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Mi delamo pralne 
praške;

mi se jih ne učimo 
samo uporabljati!



Cilji

• izboljšati računalniško razmišljanje (Computational Thinking) 
pri dijakih

tako, da 

• znanje programiranja
tako, da

• povečamo motivacijo učencev s fizičnim računalištvom
tako, da

• ustvariti skupnost uporabnikov (Community of practice, CoP)



Skupnost učiteljev – zakaj
• Poročilo skupine RINOS (Snovalci digitalne prihodnosti ali le uporabniki?) 

[https://redmine.lusy.fri.uni-lj.si/documents/267]

Postaviti učinkovit sistem za kakovostno izobraževanje in nadaljnje 
strokovno usposabljanje vzgojiteljev in učiteljev na področju RIN.

• (Barber & Mourshed, 2007): vlaganje v učitelje odločujoči dejavnik za 
dvig kakovosti šolskega sistema

• (Ni, Guzdial, Tew, Morrison, & Galanos, 2011), (Sentance & Humphreys, 2015): učitelji 
RIN se pogosto počutijo osamljene na svojem strokovnem področju 
zaradi pomanjkanjem zaupanja v svoje učne prakse



Skupnost učiteljev – organiziranost
• Regionalna organiziranost
• Štirje ali pet MU na regijo

NAČRTOVANJE 
POUČEVANJA 
ALGORITMOV IN 

PROGRAMIRANJA TER 

ORGANIZACIJA SKUPNOSTI



NAPOJ-1
• Gradivo:

– učbenik Informatika [https://lusy.fri.uni-lj.si/ucbenik]

– učne priprave
• Okolje:

– preverjanje programov [https://www.projekt-tomo.si/]

• Skupnost:
– spletna učilnica

• Delavnica za MU, regijske delavnice







NAPOJ-2
• Fizično računalništvo kot motivacija
• Gradivo:

– učbenik Malina in piton [https://lusy.fri.uni-lj.si/ucbenik/rpi/]

– učne priprave
• Okolje:

– KIT kompleti in komponente: RaspberryPi s senzorji in aktuatorji
• Skupnost:

– spletna učilnica
• Delavnica za MU, regijske delavnice, Smenj ustvarjalcev
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NAPOJ-3
• Stebri: (1) – skupnost in krožki; (2) – tekmovalno programiranje; (3) –

raziskovalne naloge
• Skupnost in krožki:

– redni mesečni sestanki [https://vox.arnes.si/fri1_uni-lj_si-napoj/]
– (slikovno) programiranje in projekti

• Slikovno programiranje:
– učbenik Slikovno programiranje [https://lusy.fri.uni-lj.si/ucbenik/prog]
– okolje Pišek [http://pisek.acm.si/]

• Skupnost:
– spletna učilnica

• Delavnica za MU, regijske delavnice, Smenj ustvarjalcev, priprave na olimpijade 
za dijake, delo z dijaki po fakultetah





Hvala za pozornost!

• Spletna stran: https://napoj.si/ (v delu)
• Učbeniki: https://lusy.fri.uni-lj.si/ucbenik/
• Tomo: https://www.projekt-tomo.si/
• Pišek: http://pisek.acm.si/ (v delu)
• Putka: http://putka.rtk.acm.si/ (v pripravi)
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