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POVZETEK 

Uvajanje programiranja kot del obveznega kurikuluma je pomembno za vsakega učenca. S tem 

učenci pridobivajo znanja tako s področja računalništva kot tudi širša oz. prenosljiva znanja in 

spretnosti, kot so ustvarjalnost, natančnost, logično razmišljanje, razdelitev problema na manjše 

probleme, nadzor nad časom, samoregulacija in vztrajanje pri reševanju problemov od začetka 

do konca. Osnovnošolski učitelji računalništva se pogosto srečujejo z dilemo, kako nadaljevati 

poučevanje programiranja potem, ko učenci usvojijo osnove programiranja z delčki, ki navadno 

poteka v programskem okolju Scratch. Ena od možnosti je nadaljevanje učenja programiranja 

v okoljih, ki omogočajo razvoj aplikacij za mobilne naprave, kot sta npr. AppInventor ali 

Stencyl.  

Cilj magistrskega dela je predstaviti model poučevanja programiranja, ki učencem preko 

izdelave aplikacije za mobilne naprave v programskem okolju Stencyl omogoča pridobivanje 

in poglabljanje znanja osnovnih konceptov pri programiranju. Zaradi odsotnosti računalniških 

vsebin v slovenskem osnovnošolskem kurikulumu se pojavi potreba po ustvarjanju učnih 

okolij, ki omogočajo prilagodljivo izobraževanje. Ena od možnosti je priprava poletne šole. Za 

ta namen smo zasnovali 20-urno delavnico v obliki brezplačne poletne šole, namenjene 

učencem, starim od 10 do 15 let, iz izbrane osnovne šole. Vključena je bila polovica učencev s 

predznanjem programiranja in polovica brez predznanja. Zaradi pandemije covid-19 in s tem 

povezanih omejitev je učenje potekalo tri dni v živo in dva dni na daljavo v videokonferenčnem 

okolju Teams. V živo so se učenci spoznali z uporabniškim vmesnikom in osnovami rokovanja 

v programskem okolju Stencyl. Ker je šlo za kombinirano učenje, smo učni proces podprli z 

dodatnimi gradivi in aktivnostmi v Moodle spletni učilnici. 

V teoretičnem delu magistrske naloge smo predstavili teoretične osnove, na katerih je delavnica 

zasnovana. Natančneje smo opredelili učni pristop delavnice, ki temelji na projektnem učnem 

delu. S pomočjo delavnice pri učencih skušamo razvijati t.i. računalniško mišljenje. Učenci 

računalniško mišljenje razvijajo z aktivnostmi, ki so značilne za računalništvo, zato smo 

naredili pregled vključenosti računalniških vsebin v obvezni in neobvezni del slovenskega 

osnovnošolskega kurikula s poudarkom na programiranju. Raziskali smo umeščenost 

računalniških predmetov v kurikulum drugod po Evropi in svetu. Predstavili smo osnovne 

koncepte okvirja K-12 za računalniško izobraževanje, ki vsebuje natančne konceptualne 

smernice glede poučevanja računalništva od vrtca do konca srednje šole. Udeležence delavnice 

smo seznanili s koncepti, ki jih predlaga omenjeni učni načrt. 
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V empiričnem delu smo se osredotočili na analizo dejavnikov, ki so vplivali na znanje učencev. 

Zanimal nas je vpliv predznanja na učenčev dosežek pri končnem projektu (igra tipa labirint). 

Predznanje osnovnih konceptov programiranja smo ocenili s pomočjo predtesta, medtem ko 

smo za preverjanje usvojenega znanja uporabili potest in oceno končnega projekta. Na rezultate 

učenja je pomembno vplival prehod izobraževalnega procesa z učenja v živo na učenje na 

daljavo. Zanimal nas je tudi delež učencev, ki bo nadaljeval z učenjem na daljavo. Prav tako 

nas je zanimal delež učencev, ki lahko ob mentorski pomoči učitelja izdela pravilno delujoč 

projekt.  Projekte smo ocenili s pomočjo kriterijev za ocenjevanje končnega projekta in z 

nestrukturiranim opazovanjem. 

Analizirali smo programsko kodo, ki so jo učenci vključili v izdelavo lastnih projektov in 

ugotovili, da se med vključenimi koncepti največkrat pojavljajo zaporedje ukazov, pogojni 

stavki, zanke, redkeje pa tudi števci. Ugotovili smo, da so z delom na daljavo nadaljevali vsi 

učenci in da je večina učencev svoje projekte uspešno dokončala. 

Sklepna ugotovitev magistrskega dela je, da je izdelava igre v programskem okolju Stencyl 

skladu z opisano raziskavo ustrezno zahtevna za učence 2. in 3. vzgojno-izobraževalnega 

obdobja ter da jih motivira za programje. Zaradi tega in hkrati širokega nabora funkcionalnosti 

menimo, da je Stencyl primerno okolje za nadaljevanje programiranja po Scratchu. 

Magistrsko delo bo v pomoč učiteljem kot dodatno gradivo pri poučevanju uvodnega 

programiranja, spletna učilnica pa bo učencem v oporo pri nadgradnji in ustvarjanju 

preprostejših aplikacij, s čimer bodo lahko razvijali računalniška znanja in veščine.  

 

Ključne besede:  

programiranje, Stencyl, poletna šola, kombinirano učenje, spletna učilnica, video vodiči 
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Abstract 

Introductory programming as part of the compulsory curriculum is important for every student. 

In this way, students should acquire both knowledge of computer science and more advanced 

or transferable knowledge and skills, such as creativity, accuracy, logical thinking, problem 

solving, time control, self-control, perseverance in solving problems from beginning to end. 

Primary computer science teachers often face the dilemma of how to continue teaching 

programming after students have mastered the basics of particle programming, which usually 

takes place in a Scratch programming environment. Another option is to teach programming in 

environments that enable mobile application development, such as AppInventor or Stencyl. 

The aim of the master's thesis is to present a model of teaching programming that will allow 

students to acquire and deepen knowledge of basic concepts and skills in programming by 

creating an application for mobile devices in the software environment Stencyl. Since computer 

topics are missing in the Slovenian primary school curriculum, there is a need to create learning 

environments that allow flexible teaching. One possibility is to organize a summer school. To 

this end, we designed a 20-hour workshop in the form of a free summer school for students 

aged 10 to 15 from a selected primary school. Half of the students with prior knowledge of 

programming and half without prior knowledge were included. Due to the Covid 19 pandemic 

and associated constraints, learning took place live on three days and online in the Teams video 

conferencing environment on two days. Students learned the user interface and the basics of 

using the Stencyl software environment live and expanded and deepened their knowledge while 

working online under the guidance of instructors. Since it was a combination of learning, we 

supported the learning process with additional materials and activities in the online Moodle 

classroom. 

In the theoretical part of the master thesis we presented the theoretical foundations on which 

the workshop is based. We have defined in more detail the learning approach of the workshop, 

which is based on project-based learning. The goal of the workshop is to develop computational 

thinking. Students develop it with activities that are typical of computer science. Therefore, we 

have provided an overview of the inclusion of computer science content in the compulsory and 

elective parts of the Slovenian primary school curriculum, with an emphasis on programming. 

We examined the placement of computer science topics in the curriculum in other countries in 

Europe and the world. We presented the basic concepts of the CS K-12 Framework for 

Computing Education, which provides detailed conceptual guidelines for teaching computing 
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from kindergarten to the end of high school. The workshop participants were familiarised with 

the concepts proposed in the aforementioned framework. 

In the empirical part, we focused on analysing the factors that influenced students' knowledge. 

We were interested in the influence of prior knowledge on students' performance in the final 

project (maze video game). Prior knowledge of basic programming concepts was assessed with 

a pretest, while acquired knowledge was examined with a test and assessment of the final 

project. Learning outcomes were significantly influenced by the transition of the educational 

process from live to online learning. We were also interested in the percentage of students who 

will continue with online learning. We were also interested in the percentage of students who 

were able to create a final project that worked well with the help of an instructor. Projects were 

assessed using the final project assessment criteria and unstructured observation. 

We analyzed the program code that students used in creating their own projects and found that 

the concepts most often included a sequence of commands, conditional sentences, loops, and, 

rarely, counters. We found that all students continued to work remotely and that most students 

successfully completed their projects. 

The conclusion of the master thesis is that the creation of a game in the software environment 

Stencyl, after reviewing the literature? and in accordance with the described research, is an 

appropriate challenge for students of the 2nd and 3rd educational period and motivates them to 

program. For this reason, and due to the wide range of functionalities, we believe that Stencyl 

is a suitable environment to continue programming after Scratch. 

The master thesis will serve teachers as additional material in teaching introductory 

programming, and the online classroom will help students to create and improve simpler 

applications and programs so that they can develop their computer science knowledge and 

skills. 

 

Keywords:  

programming, Stencyl, summer school, blended learning, online classroom, tutorial   
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1. Uvod 

Z učenjem programiranja učenci pridobivajo znanja tako s področja računalništva kot tudi širša 

oz. prenosljiva znanja in spretnosti (veščine), kot so ustvarjalnost, natančnost, logično 

razmišljanje, razdelitev problema na manjše probleme, nadzor nad časom, samoregulacija, 

vztrajanje pri reševanju problemov od začetka do konca itd. 

V sklopu magistrskega dela smo se odločili, da bomo učencem v okviru poletne šole poskušali 

približati programersko znanje, ga nadgraditi, poglobiti in krepiti prenosljive ter t.i. mehke, 

prečne kompetence s pomočjo izdelave mobilne igre. Zaradi kompleksnosti načrtovanja in 

izvedbe poletne šole v programskem okolju Stencyl, ki zajema pripravo spletne učilnice z 

ustreznimi video vodiči in aktivnostmi za sprotno preverjanje znanja, smo se odločili za izvedbo 

magistrskega dela v paru. 

Mobilne naprave so med osnovnošolsko populacijo vse bolj razširjene, zato smo se odločili za 

izdelavo mobilne igre. Pričakovali smo, da bomo z izdelavo igre za mobilno napravo pri 

učencih vzpodbudili velik interes in motivacijo za delo, saj je bil končni produkt delavnic 

(učenja) igra. Na motivacijo učencev močno vpliva izbira teme projekta (Blumenfeld idr., 

1991), zato so si temo igre učenci lahko izbrali sami. 

O pomenu učenja skozi razvoj projektov je pisala že Harel (1988 in 1991). Uporabila je 

konstruktivistični pristop pri učenju in poučevanju programiranja v osnovni šoli. Učenci so se 

poleg programiranja učili tudi matematike in komunikacijskih veščin. S tem je postavila novo 

paradigmo pri učenju s pomočjo aktivnosti na računalniku. Podobnega mnenja je Kafai (1994), 

ki pravi, da lahko aktivnosti na računalniku potekajo v obliki programiranja in razvoja iger, kar 

ima tudi družbeno korist. Meni, da ustvarjanje iger učenca postavi v glavno vlogo, učenec je 

aktiven del učnega procesa, vseskozi postavlja vprašanja, zbira informacije in rešuje probleme. 

Na koncu je njegov izdelek rezultat njegovega dela. Rugelj in Lapina (2019) misel Kafaieve 

nadgradita in ugotavljata, da je učenje z ustvarjanjem iger celo bolj učinkovito kot tradicionalno 

učenje. Trdita, da učenje z igro ni primerno le za dijake in študente, temveč tudi za 

osnovnošolce. Glavna prednost takšnega pristopa je, da se učenci skozi proces ustvarjanja iger 

stalno učijo, napredujejo in se ob programiranju zabavajo. 

Z učenjem programiranja in razvojem računalniških iger pri učencih razvijamo računalniško 

mišljenje (RM). Gre za veščino, ki jo mnogi avtorji omenjajo (Curzon, Black, et al) kot ključno 
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znanje 21. stoletja. Vse več znanstvenikov in akademikov vključuje RM v široko področje 

učenja, npr. na področju podjetništva, biologije, biomedicine, torej predvsem naravoslovja. 

(Mohaghegh in McCauley, 2016). Zaradi pomanjkanja kurikularnih vsebin in aktivnosti, ki 

razvijajo RM, se vse bolj uveljavljajo neformalne oblike izobraževanja (delavnice, tečaji, 

projektna dela, ekskurzije, poletne šole …). 

Poletne šole so pri nas že precej uveljavljena aktivnost, ki jih v Sloveniji na lastno iniciativo 

pogosto izvajajo klubi, podjetja in nevladne organizacije. Poletne šole za osnovnošolce in 

srednješolce organizira tudi Fakulteta za računalništvo in informatiko (FRI) Univerze Ljubljani 

Pri pripravi tovrstnih poletnih šol FRI pogosto sodeluje tudi s Pedagoško fakulteto. V 

preteklosti so poletne šole večinoma potekale v živo, in sicer v prostorih FRI-ja, zadnji dve leti 

pa zaradi epidemioloških razmer večinoma na daljavo. Programiranje poteka v programskih 

okoljih Scratch, Snap!, App Inventor in Python (Poletna šola FRI, b.d.). V zadnjem obdobju se 

uveljavljajo spletni tečaji, enega izmed teh predstavlja tudi organizacija Coding with Kids, kjer 

prirejajo tečaje za otroke od petega do osemnajstega leta starosti (Coding with Kids, b.d.). 

Učenci na tovrstnih tečajih izdelujejo lastne projekte. Za popularizacijo računalništva oz. 

programiranja pri nas skrbijo tudi iniciative, kot so tekmovanje v programiranju z delčki Pišek 

in Scratch, tekmovanja FLL – Lego Mindstorms, tekmovanja v programiranju C++, Pascal, 

Python in drugi. 

Zasnovali smo 20-urno aktivnost v obliki poletne šole, ki sva jo izpeljala na OŠ Riharda 

Jakopiča v Ljubljani. Aktivnosti na delavnici so bile namenjene učencem, starim od 10 do 15 

let, ki so prihajali iz omenjene osnovne šole. V poletno šolo smo vključili približno polovico 

učencev s predznanjem iz programiranja in polovico učencev brez predznanja. Večina učencev 

s predznanjem se je v preteklosti srečala s programskim okoljem Scratch, projektom Pišek ali 

Lego Mindstorms. Tako smo imeli priložnost raziskati, ali je programsko okolje Stencyl 

primerno za nadaljevanje programiranja po uvodnem programiranju v Scratchu. Slednjega 

lahko v osnovnih šolah srečamo v sklopu neobveznega izbirnega predmeta Računalništvo, ki 

se izvaja med od četrtim in šestim razredom OŠ oz. v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

(VIO). Po drugi strani so bili udeleženci poletne šole tudi učenci brez kakršnegakoli 

programerskega predznanja (le motivirani za nova znanja), z njimi smo preverjali, ali je morda 

omenjeno programsko okolje primerno tudi za učence brez izkušenj s področja programiranja.  

Zagotovila sva lokacijo izvedbe poletne šole, organizirala prehrano učencev, dodatne aktivnosti 

za učence in varstvo po zaključku delavnic. Zaradi epidemioloških razmer smo se odločili za 
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organizacijo šole na kombiniran način učenja, ki bi lahko postal tudi eden izmed načinov tudi 

v prihodnje (Univerza v Mariboru, 2019a). Načrtovali smo tri dni učenja v živo (ponedeljek, 

torek in petek) in dva dni (sreda in četrtek) na daljavo. Razporeditev srečanj v živo in na daljavo 

ni bila naključna. Prva dva dneva smo za uvod v poletno šolo izbrali aktivnosti v živo, s katerimi 

so se učenci spoznali med seboj in hkrati s programskim okoljem, ki ga še niso poznali. Nato 

sta sledila dva dneva aktivnosti na daljavo. Aktivnosti na daljavo so potekale v 

videokonferenčnem okolju Microsoft Teams. Zadnji dan je ponovno potekal v živo, saj so 

učenci v svojih projektih v sodelovanju z mentorjema odpravljali napake in projekte na koncu 

tudi predstavili pred skupino. Za svoje delo so prejeli priznanja, tistim, ki so želeli, sva igro 

prenesla in namestila na njihovo mobilno napravo. 

Odgovor na vprašanje, zakaj smo se odločili za izvedbo takšne »programerske« delavnice, je 

preprost. Digitalna kompetenca, ki jo obravnava kompetenčni model DIGCOMP je ena izmed 

osmih ključnih kompetenc za vključitev posameznika v sodobno družbo, ki pa je, glede na 

pomembnost, premalo vključena v obvezni kurikulum (Carretero idr., 2017). Digitalna 

kompetenca vključuje samozavestno, kritično in odgovorno uporabo digitalnih tehnologij ter 

interakcijo z njimi pri učenju, delu in družbenem udejstvovanju. Vključuje informacijsko in 

podatkovno pismenost, sporazumevanje in sodelovanje, medijsko pismenost, ustvarjanje 

digitalnih vsebin (tudi programiranje), varnost (tudi digitalno dobro počutje in kompetence v 

zvezi s kibernetsko varnostjo), vprašanja intelektualne lastnine, reševanje problemov in kritično 

mišljenje (Svet Evropske unije, 2012). DIGCOMP kompetenčni model obravnava 21 

kompetenc, ki so razporejene v 5 podpodročij: informacijska pismenost, komuniciranje in 

sodelovanje, izdelovanje digitalnih vsebin, varnost in reševanje problemov. Med 

kompetencami za izdelovanje digitalnih vsebin sodi kompetenca, pri kateri deležniki srečajo 

osnove programiranja z delčki (Carretero idr., 2017). 

V empiričnem delu smo opisali raziskavo, ki je temeljila na izvedbi delavnice. Zastavili smo si 

več raziskovalnih vprašanj.  Med drugim je eno od vprašanj, kako na učni proces in rezultate 

učenja vpliva prehod iz učenja programiranja v živo na učenje programiranja na daljavo, pri 

čemer smo opazovali, kako se učenci znajdejo v virtualnem učnem okolju.  

Podoben pristop k učenju s projektnim učnim delom v Stencylu, je izvedel Liu s sodelavci 

(2014). Zasnovali so petdnevne delavnice za učitelje K-12, ki so vključevale učitelje od vrtca 

do dvanajstega razreda (18 let). Na delavnici so se učitelji (na)učili osnovnih konceptov 

programiranja na način povleci in spusti (drag-and-drop). Raziskava, ki so jo izvedli, je 
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pokazala, da se je njihovo povprečno znanje računalništva izboljšalo za 61 odstotkov. Intervjuji 

pa so pokazali, da je najpomembnejšo vlogo na delavnicah imelo tutorstvo. V magistrskem delu 

smo preverili oziroma raziskali, če lahko tudi pri udeležencih naše poletne šole pričakujemo 

takšno izboljšavo znanja ob podpori mentorjev. 

Po uvodnem poglavju magistrskega dela smo predstavili teoretične osnove, na katerih je 

delavnica zasnovana. Opredelili smo učni pristop delavnice, ki temelji na projektnem učnem 

delu. Učenci na delavnici spoznajo osnove programiranja z delčki in s tem razvijajo 

računalniško mišljenje. V nadaljevanju smo opisali vključenost vsebin s področja 

programiranja v obvezni in neobvezni osnovnošolski kurikul pri nas ter drugod po svetu. 

Delavnica je bila zasnovana na kombiniranem načinu učenja, zato smo opisali tudi pripravo 

okolja in gradiv za učenje na daljavo. Sledi empirični del, v katerem so opredeljeni raziskovalni 

problem, vprašanja, cilji ter hipoteze. Opisani so vzorec, postopki zbiranja podatkov, opis 

inštrumentov in postopek obdelave podatkov. Delavnico smo strnjeno opisali po dnevih. Na 

koncu sledijo rezultati, analize raziskave (odgovori na raziskovalna vprašanja), sklepi raziskave 

ter priloge. 
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2. Teorije o učenju in poučevanje računalništva 

V tem poglavju bomo povzeli teoretične osnove učnih pristopov, ki smo jih uporabili v 

raziskavi. Najprej bomo predstavili učne teorije, nato učne metode in oblike pri poučevanju 

računalništva ter oblike učenja računalništva. 

 

2.1. Teorije o učenju 
 

2.1.1. Vedenjska/behavioristična teorija 

Behaviorizem je učni proces, ki se osredotoča na preučevanje na zunaj opaznega vedenja in 

gleda na učenje kot na ustvarjanje zvez med dražljaji in reakcijami (Marentič Požarnik, 2000). 

 

Skinner (1953) je razvil svojo različico behaviorizma, ki jo imenujemo »operativno 

pogojevanje«. Razlikoval je med vedenjem, ki ga povzročajo zunanji dražljaji, in operativnim 

vedenjem, ki ga povzroča posameznik (na primer spontano zavzemanje pravilne drže telesa za 

serviranje pri tenisu). Nagrajevanje (trener zakliče »odlično«) pravilnih delov (pravilne drže 

telesa) bolj kompleksnega vedenja, ki ga razumemo kot celoto (pravilno serviranje), okrepi to 

vedenje. To poveča verjetnost, da se bo vedenje ponovilo. Nagrajevanje oziroma krepitev tako 

nadzoruje verjetnost pojavljanja želenih delnih vedenj – to imenujemo »operativno 

pogojevanje«. Kljub temu, da je Skinnerjeva teorija temeljila na eksperimentih z golobi in 

drugimi živalmi, je avtor svojo teorijo operativnega pogojevanja zagovarjal in prepoznal njeno 

uporabnost neposredno pri učenju v učilnicah. Učenje lahko razumemo kot zaporedno 

približevanje želenemu kompleksnemu vedenju, na primer pravilnemu serviranju pri tenisu. 

Učenca vodi krepitev pravilnega, a delnega vedenja, ki ga opravi posameznik oziroma do 

katerega privedejo različne situacije, ki jih organizira učitelj. Najbolj znana uporaba 

Skinnerjeve teorije v izobraževanju je pristop »programiranega poučevanja«, v katerem 

pravilno zaporedje delnih vedenj, ki se jih učimo, določa podrobna analiza nalog. 

Določen dražljaj izzove določen odgovor. Posameznik svoje znanje in veščine razvija v okolju, 

ki mu omogoča s posnemanjem in pogojevanjem pridobivanje novih znanj in izkušenj. 

Posameznikovo osebnost najbolj oblikujeta okolje in učenje. Zvezo med določenim dražljajem 

in odgovorom je možno okrepiti z nagrado oz. kaznijo. Vedenjska teorija je bila z najnovejšimi 

pristopi v izobraževanju, kot sta inteligentni tutorski sistemi (ITS) in personalizirano učenje, 

zaradi poenostavljenega pogleda na razvoj posameznika v didaktiki zavržena (Bregar idr., 

2020).  
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Ena izmed prednosti behaviorizma je, da so učenci osredotočeni na jasen cilj, s ponavljanjem 

ohranjajo pridobljeno znanje in znajo naučeno znanje uporabiti v novih problemskih situacijah.  

Praktična implementacija behaviorizma ima tudi nekaj pomanjkljivosti, saj poudarja nižje 

kognitivne ravni oz. pridobljeno znanje učencev je največkrat na nizki kognitivni ravni in je 

kratkotrajno, razen če gre za stalne podkrepitve, učenci pa so v pasivni vlogi (Žerovnik, 2010). 

Ena pomembnejših teorij učenja računalništva je konstruktivistična teorija, ki jo bomo 

predstavili v nadaljevanju. 
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2.1.2. Konstruktivistična teorija 

Štefanc in Muršak (2008) pravita, da sta glede konstruktivizma bistveni dve predpostavki: 

o Ničesar ni mogoče z gotovostjo trditi glede obstoja objektivnega znanja oz. vednosti. 

o Znanje je vselej subjektivni konstrukt vsakega posameznika, drugi sodelujoči (učitelji, 

vrstniki) lahko le bolj ali manj uspešno spodbujajo oziroma usmerjajo proces v učenju. 

Po besedah B. Marentič Požarnik (2008) gre danes pri konstruktivizmu za zelo obširno 

področje, saj izraz uporabljajo raziskovalci, sestavljalci kurikulumov, učitelji in drugi v zelo 

različnih kontekstih. Kot najpomembnejšega konstruktivista avtorica naslovi Piageta, ki se je 

ukvarjal predvsem s tem, kako in po kakšnih fazah se pri otroku razvija mišljenje oz. 

spoznavanje sveta. Pomembno je vodenje – soočenje otroka s situacijami, ki jih zaradi 

pomanjkanja obstoječega znanja še ne razume, kar pripelje do ustvarjanja t.i. »kognitivnega 

konflikta«. V konstruktivistični teoriji je najpomembnejše, da je učenje zastavljeno kot 

družbeni proces, kjer ni dovolj le komunikacija med udeležencem in učiteljem temveč tudi med 

udeleženci, kolegi in prijatelji. Piagetov sodobnik Vigotski je poudarjal pomembnost socialnih 

interakcij, katere vplivajo na posameznikov spoznavni razvoj. Pri tem ima odrasli, npr. učitelj 

izredno pomembno vlogo, saj daje učečemu se oporo na točki na kateri ne more sam rešiti 

problema, čeprav je že blizu rešitve (»v območju bližnjega razvoja«). Učenec se torej ne uči 

samostojno, ampak je deležen določene opore/usmeritve. Iz konstruktivizma ne moremo 

neposredno izpeljati konkretnih učnih metod, lahko pa določimo potrebne kriterije, ki 

omogočajo konstrukcijo znanja. Te poda Marentič Požarnik (2008) in so sledeči: 

o izzivalno, kompleksno učno okolje in izvirne naloge, to pomeni zastavljanje 

vprašanj in problemov, ki nimajo le enega pravilnega odgovora oziroma imajo več 

različnih poti do rešitve; 

o socialno pogajanje o pomenu, vzpostavljanje interakcije med učenci v frontalni 

obliki in tudi v skupinah. Učenci morajo znati oblikovati in izraziti svoja mnenja, 

poslušati druge in skupno konstruirati pomen; 

o raznovrstne predstavitve vsebin, zaželena uporaba analogij, primerov, metafor, 

prehajanje od »velike slike« do podrobnosti in spet nazaj; 

o razumevanje konstruiranja znanja s strani učencev (metakognicija); 

o v učenca usmerjen pouk pri katerem vzpodbujamo učenčeve procese spoznavanja 

in njegovo odgovornost za lastno učenje in razumevanje. 
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Konstruktivizem je danes prevladujoča teorija o učenju na področju poučevanja računalništva. 

Za razliko od vedenjske (behavioristične) teorije, kjer se posameznik nauči samo rutinskih 

operacij, se pri konstruktivistični teoriji o učenju, posameznik uči graditi ustrezen model, ki ga 

zna v praksi ustrezno uporabiti. Učenec je v procesu aktiven, učitelj pa ima zahtevno vlogo, saj 

mora poskrbeti za konstrukcijo kognitivnih modelov pri vsakem posameznem učencu (Rugelj, 

2018). 

Pri poučevanju računalništva pristopi pogosto slonijo na učnih teorijah podobnih 

konstruktivizmu, to je konstrukcionizem. Idejni oče te teorije je Seymour Papert (Ackermann, 

2001). S konstruktivistično teorijo deli skupno idejo učenja tj. gradnje znanja. Dodaja, da je 

učenje najbolj učinkovito, ko je učenec sam aktiven pri delu (angl. learning-by-making) (Papert 

in Harel, 1991).  
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2.2. Učne metode in oblike pri poučevanju računalništva 

Enotna definicija, ki bi opisala, kaj so učne metode, ne obstaja. Ena izmed definicij pravi, da 

gre za utemeljene in preizkušene načine delovanja, s katerimi učitelji in učenci dosegajo 

postavljene cilje in uresničujejo svoje namene. V izobraževalnem procesu mora učitelj 

upoštevati vse raznolikosti metod in hkrati vse več pozornosti namenjati konceptualnim in 

strateškim metodičnim odločitvam. Tako je pri neposrednem izvajanju pouka v ospredju 

aktivnost učencev, učitelj pa je le usmerjevalec (Hrovatin, 2017). Najpogostejše metode pri 

poučevanju računalništva so razlaga, razgovor, demonstracija, analiza, igra in prikazovanje 

predavanja (Rugelj, 2018). 

Tako kot pri metodah, tudi pri oblikah nimamo enotne definicije. Blažič idr. (2003) trdijo, da 

se učne oblike pojavljajo kot sestavni del metod in kot posebni didaktični pojavi, ki urejajo 

razmerja med položaji in vlogami učiteljev in učencev. Plešec Gasparič v svoji doktorski 

disertaciji (2019) termin učne oblike razume kot didaktični element, ki ponazarja notranjo 

organizacijsko strukturo, v kateri se nahajajo udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa. 

Učne oblike so opredeljene s številom udeležencev in odnosi med dejavniki učnega procesa, 

med katere sodijo tudi individualna učna oblika, delo v paru, frontalna oblika in skupinsko delo. 

2.3. Oblike učenja računalništva 

Rugelj (2018) navaja različne oblike konstruktivističnega učenja in sicer kognitivno vajeništvo, 

problemsko zasnovano učenje, učenje z odkrivanjem in situacijsko učenje. Medtem ko je 

tradicionalna oblika pouka enosmerna, statična in neproblemsko zasnovana – učitelj razlaga 

snov učencem (monolog), so sodobni pristopi z upoštevanjem konstruktivizma osredotočeni v 

učence – komunikacija je dvosmerna, dinamična in nepredvidljiva, pouk pa je problemsko 

zasnovan. Poleg konstruktivističnih oblik učenja pri pouku računalništva srečamo projektno 

učno delo, sodelovalno učenje,  neposredno obliko pouka, kombinirano učenje in druge. 
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2.3.1. Sodobne oblike učenja 

Kognitivno vajeništvo izhaja iz predpostavke, da usvajanje znanja ni moč ločiti od konteksta v 

katerem to poteka. Učenje pojmov in veščin mora potekati v okolju, v katerem bo kasneje 

uporabljeno. Glavni cilj tega modela je pomagati učečim se razviti veščine, ki so značilne za 

delo strokovnjakov v profesionaliziranih okoljih. Mojster in učenec morata med uporabo 

razkrivati svoje misli (Cvetek, 2021). 

Problemsko učenje je oblika učenja, ki je osredotočena v učenca. V središču je problem, ki je 

zastavljen tako, da učence spodbuja k oblikovanju različnih rešitev. Cilj tega učenja je, da 

učenci samostojno raziščejo različne rešitve istega problema. Poleg znanja pridobivajo tudi 

druge sposobnosti oz. veščine in sicer, razvoj kritičnega mišljenja, razvoj strategij za reševanje 

problemov in razvoj komunikacijskih spretnosti. Pogosto ga povezujemo s timskim delom oz. 

delom v skupinah (Univerza v Mariboru, 2019b). 

Učenje z odkrivanjem je oblika učenja, kjer učeči konstruira svoje znanje, raziskuje in postane 

aktiven, ukvarja se s koncepti, objekti in fizičnim okoljem. V tem procesu učitelj nastopi kot 

posrednik (jih usmerja in vodi) in ne kot vir informacij. Njegova naloga je priprava bogatega 

učnega okolja in spodbuda učencev k odkrivanju in s tem k razvoju zmožnosti oz. veščin 

reševanja problemov. Temelj takšnega učenja je postavil že Piaget v svojih študijah (1929), ki 

je poudarjal tudi medvrstniško interakcijo in s tem ustvarjanje kognitivnih konfliktov 

(Discovery learning, b.d.). 

Poznamo več tipov učenja z odkrivanjem: 

o odprto odkrivanje: učitelj ne daje pomoči, ampak le usmerja in spodbuja učence; 

o odkrivanje z minimalnim nadzorom: učitelj nudi minimalno pomoč; 

o vodeno odkrivanje: učitelj poda nalogo, namige, pripravi material za izvedbo, postavlja 

vprašanja, ki učencu služijo kot vodilo (takšen način učenja učence motivira bolj kot 

predhodno opisana tipa učenja z odkrivanjem). 

(Šinigoj, 2015) 

Situacijsko učenje je učenje, ki poteka v vsakdanjem življenju. Ni ločeno od vsakdanjega 

življenja, je del delovanja posameznika z okoljem. Gre za teorijo učenja, ki jo je razvil Vigotski 

leta 1978 (Ličen, 2012). Situacijsko učenje se dogaja, ko se učenci učijo na pravih, stvarnih 

nalogah, ki odražajo stvarni svet (Kelava, 2013). 
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2.3.2. Projektno učno delo 

Z uveljavitvijo bolonjskega sistema se je povečal poudarek na učenje usmerjeno v učenca. To 

učenje je za razliko od tradicionalnega učnega pristopa, ki je navadno vsebovalo zapisovanje 

(delanje zapiskov), učenje na pamet in ponavljanje že naučenega, usmerjeno v učenčevo 

sodelovanje, njegovo odgovornost za vedenje in učenje.  

Korenine projektnega učnega dela (PUD) segajo nazaj v čas socialnih konstruktivistov1 na čelu 

s filozofom Johnom Deweyjem (1959), ki trdi, da se učenci največ naučijo z nalogami iz 

vsakdanjega življenja. To še danes velja za eno izmed glavnih idej PUD, ki poleg specifičnih 

znanj prinaša še znanja na področju metakognicije (spoznavanje lastne miselne aktivnosti). 

Enotne definicije PUD nimamo, v literaturi lahko najdemo različne definicije (Žerovnik in 

Nančovska Šerbec, 2021). Po Thomas (2000) je PUD model, kjer je učenje organizirano kot 

zaporedje enot, pri katerih učenci izdelujejo projekte. Projekte definira kot kompleksne naloge 

z nekim izzivalnim vprašanjem oz. problemom, ki vključuje učenčevo aktivnost (tako miselno 

kot tudi fizično). Na drugi strani Moursund (2016) definira PUD kot ustvarjanje avtentičnih 

vsebin, nalog ter pomoč učitelja v obliki nasvetov.  

Projektno učno delo je pomemben učni pristop, ki učencem omogoča učenje vsebinskih znanj, 

akademske spretnosti in razvoj spretnosti potrebnih za uspeh v družbi 21. stoletja. Cilj 

omenjenega pristopa je povečati vključenost učencev in jim pomagati pri razvoju globljega 

razumevanja pomembnih konceptov. PUD omogoča, da se učijo ob delu ter tako vključujejo 

svoje ideje, rešujejo probleme, sodelujejo ter poglabljajo aktivnosti vsakdanjega življenja 

(Žerovnik in Nančovska Šerbec, 2021). 

Glavni razlog, zakaj bi učitelj PUD vpeljal v svoj proces poučevanja, je, da učence aktivno 

vključi v proces učenja in izzove njihovo radovednost oz. vedoželjnost. Metakognitivna znanja, 

ki se ob tem razvijajo, so: načrtovanje raziskovanja, reflektiranje in spremljanje njihovega 

učnega procesa. PUD je pogosto digitalno podprto (Halász in Michel, 2011). Hitre spremembe 

v družbi in nagel razvoj tehnologije močno vplivajo na učno okolje (Adams Becker idr., 2016).  

                                                 
1
 Socialni konstruktivizem - Psihološka smer, ki poudarja, da socialna interakcija, sredstva kulture in 

posameznikova aktivnost oblikujejo njegov razvoj in učenje 
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Projektnega učnega dela ne smemo enačiti z ustvarjanjem projektov, saj gre za različna 

pojma. Razlike so prikazane v spodnji tabeli. 

 

Tabela 1: Primerjava projektnega učnega dela in ustvarjanja projektov (Žerovnik in 

Nančovska Šerbec, 2021) 

 

Za uspešno vpeljavo projektnega učnega dela v učni proces je potrebno natančno načrtovanje 

dela, ki sestoji iz treh faz. 

• Prva faza; organizacija kratkih aktivnosti in časa. V tej fazi učitelj pripravi osnutek 

urnika po učnih vsebinah. Pomembno je, da učinkovito razporedi čas in spodbuja 

sodelovanje, prav tako pa ne sme pozabiti na učne cilje. 

• Druga faza; načrtovanje razrednih refleksij, diskusij, predstavitev, nalog in povratnih 

informacij. Učitelj vzpostavi delovno okolje za učinkovite skupinske diskusije in 

predstavitve, prav tako spodbuja učence pri podajanju povratnih informacij. 

PROJEKTNO UČNO DELO USTVARJANJE PROJEKTOV 

V osredju procesa je učenec. V osredju procesa je učitelj. 

Učenec je aktiven v ocenjevanju. Vso delo oceni učitelj. 

Projekti so časovno daljši, časovni okvir je 

težko določljiv. 

Krajši projekti, časovni okvir je natančno 

določljiv. 

Učenci delajo v parih ali skupinah, kar vodi 

do razvoja pomembnih sodelovalnih 

spretnosti. 

Učenci delajo samostojno, v parih ali 

skupinah. Delo v parih ali skupinah je 

večinoma sodelovalno in manj kolaborativno 

(skupno). 

Učenje novih vsebinskih znanj in spretnosti 

skozi projekt. Projekt zajema kurikulum in 

navodila. 

Izkazovanje kratkih/specifičnih ciljev skozi 

projekt. 

Zahteva višje miselne spretnosti (npr. 

kritično mišljenje, sodelovalne veščine, 

zmožnost reševanja problemov in različne 

oblike komunikacije). 

Večinoma gre za osnovne miselne procese 

kot npr. memorizacija učiteljevih informacij. 

Učenec lahko aktivno sodeluje pri 

ustvarjanju projekta. 

Učitelj ustvari pravila, ki jih morajo učenci 

upoštevati. 

Učencem se sproti porajajo nova vprašanja. Vnaprej načrtovana učiteljeva vprašanja. 
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• Tretja faza; zagotavljanje jasnih smernic za uspeh. Učitelji in učenci lahko sodelujejo 

skupaj pri ustvarjanju kriterijev za ocenjevanje dela, tako bodo učenci bolje razumeli 

kakšen je uspešen projekt (glede na skupno določen kriterij). 

(Žerovnik in Nančovska Šerbec, 2021) 

2.3.3. Neposredna oblika učenja 

V nadaljevanju bomo predstavili dve obliki, ki se pri pouku najpogosteje uporabljata. 

2.3.3.1. Kolektivna neposredna (frontalna) oblika pouka 

Kolektivni neposredni pouk, bolj znan kot frontalna oblika pouka (frontalni pouk), je oblika pri 

kateri učitelj neposredno izvaja izobraževalni proces z večjo skupino ali celotnim razredom. 

Gre za eno najpogostejših oblik na vseh področjih izobraževanja, za katero je značilno, da 

učitelj uravnava hitrost izvajanja, potek in vpliva na aktivnost učencev – vodi jih skozi proces. 

S pozornim spremljanjem dogajanja in s povratnimi informacijami učitelj skrbi, da ne pride do 

zapletov. Glavna slabost te oblike pouka je podrejenost učencev in neaktivnost, saj so le 

spremljevalci in pomnijo posredovano informacijo (Mede, 2012). Učence v podrejen položaj 

potiska govorna komunikacija, ki je pretežno enosmerna, kar posledično krepi učiteljevo 

avtoritativnost. Frontalna oblika pouka je primerna predvsem za uvodno fazo učenja – za 

posredovanje teoretičnih vsebin, ki jih učenci težje dojamejo brez učiteljeve razlage (Blažič 

idr., 2003). Učenci znanja ne pridobivajo z lastno miselno aktivnostjo, kar je v nasprotju s prej 

opisanimi konstruktivističnimi oblikami, kjer sami konstruirajo znanje (Mede, 2012). 

2.3.3.2. Individualna oblika 

Pri individualni obliki gre za delo vsakega učenca posebej. Učenec je v fazah procesa 

neposredno aktiven in z lastno aktivnostjo dosega cilje učenja. Individualno delo mlajših 

učencev vodi in usmerja učitelj, prav tako njegovo pomoč potrebujejo tudi šibkejši starejši 

učenci. Njegova vloga se postopoma zmanjšuje in učenci se osamosvojijo, njihovo delo 

postopoma postane popolnoma samostojno. S to obliko učenja se učenci izobražujejo tudi za 

nadaljnje samostojno izobraževanje oz. za samoizobraževanje. Učence je potrebno dobro 

motivirati za delo in jim dati ustrezne napotke. Omogočiti jim je potrebno vpliv na njihovo 

individualno delo, tako da sodelujejo pri načrtovanju in izbiri vsebine dela, pri tem pa mora 

učitelj upoštevati njihovo drugačnost. Takšna oblika dela se pogosto pojavlja v povezavi z 

frontalno obliko, saj jo popestri in nadgradi (Blažič idr., 2003). 
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2.3.4. Kombinirano učenje 

Pri kombiniranem učenju (angl. blended learning) je ključnega pomena, da učenci del snovi 

predelajo na klasičen način, del pa preko spleta (na daljavo). Gre za vse bolj uveljavljeno učno 

obliko v šolah. Poučevanje lahko poteka tudi tako, da učenci znanje, ki so ga pridobili v živo, 

na spletu le utrjujejo (Rebolj, 2008). 

Tovrstna oblika učenja zahteva veliko organizacijskih elementov, priprave okolij, gradiv in 

aktivnosti, zato bomo kasneje v nadaljevanju tej tematiki namenili več besed. 
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3. Poučevanje računalništva v osnovni šoli 

Kadar govorimo o poučevanju računalništva, poleg konceptualnega pristopa in sodobnih oblik 

učenja, ne moremo mimo pojma računalniško mišljenje (angl. computational thinking). 

3.1. Računalniško mišljenje 

Izraz računalniško mišljenje je leta 2006 prvič uporabila Jeannette Wing, natančneje pa ga je 

opredelila leta 2008 (Wing, 2006, 2008), čeprav se ideje in koncepti o računalniškem mišljenju 

pojavljajo že mnogo prej. Leta 1980 so bile sorodne ideje prisotne v konstrukcionizmu 

znamenitega ameriškega didaktika matematike in računalništva, Seymourja Paperta2 (Voogt 

idr., 2015; Lodi in Martini, 2021). V svojem temeljnem članku (2006) je Wingova opisala RM 

kot "univerzalno uporaben nabor veščin" za uporabo "abstrakcije in dekompozicije" pri 

reševanju zapletenih nalog z miselnostjo računalniškega znanstvenika (strokovnjaka).  

Torej, pri RM gre za proces reševanja problemov, ki vključuje veliko korakov. Pozneje so 

učitelji računalništva in raziskovalci v nabor veščin pod pojem RM dodali logično sklepanje, 

analitično in algoritmično razmišljanje ter zmožnost reševanja kompleksnih in odprtih 

problemov. Računalniško mišljenje danes prepoznamo kot eno izmed ključnih spretnosti 21. 

stoletja, mnogi ga enačijo z osnovnimi učnimi spretnostmi branja, pisanja in računanja, saj 

zajema veliko več kot le poznavanje delovanja računalnika ali programiranja (Gulbahar idr. 

2016; Wing, 2006).  

V literaturi zasledimo več definicij RM. Za razliko od stališča Wingove, ki trdi, da je 

računalniško mišljenje namenjeno vsem (temeljna kognitivna veščina), je na drugi strani 

Denningova definicija, ki trdi, da se računalniško mišljenje zagotovo razvija z aktivnostmi, ki 

so tipične za strokovnjake računalništva oziroma programerje (Denning in Tedre, 2016). Avtor 

predlaga, da se pouk računalništva osredotoča na uporabna in zanesljiva računalniška področja, 

z zahtevnejšimi pa naj se ukvarjajo strokovnjaki (računalničarji-programerji) (Denning, 2017).  

Ena izmed definicij, ki nam je najbližje, je definicija računalniškega mišljenja po BBC. Trdi, 

da računalniško mišljenje omogoča reševanje kompleksnih problemov, razumevanje ključnega 

                                                 
2 ameriški matematik, računalnikar in pedagog, rojen v Južni Afriki, ki je večino svoje kariere preživel v 

poučevanju in raziskovanju na MIT. Bil je eden od začetnikov umetne inteligence in konstrukcionističnega 

gibanja v šolstvu. 
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problema in preučevanje možnih rešitev, ki se lahko predstavijo v obliki, razumljivi tako 

računalniku kot tudi človeku. RM temelji na štirih tehnikah, ki so si vse enakovredne.  

Poznamo štiri tehnike računalniškega mišljenja: 

1. dekompozicija (razčlenitev kompleksnega problema na manjše/razumljivejše dele); 

2. prepoznavanje vzorcev (iskanje podobnih problemov); 

3. abstrakcija (osredotočanje le na pomembne informacije in ignoriranje nepomembnih);  

4. algoritmi (oblikovanje rešitve problema po korakih ali oblikovanje pravil, ki jim 

moramo slediti pri rešitev problema). 

(Introduction to computational thinking, b.d.) 

 

 

 

Slika 1: Prikaz štirih ključnih tehnik računalniškega mišljenja (Introduction to computational 

thinking, b.d.) 

 

Razdelitev programa na manjše dele oz. dekompozicija je uporabna tehnika v vsakdanjem 

življenju. Vzemimo za primer igranje igre, kjer si za dokončanje stopnje zastavimo naslednja 

vprašanja. Katere predmete je potrebno zbrati, na kakšen način jih zbiramo in koliko časa 

imamo na voljo? Kje je cilj in katera je optimalna (najboljša, najhitrejša in najkrajša) pot, da 

pridemo do njega in kaj nas pri tem ovira (Introduction to computational thinking, b.d.)? 
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Slika 2: Posnetek zaslona stopnje igre, ki smo jo uporabili za demonstracijo 

Na zgornji sliki vidimo primer uporabe dekompozicije. Cilj igre je, da s premikanjem velike 

opice (levo spodaj) pobiramo manjše opice (dve mali opici). Ovire (sovražnike) predstavljajo 

sive skale, ki med igranjem padajo. Končni cilj predstavlja banana, ki jo moramo doseči po 

najhitrejši poti, saj smo časovno omejeni (čas se odšteva). Dekompozicijo uporabimo pri 

reševanju naslednjih podproblemov: pobiranje nagrad (opice), izogibanje padajočim skalam, 

premikanje med opečnatimi ovirami, zaznavanje ciljne pozicije (banana). 

Pomembnosti RM se zaveda vse več držav, zato posodabljajo osnovnošolske kurikulume. Ena 

izmed aktivnosti, ki po več raziskavah še posebej prispeva k razvoju RM, je programiranje 

(Ropret, 2019). Zato je pomembno čimprejšnje uvajanje otrok v programiranje. Trenutno še 

vedno veliko tako slovenskih kot tudi tujih osnovnih šol ponuja malo možnosti za zgodnje 

učenje računalništva in programiranja.  

3.2. Predmeti računalništva v slovenskem osnovnošolskem 

kurikulu 

V slovenskem učnem načrtu je nekaj predmetov, ki vpeljujejo oz. razvijajo računalniške 

veščine. Prvič se učenci lahko srečajo z računalniškim predmetom v 4. razredu osnovne šole, 

ko lahko kot neobvezni izbirni predmet izberejo NIP Računalništvo, enako velja tudi za 5. in 6. 

razred. V 3. VIO3 (7., 8. in 9. razredu) imajo kot obvezne izbirne predmete na voljo urejanje 

besedil (UBE), multimedija (MME) in računalniška omrežja (ROM). Glede na odločitev šole 

si lahko predmeti sledijo v poljubnem vrstnem redu. 

 

                                                 
3 vzgojno-izobraževalno obdobje 
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4. - 6. razred  7. razred 8. razred 9. razred 

NIP 

RAČUNALNIŠTVO 

UREJANJE 

BESEDIL (UBE) 

MULTIMEDIJA 

(MME) 

RAČUNALNIŠKA 

OMREŽJA (ROM) 

35 ur v šolskem letu – 

enkrat tedensko (v treh 

letih 105 ur) 

35 ur v šolskem letu 35 ur v šolskem letu 35 ur v šolskem letu 

Tabela 2: Najpogostejša umestitev računalniških vsebin v program OŠ 

 

3.3. Neobvezni izbirni predmet Računalništvo 

Pri NIP računalništvo se učenci seznanjajo s tehnikami in metodami reševanja problemov. Tako 

razvijajo algoritmičen način razmišljanja in spoznavajo omejitve računalnikov. Način dela pri 

predmetu spodbuja ustvarjalnost, sodelovanje in poseben način razmišljanja ter delovanja – 

računalniško mišljenje. Pri predmetu učenci pridobivajo ključna znanja, spretnosti in veščine, 

ki so del digitalne pismenosti (ena izmed osmih ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje) 

(Program osnovna šola računalništvo. Učni načrt, 2013). 

Učenci pri predmetu spoznavajo temeljne koncepte računalništva, strategije reševanja 

problemov  in s tem pridobivajo sposobnost izbiranja najustreznejše poti za rešitev problema. 

Razvijajo algoritmičen način razmišljanja ter sposobnost in odgovornost za sodelovanje v 

skupini, s čimer krepijo pozitivno samopodobo. Seznanjajo se z abstrakcijo in 

poenostavljanjem, pridobivajo zmožnost razdelitve problema na manjše probleme. Učenci se 

zavedajo omejitev računalniških tehnologij. Eden izmed najpomembnejših ciljev predmeta je 

razvijanje natančnosti, ustvarjalnosti in logičnega razmišljanja (Program osnovna šola 

računalništvo. Učni načrt, 2013). 

Predmet vsebinsko zajema: 

 

• algoritme – razumejo pojem algoritem, opišejo vsakdanji problem kot zaporedje 

korakov, preprosto opravilo predstavijo z algoritmom, simbolno predstavijo algoritem, 

sledijo algoritmu, ki ga je pripravil nekdo drug, v algoritem vključijo vejitev, 

ponavljanje in so zmožni povezovanja algoritmov v celoto, ki reši nek problem. 

• Programe – zmožni so slediti tujemu programu, zapisati algoritem s programom, 

vključiti spremenljivke in konstante, spreminjati vrednost spremenljivk, brati in 



19 

 

vključevati vhodne podatke, izpisovati vrednosti spremenljivk med izvajanjem 

programa in na koncu programa, vključevati logične operatorje v program, znajo 

uporabiti pogojni stavek in vejitev, razumejo pojem zanke in uporabo zanke v 

programu, prepoznajo in odstranijo napake v lastnem programu, zmožni so grafične 

predstavitve scene, sinhronizacije zvokov, razumevanja interakcij med liki/objekti ter 

ustvarjanja animacij. 

• Podatke – razlikujejo med podatki in informacijami, razumejo dvojiški sistem 

zapisovanja podatkov in kodiranja podatkov, razlikujejo med konstantami in 

spremenljivkami v programu, strukturirane podatke znajo zapisati v tabeli in stolpcih, 

zavedajo se pomembnosti varovanja osebnih podatkov. 

• Reševanje problemov – naštejejo faze reševanja problemov, najdejo ustrezno orodje za 

reševanje problemov, problem razdelijo na podprobleme, načrtujejo in realizirajo 

rešitev. Učinkovito rešujejo probleme v skupini in se s pomočjo IKT4 tehnologije učijo 

na napakah. 

• Komunikacijo in storitve – poznajo temeljne ideje o delovanju računalniških omrežij, 

glavne storitve računalniških omrežij, različna iskalna orodja/strategije v iskalnikih, 

zavedajo se pojma intelektualna lastnina, podatke znajo prikazati na ustrezen način, 

poznajo varnostna priporočila. 

(Program osnovna šola računalništvo. Učni načrt, 2013) 

 

Učenci se pri predmetu po večini srečajo z začetki programiranja, gre za vizualno programiranje 

v Scratchu ali katerem drugem okolju npr. Alice, Kodu … Spoznajo osnovne koncepte 

računalništva (programiranja). Ponekod se srečajo tudi s fizičnim računalništvom (Lego 

Education WeDo, Arduino, Sphero, Microbit ipd.). Učenje se nadaljuje s programiranjem v 

Pythonu ali katerem drugem tekstovnem programskem okolju (Program osnovna šola 

računalništvo. Učni načrt, 2013). 

 

                                                 
4
 Informacijsko-komunikacijska tehnologija 
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3.4. Obvezni izbirni predmet Računalništvo (3. VIO) 

Izbirni predmet računalništvo je naravoslovno tehničen izbirni predmet. Sestavljen je iz treh 

predmetov. Prvi izmed teh predmetov je urejanje besedil, kjer učenci pridobijo osnovna znanja 

za razumevanje delovanja računalništva ter osnovno rabo računalnika. Sledita predmeta 

računalniška omrežja in multimedija, kjer se znanja nadgradijo, poglobijo ter razširijo.  

Pri predmetih učenci spoznavajo osnovne pojme računalništva, vlogo ter pomen računalniške 

tehnologije v sodobni družbi. Razvijajo pravilen odnos do avtorskih pravic in zaščite osebnih 

podatkov. Sledijo razvoju sodobne računalniške tehnologije. Razvijajo komunikacijske 

zmožnosti in opcijsko spoznavajo vsebine s področja programiranja (Program osnovnošolskega 

izobraževanja računalništvo. Učni načrt, 2002). 

3.4.1. Multimedija 

Predmet vsebinsko zajema: 

• osnove informatike in računalništva (učenec zna našteti različne medije za predstavitev 

informacije in primere, kjer jih uporabljamo, razložiti pomen multimedijske 

predstavitve v primerjavi z monomedijsko). 

• Obdelava podatkov in komuniciranje z uporabo informacijske tehnologije (učenec zna 

predstaviti informacijo z več mediji, izdelati preprosto računalniško predstavitev 

informacije, uporabiti slikovne, zvočne in druge podatke s spleta, jih ovrednotiti, 

dopolniti in vključiti v svojo predstavitev, zna opisati področja uporabe računalnika). 

• Programiranje5 (učenec zna  napisati algoritem, ki reši zahtevnejši, a njemu znan 

problem, izdelati in spremeniti računalniški program z zanko in vejiščem). 

 

(Program osnovnošolskega izobraževanja računalništvo. Učni načrt, 2002) 

  

                                                 
5
 Sklop programiranje je dodatna vsebina 
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3.4.2. Urejanje besedil 

Predmet vsebinsko zajema: 

• Osnove informatike in računalništva (učenec zna predstaviti informacijo z več podatki, 

našteti načine zapisa podatkov, razlikovati programsko in strojno opremo računalnika 

in opisati njihove naloge, našteti enote strojne opreme in razložiti, kje jih uporabljamo 

ter vrednotiti njihovo kakovost). 

• Obdelava podatkov in komuniciranje z uporabo informacijske tehnologije (učenec zna 

izbrati ustrezen grafičen program in ga zagnati v ustreznem grafičnem operacijskem 

sistemu, izdelati lastno področje (mape), jo preimenovati in izbrisati, uporabiti ustrezen 

ukaz v programih, z urejevalnikom besedil zna napisati in oblikovati lastno besedilo, 

izdelati sliko z risarskim programom in vstaviti besedilo, shraniti izdelek na disk in ga 

natisniti, poslati in odgovoriti na sporočilo po elektronski pošti, prepisati datoteke iz ene 

računalniške enote na drugo in opisati področja uporabe računalnika). 

• Programiranje6 (učenec zna napisati algoritem, ki reši preprost vsakdanji problem, 

izdelati in spremeniti preprost računalniški program). 

(Program osnovnošolskega izobraževanja računalništvo. Učni načrt, 2002) 

3.4.3. Računalniška omrežja 

Predmet vsebinsko zajema: 

• Osnove informatike in računalništva (učenec zna razložiti, kaj pomeni kakovost 

informacije, razložiti pomen napačnih oz. narobe razumljenih podatkov na kakovost 

informiranja, našteti temeljne vrste programske opreme računalnika in razložiti njihovo 

uporabo). 

• Obdelava podatkov in komuniciranje z uporabo informacijske tehnologije (učenec zna 

z urejevalnikom besedil dopolniti besedilo in ga urediti, z risarskim programom izdelati 

nezahtevno računalniško sliko ter jo vstaviti v besedilo, z ustreznim programom 

dopolniti in urediti računalniško sliko, vnesti in oblikovati podatke v preglednici, 

                                                 
6
 Sklop programiranje je dodatna vsebina 
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narisati ustrezen grafikon in ga vključiti v besedilo, izdelati enostavno spletno stran, 

poiskati in uporabiti podatke s spleta). 

• Programiranje7 (učenec zna napisati algoritem z odločitvijo, ki reši preprost vsakdanji 

problem, izdelati in spremeniti računalniški program z odločitvijo). 

(Program osnovnošolskega izobraževanja računalništvo. Učni načrt, 2002) 

 

3.5. Razvoj računalništva v osnovni šoli 

Pod okriljem Zavoda Republike Slovenije za šolstvo deluje predmetna skupina za računalništvo 

in informatiko. Slednja skrbi za vpeljavo in razvoj računalništva v slovenskih šolah, skozi 

katerega se razvija računalniško mišljenje. Skupina računalniško mišljenje definira kot 

zmožnost reševanja realnih problemov, v reševanje katerih je vključena digitalna tehnologija. 

Kot ključna področja za razvijanje RM pa navajajo naslednja področja računalništva in 

informatike: računalniški sistemi, podatki in njihova analiza, omrežje in internet, algoritmi in 

programiranje ter vpliv računalništva in informatike na družbo. Učenci osnovnih šol RM 

razvijajo pri izbirnem predmetu računalništvo, v gimnazijah pa pri obveznem predmetu 

informatika (Zavod Republike Slovenije za šolstvo, b.d.). Vključenost računalniških vsebin v 

obvezni predmetnik OŠ je minimalna. Računalništvo in informatika (RIN) zajema le nekaj 

osnov dela s podatki ter razprav o globalizaciji in vplivu digitalnih tehnologij na družbo. Na 

tem področju je zadnja leta aktivna skupina RINOS8.  

Ključna področja računalništva in informatike 

 Računalni

ški sistemi 

Omrežja 

in 

internet 

Podatki Algoritmi in 

programiranje 

Vpliv 

računalništva 

na družbo 

Računalniško 

mišljenje 

1. VIO Ne Ne Da Ne Ne Ne 

2. VIO Ne Ne Da Ne Da Ne 

3. VIO Ne Ne Da Ne Da Ne 

Tabela 3: Pregled vključenosti temeljnih znanj računalništva in informatike v obvezni 

predmetnik osnovne šole (RINOS, 2021). 

                                                 
7 Sklop programiranje je dodatna vsebina 
8
 Strokovna delovna skupina MIZŠ za vključitev temeljnih vsebin RIN v slovensko šolstvo 
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Od šolskega leta 2014/2015 je v slovenski osnovnošolski kurikulum vključen neobvezni izbirni 

predmet računalništvo, izvaja se ena ura tedensko (Kopić, 2015). Predmet je v šolskem letu 

2016/2017 obiskovalo 17,1 % učencev 4., 5. in 6. razredov. Skupine so pogosto heterogene, 

učenci imajo zelo različno predznanje, saj lahko predmet obiskujejo eno, dve ali tri leta. Na 

nekaterih šolah predmeta NIP računalništva kljub zanimanju ne ponujajo (Poročilo RINOS II, 

2021). 

V 3. VIO se poleg izbirnih računalniških predmetov, omenjenih v Tabeli 2 (UBE, ROM, 

MME), izvajata tudi predmeta robotika v tehniki in elektronika z robotiko. 

Pregled udeležbe pri predmetih 3. VIO, ki vključujejo področja računalništva in informatike v 

šolskem letu 2016/17: 

● izbirni predmet računalništvo (urejanje besedil, računalniška omrežja in multimedija): 

9598 (18,3 %) učencev; 

● robotika v tehniki: 730 (4,23 %) osmošolcev; 

● elektronika z robotiko: 279 (1,6 %) devetošolcev. 

 (Poročilo RINOS II, 2021)  

 

Tabela 4: Vključenost temeljnih znanj računalništva in informatike v učnih načrtih izbirnih 

predmetov (Prirejeno po Poročilo RINOS II, 2021). 

 

Ključna področja računalništva in informatike 

 računalniški 

sistemi 

omrežja in 

internet 

podatki algoritmi in 

programiranje 

vpliv 

računalništva 

na družbo 

računalniško 

mišljenje 

izbirni predmet 

računalništvo 

(2.VIO) 

Da Da Da Da Da Da 

izbirni predmet 

računalništvo 

(3. VIO ) 

Da Da Da Da 

(opcijsko) 

Ne Da 

robotika v 

tehniki 

Da Da Da Da Da Da 

elektronika z 

robotiko 

Da Ne Da Da Da Da 
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Za vpeljavo računalniških vsebin v naš osnovnošolski kurikulum, širšo in strokovno javnost, 

opozarja skupina, imenovana RINOS. Imenovani sta bili dve skupini in sicer RINOS I (leta 

2016) in RINOS II (leta 2019). 

Skupina RINOS II spremlja izvajanje Akcijskega načrta za vključitev temeljnih vsebin v 

programe osnovnih šol, gimnazij, poklicnih in strokovnih šol in vrtcev. Naloga skupine je tudi 

zagotovitev preverjanja digitalnih kompetenc v okviru vseh predmetnih in strokovnih področij 

na osnovnih in srednjih šolah. Prav tako načrt svetuje stalno strokovno usposabljanje učiteljev 

in vzgojiteljev na področju RIN, oz.  zagotavljanje kadrov za vključitev temeljnih računalniških 

vsebin (Poročilo RINOS II, 2021). 

V skladu s poročilom ima skupina RINOS II cilj do šolskega leta 2023/24 uvesti nove predmete 

temeljnih vsebin računalništva in informatike, v obstoječih predmetih celovito vključiti 

razvijanje digitalnih kompetenc ter s tem mladim omogočiti celovit osebnostni razvoj in 

konkurenčnost v globalnem svetu (Poročilo RINOS II, 2021). 

3.6. Računalniška tekmovanja 

Za popularizacijo računalništva pri nas skrbi slovenska sekcija združenja ACM (angl. 

Asociation for Computing Machinery). ACM je največje mednarodno združenje strokovnjakov 

s področja matematike in računalništva. Ustanovljeno je bilo leta 1947 in ima sedež v ZDA.  

Za popularizacijo računalništva pod okriljem ACM skrbi Mednarodno univerzitetno 

tekmovanje v programiranju ICPC. Tekmovanje poteka v skupinah treh študentov, ki rešujejo 

probleme vsakdanjega življenja, kar vzpodbuja medsebojno sodelovanje, ustvarjalnost, 

inovativnost in zmožnost delovanja pod pritiskom. Gre za enega najstarejših tekmovanj, saj 

poteka že od leta 1970 (International Collegiate Programming Contest, b.d.). 

Vse od leta 1989 vsakoletno poteka Mednarodna računalniška olimpiada, kjer učenci 

samostojno rešujejo naloge, algoritmične narave, s področja računalništva (International 

Olympiad in Informatics, 2022). 

V svetovnem merilu so poleg tekmovanja v programiranju ICPC in Mednarodne računalniške 

olimpijade razširjena tudi naslednja tekmovanja: Topcoder (dvakrat letno), Googlovo 

tekmovanje v programiranju (trikrat letno), tekmovanje ICFP, Facebook Hacker Cup in druga 

(Muthyala, 2021). 

Tekmovanje v programiranju organizira tudi Zveza za tehnično kulturo Slovenije. Učenci lahko 

tekmujejo v programiranju v Logu, Pascalu, C, C++, Scratchu in Pythonu. Tekmovanje poteka 
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sprva na šolski ravni, kjer se najboljši tekmovalci v svojih tekmovalnih kategorijah uvrstijo na 

državno tekmovanje. Poleg tekmovanja v programiranju ZOTKS organizira še Šolsko ligo 

programiranja (Programiranje, b.d.) 

Društvo ACM Slovenija pa je slovenska podružnica ACM, pri nas že od leta 2001 skrbi za 

organizacijo različnih računalniških tekmovanj, kot so Bober, Pišek, Srednješolsko tekmovanje 

ACM iz računalništva in informatike in Univerzitetni programerski maraton (ACM Slovenija, 

b.d.). 

3.6.1. Bober 

Bober je mednarodno tekmovanje iz računalniškega mišljenja, namenjeno osnovnošolcem od 

2. razreda naprej in srednješolcem. Cilj je povečati zanimanje učencev za računalništvo. 

Računalnik postane vir zanimivih logičnih problemov in ne le orodje za brskanje po spletu. 

Vprašanja se nanašajo na algoritmično razmišljanje, logično sklepanje in razvoj strategij za 

reševanje problemov. Najboljši tekmovalci se uvrstijo na državno tekmovanje. Pri nas poteka 

že od leta 2010, ko je na poskusnem tekmovanju tekmovalo 199 udeležencev. Že naslednje leto 

je bilo na »pravem« tekmovanju 3454 udeležencev. Za primerjavo je bilo leta 2019/2020 

udeleženih 28803 tekmovalcev. Lani (2020/2021) je bilo zanimanje veliko manjše, in sicer je 

tekmovalo 18952 (O Bobru, b.d.). 

3.6.2. Pišek 

Šolsko tekmovanje Pišek poteka pod okriljem slovenske sekcije ACM. Portal Pišek je spletna 

storitev, ki vsebuje bogato zbirko nalog s samodejnim preverjanjem pravilnosti rešitev. Učenci 

naloge rešujejo s pomočjo programskega jezika Blockly, ki omogoča programiranja z delčki. 

Portal je uporaben pri poučevanju osnovnih konceptov programiranja pri neobveznem izbirnem 

predmetu računalništvo, ki se izvaja v drugi triadi OŠ (Lokar, 2020). 

Šolsko tekmovanje je dostopno ves teden, vsak mentor (učitelj) pa sam določi, kateri dan bo 

tekmovanje potekalo. Za dostop do portala Pišek je potrebna internetna povezava. Na portalu 

so objavljene naloge podobnega tipa, kot so kasneje na tekmovanju. V šolskem letu 2021/2022 

se je prvič izvedlo »pravo« tekmovanje, saj so bila v preteklih letih izvedena le poskusna 

tekmovanja (O Pišku, b.d.). 
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3.6.3. Mladinska raziskovalna dejavnost 

Mladinsko raziskovalno delo (MRD) poteka že več kot 50 let. Razvilo se je iz projekta Gibanje 

znanost mladini, ki je in še vedno prispeva k pridobivanju znanj, ta pa pomagajo pri oblikovanju 

mladih. Ti gledajo na svet bolj samozavestno, razmišljajo ustvarjalno in kritično, oblikujejo 

svoja stališča in poiščejo argumente zanje. Mladi se tako že desetletja lahko na različnih 

področjih uvajajo v praktično in teoretično raziskovalno delo (Mladi raziskovalci, b.d.).  

MRD poteka tako med osnovnošolci kot tudi srednješolci. Raziskovalci svoje naloge 

predstavljajo na več področjih (psihologija, sociologija, računalništvo …). Sprva poteka 

področno tekmovanje, najboljše naloge pa se uvrstijo na državno tekmovanje. Na državnem 

srečanju lahko z raziskovalnimi nalogami ter inovativnimi projekti, ki ustrezajo razpisnim 

pogojem, sodelujejo učenci in učenke zadnjih štirih razredov osnovnih šol ter dijaki in dijakinje 

srednjih šol (Razpis Mladi raziskovalci, 2021) Področno tekmovanje Ljubljane zadnja leta 

organizira OŠ Riharda Jakopiča. Zadnja leta je tudi računalništvo eno izmed področij, ki je vse 

bolj zastopano. Raziskovalci raziskujejo različne računalniške teme, izvajajo poizkuse, 

raziskujejo sodobne tehnološke pojme: kriptovalute, virtualna realnost, »photoshop«, itd. 

 

V nadaljevanju sledi pregled situacije glede vključenosti računalništva (poudarek na 

programiranju) v tuje kurikule drugod po svetu.  
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3.7. Vpeljava programiranja v Evropi in svetu 

Unesco raziskava iz leta 2018 je pokazala, da se pri programiranju v šolah tako učitelji kot tudi 

učenci spopadajo z različnimi izzivi, kot so: pomanjkanje jasnega razumevanja računalniške 

znanosti kot akademske discipline, neodobravanje računalništva kot samostojnega predmeta, 

težave z uvajanjem in razvojem računalniškega mišljenja v šole, slaba pripravljenost učencev 

za nadaljnje učenje računalništva in drugi (Storte idr., 2019). 

Po svetu in v Sloveniji je veliko iniciativ, ki stremijo k uvedbi računalništva kot obveznega 

predmeta v osnovni in srednji šoli. V Evropski uniji so programerska znanja in veščine iz dneva 

v dan vse pomembnejša za vse državljane (»Computing our future«, 2015). Kodiranje krepi 

ustvarjalnost, uči sodelovati prek fizičnih in geografskih meja ter komunicirati v univerzalnem 

jeziku. Tehnologija je del našega življenja, programiranje pa nam jo približa. Vsako interakcijo 

med ljudmi in računalniki ureja koda. Programiranje je vse povsod prisotno v vedno bolj 

digitalnem svetu. Kodiranje je pismenost današnjega časa in pripomore k razvoju veščin 21. 

stoletja, kot so reševanje problemov, timsko delo in analitično razmišljanje (Digital Skills and 

Jobs Coalition, b.d.). 

Zaradi vse večjih pritiskov omenjenih iniciativ, se pojavlja vse več držav, ki formalno 

integrirajo programiranje v šolski kurikulum. Med njih uvrščamo naslednje države: sosednji 

Avstrijo in Madžarsko, Estonijo, Češko, Dansko, Francijo, Irsko, Malto, Izrael, Litvo, 

Bolgarija, Portugalsko, Poljsko, Slovaško, Španijo in Združeno kraljestvo. Večina omenjenih 

držav spodbuja logično mišljenje  (Avstrija, Bolgarija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Irska, 

Madžarska, Litva, Poljska, Portugalska, Španija in Slovaška), zmožnost reševanja problemov 

(vse naštete z izjemo Litve) in ostale ključne digitalne kompetence. Poleg tega imajo znotraj 

kurikuluma samostojen računalniški predmet, kjer se učijo programiranja (Avstrija, Bolgarija, 

Češka, Danska Estonija, Madžarska, Irska, Izrael, Malta, Poljska, Slovaška in Združeno 

kraljestvo). Mnoge izmed teh med učenci sočasno razvijajo računalniška znanja in digitalno 

pismenost (»Computing our future«, 2015).  

Poročilo Evropske komisije (2019), ki vključuje 43 izobraževalnih sistemov (poleg 28-ih 

evropskih še Albanijo, BIH, Švico, Črno goro, Severno Makedonijo, Norveško, Srbijo, 

Islandijo, Liechtenstein in Turčijo) kaže, da polovica evropskih držav izvaja reforme na 

področju kurikula, predvsem na področju digitalnih kompetenc. V petih evropskih državah, 

vključno z Albanijo, BIH in Turčijo v učnem načrtu za osnovno šolo 2018/2019 digitalna 
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kompetenca ni bila neposredno omenjena. Francoski del Belgije, Hrvaška in Latvija pa izvajajo 

spremembe na področju osnovnošolskega kurikula za vpeljavo digitalne kompetence kot del 

obveznega pouka. V polovici držav digitalne kompetence niso niti enkrat ocenjene, samo 

Avstrija in Norveška imata teste na vseh stopnjah šolanja. 

Večina evropskih držav načrtuje povečanje investicij v digitalno infrastrukturo na področju 

osnovne in srednje šole (Evropska komisija, 2019). 

 

 

Opazimo, da je stanje računalništva v izobraževanju v Evropi in s tem programiranja na 

različnih stopnjah. Vsekakor kot ena izmed »biserov« izstopa Estonija. Estonija je sicer majhna 

država na severu Evrope, ki je s projektom ProgeTiiger močno promovirala in razmahnila 

zanimanje za programiranje v šolah. Tako danes učenci s programiranjem začnejo v prvem 

razredu in se ga učijo do konca osnovne šole, torej do dvanajstega razreda. Pri tem pa ne gre le 

za uporabo tehnologije, temveč hkrati za razvoj tehnologije, kar je eden izmed glavnih ciljev 

projekta (Nančovska Šerbec, 2017). 

Med glavne cilje projekta ProgeTiiger uvrščamo tudi razvoj RM, kreativnosti in matematičnih 

veščin. V sklopu projekta želijo učencem pokazati, da je programiranje zabavno in primerno za 

vsakogar ter s tem povečati zanimanje za učenje programiranja v zgodnji fazi šolanja. Učenci 

začnejo z učenjem osnovnih konceptov programiranja v programskem okolju Kodu, Scratch, 

Snap!, kjer se učijo programiranja z delčki s pomočjo ustvarjanja iger. Nadaljujejo na različne 

 

Slika 3: Prikaz bodočih investicij v šolsko digitalno infrastrukturo na področju osnovne in 

srednje šole (Evropska komisija, 2019) 
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načine, lahko tudi s fizičnim računalništvom in npr. z uporabo kompletov za robotiko Lego 

Mindstorms (Nančovska Šerbec, 2017). 

V Nemčiji je izvajanje predmeta računalništvo odvisno od posamezne zvezne države. Nemčija 

je namreč razdeljena na 16 zveznih držav in kurikul je prilagojen vsaki posebej. (Leonhardt, 

2018). Računalniški predmet je obvezen predvsem v razvitejših zveznih državah (RINOS II, 

2021). Velik poudarek namenjajo učenju računalništva za dekleta (projekt traja že od leta 2009), 

slednja programirajo razne programe za robote (fizično računalništvo) (Leonhardt, 2018). V 

večini zveznih dežel je računalništvo omogočeno kot izbirni oziroma obvezni izbirni predmet, 

a je v zelo redkih tudi obvezni predmet za vse učence. Od leta 2016 poudarjajo pomembnost 

digitalne pismenosti, ki pa nima enotnega pomena, saj se interpretira v sklopu učnega interesa 

(programiranje, kodiranje, razumevanje aplikacij informacijskih sistemov). Učenci RM 

razvijajo skozi izbirne predmete, obenem pa je glavna težava prenatrpanost šolskega kurikula, 

zato ni mogoče dodati obveznih računalniških predmetov. Učitelji, ki poučujejo računalništvo, 

so bodisi učitelji, ki so izobraženi za poučevanje računalništva bodisi učitelji, ki poučujejo 

izbirni predmet računalništvo in pogosto nimajo ustrezne izobrazbe. Lahko pa v sklopu svojega 

predmeta učitelji ravno tako poučujejo računalništvo (Storte idr., 2019). V petem razredu (10 

let) se učenci srečajo z osnovami programiranja, v šestem razredu se srečujejo s pojmom 

spremenljivke (tako lokalne kot tudi globalne) in rekurzijami. V sedmem razredu obravnavajo 

zaporedja, zanke, vejitve, kazalce in programirajo spletne strani (HTML), v osmem razredu 

nadgradijo znanje v HTML-ju in začnejo z objektnim programiranjem (Heinmann, b.d.). 

Najprej se spoznajo s pojmom algoritma, rešujejo naloge na karo papir, nato se srečajo s Scratch 

unplugged9. Temu sledi programiranje na računalniku, ki ga v večji meri predstavlja 

programsko okolje Scratch (Geldreich, 2019). 

Na Portugalskem programiranje poučujejo na drugačen način, in sicer dajejo večji poudarek 

projektnemu delu. Programiranje je del IKT predmeta, ki je obvezen v nižjem in višjem 

srednješolskem izobraževanju. Aktivnosti, ki se izvajajo pri predmetu, vključujejo ustvarjanje 

multimedijskih projektov (oblikovanje besedil, slik, obdelava zvoka in videa). Končni projekti 

so igre, animacije, interaktivne zgodbe in razne simulacije. S temi aktivnostmi želijo razviti 

RM, in sicer strategije reševanja problemov, logično mišljenje in druge cilje iz njihovega 

učnega načrta. Programiranje vpeljujejo preko okolja za programiranje z delčki, Kodu, ki so ga 

razvili pri Microsoftu. Slednji sodeluje s tamkajšnjim ministrstvom za izobraževanje in 

                                                 
9
 zbirka aktivnosti v PO Scratch z namenom uvajanja otrok v osnovne koncepte računalništva. 
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mnogimi univerzami, s pomočjo katerih izvajajo delavnice programiranja, Kodu tekmovanja 

ter druge računalniške aktivnosti (»Computing our future«, 2014). 

Z uvajanjem programiranja kot delom obveznega kurikula so se ukvarjale tudi države, ki so 

vključene v K-12 okvir izobraževanja (izven EU), npr. ZDA, Avstralija, Indija, Kanada, Južna 

Koreja idr. (K-12 Computer Science Framework Steering Committee, 2016). 

Indija je leta 2004 začela s projektom ICT@schools, ki je bil podprt s strani vlade in čigar 

namen je bil računalniško opismenjevanje otrok od 6. leta naprej. Večji poudarek programiranju 

namenjajo v srednji šoli. Učenci indijskih šol (13500 šol, kar predstavlja 17 milijonov učencev) 

se osredotočajo na računalniško pismenost - tipkanje in uporabo aplikacij (programje). V 11. 

razredu (višja strokovna šola) se učenci spoznajo s programskima jezikoma C++ in Python. 

Večji del programiranja se učijo v programskem okolju C++. V 12. razredu spoznajo objektno 

programiranje, podatkovne strukture in Boolov tip podatkov. Ena večjih težav glede 

programiranja je pomanjkanje strokovnega kadra (učiteljev računalništva), neoptimalna 

infrastruktura, pomanjkanje razumevanja pomembnosti računalniške znanosti in izbirnost oz. 

neobveznost računalniških vsebin (Raman idr., 2015). 

Vključenost računalniških vsebin v (obvezni) kurikulum osnovnih (in ponekod tudi srednjih) 

šol mnogih držav je minimalna, zato se po svetu pojavlja veliko iniciativ, ki se zavzemajo za 

formalno integracijo računalniških vsebin v kurikul. 

V Združenem kraljestvu se je leta 2010 začel projekt Shut Down and Restart, ki je bil namenjen 

izboljšanju stanja računalništva v osnovnih šolah. Glavni cilj projekta je bil opis težav in 

priporočil, s katerimi bi se preoblikoval tedanji kurikul. Pri projektu se je pojavila dilema, ali 

bodo računalništvo kot predmet v prihodnosti obdržali oz. ponovno zagnali v šolskem kurikulu, 

ali pa ga bodo enostavno izpustili iz kurikula. Glavna težava, ki se je pojavljala v Združenem 

kraljestvu, je bilo pomanjkanje usposobljenih učiteljev. Eni večjih težav sta bili tudi slaba 

opremljenost šol (učilnic) in ideja, da pomembnost računalništva ni primerljiva z matematiko 

ali jezikom  (The Royal Society, 2012). Leta 2014 je v angleškem računalniškem kurikulu prišlo 

do velike spremembe. Od takrat v šolah ne poučujejo le uporabe digitalne tehnologije, ampak 

dajejo poudarek poučevanju programiranja. Učenci že pri petih letih začnejo spoznavati 

osnovne koncepte programiranja in izdelovati preproste programe. Velik del programerskega 

kurikula je namenjen učenju programiranja in razvijanju računalniškega mišljenja brez 

računalnika (Primary school coding explained for parents, b.d.) 
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V ZDA se je iniciativa za razširitev računalništva v osnovne šole začela leta 2016 pod vodstvom 

tedanjega ameriškega predsednika Baracka Obame, ki je izjavil: 

»V prihodnjih letih bi morali graditi na razvoju tako, da bi ... vsakemu študentu ponudili 

praktično delo pri pouku računalništva in matematike, s katerim bi bili že prvi dan pripravljeni 

na delo.« 

S projektom Računalništvo za vse so želeli v K-12 vpeljati veščine RM, ki bi jih potrebovali pri 

ustvarjanju in ne le uporabi digitalne ekonomije. Iniciativa se je razvila na podlagi opažanj 

velike možnosti zaposljivosti na področju visoko plačanih tehniških delovnih mest. Pobuda za 

projekt je prišla z več strani, npr. učiteljev, staršev, zveznih držav ... Projekt vodi ekipa 

strokovnjakov, ki imajo ustrezna znanja in veščine s področja računalniškega izobraževanja na 

nacionalni ravni (Smith, 2016).  

Razvoj programiranja poleg raznih iniciativ v EU pospešuje CodeWeek. EU Code Week je 

množično gibanje, ki ga vodijo prostovoljci, ki kot ambasadorji Code Weeka spodbujajo 

kodiranje v svojih državah. Evropska komisija podpira EU Code Week in druge neodvisne 

pobude, katerih cilj je izboljšati digitalne spretnosti, vključno s programiranjem, za različne 

ciljne skupine. Namen CodeWeeka je približati programersko in digitalno pismenost vsem na 

zabaven in vključujoč način. V letu 2019 je evropski teden programiranja, ki ga organizirajo 

vsako leto, k sodelovanju privabil 4,2 milijona ljudi iz več kot 80-ih držav. Povprečna starost 

udeleženca je bila 11 let (CodeWeek, b.d.). 

Med iniciative uvrščamo Hackathons, kjer se na dogodku srečajo programerji z namenom, da 

na inovativen način rešijo problem (Briscoe in Mulligan, 2014). Naslednja iniciativa je Code 

Week 4 All, kjer v sklopu tedna programiranja lahko vsakdo k zbirki dejavnosti v okviru Code 

Week doda svojo dejavnost. Z doseganjem ciljev si ustvarjalci pridobijo certifikat odličnosti 

(Code Week 4 All challenge, b.d.) 

3.7.1. Okvir K-12 za poučevanje računalništva 

Računalništvo je v 21. stoletju postal del našega vsakdana, s čimer se je povečal tudi interes za 

učenje računalništva. Veliko ameriških staršev želi, da bi se njihovi otroci v šoli učili 

računalništva, saj menijo, da je računalništvo prav tako pomembno kot branje, pisanje in 

matematika. Raziskava, ki jo je izvedla medijska agencija Horizon Media leta 2015 v ZDA 

kaže, da 65% Američanov verjame, da je učenje programskega jezika bolj uporabno kot učenje 
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tujega jezika (Lobaczewski, 2015). V zadnjih letih pa je želja po učenju programiranja 

eksponentno narasla. Kar eden od dvajsetih odraslih Evropejcev se je med pandemijo odločil 

za učenje programiranja. Velika večina od njih ni imela predznanja (Hughes, 2021).  

Kot odziv na povečan interes za programiranje se je več ameriških ustanov, iniciativ in podjetij 

(sodelovalo je 27 urednikov in 25 svetovalcev) odločilo, da bo skupaj ustvarilo načrt za učenje 

računalništva v osnovnih šolah, ta načrt se imenuje Okvir K-12 za  poučevanje računalništva. 

V K-12 avtorji ločijo pet jedrnih konceptov računalništva: računalniški sistemi, podatki in 

analiza, algoritmi in programiranje, omrežje in internet ter učinki računalništva. 

Med jedrne koncepte uvrščamo tudi prej omenjene računalniške sisteme, saj smo ljudje v 

interakciji s širokim naborom računalniških naprav, ki zbirajo, shranjujejo, analizirajo in 

upravljajo z različnimi informacijami, kar lahko vpliva na uporabnike naprav (tako pozitivno 

kot negativno). Fizična komponenta (strojna oprema) in navodila (programska oprema) 

omogočata računalniškemu sistemu komunikacijo in procesiranje informacij v digitalni obliki. 

Prej omenjeni koncept, omrežje in internet, pojasnjuje, da računalniške naprave ne delujejo v 

izolaciji, temveč gre za deljenje datotek in povezovanje z napravami po svetu. V jedrni koncept 

podatki in analiza uvrščamo računalniške sisteme, ki obstajajo z namenom procesiranja 

podatkov. Količina podatkov z leti narašča, zato je  pomembno učinkovito zbiranje, hranjenje 

in procesiranje podatkov, da jih nato lažje analiziramo. Računalništvo v mnogih pogledih vpliva 

na svet v pozitivni in negativni luči. Posamezniki in družba s svojimi kulturnimi in socialnimi 

interakcijami vplivajo na družbo in obratno, računalništvo vpliva na nove kulturne prakse. 

Področje računalništva, ki ji K-12 namenja veliko pozornosti, so algoritmi in programiranje. To 

področje zajema naslednje pomembne koncepte: algoritme, spremenljivke, nadzor, 

modularnost in razvoj programov (K-12 Computer Science Framework Steering Committee, 

2016).  

●  Algoritmi 

Od 4. – 6. razreda (2. VIO) lahko obravnavamo bolj kompleksne algoritme kot v 1. VIO. Z 

algoritmom povežemo vsakdanja opravila – lahko zavežemo čevlje, izberemo pot, po kateri se 

vrnemo domov ipd. Učencem razložimo, da so rezultati podobni, posamezni koraki pa se lahko 

razlikujejo – odvisni so od različnih dejavnikov (razpoložljiv čas, prisotnost ovir, ...). Algoritme 

predstavljamo izključno v neračunalniških jezikih, kot so diagrami poteka in psevdokode.  
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V zadnjem VIO osnovne šole opišemo, kako algoritmi vplivajo na komunikacijo ljudi z 

računalniki in kako se ti odzivajo. Ljudje načrtujemo algoritme, ki jih lahko posplošimo na 

različne situacije. Poudarek je na pomembnosti dobro berljivega algoritma, saj mu je lažje 

slediti, ga testirati in razhroščevati (debugging). 

(K-12 Computer Science Framework Steering Committee, 2016)  

● Spremenljivke 

V 2.VIO spremenljivke opišemo kot sredstvo, s pomočjo katerega računalniški programi 

shranjujejo različne vrste podatkov. Dovolj je, da razumejo le uporabo spremenljivk, tehnične 

podrobnosti niso pomembne. Spoznajo več tipov spremenljivk za hranjenje podatkov. 

V 3.VIO učenci ustvarjajo spremenljivke, da bi vanje shranjevali podatkovne vrednosti, vsaki 

spremenljivki priredijo določen identifikator, da lahko prek imena dostopamo do pripadajoče 

vrednosti in na njej izvajamo operacije. Spremenljivke omogočajo fleksibilnost, obdelavo 

različnih množic podatkov in pripravo različnih izhodov. Poglobimo razumevanje 

spremenljivk, ki jo predstavimo kot prostorček, v katerem se vsebina lahko spreminja. Dobro 

poimenovanje spremenljivk izboljša berljivost programa. Naučijo se, da je raba spremenljivke 

drugačna kot pri matematiki (v programu je spremenljivka lokacija, kjer se nahaja vrednost). 

(K-12 Computer Science Framework Steering Committee, 2016)  

● Kontrola strukture 

V 2.VIO učenci uporabljajo različne vrste zank, odvisno od situacije. Spoznavajo 

kompleksnejše primere dogodkov: klik z miško, tipkanje na tipkovnici in trki med predmeti. 

Naučijo se, da pogojni stavki predstavljajo odločitve. Sestavljeni so iz logičnega pogoja, ta 

določi navodila, ki se izvedejo glede na to, ali je pogoj izpolnjen ali ne. Logične vrednosti in 

operatorje (AND/OR/NOT) uporabljajo zato, da določijo, katere skupine navodil se izvedejo 

ob določenih pogojih. 

V 3.VIO učenci zbirajo in programirajo krmilne konstrukte, kot so zanke, odzivniki na dogodke 

in pogojni stavki, s čimer dosežejo kompleksnejši program. Pogojni stavki imajo lahko različne 

stopnje kompleksnosti, kot so sestavljeni (povezujejo dva ali več pogojev v logično zvezo) in 

vgnezdeni pogojni stavki (dosežemo, da rezultat nekega pogojnega stavka sproži izvedbo 

drugega pogojnega konstrukta). Primer gnezdenja je na primer, če je sončno, se glede na to 
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odločimo, ali bomo tekli ali kolesarili, če ne, pa se bomo odločili, ali bomo gledali televizijo ali 

brali. Kombiniramo lahko zanke, pogojne stavke … Spoznajo tudi rekurzivne klice.  

(K-12 Computer Science Framework Steering Committee, 2016)  

● Modularnost 

V 2. VIO  učenci programe lahko ustvarijo tako, da uporabijo manjše, že prej pripravljene dele. 

Delitev na manjše dele programa jim olajša nekatere testiranje programa. Prav tako se učijo, da 

lahko algoritme ustvarjajo s pomočjo dekompozicije obstoječih programov. 

V 3. VIO  učenci se naučijo, da so programi sestavljeni iz podprogramov, prednost teh pa je, 

da jim lahko v drugih programih spremenimo namen. Z uporabo parametrov v podprogramih 

lahko posplošimo obnašanje in povečamo možnost za ponovno uporabo kode. Podprograme 

kličemo, da ponavljamo skupine ukazov. 

(K-12 Computer Science Framework Steering Committee, 2016) 

● Razvoj programov 

V 2.VIO učence seznanimo s postopkom razvoja programa – ponavljajočega postopka, ki 

vključuje načrtovanje, izvajanje in pregled. Učenci spoznajo tudi postopek izboljšave 

programa. 

V 3.VIO učenci spoznajo, da pri razvoju programov sodelujejo razvojne ekipe, ki v središče 

postavljajo uporabnika in ustvarjajo rešitve, ki lahko imajo velik pomen za družbo. Naučijo se, 

da morajo biti aplikacije optimizirane glede na platformo za uporabo.  

(K-12 Computer Science Framework Steering Committee, 2016)  

3.8. Neformalne oblike izobraževanja pri uvajanju 

računalništvu 

Pregled literature je pokazal, da v že tako prenatrpanih učnih načrtih pogosto ni prostora še za 

računalniške vsebine, zato se kot možnost nadaljnjega izobraževanja (tudi samoučenja) izven 

šolskih klopi kažejo razne neformalne oblike izobraževanja. 

Razvoj interneta je prispeval k večji dostopnosti znanja in samostojnemu učenju, torej učenju 

zaradi lastnih interesov in vedoželjnosti. Vse aktivnosti, ki potekajo izven organiziranega pouka 

v določeni ustanovi (osnovna šola, višja šola, univerza, ...), imenujemo neformalno 

izobraževanje (Adams Becker idr., 2016).  
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Pojem neformalno izobraževanje je prvi vpeljal Philip Coombs leta 1968 in ga opredelil kot 

»vsako organizirano izobraževalno dejavnost zunaj formalnega sistema, ki je namenjena 

izbranim učencem in zadovoljuje določene učne smotre« (Jost, 2010). Gre za obliko 

izobraževanja, pri kateri je velik poudarek na izmenjevanju izkušenj in znanj med sodelujočimi 

(Mednarodni odbor Zveze ŠKIS, b.d.). Pomembno so pridobivanje, razširjanje, posodabljanje, 

obnavljanje in poglabljanje znanja, kjer ni nujno, da se pridobljeno znanje dokazuje z listino 

(Priprava na razvoj kariere, b.d.).  

V neformalno izobraževanje se lahko vključujejo razne skupine (ni starostne omejitve, potrebne 

izobrazbe). Prav tako tudi učitelj oz. izvajalec aktivnosti (lahko tudi trener) ne potrebuje 

nobenega certifikata – pomembno je le, da se na obravnavano temo spozna, torej zna vsebino 

podajati učečim. Glavna prednost pred formalnim izobraževanjem je v tem, da se veliko 

pozornosti posveča vsebinam, ki so v šolskem kurikulumu izpuščene ali bežno obravnavane. 

Prednostno se izvajajo eksperimentalne metode učenja kot npr. vizualizacija, debatiranje, 

igrifikacija (učenje skozi igro). Pomembno je, da učeči se in izvajalec komunicirata – gre za 

dvosmerno komunikacijo.  

Učni cilji so okvirno začrtani oz. določeni, v teku izobraževanja se lahko spremenijo. Za 

kvalitetno učenje je pomembna sprotna evalvacija in glede na to se lahko vsaka učna enota 

prilagodi. Pri organizaciji tovrstnega izobraževanja moramo biti pozorni na starost, predznanje 

učečega se in število udeležencev (Mednarodni odbor Zveze ŠKIS, b.d.). Vse več šol v svoje 

aktivnosti vključuje različne nove metode učenja npr. delavnice, projektna dela, ekskurzije, 

poletne šole ipd. (Priprava na razvoj kariere, b.d.). 

Glavne prednosti neformalnega izobraževanja v primerjavi s formalnim izobraževanjem lahko 

opazujemo s stališča več kriterijev. Medtem ko so na eni strani za neformalno izobraževanje 

značilen interaktiven odnos med učenci in učiteljem (izvajalcem aktivnosti), vrstniško 

izobraževanje in projektno učenje, je na drugi strani formalno izobraževanje, ki vključuje 

metode, ki podpirajo hierarhične odnose med učenci in izvajalcem. Pri neformalnem 

izobraževanju vsebine niso vnaprej definirane, določajo se sproti s strani učencev. Pri 

formalnem izobraževanju pa so splošne in določene s strani izobraževalnih ustanov. Če na eni 

strani neformalno izobraževanje ni časovno omejeno – poteka vseživljenjsko, je formalno 

izobraževanje omejeno nekje od 6. do 18. leta (Jost, 2010). 
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3.8.1. Tečaji 

Zanimanje za računalniške dejavnosti in tudi programiranje je, kot rečeno, zadnja leta v porastu, 

razni ponudniki organizirajo tečaje s področja programiranja za otroke, kjer poučujejo osnove 

programiranja s pomočjo programov, kot so npr. Scratch (tudi fizično računalništvo), Lego 

Education WeDo, Alice, Kodu, Python itd. 

3.8.2. Poletne šole 

V Sloveniji se v času poletnih šolskih počitnic odvijajo aktivnosti na področju neformalnega 

izobraževanja – poletne šole. Namenjene so poglabljanju znanj ali seznanjanju z določenimi 

temami, ki so iz šolskega kurikuluma pogosto izpuščene ali le bežno obravnavane (Zavod 

Študentska svetovalnica, b.d.). Organizirajo jih univerze ali nevladne organizacije. Poletne šole 

potekajo večinoma v okviru Ekonomske fakultete, Fakultete za računalništvo in informatiko 

(FRI) ter Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP - FAMNIT). 

V zadnjih letih potekajo različne delavnice oz. poletne šole na temo programiranja, ki jih 

organizira FRI v sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani. Poletne šole prirejajo 

tudi svetovno znane Univerze kot so: Univerza v Cambridgu, Univerza na Dunaju, Univerza v 

Berlinu, Washingtonska Univerza, … (Culpa, b.d.). 

FRI v sodelovanju s PEF pogosto organizira delavnice (poletno šolo) na temo uvodnega 

programiranja. Po navadi poteka v vizualnih programskih okoljih, ki temeljijo na principu 

programiranja z delčki. Najpogostejše uporabljena programska okolja so Alice, Scratch, Kodu, 

in druga. 
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4. Uvodno programiranje  

Uvodno programiranje v izbranem programskem okolju, ki temelji na programiranju z delčki, 

vpeljemo s konceptualnim poučevanjem. Študije, ki proučujejo osnovne koncepte 

programiranja, najpogosteje vključujejo koncepte, ki so prikazani v Tabeli 6 (spodaj). 

Koncept Število študij 

Zanke 14 

Pogojni stavki 11 

Podatki (podatkovne strukture) 10 

Zaporedja ukazov 8 

Sočasnost 8 

Matematični operatorji, funkcije in Boolova logika 8 

Dogodki 6 

Podprogrami 2 

Inicializacija 1 

Tabela 5: Koncepti v številkah (prirejeno po Abelson in Kong, 2019) 

Brennan in Resnick (2012) poudarjata, da je prvih sedem najpogostejših konceptov (glej Tabelo 

6), zelo uporabnih v programskem okolju Scratch. Prav tako so to koncepti, ki bi jih morali 

učeči se znati prenesti tudi v neprogramersko okolje. Večina študij kaže, da so zanke 

najpomembnejša (jedrna) komponenta izmed vseh konceptov RM (Abelson in Kong, 2019). 

Zanke so mehanizmi za večkratno poganjanje enakega zaporedja ukazov. Koncept, kjer neko 

dejanje povzroči drugo dejanje, npr. ob pritisku start gumba se zažene glasba, imenujemo 

dogodki. Pri sočasnosti gre za zaporedje navodil, ki se izvajajo sočasno npr. v določeni stopnji 

se lahko več likov sočasno premika. Naslednji ključni koncept programiranja so pogojni stavki, 

kjer gre za zmožnost odločanja glede na kriterij/pogoj. Vsaka možnost odločitve vodi k 

drugačnemu rezultatu. Operatorji zagotavljajo podporo za matematične, logične ali niz izraze, 

omogočajo izvajanje numeričnih operacij in manipulacij z nizi. V večini modernih programskih 

jezikov je omogočen velik nabor matematičnih, logičnih operacij (prištevanje, odštevanje, 

množenje, deljenje, celoštevilski ostanek pri deljenju, potenciranje ...). Podatki vsebujejo 

hranjenje, pridobivanje in posodabljanje vrednosti. V večini programskih jezikov je osnovna 

oblika hranjenja vrednosti spremenljivka, ki je lahko število ali niz.  
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Zaporedje ukazov je eden izmed ključnih konceptov v programiranju, kjer gre za to, da 

računalnik izvede določeno nalogo oz. aktivnost, ki je izražena kot zaporedje posameznih 

korakov oz. navodil. Tako kot pri receptih tudi tu zaporedje korakov določa specifično vedenje 

ali dogodek, ki se mora zgoditi (Brennan in Resnick, 2012). 

Več kot polovica učencev naštete koncepte uporablja pri izdelavi svojih lastnih projektov (iger). 

Poleg omenjenih konceptov se pri programiranju z delčki učenci hitro naučijo upravljanja z 

dogodki (Abelson in Kong, 2019). 

Pri uvodnem programiranju je v K-12 okviru za poučevanje računalništva ključnega pomena 

programiranje z delčki (angl. block-based) (Basu in Grover, 2017), ki je podrobneje 

predstavljen v nadaljevanju. 
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4.1. Programiranje z delčki 

Po besedah Revella (2019) je vizualno programiranje vrsta programiranja, ki omogoča človeku 

opis procesov z uporabo ilustracij, medtem ko tradicionalno tekstovno programiranje postavi 

človeka v vlogo računalnika, saj mora znati njegov jezik (sintakso) in tako lahko računalnik 

izvaja ukaze, ki jih programer želi. Pri vizualnem programiranju največkrat govorimo o 

programiranju z delčki. 

Aktivnosti s področja uvodnega programiranja potekajo v programskih okoljih, ki uporabljajo 

programiranje z delčki. Uporabniku omogočajo razvijanje programov z uporabo vizualnih 

grafičnih elementov, kar je za učence nižjih starosti enostavneje. Programska tekstovna koda, s 

katero imajo po navadi programerji začetniki največ težav, je pri tem odstranjena (McCall in 

Kölling, 2019). Programer sistematično uporablja in ureja vizualne elemente v zaporedje, ki 

reši določeno nalogo. Vizualno programiranje učencem omogoča eksperimentiranje in 

ustvarjanje novih programov, interaktivnih animacij in ustvarjanje iger brez pisanja programske 

kode. Najbolj znano in v osnovnih šolah najbolj razširjeno programsko okolje je Scratch. Precej 

razširjeno programsko okolje je tudi Blockly, ki je podlaga za delovanje Piška (Pesek, 2016). 

Programiranje z delčki deluje na principu povleci in spusti (drag and drop) (Barone, 2020). 

Slednje pomeni, da uporabnik v grafičnem uporabniškem vmesniku določen delček 

(abstrakten/navidezen objekt) povleče na drugo lokacijo oz. drug virtualni objekt in ga tam 

spusti (“Drag and drop”, 2021). Programi namesto kode uporabljajo delčke, ki nosijo določene 

ukaze. Opisani način programiranja je lahko vstopna točka za učečega se, da vstopi v svet 

programiranja oz. računalniškega razmišljanja. Zaradi boljše preglednosti so delčki, ki 

opravljajo podobne naloge iste barve (npr. bloki za premikanje v Scratchu so modre barve, 

podobno tudi v Stencylu) (Barone, 2020). 
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Slika 4: Delčki v Scratchu 

Poleg že ustvarjenih delčkov so tudi delčki, ki vsebujejo spustne menije, s katerimi lahko 

uporabnik izbira/dodaja svoje vnose. 

 

Slika 5:  Spustni meni v Scratchu, kjer uporabnik izbira med želenimi vnosi 

Programiranja z delčki se je lahko lažje naučiti kot tekstovnega programiranja, npr. v 

programskem okolju Python. Prednost le-tega je, da imamo nabor ukazov, kjer med ukazi lahko 

le izbiramo. Zahtevno učenje sintakse, pri kateri se lahko hitro zatipkamo, pri tem ni potrebno. 

Ena izmed pomanjkljivosti programiranja z delčki je omejenost na specifične ukaze. Za tiste, 

ki so že vešči programiranja, je lahko v primerjavi s klasičnim precej zamudno (iskanje 

delčkov). Med najbolj znane programske jezike, ki uporabljajo programiranje z bloki/ delčki, 

štejemo Scratch, Snap in Blockly (Block-based programming, 2019 in “Block-based coding”, 

2021). 
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4.1.1. Scratch 

Gre za eno najpopularnejših in najprimernejših PO za uvodno programiranje z delčki. Po 

besedah Lajovic (2011) je Scratch eden novejših programskih jezikov, razvit leta 2007 z 

namenom učenja programiranja v osnovni šoli. Učenci lahko z njim programirajo svoje 

računalniške igre, izdelujejo animacije ali ustvarjajo interaktivne zgodbe. Svoje izdelke lahko 

objavijo na spletu, izmenjujejo izkušnje z drugimi in s tem pridobivajo nova znanja. Program 

je bil razvit s strani inštituta MediLab (ugledne ameriške univerze MIT). Avtorji so se pri 

svojem delu zgledovali po znamenitih kockah LEGO. Za programiranje v PO Scratch učeči se 

ne potrebuje nobenega predznanja. Zadostuje že znanje brskanja po spletu, ustvarjanje in 

shranjevanje dokumenta v določeno mapo. Za grafično oblikovanje je priporočljivo tudi znanje 

Slikarja. 

V PO Scratch se pojavljajo naslednji koncepti programiranja: zaporedje ukazov, zanke, pogojni 

stavki, spremenljivke, tabele, odziv na dogodke, niti, časovna usklajenost in sinhronizacija, 

vnos podatkov prek tipkovnice, naključna števila, logične operacije, dinamična interakcija 

(Lajovic, 2011). 

Čerin v svojem diplomskem delu (2019) PO Scratch navaja kot najbolj razširjen programski 

jezik, ki se trenutno poučuje na slovenskih osnovnih šolah, kar se odraža pri številu udeležencev 

na Scratch tekmovanjih (leta 2018 se je tekmovanja iz Scratcha udeležilo 250 učencev). 

4.1.2. Pišek 

Portal Pišek je nastal leta 2018 na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za matematiko in fiziko z 

namenom ponuditi šolskemu učnemu načrtu sklop nalog, ki se jih rešuje s slikovnim 

programskim jezikom Blockly. Na portalu so ustvarjene učne poti (programski koncepti, 

učbenik, CodeWeek, zgodbe), ki so smiselno zasnovane glede na težavnost in možnost 

preverjanja nalog. Pišek predstavlja poskus vpeljave kvalitetnih nalog v slovenskem jeziku ter 

predstavitev dobro zasnovanih načinov poučevanja osnov programiranja. Znotraj Piška učenec 

spozna naslednje programske koncepte: zaporedje ukazov, zanke, vhod/izhod, spremenljivke, 

pogojni stavki, podprogrami, tabele in nizi. Naloge so primerne za učence od 4. razreda naprej 

(Pišek, b.d.). 

Blockly, programsko okolje razvito v podjetju Google, je zelo podobno okolju Scratch, s 

poudarkom na učenju programskih konceptov. Prednost okolja je, da lahko vsak program 



42 

 

pretvorimo v kodo programskih jezikov Javascript, Python, PHP ali Dart: to je smiselno za 

prehod in učenje bolj naprednega/tekstovnega programiranja (Pesek, 2016). 

Poleg omenjenih programskih okolij poznamo tudi programska okolja Alice, Snap!, Kodu, 

Lego Mindstorms,  MIT App Inventor in Stencyl (Gabrijelčič, 2012). Slednji bo podrobneje 

predstavljen v nadaljevanju. 

4.2. Tekstovno programiranje 

Prehod iz vizualnega v tekstovno programiranje je zahteven proces. Gre za obdobje v učenju, 

ko učenci prenehajo z uporabo delčkov in preidejo na pisanje tekstovnih kod. Naučiti se morajo 

sintakse tekstovnih programskih jezikov, pri tem pa uporabljajo programersko znanje in 

razmišljanje, ki so ga pridobili s pomočjo vizualnega programiranja. Za učence je ta prehod 

zahteven, zato obstajajo različna programska okolja, ki omogočajo, da učenec hkrati vidi 

program zapisan s kodo in delčki (npr. Stencyl). Pri prehodu iz vizualnega programiranja v 

tekstovno programiranje je zelo pomembno, da izberemo primerno programsko okolje glede na 

več kriterijev, kot so nedvoumnost, preglednost programske kode, prenosljivost kode med 

različnimi operacijskimi sistemi, enostavnost sintakse in druge (Hladnik, 2018). Na uspešnost 

prehoda vplivajo učenec sam, njegova starost, zanimanje za učenje, učiteljevo znanje, način 

poučevanja, njegova motivacija, napredovanje in pa izbira programskega jezika (Kos, 2020).  

Noone in Mooney trdita (2018), da mora imeti prvi programski jezik jasno in intuitivno sintakso 

ter vključenost znane sintakse in semantike. Pri mlajših učencih je zelo pomembno, da 

uporabimo okolje, ki učence pritegne in s pomočjo katerega se na enostaven način naučijo 

osnovnih konceptov programiranja.  

Obstaja veliko programskih jezikov, ki so bili razviti z namenom poučevanja programiranja, a 

je večina teh vizualnih grafičnih okolij. Pogosto se za poučevanje tekstovnega programiranja 

omenja programski jezik Python, ki je nekoliko novejši od ostalih. Grandel in sodelavci 

finskega centra za računalništvo ugotavljajo, da je Python v primerjavi z Javo in ostalimi jeziki 

kot npr. C++ in Delphi, enostavnejši (Mannila, idr. 2006). 
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4.3. Učenje s pomočjo igre 

Blumenfeld s sodelavci (1991) ugotavlja, da ima izbira teme projekta pomembno vlogo pri 

motivaciji. V kolikor je tema projekta izdelava iger, se pri programiranju pokaže velika 

motiviranost učencev, hkrati pa se izražata tudi njihova kreativnost in izvirnost lastnih idej 

(Asič, 2011). 

Rugelj in Lapina (2019) v članku Game design based learning of programming trdita, da na eni 

strani učenje s pomočjo iger poveča motiviranost učencev za učenje programiranja, na drugi 

strani pa je v primerjavi s tradicionalnim učenjem časovno zahtevnejše. Navadno ne gre za 

samostojno aktivnost, temveč za aktivnost, ki je vključena pred, med ali po procesu učenja. 

Pomembno je, da so igre motivacijske, kar prispeva k osredotočenosti učenca, hkrati pa morajo 

biti zabavne. Učenci so lahko pri učenju s pomočjo iger še bolj motivirani in aktivni, če so 

razvijalci iger. S primernimi programskimi okolji je razvoj iger primerna dejavnost za učence 

vseh stopenj razvoja (starosti). Avtorja skleneta, da so dobra okolja za poučevanje tista, v 

katerih ni striktne meje med igralcem in ustvarjalcem igre, ampak se ti dve vlogi prepletata.  

Grški profesor in raziskovalec Papadakis (2020) trdi, da so udeleženci tudi ustvarjalci in ne 

samo uporabniki tehnologije, kar je ena izmed ključnih značilnosti digitalne družbe. 

Podobno idejo je imel že Papert leta 1995, ki je izjavil: 

 »Če nekdo pripada kulturi, v kateri so računalniške igre pomembne, je lahko preobrazba iz 

igralca v ustvarjalca igre še močnejši način, da najdejo pomembnost v tem, kar počnejo«. 

(Kafai in Burke, 2016) 

Računalniško programiranje iger je dober motivacijski dejavnik za večino učencev pri uvodnem 

programiranju. Glavni razlog iščejo v tem, da programiranje in igranje pritegne učenčevo 

pozornost in ga spodbuja, da se uči konceptov programiranja na zabaven in morebiti celo 

poznan način (v znanem okolju) (Rugelj in Lapina, 2019). S tem učenec okrepi povezavo z 

vsakdanjim življenjem in spozna uporabnost aplikacij programerskega znanja v dejanskih 

situacijah (Papadakis, 2020).  

Učenje programiranja je zahtevno zato, ker zahteva kompetence kot so: logično razmišljanje, 

zmožnost reševanja problemov in razumevanja abstraktnih konceptov (Rugelj in Lapina, 2019). 

Poleg tega, kot navaja Papadakis (2020), učencem primanjkuje povezava programiranja z 
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vsakdanjim življenjem, ki jim je bližji, saj je manj abstrakten. Opisana razloga prispevata k 

manjši motivaciji za uvodno učenje programiranja. Posledično zadnja leta učitelji in 

strokovnjaki iščejo nove pristope za učinkovito učenje programiranja, da bi jim s tem vlili 

začetno motivacijo (Rugelj in Lapina, 2019). Novi pristopi in z njimi motivacija so 

pomembnejši za učence, ki nimajo predznanja oziroma ga imajo zelo malo (Facey-Chaw idr., 

2020). 

V zadnjih dveh letih smo priča situaciji, ki je posegla v naše vsakdanje življenje in s tem v 

izobraževanje (učne oblike, pristope, metode …). V ospredje so prišle oblike učenja na daljavo 

in z njimi povezani izzivi, saj so morali učitelji v kratkem času pouk organizirati “online” 

(Gabršček, 2021).  

Zaradi epidemioloških razmer so bili učitelji primorani pripraviti in organizirati okolje in 

gradiva za potrebe učenja na daljavo. 
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5. Priprava, organizacija okolij in gradiv za učenje na 

daljavo  

Pomemben del kombiniranega izobraževanja zajema učenje na daljavo, ki je organizacijsko 

precej obsežno.  

Minimalni pogoji za izvajanje kombiniranega izobraževanja so naslednji: 

• Zagotavljanje tehnične podpore. 

• Zagotavljanje komunikacije med učenci in učiteljem (forum). 

• Možnost orientiranja učenca, koliko že zna in v kolikšni meri dosega učne cilje za 

pozitivno oceno. 

• Možnost vpogleda v aktivnost in napredek učenca. 

• Stalno spremljanje in evalviranje rezultatov učenja ter sprotno prilagajanje programa. 

(Rebolj, 2008) 

Rebolj (2008) poudarja pomembnost iskanja vzporednic med klasičnim in spletnim učenjem in 

opozarja, da z vsiljevanjem spletnega učenja ne zmanjšamo učinkovitosti učenja, torej določene 

vsebine raje prikažemo na klasičen način. 

5.1. E-izobraževanje 

V strokovno literaturi e-izobraževanje ni enotno opredeljeno. Prvi zametki e-izobraževanja 

segajo v leto 2001, ko izide delo Marca Rosenberga z naslovom E-learning Strategies for 

Delivering Knowledge in the Digital Age. V delu je e-izobraževanje opredeljeno kot uporaba 

spletnih tehnologij z namenom povečanja znanja ali izboljšanja izobraževalnih aktivnosti. 

Allison Rossett istega leta e-izobraževanje opredeli kot usposabljanje, čigar značilnost je 

uporaba spleta, kar z drugimi besedami takrat poimenuje »online« izobraževanje. E-

izobraževanja lahko razumemo kot smotrno uporabo potencialov IKT v izobraževanju, kjer je 

tehnologija podrejena pedagoškim ciljem (Bregar idr., 2020). 
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Značilnosti e-izobraževanja po Clark in Mayer: 

1. Shranjuje in/ali posreduje učno snov v elektronski obliki na zunanjih nosilcih (USB) na 

lokalnem ali zunanjem disku, na strežniku, na internetu ali v oblaku. 

2. Vsebuje učno snov, ki je relevantna glede na učne cilje. 

3. Učenje spodbuja s pedagoškimi pristopi, kot so primeri in povratne informacije. 

4. Pri sinhronem učenju ga vodi učitelj, pri asinhronem učenju pa je zasnovano kot 

individualno učenje. 

5. Lahko zajema sinhrono sodelovanje učencev npr. v spletnih učilnicah ali klepetalnicah, 

ali asinhrono sodelovanje v forumih (diskusija). 

6. Učencem, ki se učijo, pomaga pridobivati novo znanje in zmožnosti, skladne z 

njihovimi učnimi cilji.  

(Bregar idr., 2020) 

Izobraževalni program lahko klasificiramo glede na to, kolikšen del izobraževalnega programa 

je izpeljan »online«:  

PROGRAM DELEŽ ONLINE PROGRAMA (%) 

Tradicionalni program 0% 

Program, podprt z uporabo spleta 1% - 29% 

Kombinirani/Hibridni  30% - 79% 

Online program 80% - 100% 

Tabela 6: Klasifikacija programov glede na delež online izvedbe (Bregar idr., 2020, str. 18) 

5.1.1. Prednosti e-izobraževanja 

E-izobraževanje prinaša mnoge prednosti udeležencem izobraževanja, izobraževalnim 

ustanovam, delodajalcem in drugim. Prednost z vidika udeleženca je večja prožnost v času, 

kraju, tempu in vsebini izobraževanj, hitrejši dostop do znanja iz različnih virov, večja 

interaktivnost, prilagajanje učnih pristopov posameznikovim potrebam, preglednost pogojev 

izobraževanja, razvoj novega znanja in zmožnosti. Prednosti z vidika izobraževalnih 

organizacij pa so zmanjšanje stroškov (stroški učečega, stroški najemnin, …), možnost 

kakovostnejših storitev, preglednost in dokumentiranost izpeljave programa ter konsistentnost 

izpeljave, večja objektivnost ocenjevanja, dostopnost do kakovostnejših gradiv, vpeljava 

inovacij v pedagoški proces, boljša možnost trženja izobraževalnih programov (Bregar idr., 

2020). 
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5.1.2. Načrtovanje izobraževalnih programov v e-izobraževanju 

Ključnega pomena v izobraževanju so modeli načrtovanja izobraževalnih programov (MNIP). 

Proces e-izobraževanja je v primerjavi s tradicionalnim učnim procesom veliko kompleksnejši, 

posledično zahteva bolj sistematičen in konsistenten pristop pri izpeljavi. Za ta namen je bilo 

razvitih več MNIP kot npr. model ADDIE (angl. Analsis, Design, Development, 

Implementation, Evaluation Modell), model Dick & Carey, Devetstopenjski model Gagné, 

model agilnega načrtovanja idr. (Bregar idr., 2020).  

V nadaljevanju bo podrobneje predstavljen eden najbolj uveljavljen modelov – model ADDIE. 

Model ADDIE 

Model učenja je bil razvit leta 1975 v ZDA za izobraževalne potrebe vojske. Usmerjen je k 

dosežkom, osredotočen na učečega se,  je avtentičen in motivacijski. Sestavlja ga pet med seboj 

povezanih stopenj: 

➢ analiza - analiziramo značilnosti učečih se – njihovo predznanje, izobraževalne potrebe, 

vire, ki jih imamo na voljo in postavimo splošni cilj/okvir vsebine; 

➢ zasnova - izberemo učinkovito strategijo učenja in poučevanja, opredelimo učne cilje in 

gradivo, kar pomeni, da določimo kakšna bo vsebina, kateri mediji bodo uporabljeni, 

kakšno bo učno okolje, videoposnetki in družbena omrežja; 

➢ razvoj - poskrbimo za ustrezno učno gradivo in ostale dejavnosti (učne aktivnosti, 

vprašanja in naloge za preverjanje znanja …). Oblikujemo digitalno učno okolje, 

organiziramo spletne vsebine ali drugo učno okolje; 

➢ izpeljava - dejanska izpeljava programa e-izobraževanja; 

➢ evalvacija - zberemo povratne informacije, s pomočjo teh identificiramo področja 

potrebna izboljšav in jih uporabimo pri naslednjem načrtovanju dela na podlagi modela 

ADDIE. 

(Bregar idr., 2020) 
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Slika 6: Model ADDIE (povzeto po Bregar idr., 2020) 

 

Ena izmed bolj uveljavljenih različic modela ADDIE je model Dick & Carey. Od modela 

ADDIE se razlikuje po tem, da so učni cilji definirani za ožje opredeljene enote, s tem zagotovi 

možnosti za uresničevanje posameznih ciljev. Dick & Carey predvideva določeno stopnjo 

interaktivnosti s sprotnimi evalvacijami že v posameznem krogu načrtovanja, konkretneje 

opisuje tudi posamezne faze in z njimi povezane postopke (Bregar idr., 2020). 

5.1.3. Podpora v e-izobraževanju 

Učenci pri učenju potrebujejo podporo, ki jo lahko razdelimo na pedagoško in nepedagoško 

podporo. K pedagoški sodijo učna gradiva, učni pripomočki in tutorska podpora, k nepedagoški 

podpori pa prištevamo tehnične, administrativne, svetovalne in organizacijske storitve.  

Pedagoško podporo zagotavljajo e-gradiva, v katera umeščamo: osnovna e-gradiva (uporabna 

med izobraževanjem), pripravljena e-gradiva (pregled že znanih vsebin), elektronske oglasne 

deske (mesta na spletni strani, kjer so objavljene pomembne informacije), pogosta vprašanja in 

odgovori in zglede vprašanj za preverjanje znanja (Bregar idr., 2010). Uporabnost takih virov 

je mnogokrat jezikovno omejena, kar pomeni, da je veliko gradiv dostopnih le v angleškem 

jeziku oziroma v katerem drugem svetovnem jeziku (Bregar idr., 2010). Na drugi strani 
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nepedagoška podpora sodelujočim zagotavlja tehnično pomoč pri uporabi učnega okolja 

(tehnično informacijska pomoč, vpis v program, dostop do evidenc opravljenih obveznosti, 

knjižnica, svetovanje) (Bregar, 2020).  

Ne glede na vrsto izobraževanja je pomembna komunikacija med učiteljem in učečim se. Pri 

tradicionalnem učenju poteka komunikacija sinhrono (sočasno). Pri e-izobraževanju pa e-

okolje omogoča, da lahko komunikacija poteka v realnem času ali neodvisno od časa in prostora  

– asinhrona komunikacija.  

5.2. Spletne učilnice Moodle 

Moodle je za uporabo preprost program, ki omogoča e-izobraževanja (Zabukovec, 2006). Gre 

za odprtokodni sistem, ki omogoča postavitev spletnih učilnic (“Moodle”, 2021). Spletne 

učilnice lahko učitelji uporabljajo za vodenje pouka, deljenje vsebin, preverjanje in ocenjevanje 

znanja, napovedovanje različnih dejavnosti (npr. domače naloge, teste), e-komunikacijo … V 

spletnih učilnicah je omogočena oddaja datotek, kreiranje forumov, kvizov, klepetalnic, 

dodajanje video vsebin in še mnogo drugih aktivnosti (Zabukovec, 2006). Udeleženci e-

izobraževanja (učenci) si gradiva ogledujejo ali jih prenašajo na računalnik, izpolnjujejo teste, 

naloge in komunicirajo z učitelji oz. vrstniki.  Za dostop do spletne učilnice zadostuje 

računalnik z dostopom do interneta in nameščenim brskalnikom (Mozilla Firefox, Chrome, …).  

5.3. Video vsebine v izobraževanju 

Brecht in Ogilby v študiji iz leta 2008 »Enabling a Comprehensive Teaching Strategy: Video 

Lectures« prepoznata dva glavna namena video vsebin: 

- Učenci se lahko v živo učijo kompleksnejših vsebin, saj lahko s pomočjo video vsebin 

enostavnejše vsebine predelajo izven pouka (samostojno).  

- Učenci ob podpori video vsebin dosegajo boljše rezultate. 

Geri na pomembnost video vsebin v izobraževanju opozori že leta 2011, ko napove, da bodo 

video vodiči učencem zagotovili bogato izkušnjo, ki bo podobna tradicionalnemu učenju. Pri 

tem je pomembno, da so videi krajši (do 15 minut), saj si jih občinstvo raje ogleda (Krašna, 

2015). 

Sharp in Shultz (2013) v študiji »An Exploratory Study of the use of Video as an Instructional 

Tool in an Introductory C# Programming Course« razpravljata o učinkovitosti učenja 
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programiranja s pomočjo kratkih videoposnetkov. Primerjata učenje programiranja med 

skupino, ki se je učila programirati samo na daljavo, torej »online« in skupino, ki se je le tega 

učila na tradicionalen način (v živo), na voljo pa je imela prav tako kot prva skupina, tudi video 

vsebine. Rezultati so pokazali, da so bili videi enako pomembni za obe skupini, oboji so jih v 

povprečju gledali enako časa in dosegali enake rezultate. Avtorja skleneta, da je vključevanje 

video vsebin v izobraževanje na daljavo in v živo koristno in da prispeva k učnemu uspehu in 

zadovoljstvu učečih se. Pri tem pa se pojavlja vprašanje o časovni potratnosti izdelavi lastnih 

video vsebin. 

Video vodiči morajo biti izdelani skladno z Mayerjevimi načeli za učenje z večpredstavnostjo. 

Upoštevati mora načelo multimedije (uporaba besedila in slik), načelo koherence (izpuščene so 

nepomembne informacije), načelo signalizacije (poudarjene so pomembne informacije), načelo 

redundance (govorjenih besed ne napišemo), načelo prostorske zamaknjenosti (zapisane besede 

morajo biti blizu slik h katerim se podajo), načelo časovne zamaknjenosti (govorjene besede 

morajo biti predstavljene istočasno s slikami, ki jih opisujejo), načelo segmentacije (vsebino 

moramo razdeliti na več delov), načelo modalnosti (namesto napisanih besed moramo uporabiti 

govorjene besede), načelo predhodnega učenja (ključne besede moramo opisati pred razlago), 

načelo personalizacije (besede moramo podati v obliki pogovora), načelo glasu (govorjene 

besede naj bodo običajno naglašene) in načelo poosebljanja – človeškim karikaturam naj se 

podajo človeški izrazi  (Mayer, 2017). 

O načelih pri izdelavi video vodičev je pisal tudi Swanson (b.d.). Avtor zapiše, da morajo biti 

video vodiči biti izdelani po naslednjih načelih. Najpomembnejši sta jasnost in razločnost 

govora v video vsebini, kar pomeni, da morajo biti za uporabnika videi lahko razumljivi in 

informacije jasno predstavljene. Preden se lotimo izdelave, je potrebno imeti jasno določene 

cilje. V naslednji fazi se lotimo načrtovanja logičnih korakov video vsebin. Zanemariti ne 

smemo niti hitrosti/tempa predstavitve. Za bolj kompleksne vsebine si moramo vzeti več časa, 

morda tudi ločeno posneti zvok, saj to omogoča večjo fleksibilnost tempa v videu. Govor mora 

biti ves čas enako hiter, ne smemo ga pospeševati, raje počasneje kot prehitro. Potrebna je tudi 

primerna hitrost miškinega kazalca, da lahko učeči se spremlja vse korake. Pozorni moramo 

biti na kognitivno breme, saj je delovni spomin obremenjen. Kadar pride do preobremenitve, je 

pomnjenje novih idej, konceptov in postopkov zelo zapleteno, zato je pomembno, da 

prepoznamo nivo znanja ciljnega občinstva. Izogniti se moramo monotonosti, saj ta privede, da 

gledalec video vsebine ne pogleda do konca. Pred objavo video vsebine je priporočljivo 
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pridobiti povratno informacijo od tretje osebe, saj lahko tako video vsebino pred objavo 

izpopolnimo z ustreznim video urejevalnikom. 

Prednosti video vodičev so zagotovo: ponovljivost, učenje v lastnem tempu, geografska 

neomejenost, hitrejše in dolgotrajnejše pomnjenje za učence vizualnega tipa. Video vodičem 

lahko interaktivnost dodamo s pomočjo orodja H5P, ki ustvarjalcem omogoča ustvarjanje 

kvizov, prezentacij, grafov, križank, spominskih iger ipd. Aktivnosti H5P učence vodijo k večji 

aktivnosti pri učenju. Interaktivne H5P vsebine lahko vključimo v Wordpress spletišče in 

spletne učilnice Moodle (H5P, b.d.).  Video vsebine imajo tudi primanjkljaje, recimo 

potrebujemo elektronsko napravo, na kateri lahko dostopamo do vsebine, prav tako je urejanje 

videov zamudno in zahtevno (Brainscape Teacher’s Academy, b.d.).  
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6. Operacijski sistem, okolje in razvoj iger 

Danes so mobilne naprave nepogrešljiv pripomoček v družbi, saj lahko z njimi dostopamo do 

večine informacij po svetu. 

6.1. Android 

Google je razvil OS10 za nekatere telefone, tablice, televizije, računalnike in pametne ure. Od 

leta 2011 je najbolj razširjen OS za mobilne naprave, trenutno je na svetu 2,8 milijarde aktivnih 

uporabnikov (Curry, 2021). 

Prednosti OS Android: 

● je odprtokoden11 (omogoča nam lažji in cenejši razvoj aplikacij), 

● omogoča cenejši razvoj naprav, ki jih poganja sistem, 

● je enostaven in odziven sistem, ki podpira večopravilnost, 

● ima podporo podjetja Google in dobra sinhronizacija z Googlovimi storitvami. 

(Krebelj, 2019) 

Za razvoj Android aplikacij obstaja več orodij. Mit App Inventor, AIDE, Gradle, Android Asset 

Studio, Unity 3D in Stencyl (spoznali ga bomo v nadaljevanju) so samo nekatera orodja za 

razvoj Android aplikacij (Demchenko, 2020). 

6.2. Stencyl  

Stencyl je odprto okolje za razvoj 2D video iger za računalnike, mobilne naprave (iOS in 

Android) in  splet.  Prenos in ustvarjanje aplikacij sta brezplačna, za objavo na ciljno napravo 

pa je potrebno doplačilo.  Obstajata dve naročnini in sicer Indie in Studio. Indie omogoča 

objavo na spletu, nalaganje na Windows, Mac in Linux računalnike, Studio različica pa obsega 

še objave v mobilne telefone iOS in Android. Slednji omogoča tudi predvajanje oz. objavo 

oglasov znotraj aplikacij (Spletna stran Stencyl – About Stencyl, b.d.). 

                                                 
10

 Operacijski sistem 
11

 Naziv za programsko opremo, katere izvorna koda je prosto dostopna, možno jo je prosto uporabljati, 

spreminjati, razširjati 
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PO Stencyl ima funkcionalnost, ki se imenuje StencylForge. Gre za trgovino v programskem 

okolju Stencyl, kjer lahko uporabnik najde različne predpripravljene materiale (like, ozadja, 

gradnike, že napisane funkcije …). 

Stencyl na svoji spletni strani ponuja prosto dostopen kurikulum za dvotedensko poučevanje 

programiranja v programskem okolju Stencyl, vključno z zasnovanimi učnimi urami, 

aktivnostmi in zaključnim projektom. Učna pot je razdeljena na več učnih vsebin: uvodno uro, 

šest učnih področij (v sklopu posameznega področja učenci spoznavajo določen koncept 

programiranja) in zaključno uro, v kateri učenci izdelajo končni projekt (Spletna stran Stencyl 

- Education, b.d.). 

Abelson in Kong (2019) ugotavljata, da učenci s programiranjem z delčki pridobijo znanje 

zank, pogojnih stavkov, spremenljivk in operatorjev. Omenjeni koncepti in koncept števca se v 

PO Stencyl kaže na sledeč način:  

● zaporedje ukazov; 

 

Slika 7: Zaporedje ukazov 

● pogojni stavek (“if”) znotraj zanke (“when updating”)12; 

 

Slika 8: Pogojni stavek znotraj zanke 

                                                 
12

 Stencyl sicer pozna tudi for in while zanko, a je pri izdelavi igre ni bilo potrebno uporabiti. Vlogo zanke 

prevzame blok “when updating” - vse kar je zapisano pod njem se dogaja večkrat oz. dokler je stopnja aktivna. 
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● števec; 

 

Slika 9: Spreminjanje vrednosti števca 

 

 

Slika 10: Inicializacija števca 

 

 

● vgnezden pogojni stavek, 

 

Slika 11: Vgnezden pogojni stavek 
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7. Empirični del 

V tem poglavju bomo opredelili raziskovalni problem, oblikovali cilj in raziskovalna vprašanja, 

predstavili vzorec, postopek zbiranja podatkov. Na kratko bomo opisali potek delavnice po 

dnevih, vključno z operativnimi cilji posameznega dne. Opisali bomo tudi postopek obdelave 

podatke ter odgovorili na raziskovalna vprašanja. 

7.1. Opredelitev raziskovalnega problema 

Šolski kurikulum je povsem napolnjen z različnimi vsebinami, le malokrat pa se vsebine med 

seboj dobro povezujejo in dopolnjujejo. Predmet Računalništvo ni v obveznem kurikulu. Glede 

na napredek v računalništvu v zadnjem obdobju pa bi računalniške vsebine ter razvoj 

računalniškega mišljenja morale postati del obveznega kurikula (RINOS II, 2021).  

Znanja iz računalništva uvrščamo med veščine, ki jih v 21. stoletju potrebuje izobražen 

posameznik. S pomočjo teh veščin se naučimo, kako v resnici deluje digitalni svet, globlje 

razumemo delovanje digitalnih naprav ter razumemo, kaj pomeni »umetna inteligenca«. Eden 

od temeljev računalništva je programiranje, ki pa je v slovenskem izobraževalnem prostoru 

velikokrat zapostavljeno. V našem izobraževalnem procesu se lahko zgodi, da se učenci s 

programiranjem nikoli ne srečajo. V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju je namreč del 

neobveznega izbirnega predmeta Računalništvo. Zaradi različnega predznanja učencev se je 

težko poglobiti v veščine programiranja. V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju je 

programiranje opcijski del enega izmed obveznih izbirnih predmetov Računalništva (Urejanje 

besedil, Multimedija, Računalniška omrežja). Če želimo, da učenci niso le uporabniki, temveč 

tudi snovalci tehnologije, je skladno s poročilom RINOS I (2018)  nujno poučevanje 

računalniških vsebin v osnovni in srednji šoli. 

Mnogi učitelji se lotijo uvajanja v programiranje v programskem okolju Scratch, vendar se tu 

njihovo seznanjanje o tem konča. Velikokrat za Scratchem nimajo ideje, kako nadaljevati. 

Skupnost učiteljev, ki bi si pomagali z idejami, kako nadaljevati s programiranjem po Scratchu, 

je v nastajanju (RINOS II, 2021). Učitelj v učnem procesu torej presodi, kako se lotiti uvodnega 

programiranja in njegovega nadaljevanja.  

Po Scratchu bi lahko sledila programiranje v tekstovnih programskih jezikih (npr. Python) ali 

prehod v kompleksnejše programsko okolje za programiranje z delčki (kot sta npr. AppInventor 

ali Stencyl). Težava je v tem, da je za prehod na tekstovno programiranje potrebno spoznavanje 

sintakse programskega jezika, kar je zahtevno. V magistrskem delu bomo kot kompleksnejše 
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programsko okolje predstavili Stencyl, katerega prednost je, da programiranje poteka s pomočjo 

delčkov. Raziskavo smo zasnovali v obliki petdnevne poletne šole. Raziskovali smo 

učinkovitost učenja s kombiniranim pristopom. Zaradi posebnih razmer, v katerih smo izvajali 

šolo (covid obdobje), smo skušali minimizirati stike med udeleženci. Za ta namen smo si 

pomagali z e-gradivi oz. s spletno učilnico, ki smo jo pripravili pred izvedbo poletne šole. Opis 

poletne šole kot modela za poučevanje programiranja v Stencylu bi lahko idejno pomagal 

učiteljem, kako nadaljevati učenje programiranja po programiranju z delčki v Scratchu.  

7.2. Cilj in raziskovalna vprašanja 

Pedagoški cilj, ki smo si ga zastavili, je mentoriranje učencev pri izdelavi individualnega 

projekta (igre za mobilni telefon) v PO Stencyl. Vzporedni cilj naše raziskave je bil pripraviti 

spletno učilnico z e-gradivi za izdelavo projekta oz. mobilne igre v sklopu poletne šole. Tako  

smo želeli učencem omogočiti dostop do širšega in trajnostnega nabora učnih vsebin na 

področju programiranja v Stencylu. Na drugi strani pa želimo učiteljem ponuditi model in 

gradiva za poučevanje programiranja v kompleksnejšem programskem okolju, kot je denimo 

Stencyl. 

Zastavili smo si naslednja raziskovalna vprašanja: 

V1: Ali med učenci, ki so v preteklosti obiskovali katero izmed računalniških dejavnosti in 

tistimi, ki je niso, prihaja do statistično pomembnih razlik v številu doseženih točk na predtestu?  

V2: Ali predznanje bolj vpliva na dosežek na potestu ali na dosežek pri končnem projektu? 

V3: Ali se med učenci, ki so v preteklosti obiskovali katero izmed računalniških dejavnosti in 

tistimi, ki je niso, pojavljajo statistično pomembne razlike v njihovih dosežkih pri končnih 

projektih? 

V4: Ali se pri učencih povprečno število doseženih točk na predtestu statistično pomembno 

razlikuje od povprečnega števila doseženih točk na potestu? 

V5: Kakšen delež učencev po 20-urnem tečaju v PO Stencyl izdela delujoč projekt? 

V6: Ali se je učencem zdela izdelava igre v PO Stencyl zahtevna, glede na njihov odnos do 

računalniških vsebin?   

V7: V kolikšni meri so učenci poleg razlage na delavnici uporabljali druga e-gradiva (spletna 

učilnica, YouTube ... )?  

V8: Ali bo vsaj polovica učencev lahko nadaljevala z učenjem na daljavo? 

V9: Kateri koncepti uvodnega programiranja so vključeni v delujoče končne projekte? 
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V10: Ali se med učenci različnih razredov pojavljajo statistično pomembne razlike glede ocene 

končnih projektov? 

V11: Ali bi učenci glede na dosežek pri končnem projektu želeli po končanem projektu v 

Stencylu igro kasneje nadgraditi? 

7.3. Metoda in raziskovalni pristop 

Naša raziskava je kvantitativna. Uporabili smo empirični raziskovalni pristop ter podatke 

obdelali s pomočjo kvantitativne analize. Uporabili smo deskriptivno in neeksperimentalno 

kavzalno metodo. 

7.4. Vzorec 

Vzorec je neslučajnostni in priložnostni. Na začetku raziskave je sodelovalo 28 učencev oz. 

učenk, od tega je bilo 24 učencev in 4 učenke. Raziskavo je zaključilo 25 učencev. Starostno 

lahko učence umestimo v drugo ali tretje vzgojno izobraževalno obdobje, torej v starostno 

obdobje od 9 do 15 let. Učenci, ki so bili zajeti v vzorec, so imeli različno predznanje (nekateri 

predznanje Scratcha, Piška, tečaja robotike ipd., drugi popolnoma brez predznanja s področja 

programiranja). Največ (11) učencev je prejšnje šolsko leto zaključilo 5. razred, 7. razred je 

zaključilo pet učencev, 4. in 6. razred so zaključili štirje učenci, 8. razred pa so zaključili trije 

učenci. Med udeleženci je bil tudi učenec, ki je zaključil 2. razred. Povprečna starost učencev 

na poletni šoli je bila, podobno kot na evropskem tednu programiranja leta 2019, 11 let.  

 

 

Slika 12: Delež udeležbe na poletni šoli po spolu 
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Slika 13: Porazdelitev učencev po razredih 

S Slike 14 je razvidno, da 13 učencev ni imelo predznanja s področja programiranja. Pri 

interesni dejavnosti računalništvo je znanje pridobilo šest učencev, štirje učenci so odgovorili, 

da so znanje pridobili v domačem okolju. Po en učenec ima predznanje iz krožka programiranja 

Pišek, pošolske dejavnosti, tečaja LEGO robotike, poletne šole in iz Digital School.  

 

 

 

Slika 14: Prikaz predznanja udeležencev v obliki tortnega diagrama (v %) 
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7.5. Postopek zbiranja podatkov in opis inštrumentov 

Ob začetku je vsak izmed učencev dobil uvodno anketo (priloga: Uvodna anketa), s katero smo 

dobili povratno informacijo o njihovih navadah pri uporabi elektronskih naprav tj. o časovnem 

razponu uporabe elektronskih naprav, s katero napravo imajo največ stika, o aktivnostih na 

elektronskih napravah, mnenje o računalniških igrah, poznavanju pojmov v povezavi z 

računalništvom, o svojemu odnosu in izkušnjah s programiranjem ipd. Po anketi so učenci 

opravili še predtest (priloga: Predtest – osnovni koncepti programiranja). S predtestom smo 

ugotavljali predznanje učencev s področja osnovnih konceptov programiranja (zaporedje 

ukazov, zanke, pogojni stavki) – sledenje tujemu programu (zaporedje ukazov), dopolnitev 

tujega programa, zapis lastnega programa, prevod programa iz ene oblike v drugo, zapis 

najkrajše poti, krajši zapis programa in iskanje ter odpravljanje napake. Napredek učencev sva 

spremljala sproti v razredu in z oddajo nalog preko spletnih učilnic. Po dveh dneh učenja v živo 

so učenci izpolnili krajšo anketo (priloga: Vprašalnik po opravljeni aktivnosti v živo), s katero 

so podali svoje mnenje glede težavnosti programskega okolja, najinega dela, razlage in oceno 

lastnega dela. Sledila je dokončna izdelava lastnega projekta in potest (priloga: Potest – osnovni 

koncepti programiranja). Učenci so na koncu izpolnili tudi anketo po izvedbi (priloga: Anketa 

po izvedbi), s katero so podali svoje mnenje glede zahtevnosti dela na daljavo in v živo, jasnosti 

razlage in video vodičev, težav z jezikom in podobnega. 

Kot inštrumente za pridobivanje podatkov smo uporabili vprašalnik, preizkus znanja ter 

nestrukturirano opazovanje. Za odgovor na V1 smo uporabili predtest in odgovore z uvodne 

ankete. Odgovor na V2 smo pridobili s pomočjo dosežkov na predtestu, potestu in končnem 

projektu, za V3 smo uporabili uvodno anketo in oceno končnega projekta, za V4 predtest in 

potest; za V5 nestrukturirano opazovanje ter končni projekt, za V6 vprašalnik po aktivnosti v 

živo in uvodno anketo; za V7 ankete po izvedbi in polstrukturirani intervju; za odgovor V8 

nestrukturirano opazovanje in polstrukturiran intervju, pri odgovoru na V9 pa smo si pomagali 

s konceptualnim vrednotenjem projektov. Za V10 smo uporabili oceno končnih projektov in 

uvodno anketo ter za V11 oceno končnega projekta in zaključni vprašalnik. Predtest, potest in 

končni projekt smo ocenili z vnaprej pripravljenim kriterijem oz. točkovnikom (priloga: Kriterij 

za ocenjevanje končnega projekta). 

Objektivnost izvedbe smo zagotovili tako, da so imeli vsi učenci enake možnosti in enake 

pogoje za izpolnjevanje testa. Občutljivost smo dosegli z več različnimi in različno zahtevnimi 

nalogami. Zanesljivost je bila zagotovljena tako, da so bili preizkusi sestavljeni iz večjega 
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števila nalog, za preverjanje istega cilja hkrati pa smo preverjali tisto vsebino znanja, ki smo jo 

želeli preveriti in tako zagotovili veljavnost raziskave. 

7.6. Izvedba 

Raziskava temelji na 20-urni delavnici z naslovom Izdelava mobilne igre v programskem 

okolju Stencyl. Sprva smo želeli delavnico izvesti znotraj računalniške interesne dejavnosti 

Programiranje na osnovni šoli, a nam zaradi pandemije covid-19 delavnice ni uspelo realizirati. 

Tako sva ob pomoči najine mentorice prišla na idejo, da bi delavnice lahko izvedli v sklopu 

poletne šole. Poletna šola je potekala med poletnimi počitnicami, v tednu od 16. do 20. avgusta, 

na osnovni šoli Riharda Jakopiča v Ljubljani. Delavnica je potekala tri dni v živo in dva dni na 

daljavo v videokonferenčnem okolju Teams. Skladno s klasifikacijo programov glede na delež 

izvedbe na daljavo (Tabela 6) lahko trdimo, da naš projekt spada med kombinirane programe 

izobraževanja, saj je bilo približno 40 % delavnice izpeljane na daljavo. 

Izdelavi igre, primerne za učence (ustrezno zahtevna, zasnovana na želenih konceptih), smo 

namenili veliko časa. Veliko časa sva namenila spoznavanju programskega okolja in 

programom, ki so potrebni za delovanje zvoka na telefonu, nalaganju igre na Android telefon 

in ustreznemu razmerju zaslona za mobilne naprave z različnimi dimenzijami zaslonov.  

Med želene koncepte smo vključili koncepte, ki se po Brennan in Resnick (2012) pri uvodnem 

programiranju najpogosteje pojavljajo, to so:  zanke, zaporedje ukazov, pogojne stavke, števec, 

spremenljivke in sočasnost dogodkov. Po izdelanem idejnem načrtu za igro smo za učence 

izdelali inštrumente, ankete in vprašalnike, predteste, poteste in kriterije za ocenjevanje 

inštrumentov. 

Sledili sta izdelava in priprava obsežne spletne učilnice, ki vključuje uvodno predstavitev 

izvajalcev in okolja, kontaktne podatke in forum, kjer so si učenci lahko izmenjali informacije. 

Na spletni učilnici so si učenci lahko ogledali tudi urnik poletne šole, videoposnetek najine igre, 

teste, vprašalnike in približno 30 vodenih video vodičev ter posnetkov zaslona.  

Pri ustvarjanju video vodičev smo sledili tako Mayerjevim načelom (Mayer, 2017) kot tudi 

načelom Swansona (Swanson, b.d.). Z video vodiči smo obnovili usvojeno znanje in razlagali  

zahtevnejše koncepte programiranja in naprednejše funkcije v programskem okolju Stencyl. 

Video vodiči so kratki, opremljeni so z interaktivnimi pripomočki, ki smo jih izdelali z orodjem 

H5P. Gre za orodje, ki nam omogoča ustvarjanje interaktivnih vsebin. V našem primeru smo 

H5P uporabili, da smo za nadobudne učence pripravili video razlage zahtevnejših funkcij, ki 

sproti preverjajo znanje in razumevanje učencev. Spletna učilnica je bila pripravljena tako, da 

bi lahko učenci tudi samostojno (s pomočjo gradiv v njej) izdelali lasten projekt.  
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Priprave računalniške učilnice sva se lotila teden dni pred začetkom šole. Prav tako sva določila 

še podrobnosti glede organizacije: organizacijo prehrane, organizacijo kadra v šoli za 

dodeljevanje hrane ter čiščenje in razkuževanje prostorov. Pripravila sva vse inštrumente 

(predtest, potest, uvodna anketa, vprašalnik po opravljeni aktivnosti v živo, anketo po izvedbi 

poletne šole). Učenci so se na delavnice prijavili na šolski spletni strani oz. preko sistema 

Lo.Polis preko obrazca (priloga: Obrazec za prijavo na poletno šolo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Slika 15: Pripravljena učilnica na začetek poletne šole  

Izdelali smo natančen urnik dela za vsak dan posebej (tudi za delo na daljavo).  

  PON TOR SRE ČET PET 

8:00 - 8:15 Prihod Prihod     Prihod 

8:15 - 9:00 1. ura 1. ura     1. ura 

9:00- 9:45 2. ura 2. ura 1.ura 1.ura 2. ura 

9:45- 10:30 malica malica 2.ura 2.ura malica 

10:30-11:15 3.ura 3.ura 3.ura 3.ura 3.ura 

11:15-12:00 4.ura 4.ura 4.ura 4.ura 4.ura 

12:00-12:30 Aktivni odmor Aktivni odmor     Aktivni odmor 

12:30-13:00 kosilo kosilo     kosilo 

13:00-15:00 Aktivni odmor Aktivni odmor     Aktivni odmor 

Tabela 7: Urnik poletne šole 
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Pri delavnici smo uporabili projektno učno delo. Želeli smo namreč, da je v ospredju učenja 

učenec in je aktiven, torej je v središču učnega procesa. Pri delavnicah smo želeli, da učenci 

nadgradijo oz. poglobijo svoje znanje iz programiranja in krepijo prenosljive in t.i. mehke, 

prečne kompetence. Skladno s priporočili Žerovnik in Nančovske Šerbec (2021) smo opravili 

vse tri faze, ki jih je potrebno opraviti pri načrtovanju projektnega učnega dela. Organizirali 

smo aktivnosti in časovni okvir poteka delavnice, vzpostavili delovno okolje in zagotovili jasne 

smernice za uspeh (predstavila sva kriterij in učenci so se z njim strinjali). Sledili smo modelu 

Dick & Carey (najbolj uveljavljena različica modela ADDIE). Analizirali smo značilnosti 

učencev na podlagi podatkov, ki smo jih imeli na voljo, in poskusili izbrati čim bolj učinkovito 

strategijo učenja. Določili smo učno okolje in medije, ki bodo učencem na voljo (spletna 

učilnica z video vsebinami). Poskrbeli smo za aktivnosti, naloge, preverjanje znanja v času 

delavnic in na koncu tudi celoten plan izpeljali. Vsak dan smo po izpeljani delavnici naredili 

krajšo evalvacijo in na podlagi te, po potrebi, preoblikovali nadaljnje delo (za naslednji dan). 

Po izpeljani delavnici smo informacije, ki smo jih uspeli pridobiti, evalvirali in nato odgovorili 

na raziskovalna vprašanja.  
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1. dan  

V ponedeljek, 16. avgusta 2021 sva pričakala učence na vhodu v šolo in skupaj smo se odpravili 

v računalniško učilnico. Učenci so si v učilnici izbrali stalen prostor, kjer so programirali med 

poletno šolo. Po potrebi jim je šola izposodila tudi šolske računalnike. 

Cilj prvega dne je bil prenos in nameščanje Stencyla, spoznavanje PO Stencyl, preizkušanje 

igre tipa labirint, izdelane za demonstracijo, načrtovanje lastne igre tipa labirint na papirju in 

ustvarjanje prve stopnje. 

V prve pol ure se je večina učencev vpisala v spletno učilnico in naložila programsko okolje 

Stencyl. Pri tem ni bilo večjih težav, le pri redkih so se pojavljale težave s programjem, ki pa 

smo jih s ponovnim nalaganjem odstranili. Nato so opravili krajši anketni vprašalnik in kratko 

preverjanje predznanja (predtest). Zaradi časovne omejitve sva pri spoznavanju programskega 

okolja in uporabniškega vmesnika uporabila učni pristop, ki temelji na behavioristični teoriji. 

Poučevala sva tako,  da je eden frontalno vodil predstavitev uporabniškega vmesnika, drug je 

pri tem posameznim učencem nudil pomoč. 

Preden so učenci začeli z izdelavo lastne igre, sva jim pokazala igro, ki sva jo izdelala za 

demonstracijo. Pokazala sva tudi nekaj primerov iger drugih avtorjev, s tem sva želela učence 

dodatno motivirati za delo in jim ponuditi nekaj idej za njihovo nadaljnje delo. 

Sledila so navodila za ustvarjanje ozadja in prve stopnje. Učencem sva razdelila prazne liste, 

na katere so načrtali svoje zamisli glede postavitve prve stopnje (Slika 16). Svetovala sva jim, 

naj gradivo za igro poiščejo v brezplačni spletna Stencylovi trgovini StencylForge. Z brskanjem 

po trgovini niso imeli večjih težav, tako da so vsi našli primerno ozadje za svojo igro. Nekoliko 

večje težave jim je povzročalo dodajanje ozadja na sceno. Vsi so uspešno nastavili ozadje na 

sceno in nato nadaljevali z iskanjem primernih gradnikov ter tako postavili igralno površino za 

1. stopnjo. Ob koncu dneva je velika večina učencev uspela v igro vstaviti igralno palico 

(»joystick«). Nekateri so imeli težave s postavitvijo polja, zato igralne palice še niso dodali. 

Večina učencev ni razumela Stencylovega koordinatnega sistema, verjetno tudi zato ne, ker se 

o tem še niso učili. Štirje učenci so v igro vstavili in povezali igralca z igralno palico. 

Tip igre (labirint) so učenci dobro sprejeli. Nad nadaljevanjem poletne šole so izrazili veliko 

navdušenje. Na koncu sva opravila še intervju z učencem, ki je imel predznanje programiranja 

(Pišek) in z učencem brez predznanja. 
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Slika 16: Primer načrta prve stopnje igre, ki ga je izdelala učenka 

 

2. dan 

Cilji drugega dneva so bili: izbira in dodajanje gradnikov v igro, dodajanje in premikanje 

glavnega igralca ter predmetov za pobiranje, upravljanje s trki med igralci in predmeti, 

upravljanje s prehodi med stopnjami, upravljanje in sinhronizacija dogodkov, dodajanje 

osnovnega menija, grafično oblikovanje elementov v PO Stencyl ter izvoz igre na USB medij. 

Med tem ko je večina nadaljevala s premikanjem igralca (glavnega lika), so posamezni učenci 

v igro vstavili igralca in ga povezali z igralno palico. Pri tem so se srečali s poznavanjem 

osnovnih konceptov programiranja v PO Stencyl (zaporedje ukazov, zanke, pogojni stavki). V 

igro so dodajali predmete za pobiranje ali izogibanje, s tem niso imeli večjih težav, saj se 

predmeti dodajajo podobno kot igralci. Dodali so tudi predmet (ciljni objekt), ki ob trku 

povzroči prehod v novo stopnjo. Naučili so se ustvariti posnetek zaslona in kako uvoziti ter 

izvoziti igro.  

Dva starejša učenca sta začela izdelovati osnovni meni, medtem ko so imeli mlajši učenci nekaj 

tehničnih težav. Učenci so želeli zgodaj začeti dodajati napredne funkcije in zato niso sledili 

najini razlagi. Poskusili so dodati čas, števce in skakanje glavnega lika. Posamezniki so hoteli 

že prvo stopnjo narediti zapleteno in v njej uporabiti vse funkcije. S postopnostjo sva imela 

nekaj težav, nekatere učence sva morala žal omejiti pri njihovih idejah, saj so bile zelo 

razgibane in v mnogih primerih preveč kompleksne. Zgledovati so se želeli po 3D igrah, igri 
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Flappy bird, Mario in podobnih. Navajali so ideje za igre, ki jih radi igrajo, pri tem se seveda 

niso zavedali programerske zahtevnosti iger. Ob koncu dneva so učenci v šoli izvozili igro in 

jo shranili na medij – USB, poslali po e-pošti ali oddali v spletno učilnico. Pri prenašanju iger 

so imeli učenci v šoli veliko težav, zato nisva bila prepričana, da bo lahko večina nadaljevala z 

delom na daljavo.  

Po potrebi sva učencem posodila prenosne računalnike in tako vsem omogočila nadaljevanje 

dela na daljavo (v videokonferenčnem okolju Teams). 

 

3. dan  

Cilji tretjega dneva: nalaganje PO Stencyl, spoznavanje podatkovnih struktur – spremenljivk, 

uporaba koncepta števca, dodajanje besedilnih elementov in razhroščevanje. 

Prvi dan dela na daljavo sva zjutraj učence pričakala na avdio-video konferenci (AVK) v okolju 

Teams. Večini se je v konferenco uspelo vključiti preko koledarja, ostali so dostopali preko 

povezave. Pričakovati je bilo težave s prenašanjem PO Stencyl na domač računalnik ali pa s 

prenosom in uvozom igre, a presenetljivo skoraj nihče izmed učencev ni imel nobenih težav.  

Nadaljevali so z izdelavo igre. Sledila sva konstruktivistični teoriji učenja ter ustvarila pogoje 

za deljenje izkušenj med vrstniki. Učenci so med seboj komunicirali, sami so poskušali rešiti 

težave, pri tem pa sva jim bila učitelja v oporo. Delo je na začetku potekalo tako, da sva učence 

razdelila v tri skupine. V eni skupini so bili tisti, ki so želeli v igro vključiti funkcijo skoka, v 

drugi tisti, ki so imeli težave s hrošči. V tretji skupini so bili tisti, ki so nadaljevali z 

nadgrajevanjem igre v lastnem tempu. Učitelja sva se izmenično vključevala v skupine. V 

nadaljevanju so učenci ustvarjali sceno za menu, pisali navodila in v igro dodajali zvok. Videti 

je bilo, da jim gre programiranje z delčki dobro. Posamezni učenci so se uspešno soočali z 

razhroščevanjem. Mnogi učenci so oblikovali vse stopnje, manjkali so le še prehodi med njimi,  

zvočni učinki, premikanje ostalih likov v sceni ter začetna in končna scena. Redki so se poslužili 

tudi števca, kar je bila ena izmed zahtevnejših nalog, saj jim ta koncept ni bil znan. 
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Slika 17: Zaslonska slika med delom na daljavo prvi dan (3. dan delavnic) 

4. dan 

Cilji četrtega dneva so bili: oblikovanje in programiranje gumba za izhod iz igre, skakanje 

(koncept gravitacije), vključevanje in upravljanje z zvokom v igri, vpeljava časovne omejitve 

(časovnika) v igro. 

Učenci sva razdelila v dve skupini glede na njihove cilje (kaj so želeli dodati v igro). V eni 

skupini so dodajali pisavo, osnovni meni, izhod iz igre, končno sceno. Redki izmed njih so 

začeli z vključevanjem zvoka v sceno, vpeljevanjem časa v igro ter premikanjem drugih 

predmetov. V drugi skupini so učenci v igro vključili števec, pri tem so se mnogi prvič srečali 

s tem konceptom. Učenci, ki pa so se s tem že srečali (denimo pri programiranju Pišek ali v 

Scratchu), so imeli s tem manj težav. Mnogi so imeli težave s »colliderji«13 in z zvokom.  

Določeni liki v Stencylu vsebujejo funkcijo »behaviour«14, kar je povzročilo veliko napak v 

kodi in posledično nedelovanje igre. Veliko učencev je samostojno nadgrajevalo igro. Pri tem 

so jim bili v veliko pomoč video vodiči, objavljeni v spletni učilnici.  

                                                 
13 območja zaznavanja trkov 
14 pred pripravljena funkcija, ki jo lahko uporabljamo na likih (»Actor«), predmetih, scenah … 
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Slika 18: Zaslonska slika AVK Teams drugi dan dela na daljavo (4. dan delavnic) 

5. dan 

Cilji zadnjega dneva so bili: izpopolnjevanje iger in odpravljanje napak, predstavitev lastnih 

iger. 

Zadnji dan smo se ponovno srečali v živo. Večina učencev je skladno z dogovorom prinesla 

igrico na USB. Kljub temu, da sva večkrat poudarila, da je potrebno igrico izvoziti na USB in 

jo prinesti s seboj, so se našli posamezniki, ki tega niso naredili. Ti so nadaljevali s 

programiranjem tam, kjer so končali drugi dan programiranja, tj. v torek. Nekaj učencem igra 

na šolskem računalniku, zaradi več napak v kodi in akcij v razdelku »Actor Behaviours« in 

»Scene Behaviours«, ni delovala. Do 12. ure so učenci igre izboljševali in v njih odpravljali 

napake, nato smo začeli z gradnjo igre za Android (kreiranje datoteke .apk), med tem pa so 

učenci reševali poteste in ankete po aktivnosti. Sledile so predstavitve projektov na velikem 

interaktivnem zaslonu, pri tem smo jih skupno ocenjevali.  

Vsakemu učencu, ki je uspešno izdelal projekt (delujoča igra), sva podelila priznanje in 

praktično nagrado Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani (priloga: Slika 20). Za 

podeljevanje nagrad in priznanj sva se odločila, ker sva s pomočjo literature ugotovila, da je to 

zelo dober motivacijski dejavnik, zlasti pri uvodnem programiranju, kjer je toliko bolj 

pomembno, da imajo učenci, ki se prvič srečajo s programiranjem, pozitivno izkušnjo. S tem 

povečamo možnosti, da bodo ti učenci v prihodnosti več časa namenili učenju programiranja. 
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Učenci so bili zelo veseli, ko sva jim igre prenesla na mobilne telefone in jim predala priznanja 

in nagrade ob zaključku delavnice. Opravila sva še intervjuja z dvema učencema (prilogi: 

Intervju – Učenec 4 in Intervju – učenec 10). 

 

Slika 19: Predstavitev in testiranje končnih izdelkov 

 

 

Slika 20: Nagrade za uspešno končane projekte 
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Priznanje sva izdelala po meri za vsakega učenca posebej, vsak si je pri svoji igri izbral 

najljubšo stopnjo, katera sestavlja osrednji del priznanja. 

 

 

 

  

Slika 21: Priznanje po opravljeni delavnici 
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7.7. Postopek obdelave podatkov 

V analizo smo zajeli učence, od katerih smo prejeli vse vprašalnike, teste ter končne projekte. 

Pri štirih učencih nismo imeli vseh podatkov, potrebnih za obdelavo (vsaj en manjkajoč 

podatek), zato smo jih pri analizi izpustili.  

Rezultate predtestov, potestov in evalvacije projektov smo kriterijsko ocenili glede na kriterije 

v prilogah (Priloga: Točkovnik za predtest in potest, Priloga: Kriterij za ocenjevanje 

projektnega učnega dela). Ankete smo vnesli v spletno orodje 1ka. Podatke smo zbrali v 

Excelovem dokumentu in jih nato uvozili v program statistične obdelave IBM SPSS, kjer smo 

jih obdelali in interpretirali z uporabo deskriptivne metode. Podatke, pridobljene z opazovanjem 

in intervjuje, smo analizirali kvalitativno. Uporabili smo Pearsonov korelacijski koeficient (kjer 

so bili podatki porazdeljeni normalno) (V2), Spearmanov korelacijski koeficient (kjer podatki 

niso bili normalno porazdeljeni) (V11), T-test za neodvisne vzorce (V1, V3), T-test za parno 

primerjavo (V4), nestrukturirano opazovanje (V5, V8), polstrukturirani intervju (V7), Kruskal-

Wallis test (V6), enosmerno analizo variance - ANOVA (V10), uporabili smo tudi Post Hoc 

teste in sicer Games-Howell Post Hoc (V6) in Tukey HSD Post Hoc test (V10). 
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8. Rezultati z analizo in interpretacijo 

V nadaljevanju bomo s pomočjo prej omenjenih inštrumentov odgovorili na zastavljena 

raziskovalna vprašanja. V analizo smo vključili 24 učencev oz. 22 končnih projektov z vsemi 

oddanimi vprašalniki in testi, dva projekta sta namreč izdelovala po dva učenca (v paru). 

V1: Ali med učenci, ki so v preteklosti obiskovali katero izmed računalniških dejavnosti 

in tistimi, ki je niso, prihaja do statistično pomembnih razlik v številu doseženih točk 

na predtestu iz osnovnih konceptov programiranja?   

Na podlagi V1 smo oblikovali hipotezo, in sicer, da bo med učenci, ki so v preteklosti 

obiskovali katero izmed računalniških dejavnosti in tistimi, ki je niso, prihajalo do statistično 

pomembnih razlik v številu doseženih točk na predtestu iz osnovnih konceptov programiranja. 

S predtestom smo ocenili predznanje učencev s področja osnovnih konceptov programiranja 

(zaporedje korakov, zanke, pogojni stavki) – sledenje tujemu programu (zaporedje korakov), 

dopolnitev tujega programa, zapis lastnega programa, prevod programa iz ene oblike v drugo, 

zapis najkrajše poti, krajši zapis programa in iskanje ter odpravljanje napake v zapisu programa. 

Za odgovor na prvo raziskovalno vprašanje smo s pomočjo programa SPSS naredili 

Kolmogorov-Smirnov test in ugotovili, da so točke dosežene na predtestu iz znanja osnovnih 

konceptov programiranja približno normalno porazdeljene α = 0,200 (α > 0,05), zato smo 

uporabili parametrični test. 

  Frekvenca       Odstotek  (%)          Aritmetična sredina  

  Točke      Odstotki (%) 

 Je obiskoval  13 59,1 4,278 31,7 

Ni obiskoval 9 40,9 6,808 50,4 

Skupaj 22 100 5,773 42,8 

Tabela 8: Delež učencev glede na obisk dejavnosti in povprečno število doseženih točk na 

predtestu iz osnovnih konceptov programiranja 
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Slika 22: Delež učencev, ki so v preteklosti obiskovali računalniške dejavnosti 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,427, α = 0,521) je T-test za 

neodvisne vzorce med učenci, ki so v preteklosti obiskovali katero izmed računalniških 

dejavnosti in tistimi, ki je niso, pokazal statistično pomembne razlike (t = -2,446, g = 20,                

α = 0,024) v povprečnem številu doseženih točk na predtestu iz osnovnih konceptov 

programiranja. Podatke lahko posplošimo na osnovno množico. Ničelno hipotezo zavrnemo in 

s tveganjem 2,4 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci, ki so  v preteklosti obiskovali 

katero izmed računalniške dejavnosti (M = 6,808), v povprečju dosegli večje število točk na 

predtestu iz osnovnih konceptov programiranja kot učenci, ki niso obiskovali računalniške 

dejavnosti (M = 4,278). 

 

V2: Ali predznanje bolj vpliva na dosežek na potestu ali na dosežek pri končnem 

projektu? 

S potestom smo ugotavljali usvojeno znanje učencev s področja osnovnih konceptov 

programiranja (zaporedje korakov, zanke, pogojni stavki) – sledenje tujemu programu 

(zaporedje korakov), dopolnitev tujega programa, zapis lastnega programa, prevod programa iz 

ene oblike v drugo, zapis najkrajše poti, krajši zapis programa in iskanje in odpravljanje napake. 

S pomočjo programa SPSS smo ugotavljali, kako predznanje vpliva na dosežek na potestu in 

pri končnem projektu. Pri tem moramo omeniti, da smo dosežek pri končnem projektu izrazili 

kot kriterijsko oceno projekta v obliki števila točk. Merilo predznanja je bilo število doseženih 

točk na predtestu. Kolmogorov-Smirnov test je pokazal, da so podatki približno normalno 

porazdeljeni. Ker gre za dve numerični spremenljivki in normalno porazdelitev, smo uporabili 
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Pearsonov korelacijski koeficient. Želeli smo preveriti povezanost med številom doseženih točk 

na predtestu in številom doseženih točk pri končnem projektu. Program SPSS je pokazal, da je 

vrednost Pearsonovega korelacijskega koeficienta (r), pri čemer je x število točk na predtestu 

in z število točk pri končnem projektu: rxz = 0,705. 

Povezanost med dosežki, ki so jih učenci dosegli na predtestu iz osnovnih konceptov 

programiranja in dosežki, ki so jih dosegli pri končnem projektu, je pozitivna močna. Učenci, 

ki so na predtestu iz programiranja dosegli boljši rezultat, so boljše izdelali končni projekt in 

obratno, tisti, ki so na predtestu iz programiranja dosegli slabši rezultat, so slabše izdelali končni 

projekt. Iz spodnje tabele (Tabela 9) je razvidno, da je 18 učencev doseglo boljši rezultat na 

končnem projektu v primerjavi z dosežkom na predtestu, medtem ko so trije učenci svoj rezultat 

poslabšali, eden pa je svoj dosežek izenačil. Ker je bilo na predtestu možno doseči 13,5 točk, 

pri končnem projektu pa 16, smo rezultate prikazali v odstotkih. 
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UČENEC PREDTEST (v %) PROJEKT (v %) 

Učenec 1 15 56 

Učenec 2 70 75 

Učenec 3 63 81 

Učenec 4 48 59 

Učenec 5 22 47 

Učenec 6 78 72 

Učenec 7 33 53 

Učenec 8 41 66 

Učenec 9 63 81 

Učenec 10 15 50 

Učenec 11 44 44 

Učenec 12 44 59 

Učenec 13 63 56 

Učenec 14 19 38 

Učenec 15 41 44 

Učenec 16 59 69 

Učenec 17 67 88 

Učenec 18 30 28 

Učenec 19 41 63 

Učenec 20 44 69 

Učenec 21 30 44 

Učenec 22 11 56 

Tabela 9: Dosežki učencev na predtestu in pri končnih projektih v odstotkih. Rdeča barva 

označuje učence, ki so imeli pri končnem projektu slabši dosežek kot na predtestu. Z zeleno 

barvo so označeni učenci, ki so pri končnem projektu dosegli boljši rezultat kot na predtestu 

Za odgovor na V2 je potrebno preveriti tudi povezanost med številom doseženih točk na 

predtestu in potestu. Vrednost Pearsonovega korelacijskega koeficienta, kjer je x število točk 

na predtestu in y število točk na potestu, je: rxy = 0,517. 

Povezanost med dosežki, ki so jih učenci dosegli na predtestu iz znanja programiranja in 

dosežki, ki so jih dosegli na potestu iz osnovnih konceptov programiranja, je pozitivna srednje 

močna. V povprečju so učenci, ki so dosegli boljši rezultat na predtestu, dosegli boljši rezultat 
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na potestu in obratno, tisti, ki so dosegli slabši rezultat na predtestu, so v povprečju dosegli 

slabši rezultat na potestu. Iz spodnje tabele (Tabela 10) je razvidno, da je 10 učencev izboljšalo  

dosežek na potestu v primerjavi z dosežkom na predtestu.  Sedem učencev je svoj dosežek  

poslabšalo, medtem ko je pet učencev na predtestu in potestu doseglo enak dosežek. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 10:Dosežki učencev na predtestu in potestu v odstotkih. Rdeča barva označuje 

učence, ki so imeli na potestu slabši dosežek kot na predtestu. Z zeleno barvo so označeni 

učenci, ki so na potestu dosegli boljši rezultat kot na predtestu. Z belo barvo so označeni 

učenci, ki so dosegli na predtestu in potestu dosegli enak dosežek.. 

UČENEC PREDTEST (v %) POTEST (v %) 

Učenec 1 15 15 

Učenec 2 70 93 

Učenec 3 63 63 

Učenec 4 48 63 

Učenec 5 22 22 

Učenec 6 78 44 

Učenec 7 33 52 

Učenec 8 41 15 

Učenec 9 63 74 

Učenec 10 15 59 

Učenec 11 44 59 

Učenec 12 44 56 

Učenec 13 63 70 

Učenec 14 19 7 

Učenec 15 41 22 

Učenec 16 59 59 

Učenec 17 67 37 

Učenec 18 30 30 

Učenec 19 41 37 

Učenec 20 44 41 

Učenec 21 30 37 

Učenec 22 11 59 
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Na podlagi analiz Pearsonovega korelacijskega koeficienta je povezanost med dosežki na 

predtestu in končnem projektu močna, med dosežki na predtestu in potestu pa srednje močna. 

Sklepamo lahko, da se boljši dosežek pri predtestu kaže tudi v boljšem končnem projektu.  

Predznanje torej bolj vpliva na dosežek pri končnem projektu kot na dosežek pri potestu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UČENEC PREDTEST (v %) KONČNI PROJEKT (v %) POTEST (v %) 

Učenec 1 15 56 15 

Učenec 2 70 75 93 

Učenec 3 63 81 63 

Učenec 4 48 59 63 

Učenec 5 22 47 22 

Učenec 6 78 72 44 

Učenec 7 33 53 52 

Učenec 8 41 66 15 

Učenec 9 63 81 74 

Učenec 10 15 50 59 

Učenec 11 44 44 59 

Učenec 12 44 59 56 

Učenec 13 63 56 70 

Učenec 14 19 38 7 

Učenec 15 41 44 22 

Učenec 16 59 69 59 

Učenec 17 67 88 37 

Učenec 18 30 28 30 

Učenec 19 41 63 37 

Učenec 20 44 69 41 

Učenec 21 30 44 37 

Učenec 22 11 56 59 

Tabela 11: Dosežki učencev na predtestu, potestu in pri končnih projektih v odstotkih. Z rdečo barvo 

so označeni učenci, ki so v primerjavi s predtestom na potestu oz. pri končnem projektu dosegli bodisi 

slabši bodisi enak dosežek. 
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Po našem mnenju je razlog za občutno slabši rezultat predvsem nezainteresiranost učencev za 

reševanje potesta. Razdelila sva ga namreč čisto na koncu delavnic, ko so učenci testirali igre 

drug drugega. Zaradi veliko večjega zanimanja za testiranje iger, so nekateri učenci potest 

izpolnili hitro (v reševanje se niso poglabljali) oz. pustili prazno, čeprav je ta isti učenec imel 

nek koncept (glede na rezultat predtesta) usvojen že pred začetkom delavnice.  

Rezultat nas je vodil do nadaljnjega raziskovanja. Zanimalo nas je, ali so učenci, ki so na 

potestu v primerjavi s predtestom, dosegli slabši oziroma enak rezultat tudi pri končnem 

projektu dosegli slabši ali enak rezultat. Ali je morda naša domneva, da učenci potesta niso 

jemali resno, upravičena? 

Iz zgornje tabele (Tabela 11) je razvidno, da sta le dva učenca pri končnem projektu dosegla 

slabše oziroma enako dobre rezultate kot na predtestu, kar potrjuje domnevo. Glede na zgornje 

rezultate lahko menimo, da pri dveh učencih od 22 učencev ni mogoče zaznati napredka v času 

delavnic oziroma pri 20 učencih (91 %) napredek zaznamo. 

 
 

V3: Ali se med učenci, ki so v preteklosti obiskovali katero izmed računalniških dejavnosti 

in tistimi, ki je niso, pojavljajo statistično pomembne razlike v njihovih dosežkih pri 

končnih projektih? 

Na podlagi V3 smo si zastavili hipotezo, da bo med učenci, ki so v preteklosti obiskovali katero 

izmed računalniških dejavnosti in tistimi, ki je niso, prihajalo do statistično pomembnih razlik 

v dosežku pri končnem projektu. 

Za odgovor na raziskovalno vprašanje smo s pomočjo programa SPSS naredili Kolmogorov-

Smirnov test in ugotovili, da so točke, dosežene pri končnem projektu, približno normalno 

porazdeljene α = 0,200 (α > 0,05).  

Učence smo glede na obisk računalniških dejavnosti razdelili v dve skupini – tiste, ki so 

obiskovali katero izmed računalniških dejavnosti in tiste, ki je niso. 
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    Frekvenca       Odstotek (%)     Aritmetična sredina  

Točke                    Odstotki (%) 

 Ni obiskoval 9 40,9 7,778 48,6 

Je obiskoval 13 59,1 10,577 66,1 

Skupaj 22 100 9,432 59 

Tabela 12: Delež učencev glede na obisk dejavnosti in povprečno število doseženih točk pri 

končnem projektu 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,200, α = 0,659) je T-test za 

neodvisne vzorce med učenci, ki so v preteklosti obiskovali katero izmed računalniških 

dejavnosti in tistimi, ki je niso, pokazal statistično pomembne razlike (t = -3,169, g = 20,                

α = 0,005) v povprečnem številu doseženih točk pri končnem projektu. Podatke lahko 

posplošimo na osnovno množico. Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem, manjšim od 1 %, 

trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci, ki so obiskovali katero izmed računalniških 

dejavnosti (M = 10,577), v povprečju dosegli večje število točk pri končnem projektu (boljša 

kriterijska ocena projekta) kot učenci, ki dejavnosti niso obiskovali (M = 7,778). 

Zanimalo nas je, do kakšne ugotovitve bi prišli, če bi namesto rezultatov pri končnih projektih 

primerjali rezultate potesta. Postavili smo si dodatno vprašanje: Ali se med učenci, ki so v 

preteklosti obiskovali katero izmed računalniških dejavnosti in tistimi, ki je niso, pojavljajo 

statistične pomembne razlike glede rezultata na potestu? 

  Frekvenca Odstotek Aritmetična sredina  

Točke Odstotki (%) 

Ni obiskoval 9 40,9 6 44,4 

Je obiskoval 13 59,1 6,385 47,3 

Skupaj 22 100 6,228 46,1 

Tabela 13: Delež učencev glede na obisk dejavnosti in povprečno število doseženih točk na 

potestu iz osnovnih konceptov programiranja 
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Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,005, α = 0,945) T-test za neodvisne 

vzorce med učenci, ki so obiskovali katero izmed računalniških dejavnosti in tistimi, ki jih niso, 

ni pokazal statistično pomembnih razlik (t = -0,294, g = 20, α = 0,772) v povprečnem številu 

doseženih točk na potestu. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Ničelno 

hipotezo obdržimo. Za vzorec pa lahko trdimo, da učenci, ki niso obiskovali računalniških 

dejavnosti (nimajo izkušenj s programiranjem) v povprečju dosegajo manjše število točk (M = 

6) kot učenci, ki so obiskovali katero izmed računalniških dejavnosti (M = 6,385). 

Ugotovimo, da so v povprečju učenci na potestu dosegali 46,1 % točk, med tem ko so pri 

končnem projektu v povprečju dosegali 59 % točk. 

Opravila sva intervju z dvema učencema: z enim, ki je imel predznanje osnovnega 

programiranja in enim, ki s programiranjem še ni imel nobenih izkušenj. Intervjuja sva izvedla 

ob začetku delavnic in zadnji dan delavnic. 

Učenec 4 je ob začetku delavnic povedal, da ima nekaj predznanja programiranja (Scratch). 

Omenil je, da ne želi postati programer, saj to delo ni dinamično. Po zaključku delavnic je 

izjavil, da mu je sprva predznanje koristilo, nato pa so se začele v PO Stencyl pojavljati napake 

in napredek se je ustavil. Povedal je, da predznanje ni predstavljalo prednosti pri izdelavi 

projekta. 

Učenec 10 ni imel predznanja. Izjavil je, da so učenci s predznanjem verjetno izdelali boljši 

projekt, najverjetneje bi tudi sam izdelal boljši projekt, če bi imel predznanje.  

Glede na odgovor učenca 4 lahko sklepamo, da je sprva predznanje dobrodošlo in ima 

pomembno vlogo v uvodnih urah, kasneje pa lahko učenec le s sprotnim delom in zanimanjem 

pomembno prispeva h končnemu projektu. 

V4: Ali se pri učencih povprečno število doseženih točk na predtestu statistično 

pomembno razlikuje od povprečnega števila doseženih točk na potestu? 

Pri prejšnjih raziskovalnih vprašanjih smo ugotovili, da so podatki približno normalno 

razporejeni, zato bomo uporabili parametrične teste (T-test za parno primerjavo). 

Vrednost T-testa za parno primerjavo ni pokazala statistično pomembnih razlik med 

povprečjem doseženih točk na predtestu in potestu (t = -0,770; g = 21; α = 0,450). Podatkov ne 

moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ugotovimo, da je v povprečju 
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število doseženih točk na predtestu nekoliko manjše (M=5,773) kot število doseženih točk na 

potestu (M = 6,227). 

Glede na V2 (Tabela 10) bi pričakovali, da bo aritmetična sredina povprečnega števila 

doseženih točk na potestu nižja kot aritmetična sredina povprečnega število doseženih točk na 

predtestu, saj je od 22 učencev le 10 učencev doseglo boljši rezultat na potestu kot predtestu. 

Opazimo nasprotno, saj so posamezni učenci izdatno napredovali. Učenec 22 je na predtestu 

dosegel 11 %, na potestu pa 59 %, učenec 10 je svoj rezultat iz 15 % izboljšal na 59 %, učenec 

2 iz 70 % na 93 %. Glede na analize in opažanja bi, ob bolj poglobljenem reševanju potesta, 

lahko pričakovali še večji napredek, kot je bil. 

Opazili smo, da nekateri učenci potesta niso reševali poglobljeno, zato smo se odločili, da jih 

tokrat iz analize izpustimo in naredimo podobno analizo. 

Vrednost T-testa za parno primerjavo je pokazala statistično pomembne razlike med 

povprečnim številom doseženih točk na predtestu in potestu (t = -2,890; g = 16; α = 0,036). 

Povprečno število doseženih točk, ki so jih učenci dosegli na predtestu in potestu, se statistično 

pomembno razlikuje. Podatke lahko posplošimo na osnovno množico in s tveganjem manjšim 

od 3,6 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci na potestu (M = 6,941) v povprečju 

dosegali več točk kot na predtestu (M = 5,618). 

V5: Kakšen delež učencev po 20-urnem tečaju v PO Stencyl izdela delujoč projekt? 

 

Pričakovali smo, da bo večina (80 %) učencev izdelala delujoč projekt v PO Stencyl. Odgovor 

na V5 smo oblikovali s pomočjo kriterija za ocenjevanje končnega projekta in nestrukturiranega 

opazovanja.  

 

 

Slika 23: Delež (ne)delujočih končnih projektov 
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Pričakovanja so se uresničila. Velika večina učencev (95 %) je izdelala delujoč projekt. Le eden 

izmed 22 projektov ni deloval. Težave so se pojavile pri prenosu igre iz domačega na šolski 

računalnik (zadnji dan). Igra se na šolskem računalniku ni zagnala, saj je PO Stencyl ob 

zaganjanju igre vsakokrat naletel na napako.  

V6: Ali se je učencem zdela izdelava igre v PO Stencyl zahtevna, glede na njihov odnos do 

računalniških vsebin?  

Učence smo s pomočjo odgovorov Uvodne ankete, kjer nas je zanimala njihova ocena odnosa 

do računalniških vsebin, razdelili v tri skupine: zelo naklonjene, naklonjene in nenaklonjene. 

Za odgovor na V6 smo podatke obdelali v programu SPSS. Po tem, ko smo s Kolmogorov-

Smirnov testom ugotovili, da podatki niso normalno porazdeljeni, smo se odločili uporabiti 

Kruskal-Wallis test. Podatke smo pridobili na podlagi učenčevih odgovorov na vprašanje o 

zahtevnosti pisanja kode v Stencylu (priloga: Vprašalnik po opravljeni aktivnosti v živo) in 

njihovega odnosa do računalniških vsebin pred začetkom delavnice (priloga: Uvodna anketa). 

  Frekvenca Povprečni rang 

Zelo naklonjen 5 13,3 

Naklonjen 15 11,1 

Nenaklonjen 2 10 

Tabela 14: Enosmerna analiza variance - ANOVA za primerjavo ocene zahtevnosti pisanja 

kode v Stencylu glede na naklonjenost do računalniških vsebin 

 

 
Slika 24: Delež učencev glede na njihov odnos do računalniških vsebin 
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ODNOS DO RAČ. VSEBIN ODNOS DO RAČ. VSEBIN α 

Nenaklonjen Naklonjen ,980 

Zelo naklonjen ,859 

Naklonjen Nenaklonjen ,980 

Zelo naklonjen ,693 

Zelo naklonjen Nenaklonjen ,859 

Naklonjen ,693 

Tabela 15: Games-Howell Post Hoc test za parno primerjavo ocene zahtevnosti pisanja kode 

v Stencylu glede na naklonjenost do računalniških vsebin 

Kruskal-Wallis test med učenci, ki svoj odnos do računalniški vsebin ocenjujejo kot zelo 

naklonjen, naklonjen in nenaklonjen, ni pokazal statistično pomembnih razlik (x2 = 0,788;              

g = 2; α = 0,675) v oceni zahtevnosti pisanja kode v PO Stencyl. Games-Howell Post Hoc test 

med učenci, ki so zelo naklonjeni in naklonjeni računalniškim vsebinam, ni pokazal statistično 

pomembnih razlik (α = 0,693). Prav tako ni pokazal statistično pomembnih razlik niti med 

učenci, ki so naklonjeni in nenaklonjeni (α = 0,980), niti med zelo naklonjenimi in 

nenaklonjenimi (α=0,859). Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec 

lahko ugotovimo, da se učencem, ki so zelo naklonjeni računalniškim vsebinam ( R  = 13,3), 

zdi pisanje kode v Stencylu v povprečju manj zahtevno, kot učencem, ki so računalniškim 

vsebinam naklonjeni ( R   = 11,1) in učencem, ki računalniškim vsebinam niso naklonjeni 

( R   = 10). 

Učenec 4, ki se je ravnanja na računalniku naučil sam in se je v domačem okolju učil tudi 

programiranja v okolju Scratch, meni, da projekt v Stencylu ni bil tako zahteven.  

Učenec 10 je izjavil, da izdelava igre ni bila zahtevna. Na začetku je bil zmeden, proti koncu 

delavnice je dobil dober občutek in bi igro lahko tudi nadgradil. 

Glede na odgovore na Uvodni anketi smo učenca 4 in 10 prepoznali kot naklonjena 

računalniškim vsebinam. S pomočjo intervjujev in ankete lahko sklepamo, da učencem, 

naklonjenim računalniškim vsebinam, izdelava projekta ni bila zahtevna. 
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Zanimalo nas je še, ali učenčev odnos do računalniških vsebin vpliva na oceno končnega 

projekta. 

Pri V2 smo ugotovili, da so točke, ki so jih učenci dosegli pri končnem projektu, približno 

normalno porazdeljene (α = 0,200), zato smo uporabili parametričen test.  

  Frekvenca Povprečje (M) 

Zelo naklonjen 5 9,500 

Naklonjen 15 9,500 

Nenaklonjen 2 8,750 

Tabela 16: Enosmerna analiza variance – ANOVA za primerjavo ocene končnega projekta 

glede na naklonjenost do računalniških vsebin 

 

ODNOS DO RAČ. VSEBIN ODNOS DO RAČ. VSEBIN α 

Ni naklonjen Naklonjen ,920 

Zelo naklonjen ,934 

Naklonjen Nenaklonjen ,920 

Zelo naklonjen 1,000 

Zelo naklonjen Nenaklonjen ,934 

Naklonjen 1,000 

Tabela 17: Tukey HSD Post Hoc test za parno primerjavo ocene končnega projekta glede na 

naklonjenost do računalniških vsebin 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 1,649; g1 = 2; g2 = 19; α = 0,219) 

enosmerna analiza variance – ANOVA med učenci, ki so zelo naklonjeni, naklonjeni in 

nenaklonjeni računalniškim vsebinam, ni pokazala statistično pomembnih razlik (F = 0,079;      

α = 0,925) v povprečnem številu doseženih točk pri končnem projektu. Tukey HSD Post Hoc 

test med učenci, ki so zelo naklonjeni računalniškim vsebinam in tistimi, ki so naklonjeni, ni 

pokazal statistično pomembnih razlik (α = 1). Podobno velja tudi za tiste učence, ki so 

računalniškim vsebinam zelo naklonjeni in tistim, ki jim niso naklonjeni (α = 0,934). Prav tako 

ni pokazal statistično pomembnih razlik med učenci, ki so naklonjeni računalniškim vsebinam 

in tistimi, ki računalniškim vsebinam niso naklonjeni (α = 0,92).  

Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ugotovimo, da zelo 

naklonjeni učenci in naklonjeni učenci v povprečju dosegajo enako števil točk pri končnem 
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projektu (M = 9,500). Učenci, ki računalniškim vsebinam niso naklonjeni, v povprečju pri 

končen projektu dosegajo nekoliko manj točk kot ostali (M = 8,750). 

 

V7: V kolikšni meri so učenci poleg razlage na delavnici uporabljali druga e-gradiva 

(spletna učilnica, YouTube ...)?  

Odgovore na vprašanje o njihovi uporabi e-gradiv smo pridobili s pomočjo ankete (priloga: 

Anketa po izvedbi) in polstrukturiranega intervjuja (priloga: Intervju učenec 4 in učenec 10).  

DODATNO E-GRADIVO ŠTEVILO UČENCEV 

SPLETNE UČILNICE 22 

YOUTUBE 8 

DRUGA SPLETNA GRADIVA 4 

Tabela 18: Prikaz števila učencev, ki so za pomoč pri izdelavi igre uporabljali e-gradiva 

(spletne učilnice, YouTube ali druga spletna gradiva) 

Vsi učenci so poleg razlage na delavnici uporabljali vsaj eno obliko e-gradiva (spletno učilnico), 

kar je bil naš namen. Učence smo poskusili naučiti, da odgovore na svoja vprašanja poiščejo 

samostojno s pomočjo e-gradiv, ki so jim na voljo. Poleg e-gradiv so učenci poiskali pomoč 

tudi pri svojih prijateljih in starših. 

Med vsemi učenci je na anketi (priloga: Anketa po izvedbi) le en učenec odgovoril, da so se mu 

zdeli videi nerazumljivi in nejasni. Štirinajst učencev je odgovorilo, da so bili videi jasni in 

razumljivi, medtem ko se je 7 učencev s trditvijo delno strinjalo. 

 

Slika 25: Delež učencev, ki je opredelil video vodiče v spletni učilnici kot razumljive in jasne, 

ne razumljive in nejasne oz. se z njimi delno strinja 



85 

 

Učenec 4 je poleg spletne učilnice redno uporabljal tudi video posnetke iz portala YouTube. 

Njegova igra je bila izven predvidenih okvirjev (labirint), zato je potreboval več pomoči drugih 

gradiv. 

Učenec 10 ni uporabljal drugih e-gradiv, saj je vso potrebno gradivo našel v spletni učilnici. Na 

podlagi njunih odgovorov lahko sklepamo, da je za predviden končni projekt zadostovalo 

gradivo v spletnih učilnicah (video vodiči).  

Želeli smo preveriti, ali so učenci, ki so poleg spletne učilnice uporabljali tudi druga e-

gradiva, dosegli večje število točk pri končnem projektu.  

Predpostavili smo, da učenci, ki uporabljajo tudi druga spletna gradiva, dosežejo več točk pri 

končnem projektu. Za odgovor na vprašanje smo uporabili T-test za neodvisne vzorce.  

 

DODATNA POMOČ E-GRADIV ŠTEVILO UČENCEV POVPREČJE TOČK (M) 

Le spletna učilnica 12 8,708 

Več e-gradiv 10 10,300 

Tabela 19: Prikaz povprečno doseženih točk pri končnem projektu glede na uporabljena e-

gradiva pri izdelavi igre 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,192, α = 0,666) T-test za neodvisne 

vzorce med učenci, ki so od e-gradiv uporabljali samo spletno učilnico in tistimi, ki so 

uporabljali tudi druga spletna gradiva pri izdelavi projekta v Stencylu, ni pokazal statistično 

pomembnih razlik (t = -1,579, g = 20 , α = 0,130). Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno 

množico, za vzorec pa ugotovimo, da so učenci, ki so poleg spletne učilnice uporabljali tudi 

druga e-gradiva, v povprečju pri končnem projektu dosegli večje število točk (M = 10,300) kot 

učenci, ki so uporabljali le spletno učilnico (M = 8,708). 

Ali to pomeni, da učenci, ki so uporabljali samo spletno učilnico, pri končnem projektu ne 

morejo doseči tako dobrega dosežka kot tisti, ki so si pomagali tudi z drugimi e-gradivi? 

Podrobnejši pregled doseženih točk učencev pokaže, da je samo eden izmed učencev, ki je 

poleg spletne učilnice uporabljal tudi druga e-gradiva, to izkazal pri končnem projektu. Pri 

končnem projektu je dosegel 14 točk, kar je le točka več kot najboljši posameznik (13 točk), ki 

je uporabljal samo gradiva na spletni učilnici. Glede na analizirane rezultate ugotovimo, da je 

spletna učilnica omogočala izdelavo kvalitetnega končnega projekta.  
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V8: Ali bo vsaj polovica učencev lahko nadaljevala z učenjem na daljavo?  

Odgovor na zastavljeno vprašanje smo dobili s pomočjo nestrukturiranega opazovanja. Naša 

pričakovanja se niso uresničila, bili smo namreč prepričani, da vsaj tretjina učencev ne bo mogla 

svoje igre naložiti na svoj računalnik in tako nadaljevati z izdelavo projekta. Pričakovali smo, 

da bo nekaj učencev imelo težave z nalaganjem programskega okolja, saj učenci na svojih 

računalnikih niso imeli naloženega programa okolja Stencyl. Prvi dan sva v šoli pokazala, kako 

se naloži PO Stencyl, a kljub temu nisva pričakovala, da bodo učenci pri tem tako uspešni. 

Vsekakor nismo pričakovali 100 odstotne uspešnosti pri prehodu iz učenja v živo na učenje na 

daljavo. Težave s hrošči in z nalaganjem okolja Stencyl sva sproti reševala. 

Preverili smo, kakšen odnos so imeli učenci do učenja na daljavo. S pomočjo vprašalnika po 

opravljeni aktivnosti v živo (priloga: Vprašalnik po opravljeni aktivnosti v živo) smo uspeli 

zbrati naslednje odgovore na trditev - Skrbi me, da pri delu na daljavo ne bom uspešen. Rezultati 

so prikazani s spodnjim tortnim diagramom. Večina učencev (18) ni imela skrbi glede učenja 

na daljavo. 

 

 

Slika 26: Delež učencev, ki jih (ne)skrbi, da pri delu na daljavo (ne)bodo uspešni 

Odgovor na naše zastavljeno vprašanje je pritrdilen, vsi učenci so lahko nadaljevali z učenjem 

na daljavo.  
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V9: Kateri koncepti uvodnega programiranja so vključeni v delujoče končne projekte? 

Na podlagi oddanih končnih projektov smo ugotovili, da so vsi učenci v svojo igro vključili 

vsaj en koncept programiranja. Med vključenimi koncepti smo opazili zaporedje ukazov, 

pogojne stavke,  zanke in v redkih končnih projektih tudi števec. V spodnji tabeli (Tabela 20) 

je prikazano število projektov z enim, dvema in več koncepti. 

Število konceptov Št. učencev 

En 5 

Dva 12 

Tri ali več 5 

Tabela 20: Število učencev, ki so pri končnem projektu uporabili en, dva, tri ali več 

konceptov 

Zanimala nas je povezanost med dosežkom na predtestu in številom vključenih različnih 

konceptov v končni projekt. 

Število vključenih konceptov smo razdelili na 1, 2 in 3 ali več. Glede na to število smo določili 

točke in izvedli Kolmogorov-Smirnov, ki je pokazal, da ne gre za normalno porazdelitev, zato 

smo uporabili Spearmanov korelacijski koeficient.  Njegova vrednost je ρ = 0,581. 

Povezanost med predtestom in številom vključenih konceptov v končni projekt je pozitivna 

močna. Trdimo lahko, da so učenci, ki so imeli boljše rezultate na predtestu, tudi pri končnem  

projektu uporabili več različnih konceptov s področja uvodnega programiranja. 

Učenec 4 je v svojo igro vključil vsaj tri koncepte, in sicer je uporabil zanke, zaporedje ukazov 

in števec. Učenec 10 v svojo igro ni vključil koncepta števca. Oba sta v intervjuju izjavila, da 

je bil najtežji koncept števec; čeprav ga je učenec 4 v svojo igro vključil, si je pri tem izdatno 

pomagal z drugimi spletnimi gradivi. Učencu 10 se je zdel koncept prezahteven. 
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V10: Ali se med učenci različnih razredov pojavljajo statistično pomembne razlike glede 

ocene končnih projektov? 

Odgovore na vprašanje smo pridobili s pomočjo enosmerne analize variance - ANOVA. V 

spodnjih dveh tabelah (Tabela 21 in 22) je prikazano povprečno število točk po razredih in  Sig. 

= α, ki prikazuje primerjavo dosežkov med posameznima razredoma. 

Razred Število učencev Povprečje točk pri končnem projektu 

4. razred 3 6,500 

5. razred 9 10,500 

6. razred 3 8,167 

7. razred 4 10,250 

8. razred 3 9,333 

SKUPAJ 22 9,432 

Tabela 21: Povprečno število doseženih točk pri končnem projektu po razredih 
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RAZRED RAZRED Sig. = α 

4. 5. ,088 

6. ,879 

7. ,210 

8. ,523 

5 4. ,088 

6. ,515 

7. 1,000 

8. ,927 

6 4. ,879 

5. ,515 

7. ,724 

8. ,963 

7 4. ,210 

5. 1,000 

6. ,724 

8. ,981 

8 4. ,523 

5. ,927 

6. ,963 

7. ,981 

Tabela 22:Tukey HSD Post Hoc za primerjavo dosežkov pri končnem projektu med 

posameznima razredoma 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,763, g1 = 4, g2 = 17, α = 0,561) 

enosmerna analiza variance - ANOVA ni pokazala statistično pomembnih razlik med učenci 

4., 5., 6., 7. in 8. razreda (F = 2,283, α = 0,103) v povprečnem številu doseženih točk pri 

končnem projektu. Tukey HSD Post Hoc med učenci poljubno izbranih razredov ni pokazal 

statistično pomembnih razlik. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec 

pa lahko ugotovimo, da so učenci 4. razredov v povprečju dosegali najslabše rezultate pri 

končnem projektu (M = 6,500). V povprečju so najboljše rezultate dosegali učenci 5. razreda 

(M = 10,500), sledili so jim učenci 7. razreda (M = 10,250), nato 8. razreda (M = 9,333) in 6. 

razreda (M = 8,167). Oba intervjuvanca sta omenila, da starost pri izdelavi ni imela bistvene 

vloge. Največji pomen sta pripisala motivaciji in zanimanju za delo.  
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V11: Ali bi učenci glede na dosežek pri končnem projektu želeli po končanem projektu v 

Stencylu igro kasneje nadgraditi? 

Želeli smo preveriti, ali obstaja povezanost med dosežkom pri končnem projektu in interesom 

za nadaljnjo nadgradnjo projekta v PO Stencyl. Uporabili smo Spearmanov korelacijski 

koeficient, saj Kolmogorov-Smirnov test ni pokazal normalne porazdeljenosti podatkov (α = 

0,001). Povezanost med dosežki, ki so jih učenci dosegli pri končnem projektu, in željo po 

nadaljnji nadgradnji igre je pozitivna močna (ρ = 0,726). Učenci, ki so imeli dober dosežek pri 

končnem projektu, bi v veliki večini želeli kasneje svojo igro tudi nadgraditi in obratno, tisti, 

ki so imeli slabši dosežek pri končnem projektu, igre ne bi nadgrajevali. 

 

Tabela 23: Delež učencev, ki se strinja/delno se strinja/se ne strinja z nadgradnjo igre po 

zaključku delavnice 

Intervjuvanca sta pri končnem projektu dosegla podobno število točk (9,5 in 8). Oba si želita 

svojo igro po koncu delavnice nadgraditi. Na podlagi Spearmanovega korelacijskega 

koeficienta in intervjujev sklepamo, da bi igro nadgrajevali učenci, ki so izdelali kvaliteten 

projekt (dosega vsaj 50 % točk).  



91 

 

9. Sklepi 

Učenci v drugem triletju obiskujejo neobvezni izbirni predmet računalništvo, pri katerem se 

pogosto spoznajo s programskim okoljem Scratch, ki je namenjeno učenju programiranja s 

pomočjo delčkov (princip povleci in spusti elementov). Temu sledi zahtevnejše tekstovno 

programiranje, kjer za pisanje uporabljamo tipkovnico (Gardner, 2016).  

Prehod med vizualnim programiranjem in tekstovnim programiranjem je za učence zahteven 

korak (Bevčič, 2017). Eno izmed možnosti, za nadaljnje učenje programiranja z delčki na 

princip povleci in spusti (angl. drag and drop) predstavlja možnost nadaljevanja poučevanja 

programiranja v okolju Stencyl. Z učenjem programiranja in razvojem računalniških iger pri 

učencih razvijamo računalniško mišljenje (RM), zato je pomembno čimprejšnje uvajanje otrok 

v programiranje. V slovenskem osnovnošolskem kurikulu je programiranje zaradi neobveznosti 

pogosto le bežno obravnavano. 

V sklopu magistrskega dela smo za učence 2. in 3. VIO pripravili delavnice programiranja 

računalniške igre v obliki poletne šole in jo podkrepili z e-gradivi v obliki spletne učilnice in v 

njej objavljenih video vodičev. S tem smo želeli učencem omogočiti širši in trajnostni nabor 

učnih vsebin na področju programiranja v Stencylu. Pedagoški cilj, ki smo si ga zastavili, je 

mentoriranje učencev pri izdelavi individualnega projekta. S tem bi učiteljem ponudili model 

in gradiva za poučevanje programiranja v kompleksnejšem programskem okolju, kot je denimo 

Stencyl. Za učence smo pripravili predtest, s katerim smo preverjali njihovo predznanje 

osnovnih konceptov programiranja, ter potest in oceno končnega projekta, s katerima smo 

preverjali usvojeno znanje. Preverjali smo tudi, kateri koncepti so vključeni v končne projekte. 

Pri analizi uspešnosti učencev na predtestu glede na obiskovanje računalniških dejavnosti v 

preteklosti smo ugotovili, da so skladne z našimi pričakovanji, učenci, ki so v preteklosti 

obiskovali katero izmed računalniških dejavnosti, so v povprečju imeli boljše rezultate na testu 

predznanja. Večina teh učencev se je udeležila tekmovanja Pišek, nekaj jih je spoznalo tudi PO 

Scratch. Učenci, ki v preteklosti niso obiskovali računalniških dejavnosti, so v povprečju na 

testu predznanja dosegali dve tretjini točk učencev, ki so že nekoč obiskovali katero izmed 

računalniških dejavnosti. Analiza je pokazala, da so razlike med skupinama učencev statistično 

pomembne. Tisti učenci, ki v preteklosti niso obiskovali nobene izmed računalniških 

dejavnosti, so v povprečju pri končnih projektih dosegali tri četrtine točk učencev, ki so te 
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dejavnosti obiskovali. Tudi tokrat je analiza pokazala statistično pomembne razlike med 

omenjenima skupinama učencev. 

Izkazalo se je, da je povezanost med predznanjem, merjenim s pomočjo predtesta, in oceno 

končnega projekta pozitivna močna in hkrati večja, kot je povezanost med predtestom in 

potestom, ki je pozitivno srednje močna. S pomočjo analize smo ugotovili, da le pri dveh 

učencih ni vidnega napredka. Potrdimo lahko tudi domnevo, da mnogi učenci potesta niso 

reševali poglobljeno, saj so naloge, ki so preverjale isti koncept, na potestu reševali slabše kot 

na predtestu. 

V povprečju so učenci na potestu dosegali nekoliko boljši rezultat kot na predtestu, vendar 

razlika ni bila statistično pomembna. Nato smo iz analize izpustili učence, ki potesta niso 

reševali poglobljeno, in ponovno naredili analizo, ki pa je pokazala statistično pomembne 

razlike glede števila točk na predtestu in potestu. 

Konceptualno vrednotenje projektov in nestrukturirano opazovanje sta pokazala, da je 95 

odstotkov učencev izdelalo delujoč končni projekt. Po pričakovanjih smo v končnih projektih 

zaznali naslednje osnovne koncepte programiranja: zanke, zaporedja ukazov, pogojni stavki, 

operatorji ter redkeje tudi števci. Ugotovitve so skladne z ugotovitvami Brennan in Resnick 

(2012) ter Abelson in Kong (2019), ki poudarjajo, da v vizualnih programskih okoljih učenci 

najpogosteje pridobijo znanje konceptov zank, pogojnih stavkov, spremenljivk in operatorjev. 

Glede na odnos učencev do računalniških vsebin nismo zaznali večjih razlik pri njihovi oceni 

zahtevnosti izdelave igre v PO Stencyl, prav tako odnos ne vpliva na oceno končnega projekta. 

Približno dve tretjini učencev (14 učencev) je ocenilo, da so bila pripravljena e-gradiva v spletni 

učilnici jasna in razumljiva. Analiza ni pokazala statistično pomembnih razlik pri oceni 

končnega projekta učencev, ki so uporabljali dodatna e-gradiva in tistimi, ki so uporabljali le 

spletne učilnice. Najboljši projekt je nastal ob pomoči dodatnih e-gradiv (14 točk), a je bil zgolj 

za točko bolje ocenjen kot projekt, ki je nastal le ob pomoči spletne učilnice (13 točk). Sklenemo 

lahko, da smo učencem ponudili kvalitetno tako pedagoško kot nepedagoško podporo, ki sta po 

Bregar idr. (2010 in 2020) obvezna elementa e-izobraževanja. 

Kljub izdatni pedagoški in nepedagoški podpori nismo pričakovali, da bodo vsi učenci uspešno 

nadaljevali z učenjem na daljavo. Vsi učenci, tudi petina tistih, ki so se po opravljeni aktivnosti 

v živo opredelili kot zaskrbljeni glede dela na daljavo, niso imeli večjih težav. 
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Ena pomembnejših ugotovitev je, da starost učencev ne vpliva na oceno končnega projekta. 

Opazimo lahko, da so učenci nižjih razredov izdelali enako kakovosten projekt kot starejši 

učenci. Petošolci so pri končnem projektu v povprečju dosegli največje število točk, med njimi 

je tudi učenec z najbolje ocenjenim projektom. Tako kot starost tudi spol ni vplival na dosežek 

pri končnem projektu, drugi najbolje ocenjeni projekt je namreč izdelala učenka 7. razreda. 

Učenci so v sklopu delavnice zavzeto programirali, zato nas je zanimalo, ali bi želeli z delom 

nadaljevati tudi po zaključku poletne šole. Več kot tri četrtine učencev je odgovorilo, da bi igro 

želeli nadgraditi. Pri tem smo opazili močno povezanost med dosežkom pri končnem projektu 

in željo po nadgradnji igre. Ugotovimo lahko, da imajo učenci, ki so dosegli večje število točk 

pri končnem projektu, večjo željo po nadgradnji igre. 

Z raziskavo smo ugotovili, da lahko večina učencev ob mentoriranju izdela delujoč končni 

projekt v PO Stencyl. Medtem ko predznanje in obisk računalniških dejavnosti vplivata na 

kvaliteto končnega projekta, starost in spol na kvaliteto ne vplivata. V njihovih delujočih 

končnih projektih najdemo osnovne koncepte programiranja, najpogosteje se pojavljajo: 

zaporedje ukazov, zanke, pogojni stavki in operatorji. Učenci so v času delavnice izboljšali 

znanje osnovnih konceptov programiranja. Dober projekt pomembno vpliva na željo po 

nadgradnji igre. 

Magistrsko delo bo v pomoč učiteljem kot dodatno gradivo pri poučevanju uvodnega 

programiranja ter sestavljalcem učnih načrtov kot primer učne prakse za različno stare učence. 

Spletna učilnica bo učencem v pomoč za ustvarjanje preprostejših aplikacij (iger) v PO Stencyl, 

s čimer bodo lahko razvijali širša oz. prenosljiva znanja in spretnosti (veščine), kot so 

ustvarjalnost, natančnost, logično razmišljanje, razdelitev problema na manjše probleme, 

nadzor nad časom, samoregulacija, vztrajanje pri reševanju problemov od začetka do konca itd. 
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11.  Priloge 

Uvodna anketa 

  
Ime (vzdevek):  ______________________  

 

Spol (obkroži):   M  Ž  

  

Razred (obkroži):    4. razred      5. razred        6. razred       7. razred         8. razred   

  

  

Koliko časa na dan uporabljaš elektronske naprave? (telefon, tablica, računalnik,…)  
  

• Manj kot 1 uro  

• 1 do 2 uri  

• 3 do 4 ure  

• 4 do 5 ur 

• 5 in več  

  

Kateri aktivnosti na računalniku nameniš večino časa?  

  

• branju novic 

• igranju igric  

• gledanje video vsebin (YouTube …) 

• socialna omrežja (TikTok, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram …) 

• raziskovanju programov  

• učenju programiranju/programskih jezikov  

• drugo: 

__________________________________________________________________  

  

 

Kako pogosto igraš računalniške igre? 

 

• računalniških iger ne igram. 

• enkrat ali dvakrat tedensko.    

• trikrat ali štirikrat tedensko. 

• petkrat ali šestkrat tedensko. 

• vsak dan. 
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Kje igraš računalniške igre? 

 

• PlayStation  

 

• Xbox 

 

• računalnik 

 

• Nintendo Wii 

 

• tablični računalnik 

 

• mobilni telefon 

 

• drugo: _____________________________________________________________ 

 

 

Zakaj so po tvojem mnenju igre dobre? 

 

Po mojem mnenju so igre dobre ker: 

 

 

 

 

 

 

 

Ali imajo po tvojem mnenju lahko igre tudi negativen učinek (obkroži):     

  

 DA                                 NE 

 

Če DA, katere: 
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Katere predmete/krožke si že obiskoval?  

  

• Urejanje besedil (UBE)  

• Računalniška omrežja ((ROM)  

• Multimedija (MME)  

• Neobvezni izbirni predmet računalništvo (NIP)  

• računalniški krožek  

• nič od naštetega  

• drugo:___________  

 

 

 

Ali si že slišal oz. ali poznaš naslednje pojme (označi z X)?  

  

  Nisem še slišal  Sem že slišal  Dobro poznam  

Scratch        

Lego mindstorms        

Arduino        

Python        

Pascal        

Java        

Pišek        

Bober        

Windows        

Android        

Linux        

Unity        

Alice        

Kodu        

MacOS        

iOS        
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Oceni svoj odnos do računalniških vsebin.  

  

  Rad programiram.  
  
        Se ne strinjam     

  

  Programiranje je težko.  

  

Delno se strinjam    Se strinjam  

        Se ne strinjam     

  

              Nimam potrpežljivosti, ko naletim na problem.  

  

Delno se strinjam    Se strinjam  

        Se ne strinjam     

  

  Računalništvo me veseli.  

  

Delno se strinjam    Se strinjam  

        Se ne strinjam     

    

  Rad bi imel več računalništva.  

Delno se strinjam    Se strinjam  

        Se ne strinjam     

  

  Želim postati programer.  

Delno se strinjam    Se strinjam  

        Se ne strinjam     Delno se strinjam    Se strinjam  

 

Obkroži DA ali NE pri naslednjih trditvah:  

  

  Udeležil sem se tekmovanja Bober.  
  

      DA            NE  
  

  Udeležil sem se tekmovanja Pišek.  
  

      DA            NE  

  Udeležil sem se poletne šole.  
  

      DA            NE  
  

            Reševal sem naloge v programskem okolju Scratch/Scratch Junior.  
  

      DA            NE  
  

    Poskusil sem že sprogramirati igro. 
      DA            NE  

 

            Programiranje v angleščini mi ne bo povzročalo težav. 
      DA            NE  
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Kako si se naučil ravnanja z računalnikom? (zagon računalnika, pisanje, brskanje po 

spletu, …)  

  

• Naučili so me starši/sorodniki.  

  

• Naučil sem se v šoli.  

  

• Naučil me je prijatelj/sošolec.  

  

• Naučil sem se sam.  

  

• drugo: 

______________________________________________________________.  

  

  

  

  

  

Hvala za sodelovanje ☺  
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Vprašalnik po opravljeni aktivnosti v živo 

 

Prenos in nalaganje programskega okolja Stencyl se mi zdi zelo zahtevno. 

DA  NE 

 

Učiteljeva razlaga je dovolj podrobna. 

DA  NE 

 

Tempo dela v šoli je primeren (dovolj hiter in ne prepočasen, da lahko sledim). 

DA  NE 

 

Zaradi predznanje mi je programiranje lažje. 

DA  NE 

 

Pisanje kode v Stencylu je zahtevno. 

DA  NE 

 

V Stencylu bi rad odkril še več možnosti/funkcij. 

DA  NE 

 

Skrbi me, da pri delu na daljavo ne bom uspešen. 

DA  NE 

 

Zapiši še, svoja opažanja, kaj bi si še želel spoznati, svoje predloge za izboljšave igre … 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

  

Ime (vzdevek):  
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Anketa po izvedbi 

Ime (vzdevek): _________________________________________________  
 

Spol (obkroži):   M  Ž  
  
Razred (obkroži):     4. razred      5. razred        6. razred       7. razred         8. razred         

 
Oceni svoj odnos do naslednjih trditev. 

 

Učenje programiranja v živo je bilo zahtevno. 

       Se ne strinjam     Delno se strinjam    Se strinjam  

 

Učenje programiranja na daljavo je bilo zahtevno. 

       Se ne strinjam     Delno se strinjam    Se strinjam  
 

Zaradi jezika (angleščine) sem imel pri programiranju težave z razumevanjem. 

       Se ne strinjam     Delno se strinjam    Se strinjam  
 

Pri sledenju pouku na daljavo nisem imel težav. 

       Se ne strinjam     Delno se strinjam    Se strinjam  
 

Učiteljeva razlaga je bila jasna in razumljiva. 

       Se ne strinjam     Delno se strinjam    Se strinjam  

    

Pri sledenju pouka na daljavo nisem imel težav. 

       Se ne strinjam     Delno se strinjam    Se strinjam  
 

Video vodiči so bili jasni in razumljivi. 

       Se ne strinjam     Delno se strinjam    Se strinjam  

 

Izdelano igro bi želel kasneje nadgraditi. 

       Se ne strinjam     Delno se strinjam    Se strinjam  

 

 

Kako si si pomagal pri ustvarjanju projekta (možnih več odgovorov)? 

 

• pomoč staršev 

• pomoč sošolca 

• YouTube 

• spletna učilnica 

• pomoč drugih spletnih strani 

• drugo: ________________________ 
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Pregledna učna priprava 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGLEDNA UČNA PRIPRAVA:  

POLETNA ŠOLA 

IZDELAVA MOBILNE IGRE  

 

 

 

Avtorja: Jure Kirn in Klemen Šorak 

Razred: 4. do 9. razred 
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ŠOLA: Osnovna šola Riharda Jakopiča 

RAZRED:  4. – 9. razred 

DATUM: 16. 8. 2021 – 20. 8. 2021 

PREDMET: večdnevna računalniška delavnica   

UČNA TEMA:  spoznavanje programskega okolja Stencyl 

UČNA ENOTA: pogovor o igrah in priprava okolja 

UČNA OBLIKA: individualna / frontalna 

UČNA METODA: demonstracija, razlaga, pogovor,  metoda dela z informacijsko-

komunikacijsko tehnologijo 

UČNA TEHNIKA:  učenje z igro  

OPERATIVNI UČNI CILJI:   

- Učenec zna razložiti, kaj je igra 

- Učenec ve, kako je zgrajena igra 

- Učenec razume postopen razvoj igre 

- Učenec zna naložiti programsko okolje Stencyl 

- Učenec izdela lastno igro v okolju Stencyl 

- Učenec pozna osnovne koncepte programiranja in jih uporabi v lastno izdelani igri  
UČNA SREDTVA: 

• UČILA: internet, video vodiči 

• UČNI PRIPOMOČKI:  računalniki,  interaktivni zaslon 

Didaktične etape učnega procesa: 

 

1. Pripravljanje ali uvajanje. 

2. Nalaganje programskega okolja. 

3. Navodila za samostojno domače delo. 

4. Spoznavanje funkcij v po Stencyl. 

5. Samostojno odkrivanje funkcij. 
 

Medpredmetne povezave: angleščina, matematika 

 

OPOMBE: / 
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POTEK DELAVNICE PRVI DAN 

ČAS UČITELJ UČENEC UČNE OBLIKE, 

METODE, 

TEHNIKE 

UČILA/UČNI 

PRIPOMOČKI 

 1. ura 

  

 

-kratka uvodna predstavitev. 

-pogovor o programskih okoljih (njihove 

izkušnje, mnenja …)  

-reševanje anketnih vprašalnikov in predtestov 

-na koncu nalaganje programskega okolja 

Stencyl. 

Učenci spremljajo 

najino predstavitev, 

po potrebi 

postavljajo 

vprašanja. 

Sledijo navodilom. 

Učenci pričnejo 

reševati predteste 

in vprašalnike. 

 

Učenci sledijo 

Juretovim korakom 

in naložijo Stencyl. 

Oblika: frontalna 

 

Metoda:  

pogovor, razgovor   

 

 

Učila: vprašalnik, 

predtest 

2. ura -zaganjanje in spoznavanje programskega okolja 

 

 

-predstavitev najine igre in igre drugih avtorjev 

 

-učencem naročiva, da razmislijo o postavitvi 

svojih stopenj 

-svojo prvo stopnjo morajo narisati na bel list 

papirja 

Učenci sledijo 

korakom na 

interaktivnem 

zaslonu in 

ponavljajo z 

učiteljem. 

Učenci preizkusijo 

najino igro in tako 

dobijo občutek, kaj 

morajo 

sprogramirati. 

Učenci skicirajo 

svoje prve stopnje 

 

Oblika: frontalna 

 

Metoda:  

pogovor, razgovor, 

metoda dela z IKT   

 

3. ura -frontalna obravnava UI v Stencylu. 

-začetek izdelave igre – najprej nastavljanje 

osnovnih parametrov (resolucije, ozadja…) 

-spoznavanje Stencylovega koordinatnega 

sistema 

-učenci spremljajo 

razlago učitelja 

-po navodilih 

nastavijo lastne 

vrednosti 

Oblika: frontalna 

 

Metoda:  

pogovor, razgovor, 

metoda dela z IKT   
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-demonstracija dodajanja stopenj (1,2,3,4,5) 

 

-samostojno dodajanje preostalih stopenj - vsaj 5 

stopenj. 

 

omenjenih 

parametrov 

-spoznajo kako 

deluje koordinatni 

sistem v Stencylu 

-dodajo in okvirno 

oblikujejo lastne 

stopnje  

 

4. ura  

- izbira, prenos, vstavljanje gradnikov ("tilesets") 

na sceno in upravljanje s plastmi ("layers") 

-dodajanje igralca (»actorja«) v igro in 

programiranje premikanja (spoznavanje delčkov 

kode, ki so na razpolago, uporaba osnovnih 

konceptov programiranja – zaporedja ukazov in 

pogojni stavki ter zanke) 

-dodajanje predmetov v igro 

 

 Oblika: frontalna, 

individualna 

 

Metoda:  

pogovor, razgovor, 

metoda dela z IKT   
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POTEK DELAVNICE - DRUGI DAN 
 

 

 

  

ČAS UČITELJ UČENEC UČNE OBLIKE, 

METODE, 

TEHNIKE 

UČILA/UČNI 

PRIPOMOČKI 

 1. ura 

  

-trki med igralci in predmeti (pobiranje 

predmetov, proženje dogodkov ob pobiranjih) 

-nastavljanje »colliderjev« - območja trkov 

-usvajanje konceptov upravljanja z dogodki  

-učenci sledijo 

razlagi učitelja in 

sami poskušajo 

pisati kodo 

Oblika: frontalna 

Metoda:  

pogovor, razgovor   

2. ura -zaključek prve stopnje ter prehod v novo 

stopnjo 

-dokončno oblikovanje druge stopnje ter 

dodajanje novih predmetov v stopnjo 

-programiranje gumba, s pritiskom katerega se 

sproži nek drug dogodek  

-individualno 

oblikovanje stopnje  

-dodajanje lastnih 

gradiv v igro (tudi 

uporaba 

StencylForge) 

Oblika: frontalna 

 

Metoda:  

pogovor, razgovor, 

metoda dela z IKT   

3. ura - spoznavanje konceptov omenjenih pri prejšnjih 

delih ure ter koncepta paralelizma dogodkov. 

-grafično oblikovanje elementov v Stencylu s 

pomočjo integriranega programa Pixelitor 

-dodajanje osnovnega menija in pisanje kode za 

delovanje menija 

-učenci sledijo 

razlagi učitelja in 

sami poskušajo 

pisati kodo 

Oblika: frontalna, 

individualna 

Metoda:  

pogovor, razgovor, 

metoda dela z IKT   

4. ura -sprotno testiranje iger  

-sprotni »debugging« oz. razhroščevanje  

-izpolnjevanje anket po opravljeni aktivnosti v 

živo 

-prenašanje iger na medij oz. pošiljanje na 

elektronski naslov 

-priprava na delo na daljavo 

-učenci sledijo 

razlagi učitelja in 

sami poskušajo 

pisati kodo 

Oblika: frontalna 

Metoda:  

pogovor, razgovor, 

metoda dela z IKT   
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POTEK DELAVNIC – TRETJI DAN (PRVI DAN DELA NA DALJAVO) 
 

 

 

ČAS UČITELJ UČENEC UČNE OBLIKE, 

METODE, 

TEHNIKE 

UČILA/UČNI 

PRIPOMOČKI 

 1. ura 

  

-vključitev v sestanek v živo preko Teams 

-pregled naloženih iger na računalnike 

-dodajanje pasti v stopnje (»zastavice smrti«) 

 

-učenci sledijo 

razlagi učitelja in 

sami poskušajo 

pisati kodo 

Oblika: frontalna 

Metoda:  

pogovor, razgovor   

2. ura -uporaba koncepta števca v igri 

-dodajanje števca v stopnjo  (dodajanje nove 

spremenljivke, inicializacija in spreminjanje le-

te) 

-proženje nekega dogodka ob določeni vrednosti 

števca (zopet vključen koncept pogojnih 

stavkov) 

- učenci pozorno 

spremljajo, razlago 

glede števcev 

 

 

-poskušajo sami 

vpeljati števec v 

svojo igro 

Oblika: frontalna, 

individualna 

 

Metoda:  

pogovor, razgovor, 

metoda dela z IKT   

3. ura -dodajanje besedilnih elementov v igro (izpis 

določenega besedila) 

-uporaba različnih fontov, konfiguracija fontov 

-samostojno 

raziskovanje 

funkcij glede izpisa 

besedila v Stencylu 

Oblika: 

individualna 

Metoda:  

pogovor, razgovor, 

metoda dela z IKT   

4. ura -individualno odpravljanje napak pri učencih  

-pomoč in nasveti glede določenih elementov 

-pomoč pri izvedbi lastnih idej 

učenci samostojno 

izdelujejo igro, ob 

težavah jim učitelja 

priskočiva na 

pomoč 

-pomagajo si lahko 

z materialom v 

Spletnih učilnicah 

Oblika: frontalna, 

individualna 

 

Metoda:  

pogovor, razgovor, 

metoda dela z IKT   
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POTEK DELAVNIC – ČETRTI DAN 

 

 

 

 

 

 

 

ČAS UČITELJ UČENEC UČNE OBLIKE, 

METODE, 

TEHNIKE 

UČILA/UČNI 

PRIPOMOČKI 

 1. ura 

  

-oblikovanje gumba za izhod iz igre 

 

-programiranje gumba za izhod iz igre 

-učenci sledijo 

razlagi učitelja in 

sami poskušajo 

pisati kodo 

Oblika: frontalna 

 

Metoda:  

pogovor, razgovor   

2. ura -skakanje igralca (»actorja«) 

-dodajanje navodil za igro  

-dodajanje/oblikovanje stopnje »Game Over«  

-*dodajanje rezultata na koncu 

 

Učenci samostojno 

izdelujejo igro, 

pomagajo si lahko 

z materialom v 

Spletnih učilnicah.  

 

 

 

Oblika: 

individualna 

Metoda:  

metoda dela z IKT   

3. ura -vključevanje zvoka v igro 

-*upravljanje z zvokom (»mute«, različni zvoki) 

Učenci samostojno 

izdelujejo igro, 

pomagajo si lahko 

z materialom v 

Spletnih učilnicah.  

 

Oblika: 

individualna 

Metoda:  

metoda dela z IKT   

4. ura - padanje predmetov (padanje skal) 

-vpeljava funkcij časa (odštevanje časa) 

-*uporaba že naprej napisanih funkcij 

»Behaviours« 

  

Učenci samostojno 

izdelujejo igro, 

pomagajo si lahko 

z materialom v 

Spletnih učilnicah.  

 

Oblika: 

individualna 

Metoda:  

metoda dela z IKT   
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POTEK DELAVNIC – PETI DAN (ZADNJI DAN) 

 

 

 

 

 

  

ČAS UČITELJ UČENEC UČNE OBLIKE, 

METODE, 

TEHNIKE 

UČILA/UČNI 

PRIPOMOČKI 

 1.in 

2. ura 

  

-še zadnje malenkosti v igrah učencev 

-pomoč v primeru nedelovanja 

-učenci sledijo 

razlagi učitelja in 

sami poskušajo 

pisati kodo 

Oblika: 

individualna 

Metoda:  

pogovor, razgovor   

3. ura -začetek gradnje igre za Android – »buildanje 

iger« - generiranje .apk datotek 

 

-začetek testiranja iger in ocenjevanja končnih 

projektov 

Učenci na USB 

medij prenesejo 

igre, da jih lahko 

učitelja predelata v 

.apk datoteko.  

 

Oblika: 

individualna, 

frontalna 

Metoda:  

metoda dela z IKT   

4. ura -ocenjevanje projektov in igranje iger pred 

celotnim razredom 

 

-prenašanje iger na mobilne telefone in 

interaktivni zaslon 

 

Učenci predstavijo 

igro in ostali jo 

lahko poskusijo 

igrati 

 

Oblika: frontalna 

Metoda:  

metoda dela z IKT   
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Predtest – osnovni koncepti programiranja 

IME (vzdevek): ____________________________________________________ 

Samo je gasilec v velikem mestu, kjer je veliko požarov. Požrtvovalen gasilec se vsakič takoj 

odpravi na pot, ki je polna preprek.  

1.a) Tokrat se mu je pokvarila navigacijska naprava, zato mu vsakič pokaže drugačno pot. 

Pomagaj gasilcu ugotoviti, katera pot ga pripelje do požara.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navigacija mu izpiše naslednje 3 poti: 

Obkroži pravilno pot: 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

  
 

  

 
 
 

    

POT A POT B POT C 

 

 
 

LEGENDA: 

GASILEC SAMO    KRAJ POŽARA 
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A    B     C  

b) Ali lahko napačni poti dopolniš tako, da bosta gasilca pripeljali do požara? Če da, potem 

k poti dopiši ukaze, ki ga pripeljejo na cilj. 

POT A: _______________________________________________________ 

POT B: _______________________________________________________ 

POT C: _______________________________________________________ 

 

c)  Na žalost v mestu popravljajo veliko cest. Ceste, katere popravljajo so na zemljevidu 

označene z znakom   .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedaj moraš sam/-a zapisati pot, ki bo gasilca pripeljala do požara (pazi na ovire). Zapiši eno 

izmed poti, ki ga pripelje do požara. 

Pot zapiši s puščicami (pojdi gor=    , dol=   , , levo =      , desno =    ).  

 

POT:   __________________________________________________ 

    __________________________________________________ 
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2. Po mnogo uspešnih intervencijah, si je gasilec Samo privoščil nov gasilni avto, ki ima 

vgrajeno navigacijsko napravo. 

a) Naprava izriše naslednjo pot. Gasilcu pomagaj do cilja s pomočjo korakov, ki jih je 

izpisala navigacijska naprava.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

  
 

  

 
 
 

    

LEGENDA 

- gasilni avto 

 

- zapora ceste 

 

- požar 

 

-  

 

-  

 

-  

 

 

 

 

 

b) Koliko korakov si potreboval? Ali je tvoja pot najkrajša? 

Če je odgovor ne, zapiši najkrajšo. 

Potreboval sem ___ 

korakov. 

 

 

Najkrajša pot ima ___ 

korakov. 
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c) Gasilskemu avtomobilu se je pokvaril volan. Oglej si zapisane korake in ugotovi, ali ga 

pot pripelje do požara. V zemljevid vriši zapisano pot. 

 

 

 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

  
 

  

 
 
 

    

V korakih se večkrat pojavi spodnji ukaz. 

Kako bi ga lahko nadomestil, da bi bila koda krajša? 

Kaj je narobe z volanom? 

 

      

= 

 

 

 

Odgovor: _______________________ 
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d) Med naštetimi potmi, izberi tisto/-e (lahko jih je tudi več), ki gasilca pripelje/-jo do cilja. 

 

A     B      C      D 
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3. Samo je dobil obvestilo, da se je v mestu zgodil velik požar. Ker je nedelja in je Samo edini dežurni gasilec, mora napolniti 

rezervoar avtomobila z gorivom, po poti pa pobrati gasilko Saro. Skupaj oddrvita na mesto požara in ga pogasita. V programu je 

napaka, najdi jo in jo popravi tako, da bo bosta gasilca pogasila požar (pomagaj si tako, da v zemljevid s svinčnikom vrišeš pot). 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

   

 
 

   

 
 
 

      

 
 
 

      

LEGENDA 
    bencinska črpalka                    gasilka 
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Potest – osnovni koncepti programiranja 

Ime (vzdevek): ___________________ 

Ficko je opica v džungli, kjer je malo hrane. Zato se vsak dan bori za 

preživetje in išče hrano. 

1.a) Opica pozna smeri neba, a zaradi velike oddaljenosti ne vidi banane. 

Pomagaj ji ugotoviti, katera pot jo pripelje do banane.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompas ji izpiše naslednje 3 poti: 

 

 

 

Obkroži pravilno pot:  

A    B     C  

 

 
 
 

    

 
 
 

   

 

 
 
 

    

 

  
 

  

 
 
 

    

POT A POT B POT C 

1S 3V 2S 1V 1J 4V 2S 1Z 1S  3S 3V 1J 1V 

LEGENDA:             OPICA FICKO         BANANA 
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b) Ali lahko napačni poti dopolniš tako, da bosta opico pripeljali do banane? Če da, potem k 

poti dopiši ukaze, ki jo pripeljejo na cilj. 

POT A: _______________________________________________________ 

POT B: _______________________________________________________ 

POT C: _______________________________________________________ 

 

c)  Na žalost je v džungli prišlo do velikega požara, zato so nekatere poti onemogočene, te so 

označene z    .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedaj moraš sam/-a zapisati pot, ki bo opico pripeljala do banane (pazi na požare). Zapiši 

eno izmed poti, ki jo pripelje do banane. 

Pot zapiši s smermi neba, ki jih sedaj opica zelo dobro pozna. 

POT:   __________________________________________________ 

    __________________________________________________ 
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2. Opica je sredi džungle našla nek novejši kompas. Malo si ga ogleduje, nato pa opazi, da je 

na drugi strani kompasa napisana neka pot, katere ne razume najbolje. Odloči se, da bo 

poskusila iti po opisani poti in se pustila presenetiti, morda jo pripelje do banane. 

a) Ficko začne slediti poti na kompasu, ki je sestavljena puščic.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

 

 

  

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

  
 

  

 
 
 

    

LEGENDA 

- opica 

 

- požar 

 

- banana 

 

-  

 

-  

 

-  

 

 

 

 

 

b) Koliko korakov si potreboval? Ali je tvoja pot najkrajša? 

Če je odgovor ne, zapiši najkrajšo. 

Potreboval sem ___ 

korakov. 

 

 

Najkrajša pot ima ___ 

korakov. 



 

  

128 

 

c) Ficku se je poškodoval vrat, zato mora počakati, da bolečine minejo, saj je za to potreben 

čas. Vseeno pa je Ficko lačen, zato mora poskusiti najti nekaj hrane. Oglej si zapisane korake 

in ugotovi, ali ga pot pripelje do hrane. V karto vriši zapisano pot. 

 

 
 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

  
 

  

 
 
 

   

 

V korakih se večkrat pojavi spodnji ukaz. 

Kako bi ga lahko nadomestil, da bi bila koda krajša? 

Kaj je narobe z volanom? 

 

      

= 

 

 

 

Odgovor: _______________________ 
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d) Med naštetimi potmi, izberi tisto/-e (lahko jih je tudi več), ki Ficka pripelje/-jo do cilja. 

 

A     B      C      D 
 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

130 

 

3. Ficko je dobil obvestilo, da je njegov otrok sestradan, poleg tega pa v njegovem gozdu še vedno divja nevaren požar. Odločil se 

je čim hitreje oddrveti do svojega otroka. Ficko najprej pohiti do svojega otroka, nato pa se skupaj poiščeta hrano (banano).  

 
 
 

  

 

   

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

   

 
 

   

 
 
 

    

 

 

 
 
 

      

LEGENDA:  banana                   Fickov otrok 
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TOČKOVNIK ZA PREDTEST/POTEST 

  

1.   naloga a)   1 točka Učenec dobi točko, če obkroži pravilno 

pot. 

b)   2 točki Učenec za vsako pravilno zapisano pot 

dobi točko. 

c)   1 točka Učenec dobi točko za pravilno zapisano 

poljubno pot. 

2.   naloga a)   1 točka Učenec prejme točko, če pravilno zapiše 

poljubno pot do cilja. 

  b)   3 točke Učenec prejme točko, če pravilno 

prešteje številko korakov njegove poti, 

točko prejme če pravilno zapisano število 

korakov najkrajše poti in zadnja točka 

mu pripada, če pravilno zapiše najkrajšo 

pot. 

c)    2 točki Učenec dobi točko, če pravilno vriše pot, 

pol točke dobi, če pravilno nadomesti 

kodo, pol točke dobi, če poda pravilni 

odgovor glede volana. 

d)   1 točka Učenec dobi pol točke za eno pravilno 

obkroženo pot. 

3.   naloga a)   2,5 točke Učenec dobi pol točke za pravilno 

vrisano pot. Točko dobi za pravilno 

popravljeno napako znotraj prvega 

pogojnega stavka in naslednjo točko za 

pravilno popravljen drugi pogojni stavek. 

 

KRITERIJ: 

Nzd(1): 0 t – 6 t 

Zd(2): 6,5 t – 7,5 t 

Db(3): 8 t – 10 t 

Pdb(4): 10,5 t – 11,5 t 

Odl(5): 12 t – 13,5 t  
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Konceptualno 

vrednotenje 0t 1t 2t 3t 

Delovanje igre 

Igra se ne zažene. 

Igra se zažene , a se med 

igranjem pojavlja veliko težav. 

Igra se zažene, lahko jo 

igramo, a se občasno oz. Pod 

določeni pogoji igra nehote 

prekine/zaustavi. Igra deluje brezhibno. 

Izvirnost igre 

V igri so uporabljeni enaki 

elementi (gradiva) kot pri 

prikazanih igrah, stopnje so 

zastavljene identično in 

učenec ni uporabil niti 

kančka lastne domišljije. 

Učenec je (delno) uporabil 

svoje ideje, stopnje med seboj 

niso povezane. 

Učenec mora prikazati lastno 

idejo, uporablja svoje gradnike 

in igra predstavlja zaokroženo 

celoto.  

Stopnjevanje zahtevnosti 
Igra se ne stopnjuje po 

težavnosti. Igra se stopnjuje po težavnosti.     

Interaktivnost 
Igralec večinoma ni v 

interakciji z igro. 

Vsaka stopnja za dokončanje 

zahteva določeno aktivnost 

igralca, torej se igra ne igra 

sama, temveč je igralec večino 

časa v interakciji z igro     

Navodila za igro 
Igra ne vključi navodil za 

igranje oz. so ta nejasna. 

Igra vsebuje jasna navodila za 

igranje.     

Zvok 
Igra ne vsebuje zvočnih 

elementov oz. Ti ne 

delujejo. 

Učenec v igro na določenem 

mestu vpelje zvočni efekt, a z 

njim ne upravlja. 

Igra je primerno opremljena z 

zvokom – zvok lahko 

izklopimo/vklopimo tj. 

»mute« gumb ipd.   

Uporaba zahtevnejših funkcij: 
Igra ne vsebuje zahtevnejših 

funkcij (čas, behaviours, 

padanje predmetov). 

V igri je uporabljena ena 

delujoča napredna funkcija. 

Igra vsebuje vsaj dve delujoči 

napredni funkciji.   

Osnovni koncepti programiranja 
Igra ne vsebuje nobenega 

koncepta programiranja. 

V igro je vključen koncept 

zaporednih ukazov ali zanke 

ali pogojni stavek ali števec. 

V igro sta vključena vsaj dva  

koncepta od naslednjih 

zaporednih ukazov, zank, 

pogojni stavek, števec. 

V igro so vključeni 

naslednji koncepti: 

zaporedje ukazov, zanke, 

pogojni stavek, števec. 

 

KRITERIJ: Nzd(1): 0 t – 5,5 t,  Zd(2): 6 t – 8 t,  Db(3): 8,5 t – 10,5 t,  Pdb(4): 11 t – 13,5 t,   Odl(5): 13,5 t – 15 t  - minimalni standard 
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KRITERIJ ZA OCENJEVANJE PROJEKTNEGA UČNEGA DELA 

 
Ocena 

projektnega dela 

-sprotno delo v živo 

-sprotno delo na daljavo 

-aktivnost med urami 

(sodelovanje) 

1t 

1t 

 

1t 
Izdelek -delovanje igre 3t 

 -izvirnost igre 2t 

 -stopnjevanje zahtevnosti 

stopnje  
1t 

 -interaktivnost 1t 

 -navodila za igro 1t 

 -zvok 2t 

 -uporaba zahtevnejših funkcij: 

(čas, behaviours, padanje 

predmetov) 

2t 

Predstavitev izdelka -predstavitev igre 1t 

 
Razlaga kriterija: 

-Delovanje igre (učenec prejme eno točko, če se igra zažene, a se med igranjem pojavlja veliko 

težav, učenec prejme dve točki, če se igra zažene in se lahko igra, a se občasno pojavljajo težave, 

tri točke prejme učenec, čigar igra deluje brezhibno) 

 

-izvirnost igre (učenec dobi 0 točk, če so v igri uporabljeni enaki elementi (gradiva) kot pri 

prikazanih igrah, stopnje so zastavljene identično in učenec ni uporabil niti kančka lastne 

domišljije, 1 točko prejme učenec, ki je (delno) uporabil svoje ideje, stopnje med seboj niso 

povezane, za 2 točki mora učenec prikazati lastno idejo, uporablja svoje gradnike in igra 

predstavlja zaokroženo celoto. 

 

-stopnjevanje zahtevnosti (učenec dobi 0 točk, če se igra ne stopnjuje in 1 točko, če se stopnjuje 

po stopnjah) 

 

-interaktivnost (učenec prejme točko, če vsaka stopnja za dokončanje zahteva določeno 

aktivnost igralca, torej se igra ne igra sama, temveč je igralec večino časa v interakciji z igro, 

točke ne prejme, če igralec večinoma ni v interakciji z igro.) 

 

-navodila za igro (učenec dobi točko, če v igro doda jasna navodila za igranje, učenec dobi 0 

točk, če v igro ne vključi navodil za igranje oz. so ta nejasna) 

 

-zvok (učenec prejme nič točk, če v igro ne vpelje zvočnih elementov oz. ti ne delujejo, učenec 

dobi točko, če v igro na določenem mestu vpelje zvočni efekt, a z njim ne upravlja, učenec dobi 

dve točki, če je igra primerno opremljena z zvokom – zvok lahko izklopimo/vklopimo tj. 

»mute« gumb ipd. 

 

-uporaba zahtevnejših funkcij (padanje predmetov, vpeljava časa, »behaviours«) – ker gre za 

naprednejše funkcije, je dovolj, da učenec pokaže poznavanje vsaj dveh izmed njih, pri tem 
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dobi za obe pravilno uporabljeni funkcionalnosti 2 točki, za 1 funkcionalnost dobi eno točko, 

če pa ne vpelje nobene funkcionalnosti oz. nobena ne deluje pa ne dobi točk.)  

 

-predstavitve igre (učenec predstavi cilj igre – celotno zgodbo igre in opiše posamezne stopnje 

in samostojno odgovarja na zastavljena vprašanja publike – če ustreza vsem naštetim kriterijem 

dobi točko, če se mu pri predstavitvi zatika dobi pol točke, če ne zmore predstaviti igre dobi 0 

točk 

 

KRITERIJ: 

 

Nzd(1): 0 t – 7 t  

Zd(2): 7,5 t – 9 t 

Db(3): 9,5 t – 12 t 

Pdb(4): 12,5 t – 14 t 

Odl(5): 14,5 t – 16 t 
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Obrazec za prijavo na poletno šolo 

 
Poletna šola programiranja bo potekala v tednu od 16. do 20. avgusta na OŠ Riharda Jakopiča vsak dan 

od 8. do 13. ure  

Učenci se bodo naučili izdelati svojo igro za mobilni telefon, ki si jo bodo lahko tudi prenesli in jo tako 

preizkusili na svoji napravi. Ob tem bodo razvili nekaj pomembnih računalniških znanj in usvojili 

osnovne koncepte programiranja. S tem bodo razvijali tudi logično in algoritmično razmišljanje ter 

spoznavali strategije reševanja problemov.   

Poskrbljeno bo tudi za prehrano in aktivni odmor (malica ob 10.00 in kosilo ob 13.00)  

Šola je BREZPLAČNA.  

Cena prehrane na udeleženca je 30€ (z vključenim kosilom in sadno malico).  

Udeleženci bodo po opravljeni delavnici prejeli priznanja, tiste, ki se bodo najbolj potrudili, pa čakajo 

tudi praktične nagrade.  

𝐈𝐳𝐯𝐞𝐝𝐛𝐚 𝐩𝐨𝐥𝐞𝐭𝐧𝐞 š𝐨𝐥𝐞 𝐣𝐞 𝐨𝐝𝐯𝐢𝐬𝐧𝐚 𝐨𝐝 𝐞𝐩𝐢𝐝𝐞𝐦𝐢𝐨𝐥𝐨š𝐤𝐞 𝐬𝐥𝐢𝐤𝐞.  

* Zahtevano 

Ime in priimek učenca: *  

 

Starost učenca: *  

 

Kje (če) je vaš otrok pridobil znanje programiranja? * 

 

Označite samo en oval. 

na poletni šoli pri izbirnem predmetu 

v šoli (NIP računalništvo)  

pri interesni dejavnosti računalništvo 

v domačem okolju 

              nima znanja 

Drugo:  
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Posebnosti pri prehrani (izberite): * 

Označite samo en oval. 

Mešan jedilnik 

Vegetarijanski jedilnik  

Veganski jedilnik  

Drugo: 

 

Ime in priimek starša/skrbnika: *  

 

Telefonska številka starša/skrbnika: *  

 

Elektronski naslov starša/skrbnika: *  

 

Privoljujem v fotografiranje in snemanje na poletni šoli (le za namen raziskovalnega dela). * 

Označite samo en oval. 

Da 

Ne 
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Intervju – Učenec 4 (11 let) – pred delavnico 

 

1. Si že kdaj obiskal kakšno poletno šolo računalništva, če da, katero? 

“Poletne šole nisem obiskoval.” 

 

2. Ali si v šoli obiskoval kakšno računalniško dejavnost? Katero? Kako dolgo? 

“V šoli sem obiskoval računalniško dejavnost tekmovanje Pišek. Trajalo je 2 meseca.  Doma 

mi je oči pokazal tudi Scratch. Bil mi je kar v redu, ker je velik možicljev in tega.” 

 

3. Kdo te je učil uporabe računalnika? Si sam? 

“Veliko sem se naučil doma, naučil me je oči, veliko sem se pa naučil sam. Oči me je naučil 

osnov in potem sem sam poskušal, kaj se vse da.”  

 

4. Kdaj si dobil prvi telefon? 

“Telefon na preklop sem dobil, takoj ko sem začel sam hoditi iz šole.  

To je bilo nekje v drugem razredu, imel sem ga, da sem poklical domov oz. da sem od doma 

klical starše, da sem prišel domov. Sedaj imam pameten telefon, dobil sem ga, ko sem bil star 

10 let in ga imam še zdaj in to z lepim ovitkom (v smehu).” 

 

5. Kako pogosto uporabljaš elektronske naprave, katero najbolj pogosto? 

Najbolj uporabljam TV, kjer gledaš programe in filme, gledam Netflix. Uporabljam telefon, 

ampak bolj malo zdaj, kaj pokličem kaj slikam to je pa to več ali manj. Gor imam eno igrico 

neke Minione, ki tečejo. Poslušam radio. Imam Nintendo ampak ga igra sedaj sestra. 

Uporabljam tudi računalnik, za šolo na daljavo sem ga malo več uporabljal, zdaj pa bolj malo.  

 

6. Kaj počneš na tej napravi? Igraš igrice, brskaš po spletu, komuniciraš s prijatelji, 

gledaš posnetke, šola …? 

Gledam spletne strani, imam shranjene bookmarke, na Amazonu sem gledal telefon, ki je velik 

kot kreditna kartica. Gledam novice iz LEGO spletnih strani.  

Kaj je to? 

“To je spletna stran, ki imajo nove Lego komplete. Kakšni so in podobni. Za šolo uporabljam 

WORD in PowerPoint. Igram in gledam formulo.” 

  



 

  

138 

 

7. Misliš, da ti bo povzročala težave angleščina? 

“Mislim da ne, verjetno ne, angleščina mi ne povzroča težav.” 

 

8. Ali bi si želel postati programer? 

“Niti ne, ni mi všeč, da bi ves čas sedel noter za računalnikom in iskal vejico” (v smehu). “Raje 

bi bil zunaj ali pa nekje z ljudmi.” 

 

9. Kaj pričakuješ od poletne šole? 

“Pričakujem, da mi bo ratalo narediti igrico. Pričakujem tudi, da se bom verjetno ob tem tudi 

kaj naučil.” 
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Intervju – Učenec 4 (po delavnici) 
 

1. Ali si imel težave pri prehodu iz dela v živo na delo na daljavo? 

»Ne, ker smo itak celo leto delali na daljavo.« 

 

2. Ali se ti je zdelo programiranje v Stencylu zahtevno? 

»Malo težji je kot Scratch, ki sem ga prej poznal, zato ker je veliko več funkcij. Ker sem hotel 

narediti drugačno igro od vseh ostalih, se mi je zdelo programiranje težje, ker sem mogel veliko 

iskati tudi po YouTubu.« 

 

3. Ali meniš, da ti je predznanje pomagalo pri boljšem dosežku na končnem 

projektu? 

»Ne vem, ne, zdi se mi, da sem na začetku vse razumel, potem pa se mi je ustavilo, ker nisem 

mogel naštudirati, kako FlappyBird je sadje. Pa še zmeri so se mi pojavljali problemi, ker mi je 

Stencyl izpisoval eno napako.« 

 

4. Ali se ti je izdelava igre zdela zahtevna? 

»Ne, lahko bi bila težja, sploh če bi imel več časa, bi lahko izdelal veliko boljšo in težjo igro z 

več stopnjami.« 

 

5. Ali si poleg spletne učilnice uporabljal tudi druga e-gradiva? 

»Ja sem, YouTube.« 

 

6. Kateri koncepti programiranja so se ti zdeli zahtevni? Zakaj? 

»Najlažje je bilo uporabiti izpis besedila, ker moraš samo v pravem zaporedju razvrstiti kar 

želiš, da ti izpiše, samo napišeš besedilo. Zahtevno mi je bilo narediti sadje, ki pada, če je to 

kakšen koncept pa mogoče števec.« 

 

7. Ali meniš, da so starejši učenci imeli prednost pri izdelavi igre? 

»Ne, mislim, da smo se vsi učili od začetka in ni imel noben nobene prednosti.« 

 

8. Ali bi v bodoče želel nadaljevati z ustvarjanjem igre, torej jo izboljšati? 

»Ja, naredil bom še več stopenj in še bolj zahtevne stopnje z več strički.«   
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Intervju – Učenec 10 (11 let) – pred delavnico 
 

1. Si že kdaj obiskal kakšno poletno šolo računalništva, če da, katero? 

“Ne še, ni imel možnosti, bi pa rad večkrat obiskoval. Ni mi všeč da sem skos doma ali pa na 

skiroju, grem nekam v kako varstvo, ampak nikoli nisem mel prilike za računalniško dejavnost. 

Če bi bilo tega več, bi šel večkrat.”  

 

2. Ali si v šoli obiskoval kakšno računalniško dejavnost? Katero? Kako dolgo? 

“Ne, ker nisem vedel, da je kaj je na voljo. Enkrat smo bili v računalniški učilnici, odprli Firefox 

potem se pa ne spomnim več.  

Že takrat sem se spoznal nekaj na računalnike, sem pa nekaj znal, naučil se nisem nič tam.” 

 

3. Kdo te je učil uporabe računalnika? Si sam? 

“Starši, naučil so me osnov, kako uporabljati internet – predvsem varnost na internetu. Potem 

sem se pa veliko sam naučil na računalniku in telefonu.”  

 

4. Kdaj si dobil prvi telefon? 

“Prvi telefon sem prejel pri 7. letih – ni bil pameten, bil je iz Hoferja za 11 € (v smehu). Pri 8 

letih sem dobil prvi telefon pametni ampak ga nisem kaj dosti koristil, gor je imel par igric– 

Huawei, imel sem vklopljen podatke in naložil neko igro, pa je bil oči jezen, ker sem porabil 

podatke. Pri 9 letih sem dobil boljšo NOKIO. Pri 10 sem dobil prvi telefon, na katerem sem 

uporabljal vse razpoložljive aplikacije, ne spominjam se imena. Starši so vešči računalnika in 

mi pomagajo pri uporabi pravilnih aplikacij in da ne staknem kakšnega virusa. Sedaj imam 

XIAOMI, dobil sem ga dobil letos in iz Google Playa prenašam vse aplikacije.” 

 

5. Kako pogosto uporabljaš elektronske naprave, katero najbolj pogosto? 

“Če bi vse skupaj izračunal računalnik + TV + računalnik in telefon - največ gledam filme na 

TV s časovnim zamikom.  Na telefonu sem uro pa pol do 2 uri. Doma tablico, ampak je ne 

uporabljam (je zgorela). Starši mi pravijo, da imam lep odnos do tehnike. Z računalnikom delam 

lepo, ne butam z njimi, telefona tudi ne razbijam. Na računalniku ne smem igrat igric, ker je 

družinski, imamo nekega DELL-a, oči ne pusti, da bi igral igrice na njem. Imamo še en 
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računalnik  pravimo, da je namizni, ampak je v bistvu prenosnik. Imamo še 2 stara računalnika 

– dali jih bomo staro za novo. YouTube in Wikipedia, sta moji zadevi.  Z bratom bova kupila 

nov stacionarni računalnik. Imam tudi pametno uro, kjer imam YouTube, sicer pa z njo kličem, 

namesto telefona. Bila je malo dražja, uro uporabljam pol ure na dan.” 

 

6. Kaj počneš na tej napravi? Igraš igrice, brskaš po spletu, komuniciraš s prijatelji, 

gledaš posnetke, šola …? 

“Računalnik in to uporabljam tudi za šolo. Uporabljamo tudi OFFICE na dveh računalnikih – 

Word in Powerpoint na tema dvema računalnikoma sem imel tudi Teams.  Oba za bratom 

uporabljava ta računalnika. Med Teamsi je on uporabljal namiznega on pa je uporablja tistega, 

ki je slabši. Računalnik uporabljam tudi namesto TV-ja in gledam spletno televizijo. Na 

»darkweb« ne bi šel, ker sem premajhen, mogoče kdaj kasneje, ko bom dejansko vedel, kaj 

počnem.” 

 

7. Misliš, da ti bo povzročala težave angleščina? 

“Ne, res je, da jaz angleščino govorim pol tekoče, govorim malce slabše, ampak razumem pa 

kar veliko. Če gledam kakšno oddajo v angleškem jeziku, bom večino razumel. Kakšne čudne 

besede ne razumem. Se pa hitro učim novih besed.” 

 

8. Ali bi si želel postati programer? 

“Ja seveda, nujno, velik zaslužijo. Sosed v Portorožu, kjer imamo hiško je programer in se mi 

zdi zelo dober poklic. Aplikacije za telefone bi rad razvijal. Zdaj sem nad igricami bolj 

navdušen, ker sem mlajši in imam raje zabavo.” 

 

9. Kaj pričakuješ od poletne šole? 

“Nekaj znanja o programiranju, ne profesionalno ampak tko da znam neki uporabljati ta 

program Stencyl, da bi znal še sam narediti to igro. In če bi še kdaj šel v to poletno šolo, da bi 

kaj znal, z veseljem bi spoznal še kakšno poletno šolo.” 
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Intervju – Učenec 10 (po delavnici) 
 

1. Ali si imel težave pri prehodu iz dela v živo na delo na daljavo? 

»V bistvu sem mislil, da bom imel veliko več težav, ker sem vedno imel pouk samo v živo, 

razen zadnje leto samo na daljavo, nikoli pa nisem mešal pouka.« 

2. Ali se ti je zdelo programiranje v Stencylu zahtevno? 

»Na začetku se mi je zdelo zelo težko, ampak, ko se enkrat naučiš, kako se dela v Stencylu je 

vse po istih pravilih in potem ko sem to ugotovil mi je bilo veliko lažje.« 

3. Ali meniš, da je učencem, ki so imeli predznanje to pomagalo pri dosežku na 

končnem projektu? 

»Jaz ga nisem imel ampak se mi zdi, da če bi znal več, bi lahko naredil malo boljšo igro oziroma 

bi jo lahko bolj nadgradil, ker ne bi rabil toliko časa da se vse naučim.« 

 

4. Ali se ti je izdelava igre zdela zahtevna? 

»Niti ne, ampak prve dve uri sem bil malo izgubljen, ker se je tako veliko stvari dogajalo in je 

bilo vse novo zame. Na koncu, zadnji dan sem že vse vedel kaj počnem, zato mislim, da bi igro 

lahko še nadgradil.« 

 

5. Ali si poleg spletne učilnice uporabljal tudi druga e-gradiva? 

»Ne nisem, ker se mi zdi, da je bilo v spletni učilnici vse, kar si potreboval za izdelavo igre. 

Video vodiči so mi zelo pomagali pri izdelavi igre.« 

 

6. Kateri koncepti programiranja so se ti zdeli zahtevni? Zakaj? 

»Najtežje se mi je zdelo narediti tisto ki šteje, števnik ali nekaj takega (Števec), ker se mi zdi 

zelo zapleteno, da moraš ves čas spreminjati neko vrednost. Najlažje pa mi je bilo uporabljati 

»Updating« ker sem vedel, da to pomeni, da ves čas preverja ali velja tisto kar napišem spodaj.« 

 

7. Ali meniš, da so starejši učenci imeli prednost pri izdelavi igre? 

»Mislim, da ni bilo pomembno, koliko si star ampak koliko te zanima in kako rad imaš igrice.« 

8. Ali bi v bodoče želel nadaljevati z ustvarjanjem igre, torej jo izboljšati? 

»Mogoče, ne vem, če bi se spomnil vseh funkcij. Vedel bi kje moram za kaj klikniti ampak 

lahko bi kaj pozabil, ampak drugače pa bi naredil še boljšo igro ja.« 
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V Ljubljani, avgust 2021 

PRIZNANJE 

PREJME 

KLEMEN 

 JURE 

ZA USPEŠNO IZDELANO MOBILNO IGRO V 

PROGRAMSKEM OKOLJU STENCYL 
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Preglednica o opravljenih aktivnostih (delavnica) 
 

Največ časa in truda sva vložila v pripravo in izvedbo poletne šola. Pri organizaciji in izvedbi 

sva si delo enakomerno razdelila.  

 

 

 

 

 

OPRAVLJENA AKTIVNOST AVTOR 

POGLAVJA 

Lokacijski terminski dogovori za izvedbo poletne šole (dogovor z OŠ) Klemen 

Sestavljanje urnika Jure 

Obrazec za prijavo na poletno šolo in evidentiranje prisotnosti Klemen in Jure 

Nalaganje programov za delovanje igre (Java Oracle, Pixelitor, Audacity, …) Klemen 

Konfiguracija nastavitev za izvoz na telefon Jure 

Izdelava igre Klemen in Jure 

Načrtovanje učnih ur (v živo in na daljavo) Klemen in Jure 

Organizacija prehrane (dogovor s ponudnikom) Jure 

Komunikacija s starši Klemen 

Uvodna anketa Klemen in Jure 

Predtest Klemen in Jure 

Potest Klemen in Jure 

Anketa po opravljeni aktivnosti v živo Klemen 

Anketa po izvedbi Jure 

Priprava učilnice Klemen in Jure 

Priprava računalnikov Klemen 

Oblikovanje kriterija za pred in potest Jure 

Kriterij za oceno končnega projekta Jure 

Oblikovanje uvodnega in končnega intervjuja Klemen 

Snemanje predstavitvenega videa Klemen in Jure 

Snemanje video vodičev Klemen 

Urejanje spletne učilnice (vključno s h5p vsebinami). Jure 

Organizacija in moderiranje srečanj na daljavo Klemen 

Pomoč pri izdelavi iger (programiranju, oblikovanju igre …) Klemen in Jure 

Razhroščevanje Klemen in Jure 

Individualna pomoč pri izdelavi iger po končanem načrtovanem delu (urniku) Klemen in Jure 

Pisanje zapisnika po dnevih Klemen in Jure 

Delitev malice in kosil Klemen in Jure 

Nalaganje iger na mobilne naprave Klemen 

Izdelava in podelitev priznanj Jure 

Priprava nagrad in podelitev nagrad Klemen in Jure 

Fotografiranje Jure 

Testiranje izdelanih iger na interaktivnem zaslonu Klemen 

Končna anketa Klemen in Jure 

Ustvarjanje pozitivnega delovnega vzdušja v razredu Klemen in Jure 
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PREGLEDNICA – SESTANKI IN SREČANJA Z MENTORICO 

DATUM UDELEŽENCI DELO 

4. 2. 2021 Jure, Klemen in 

Irena 

Zoom sestanek - Naredili smo načrt dela za izdelavo 

Magistrske naloge 

13. 2. 2021 Jure in Klemen Sestava Uvodne ankete 

14. 2. 2021 Jure in Klemen Sestava predtesta 

20. 2. 2021 Jure in Klemen Sestava predtesta  

21. 2. 2021 Jure in Klemen Sestava rešitev za predtest 

27. 2. 2021 Jure in Klemen Priprava za 1. učne uro 

28. 2. 2021 Jure in Klemen Popravljanje predtesta in Uvodne ankete 

6. 3. 2021 Jure in Klemen Priprava 1. učen ure in 2. učne ure 

7. 3. 2021 Jure in Klemen Priprava 2. učne ure 

12. 3. 2021 Jure, Klemen in 

Irena 

Zoom sestanek - Načrt dela za nadaljnje delo 

13. 3. 2021 Jure in Klemen Načrtovanje izdelave igre v Stencylu 

14. 3. 2021 Jure in Klemen Načrt izvedbe delavnice  

17. 3. 2021 Jure in Klemen Načrtovanje in programiranje najine igre (primer 

končnega projekta) 

 

20. 3. 2021 Jure in Klemen Načrtovanje in programiranje najine igre (primer 

končnega projekta) 

 

21. 3. 2021 Jure in Klemen Načrtovanje in programiranje najine igre (primer 

končnega projekta) 

 

1.4. 2021 Jure, Klemen in 

Irena 

Zoom sestanek – Pregled dosedanjega in načrtovanje 

nadaljnjega dela 

 

3. 4. 2021 Jure in Klemen Načrtovanje in programiranje najine igre (primer 

končnega projekta) 

 

4. 4. 2021 Jure in Klemen Snemanje video vodičev in nalaganje na spletno učilnico  

1.6. 2021 Jure in Klemen Sprememba načrta izvedbe delavnice v obliki poletne 

šole 
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5. 6. 2021 Jure in Klemen Načrtovanje in programiranje najine igre (primer 

končnega projekta), Snemanje video vodičev in 

nalaganje na spletno učilnico 

 

6. 6. 2021 Jure in Klemen Načrtovanje in programiranje najine igre (primer 

končnega projekta), Snemanje video vodičev in 

nalaganje na spletno učilnico 

 

12. 6. 2021 Jure in Klemen Načrtovanje in programiranje najine igre (primer 

končnega projekta), Snemanje video vodičev in 

nalaganje na spletno učilnico 

 

13. 6. 2021 Jure in Klemen Načrtovanje in programiranje najine igre (primer 

končnega projekta), Snemanje video vodičev in 

nalaganje na spletno učilnico 

 

19. 6. 2021 Jure in Klemen Načrtovanje in programiranje najine igre (primer 

končnega projekta), Snemanje video vodičev in 

nalaganje na spletno učilnico 

 

20. 6. 2021 Jure in Klemen Načrtovanje in programiranje najine igre (primer 

končnega projekta), Snemanje video vodičev in 

nalaganje na spletno učilnico 

 

26. 6. 2021 Jure in Klemen Načrtovanje in programiranje najine igre (primer 

končnega projekta), Snemanje video vodičev in 

nalaganje na spletno učilnico 

 

27. 6. 2021 Jure in Klemen Načrtovanje in programiranje najine igre (primer 

končnega projekta), Snemanje video vodičev in 

nalaganje na spletno učilnico 

 

28. 6. 2021 Jure in Klemen Načrtovanje in programiranje najine igre (primer 

končnega projekta), Snemanje video vodičev in 

nalaganje na spletno učilnico 

 

29. 6. 2021 Jure in Klemen Načrtovanje in programiranje najine igre (primer 

končnega projekta), Snemanje video vodičev in 

nalaganje na spletno učilnico 

 

30. 6. 2021 Jure in Klemen Sestava obrazca za prijavo na poletno šolo  

1.7. 2021 Jure in Klemen Sestava potesta  

2. 7. 2021 Jure in Klemen Sestava točkovnika za predtest in potest  

3. 7. 2021 Jure in Klemen Sestava kriterija za ocenjevanje končnega projekta  
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4. 7. 2021 Jure in Klemen Sestava Ankete po opravljeni aktivnosti v živo, Ankete 

po izvedbi 

 

5. 7. 2021 Jure, Klemen in 

Irena 

Zoom sestanek – Načrt izvedbe poletne šole in pregled 

dosedanjega dela 

 

6. 7. 2021 Jure in Klemen Določitev termina za izvedbo poletne šole, natančen 

načrt izvedbe 

7. 7. 2021 Jure in Klemen Sestava obrazca za prijavo na poletno šolo 

8. 7. 2021 Jure in Klemen Načrtovanje in programiranje najine igre (primer 

končnega projekta), Snemanje video vodičev in 

nalaganje na spletno učilnico 

9. 7. 2021 Jure in Klemen Načrtovanje in programiranje najine igre (primer 

končnega projekta), Snemanje video vodičev in 

nalaganje na spletno učilnico 

10. 7. 2021 Jure in Klemen Načrtovanje in programiranje najine igre (primer 

končnega projekta), Snemanje video vodičev in 

nalaganje na spletno učilnico 

11. 7. 2021 Jure in Klemen Načrtovanje in programiranje najine igre (primer 

končnega projekta), Snemanje video vodičev in 

nalaganje na spletno učilnico 

12. 7. 2021 Jure in Klemen Načrtovanje in programiranje najine igre (primer 

končnega projekta), Snemanje video vodičev in 

nalaganje na spletno učilnico 

13. 7. 2021 Jure in Klemen Načrtovanje in programiranje najine igre (primer 

končnega projekta), Snemanje video vodičev in 

nalaganje na spletno učilnico 

14. 7. 2021 Jure in Klemen Načrtovanje in programiranje najine igre (primer 

končnega projekta), Snemanje video vodičev in 

nalaganje na spletno učilnico 

15. 7. 2021 Jure in Klemen Načrtovanje in programiranje najine igre (primer 

končnega projekta), Snemanje video vodičev in 

nalaganje na spletno učilnico 

8. 8. 2021 Jure in Klemen Napisala sva osnovo za magistrsko nalogo (naslovnico, 

določila naslove, kazala ...) 

9. 8. 2021 Jure in Klemen Magistrska naloga - Poučevanje računalništva v osnovni 

šoli, NIP računalništvo 

13. 8. 2021 Jure in Klemen Magistrska naloga – Izbirni predmet računalništvo 3.VIO 

(MME, UBE, ROM) 
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Prevzem promocijskega materiala za poletno šolo 

14. 8. 2021 Jure in Klemen Magistrska naloga – Stanje računalništva v osnovni šoli 

16. 8. 2021- 

20. 8. 2021 

Jure in Klemen Izvedba poletne šole 

23. 8. 2021 Jure in Klemen Magistrska naloga - Vizualno programiranje, 

programiranje z delčki 

24. 8. 2021 Jure in Klemen Magistrska naloga – Tekstovno programiranje, 

kombinirano učenje 

25. 8. 2021 Jure in Klemen Magistrska naloga – Teorije o učenju (vedenjska, 

konstruktivistična) 

26. 8. 2021 Jure in Klemen Magistrska naloga – Video vsebine 

27. 8. 2021 Jure in Klemen Magistrska naloga – Mobilne naprave (Stencyl) 

28. 8. 2021 Jure in Klemen Magistrska naloga – E-izobraževanje 

16. 9. 2021 Jure in Klemen Magistrska naloga – Opredelitev raziskovalnega 

problema 

17. 9. 2021 Jure in Klemen Magistrska naloga – Raziskovalna vprašanja in cilji 

18. 9. 2021 Jure in Klemen Magistrska naloga – Metoda in raziskovalni pristop, 

vzorec, postopek zbiranja podatkov, opis inštrumentov in 

postopek obdelave podatkov 

19. 9. 2021 Jure in Klemen Magistrska naloga – Izvedba (1. dan, 2. dan) 

23. 9. 2021 Jure in Klemen Magistrska naloga – Izvedba (3. dan, 4. dan) 

22. 9. 2021 Jure, Klemen in 

Irena 

Zoom sestanek – Pregled magistrske naloge, nadaljnji 

načrt dela 

24. 9. 2021 Jure in Klemen Magistrska naloga – Izvedba (5. dan), postopek obdelave 

podatkov 

25. 9. 2021 Jure in Klemen Magistrska naloga - Urejanje magistrske naloge 

26. 9. 2021 Jure in Klemen Magistrska naloga – Uvodno programiranje 

30. 9. 2021 Jure in Klemen Magistrska naloga - Uvod 
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2. 10. 2021 Jure in Klemen Magistrska naloga – Vpeljav programiranja v Evropi in 

svetu 

3. 10. 2021 Jure in Klemen Magistrska naloga – Scratch, Pišek, Bober 

7. 10. 2021 Jure in Klemen Magistrska naloga – Učenje s pomočjo igre, kombinirano 

učenje 

8. 10. 2021 Jure in Klemen Magistrska naloga – Pedagoška podpora, nepedagoška 

podpora 

9. 10. 2021 Jure in Klemen Magistrska naloga - Prednosti e-izobraževanja 

10. 10. 2021 Jure in Klemen Magistrska naloga – Načrtovanje izobraževalnih 

programov v e-izobraževanju 

12. 10. 2021 Jure in Klemen Zoom sestanek – Pregled magistrske naloge, dogovor 

glede urejanja teoretičnega dela in raziskovalnega dela 

(vprašanja) 

18. 10. 2021 Jure in Klemen Magistrska naloga – Raziskovalna vprašanja - popravki 

21. 10. 2021 Jure in Klemen Magistrska naloga – Operacijski sistem, android 

22. 10. 2021 Jure in Klemen Magistrska naloga – Povratna informacija o učenčevem 

znanju, spletne učilnice Moodle 

23. 10. 2021 Jure in Klemen Magistrska naloga - Neformalne oblike izobraževanja 

(tekmovanja, RTK, UPM) 

24. 10. 2021 Jure in Klemen Magistrska naloga – Tečaji, poletne šole, projektno 

učenje, sodelovalno učenje 

25. 10. 2021 Jure in Klemen Magistrska naloga – Neposredna oblika učenja 

(kolektivna neposredna oblika učenja, individualna 

oblika) 

26. 10. 2021 Jure in Klemen Magistrska naloga – računalniško mišljenje 

27. 10. 2021 Jure in Klemen  Magistrska naloga – K12, priprava gradiv za učenje na 

daljavo 

28. 10. 2021 Jure in Klemen  Magistrska naloga - Urejanje virov (citiranje APA) 

29. 10. 2021 Jure in Klemen  Magistrska naloga - Urejanje virov (citiranje APA) 

30. 10. 2021 Jure in Klemen Magistrska naloga – Postopek zbiranja podatkov, 

obdelave podatkov 
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31. 10. 2021 Jure in Klemen Magistrska naloga – Analiza (raziskovalna vprašanja V1, 

V2, V3, V4 ) 

1.11. 2021 Jure in Klemen Magistrska naloga – Analiza (raziskovalna vprašanja V5, 

V6, V7 in V8) 

2. 11. 2021 Jure in Klemen Magistrska naloga – Analiza (raziskovalna vprašanja V9, 

V10 in V11) 

4. 11. 2021 Jure in Klemen Magistrska naloga – Analiza (raziskovalna vprašanja 

vsa) – popravki 

5. 11. 2021 Jure in Klemen Magistrska naloga – Pregled in urejanje celotne 

magistrske naloge 

6. 11. 2021 Jure in Klemen Magistrska naloga – Pregled in urejanje celotne 

magistrske naloge 

7. 11. 2021 Jure in Klemen Magistrska naloga – Pregled in urejanje celotne 

magistrske naloge 

11. 1. 2022 Jure, Klemen in 

Irena 

Zoom sestanek – Pregled magistrske naloge 

14. 1. 2022 Jure in Klemen  Magistrska naloga – Pregled in urejanje celotne 

magistrske naloge 

15. 1. 2022 Jure in Klemen Magistrska naloga – Pregled in urejanje celotne 

magistrske naloge 

16. 1. 2022 Jure in Klemen Magistrska naloga – Pregled in urejanje celotne 

magistrske naloge 

21. 1. 2022 Jure in Klemen Magistrska naloga – Pregled in urejanje celotne 

magistrske naloge 

22. 1. 2022 Jure in Klemen Magistrska naloga – Pregled in urejanje celotne 

magistrske naloge 

23. 1. 2022 Jure in Klemen Magistrska naloga – Pregled in urejanje celotne 

magistrske naloge 

24. 1. 2022 Jure in Klemen Magistrska naloga – Pregled in urejanje celotne 

magistrske naloge 

25. 1. 2022 Jure in Klemen Magistrska naloga – Pregled in urejanje celotne 

magistrske naloge 
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PREGLEDNICA – razporeditev dela (magistrsko delo) 
 

Magistrsko delo je nastalo v paru. V prilogi predstavljava okvirno delitev dela. Delo sva si 

enakomerno razdelila in bila aktivno vključena pri nastajanju vseh poglavij.  

AVTOR  NASLOV POGLAVJA oz. 

PODPOGLAVJA 

Jure in Klemen Povzetek 

Jure in Klemen Uvod 

Klemen Behavioristična teorija 

Jure Konstruktivistična teorija 

Klemen Učne metode in oblike pri poučevanju 

računalništva 

Klemen Oblike učenja računalništva 

Jure Sodobne oblike učenja 

Jure in Klemen Projektno učno delo 

Klemen Kolektivna neposredna (frontalna) oblika 

pouka 

Jure Individualna oblika 

Klemen Kombinirano učenje 

Jure in Klemen Računalniško mišljenje 

Klemen Predmeti računalništva v slovenskem 

osnovnošolskem kurikulu 

Klemen Neobvezni izbirni predmet računalništvo 

Jure Obvezni izbirni predmet računalništvo (3. 

VIO) 

Jure Multimedija 

Jure Urejanje besedil 

Jure Računalniška omrežja 

Jure in Klemen Razvoj računalništva v osnovni šoli 

Klemen Računalniška tekmovanja 

Jure Bober 

Klemen Pišek 

Klemen Mladinska raziskovalna dejavnost 

Jure in Klemen Vpeljava programiranja v Evropi in svetu 

Jure in Klemen Okvir K-12 za računalništvo 

Jure in Klemen Neformalne oblike izobraževanja pri 

uvajanju računalništva 

Jure Tečaji 

Klemen Poletne šole 

Klemen Uvodno programiranje 

Jure in Klemen Programiranje z delčki 

Jure Scratch 

Klemen Pišek 

Jure Tekstovno programiranje 
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Jure in Klemen Učenje s pomočjo igre 

Klemen Priprava, organizacija okolij in gradiv za 

učenje na daljavo 

Jure E-izobraževanje 

Jure Prednost e-izobraževanja 

Jure  Načrtovanje izobraževalnih programov v e-

izobraževanju 

Jure Podpora v e-izobraževanju 

Klemen Spletne učilnice Moodle 

Jure in Klemen Video vsebine v izobraževanju 

Klemen Android 

Jure Stencyl 

Jure in Klemen Opredelitev raziskovalnega problema 

Jure in Klemen Cilj in raziskovalna vprašanja 

Jure Metoda in raziskovalni pristop 

Jure in Klemen Vzorec 

Jure in Klemen Postopek zbiranja podatkov in opis 

inštrumentov 

Jure in Klemen Izvedba 

Jure in Klemen Postopek obdelave podatkov 

Jure Raziskovalno vprašanje V1 

Jure in Klemen Raziskovalno vprašanje V2 

Klemen Raziskovalno vprašanje V3 

Klemen Raziskovalno vprašanje V4 

Jure Raziskovalno vprašanje V5 

Jure in Klemen Raziskovalno vprašanje V6 

Klemen Raziskovalno vprašanje V7 

Jure Raziskovalno vprašanje V8 

Jure Raziskovalno vprašanje V9 

Klemen Raziskovalno vprašanje V10 

Jure Raziskovalno vprašanje V11 

Jure in Klemen Sklepi 


