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Predstavitev Popestrimo šolo na OŠ Puconci

• Robotika (Osnove robotike EV3, 
Sodelovanje na First Lego League, First 
Lego League Jr. ),

• Fizično računalništvo z Microbit,

• Računalništvo z Raspbery PI, 

• Astronomija (opazovanja in priprave na
astronomsko tekmovanje),

• različne računalniške delavnice
(računalniško opismenjevanje),

• delavnice z Lego WeDo,

• izobraževanje strokovnih delavcev
(predvsem uporaba IKT).



Razlogi za sodelovalno poučevanje

• pričakovanje: na koncu naj bi bili
učenci vešči uporabe IKT

• pripravljenost učiteljev na
sodelovalno poučevanje

• sodelovalno poučevanje z učiteljem
računalništva (strokovnjak)

• Smiselna uporaba IKT pri pouku

• varna uporaba IKT pri pouku

• učinki:

• doseganje digitalne pismenosti

• vseživljenjsko učenje

• konkurenčnost na trgu dela

• učenci naj postanejo ustvarjalci
vsebin

• uporaba primernih didaktičnih
pristopov in strategij



Sodelovalno učenje: didaktične kompetence

• časovno, vsebinsko in količinsko
smiselna vključitev IKT -> temelj
napredka predmetnega znanja in IKT 
veščin

• oba učitelja skupno pripravita učno
uro/sklop ur: vsebino, dejavnost

• sprotno spremljanje dela učencev s 
povratno informacijo

• lasten strokovni razvoj: nadgradnjo
IKT kompetenc, predmetnega
področja

• kompetence na področju preverjanja in 
ocenjevanja znanja:

• smiselna, prilagojena, individualna
povratna informacija

• ugotovitev: viden napredek
učenčevih veščin na obeh področjih

• ugotovitev: sposobnost učenca
smiselnega združevanja obeh učnih
področij

• prenos znanja na druga predmetna
področja



Ključne kompetence učitelja

KOMPETENCE ZA DELO Z 
DIGITALNIMI VIRI:

• prepoznavanje kakovostnih digitalnih 
vsebin,

• kritično vrednotenje le-teh in 
vključevanje v pouk,

• izdelovanje, poustvarjanje in 
razvijanje digitalnih vsebin in njihova 
umestitev v učni proces,

• upoštevanje avtorskih in 
programskih omejitev.

KOMPETENCE ZA UPORABO 
DIGITALNIH TEHNOLOGIJ:

• informacijska pismenost,

• komuniciranje in sodelovanje z 
uporabo digitalnih tehnologij,

• sporazumevanje in sodelovanje z 
deljenjem vsebin,

• zavedanje pomena varovanja 
osebnih podatkov,

• zmožnost uporabe digitalnih 
tehnologij za ustvarjanje.

OPOLNOMOČENJE UČENCEV

• aktivno sodelovanje učencev pri 
raziskovanju določene teme, iskanju 
ustvarjalnih rešitev in ustvarjanju 
izdelkov.



Kompetence, ki niso nujno potrebne za uporabo 
digitalnih tehnologij:

• programiranje,

• iskanje tehničnih rešitev

• reševanje tehničnih težav,

• prepoznavanje tehnoloških potreb in 
zadreg,

• prepoznavanje digitalnih razkorakov

ODLIČNA MOŽNOST ZA 
SODELOVANJE MED UČITELJI 
RAČUNALNIŠTVA IN UČITELJI 
RAZLIČNIH PREDMETNIH 
PODROČIJ!



Pri katerih predmetih je 
sodelovanje potekalo? 

• Tujezik angleščina in nemščina 
(google sites, prezi, kahoot, 
predstavitve, icograms)

• Kemija, naravoslovje (raziskovanje 
in izdelava predstavitve s tabličnimi 
računalniki)

• Spoznavanje okolja 5.r (projektna 
izdelava predstavitve)

• NIP Likovno snovanje (izdelava 
video animacije)

Kako smo umestili 
sodelovalno poučevanje 
v pouk?

• Polovica ur v okviru predmeta, 

• polovica ur v okviru prostih ur in v 
okviru Projekta Popestrimo šolo.



• uporaba enega izmed “oblačnih
sistemov”,

• omogoča komunikacijo, spletne
aplikacije in shranjevanje ter deljenje
podatkov,

• učenci morajo imeti osnovno
predznanje in digitalne kompetence
za uporabo e-pošte preko istega
sistema.

Predpogoj za uspešno uporabo digitalnih tehnologij pri 
sodelovalnem učenju in pri pouku nasploh



Kje in kako si učenci pridobijo osnovne digitalne 
kompetence pri projektu POŠ?

• 5. R, vsi učenci dobijo e-pošte naslove in 
spoznajo osnove

• 6. R, utrdimo uporabo e-pošte, 

• 6. R, usvojijo delo z datotekami na lokalnem
računalniku kot v oblaku, povdarek na
urejenosti podatkov,

• 6. R, osnove urejanja besedil v spletni
aplikaciji (uporaba tipkovnice, oblikovanje
besedila, vstavljanje različnih digitalnih
vsebin, ustvarjanje tabel, uporaba slogov ).

• 7 .R, urejanje slik, osnove urejanja video 
vsebin, …

• 8. R, uporaba različnih spletnih aplikacij za
storilnost (koledar, zapiski, miselni vzorci, ...)



Kakšnega pomena je uporaba “oblaka” na naši šoli?

• Učenci in učitelji dobijo orodje za
komunikacijo, shranjevanje in deljenje
datotek.

• Ustvarjanje datotek poteka preko
spletnih aplikacij (učenci doma ne 
potrebujejo plačljive programske opreme).

• Učencem omogočimo e-pošto in spletne
aplikacije znotraj domene šole, nad katero
imamo nadzor. 



Iskanje primernih spletnih orodij 
in aplikacij za uporabo pri pouku

SPLETNO ORODJE ALI APLIKACIJA:

• brezplačna ali brezplačna različica ponuja
zadostne zmogljivosti,

• registracija nepotrebna ali je omogočena
preko oblačnega sistema,

• omogoča shranjevanje ustvarjenega
digitalnega izdelka v oblačno ali lokalno
shrambo,

• naj ne bi vsebovala pretiranega števila
reklamnih površin na spletni strani.



Google spletna mesta

UČENCI PRIDOBIJO NASLEDNJE 
VEŠČINE IN KOMPETENCE:

• iskanje podatkov in informacij o sebi,

• vrednotenje in razvrščanje podatkov,

• ustvarjanje menijev in podstrani,

• oblikujejo svoje spletno mesto,

• vstavljajo različne digitalne vsebine
(slike, youtube, gif animacija, povezava),

• uporabljajo preprost urejevalnik
besedil,

• odločajo o tem, kaj bodo objavili o sebi
(varovanje osebnih podatkov),

• odločajo o tem, s kom bodo delili spletno
mesto (varnost).



https://sites.google.com/ospuconci.si/niko-cahuk/doma%C4%8Da-stran?authuser=1


Google predstavitve in Kahoot (tehnična izvedba)

STRATEGIJE IZDELAVE

• učenci ustvarijo predstavitev
o angleško govoreči državi, 
pripravijo kviz,

• 3 učenci, 3 diapozitivi, 3 
vprašanja (boljše 5,5,5),

• učenci v skupini si delijo
predstavitev v skupni rabi + 
s tablico.

FAZa USTVARJANJA

tab0918@ospuconci.si

ime.priimek@ospuconci.si



Google predstavitve in Kahoot (tehnična izvedba)

STRATEGIJE PREDSTAVITVE

• učitelj TJA moderira predstavitev, učitelj
računalništva zagotovi tehnično pripravo

• učenci se sami prijavijo v prestavitev.

FAZA PREDSTAVITVE IN 
IZVEDBA KVIZA



Naredi svoje mesto - ICOGRAMS

• spletna aplikacija,

• ustvarjanje izometričnih
zemljevidov,

• zastonjska različica
ponuja ravno pravšnjo
mero zmožnosti za delo
v šoli, 

• klasična aplikacija
brez možnosti
neposrednega
shranjevanja v 
oblaku,

• učenci naredijo svoje
mesto pri Izbirnem
predmetu nemščina.





Moja soba - Room sketcher

• Spletna aplikacija za
oblikovanje prostorov,

• učenci oblikujejo svojo
sobo ter zajamejo
virtualne fotografije s 
3D pogledom,

• potrebna registracija -
učenje registriranja na
spletni strani. 

• tehnično zahtevna
naloga za učence, 

• vključeno veliko
digitalnih kompetenc.



1. REGISTRACIJA 2. OBLIKOVANJE SOBE

4. SHRANJEVANJE 

SLIK IN NALAGANJE V 

OBLAK

5. IZDELAVA 

PREDSTAVITVE
6. PREDSTAVITEV PRED 

RAZREDOM

3. ZAJEM VIRTUALNIH 

FOTOGRAFIJ



Kaj si želimo za razvoj digitalnih kompetenc in znanj 
računalniške znanosti na področju OŠ?

• Več sodelovanja med učitelji računalništva in drugimi učitelji različnih predmetnih
področij,

• potrebujemo izboljšana merila pri sistematizaciji za učitelje računalništva (ROID) 
(sistematizirane ure za sodelovanje z učitelji, izboljšan normativ),

• sistematičen pristop k poučevanju digitalnih kompetenc, 

• samostojni predmet računalništva (do 6. R uporaba računalnika, od 7. R 
poučevanje računalniške znanosti (zamenjava izbirnih predmetov).
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Zahvaljujem se vam za vašo pozornost.

Multiplikator POŠ, Osnovna šola Puconci

gregor.nemec@ospuconci.si


