, M., Fekete, A., Greening, T., Hollands, O., Kingston, J. & Crawford,
K.( 2000). Problems-based learning for foundation computer science courses.
Computer
Science
Education, 10(2), pp. 109-128.

71

Anja Friškovec :
IZOBRAŽEVALNA RAČUNALNIŠKA IGRA ZA UČENJE OSNOV PROGRAMIRANJA V OSNOVNI ŠOLI
»SVET SPREMENLJIVK«

 Spletni viri:
[16]

Bloomova taksonomija,

http://www2.arnes.si/~ssposesk1s/intera/gradiva.htm (2010/2011)
[17] Saeed Dehnadi, Richard Bornat, (2006): The camel has two humps.
www.cs.mdx.ac.uk/research/PhDArea/saeed/paper1.pdf (2011)
[18]

Kolb : Experimental learning,

http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/styles/kolb.html (2011)
[19]

ActionScript,

http://en.wikipedia.org/wiki/ActionScript (2011)
[20]

ActionScript 3 Tutorials,

http://www.flashandmath.com/ (2011)
[21]

CartoonSmart,

http://www.cartoonsmart.com/free_index.php5 (2011)
[22]

Zmaga.com (Adobe Flash),

http://www.zmaga.com/spisek.php?id=58&l=0 (2011)
[23]

VectorTuts+,

http://vector.tutsplus.com/tutorials/illustration/create-an-attractive-arcticlandscape-environment-in-illustrator/ (2011)
[24]

Resources Graphic,

http://www.resourcesgraphics.com/ (2011)
[25]

AdobeTV,

http://tv.adobe.com/watch/learn-flash-professional-cs4/getting-started-14using-the-motion-editor/ (2011)
[26]

DevelopingWebs,

http://www.developingwebs.net/flash/time.php (2011)
[27]

RepublicOfCode,

http://www.republicofcode.com/tutorials/flash/as3tweenclass/ (2011)
[28]

Emanuele Feronato,

http://www.emanueleferonato.com/2008/11/21/as3-flash-game-creationtutorial-part-6-timing/ (2011)
72

Anja Friškovec :
IZOBRAŽEVALNA RAČUNALNIŠKA IGRA ZA UČENJE OSNOV PROGRAMIRANJA V OSNOVNI ŠOLI
»SVET SPREMENLJIVK«

[29]

Flash drag and drop,

http://edutechwiki.unige.ch/en/Flash_drag_and_drop_tutorial (2011)
[30]

Flashwalley,

http://www.flashvalley.com/ (2011)
[31]

Ilike2Flash,

http://www.ilike2flash.com/2008/03/tutorials.html (2011)

73

