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Povzetek 

V diplomskem delu obravnavam resne igre oziroma digitalne igre, namenjene 

izobraževanju, usposabljanju in obveščanju. V teoretičnem delu opišem resne igre in njihovo 

zgradbo. Navedem primere resnih iger s področja vojske, podjetništva, zdravstva, državnih 

ustanov, politike, verstev, umetnosti ter vzgoje in izobraževanja. V nadaljevanju predstavim 

konstruktivistične teorije znanja in njihova načela kot temeljne elemente učnega procesa in 

izobraževalnih resnih iger. Podrobneje opišem napotke za načrtovanje vzgojno-

izobraževalnih resnih iger in njihovo prihodnost v šolstvu. V drugem delu analiziram primer 

računalniške izobraževalne igre, didaktične aplikacije Postavi lokalno omrežje. Didaktično 

aplikacijo po klasifikaciji iger v teoretičnem delu uvrstim med izobraževalne resne igre. 

Podrobno analiziram učne cilje in konstruktivistične elemente v didaktični aplikaciji. Nadalje 

opišem posamezne naloge, umestim aplikacijo v učni načrt in predlagam tehnično 

nadgradnjo po načelih spleta 2.0. Diplomskemu delu priložim pripravo na učno uro 

računalništva z uporabo omenjene aplikacije. 

Ključne besede: resne igre, digitalne igre, računalniške izobraževalne igre, vzgojno-

izobraževalne resne igre, didaktična aplikacija, konstruktivizem, izobraževalne resne igre pri 

pouku, splet 2.0 
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Abstract 

This bachelor’s thesis deals with serious games or, more precisely, with digital games that 

are intended for educational, training and information purposes. In the theoretical part of 

the thesis serious games and their structure are described. These descriptions are followed 

by examples of serious games in the field of military, business, health care, government 

institutions, politics, religion, art, and education. The constructivist learning theory and its 

principles that form the basis of the learning process and educational serious games’ 

structure are presented. The theoretical part ends with a detailed description of 

instructions for planning educational serious games and their future developments in 

Slovene educational system. In the second part of the thesis an example of a computer 

educational game in a form a didactic application called Postavi lokalno omrežje (Eng. Set 

Up a Local Network) is described. On the basis of game classification as described in the 

theoretical part this application is classified as an educational serious game. Learning goals 

and constructivist elements of this didactic application are analyzed in detail. This is 

followed by the description of individual assignments, introduction of the application into 

the curriculum and a suggestion of technical upgrade according to the Web 2.0 principle. 

The preparation for the class of computer science using the described application is 

appended to this thesis. 

Keywords: serious games, digital games, computer educational games, educational serious 

games, didactic application, constructivism, educational serious games in the classroom, 

web 2.0 
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1 Uvod 

Ob pojmu »resne igre« se nam utrne več vprašanj. Kako je igra lahko resna? Kakšno je 

razmerje med igro in resno igro? Kaj je namen resnih iger? 

Danes govorimo o računalniških igrah. Mladostnikom predstavljajo več kot so nekdanji mlajši 

generaciji mladinske knjige ali družabne igre. Dostopne so povsod. Priljubljenost in potrošnja 

mobilnih in pametnih telefonov, iPodov, konzol in tabličnih računalnikov, ki poganjajo igre, 

narašča [81], [82]. Raziskave kažejo porast obiskovalcev na portalih s spletnimi igrami [83]. 

Spletne igre z milijoni uporabnikov (Second LifeTM [1], FarmVilleTM [2], World of WarcraftTM 

[3]) so velik potencial. Podjetja in družbene organizacije sledijo ciljnim skupinam v digitalni 

svet in jih nagovarjajo z večdimenzionalnimi slikami in animacijami. Ob tem se zastavlja 

pomembno vprašanje, kako to védenje izkoriščajo glavne izobraževalne ustanove – šole. 

Učitelji se pogosto soočajo s pomanjkanjem motivacije pri učencih, učenci pa s težavo pri 

razumevanju učne snovi in uporabi naučenega. Konstruktivistične in kognitivne teorije 

znanja in učenja zagovarjajo različne učne pristope, vse pa so enotne, da je v procesu učenja 

pomembna aktivna udeležba učečega [51]. Učenje ima pogosto negativno konotacijo. Resne 

igre kot igre, ki izobražujejo [4], presegajo te zadržke. Predstavljajo novo smer poučevanja po 

načelih teorij znanja in na način, ki ga razume in živi današnja generacija učencev. Uspešna 

vpeljava resnih iger v učni proces predstavlja dilemo, ki jo s sodelovanjem rešujejo pedagogi 

in programerji [4]. 

Cilj mojega diplomskega dela je predstaviti resne igre kot učni pripomoček, ki združuje 

zahteve učiteljev in potrebe učencev. V teoretičnem delu spregovorim o pojmu »resne igre« 

(ang. Serious Games), njihovem zgodovinskem razvoju in postopni širitvi na različna 

družbena, državna in gospodarska področja. Kot enega izmed temeljev izobraževalnih resnih 

iger predstavim konstruktivistične teorije znanja in njihova načela. V nadaljevanju se 

osredotočim na prihodnost resnih iger v šolstvu. S tem namenom v drugem delu analiziram 

računalniško didaktično aplikacijo Postavi lokalno omrežje, ki ustreza kriterijem 

izobraževalne resne igre. Navedem več možnosti za uporabo aplikacije pri pouku in priložim 

pripravo na učno uro. Po kriterijih spleta 2.0, ki v središče postavlja uporabnika, izdelam še 

načrt za tehnično nadgradnjo aplikacije. 
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2 Igre 

Igre so že od nekdaj priljubljeno in splošno razširjene razvedrilne dejavnosti, njihove 

korenine pa segajo k narodom z vseh kontinentov. Prisotne so v vseh socialnih okoljih in 

namenjene vsem starostnim skupinam. Zgodovina iger je pokazala, da so močno 

socializacijsko in izobraževalno sredstvo.  

»Igre imajo moč. Igre imajo moč učiti, trenirati, izobraževati. Igre imajo moč združevati ljudi 

– mlade, stare in vmesne generacije.« [4] 

Pojem resne igre je uporabil že Clark C. Abt, inženir, pedagog in socialni znanstvenik, ki je 

leta 1970 izdal knjigo z naslovom Serious Games. V njej je spregovoril o splošni uporabnosti 

iger, ki lahko, poleg zabave, posežejo na področje posameznikovega intelektualnega razvoja 

in širših družbenih problemov [5]. 

Resne igre s to oznako so prvi uporabili pri Woodrow Wilson International Center for 

Scholars v ZDA, kjer so leta 2002 ustanovili The Serious Games Initiative [6]. Organizacija 

ponuja pomoč pri vpeljavi nove izobraževalne politike, raziskovanj in splošnega uvajanje 

računalniških iger zaradi različnih izzivov, ki jim je človek izpostavljen v današnjem svetu [7].  

Za predhodnice in nakazovalke resnih iger se lahko označijo različne simulacije in videoigre z 

vojaškega in drugih raziskovalnih področij. Prva svetovno prepoznana računalniška igra, ki je 

hkrati najuspešnejši primer resne igre, je America's ArmyTM iz leta 2002 [8]. Igra je omenjena 

v poglavju 2.6.1. 

2.1 ZNAČILNOSTI IGRE 

Igro kot obliko dejavnosti lahko definiramo po več kriterijih. Spodnja slika prikazuje osnovno 

razdelitev iger. 
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Slika 1: Relacijski diagram iger [9, povz. po Encyclopedia Britannica] 

Dejavnost, ki je označena za igro, ima nekatere specifične karakteristike. Igra v širšem smislu 

je prostovoljna, domišljijska, poglobljena aktivnost, osnovana na pravilih, družabna in se 

izteče po določenem času [4, str. 19]. 

Pogledi različnih avtorjev na glavne značilnosti iger [10]: 

 interaktivnost kot ključen element igre (Thornton in Cleveland); 

 dinamična vizualizacija, pravila, cilji, interaktivnost kot osnovne lastnosti iger (Felix in 

Johnston); 

 izziv in tveganje (Baranauskas, Neto in Borges); 

 elementi iger: domišljija/domišljijska situacija, radovednost, izziv in nadzor (Melone); 

 tekmovanje/tekmovalnost, izziv, socialna interakcija, preusmeritev, vzburjenje, 

fantazija/fantazijski element iger (Garris, Aklers in Driskell). 

Prensky [9] navaja šest ključnih strukturnih elementov, ki jih vsebujejo organizirane igre. Pri 

tem opredeljuje zadnje tri kot dodatne elemente, ki so značilne predvsem za digitalne igre: 

1. Pravila 

Pravila so prva ločnica med organizirano igro in spontanimi razvedrilnimi 

dejavnostmi. V igri gradijo okolje pravičnosti in postavljajo okvire, znotraj katerih 

človek spoznava sprejemljive in dovoljene poteze.  

Prav tako pravila nakazujejo dejansko delovanje sveta, ki od posameznika zahteva 

sprejemanje in upoštevanje splošnih pravil in norm. 

2. Cilji in naloge 

Cilji in naloge osmislijo celotno igro in so jedro motivacije za igralca. Delujejo kot 

merilnik lastnih zmogljivosti in sposobnosti in tako odgovarjajo na človekovo potrebo 
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po samoocenjevanju. Reševanje nalog se navezuje na resnično življenje ljudi, ki iz 

konkretnih razlogov opravljajo različna dela. 

3. Izidi in povratne informacije 

Večina klasičnih iger se zaključi z zmago ali s porazom. To ima močne emotivne in ego 

zadovoljujoče implikacije, ki tudi pojasnjujejo izredno privlačnost iger. Povratne 

informacije se v igri pojavljajo kot specifične reakcije na uporabnikovo akcijo. 

Največkrat so takojšen odgovor na dejanje in v grobem delujejo kot ocenitev 

pravilnosti ali napačnosti poteze. Povratne informacije so polje učenja v igri. Pri tem 

je ključno, da teh informacij ni niti premalo niti preveč, ker obe situaciji v uporabniku 

vzbujata nemir in ga odvračata od igre.  

Naslednji pomemben dejavnik znotraj iger je njihova prilagoditev uporabniku glede 

na njegove poteze in rezultate. To pomeni, da se nivo zahtevnosti igre zvišuje ali 

znižuje in tako uporabniku vzbuja občutek pretoka in napredka. 

4. Konflikt/Tekmovanje/Izziv/Nasprotje 

Predstavljajo probleme v igri, ki jih igralec rešuje. Konflikt ne zahteva nujno 

dejanskega nasprotnika, dovolj so že dejavniki, ki otežujejo ali preprečujejo napredek.  

Večina ljudi ima rada izzive, še zlasti, kadar igra omogoča izbiro in nastavitev 

zahtevnostne stopnje. Ustrezno ravnotežje med zahtevnostjo problemov in 

uporabnikovimi sposobnostmi za njihovo rešitev je še ena pomembna točka dobro 

zasnovane igre. 

5. Interakcija 

Interakcija v igri zajema dva glavna vidika. Prvi je interakcija med igralcem in 

računalnikom, drugi pa je interakcija med samimi igralci. Prvi način interakcije je že 

opredeljen v zgornjem sklopu o povratnih informacijah. 

Interakcija med igralci pa govori o socialnem vidiku igre. Igre spodbujajo oblikovanje 

socialnih skupin. To potrjuje tudi priljubljenost iger z več igralci, ki prednjačijo pred 

igrami za enega samega uporabnika ali tistimi, kjer uporabnik tekmuje z 

računalnikom. Igre ustvarjajo socialno mrežo, kjer se člani pogosto niti ne spoznajo v 

živo. 



Kotar, B. (2012). Resne igre. Diplomsko delo. Ljubljana: PeF 

 

6 
 

6. Predstava ali zgodba 

Zgodba v igri je lahko konkretna ali abstraktna ter vsebuje elemente pripovedovanja 

in fantazije. Igra ima vedno neko vsebino, zato je toliko bolj pomembno, da je ta 

skrbno določena in da pomaga pri usvojitvi primarnega cilja. 

2.2 UPORABNIKI IGER 

Digitalne igre so najbolj razširjena oblika iger. V skoraj enakem deležu jih igrajo tako moški 

kot ženske, povprečna starost igralca pa je nad 30 let [76]. Redne polletne raziskave, 

opravljene v Veliki Britaniji, kažejo, da se število uporabnikov spletnih iger povečuje in 

dohiteva število tistih, ki uporabljajo igre na osebnih računalnikih in konzolah [11]. Prav tako 

se povečuje delež uporabnikov družabnih iger, pri katerem prednjači ženska populacija.  

2.3 OPREDELITEV POJMA RESNE IGRE 

Resne igre so igre, ki izobražujejo, usposabljajo, trenirajo in oglašujejo [4]. To so digitalne 

igre, katerih primarni cilj je izobraževanje in ne zabava [4, str. 17]. V nasprotju s klasičnimi 

igrami niso vedno prostovoljna dejavnost. Tudi sama besedna zveza »resne igre« je še dokaj 

nepoznana med razvijalci iger in igralci. 

Igre razvrščamo na več načinov. Za boljšo osvetlitev pojma resnih iger je najprimernejša 

primerjava s podobnimi koncepti. V splošnem imajo igre izobraževalni ali razvedrilni namen 

[12, str. 11]. Resne igre združujejo oba namena: preko zanimive računalniške igre usvojiti ali 

izpolniti ali ponotranjiti konkretne cilje (po željah naročnika). 

Pomembno je razlikovati med resno igro in izobraževalno računalniško igro. Izobraževalna 

računalniška igra je lahko resna igra, resna igra pa ni nujno tudi izobraževalna, saj lahko le 

oglašuje ali pridobiva informacije o uporabniku (oglaševanje izdelkov, širjenje 

svetovnonazorskih sporočil, testiranje kandidatov za zaposlitev v vojski, državni upravi in 

podjetjih, … [4]). 
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Slika 2: Odnosi med resnimi igrami in podobnimi izobraževalnimi koncepti [13] 

Opredelitev izobraževalnih konceptov, ki se povezujejo s konceptom resnih iger: 

 Entertainment Education oziroma zabavno izobraževanje/učenje pomeni narediti 

učenje bolj prijetno. Temelji na uporabi različnih metod in pripomočkov in se ne 

nanaša izključno na digitalne medije. 

 Game-Based Learning ali učenje z igro pomeni uporabo katerekoli igre v 

izobraževalne namene. Uporabljajo se npr. družabne igre, igre s kartami, športne igre 

in digitalne igre. 

 E-learning ali e-izobraževanje oz. e-učenje je splošen pojem, ki se nanaša na katerikoli 

tip računalniško podprtega učenja. Bistvo e-izobraževanja je prilagajanje učenja času 

in prostoru (učenje na daljavo, združevanje ljudi iz različnih krajev v študijske skupine 

na enem mestu, prilagodljivo učenje). Primer e-izobraževanja je slovenski spletni 

portal NAUK (www.nauk.si). 

 Serious Games ali resne igre lahko uvrščamo med metode e-izobraževanja, kajti niso 

vsa e-izobraževanja zabavna pa tudi nimajo vse resne igre izobraževalnega namena 

(predvsem tista s področja umetnosti, terapije, oglaševanja). 

 Digital Game-Based Learning (DGBL) ali učenje z digitalno igro je del področja resnih 

iger in vključuje izobraževanje in učenje kot glavni ali edini namen. 

http://www.nauk.si/
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 Classical Edutainment Games ali klasične zabavno-izobraževalne igre so se pojavile v 

devetdesetih letih prejšnjega stoletja v sklopu paradigme zabavnega učenja. Lahko se 

opredelijo kot podmnožica resnih iger, saj so bile namenjene predvsem otrokom 

nižjih razredov za lažjo usvojitev vsebin iz učnega načrta in kot motivacijski 

pripomoček.  

Resne igre so več kot motivacijsko sredstvo, saj so nekatere spretnosti usvojene le z vajo in 

specifične lekcije naučene le na napakah [4, str. xvi]. Služijo kot močan učni pripomoček, saj 

se vsebinsko največkrat nanašajo na realne situacije in s tem omogočijo izkustveno učenje. 

Uporaba resnih iger je še vedno najbolj razširjena v vojaškem sektorju, njihova učinkovitost 

pa k uporabi spodbuja tudi druge, bodisi v sklopu vladnih organizacij, podjetništva, zdravstva 

in šolstva bodisi v zasebnih sferah na področju verstev, politike in kulture [4]. 

2.3.1 Zgradba resnih iger 

Načrtovanje in izdelava kakovostne resne igre zahteva večji nabor strokovnih znanj kot 

razvoj standardnih video- in računalniških iger. Osnova za dober produkt je uravnoteženo 

sodelovanje strokovnjakov s področij teorij in prakse o človeku in družbi, strokovnjakov s 

specifičnimi vsebinskimi znanji in vsemi, ki se ukvarjajo z razvojem iger. 
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Slika 3: Srce načrtovanja in oblikovanja resnih iger [14] 

Ker je bistvo resnih iger uporabiti igro in njeno dinamiko za čim večjo angažiranost 

uporabnika, je njihov razvoj postavljen na treh stebrih:  

1. Teorija 

Vključuje spoznanja o procesu učenja in zaznavanja, o emocijah in vedenjskih vzorcih 

ter o odnosu človeka do računalnika in iger. 

2. Vsebina igre 

Se nanaša na specifično tematiko, ki jo želi igra predstaviti. 

3. Oblikovanje in izvedba igre 

Izhaja iz teoretskih, vsebinskih in finančnih izhodišč. Na njihovi podlagi se 

implementirajo najboljše rešitve in zvrst igre. 

Slovar izrazov: 

HCI: Human–computer interaction, študija o medsebojnem vplivanju človeka in računalnika 

[15]. 

Flow-Presence: Flow je mentalno stanje popolne zatopljenosti v določeno opravilo, ki ga 

spremljajo pozitivna čustva in uspeh pri opravljanju naloge. Presence se nanaša na metalno 

http://en.wikipedia.org/wiki/Human%E2%80%93computer_interaction
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stanje prisotnosti v nekem okolju. Oseba je polno zatopljena in zaposlena, pri čemer gre za 

kompleksno, večdimenzionalno percepcijo [16].                                                                           

NPC: Non-player character je entiteta v igri, ki ni pod direktnim nadzorom igralca [17]. 

2.4 RAZLOGI ZA UPORABO RESNIH IGER 

Igra je v jedru vsake kulture. Znane so besedne zveze »pravila igre«, »politične igre«, 

»besedne igre«, ki se vse nanašajo na podobnost resničnih situacij z igrami. Svet, v katerem 

živimo, deluje po pravilih, prav tako vsaka človekova akcija sproži reakcijo in v medsebojnih 

odnosih se zavemo različnih omejitev.  

2.4.1 Na izobraževalnem področju 

Šolsko polje in druge vrste izobraževanj s svojimi pravili zelo spominjajo na igro, kjer pa je 

zabavni del v primanjkljaju. Michael in Chen sta izpostavila podobnosti med šolo in igro: 

 pretvarjanje: šola predstavlja univerzum v malem, 

 poglobljenost: uspeh poučevanja je odvisen od pozornosti učencev, 

 pouk se odvija na točno določenem kraju ob točno določenem času, 

 šola je osnovana na pravilih, 

 šola je družabna, učence združuje po starosti in učnih sposobnostih. 

Videoigre so pogosto zelo dolge, zapletene in težko obvladljive. In vendar uporabniki uživajo 

v njih in ostanejo motivirani tudi po daljšem času igranja. Prav tako je učenje navadno dolg, 

kompleksen in naporen proces. V nasprotju z videoigrami pa učeči se ob standardnem 

načinu učenja največkrat ne občutijo ugodja, temveč se skušajo učni situaciji celo izogniti 

[13]. 

Po Rieberju [13; povz. po Rieber,1996] so merila za resnično motivirajočo igro in resnično 

motivirajoče učno okolje v veliki meri enaka: izziv, radovednost, domišljija in nadzor. Ker 

šolsko učno okolje velikokrat ni motivirajoče tudi iz povsem objektivnih razlogov, so resne 

igre koristen pripomoček v izobraževalnem procesu. 

Herbert Marshall McLuhan (1911-1980), eden izmed utemeljiteljev študije teorije medijev, 

avtor gesel globalna vas in medij je sporočilo [18], je poudaril: 
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»Vsakdo, ki dela razliko med izobraževanjem in zabavo, nima pojma ne o eni ne o drugi 

stvari.« [19, str. 7]. 

2.4.2 V sklopu usposabljanja in oglaševanja 

Resne igre nudijo široke možnosti: 

 za učenje praktičnih spretnosti (spoznavanje novih naprav v vojski, medicini, 

mornarici, letalstvu, podjetništvu); 

 pri testiranju osebnostnih lastnosti in posameznikovih sposobnosti (za delovno 

mesto); 

 za trening (izboljšanje posameznikovih umskih in fizičnih spretnosti); 

 za razširjanje sporočil posameznih družbenih skupin in organizacij. 

2.5  ZVRSTI IGER 

Igre lahko razvrščamo v razrede oz. po zvrsteh glede na način interakcije, odzivnost 

virtualnega okolja in kompleksnost sistema. Prensky navaja 8 glavnih zvrsti iger [9]: 

1. Akcijske igre 

Igralec mora uporabiti kombinacijo motoričnih spretnosti in sposobnosti za hitro 

prilagajanje naglo spreminjajočim razmeram in za obvladovanje okolice v realnem času. 

2. Pustolovščine: 

 namenjene zabavi in učenju; 

 kompleksna okolja, imenovana mikrosvetovi; 

 nedeterministično predstavljeni problem; 

 delujejo na principu notranje motivacije (problemska situacija brez ustrezne 

rešitve ne omogoča nadaljevanja igre. Igralec je zato motiviran, da poda rešitev, ki 

mu bo omogočala nadaljnje igranje. V tem se razlikujejo od iger, ki temeljijo na 

principu zunanje motivacije in podajo nagrado v kakršnikoli obliki, takoj ko igralec 

reši problem); 

 uživanje ob igri je močno korelirano z učenjem. 
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3. Simulacije 

Temeljijo na vernem posnemanju realnega sveta z možnostjo proste manipulacije 

objektov. So odlično orodje za vajo, opazovanje, analiziranje in predvidevanje. 

4. Pretepaške igre 

Smisel tovrstnih iger je s spretnim obvladovanjem sistema bojevanja iz relativno 

enakovrednih predispozicij premagati nasprotnika. Pomembne sposobnosti igralca so 

hitrost, natančnost, ritem in tudi poznavanje strategije delovanja ter zakonitosti igre. 

5. Reševanje ugank 

Reševanje grafično predstavljenih problemov, ki so lahko vpeti v zgodbo. Zgodba nima 

odločilnega pomena za igranje. 

6. Igranje domišljijskih vlog: 

 veliki navidezni svetovi s svojimi značilnostmi in pravili, 

 prevzem vloge, dolg razvoj in poistovetenje z likom, 

 niz nalog, pri katerih osvajamo nagrade v obliki virtualnih predmetov z vrednostjo, 

 največkrat so to spletne igre, ki vključujejo socialne oz. družabne momente. 

7. Športne igre 

Zavzemajo razpon med akcijami in simulacijami, kjer je podobnost z resničnim športom 

izjemna. 

8. Strategije 

Upravljanje, odločanje, predvidevanje. Navadno gre za sistem, ki ga vzpostavimo in 

razvijamo na osnovi strategije, ki sovpada z mehaniko igre. 

2.6 PODROČJA RESNIH IGER 

Resne igre so danes prisotne na področjih izobraževanja, usposabljanja, vojske, zdravstva, 

simulacij, komunikacije, civilne zaščite, marketinga, politike, verstev, umetnosti, financ, 

prodaje, varnosti pri delu, upravljanja in načrtovanja kariere, raziskovalnih laboratorijev, itd. 

Največji tržni delež še vedno pripada vojski.  



Kotar, B. (2012). Resne igre. Diplomsko delo. Ljubljana: PeF 

 

13 
 

2.6.1 Vojska 

Ima najdaljši staž v uporabi klasičnih iger in prav tako tudi v uporabi resnih iger. V 20. stoletju 

je prišlo do skokovitega razvoja na tem področju. Od mehanskih simulatorjev, različnih 

računalniških simulacij in končno do razvoja najpopularnejše vojaške resne igre America's 

Army TM [20] iz leta 2002. Igra je detajlna simulacija življenja vojaka v ameriški vojski, vse od 

nabornika do veterana [88]. Igralec kot vojak sodeluje na predavanjih, treningih, reševalnih 

akcijah in drugih vojaških operacijah. 

Na vojaškem področju so v ospredju ZDA, v zadnjem času pa se v okviru NATA spodbuja tudi 

članice EU in druge države k uporabi resnih iger kot odličnega pripomočka za usposabljanje 

in nabor vojakov (Francija, VB, Nemčija) [8].  

 

Slika 4: America's Army, strelec v prvi osebi (FPS) [21] 

Značilnosti resnih iger za vojaško sfero so upoštevanje realnih dejavnikov in čim večja 

podobnost virtualnega okolja resničnemu okolju, v katerega je postavljen nabornik ali vojak. 

Oprema, pravila, zahteve in značilno obnašanje trenerjev v igri so avtentični tistim iz prave 

vojske, tako da se igralec preko igre nauči pomembnih dejstev. V igri America's Army TM ni 

dovolj zgolj približno nameriti v tarčo, temveč je potrebna izredna natančnost pri koordinaciji 

z miško. In kot pri resničnem streljanju je tudi v igri ponujena možnost zadržati dih, s čimer 

igralec lažje zadene tarčo. Igralec na ta način izboljšuje koordinacijo rok in oči. 
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Sande in Chen izpostavljata poglavitne spretnosti, ki so pri klasičnem vojaškem usposabljanju 

težje usvojene, resne igre pa ponujajo nov in učinkovit pristop za njihovo usvojitev: 

 izboljšana motorika in koordinacija med očmi in rokami, 

 povečana zmožnost večopravilnosti, konvergentnega mišljenja, 

 znanje tujih jezikov, poznavanje tuje kulture, 

 samoobvladovanje v stresnih situacijah, idr.  

S pomočjo resnih iger vojska usposablja tudi zdravnike, analitike in drugo vojaško osebje, ki 

ne sodeluje v direktnih spopadih, vendar narava njihovega dela zahteva posebno pripravo. 

Tako je podjetje TruSim iz Velike Britanije razvilo resno igro Interactive Trauma Trainer TM 

[22], s katero se vojaški zdravniki usposabljajo in pripravljajo na urgentne situacije. 

2.6.2 Državne ustanove in civilna zaščita  

Uporaba resnih iger narašča tudi v drugih sektorjih državnih ustanov in lokalnih regijskih 

službah. Ponovno so v ospredju ZDA z odprto politiko do sodobne tehnologije. To široko 

področje zajema službe, ki se ukvarjajo z varovanjem ljudi in okolja (različne reševalne enote, 

policija, gasilci, protiteroristične skupine, tajne službe) pa tudi javne ustanove, ministrstva, 

mednarodne organizacije in državne institucije na lokalnem nivoju.  

Igre se uporabljajo predvsem zaradi cenovne dostopnosti, nazornih simulacij dejanskih in 

hipotetičnih situacij ter ponovitev. Zajemajo vsaj: 

 naravne in ekološke katastrofe: poplave, požari, potresi, izlitja in izpusti strupenih 

snovi; 

 varovanje: medmrežje, državna meja, promet, izredne razmere; 

 izobraževanje in etika: muzeji, knjižnice, humanitarne organizacije, idr. 
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Slika 5: Food ForceTM [23] Slika 6: Train Station Incident SimTM [24] 

V igri Food ForceTM se igralec pridruži humanitarni ekipi v boju proti lakoti na domišljijskem 

otoku, kjer prebivalstvo pestita suša in vojna. Namen igre je osveščati otroke o problemu 

lakote po svetu in logističnih izzivih pri zagotavljanju pomoči. Igra je bila razvita leta 2005 

pod okriljem Svetovnega programa ZN za hrano s sedežem v Italiji [25]. 

Podjetje VSTEP iz Rotterdama je med vodilnimi evropskimi razvijalci računalniških iger in 

simulatorjev za tehnično usposabljanje osebja [26]. Za nizozemske železnice so razvili igro 

Train Station Incident SimTM, ki pomaga tehničnemu osebju pri vzdrževanju visokega nivoja 

varnosti na železniških postajah in usposabljanju za hitro in učinkovito reagiranje v kritičnih 

situacijah [24]. 

2.6.3 Zdravje in medicina 

Študije zadnjih let so pokazale veliko vrednost video- in računalniških iger pri uporabi v 

zdravstvene namene [4]. Največ iger za to področje na nacionalnem nivoju razvije Japonska, 

drugod so naročniki predvsem zasebne klinike in fizične osebe. Igre so zasnovane realistično, 

saj je prav od detajlov odvisno diagnosticiranje bolezni, način in potek zdravljenja ter tudi 

strokovno usposabljanje.  

Resne igre s področja zdravja in medicine so namenjene zlasti: 

 okrevanju in zdravljenju pacientov, 

 usposabljanju zdravnikov za zahtevnejše operacije, 

 propagiranju zdravja in dobrega počutja. 
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Igre za bolnike 

Bolnišnice in druge zdravstvene ustanove uporabljajo digitalne igre: 

 kot distrakcijski pripomoček, ki bolniku pri bolečih terapijah odvrača pozornost od 

bolečine; 

 za izboljšanje motoričnih sposobnosti; 

 v terapevtske namene, predvsem za zdravljenje fobij, socialnega manka in duševnih 

motenj. 

Watch, Discover, Think and ActTM je igra namenjena astmatičnim otrokom kot pripomoček 

pri krepitvi in razvijanju samokontrole [4]. Z enakim namenom je bila za otroke z diabetisom 

razvita igra Packy & MarlonTM [27]. Igre z uporabo VR čelade (ang. Virtual Reality Helmet) 

nudijo vklop vseh petih čutov, zato so izjemen pripomoček pri pripravi na boleče zdravljenje, 

ker zmanjšujejo bolnikovo anksioznost. V ZDA so za potrebe diagnosticiranja in zdravljenja 

posttravmatskega stresa pri vojakih, sodelujočih v Iraku, prilagodili nagrajeno igro Full 

Spectrum WarriorTM [28]. K socializaciji zlorabljenih otrok in žensk pripomorejo varne hiše, ki 

so zgrajene v tridimenzionalnem virtualnem svetu Second LifeTM [1]. 

Igre za zdravstveno osebje 

V zadnjih letih je bilo razvitih več resnih iger tudi na področju medicinske oskrbe. Po študiji iz 

leta 2004 so kirurgi z izkušnjami igranja videoiger pokazali večje sposobnosti pri opravljanju 

paraloskopije in postopkov šivanja [4].  

Igra Pulse!TM [29] iz leta 2007 je virtualna učna platforma, ki zdravstvenim delavcem, 

vojaškim zdravnikom in študentom nudi praktično uporabo strokovnega znanja brez posledic 

za pacienta. 
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Slika 7: Pulse!TM, virtualna klinika [30] 

V University of Michigan Clinical Simulation Center, centru za vrhunsko medicinsko 

izobraževanje in usposabljanje, so izdelali sobo s posebnimi stenami. Stene projicirajo 

tridimenzionalne slike, ki uporabnika s pomočjo tridimenzionalnih očal postavijo v navidezno 

resničnost. Tako je simulacija kirurškega postopka veliko bolj resnična in usposabljanje bolj 

varno.  

Igre za zdravo življenje 

Ben Sawyer, avtor več knjig o igrah in direktor podjetja Serious Games Iniciative, je 

napovedal izjemen vzpon resnih iger na področju zdravja in vzdrževanja fizične in umske 

kondicije [8]. Na tržišču je široka paleta iger, ki spodbujajo k preventivi in ohranjanju zdravja. 

Z novimi načini udeležbe v igri nogometa, boksa, kolesarjenja, idr. so preseženi ozki okviri 

uporabe miške in tipkovnice, s tem pa je postala vadba preko računalnika še bolj zanimiva. 

Kinect, PlayStation Move in Wii, ki prepoznavajo gibanje, objekte in govor, so igralne konzole 

treh vodilnih proizvajalcev krmilnih sistemov za videoigre (Microsoft, Sony, Nintendo) in 

trenutno najbolj popularni igralni pripomočki za zahtevnejše uporabnike [89]. 

Japonska igra oziroma arkadni ples Dance Dance RevolutionTM [31] iz leta 1998, ki jo je 

razvilo podjetje Konami, je postala svetovna uspešnica, danes pa je na voljo več različic te 

igre kompatibilnih z različnimi platformami. Igralec ob spremljavi glasbe po ritmu premika 

noge na polja s puščicami, ki se osvetlijo. 
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Slika 8: Plesna podloga igre Dance Dance RevolutionTM [32] 

Drugi primer so posebne igre za digitalno kamero Eye-Toy, ki spremlja gibe in glas igralca in 

tako omogoča živo interakcijo z igro brez drugih vmesnikov. 

Podjetje Virtual Heroes je leta 2008 razvilo igro Pamoja MtaaniTM [33], ki je namenjena 

kenijski mladini. Namen igre je spremeniti navade mladih, osveščati o okužbah z virusom HIV 

in delovati kot preventivno sredstvo pri preprečevanju širjenja bolezni.  

Za ohranjanje umskih sposobnosti in aktivnosti možganov so pri japonskem Nintendu leta 

2005 razvili igro Dr Kawashima's Brain Training: How Old Is Your BrainTM [34]. Igra vsebuje 

različne sestavljanke, teste in matematična vprašanja. 

2.6.4 Podjetništvo 

Usposabljanje na delovnem mestu je še posebej značilno za podjetja in korporacije, ki so zelo 

naklonjene uporabi računalniške tehnologije. Zaradi globalnih in tehnoloških sprememb se je 

spremenil tudi način poslovanja, ki zahteva več specifičnega znanja in konkurenčnosti na 

globalnem nivoju.  

Resne igre so del programa za usposabljanje v mnogih podjetjih. E-izobraževanje je sicer 

široko uporabljeno, vendar ne more ponuditi višje stopnje aktivnega udejstvovanja 

udeležencev, ki jim ta način velikokrat predstavlja zgolj dodatno obveznost.  

Razlogi za uporabo resnih iger v podjetništvu [4]: 

 cenovna dostopnost in varčevanje v programu izobraževanja, 

 učinkovitost,  

 današnja generacija zaposlenih je odraščala z videoigrami in se zato lažje uči na ta 

način, 
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 priložnost za umik iz pisarne, 

 prehod od pasivnega zaposlenega do aktivnega udeleženca. 

Več kot 20 let je na tržišču videoigra Objection!TM [35], ki je namenjena pripravnikom, 

odvetnikom, sodnikom in tožilcem za usvajanje pravilne procedure v sodnem postopku. 

V podjetju PIXELearning, ki ima korenine v e-izobraževanju, se od leta 2002 ukvarjajo z 

razvojem resnih iger in simulacij za izobraževanje in razvoj podjetniških in poslovnih 

spretnosti. The Finance GameTM [36] je resna igra za menedžerje, ki nimajo izkušenj dela s 

financami. Namen igre je usvojiti finančno terminologijo in koncepte ter spretnosti 

finančnega poslovanja. 

 

Slika 9: The Finance GameTM [36] 

V Cyberlore Studios so leta 2005 razvili videoigro Playboy: The MansionTM [37], ki simulira 

kompleksno poslovanje resničnega ameriškega podjetja Playboy. Igralec prevzame vlogo 

ustanovitelja revije in podjetja Playboy. Cilj igre je zgraditi Playboyjev imperij od skromne 

revije do postavitve spletne strani, trgovske mreže in organizacije privatnih zabav s slavnimi 

gosti. Igra je atraktivna zaradi široke ponudbe družabnih srečanj. 
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Slika 10: Playboy: The MansionTM [38]  

Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani (IRI UL) sodeluje pri evropskem projektu 

sedmega okvirnega programa (7OP) TARGET, katerega cilj je razvoj predvsem t. i. mehkih 

kompetenc posameznika (komunikacija, reševanje konfliktov, ciljno vodenje, ipd.) s pomočjo 

računalniške resne igre. Projekt TARGET, ki okvirno poteka od 2009 do 2011, se osredotoča 

na tri učna področja, in sicer projektni menedžment, inovativnost in proizvodnja za trajnostni 

razvoj [67]. 

Usposabljanje in izobraževanje z digitalno tehnologijo je postalo splošno razširjeno in se je 

razvilo v posebno vejo industrije z velikimi finančnimi donosi. Resne igre so že del te 

industrije, njihov razvoj na tem področju pa strmo narašča.  

2.6.5 Politika, verstva, umetnost  

Osnovni namen iger s politično in z versko tematiko ali umetnostjo je prenos sporočila, 

svetovnega nazora in vedenja. Igre so skrbno načrtovane, vsaka entiteta in vsaka poteza ima 

določen namen. 

Politične igre imajo točno določen seznam manipulativnih ciljev, ki naj bi jih igralec dosegel 

ob igranju. Pogosto so usmerjene proti posameznim političnim opcijam in odločitvam 

aktualnih vlad. Politične igre zavzemajo področje prava, okolja, rasne pripadnosti, 

mednarodnih odnosov, enakopravnosti, svobode govora, idr. Pogosto je iz igre jasno 

razviden predsodek proti nekemu družbenemu pojavu [4].  

Podjetje Persuasive Games je leta 2004 razvilo politični igri Take Back IllinoisTM in Howard 

Dean for IowaTM [39]. Obe sta namenjeni predvolilni kampanji in promoviranju kandidata na 

tedanjih volitvah v ZDA. Igra September 12thTM [40] zelo jasno izraža sporočilo, da nasilje rodi 
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nasilje. PeaceMakerTM [41] iz leta 2007 je zasnovana kot prva mirovna resna igra. To je 

politična igra, ki simulira izraelsko-palestinski konflikt in je v osnovi namenjena mladini obeh 

držav. V nasprotju s klasičnimi igrami je cilj igre graditi mostove in ne spodbujati reševanje 

konfliktov z uničevanjem in obračunavanjem. Darfur is DyingTM [42] je še en primer resne 

igre, ki kritizira globalne politične konflikte. 

Sande in Chen delita religiozne igre v dve skupini. V prvi so tiste, ki učijo verske resnice, v 

drugi pa tiste, ki so produkt vernih oblikovalcev, tematika igre pa ni verska. Na tržišču so 

večinoma igre iz prve skupine. V zadnjih letih narašča potreba po igrah z versko vsebino, 

predvsem zaradi zaskrbljenih staršev, katerih otroci večino časa prebijejo za računalnikom in 

so tudi sicer izpostavljeni negativnim družbenim vplivom.  

Na spletu in v trgovinah je na voljo velika izbira iger za kristjane, jude in muslimane pa tudi za 

druge novodobne verske skupnosti. CatechumenTM [43] in The Interactive ParablesTM [44] sta 

igri, ki sta ju osnovali krščanski podjetji za videoigre, in učita različne odlomke iz Svetega 

pisma. 

Temeljno poslanstvo umetniških iger je umetniško izražanje, več ali manj pa gre za zasebne 

projekte posameznih razvijalcev iger ali drugih umetnikov.  

Velvet StrikeTM [45] je modifikacija popularne večuporabniške vojaške igre Counter StrikeTM 

[46]. Uporabnik namesti aplikacijo znotraj Counter StrikeTM igre in ima tako možnost pisati 

grafite s protivojno vsebino. Zelo provokativna igra je 9/11 SurvivorTM [47], kjer je igralec 

postavljen v gorečo zgradbo World Trade Center-a v New Yorku. Za rešitev so na voljo le tri 

možnosti: zgoreti, skočiti skozi okno ali pa se rešiti po skritih stopnicah, če te obstajajo. 

Namen ustvarjalcev je bil opozoriti na tragedijo in grozo udeležencev v napadih na WTC leta 

2001. 

2.6.6 Vzgoja in izobraževanje 

Na področju vzgoje in izobraževanja je prisotna splošna zadržanost do tehnoloških inovacij. 

Video in računalniške igre imajo še vedno negativno konotacijo. 

S pojavom namiznih računalnikov sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja, s prepočasnim 

uvajanjem tehnoloških novosti v šolah in z odkritjem tržne niše – preveč zaskrbljenih staršev, 

so se razmahnile digitalne igre in izobraževalne zgoščenke za otroke. Uveljavilo se je t. i. 
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zabavno učenje oziroma edutainment. S pojavom interneta se je zabavno učenje 

stopnjevalo. Zasnovanih je bilo veliko digitalnih iger za učenje matematike, branja in drugih 

nižješolskih predmetov.  

Uporaba resnih iger v šolstvu je še povsem na začetku. Razvitih pa je že veliko iger, ki bi jih 

lahko označili kot resne igre. Poseben primer je Japonska, kjer ne uporabljajo besedne zveze 

resne igre. Vse digitalne igre, ki jih razvijejo, so izredno izpopolnjene in poučne.  

Tak primer je Bravo MusicTM, kjer igralec prevzame vlogo dirigenta, Drum MasterTM, kjer se 

uporabnik uči bobnanja in Yoshino-YaTM, ki uči spretnosti poslovanja [4]. Podjetje Kellogg 

Creek Software iz ZDA je leta 2005 ponudilo učiteljem brezplačno zabavno videoigro Power 

Politics IIITM, saj se je izkazalo, da je v igri izredno natančno razčlenjen demokratski in volilni 

sistem ZDA vse od šestdesetih let naprej [4]. Danes igro uporabljajo učitelji in profesorji za 

spoznavanje volilnega sistema v ZDA.  

Global ConflictsTM [48] je večkrat nagrajena serija izobraževalnih iger podjetja Serious Games 

Intreractive, osnovanega leta 2006 na Danskem [49]. Igre so namenjene populaciji od 13 do 

20 let, uporabljajo jih učitelji po vsem svetu za učenje zgodovine, geografije, državljanstva in 

medijev. Serija študentom omogoča raziskovanje konfliktov po svetu in spoznavanje s 

temami demokracije, človekovih pravic, globalizacije, terorizma, podnebja in revščine [48].  

V slovenskem in evropskem prostoru poteka na področju uporabe iger v izobraževanju več 

projektov, ki ne sodijo nujno v sklop resnih iger. 

Od leta 2009 do 2012 v okviru evropskega programa SEE poteka projekt LUDUS (lat. igra) s 

ciljem vzpostaviti evropsko mrežo za prenos znanja in izkušenj ter širitve dobrih praks na 

inovativnem področju resnih iger [61]. Ciljne skupine projekta, v katerem sodeluje tudi 

Slovenija, so med drugim učitelji in strokovnjaki s področja izobraževanja ter učenci in širša 

javnost. 

V okviru mednarodnega programa Leonardo da Vinci poteka projekt GREAT (Game-based 

Learning Research in Education and Training Action, 2011 - 2013). Glavni namen projekta je 

zagotoviti metodologije in načine uporabe učenja z igro, s katerimi bi omogočili 

implementacijo tega modela učenja in usposabljali akterje visokošolskega izobraževanja in 

drugih učečih se skupnosti za ta model poučevanja [66].  
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Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani sodeluje v projektu SELEAG (SErious LeArning 

Games), ki poteka pod okriljem mednarodnega programa COMENIUS. Namen projekta je 

vrednotenje uporabe izobraževalnih iger pri učenju zgodovine, kulture in družbenih odnosov 

oziroma vrednotenje multidisciplinarnega učenja, družbene zavesti ter odnosa do učenja in 

do evropske identitete [68]. Razvili so računalniško pustolovsko resno igro TIMEMASH, ki 

temelji na resničnih zgodovinskih dogodkih, namenjena pa je mladim od 11 do 15 let [69]. 

Kljub hitremu razvoju na področju uporabe računalniške tehnologije v šolstvu še vedno 

prevladujejo e-izobraževanje, zabavno učenje pa tudi eduigre (Revolution TM, Labyrinth TM, 

Supercharged TM) [8]. 

3 Konstruktivizem in šola 

Strokovnjaki s področja vzgoje in izobraževanja ugotavljajo neuporabnost in kratkotrajnost 

znanja, ki ga posamezniki prinesejo iz šole. Strinjajo se, da je temeljna naloga šole zgraditi 

znanje z razumevanjem. Raziskave so pokazale, da v šolstvu še vedno prevladuje 

transmisijsko zasnovan pouk, ki spodbuja predvsem delovanje nižjih spoznavnih procesov 

(pomnjenje, razvoj spretnosti) in ne transakcijski pouk, ki omogoča razvoj višjih spoznavnih 

procesov (mišljenje, razumevanje, strateško znanje, metakognicija) [50, str. 43].  

Princip transmisijskega pouka temelji na behaviorističnih teorijah, ki znanje pojmujejo kot 

objektivno, od posameznika neodvisno in tako nespremenljivo. Znanje je torej možno 

neposredno prenašati na učenca in ta ga sprejme v taki obliki, kot je bilo posredovano [51, 

str. 36]. Transmisijski princip in objektivnost znanja dajeta prednost učiteljevi razlagi, naloga 

učenca pa je, da posredovano znanje sprejme v čim večji meri. 

Konstruktivistične teorije pa so temelj transakcijskemu pouku, ki v ospredje postavi učenca 

in njegove potrebe, s ciljem po oblikovanju znanja za razumevanje, uporabo in trajnost. 

Konstruktivistične teorije znanja temeljijo na prepričanju, da je znanje družben konstrukt in 

ga je možno prenašati zgolj posredno. Tako učenčevo znanje ni duplikat, temveč je 

oblikovano v skladu z njim kot individuumom s specifičnimi lastnostmi. 
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Konstruktivist Ernst von Glasersfeld pravi [50; povz. po von Glasersfeld, 1995, str. 3–4]:  

»Danes smo si edini v tem, da je nekaj narobe, ker otroci zapuščajo šolo, ne da bi znali brati 

in pisati, ravnati s števili dovolj dobro za svoj poklic in s tako malo sodobnega znanstvenega 

pogleda na svet, da velik del še verjame, da lunine mene povzroča Zemljina senca.«  

21. stoletje kot obdobje nadaljevanja skokovitega tehnološkega razvoja in globalizacije 

zahteva od posameznika izjemno spretnost in prilagodljivost. Tukaj ima izjemno vlogo šola, ki 

otroke uči, kako se učiti (neposredno ali posredno). Ključna naloga šole je med drugim 

pripraviti otroke na vseživljenjsko učenje, katerega izhodišče je v kritičnem mišljenju, 

povezovanju znanj v nepričakovanih situacijah, uporabi posameznikovih fizičnih in 

komunikacijskih spretnosti in zavedanja o spremenljivosti življenjskih okoliščin. 

Marentič–Požarnikova, upokojena profesorica na Oddelku pedagogike in andragogike 

Filozofske fakultete v Ljubljani, postavlja tezo, da »šola kot institucija v prihodnosti ne bo 

mogla uspešno opravljati svoje funkcije posredovanja znanja, če ne bo prevzela vsaj nekaj 

načel, priporočil in pristopov, ki temelje na konstruktivističnih predpostavkah« [52, str. 29]. 

3.1 KONSTRUKTIVIZEM  

Konstruktivizem je teorija znanja, epistemologija, ki razlaga stvarnost kot subjektivno tvorbo 

(konstrukt) naše zavesti [53], [54]. Gre za obrat od objektivističnega pogleda na svet k 

subjektivističnemu. Konstruktivizem preusmeri pozornost od vprašanja Kaj spoznavamo? k 

vprašanju Kako spoznavamo?. Konstruktivistična teorija zavrača predpostavko, da obstaja 

znanje neodvisno od človeka in da je proces učenja zgolj odkrivanje in prenos tega znanja v 

človekove možgane. Konstruktivisti trdijo, da vsak izgrajuje znanje na njemu lasten način.  

Odločilno držo predstavi von Foerster s parom neodločljivih vprašanj, ki posameznika 

umešča bodisi med odkritelje bodisi med izumitelje: Sem ločen od vesolja?, Sem del vesolja? 

Odkritelji so tisti, ki so se odločili, da so ločeni od vesolja, da je znanje objektivno, da sami ne 

morejo spreminjati sveta, lahko pa ga odkrivajo. Izumitelji pa sebe smatrajo kot neločljivi del 

vesolja, ki s svojim življenjem, delovanjem, razmišljanjem spreminjajo sebe in druge in tako 

tudi svet [55; povz. po von Foerster, 1995]. 
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Konstruktivizem kot teorija znanja se je razvil v 20. stoletju, idejna predhodnika pa sta 

filozofa G. B. Vico in I. Kant iz 18. stoletja. Glede na znanstvena področja in njihove 

predstavnike obstaja več vrst konstruktivizmov: radikalni, individualni oz. kognitivni, socialni, 

socialnopragmatistični, sociohistorični, itd. [56]. Po enem izmed načinov organiziranja 

konstruktivističnih pogledov se konstruktivizem predstavlja v dveh oblikah: psihološki in 

socialni [57; povz. po Palinscar, 1998; Phillips, 1997]. Mnogo strokovnjakov v šolskem polju 

zagovarja pragmatični pristop k poučevanju, ki upošteva obe obliki konstruktivizma [51].  

3.1.1 Psihološki konstruktivizem 

Psihološki konstruktivisti se osredotočajo na vprašanje, kako posameznik gradi svoj 

kognitivni ali čustveni aparat [57, povz. po Phillips, 1997]. Poudarek je na procesih, ki se 

odvijajo v človeku in katerih posledica so znanje, prepričanja, samopodoba, identiteta. Idejni 

predstavnik psihološkega oz. individualnega konstruktivizma je psiholog Jean Piaget s 

kognitivno teorijo razvoja pri posamezniku.  

Piaget je poudarjal pomen interakcije med posameznikom in okoljem. Po Piagetu poskuša 

človek stalno osmišljati svet okoli sebe.  

Učenje je aktiven proces in je rezultat dveh temeljnih človekovih teženj: potrebe po 

organizaciji izkušenj in informacij v skladne miselne sisteme ter adaptaciji - prilagajanju - 

okolju [51, str. 53]. Proces adaptacije je ključen za spremembe v mišljenju posameznika, za 

pojmovne spremembe. Človek skuša nove izkušnje in informacije umestiti v že obstoječe 

miselne sheme (asimilacija). Kadar novih spoznanj ne more umestiti in povezati s 

predhodnim znanjem, pride do kognitivnega konflikta, ki od posameznika zahteva 

prilagoditev, spremembo obstoječih miselnih struktur, tako da so v skladu z novimi 

informacijami (akomodacija).  

Človek teži k iskanju miselnega ravnotežja. To je proces ekvilibracije, ki vključuje asimilacijo 

in akomodacijo. Če v novi situaciji miselne sheme delujejo, je človek v stanju ravnotežja, 

kadar pa ne delujejo, se pojavi neravnotežje, ki deluje neprijetno, zato človek išče nove 

rešitve [51, str. 54]. 

Na podlagi Piagetove razvojne epistemologije se je razvil radikalni konstruktivizem Ernsta 

von Glasersfelda. Po Glasersfeldu konstruktivizem ne govori o resničnosti znanja in o tem ali 
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znanje ustrezno predstavlja zunanji svet. Konstruktivizem govori o življenjskosti znanja in o 

njegovi uporabnosti za posameznika [56, str. 24]. Glasersfeld je opozoril na pomembno 

vlogo jezika pri učenju in znanju. Pri učencih z drugačnimi izkušnjami jezik ni vselej ustrezno 

učno sredstvo. Za motivacijo do učenja in posledično zgraditve znanja je potrebno vsakega 

posameznika usmeriti v njemu lastno konstrukcijo izkušenj [51, str. 55]. 

3.1.2 Socialni konstruktivizem 

Socialni konstruktivizem in njegov glavni predstavnik psiholog Lev Semjonovič Vigotski v 

ospredje postavlja vpliv socialnega okolja na razvoj posameznika. Učenje in poučevanje sta 

v prvi vrsti socialna procesa [51, str. 57]. Temeljni predpostavki Vigotskega sta ključna vloga 

jezika v razvoju kognitivnega mišljenja ter nastajanje znanja in učenja najprej v skupini, šele 

nato pri posamezniku.  

Vsaka funkcija v človekovem razvoju se pojavi dvakrat: prvič na socialni ravni (interpsihološka 

raven), drugič na individualni ravni (intarpsihološka raven) [57, str. 48]. Znanje niso večne 

resnice, temveč rezultat pogajanja v določeni družbi, prav tako se znanje spreminja skozi čas 

[52, str. 48]. Človek se ne uči sam, temveč ob pomoči drugega, miselne procese pa opravlja 

sam. Človekov razvoj in učenje oblikujejo socialne interakcije, sredstva kulture in lastna 

aktivnost [57, str. 282]. Socialni konstruktivizem opozarja na medsebojno delovanje kulture 

in kognicije. Kultura s svojimi sredstvi ustvarja kognicijo in kognicija z reševanjem problemov 

in novimi izkustvi ustvarja kulturo [57, str. 283; povz. po Serpell, 1993].  

Vigotski je opozoril na območje bližnjega razvoja, po katerem posameznik ob pomoči 

(podpori) drugega rešuje probleme, ki jih sam s svojim predznanjem ne bi mogel. Za ta 

pojem se je uveljavil izraz »zidarski oder« (ang. scaffolding), katerega namen je začasna 

opora. Oporo lahko posamezniku nudijo vrstniki (vrstniško učenje) ali pa učitelj, starši in 

drugi, ki so na posameznih področjih na višji razvojni stopnji. Po Vigotskem je »dobro 

poučevanje samo tisto, ki je pred razvojem« [51, str. 57; povz. po Prav tam, str. 295].  

Socialni konstruktivizem opozarja na dialog kot na temeljni proces človekovega razvoja. 

Učenje torej poteka v dialoškem procesu, čigar vsebino človek ponotranji [51]. Poudarja 

tudi pomen notranjega govora, ki je sredstvo mišljenja, metamišljenja in ima funkcijo gradnje 

individualnega znanja.  
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3.1.3 Skupne točke konstruktivističnih teorij 

Ne glede na teoretska razhajanja znotraj posameznih konstruktivizmov, imajo vsi enak 

pogled na pojmovanje znanja [58, str.16]: 

 znanje je produkt človeka in se spreminja s časom, prostorom in s tehnološkim 

razvojem; 

 znanje ne nastaja samo na racionalnih temeljih, temveč nanj vplivata fiziološka in 

čustvena dejavnost človeka ter njegova socialna umeščenost.  

3.2 NAČELA KONSTRUKTIVIZMA PRI POUČEVANJU 

Iz konstruktivizma ni moč neposredno izpeljati učnih metod. Na podlagi idej konstruktivizma 

pa je lažje opredeliti, katere metode spodbujajo konstrukcijo znanja. Prednost imajo tiste, ki 

učencem omogočajo lastno izkustvo, ki jih spodbujajo v izražanju svojih prepričanj, idej in na 

podlagi katerih dobi učitelj vpogled v učenčev način razmišljanja. Konstruktivistična 

pedagogika ne izključuje uporabe klasičnih metod poučevanja, kot je npr. učiteljeva razlaga, 

temveč drugačen pristop k njihovi uporabi.  

Poučevanje na podlagi konstruktivizma pomeni prenos pozornosti od učitelja k učencu [52]. 

Za učitelja je ključno ugotoviti, kaj in kako učenec razmišlja in ga na podlagi tega ustrezno 

usmeriti k učinkovitemu učenju. Pri tem so nekatere metode bolj konstruktivistično 

naravnane: skupinsko delo, problemski in raziskovalni pouk, odprt učni pogovor, 

konstruktivna diskusija, idr.[52]. Izvajanje teh metod je za učitelja zahtevnejše, vendar pri 

učencih sproža aktivno mišljenje in osebno angažiranost za reševanje problema, s tem pa 

tudi vključitev v odkrivanje lastnih spoznavnih procesov. 

Psiholog David Paul Ausubel je povzel, da »če bi moral skrčiti vso pedagoško psihologijo na 

eno samo načelo, bi rekel: najpomembnejši posamezen dejavnik, ki vpliva na učenje, je to, 

kar učenec že zna /…/. Ugotovi to in ga poučuj s tem v skladu.« [52, str. 31; povz. po 

Ausubel, 1978]. 



Kotar, B. (2012). Resne igre. Diplomsko delo. Ljubljana: PeF 

 

28 
 

3.2.1 Značilnosti konstruktivistično usmerjenega pouka 

Vodilo konstruktivistov za poučevanje je zgraditi znanje tako, da bo uporabno tudi izven šole 

v vsakdanjih situacijah posameznika. Večina konstruktivističnih teorij poudarja in priporoča 

naslednje predpostavke kot glavne značilnosti konstruktivistično usmerjenega pouka [57, str. 

286]: 

 kompleksno, izzivalno učno okolje in izvirne naloge (reševanje kompleksnih 

problemov, ki imajo več delov in več rešitev ter niso enostavni težki problemi; ni 

samo ene poti do rešitve, vsaka pot pa lahko sproži odprtje novega problema); 

 socialna pogajanja (sodelovanje z drugimi, zagovarjanje lastnih stališč, izmenjava 

interpretacij in oblikovanje skupnega pomena); 

 raznovrstna predstavitev vsebine (uporaba analogij, metafor, primerov, prehajanje 

od pogleda na celoto do podrobnosti – umeščanje vsebin v »veliko sliko«); 

 razumevanje procesa nastajanja znanja (razumevanje, da je znanje skonstruirano, 

razumevanje lastnih kognitivnih procesov – metakognicija); 

 na učenca usmerjen pouk (poudarek na lastni aktivnosti, osebna odgovornost za 

učenje in razumevanje). 

V izobraževalnem procesu, ki upošteva tudi načela konstruktivizma, se konstantno odvijajo 

trije procesi: konstrukcija, rekonstrukcija in dekonstrukcija [52]. Pouk naj bi bil usmerjen 

predvsem na proces konstrukcije znanja. Rekonstrukcija, ki zajema priklic obstoječega znanja 

in ponavljanje za zapomnitev, je pomemben del pouka, vendar bolj kot pripomoček za razvoj 

drugih dveh procesov. Proces dekonstrukcije je bistven del konstruktivistično usmerjenega 

pouka in pomeni preverjanje in kritično osmišljanje skonstruiranega znanja. 

3.2.2 Faze poučevanja 

Konstruktivistično naravnani učitelji v obravnavanju konkretnih učnih vsebin upoštevajo 

Piagetovo razlago učenja, po kateri so se oblikovale štiri faze poučevanja [51, str. 62]: 

1. Spoznavanje učenčevih subjektivnih pojmovanj, ugotavljanje predznanja. 

2. Primerjanje njihovih idej z drugimi in iskanje podpore za različne ideje. 

3. Oblikovanje ustreznejšega pojmovanja o pojavu. 
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4. Preverjanje, ali novo pojmovanje učenci razumejo in so ga vključili v svoje pojmovne 

sheme. 

Pri upoštevanju stopenj poučevanja je poglavitno problem približati učencu. Učenje za 

učenca postane smiselno, če so v njem zajeti njegovi interesi in potreba po ustvarjanju smisla 

[51, str. 63]. Po konstruktivističnih predpostavkah je ključ do razumevanja miselna aktivnost 

vsakega posameznika.  

Kot je poudarjal že Vigotski je konstrukcija znanja posledica socialnih interakcij in zato je 

aktiven dialog pa tudi ozaveščen notranji govor ena izmed poti do konstruktivnega učenja. 

Pogovor in diskusija sta značilnosti skoraj vsake učne ure in iz te ugotovitve konstruktivisti 

potegnejo smernice za uporabo dialoga kot sredstva gradnje in razgradnje znanja pri 

učencih. Z ubeseditvijo svojih misli učenec osmišlja svoje znanje in ga v povezavi z odgovori 

in predlogi drugih dopolnjuje, preuredi in gradi, hkrati pa razvija svoj jezik, besedni zaklad in 

govorne sposobnosti.  

4 Vzgojno-izobraževalne resne igre in konstruktivizem 

4.1 OPREDELITEV 

Vzgojno-izobraževalne resne igre, omenjene v poglavju Področja resnih iger, so računalniške 

igre, katerih cilj je vzgajati in/ali izobraževati na zanimiv in spodbuden način. V nadaljevanju 

so poimenovane z izrazom »izobraževalne resne igre«. 

4.2 ELEMENTI KONSTRUKTIVIZMA V IZOBRAŽEVALNIH RESNIH IGRAH  

Oblikovanje in razvoj izobraževalnih resnih iger v segmentih namenskosti sovpada s teorijo 

Vigotskega o območju bližnjega razvoja pri posamezniku. Zahtevnostni nivoji igre ustrezajo 

nivoju znanja različnih uporabnikov. Vsaka faza v igri vsebuje naloge, ki jih igralec opravi za 

napredovanje na višji zahtevnostni nivo. Igralcu so v pomoč namigi, vprašanja in druga 

orodja, ki so vgrajena v igro in imajo vlogo strokovne asistence. Pomemben pogoj za prehod 

na naslednji nivo je upoštevanje izkušenj iz predhodnih stopenj. Zahtevnostni nivoji v igri, 

različne naloge, namigi, vprašanja in pogoji kot celota ustvarijo območje bližnjega razvoja, 

kjer lahko uporabnik gradi nove miselne strukture.  
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Za učence z učnimi težavami so izobraževalne resne igre priložnost za osvetlitev njihovega 

znanja in sposobnosti, ki pri klasičnem pouku ne pridejo do izraza. Zadržanim in 

nesamozavestnim učencem je dana možnost za aktivno udeležbo in razvoj komunikacijskih 

spretnosti v igri, to pa se lahko odraža tudi v resničnem socialnem okolju [4, str. 117].  

Igre imajo specifične atribute, ki jih je koristno vpeljati v proces konstruktivnega učenja [59, 

str. 5]: 

 vsebinska premostitev (zapolnitev vrzeli med teoretičnim znanjem in uporabo teorije 

v praksi); 

 visoka stopnja aktivne udeležbe (igralčeva pozornost je večji del igranja usmerjena na 

dogajanje v igri); 

 motivacija in ciljna usmerjenost tudi po neuspehu (igralec poskuša vedno znova 

osvojiti cilj, razen kadar je v igri mehanizem kaznovanja napak prestrog); 

 oskrbovanje z gesli, namigi in delnimi rešitvami, ki ohranjajo napredek v gradnji 

znanja (podpora); 

 personalizacija učenja (igralec lahko izbira med različnimi igrami, ki vsebujejo različne 

načine za dosego enakih ciljev; pomemben vidik iger je upoštevanje razlik v 

predhodnem znanju, splošnih sposobnosti in motivaciji); 

 neomejeno potrpljenje.  

Didaktične igre temeljijo na izzivih, nagrajevanju, izkustvenem učenju (ang. learning by 

doing) in vodenem odkrivanju (ang. guided discovery) [59, str. 6]. Uporabniki iger izvajajo 

kompleksne naloge znotraj večpredstavnostnega interaktivnega okolja. Primeri takih nalog 

so vodenje politične kampanje ali nogometnih moštev, organiziranje okoljsko občutljivih 

skupnosti, upravljanje navideznih svetov, vzdrževanje kompleksnih socialnih odnosov, 

vodenje pogajanj in zunanje trgovine v vlogi državnega voditelja, idr. [59, str. 17]. 

Snovalci v načrt digitalne igre že v osnovi vključijo elemente, ki so bistveni za vzpostavitev 

optimalnega učnega okolja po kognitivnih in konstruktivističnih teorijah. V igre so 

implementirane naslednje poteze sodobnih teorij učenja in znanja [59, str. 18]:  

 jasni učni cilji (dobra igra vsebuje nazoren prikaz nalog; igralec ve, zakaj se nekaj 

nauči in dobi tudi priložnost, da naučeno uporabi); 
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 širok nabor izkušenj in praktičnih možnosti, ki predstavljajo učencu izziv in utrjujejo 

njegovo strokovno znanje (v igri je uporabniku omogočeno izkustvo različnih situacij, 

ki dajejo občutek resničnosti, hkrati pa se lekcija lahko izvaja vedno znova, dokler ne 

pride do rešitve); 

 spremljanje učenčevega napredka in usmeritev k usvojitvi naslednje stopnje znanja 

(igre beležijo napredek, povratne informacije so hitre in natančne, dobre igre igralca 

vodijo po robu njegovih sposobnosti in omogočajo napredek šele po obvladanju 

trenutnih ciljev); 

 spodbujanje k raziskovanju in postavljanju vprašanj ter podajanju odgovorov, ki so 

primerni za učenca in učno vsebino (prepričljive igre pogosto motivirajo uporabnike, 

da iščejo informacije o igri in strategijah za rešitev pri drugih uporabnikih in na 

spletnih straneh). 

Po Prenskyju imajo najkakovostnejše igre veliko socialnih trenutkov in visoko stopnjo 

interaktivnih doživetij [9, str. 2]. Igra kot tridimenzionalno virtualno okolje vpliva na 

človekovo psihično in fizično stanje. Grafična podoba ustvarja občutek resničnosti, strokovno 

izbrane teme dajejo pridih avtentičnosti, odzivnost na poteze igralca pa razvija dojemanje 

osebne odgovornosti [10].  

Izobraževalne resne igre temeljijo na vključitvi udeleženca v proces reševanja problemov in 

pripomorejo k osmišljanju osebnih izkušenj in situacij znotraj virtualnega sveta, s tem pa 

grajenja povezav med simulacijo in resničnostjo. 

5 Izobraževalne resne igre in šola v prihodnosti 

5.1 TREND 

Po raziskavi je bilo leta 2008 med 600 milijoni in 1 milijardo potencialnih uporabnikov resnih 

iger po vsem svetu [8, str. 4]. 

Avtorji članka Serious Games: Incorporating Video Games in the Classroom navajajo sledeče 

ugotovitve [60]: 
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 današnji otroci in mladi so označeni kot Generacija N (ang. Net Generation), saj 

odraščajo v obdobju, kjer tehnologija ni novost, temveč vsakdanjost; 

 v sklopu učnega okolja naj bi se ti otroci prej angažirali v spletnih igrah kot pa 

sodelovali z drugimi učenci in predavatelji; 

 učitelji, ki jim pogosto ni na voljo tehnologija, ki jo ti otroci pričakujejo, se 

vsakodnevno borijo za njihovo vključitev v učni proces. 

Prensky gre v svojih ugotovitvah še korak dlje [90]. Generacijo mladih, ki so se rodili v času 

digitalne tehnologije in so odraščali z videoigrami, televizijo, mobilnimi telefoni, MP3 

predvajalniki in drugimi digitalnimi napravami, poimenuje z »Digital Natives« oz. »digitalni 

domorodci«. Zanje je digitalni jezik materinščina. Na drugi strani je generacija, ki se je rodila 

pred razmahom digitalne dobe in je zanjo digitalni jezik »tuj jezik« in bo tak tudi ostal, ne 

glede na posameznikove sposobnosti učenja. To generacijo označi z »Digital Immigrants« oz. 

»digitalni priseljenci«. 

5.2 TEMELJNI POGOJI ZA USPEŠNO VPELJAVO V RAZRED 

Kot pri drugih novostih se tudi tu zastavlja vprašanje, kako integrirati izobraževalno resno 

igro v pouk. Učitelj naj bi se vprašal, v kolikšni meri bo v igri uresničeno vodenje učenca in v 

kolikšni meri bo učenca tekom igre vodil sam. Za učitelja ostaja jedro problema določiti, ali je 

mogoče doseči dobro razmerje med zabavo in učenjem [70, str. 8]. 

5.2.1 Pričakovanja učiteljev 

Kirriemuir izpostavlja ključno vlogo učitelja in navaja 4 stvari, ki jih učitelj pričakuje od igre [4, 

str. 129]: 

1. Primeri uporabe  

Razvijalec na obstoječem ali novo zgrajenem primeru pokaže, kako se uporablja resna 

igra pri pouku. 

2. Preprostost 

Igra je zasnovana kot niz krajših zaključenih sekvenc brez irelevantnih dodatkov in 

omogoča začetek in nadaljevanje s poljubnega mesta. 
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3. Natančnost 

Simulacije in informacije v igri so čim bolj natančne, vendar so kljub temu nepotrebne 

podrobnosti odstranjene. 

4. Domača naloga 

Igra omogoča nadaljevanje z mesta, kjer je učitelj končal lekcijo. Učitelj lahko učencu 

dodeli opravila in domačo nalogo. 

Učitelji z izkušnjami vedo, kaj deluje v razredu in kaj ne, zato morajo najprej najti skupen 

jezik z razvijalcem. Sledi opredelitev ciljev igre ob upoštevanju starosti ciljne skupine in 

končno predlogi za oblikovanje igre.  

Preverjanje znanja 

Spremljanje in beleženje igralčevega napredka, preverjanje znanja in merjenje rezultatov so 

temeljni elementi resnih iger za šolski prostor [4]. Preverjanje je potrebno pred igro, med 

igro in po njej. Ni nujno, da so vse metode preverjanja integrirane v igro, pomembno pa je, 

da jih učitelj izvede. Tako se oceni napredek učenčevega znanja in preveri uporabnost in 

zanesljivost izobraževalne resne igre. Merjenje znanja v igri mora biti veljavno. 

5.2.2 Pričakovanja učencev 

Večina učencev vsaj v osnovi pozna ponudbo digitalnih iger bodisi spletnih bodisi namiznih. 

Grafična podoba splošnih računalniških iger je največkrat v tridimenzionalni obliki in tudi 

sicer zelo izpopolnjena, zato so tudi njihova pričakovanja visoka. Učitelj jih mora zaradi 

»skromnejše«, največkrat dvodimenzionalne, oblike izobraževalne resne igre sprva navdušiti 

zanjo. Izpostavi naj predvsem dejstvo, da bodo isto snov namesto na klasičen način usvojili 

preko igre [70, str. 7]. 

Prav tako naj učitelj v učni proces vplete dodatne elemente, tako da uporaba izobraževalne 

resne igre postane družabna aktivnost v družabnem omrežju, ki je pri učencih zelo 

priljubljeno (FarmVille v družabnem omrežju Facebook) [70, str. 8]. 
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5.3 NAČRTOVANJE IN RAZVOJ IZOBRAŽEVALNIH RESNIH IGER 

Da uporaba resne igre pri pouku prinese konkretne učne rezultate, je potrebno upoštevati tri 

kritične dimenzije. Resna igra naj bo [70, str. 5]: 

1. IT izdelek, tehnično brezhiben in preprost za uporabo. 

2. Zabavna in privlačna igra. 

3. Učinkovit učni pripomoček. 

Sande in Chen opozarjata, da niso vsi učitelji tudi dobri snovalci iger, zato je treba te 

pripeljati v šolo. Šele tesno sodelovanje med razvijalcem igre in učitelji privede do želenega 

cilja. Klopfer primerja vpeljavo učne vsebine v igro s trojanskim konjem, saj se učenec v igri 

brez možnosti izbire seznanja s snovjo [4, str. 132]. 

5.3.1 Uvodni premislek in principi načrtovanja igre  

Načrtovanje izobraževalne resne igre zahteva 3 temeljna uvodna razmišljanja, ki temeljijo na 

sledečih dejstvih [4, str. 140]: 

1. Zelo omejena finančna sredstva. 

2. Neenotna strojna oprema. 

3. Neenotna programska oprema. 

Igra naj podpira različne platforme za osebne računalnike, prenosnike, osebne digitalne 

pomočnike in drugo opremo, ki je na tržišču. Enako velja za programsko opremo. Uporabi naj 

se tista, ki je dostopnejša in cenejša. 

Scenarij izobraževalne resne igre naj onemogoča napredovanje zgolj z metodo poskusov in 

napak. Dober primer igre za učenje računalništva in omrežnih varnostnih konceptov je igra 

CyberCIEGETM [62], kjer je igralec v vlogi računalniškega vzdrževalca. Vsa programska oprema 

v igri je plačljiva, zato mora igralec kot skrbnik namestiti le tisto, ki reši problem. Če namešča 

več kot je potrebno, zvišuje stroške namišljenega podjetja in s tem zmanjšuje možnosti za 

nakup nujne programske opreme. 

Prensky navaja 11 procesno-orientiranih principov, ki jih upoštevajo snovalci za izdelavo 

kakovostne igre [9]: 
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1. Jasen pregled nad celoto 

Določijo člana tima – vodjo, ki bdi nad potekom in načrtom izdelave igre, prepreči 

morebitne odmike in ostale člane sproti seznanja z zastavljeno vizijo. Med vodjo in 

ostalimi je dobra in pogosta komunikacija.  

2. Konstantna osredotočenost na uporabnikove izkušnje  

Igra je prilagojena več tipom igralcev, tako začetnikom kot izkušenejšim. Začetek igre ni 

pretežak.  

3. Trdna struktura 

Struktura igre je vnaprej načrtovana in ima lahko različne oblike. Lahko je na začetku bolj 

razvejana ali pa se postopoma razveji in proti koncu zopet strne. 

4. Visoka stopnja prilagodljivosti 

Igra je zabavna za različne tipe uporabnikov. Prilagodljivost je dosežena s stopnjevanjem 

zahtevnosti, z uporabnikovo izbiro zahtevnostnega nivoja, idr. 

5. Hitro obvladana, težko usvojena 

Najboljše igre so pogosto tiste, ki se jih igralci naučijo v nekaj minutah, igranje pa jim je v 

izziv več ur, dni, celo mesecev. 

6. Vzdrževanje zatopljenosti 

Dobra igra ni ne pretežka ne prelahka. Ena izmed metod za vzdrževanje zatopljenosti je 

negativna povratna informacija: ko igralec nazaduje, igra postane lažja, ko napreduje, 

postane težja. 

7. Sprotno nagrajevanje, brez kaznovanja 

Ljudje ne marajo kaznovanja, zato se dobljena nagrada v igri s časom manjša, ob usodni 

napaki pa igralec ne umre, temveč začne ponovno z nižjega nivoja v igri. 

8. Vključevanje raziskovanja in odkrivanja 

Igralci radi raziskujejo teren, se razgledujejo po pokrajini in odkrivajo podrobnosti. 

9. Zagotavljanje vzajemne podpore 

Namigi pri eni nalogi so koristni tudi pri drugih, čeprav pri novih problemih niso 

navedeni. To daje občutek, da je namigov manj kot jih igra dejansko nudi. 



Kotar, B. (2012). Resne igre. Diplomsko delo. Ljubljana: PeF 

 

36 
 

10. Intuitiven vmesnik 

Za dobro igro ni značilen preprost, temveč uporaben vmesnik. Vgrajene ima krivulje 

učenja, ki začetnikom pokažejo točke osredotočanja in zmanjšujejo morebitno 

zmedenost. Za izkušene igralce je na voljo veliko izbirnih možnosti. 

11. Ohranitev napredka 

Igra ima gumb Shrani, ki shrani trenutno pozicijo in dosežke igralca. Na voljo je gumb, ki 

omogoča nadaljevanje z zadnje prekinitvene točke. 

5.3.2 Napotki za oblikovanje iger po konstruktivistični teoriji učenja 

Pred pričetkom izdelave igre za šolski prostor je potrebno pregledati, ali so v načrtu 

upoštevana temeljna eksplicitna konstruktivistična načela.  

Napotki za oblikovanje iger na osnovi konstruktivistične teorije učenja [63; povz. po 

Robinson, Honebein, Cunninham]: 

 oblikovanje okolja, ki bo zagotavljalo vzpostavitev procesa grajenja znanja, 

 oblikovanje okolja, ki bo spodbujalo vrednotenje različnih zornih kotov, 

 oblikovanje okolja, kjer bo učenje povezano s socialnimi izkušnjami, 

 vključitev učenja v realen, smiseln kontekst, 

 oblikovanje okolja, ki bo v učnem procesu spodbujalo odgovornost do lastnega 

znanja, 

 oblikovanje okolja, ki bo spodbujalo uporabo različnih načinov predstavitve teme, 

 oblikovanje okolja, ki bo spodbujalo samozavedanje o procesu konstrukcije znanja. 

5.3.3 Orodja in tehnologije za implementacijo igre 

Na voljo je več možnosti za implementacijo iger. Zaradi potrebe po družabnih elementih v 

igri so najprimernejše spletne rešitve. Iuppa in Borst [64] poudarjata pomen vrstnega reda 

pri izdelavi digitalne igre. Najprej naredimo načrt in zasnovo igre, nato pa izberemo 

najprimernejšo platformo in razvojna orodja. 

Pri izbiri platforme gre največkrat za kombinacijo igralne naprave in operacijskega sistema 

(igralna konzola, mobilni telefon, osebni računalnik). Izdelava igre za namizni ali prenosni 

računalnik pomeni večjo robustnost in odzivnost za kodiranje, pisanje in testiranje aplikacije. 
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Platforme: 

 osebni, prenosni računalnik: Windows, Mac, Linux 

 igralna konzola: PlayStation, Xbox, Nintendo Wii 

 dlančna igralna konzola: Nintendo DS, Sony PSP 

 televizor: DVD, pretvorne naprave za TV 

 mobilna naprava: iPhone, BlackBerry, Symbian, Google Android, Palm Web  

 brskalnik: Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera, Chrome 

 virtualni svet: Second Life, Active Worlds 

Pri izbiri razvojnih orodij moramo upoštevati ceno igralnega pogona in predvideti, kdaj izide 

nova različica ter ali to pomeni zastaranje obstoječe kode. Vprašati se moramo, ali je igralni 

pogon zasnovan za simulacijo ali e-izobraževanje ter ali omogoča skladnost s SCORM (ang. 

Sharable Content Object Reference Mode). 

Klasični igralni pogoni so namenjeni predvsem razvoju visokokvalitetnih iger in so dražji, 

kompleksnejši ter časovno zahtevnejši. Unreal Engine in Unity 3D sta močni orodji, 

namenjeni izdelavi tridimenzionalnih iger in ponujata večjo kompleksnost igre, animacijo in 

gradnjo nivojev. Zaradi kompleksnosti nista primerni za razvoj spletnih iger. 

Igralni pogoni na osnovi spletnega brskalnika so namenjeni spletnim igram, njihova prednost 

je relativno enostavna implementacija, razširjenost in cenovna ugodnost. Zaradi hitrejših 

internetnih povezav postaja ta rešitev vedno bolj aktualna, čeprav ima precej omejitev.  

Najstarejši in najbolj razširjen igralni pogon preko spletnega brskalnika je Adobe Flash, ki je 

prvi omogočal dvodimenzionalno interaktivnost. Značilna je preprosta uporaba in krajši čas 

razvijanja igre, posledično je cenejši tudi končni produkt. V Flashu za implementacijo 

uporabljamo programski jezik ActionScript, ki omogoča maksimalen izkoristek platforme. 

Danes ima večina uporabnikov interneta nameščen Flashev vtičnik, ki omogoča 

interaktivnost in predvajanje spletnih animacij ter iger. Podjetje Microsoft je razvilo 

tehnologijo Silverlight, ki podobno kot Flash uporablja vtičnike.  

Podjetja Sun je programski jezik Java uporabljalo za implementacijo spletnih programov. 

Razvoj iger z uporabo Jave je kompleksen in drag, zato se razvijalci spletnih iger te rešitve 

izogibajo. Na spletu so cenovno dostopnejše Flash aplikacije izpodrinile javanske aplikacije. 
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Najnovejša tehnologija HTML5, ki je sicer še v razvoju, nudi široko podporo različnim 

platformam, v primerjavi z drugimi je časovno nezahtevna in cenovno zelo ugodna, saj ni v 

lasti enega podjetja. HTML5 naj bi na področju spletnih družabnih iger v prihodnjih letih 

povsem izpodrinil Flash in druge spletne tehnologije [65].  

V zadnjem času so zelo priljubljeni SDK-ji (ang. Software Development Kit) oziroma paketi 

programskih razvojnih orodij za mobilne naprave. Podjetja nudijo programske pakete, s 

katerimi uporabniki razvijajo igre in jih nato tržijo preko t. i. App trgovin oziroma trgovin z 

aplikacijami [84], [87]. Paket SDK je največkrat brezplačen. Če pa uporabnik želi razvijati 

aplikacije in jih tržiti, se mora (proti plačilu) registrirati pri proizvajalcu [85], [86]. 

5.4 TIPI UČENJA IN PREDLAGANE ZVRSTI IGER  

Učne vsebine lahko predstavimo na več načinov, nekatere metode pa so bolj učinkovite kot 

druge. Prensky za posamezne učne vsebine predlaga najprimernejše igre, s katerimi je 

mogoče usvojiti zahtevane učne cilje. Pri tem dodaja še praktične primere, kjer se 

posamezne vsebine bolj pojavljajo in splošne učne aktivnosti, ki se pojavljajo v igrah. 

Tabela 1: Tipi učenja in zvrsti iger [9] 

Vsebina Primeri Učne aktivnosti Možne zvrsti iger 

Dejstva pravo, politika, 

značilnosti produkta  

vprašanja, učenje na 

pamet, asociacije, urjenje 

tekmovalni kvizi, igre s 

kartončki, mnemonika, 

akcijske in športne igre 

Spretnosti intervjuvanje, 

poučevanje, prodaja, 

upravljanje stroja, 

vodenje projekta  

posnemanje, povratna 

informacija, coaching, 

konstantno urjenje, 

stopnjevanje izziva  

Persistent state games, 

igre domišljijskih vlog 

(RPG), pustolovske igre, 

detektivske igre 

Presojanje vodstveno odločanje, 

časovno usklajevanje, 

etika, zaposlovanje 

pregledovanje primerov, 

postavljanje vprašanj, 

navajati izbire, povratne 

informacije, coaching 

RPG, detektivske igre, 

večuporabniška 

interakcija, pustolovske 

igre, strateške igre  

Vedenje nadzorovanje, 

samokontrola, 

zgledovanje 

posnemanje, povratna 

informacija, coaching, vaja 

RPG 

Teoretična 

znanja 

marketinška načela, kako 

se ljudje učijo 

logika, eksperimentiranje, 

vpraševanje  

simulacije z odprtim 

koncem, gradbene igre, 

konstrukcijske igre, igre 

preverjanja veljavnosti  
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Sklepanje strateško mišljenje in 

taktika, analiza 

problemi, primeri uganke, sestavljanke 

Postopek revidiranje, strategija 

ustvarjanja 

sistemska analiza in de-

konstrukcija, vaja 

strateške igre, 

pustolovske igre 

Obvladanje 

procedur 

skupščina, bančni 

svetovalec, zakon 

posnemanje, vaja časovne igre, refleksne 

igre 

Kreativnost izum, zasnova produkta  igra uganke, sestavljanke, igre 

izumov 

Jezik kratice, tuji jeziki, 

poslovni ali strokovni 

žargon 

posnemanje, konstantno 

urjenje, poglobitev 

RPG, refleksne igre, igre s 

kartončki 

Obvladovanje 

sistemov 

zdravstvo, tržišča, 

rafinerije 

razumevanje principov, 

razdeljene naloge, 

simulacije mikrosvetov 

simulacije 

Opazovanje počutje, morala, 

neučinkovitost, problemi 

opazovanje, povratna 

informacija 

igre za koncentracijo, 

pustolovske igre  

Komunikacija ustreznost jezika, 

časovna usklajenost, 

udeležba 

posnemanje, vaja RPG, refleksne igre 

5.5 KATEGORIJE ZA KLASIFIKACIJO RESNIH IGER 

Uporaba klasifikacijske tabele je pripomoček za učitelje, učence in vse, ki želijo pregled nad 

ponudbo in značilnostmi posamezne igre. 

Tabela 2: Kategorije oznak za klasifikacijo resnih iger [13] 

Oznaka kategorije Zgledi oznak 

1. Platforma PC, Sony PlayStation 3, Nintendo Wii, mobilnik, tablični računalnik 

2. Vsebina 2. svetovna vojna, trajnostni razvoj, fizika, Shakespearova dela 

3. Učni cilji Jezikovno znanje, zgodovinska dejstva, okoljska osveščenost 

4. Učne metode Vedenjski pristop, raziskovanje, opazovalno učenje, učenje s 

poskusi in napakami, pogojevanje  

5. Ciljna publika Srednješolci, medicinske sestre, študenti prava, splošna publika, 

predšolski otroci, vojaški novinci 

6. Način(i) interakcije Več igralcev, ko-mentorstvo, en igralec, tutorski zastopniki  

7. Področje uporabe Akademsko izobraževanje, zasebna uporaba, profesionalno 

usposabljanje  

8. Kontrolniki, vmesniki Igralni kontrolniki, miška in tipkovnica, Wii deska  

9. Zvrst igre Sestavljanka, akcija, igranje vlog, simulacija, igre s kartami, kviz  
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II. PRIMER IZOBRAŽEVALNE RAČUNALNIŠKE IGRE: 

ANALIZA DIDAKTIČNE APLIKACIJE 
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6 Opis aplikacije 

6.1 NAMEN 

Didaktična aplikacija Postavi lokalno omrežje je bila izdelana pri predmetu Uporaba 

računalnika v izobraževanju na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Aplikacija simulira postavitev 

manjšega lokalnega omrežja (LAN, TCP/IP) z visoko stopnjo udeleženosti uporabnika. V 

osnovi je namenjena dijakom srednjih šol pri predmetu Informatika [71]. Je pripomoček za 

utrjevanje znanja, pridobivanje praktičnih izkušenj in izgradnjo novih miselnih konceptov o 

delovanju omrežij. Aplikacija je na voljo vsem, ki se izobražujejo na področju računalniških 

omrežij bodisi samostojno bodisi preko drugih izobraževalnih programov. 

6.2 REALIZACIJA 

Aplikacijo sestavljajo štiri glavne komponente [72]: 

 strežna skripta in podatkovna baza, 

 spletna stran in interaktivni program. 

Strežni del aplikacije teče na spletnem strežniku, odjemalni del na uporabnikovem 

računalniku, oba dela aplikacije pa med seboj komunicirata preko HTTP protokola. Aplikacija 

zajema interaktivni spletni program, napisan v programskem jeziku Java. Izvaja se v spletnem 

brskalniku, ki podpira delovanje javanskih spletnih programov.  

Aplikacija omogoča reševanje nalog naključnim spletnim obiskovalcem ali registriranim 

uporabnikom. Registriran uporabnik ima lahko status učitelja s polnim naborom pravic (v 

nadaljevanju učitelj) ali status navadnega uporabnika z omejenimi pravicami. Aplikacija hrani 

evidenco registriranih uporabnikov z omejenimi pravicami (v nadaljevanju učenec) in njihove 

dosežke. Tej skupini uporabnikov bi v šoli pripadali učenci. Aplikacija beleži napredek učenca 

in ob naslednji prijavi nadaljuje z zadnje usvojene stopnje oziroma rešene naloge. Učenec 

ima vpogled v seznam še nerešenih problemov. Do vseh podatkov ima dostop le učitelj. 

Registrirane uporabnike lahko poljubno premešča po skupinah, prav tako vidi tudi vse 

njihove rezultate. Aplikacija ponuja možnost razširitve nalog, ki se naložijo preko strežnika. 
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Učitelj jih na spletni strani aplikacije dodeli v poljuben sklop. Dostop do izvajanja nalog ali 

sklopov lahko omeji.  

6.3 GRAFIČNA PODOBA IN DELOVANJE APLIKACIJE 

Ko učenec na spletni strani aplikacije klikne zavihek Naloge, se v aplikacijskem oknu izpiše 

navodilo naloge, pod njim pa izriše interaktivno grafično okno [73]. Interaktivno grafično 

okno je razdeljeno v tri razdelke: shema prostora, paleta komponent in sporočilna vrstica: 

 shema prostora prikazuje tloris stanovanja ali sklop pisarniških prostorov. V 

posameznem stanovanjskem/pisarniškem prostoru se nahaja eden ali več 

računalnikov, lahko pa tudi tiskalnik in priključek do zunanjega omrežja; 

 na paleti komponent so razvrščene računalniške in omrežne komponente, ki so na 

voljo za nameščanje v prostor; 

 v sporočilni vrstici se prikažejo informacije o komponentah in drugih elementih v 

prostoru. 

 

Slika 11: Interaktivno uporabniško okno je razdeljeno v tri razdelke 

Ob zagonu aplikacije se v prvem razdelku izriše izbran tloris prostora, v drugem razdelku pa 

pripadajoče komponente. Ko uporabnik komponente namesti v prostor in reši nalogo, 

aplikacija naloži nov problem (drug tloris in druge komponente). 
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6.3.1 Nabor nalog in izbira 

Aplikacija v osnovni različici zajema 6 različnih sklopov nalog [74]. Vsak sklop vsebuje enega 

ali več problemov oz. nalog. Za napredovanje v naslednji sklop oziroma prehod na 

zahtevnejši nivo je potrebno rešiti pripadajoče število problemov. Problemi so izbrani 

naključno, rešeni problemi pa se ne ponovijo. Aplikacija shranjuje napredek uporabnika. Ob 

naslednji prijavi omogoči nadaljevanje z zadnje dosežene stopnje. 

6.4 PREDSTAVITEV PROBLEMSKIH SKLOPOV 

6.4.1 Analiza učnih ciljev didaktične aplikacije 

Učni cilji so pomemben pripomoček. Učitelj na podlagi učnih ciljev oblikuje učno uro, 

vprašanja in odgovore o določeni temi. S tem namenom sem analizirala vse naloge 

didaktične aplikacije, izluščila cilje in jih razporedila v dve skupini. 

Temeljni učni cilji 

Uporabnik: 

1. razume pojem računalniškega omrežja in koncept delovanja LAN omrežja; 

2. ve, kaj je UTP kabel; 

3. ve, kaj je modem; 

4. ve, kaj je žična/brezžična mrežna kartica; 

5. ve, kaj je žični/brezžični usmerjevalnik (ang. Router) in da hkrati deluje kot prehod in 

naprava; 

6. ve, kaj je razdelilnik (ang. Hub); 

7. ve, kaj je stikalo (ang. Switch); 

8. ve, kaj je tiskalniški strežnik (ang. Printer Server); 

9. ve, kaj označuje kratica IP; 

10. ve, kaj označujeta maska podomrežja (ang. Subnet Mask) in prehod (ang. Gateway); 

11. ve, kaj pomenijo kratice DNS, POP3 in SMTP, DHCP, TCP/IP, NetBIOS; 

12. zna vgraditi/namestiti posamezno omrežno komponento na pravo mesto; 



Kotar, B. (2012). Resne igre. Diplomsko delo. Ljubljana: PeF 

 

44 
 

13. ve, da lahko nekaterim omrežnim komponentam spreminja nastavitve (mrežna 

kartica, usmerjevalnik in tiskalniški strežnik), drugim pa ne (stikalo, razdelilnik, 

modem); 

14. zna nastaviti požarni zid; 

15. ve, da požarni zid onemogoči komunikacijo in dostop do drugih naprav; 

16. zna nastaviti strežnik za elektronsko pošto; 

17. ve, da je lahko v enem podomrežju aktiven največ en DHCP strežnik in kje ga lahko 

poišče; 

18. zna vklopiti dinamično dodeljevanje IP naslovov; 

19. ve, kaj pomeni prekinjeno in neprekinjeno tiskanje; 

20. ve, da si lahko vire delijo zgolj naprave v istem podomrežju z izjemo tiskalnika; 

21. ve, da morajo imeti vse naprave v istem omrežju enak omrežni naslov; 

22. ve, da mora imeti vsaka naprava v istem omrežju enolično določen IP naslov, medtem 

ko se isti IP lahko uporabi v različnih podomrežjih; 

23. ve, da lahko na modem priključi največ eno napravo, če od ponudnika dobi en IP 

naslov.  

Višji učni cilji 

Uporabnik: 

24. pozna naslovne razrede javnih in zasebnih IP številk; 

25. ve, kateri IP naslovi so neveljavni oziroma rezervirani; 

26. zna pravilno nastaviti masko podomrežja za izbrani IP naslov; 

27. zna nastaviti brezžično omrežje; 

28. zna zavarovati oddajanje brezžičnega signala s kriptiranjem; 

29. zna zavarovati dostop do posameznih naprav v lokalnem omrežju z uporabo 

požarnega zidu; 

30. zna nastaviti izjeme, ki lahko komunicirajo skozi požarni zid v dohodno in odhodno 

smer (elektronska pošta, internet, deljenje virov); 

31. zna v obstoječem podomrežju zgraditi novo podomrežje; 

32. ve, da se IP naslov deli na 2 dela (omrežni del in naslov naprave) in da mejo določa 

omrežna maska; 
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33. zna poiskati izvor težav v delovanju omrežja in poiskati rešitve; 

34. ve, da v resničnih primerih povprečni uporabnik komponente največkrat konfigurira 

prav preko pojavnih oken. 

V nadaljevanju sem predstavila vsak problemski sklop, zapisala pripadajoče učne cilje in 

navedla eno od poti do rešitve naloge. 

6.4.2 Žična povezava enega računalnika z zunanjim omrežjem 

Problemski sklop zajema 1 problem. Naloga »Končno internet!« od uporabnika zahteva, da 

omogoči varno povezavo računalnika z zunanjim omrežjem. 

 Temeljni učni cilji: 1., 2., 3., 4., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 18. 

 Višji učni cilji: 29., 30., 33., 34. 

 Posebni učni cilji le za to nalogo: / 

 

Slika 12: Žična povezava enega računalnika z zunanjim omrežjem [73] 

Uporabnik v računalnik najprej vgradi mrežno kartico. Z mrežnim kablom poveže računalnik 

in modem. Na podlagi nastavitev modema nastavi IP računalnika, vrata požarnega zidu in 

strežnik za elektronsko pošto. Ob pravilnih nastavitvah je s tem omogočen varen dostop do 

interneta, brskanje po spletu in pošiljanje elektronske pošte. 
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6.4.3 Gradnja lokalnega žičnega omrežja 

Problemski sklop zajema 1 problem. Naloga »Lepo je biti bruc« od uporabnika zahteva, da 

omogoči skupno rabo virov štirih računalnikov preko razdelilnika. Povezava z zunanjim 

omrežjem ni mogoča.  

 Temeljni učni cilji: 1., 2., 6., 9., 11., 12., 13., 20., 21. 

 Višji učni cilji: 25., 33., 34. 

 Posebni učni cilji le za to nalogo: 6. 

 

Slika 13: Postavitev lokalnega žičnega omrežja [73] 

Uporabnik v vsak računalnik najprej vgradi mrežno kartico. V prostor namesti razdelilnik in z 

mrežnimi kabli vanj priključi vse računalnike. Računalnikom ročno nastavi IP ter tako 

omogoči deljenje virov. Razdelilnik ne omogoča nastavitev. 

6.4.4 Žično povezovanje dveh računalnikov 

Problemski sklop zajema 2 problema. Naloga »Cimra v študentskem domu« od uporabnika 

zahteva, da omogoči skupno rabo virov in tiskalnika. Povezava z zunanjim omrežjem ni 

mogoča.  

 Temeljni učni cilji: 1., 2., 4., 9., 11., 12., 13., 20., 21. 

 Višji učni cilji: 25., 33., 34. 

 Posebni učni cilji le za to nalogo: / 
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Slika 14: Žična povezava dveh računalnikov [73] 

Uporabnik v vsak računalnik najprej vgradi mrežno kartico. Z mrežnim kablom ju poveže med 

seboj, jima ročno nastavi IP ter tako omogoči deljenje virov. Natanko enemu izmed 

računalnikov mora omogočiti možnost neprekinjenega tiskanja. Izbrani računalnik zato 

poveže s tiskalnikom preko tiskalniškega kabla. Tiskanje je s tem posredno omogočeno tudi 

drugemu računalniku.  

Naloga Kolega na obisku, ki pripada istemu sklopu, zajema naslednje učne cilje: 

 Temeljni učni cilji: 1., 2., 4., 9., 11., 12., 13.,20., 21. 

  Višji učni cilji: 25., 33., 34. 

 Posebni učni cilji le za to nalogo: / 

6.4.5 Povezovanje lokalnega žičnega omrežja z zunanjim omrežjem 

Problemski sklop zajema 2 problema. Naloga »Ni panike za pavzerje« od uporabnika zahteva, 

da omogoči neodvisno skupno rabo tiskalnika preko tiskalniškega strežnika in povezavo z 

zunanjim omrežjem z uporabo usmerjevalnika in stikala. 

 Temeljni učni cilji: 1. - 5., 7. - 16., 18. - 21., 23. 

 Višji učni cilji: 24., 25., 26., 29., 30., 32., 33., 34. 

 Posebni učni cilji le za to nalogo: 8., 19. 
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Slika 15: Postavitev lokalnega žičnega omrežja in povezava z zunanjim omrežjem [73] 

Uporabnik v vsak računalnik vgradi mrežno kartico. V prostor namesti usmerjevalnik, stikalo 

in tiskalniški strežnik. Usmerjevalnik poveže z modemom preko mrežnega kabla. Z modema 

prepiše podatke za dostop do zunanjega omrežja WAN (IP, masko podomrežja, prehod, 

imenski DNS strežnik) in jih vnese v nastavitve usmerjevalnika. Usmerjevalniku določi še IP in 

masko podomrežja za lokalno omrežje LAN. Ker usmerjevalnik podpira DHCP strežnik in 

požarni zid, ju uporabnik lahko nastavi in se tako izogne ročni nastavitvi IPja in požarnega 

zidu na posameznem računalniku. Če uporabnik v požarnem zidu usmerjevalnika določi tudi 

vrata (ang. Port) za elektronsko pošto in splet, ki so odprta v odhodno in dohodno smer, se 

izogne ponovnim nastavitvam na posameznih računalnikih.  

Uporabnik z mrežnim kablom poveže stikalo z usmerjevalnikom, nato še tiskalniški strežnik s 

stikalom ali z usmerjevalnikom. Tiskalniškemu strežniku omogoči samodejno pridobivanje IP 

naslova. Stikalo ne omogoča nastavitev. Z mrežnimi kabli poveže vsak računalnik do ene 

izmed prostih UTP vtičnic bodisi v usmerjevalniku bodisi v stikalu. Mrežne kartice v 

računalnikih nastavi na samodejno pridobivanje IP naslova in tako omogoči neprekinjeno 

tiskanje, medsebojno povezanost in dostop do zunanjega omrežja. Delovanje elektronske 

pošte na računalnikih vzpostavi z vpisom informacij o poštnem strežniku, ki jih pridobi iz 

nastavitev modema.  

Naloga »Frka v bajti!«, ki pripada istemu sklopu, zajema naslednje učne cilje: 

 Temeljni učni cilji: 1. - 5., 9., 11. – 16., 18., 23.  

  Višji učni cilji: 24., 25., 29., 30., 32., 33., 34. 
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 Posebni učni cilji le za to nalogo: / 

6.4.6 Lokalno brezžično omrežje 

Problemski sklop zajema 2 problema. Naloga »Prijateljstvo ne pozna meja« od uporabnika 

zahteva, da omogoči skupno rabo virov preko brezžičnega omrežja. Povezava z zunanjim 

omrežjem ni mogoča. 

 Temeljni učni cilji: 1., 4., 5., 11., 12., 13., 18., 20. 

 Višji učni cilji: 25., 27., 33., 34. 

 Posebni učni cilji le za to nalogo: / 

 

Slika 16: Postavitev lokalnega brezžičnega omrežja [73] 

Uporabnik v vsak računalnik namesti brezžično mrežno kartico. S palete izbere brezžični 

usmerjevalnik in ga postavi v eno izmed sob. Usmerjevalniku ročno nastavi IP in masko za 

LAN omrežje. V nastavitvah usmerjevalnika vključi tudi delovanje DHCP strežnika in določi 

poljubno ime za brezžično omrežje. 

V nastavitvenem vmesniku brezžičnih mrežnih kartic izbere samodejno pridobivanje IP 

naslova. S seznama brezžičnih omrežij izbere ime, ki ga je določil v nastavitvah brezžičnega 

usmerjevalnika. Ti koraki zadostujejo za vzpostavitev delovanja lokalnega brezžičnega 

omrežja in skupne rabe virov.  

Če uporabnik želi deliti vire le z izbranim računalnikom in preprečiti dostop zunanjim 

uporabnikom, mora v usmerjevalniku vklopiti požarni zid. Ker požarni zid onemogoči deljenje 
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virov, uporabnik v požarnem zidu usmerjevalnika preko protokola NetBIOS odpre vrata v 

odhodno in dohodno smer in s tem vzpostavi prost prehod podatkov iz enega računalnika v 

drugega [75].  

Uporabnik lahko vklopi tudi dodatno varnostno funkcijo, ki je v resnici nepogrešljiv del 

brezžičnih omrežij. Brezžično omrežje deluje na osnovi radijskih valov, po katerih potujejo 

podatki med računalniki. Zaradi varnosti je potrebno v nastavitvah usmerjevalnika omogočiti 

kriptiranje signala in s tem preprečiti prestrezanje podatkov.  

Naloga »Pisarniške zdrahe«, ki pripada istemu sklopu, zajema naslednje učne cilje: 

 Temeljni učni cilji: 1., 4., 5., 9., 11., 12., 13., 18., 20. 

  Višji učni cilji: 25., 27., 33., 34. 

 Posebni učni cilji le za to nalogo: / 

6.4.7 Lokalno žično/brezžično omrežje in povezava z zunanjim omrežjem 

Problemski sklop zajema 2 problema. Naloga »Zmeda v šolski knjižnici« od uporabnika 

zahteva, da vzpostavi dve vrsti omrežij eno znotraj drugega, ki dostopata do zunanjega 

omrežja. Namizne računalnike poveže v žično omrežje, prenosne v brezžično omrežje. 

Brezžično omrežje je podomrežje lokalnega žičnega omrežja. Natanko eden izmed namiznih 

računalnikov mora imeti tudi možnost tiskanja.  

 Temeljni učni cilji: 1. – 5., 7., 9., 11. – 18., 20. – 23. 

 Višji učni cilji: 24., 25., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34. 

 Posebni učni cilji le za to nalogo: 17., 22., 31. 
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Slika 17: Lokalno (brez)žično omrežje in povezava z zunanjim omrežjem [73] 

Uporabnik v prenosna računalnika vgradi brezžični mrežni kartici, v namizne računalnike pa 

običajne mrežne kartice. S tiskalniškim kablom poveže računalnik in tiskalnik. V prostor 

postavi usmerjevalnik in ga z mrežnim kablom poveže do modema. Z modema prebere 

podatke in na podlagi prebranih informacij nastavi usmerjevalnik na samodejno pridobivanje 

IP naslova za zunanje WAN omrežje. V nastavitvah podomrežja LAN ročno vpiše IP naslov in 

masko podomrežja. Vključi tudi DHCP strežnik za avtomatsko dodeljevanje IP naslovov 

napravam v lokalnem podomrežju.  

Uporabnik v prostor namesti stikalo in ga z mrežnim kablom poveže do usmerjevalnika. Nato 

vsakega izmed namiznih računalnikov z UTP kabli poveže do stikala. Računalnikom nastavi 

ime poštnih strežnikov, ki jih prebere z modema. Vsem omogoči tudi samodejno 

pridobivanje IP naslova.  

V naslednjem koraku uporabnik namesti brezžični usmerjevalnik in ga z mrežnim kablom 

poveže do običajnega usmerjevalnika. Z uporabo brezžičnega usmerjevalnika zgradi novo 

podomrežje v obstoječem podomrežju, v katerega so povezani namizni računalniki in 

brezžični usmerjevalnik. V nastavitvah izbere samodejno pridobivanje IP naslova za WAN 

omrežje, ki pa je v resnici IP podomrežja. Uporabnik določi IP za podomrežje LAN, v katerega 

bodo povezani brezžični računalniki in vpiše poljubno ime za brezžično omrežje. Tudi tukaj 

omogoči delovanje DHCP strežnika. Zaradi varnosti izbere možnost kriptiranja signala. 

Ostane še nastavitev brezžičnih mrežnih kartic v prenosnikih. Uporabnik omogoči samodejno 

pridobivanje IP naslova, vpiše podatke o poštnih strežnikih, s seznama izbere ime 
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brezžičnega omrežja in omogoči kriptiranje signala. Žično in brezžično omrežje je tako 

vzpostavljeno. 

Naloga »Kaj imata skupnega youth hostel in internet?«, ki pripada istemu sklopu, zajema 

naslednje učne cilje: 

 Temeljni učni cilji: 1. – 5., 9. – 15., 18., 23. 

  Višji učni cilji: 24. – 30., 32., 33., 34. 

 Posebni učni cilji le za to nalogo: / 

6.5 PODROBNA PREDSTAVITEV NALOGE 

Didaktična aplikacija je bila zasnovana s temeljnim učnim ciljem – učenec razume pojem 

računalniškega omrežja in koncept delovanja LAN omrežja, ki je v poglavju 6.4.1 označen s 

številko 1 (v nadaljevanju so cilji poimenovani s cilj 2, cilj 3, …). 

V nadaljevanju je predstavljena naloga »Frka v bajti!«, ki pripada problemskemu sklopu 

Povezovanje lokalnega žičnega omrežja z zunanjim omrežjem. Namen podrobne analize je 

zapisati korake, ki so potrebni za usvojitev posameznega učnega cilja. Po tej predlogi lahko 

učitelj analizira tudi ostale naloge in za pouk uporabi le tisti del, ki zajema želene učne cilje. 

Ob inicializaciji naloge se izriše glavno okno aplikacije, nad njim pa se izpiše navodilo za 

reševanje, ki ostane vidno do inicializacije nove naloge. Velikost okna se ne spreminja. S tem 

je poskrbljeno za večjo preglednost reševanja naloge in dostopnost učnih ciljev. 
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Slika 18: Inicializacija [73] 

Da bi uporabnike-učence naučili temeljne učne cilje od 2 do 5 – kaj je UTP kabel, modem, 

žična/brezžična mrežna kartica, žični/brezžični mrežni usmerjevalnik in njegova dvojna 

funkcija – mora učenec s palete izbrati ustrezno komponento, jo namestiti v prostor ali 

napravo – cilj 12 – in jo v nadaljnjih korakih ustrezno nastaviti. 

 

Slika 19: Namestitev komponent v prostor - mrežna kartica in usmerjevalnik [73] 

Da bi uporabnik nadaljeval z nastavitvami, mora klikniti na omrežno komponento. Odpre se 

okno z več zavihki. Izgled pojavnega okna naj bi v uporabniku vzbudil asociacijo na resnične 
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primere konfiguracije komponent in reševanja težav, ki za povprečnega uporabnika 

največkrat potekajo preko pojavnih oken – cilj 34.  

Pojavna okna imajo dve funkciji: 

1. konfigurirati nameščene komponente, 

2. prikazati cilje in stanje omrežja ter nastavitvene lastnosti za posamezno komponento. 

 

Slika 20: Namestitev komponent - tiskalniški in mrežni kabel - ter izbira priključka preko 

pojavnega okna [73] 

Da bi učenec dosegel cilj 23 – na modem lahko priključi največ eno napravo, če od ponudnika 

pridobi le en IP naslov – lahko od modema do usmerjevalnika povleče največ en UTP kabel. 
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Slika 21: Prikaz informacij o stanju nameščenih komponent in omrežja [73] 

Da bi učenec dosegel cilj 9 – kaj označuje kratica IP – mora pri nastavitvenem oknu 

usmerjevalnika v zavihku WAN nastaviti dinamično oz. samodejno pridobitev IP naslova, v 

zavihku LAN pa mora IP naslov vpisati sam. Pri posameznih napravah pa lahko IP naslov 

bodisi določi sam bodisi nastavi samodejno pridobivanje, če je prej pri usmerjevalniku 

vključil DHCP strežnik. Cilj 10 – kaj je maska podomrežja – ni obvezno zajeti, saj aplikacija le-

to avtomatsko določi, če ni vpisana.  

Da bi učenec dosegel cilj 11 – kaj pomenijo kratice DNS, POP3, SMTP, DHCP, TCP/IP, NetBIOS 

– so te zapisane v posameznih zavihkih, kjer učenec določa nastavitve. Tako je v pojavnem 

oknu modema zapisano, da se kratici POP3 in SMTP pojavljata v zvezi s poštnim strežnikom, 

navedeni pa sta tudi imeni strežnikov. Za razumevanje kratice DHCP mora obkljukati 

potrditveno polje na usmerjevalniku – cilj 18, nato pa tudi vsaj na enem izmed priključenih 

računalnikov potrditi polje Samodejno pridobi IP naslov. Ob pregledu zavihka Stanje vidi, da 

so nekateri podatki določeni samodejno in tako utrdi koncept o delovanju DHCP strežnika. 

Podobno velja za kratico TCP/IP. Učenec vidi, da gre za nabor omrežnih nastavitev. Za globlje 

razumevanje prebere definicijo v uporabniškem priročniku, ki je pripomoček za reševanje. 

Da bi učenec dosegel cilj 13 – nastavlja se lahko le nekatere omrežne komponente – se ob 

kliku na komponento odpre pojavno okno ali z zavihki ali brez njih. Tako se učenec nauči, da 

modema, stikala in razdelilnika ne more dodatno nastavljati, saj delujejo na 1. in 2. sloju ISO 

OSI referenčnega modela oz. na povezovalnem sloju TCP/IP modela. 
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Slika 22: Nastavitev komponent in ikona kljukice ob pravilnem delovanju [73] 

Da bi učenec dosegel cilj 15 – požarni zid onemogoči komunikacijo in dostop do drugih 

naprav – mora potrditi polje Vključi požarni zid v zavihku Požarni zid na usmerjevalniku. Pri 

tem se spremenijo zapisi pod Doseženi in Nedoseženi cilji v zavihku Cilji na računalniku. 

Učencu sporočijo, da naprava ni dosegljiva in da so nekatere funkcije onemogočene (pošta, 

brskanje po internetu, izmenjava virov). 

Učenec mora pravilno nastaviti požarni zid – cilj 14, če želi doseči posamezne cilje za 

napravo. Da bi to dosegel, mora v zavihku Požarni zid na usmerjevalniku dodati vrata v 

odhodno smer za protokole SMTP, POP3, HTTP. Kadar vklopi požarni zid na vsaki posamezni 

napravi – cilj 29 – in ne le na usmerjevalniku, mora na vsaki napravi poleg ponovnega 

odpiranja vrat za omenjene protokole odpreti tudi vrata za protokol NetBIOS – cilj 30. 

Da bi učenec dosegel cilj 16 – zna nastaviti strežnik za elektronsko pošto – mora prepisati 

imeni poštnih strežnikov, ki sta zapisana v pojavnem oknu modema. Hkrati to sporoča, da 

gre za neodvisne podatke, pridobljene od ponudnika. 

Da bi učenec dosegel cilja 24 in 25 – pozna naslove javnih in zasebnih ter neveljavnih in 

rezerviranih IP številk – mora učenec sam določiti IP naslov za omrežje LAN na 

usmerjevalniku. V primeru vnosa neveljavnega ali rezerviranega IP naslova se odpre manjše 

opozorilno pojavno okno. V primeru vnosa javnega IP naslova se sprva ne zgodi nič. Ko pa 

učenec na usmerjevalnik priklopi ostale naprave in jim dodeli bodisi samodejno pridobivanje 
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IP naslova bodisi ročno, se v zavihku Stanje na vsaki napravi v rdeči barvi izpiše opozorilo o 

težavah z dostopom do nekaterih javnih naslovov. 

Da bi učenec dosegel cilj 32 – IP naslov se deli na omrežni del in naslov naprave, mejo določa 

maska podomrežja – mora ob ročnem vnašanju IP naslovov za omrežje LAN upoštevati 

ujemanje prvega dela številk pri vseh napravah, sicer sistem javi napako (IP naslov ni usklajen 

z naslovom drugih naprav v omrežju). Na enak način učenec ugotovi enoličnost maske 

podomrežja za LAN omrežje. 

 

Slika 23: Nepravilno nastavljena komponenta in ikona klicaja ob nedelovanju omrežja [73] 

Da bi učenec dosegel cilj 33 – poiskati vzrok težave v omrežju in jo odpraviti – so mu v 

pomoč sistemska opozorila. Če je komponenta ustrezno nastavljena, se na njej izriše ikona 

kvadratka s kljukico. Pri neustreznih nastavitvah ene komponente se na vsaki drugi napravi v 

omrežju, vključno s pravilno nastavljenimi, izriše ikona opozorilnega trikotnika s klicajem, ki 

opozarja na napako v delovanju omrežja. Prav tako se v zavihku Stanje izpiše seznam in 

opredelitev napak. Učencu sporočajo nedelovanje omrežja in nakazujejo smer rešitve. 
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Slika 24: Delujoče omrežje - uspešno rešena naloga [73] 

7 Didaktična aplikacija, resne igre in konstruktivizem 

7.1 UVRSTITEV DIDAKTIČNE APLIKACIJE MED IGRE 

Didaktično aplikacijo Postavi lokalno omrežje lahko uvrstimo med organizirane igre, saj 

vsebuje 6 ključnih strukturnih elementov (poglavje 2.1): 

1. Uporabnik razvršča in nastavlja komponente po vnaprej danih pravilih. Pravila si 

lahko prebere v priloženem priročniku, dodatno pa se kot informacija pojavijo v 

aplikaciji. 

2. Problemska orientiranost aplikacije je ključni element motivacije. Tloris prostora je 

preprost, enostaven, vendar barvno in vizualno privlačen, kar v uporabniku vzbuja 

pozitivno naravnanost v dani situaciji. Izpolnitev ciljev lahko uporabnik preverja s 

klikom na komponento oziroma s ponovnim branjem navodila naloge, ki je izpisano 

nad interaktivnim oknom aplikacije. 

3. Povratne informacije se pojavljajo sproti in jih uporabnik lahko prebere s klikom na 

komponento. Povratno informacijo dajejo tudi ikone, ki se pojavijo ob pravilno ali 

nepravilno nastavljeni komponenti. Končni izid je pravilna rešitev naloge oziroma 

delovanje omrežja. Ko uporabnik namesti in pravilno nastavi vse komponente, se 

zasliši glasba, hkrati pa se pojavi okno s pohvalnim obvestilom o končani nalogi. 

Druga vrsta povratnih informacij so zvoki, ki uporabniku povedo, ali je storil pravilno 
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oziroma napačno potezo, in sprememba barve na paleti komponent, ki uporabniku 

pove, ali je izbrana komponenta na voljo. Pomembna povratna informacija, ki daje 

uporabniku vedeti, da je na pravi poti, je »molk« aplikacije ob uporabnikovi potezi. 

Aplikacija nudi prilagoditev uporabnikovemu znanju s stopnjevanjem zahtevnosti 

nalog, kar je skladno s konstruktivistično teorijo o območju bližnjega razvoja pri 

posamezniku, po kateri je treba učencu posredovati naloge, ki zahtevnostno 

ustrezajo njegovim zmožnostim. Poln nabor komponent za namestitev v prostor je 

prisoten šele pri težje rešljivih problemih.  

4. Naloge so uporabniku v izziv, saj je odvisen od svojega znanja, sposobnosti 

opazovanja in predvidevanja. Za rešitev naloge mora velikokrat poiskati dodatne vire 

o računalniških omrežjih. Naloge so zasnovane tako, da preprečujejo rešitev z 

ugibanjem, s tem pa neizbežno uporabnika bolj vpletejo v zgodbo. 

5. Interakcija poteka med uporabnikom in računalnikom. 

6. Vsak problem v aplikaciji je predstavljen z zgodbo iz resničnega življenja. Zgodba je 

prilagojena jeziku in starosti ciljnih uporabnikov – študentom in dijakom. Problemi se 

odvijajo bodisi doma ali v soseščini bodisi v knjižnici, študentskem domu, idr. 

7.2 DIDAKTIČNA APLIKACIJA KOT ZVRST IGRE 

Po opredelitvi zvrsti iger v poglavju 2.5 sodi aplikacija v razred simulacij. 

Didaktična aplikacija posnema značilnosti in delovanje resničnih računalniških omrežij. Kljub 

podobnosti z realnimi omrežji aplikacija uporabnika uči predvsem temeljnih konceptov 

računalniških omrežij – kaj je lokalno računalniško omrežje. Omogoča prosto manipulacijo z 

objekti, ki imajo enako funkcijo in lastnosti kot resnični objekti. Uporabnikom ponudi orodja 

za opazovanje in vajo: računalniške komponente, računalniki, pohištvo … Uporabnik lahko 

analizira obstoječe, vmesno in končno stanje in tako predvidi obnašanje komponent in 

omrežja v različnih situacijah. 

Podobnost delovanja aplikacije resničnim računalniškim omrežjem je poglobljena. Za 

delovanje omrežja tako kot v realnosti zadošča izpolnitev minimalnih zahtev, medtem ko 

sistem nudi kompleksnejše nastavitve. Tak primer je varovanje omrežja. Vklop požarnega 

zidu na usmerjevalniku je zadosten pogoj za izpolnitev zahteve po varnem pretoku podatkov 
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in informacij v omrežju. Vendar pa aplikacija za rešitev tega problema omogoča nastavitve 

požarnega zidu tudi na vsakem posameznem računalniku. Aplikacija z ustvarjanjem 

virtualnega okolja, ki posnema realno postavljanje omrežij, uporabnika spodbuja k 

raziskovanju, saj ni obremenjen z morebitnimi poškodbami naprav. 

7.3 DIDAKTIČNA APLIKACIJA KOT IZOBRAŽEVALNA RESNA IGRA 

Aplikacijo lahko opredelimo kot izobraževalno resno igro, saj je njen osnovni cilj 

izobraževanje. Didaktična aplikacija skozi igro razlaga in prikazuje delovanje resničnih 

računalniških omrežij. Uporabniku približa problematiko računalniških omrežij na zabaven, 

kratkočasen, praktičen in spodbuden način. 

Zgradba didaktične aplikacije ustreza merilom zgradbe resnih iger iz poglavja 2.3.1. Upošteva 

teoretična načela o procesu učenja in poučevanja:  

 pedagogika - konstruktivistična načela (vsak sam gradi svoje znanje; vsebinska 

zasnova nalog podpira območje bližnjega razvoja; povratne informacije, sporočila in 

uporabniški vodnik nudijo učno oporo; kompleksno učno okolje spodbuja višje 

miselne procese); 

 percepcija (objekti v aplikaciji so dobro vidni, barvno usklajeni, odvečnih elementov 

ni, besedilni elementi so podani zgolj takrat, ko slikovna predstavitev ne zadošča, 

enostavni zvočni elementi; spletna stran didaktične aplikacije je preprosta, 

pomirjujočih barv, z učinkovito in logično navigacijo ter brez odvečnih grafičnih 

elementov); 

 čustva (preprosti in jasni vizualni elementi razbremenijo uporabnikov kognitivni 

aparat; kompleksne in spodbudne naloge vzbujajo pozitivno naravnanost). 

Vsebina didaktične aplikacije je v kar največji meri usmerjena v specifično področje 

računalništva. Vsebuje teoretična in praktična načela zgradbe računalniških omrežij.  

Aplikacija je zasnovana kot dvodimenzionalna simulacija, ki plastično predstavi delovanje 

računalniških omrežij. Je enostavno problemsko razširljiva, saj je vsak problem vsebinsko, 

grafično in zvokovno neodvisen. Napisana je v programskem jeziku Java. Razvoj iger v tem 

okolju je sicer kompleksen in drag, vendar omogoča sočasno nalaganje virov z enega mesta 
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(zip datoteke na strežniku) na uporabnikov računalnik in nemoteno izvajanje po zagonu 

programa.  

7.4 ELEMENTI KONSTRUKTIVIZMA V DIDAKTIČNI APLIKACIJI 

Kot temeljni gradniki so v aplikacijo vključeni elementi iz sodobnih učnih – kognitivnih in 

konstruktivističnih – teorij (glej poglavje 4.1): 

 jasni učni cilji: 

o zapisani so v besedilu naloge in v pojavnem oknu znotraj aplikacije; 

o učenec ve, da se z uporabo aplikacije uči o računalniških omrežjih; 

o učenec ve, da mu aplikacija omogoča teoretično znanje uporabiti v praksi; 

o učenec ima priložnost naučeno uporabiti v simulaciji resničnega okolja; 

 nazoren prikaz: 

o realističen izgled tlorisov, objektov in računalniških komponent; 

 širok nabor izkušenj, utrjevanja znanja in praktičnih možnosti, v katerih se učenec 

počuti domače in izzvanega: 

o zajete so različne resnične situacije – domače okolje, študentski dom, pisarna, 

knjižnica, hostel za mlade; 

o vključeni so različni resnični elementi in njihove lastnosti – mize, stoli, zidovi, 

rože, postelje, knjige, računalniška oprema; 

o ponavljanje naloge-lekcije, dokler ne pride do rešitve – možnost za »širjenje 

obzorja«, utrjevanje znanja, razvijanja vztrajnosti; 

 spremljanje učnega napredka in usmeritev k nadaljnjim ciljem: 

o aplikacija beleži rešene naloge in učencu ponudi naslednjo zaporedno nalogo; 

o aplikacija beleži vsako akcijo učenca znotraj naloge tako dolgo, dokler ta ne 

naredi zadnjega še potrebnega koraka za rešitev; 

o učenec lahko preko pojavnih oken (ob kliku na komponento) pa tudi iz samega 

aplikacijskega okna odčita dosežene in nedosežene cilje ter stanje celotnega 

omrežja; 

o ob vsaki akciji učenca se pojavi povratna informacija – bodisi zapis v pojavnem 

oknu, zapis v sporočilni vrstici bodisi pojav opozorilnih ikon na površini in drugih 

vidnih sprememb; 
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o napredovati je mogoče le z rešitvijo naloge, te pa zajemajo temeljne učne cilje ali 

pa tudi višje, ki zahtevajo poglobljeno razumevanje snovi; nekatere naloge so 

rešljive na več načinov; 

o didaktična aplikacija preko nelinearnega reševanja posamezne naloge in preko 

večjega nabora rešitev za en sam problem spodbuja raziskovalno naravnanost 

učencev in sproža vprašanji Zakaj? in Kako?; 

Didaktična aplikacija ustreza tudi mnogim kriterijem konstruktivistično usmerjenega učenja 

in poučevanja, ki so opredeljeni v poglavju 3.2.1: 

 Nudi kompleksno, izzivalno učno okolje z izvirnimi nalogami 

o Vsaka naloga je sestavljena celota, ki preko uporabnikove akcije razgrinja svojo 

kompleksno zgradbo. Za dosego cilja, tj. rešitve ene izmed nalog, mora uporabnik 

pravilno rešiti več podnalog, ki so strukturno urejene horizontalno ali pa 

hierarhično oz. vertikalno. Reševanje posamezne naloge ne poteka linearno.  

o Kompleksnost nalog se stopnjuje tudi z več možnimi rešitvami. Tak primer je 

zavarovanje omrežja bodisi preko vklopa požarnega zidu na usmerjevalniku 

bodisi na posameznem računalniku. Možna pa je tudi tretja rešitev, ki je 

kombinacija prvih dveh.  

o Vsaka posamezna naloga je zasnovana tako, da vzpodbudi uporabnikovo 

zanimanje in ga v nadaljevanju tudi ohranja. To je uresničeno z grafičnim 

izgledom, z uporabo konkretnih življenjskih primerov, s postopnim sestavljanjem 

delnih rešitev v glavno rešitev ter izvzemom časovne komponente kot merila 

uspešnosti. 

 Raznovrstna predstavitev vsebine 

o Tema didaktične aplikacije je predstavljena z desetimi različnimi nalogami, 

katerih glavni cilj je postaviti lokalno omrežje z varnim dostopom do interneta in 

deljenjem virov. Vsebina nalog je kljub temu predstavljena raznovrstno, saj se 

vsaka nanaša na konkretne izkušnje življenja mladih (življenje v študentskem 

domu; en tiskalnik, a več računalnikov; brezžična povezava v knjižnici, ipd.).  

o Vsak primer vključuje tudi prehajanje od podrobnosti (nastavitev požarnega zidu, 

odpiranje vrat, barva kablov, namestitev usmerjevalnika na poljubno mesto) do 
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celote (vsi računalniki so povezani s kabli, izpolnjeni vsi cilji pri posameznem 

računalniku, delovanje omrežja, ipd.). 

 K učencu usmerjen pouk 

o Ta kriterij potrjuje podobnost aplikacije z igro. Naloge v celoti rešuje vsak učenec 

sam. 

o Učenec je odgovoren za odpravo težave, ki jo predstavlja naloga. V pomoč mu je 

teorija o omrežjih iz priročnika, ki je podlaga za učenje in razumevanje 

vsebovanih konceptov. 

8 Umestitev didaktične aplikacije v učni proces 

Didaktična aplikacija Postavi lokalno omrežje se lahko izvaja na različnih stopnjah obravnave 

učne teme o računalniških omrežjih. Terminska umestitev je odvisna predvsem od odločitve 

in presoje učitelja. Navedene so tri glavne možnosti, učitelj pa lahko aplikacijo pokaže tudi 

pri predstavitvi predmeta Informatika, ipd. 

8.1 PRED OBRAVNAVO NOVE SNOVI 

Učitelj registrira učence, na kratko predstavi značilnosti didaktične aplikacije in jim pokaže, 

kako si lahko pomagajo s priročnikom, kjer so zapisana glavna vsebinska in tehnična 

vprašanja o reševanju nalog. Učenci lahko naloge rešujejo bodisi pri pouku bodisi doma. 

Uporaba didaktične aplikacije spodbuja samostojno delo kot pripravo na obravnavo nove 

snovi. Učenci dobijo vpogled v razsežnost, problematiko in življenjskost učne snovi. 

Izpostavljeni so miselnim konfliktom in izzivom, ki se jih zavedajo in jih skušajo rešiti s 

pomočjo priročnika za delo, sekundarnimi viri in s postavljanjem vprašanj sošolcem, 

prijateljem in tudi učitelju ob sledeči obravnavi snovi. 

8.2 MED OBRAVNAVO NOVE SNOVI 

Didaktična aplikacija se kot demonstracijsko orodje uporablja med obravnavo učne snovi. 

Učitelj najprej razloži osnovne pojme in koncepte, takoj za tem pa demonstrira njihovo 

praktično uporabo. Pri tem lahko vzporedno uporablja didaktično aplikacijo in računalnik. 
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Primer: učitelj preko aplikacije pokaže uporabo konceptov računalniških omrežij neodvisno 

od platforme, zatem pa na računalniku dejanski potek nastavitvenih korakov, ki so odvisni od 

operacijskega sistema, programov, omrežja in drugih računalniških komponent. 

8.3 UTRJEVANJE IN PONAVLJANJE 

Tako kot pred obravnavo snovi, se tudi v tem primeru didaktična aplikacija uporablja kot 

pripomoček za samostojno delo. Namen je utrditi in poglobiti razumevanje o delovanju 

računalniških omrežij ter sprevideti neustrezno oblikovane miselne koncepte in jih 

preoblikovati.  

Učitelj vnaprej registrira učence. Pri uri namesto običajnega utrjevanja znanja na kratko 

predstavi didaktično aplikacijo. V pomoč za reševanje jim navede priročnik, kjer so zapisana 

glavna vsebinska in tehnična vprašanja o nalogah. Učenci naloge rešujejo pri pouku in doma. 

9 Nadgradnja didaktične aplikacije 

V želji po morebitnih nadgradnjah didaktične aplikacije je poleg teorij o učenju in 

tehnološkemu napredku potrebno upoštevati tudi splošne zahteve in pričakovanja, ki jih ima 

današnji uporabnik.  

Trenutno je v ospredju koncept splet 2.0 (ang. Web 2.0), ki označuje nov način uporabe 

interneta, nove oblike spletnih aplikacij in revolucijo na področju udejstvovanja posameznika 

na spletu. 

9.1 SPLET 2.0 

Splet 2.0 je morda najlažje opredeliti po značilnostih njegovih storitev [77]: 

 uporabniško orientiran dizajn, kjer je na prvem mestu enostavnost in prilagoditev 

izgleda po volji končnega uporabnika; 

 soustvarjanje, kar pomeni, da prispevek vsakega uporabnika doprinese k 

relevantnosti spletnih vsebin (npr. medijske informacije); 

 sodelovanje pri oblikovanju spletnih tem (npr. Wikipedija); 
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 internet kot platforma, kjer aplikacije delujejo neodvisno od operacijskega sistema in 

nameščenih programov; 

 decentralizacija, po kateri ni več t. i. administratorja, ki bi nadzoroval dogajanje, pač 

pa to dela vsak uporabnik sam (npr. objavljanje oglasov na svoji spletni strani); 

 dinamične vsebine (npr. blogi, wikiji, komentarji); 

 delo v oblaku, kjer uporabniška programska oprema deluje kot spletna storitev (npr. 

Google Docs); 

 bogata uporabniška izkušnja (ang. rich user experience), ki je omogočena predvsem z 

enostavnimi uporabniškimi grafičnimi vmesniki temelječih na tehnologijah AJAX, 

JavaScript, CSS, XHTML (npr. Gmail, GDocs, Flickr, Facebook [78]). 

Splet 2.0 je uporabnika postavil v središče dogajanja na internetu. Pri novem načinu uporabe 

interneta se je zgodil fenomen, ki temelji na teoriji »dolgega repa« (ang. long tail). Po tej 

teoriji je več milijonov nepomembnih spletnih mest, ki jih obiskuje večje število uporabnikov, 

kot je pomembnih spletnih mest, ki bi jih obiskovalo na milijone uporabnikov [76]. To je 

pomembno s stališča koristi za posameznika. Učinek omrežja je namreč zaradi interakcije 

med posamezniki pomemben vir dobička (oglaševanje) [78]. 

9.2  NAČRT NADGRADNJE 

Teoretična nadgradnja didaktične aplikacije Postavi lokalno omrežje je načrtovana z ozirom 

na koncepte in značilnosti spleta 2.0. Pri tem so upoštevane omejitve, ki jih zarisuje sedanja 

programska realizacija didaktične aplikacije (programski jezik Java). 

Nadgradnja je načrtovana v 2 smereh: 

1. Nove funkcije na spletni strani didaktične aplikacije. 

2. Spletni grafični urejevalnik za izdelavo nalog. 

V nadaljevanju so novosti opisane kot že uresničene.  

9.2.1 Nove funkcije na spletni strani didaktične aplikacije 

Spletna stran, ki vsebuje didaktično aplikacijo, je nadgrajena z novimi spletnimi zavihki, 

interaktivnimi gumbi za socialno mreženje in pogovornim oknom za meduporabniško 

komunikacijo. 
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POGOVORNO OKNO 

Ob inicializaciji posamezne naloge se poleg aplikacijskega okna prikaže stransko pogovorno 

okno z dvema razdelkoma. Razdelek Uporabniki vsebuje informacije o uporabnikih, razdelek 

Pogovor pa omogoča interakcijo z drugimi uporabniki te naloge. Razdelka sta sestavna dela 

spletne strani in ne javanskega programa, ki izriše aplikacijsko okno. Grafični izgled razdelkov 

je kar v največji meri enak izgledu aplikacijskega okna, tako da je uporabnikova pozornost še 

vedno usmerjena v reševanje naloge. 

 

Slika 25: Razdelka Uporabniki in Pogovor ob aplikacijskem oknu 

Uporabniki: V razdelku uporabnikov je na vrhu izpisano število vseh reševalcev te naloge. 

Pod njim je seznam vseh vzdevkov (ang. nickname) uporabnikov, ki so že reševali to nalogo, 

in njihov čas reševanja. Z zeleno barvo so obarvani aktivni uporabniki, torej tisti, ki trenutno 

rešujejo nalogo, z rdečo pa uporabniki, ki so do naloge že dostopali, vendar je trenutno ne 

rešujejo. 

Pogovor: Ob kliku na poljubni vzdevek se aktivira pogovorni razdelek. Uporabnik zapiše svoje 

sporočilo, mnenje, vprašanje in ga posreduje drugemu uporabniku. Odgovor se izpiše v istem 

razdelku pod zastavljenim vprašanjem. Uporabnik lahko izklopi pogovorni razdelek, ki se 

posivi, sporočila pa si vedno lahko ogleda v osebni pošti, ki je dostopna preko dodanega 

zavihka pošta na spletni strani. Sporočila niso v obliki elektronske pošte, temveč so zapisana 

v TXT datoteki. 
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SOCIALNO MREŽENJE PREKO INTERAKTIVNIH GUMBOV 

Druga novost na spletni strani aplikacije so interaktivni gumbi za pošiljanje informacij o 

nalogi (Všeč mi je, Ni mi všeč, Tweet, Facebook, Pošlji sporočilo, ipd.). Njihova funkcija je 

nuditi okolje za socialno interakcijo, ki je nepogrešljiv del internetnega sveta. Gumbi se 

nahajajo pod aplikacijskim oknom naloge. Interaktivni gumbi so vsebovani tudi na strani 

zavihka peskovnik in gradbišče. Ikone gumbov so standardne oblike, ki so uporabljene v 

spletu. 

 

Slika 26: Dodani interaktivni gumbi pod aplikacijskim oknom [80] 

Kot dodatek se ob inicializaciji naloge samodejno predvaja glasba, ki spodbuja miselne 

procese in učenje. Glasbo je mogoče izklopiti in vklopiti s pritiskom na gumb, ki se nahaja 

pod razdelkom Pogovor. Pod zavihkom nastavitve je zvok mogoče vklopiti in izklopiti za vse 

naloge. 

ZAVIHKI 

Nadgradnjo sestavljajo tudi novi zavihki na spletni strani didaktične aplikacije (gradbišče, 

peskovnik, pošta). Zavihka gradbišče in peskovnik sta načrtovana zaradi potrebe grafičnega 

urejevalnika, zato je njuna vloga pojasnjena v naslednji točki. Zavihek pošta vsebuje vsa 

prejeta in poslana sporočila. 

9.2.2 Spletni grafični urejevalnik za izdelavo nalog 

V obstoječi didaktični aplikaciji se nova naloga naloži na spletni strežnik kot ZIP datoteka. Še 

prej je potrebno pripraviti problemski modul oz. sklop datotek, ki vsebujejo ves potrebni 

material za delovanje naloge (XML datoteko z vsemi informacijami o nalogi, TXT datoteko z 

navodilom naloge, oblikovanje slikovnih elementov s končnico GIF, oblikovanje zvočnih WAV 

datotek). Nove naloge lahko naloži le administrator. 

V nadgrajeni didaktični aplikaciji lahko vsak registriran uporabnik sestavi svojo nalogo in jo 

naloži na spletni strežnik. Izdelava naloge poteka preko spletnega grafičnega urejevalnika (v 

nadaljevanju GUI) oz. javanskega programa, kjer ni potrebno dodatno znanje o 
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programiranju. Nadgradnja tako sledi trendom Spleta 2.0, kjer so aplikacije v kar največji 

meri prilagojene (ne)znanju uporabnika – uporaba GUI – in kjer je ta v središču dogajanja. 

Zajete so tudi konstruktivistične predpostavke o procesu izgradnje znanja. Prav uporaba GUI 

omogoča in spodbuja kreativnost, odgovornost, samostojnost in samoiniciativnost 

posameznika.  

GUI je platformno neodvisen spletni program, napisan v programskem jeziku Java. Zažene se 

ob kliku na nov spletni zavihek gradbišče, ki je dostopen le registriranim uporabnikom. S 

programom je mogoče ustvariti ZIP datoteko, ki vsebuje novo nalogo. 

 

Slika 27: Dvodelno okno grafičnega urejevalnika 

GUI je razdeljen na območje galerije in območje površine. 

GALERIJA 

Galerija vsebuje tri osnovne in nepremakljive mape: Zid, Računalnik in Komponenta. Mape 

se v resnici nahajajo na spletnem strežniku, s katerim se poveže javanski program. Vsaka 

mapa vsebuje vsaj dva nepremakljiva grafična elementa oz. dve slikovni datoteki. Uporabnik 

lahko v posamezno mapo doda svoje slike.  

Mapa Zid vsebuje slike zidov v obliki raznobarvnih pravokotnikov. Mapa Računalnik vsebuje 

slike namiznih in prenosnih računalnikov. Mapa Komponenta vsebuje slike vseh ostalih 

omrežnih komponent. Vse nepremakljive slikovne datoteke so enake kot v obstoječi 

didaktični aplikaciji. Slike pohištva in drugih okrasnih predmetov niso vsebovane. 
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Uporabnik lahko v galeriji ustvari svoje mape preko gumba Nova mapa (npr. mapa Pohištvo). 

Če z desnim miškinim gumbom klikne na ustvarjeno mapo, se odpre pojavno okno, kjer jo je 

mogoče preimenovati ali izbrisati. 

POVRŠINA 

Površina določa tloris prostora, ki ga uporabnik poljubno opremi. Vse omrežne komponente 

mora med seboj povezati, tako da je končni izgled prostora enak izgledu rešene naloge. 

Polno opremljen in povezan prostor namreč določa navodila, izgled in cilje nove naloge. 

Postavitev grafičnih elementov: Uporabnik povleče slike iz galerije na površino, kjer jih 

poljubno poveča in pomanjša in razporeja po površini. Tako lahko npr. iz galerije povleče zid 

in ga postavi na površino. Tu ga ustrezno preoblikuje in prestavi. Javanski program na podlagi 

dimenzije slike samodejno izračuna njene koordinate, ki so potrebne za pravilno delovanje 

aplikacije.  

Opredelitev ciljev: Pri vsaki nameščeni omrežni komponenti je potrebno izbrati tudi njene 

lastnosti in delovanje. Ko uporabnik postavi komponento na površino, z desnim miškinim 

gumbom klikne nanjo. Odpre se pojavno okno s seznamom omrežnih komponent in njihovih 

ciljev. Cilji so sprva onemogočeni. Ko uporabnik izbere vrsto komponente, se aktivirajo 

potrditvena okenca pripadajočih ciljev. Uporabnik obkljuka želene cilje. Tako za komponento 

modem obkljuka npr. statično dodeljevanje IP in vpiše potrebne podatke – IP, maska 

podomrežja, DNS1, DNS2. Obkljuka tudi cilj poštni strežnik in vnese ime strežnikov POP3 in 

SMTP. Mrežne kartice ni potrebno posebej nameščati in nastavljati, saj se cilji nastavijo že na 

računalniku. Nameščene omrežne komponente ob inicializaciji aplikacijskega okna niso 

vidne. Izbrano mesto se le posivi ob preletu miške – enako kot pri obstoječih nalogah. 

Oblikovanje palete komponent: Paleto komponent oblikuje program na podlagi števila in 

zvrsti nameščenih omrežnih komponent na površini.  

Navodilo naloge: Ob kliku na gumb Besedilo se odpre pojavno okno, kamor uporabnik zapiše 

navodilo za reševanje naloge. Ko konča, klikne gumb Končaj.  

Shrani in Izvozi: Ko uporabnik namesti slike, vpiše navodilo in izbere cilje, lahko svoje delo 

bodisi shrani bodisi izvozi kot ZIP datoteko. Če izbere gumb SHRANI, se oblikuje posebna 

vrsta datoteke, ki hrani informacije o urejanju in omogoča spremembe. Ob izvozu datoteke 
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se program poveže s spletnim strežnikom in shrani oblikovano ZIP datoteko v uporabnikovo 

mapo.  

Distribucija nove naloge: Uporabnik preko zavihka nastavitve dostopa do nove naloge. Tam 

je poleg dostopa do osebnega gesla tudi seznam vseh njegovih nalog. Ob vsaki nalogi je 

potrditveno okence. Ob potrditvi lahko uporabnik pritisne enega izmed treh gumbov, ki se 

nahajajo na vrhu seznama. Za deljenje naloge z drugimi uporabniki pritisne gumb OBJAVI. Če 

ne želi, da drugi rešujejo nalogo, pritisne gumb SKRIJ. Za izbris naloge pritisne gumb IZBRIŠI. 

Na začetku do naloge dostopa le avtor. Po objavi naloge je preko zavihka peskovnik dostopna 

vsem uporabnikom. 

Peskovnik: Zavihek peskovnik je dostopen vsem uporabnikom spletne strani, pod njim pa so 

vse naloge, ki jih avtorji objavijo. Naloge je možno razvrstiti po priljubljenosti, po avtorju ali 

po datumu nastanka. 

 

Slika 28: Seznam objavljenih nalog različnih avtorjev 

Poleg imena naloge je zapisan avtor in datum nastanka ter ocena priljubljenosti. Pri vsaki 

nalogi ima uporabnik možnost izraziti svoje zadovoljstvo s klikom na ikono Všeč mi je ali Ni 

mi všeč. Na podlagi števila klikov na posamezno ikono se izračuna splošna ocena 

priljubljenosti. Uporabnik lahko napiše javno ali privatno sporočilo avtorju naloge, ki ga ta 

prebere pod zavihkom pošta. S klikom na ikono lupe se odpre pojavno okno z vsemi javno 

objavljenimi komentarji. 

9.3 SKLEP NADGRADNJE 

Za načrtovanje in programiranje obstoječe didaktične aplikacije je bilo potrebnih 12 ČM 

(človek-mesecev), za nadgradnjo po zgornjih načrtih bi potrebovali še približno 8 – 12 ČM. 



Kotar, B. (2012). Resne igre. Diplomsko delo. Ljubljana: PeF 

 

71 
 

10 Zaključek 

Ko sem prvič slišala za resne igre, sem podvomila o njihovi koristnosti. Ob prebiranju 

literature, testiranju različnih primerov resnih iger in raziskovanju tega področja sem odkrila, 

da so resne igre odlično učno orodje in hkrati možnost za preseganje stereotipov o 

računalniških igrah. 

Predstavniki kognitivnih in konstruktivističnih teorij znanja, ki sem jih navedla v diplomskem 

delu, opredeljujejo učenca kot osrednjega graditelja in oblikovalca znanja. Tudi učitelji in 

pedagoški strokovnjaki vedo, da je aktivnost učenca bistveni del učnega procesa. Dejstvo je, 

da današnja generacija učencev odrašča z internetom, računalniškimi igrami in mobilnimi 

napravami, zato so tudi njihovi možgani zmožni obdelovati večjo količino informacij 

naenkrat. Predvsem gre za drugačen način zbiranja informacij, ki pogosto poteka preko 

samostojne aktivnosti brez posrednikov. Otrok največkrat sam sedi za računalnikom in brska 

po internetu ali sodeluje v spletnih družabnih aktivnostih ali igra različne igre. Prepričana 

sem, da lahko uporaba izobraževalnih resnih iger pri pouku pomaga premostiti razdaljo med 

načinom razmišljanja učencev in načinom razmišljanja učiteljev, prav tako lahko pripomore 

učiteljem pri spoznavanju in sprejemanju konceptov in zahtev digitalne dobe. Pozitivne 

izkušnje uporabe resnih iger v vojski, v podjetništvu in na drugih področjih so spodbudile 

razvoj izobraževalnih resnih iger. Danes že lahko rečemo, da resne igre v šolsko polje 

prinašajo živahen in produktiven način poučevanja in učenja. V njih se namreč prepletata dva 

navidez nezdružljiva svetova: tradicionalni šolski prostor in digitalni svet zabave. 

Didaktična aplikacija, ki sem jo analizirala v diplomskem delu, je konkreten primer, kako 

lahko preko igre zanimivo predstavimo učno vsebino in omogočimo učencem poglobljeno 

aktivnost ter samostojno delo. Poglavja, kjer sem opisala potek načrtovanja izobraževalnih 

resnih iger, različne zvrsti iger glede na tip učenja, potrebne pogoje za vpeljavo v pouk ter 

primer priprave na učno uro, so lahko v pomoč učiteljem in drugim pedagoškim delavcem pri 

odločitvi za njihovo uporabo. 

Izobraževalne resne igre vidim v prvi vrsti kot priložnost za šolo danes in v prihodnosti, ki želi 

svojim učencem omogočiti gradnjo znanja z razumevanjem in izkustvom ter obenem skrbeti 

za njihov osebnostni razvoj z uporabo digitalnega jezika, ki ga razumejo in uporabljajo. 
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Priprava na učno uro - utrjevanje znanja 

Potek učne ure 

Uvod in motivacija 4´ 

Predstavitev aplikacije in priročnika 8´ 

Reševanje nalog 20´ 

Predah 1´ 

Pregled in analiza reševanja 11´ 

Odklop 1´ 

 

Predmet: INFORMATIKA 

Učna vsebina: RAČUNALNIŠKA OMREŽJA 

Učna enota: UTRJEVANJE 

Učni cilji:  

1. Učenec utrdi in poglobi razumevanje pojmov in konceptov računalniških omrežij. 

2. Učenec zna uporabiti svoje znanje v življenjskih situacijah. 

3. Učenec ve, da je cilj didaktične aplikacije praktična uporaba teoretičnega znanja o 

računalniških omrežjih. 

4. Učenec zna uporabljati didaktično aplikacijo in priročnik. 

Učni pristop: 

 vedenjski 

 kognitivni 

 konstruktivističen 

 interakcijski 

 drugo 

Učne metode: 

 razlaga 

 vodeni razgovor 

 pojasnjevanje 

 praktično delo 

 raziskovanje  

 risanje in konstruiranje 

 drugo 

Učne oblike: 

 frontalna 

 skupinska 

 tandem 

 individualna 

 sodelovalno učenje 

 drugo 

Učni pripomočki: 

 računalnik 

 učbenik 

 projektor 

 delovni ali učni listi 

 

 modeli 

 magneti 

 drugo 

Viri: 

 D. Šoberl, S. Jereb, J. Flis, B. Kotar, Postavitev lokalnega omrežja, didaktična 

aplikacija, 2007 

 D. Šoberl, S. Jereb, J. Flis, B. Kotar, PLO: Kratek priročnik ali kako rešiti nalogo in 

ostati brez glavobola, 2007  

NOVI POJMI: navedeni tisti, ki niso bili obravnavani pri učni snovi, a se pojavljajo v aplikaciji 
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RAZDELAVA UČNE URE 

  Dejavnost učiteljice Dejavnost učencev 
V

ži
g 

+ 
m

o
ti

va
ci

ja
 

Vstopim v razred. Ko se učenci umirijo, jih 

pozdravim in predlagam, da sedejo. 

Učenci vstanejo, pozdravijo in sedejo. 

Učence vprašam, če jih morda zanimajo 

računalniške igre. 

Navdušeno pritrjujejo in naštejejo, 

katere se jim zdijo najboljše. 

Povem, da bomo torej današnjo uro 

izpeljali malo drugače. Namesto 

običajnega utrjevanja znanja s 

spraševanjem, vajami in razlaganjem bodo 

igrali igro. 

Učenci se veselijo. 

C
ilj

 3
, 4

 Odprem spletno stran didaktične aplikacije 

in na kratko pojasnim njen nastanek.  

Učenci sledijo predstavitvi. 

Učencem povem, da je namen aplikacije 

ponuditi možnost uporabe naučenega 

znanja o računalniških omrežjih v 

konkretnih življenjskih situacijah.  

 

 

Pojasnim, da si lahko več o nastanku same 

aplikacije preberejo pod zavihkom o 

projektu.  

Učenci sledijo navodilom in odprejo 

spletno stran aplikacije v dveh zavihkih 

brskalnika.  

Spletno stran aplikacije še enkrat odprem 

v novem oknu, nato pa pod zavihkom 

navodila odprem navodila za reševanje oz. 

priročnik. 

V enem izmed zavihkov odprejo 

priročnik. 

 Učenec prebere ključna vprašanja iz 

kazala priročnika (npr. ZAKAJ NAJ SPLOH 

REŠUJEM NALOGE?). 

 Učenci v tišini vsak zase preletijo 

priročnik. 

Učencem povem njihova uporabniška 

imena in gesla, ki ustrezajo kar njihovemu 

imenu in priimku z malimi začetnicami, 

brez šumnikov.  

Učenci prestavijo pogled na prvi zavihek 

in se vpišejo s svojim uporabniškim 

imenom in geslom.  
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 Dejavnost učiteljice Dejavnost učencev 
C

ilj
 3

, 4
 Pojasnim, da lahko v zavihku nastavitve 

spremenijo svoje geslo. 

Učenci spremenijo vstopno geslo. 

Odprejo naj zavihek rezultati. Učenci si pod zavihkom rezultati ogledajo 

teme sklopov in število pripadajočih 

nalog. 

Učence opozorim, da si lahko na tej strani 

ogledajo svoje rezultate. 

 

Učencem povem, da bodo sedaj približno 

20 minut samostojno reševali naloge in da 

te niso časovno omejene. Pri reševanju si 

lahko pomagajo s priročnikom ali drugimi 

viri. 

Učenci odprejo zavihek naloge, kjer se 

odpre aplikacijsko okno prvega problema 

iz prvega sklopa. 

C
ilj

i 1
, 2

, 4
 Spremljam delo učencev in jim nudim 

tehnično pomoč. 

Učenci rešujejo naloge. 

Predah – konec reševanja 

C
ilj

i 1
, 2

, 3
, 4

 Pogledam, koliko nalog so učenci rešili, 

nato jih vprašam, kako jim je šlo.  

Učenci prosto izražajo svoje vtise. 

Na tablo projiciram vprašanja, s katerimi 

učenci na kratko opravijo analizo 

reševanja nalog. 

 

a. Na list opiši en konkreten primer, kako 

si s pomočjo igre poglobil razumevanje 

koncepta, pojma,… iz računalniških 

omrežij. Kako bi s svojimi besedami ta 

koncept, pojem… razložil svojemu 

sošolcu? Kako bi s svojimi besedami 

predstavil namen igre prijatelju? 

b. Napiši na list en konkreten primer, 

situacijo, koncept, pojem, vprašanje iz 

računalniških omrežij, s katerim si se 

srečal, in bi ga rad bolje razumel.  

c. Razloži pojem lokalno računalniško 

omrežje! 

Učenci v tišini zapišejo svoja razmišljanja, 

refleksijo in odgovorijo na ključno 

vprašanje. 
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 Dejavnost učiteljice Dejavnost učencev 
C

ilj
i 1

, 2
, 3

, 4
 Pokličem prostovoljca, da prebere svoje 

zapise pod točko a. 

Učenec prebere odgovor pod točko a. in 

ga ob potrebi dodatno pojasni. 

Poberem liste in izberem enega izmed 

odgovorov na točko b. Preberem zapis in 

povabim učence k navajanju možnih 

rešitev. 

Učenci prosto podajajo ideje za dosego 

boljšega razumevanja in kako sami 

razumejo ta koncept oz. primer. 

 

Liste pomešam in naključno razdelim 

učencem.  

5 učencev prebere odgovor na točko c. 

Po vsakem branju učenci podajajo 

komentarje na zapisano.  

Domača naloga 

Doma dokončaj zadnjo reševano nalogo, 

nato pa reši vsaj še dve novi. 

Učenci si zapišejo domačo nalogo. 

Odklop 

 


