
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

številka 1 

16  
DECEMBRA  

2020 

 

Dobrodošli v prvem e-

glasilu projekta ALGO-LITTLE. 
Z veseljem delimo informacije 
o naših ciljih in obsegu naših 
dejavnosti. V sodobnem 
svetu, računalniške in 
algoritemske sposobnosti 
razmišljanja odpirajo vrata 
najpomembnejšim 
kompetencam, ki jih 
zahtevajo sodobni poklici. 

Ta znanja bodo v prihodnosti 
ostala najbolj potrebna in 
bodo naslednjim generacijam 
omogočala priložnost za 
razvoj inovacij,  tehnologije in 
dela v dobro človeštva. 
Upamo, da boste z veseljem 
prebrali to glasilo in našli 
zanimive teme za svoje 
izobraževalne dejavnosti in 
prakse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKTUALNA VSEBINA 
                                                            O projektu P.2 
                                                   Obseg projekta P.3 
                                         Konzorcij sodelujočih P.4 
                           Aktualni in prihodnji dogodki P.5 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                        

 
 
KAJ JE ALGORITEM? 
 
Algoritem je sklop dejanj, ki 
vključujejo razumevanje ciljev 
nadaljnjih dejavnosti in izvedbo več 
korakov za reševanje praktičnih in 
izobraževalnih problemov 
(Veronina, Sergeeva  

& Utyumova, 2016). 
 
Razumevanje algoritmov omogoča 
prenos metode reševanje problemov na 
podobne naloge, saj je algoritmično 
mišljenje način za doseganje rešitev s 
pomočjo natančno definiranih korakov 
(Yıldız, Çiftçi & Karal, 2017). 
 
Algoritmično mišljenje je osnova za 
razumevanje in učenje kodiranja, 
predvsem pa je to veščina, ki je potrebna 
v vsakem trenutku našega življenja, saj 
lahko z uporabo te veščine ustvarimo in 
sledimo preprostim zaporedjem za 
izvajanje naloge. Pridobivanje veščin 
algoritmičnega razmišljanja bo 
prihodnjim generacijam omogočilo 
najprimernejše korake za dosego 
želenega cilja. 
 
Ker računalniško razmišljanje, 
kodiranje in izobraževalna robotika v 
evropske šole vstopajo kot orodja za 
poučevanje, učitelji in razvijalci učnih 
načrtov ponujajo spodbujanje veščin 
algoritmičnega mišljenja že v 
predšolskem obdobju (Strnad, 2018). 
S tem bodo otrokom zagotovili 
veščine, s katerimi si bodo lahko lažje 
razlagali podatke in razvijali miselne 
strategije za razumevanje in reševanje 
problemov. 
 
 
 
 
 

 O PROJEKTU 
 

KAJ BOMO DELALI? 

Sledili bomo dvema 

raziskovalnima metodama, ki se v 

družboslovju uporabljata za 

pripravo intelektualnih rezultatov 

ter za preizkušanje njihove 

skladnosti s cilji projekta. 

a- Deskriptivna metoda (priprave, 

razvoj učnega načrta, 

interaktivne animirane 

predstavitve, uporabne kot učno 

gradivo). 

Pregled literature, delavnice, 

individualno delo, timsko delo in 

skupno delo članov projektne 

skupine. 

b- Eksperimentalna metoda 

(Pilotni postopek po pripravi 

učnega načrta in učnih gradiv) 

Z usposabljanjem v 

spomladanskem semestru 2022, 

bodo potekala zbirna in 

formativna ocenjevanja za 

merjenje učinkovitosti pilotnega 

postopka. 

Rezultate bomo širili preko 
dogodkov za javnost in z objavami 
na virtualnih platformah. 
 
 
 

KAJ JE NAŠ CILJ? 
 
Naš cilj je predvsem pripraviti 
program tečaja in učna gradiva za 
poučevanje dodiplomskih 
študentov predšolske vzgoje, 
kako odražati veščine 
algoritmičnega mišljenja na vseh 
področjih predšolske vzgoje in jih 
vključevati v poučevanje glasbe, 
umetnosti, matematike, lutkovne 
vzgoje, naravoslovja, razvoja 
socialnih veščin in jezikovne 
vzgoje. 
 
Naši cilji so tudi: 
-Zmanjšati pomanjkanje znanja in 
veščin, ki so umerjene v IKT 
poučevanje in učenje ter imajo 
takojšen vpliv na sodobne 
veščine poučevanja pri študentih 
predšolske vzgoje. 

- Povečati pridobivanje znanj in 
veščin dodiplomskih študentov 
predšolske vzgoje, povezanih z 
uporabo veščin algoritmičnega 
mišljenja z učenjem skozi igro kot 
inovativnega učnega pristopa. 
- Izpopolnjevanje predavateljev 
sodelujočih univerz glede 
vključevanja veščin 
algoritmičnega mišljenja na vsa 
področja dejavnosti, ki so del 
predšolske vzgoje. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

KORAK ZA KORAKOM 

Izobraževanje, pridobljeno v zgodnjem 
otroštvu igra pomembno vlogo pri razvoju 
učnih veščin ter pri uspešnem razvoju 
socialnih veščin. 
 
Ena najpomembnejših lastnosti 
dejavnosti, ki se izvajajo v vsakem 
trenutku življenja, je ta, da otroci 
napredujejo korak za korakom. Koraki so 
sestavljeni iz ponavljajočih se postopkov, 
ki vključujejo izbire in klasifikacije. 
 
Na primer, ko zlagamo oblačila, jih 
razvrstimo najprej na hlače, puloverje, 
spodnje perilo. Nato vsakega zložimo na 
primeren način in nato postavimo na 
svoja mesta. Ali, ko se kam odpravimo, se 
pred odhodom iz hiše oblečemo glede na 
vremenske razmere. Način kako priti do 
cilja (lahko se odpravimo tudi peš) 
izberemo glede na razdaljo do cilja. Nato 
pridemo do cilja po zastavljeni poti. 
 
Algoritmično razmišljanje je sposobnost 
razmišljanja, ki temelji na jasnih, 
preprostih in majhnih zaporedjih ter 
ponavljajočih pravilih za reševanje 
problema ali razumevanje situacije. 
(Csizmadia idr., 2015; Beykoz, 2019). 
 
 
Za reševanje problema obstaja več 
načinov (algoritmov). Na primer, pulover 
lahko  zložite na več različnih načinov. 
Prav tako obstaja več načinov, kako priti 
do restavracije. Izbira se lahko razlikuje 
glede na cilje, ki jih imamo pri izvajanju 
teh nalog. Na primer, nekdo, ki se med 
vožnjo noče ustavljati ob rdečih lučeh na 
semaforju, lahko izbere pot brez njih, ali 
nekdo, ki želi hitro priti na cilj, lahko 
izbere najkrajšo pot. 
 
Otrok, ki se pri matematiki uči postopek 
deljenja, vsakič deli številke z istim 
algoritmom. Zato se algoritmi ne 
uporabljajo samo na področju digitalne 
tehnologije, temveč tudi na številnih 
drugih področjih, vključno s proizvodnjo, 
transportom, storitvami, 
izobraževanjem, itd. 

 

ZAKAJ UČENJE SKOZI 

IGRO?  

Metoda učenja skozi igro 

povečuje motivacijo pri učenju. 

Samo učenje je bolj zanimivo, 

otroka pa ohranja aktivnega in 

mu omogoča učenje na podlagi 

izkušenj.  

S tem pristopom se podaljša 

otrokov čas osredotočenosti na 

učne dejavnosti in več je 

povratnih informacij. Prav tako se 

sproti odpravljajo napake. 

Prizadevanja za doseganje ciljev, 

ki so zasnovana na igrah, 

omogočajo obnovitev 

pridobljenega znanja na lažji in 

zabavnejši način, hkrati pa 

utrjujejo učenje. 

Primeri vodenih dejavnosti, ki se 
bodo odvijale znotraj projekta, 
bodo načrtovani tako, da bodo 
vključevali metodo učenja skozi 
igro. 
 
 
 
 

NA KAJ SE 

OSREDOTOČAMO? 

Strokovnjaki v ICT sektorju ne 

vlagajo največ v razvoj 

računalniških programov, temveč 

v algoritme, ki so del teh 

programov (Beykoz, 2019). 

Da dobimo želene rezultate je 

potrebno  razumevanje 

algoritmov, s katerimi se 

srečujemo vsak dan in temu 

primerno organizirati svoje 

vsakodnevne dejavnosti ter rešiti 

težave, s katerimi se srečujemo, 

tako, da jih razstavimo na 

preproste dele. Cilj je slediti 

najprimernejšim načinom in biti 

sposoben sistematično ukrepati. 

Pravilno razumevanje algoritma 

omogoča tudi njegovo izražanje 

na različne načine. 

Da smo pridobili veščine 
algoritmičnega mišljenja in 
učenja, lahko trdimo takrat, ko 
smo z lahkoto zmožni algoritem 
uporabiti, mu slediti in ustvariti 
učinkovitejše metode tega 
algoritma. 

OBSEG 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
Educloud je novo ustanovljeno 
podjetje, ki se ukvarja z 
razvojem tehnoloških rešitev za 
potrebe podjetij in ciljnih 
skupin. Razvija interaktivne 
izobraževalne platforme, ki 
vključujejo udeležence v učnih 
procesih. Zaposleni so 
strokovnjaki za področje 
digitalnih (IKT) tehnologij, ki 
temeljijo na spletnih programih. 
 
 

 
Univerza İzmir Demokrasi je bila 
ustanovljena leta 2016. Kljub 
temu da je univerza mlada, 
združuje 10 fakultet, 3 inštitute in 
3 visoke strokovne šole ter 
usposobljeno strokovno osebje. 
Univerza İzmir Demokrasi izvaja 
svoje izobraževanje po najvišjih 
kriterijih, nudi 13 podiplomskih in 
5 doktorskih študijskih 
programov. 

 
Univerza v Mariboru (UM) je 
druga največja univerza v 
Sloveniji z več kot 20.000 
študenti in okvirno 1.000 
visokošolskimi učitelji.  Teži k 
odličnosti v izobraževanju in 
povečanju znanja s pomočjo 
aplikativnih in temeljnih 
raziskav. UM izvaja 
dodiplomske, podiplomske in 
doktorske študijske programe. 
 
 

 
Šola robotike (Scuola di 
Robotica) je izobraževalni 
center, potrjen s strani 
Ministrstva za izobraževanje v 
Italiji ter član Evropske 
platforme za robotiko. Šola 
robotike ima veliko izkušenj pri 
uporabi robotike za 
izobraževalne namene. Odbor, 
ki ga sestavljajo raziskovalci 
robotike in humanistike, je 
ustanovil šolo robotike, ki 
deluje kot znanstveni odbor. 

Univerza na Reki (UNIRI)  je 
temeljna izobraževalna in 
raziskovalna ustanova v 
zahodnem delu Hrvaške. 
Ustanovljena je bila 1973, na 
podlagi dolgoletnega delovanja 
visokošolskih zavodov. Univerzo 
sestavljajo umetnostna 
akademija, 10 fakultet in 4 
univerzitetni oddelki. Ima 161 
študijskih programov, 16.500 
študentov, preko 1.700 
zaposlenih in skoraj 1.000 
raziskovalcev. 
 

Politehnični inštitut v Viseu 
(IPV) je bil ustanovljen 26. 
decembra 1979 v okviru 
uspešnega razvoja javnega 
višješolskega izobraževanja na 
Portugalskem. Politehnični 
inštitut v Viseu ima 413 
visokošolskih učiteljev in 5.000 
študentov na dodiplomskih, 
podiplomskih študijskih 
programih ter višješolskih 
tehničnih programih. 

 

KONZORCIJ 
 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
UVODNO SREČANJE 

Uvodno srečanje projekta je potekalo 
30. novembra 2020, na katerem so 
bili prisotni vsi sodelujoči partnerji. 
Na srečanju smo razpravljali o vseh 
aktivnostih projekta ter podrobno 
opredelili pripravo besedila, ki bo 
vsebovalo vsebinski pregled projekta..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

SPLETNE DELAVNICE  

Po pregledu literature bomo 

organizirali lokalne spletne 

delavnice. Na teh delavnicah 

bomo usklajevali izkušnje, prakse 

in predloge vseh sodelujočih. 

Šola robotike bo na delavnici v 

Genovi združila strokovnjake iz 

področja robotike in učitelje 

kodiranja v predšolskem obdobju. 

Sodelujoče univerze bodo združile 

IKT strokovnjake v izobraževanju 

in strokovnjake za predšolsko 

vzgojo. 

Vsi partnerji si bodo prizadevali v 

delavnice vključiti učitelje 

kodiranja v predšolskem 

izobraževanju. Univerza Izmir 

Demokrasi bo delavnico izvajala 

skupaj z EDUCLOUD. 

Partnerji bodo na podlagi 
rezultatov spletnih delavnic 
določili vsebino učnega načrta. 
 
 
 

PREGLEDNO BESEDILO 

Začeli smo s pregledom literature, s 

katero bomo opredelili osrednje 

točke učnega načrta.  

EDUCLOUD je pripravil predlogo 

poročila s poglavji, v kateri bodo 

partnerji pripravili pregled literature. 

Poročilo je bilo naloženo na spletni 

strežnik, kar partnerjem omogoča, 

da vzporedno delajo na pripravi 

besedila. 

Poročilo vključuje poglavje o 

veščinah algoritmičnega mišljenja, 

področja uporabe veščin v 

predšolskem obdobju, pomembnost 

algoritmičnih veščin v predšolski 

vzgoji, koristi veščin v prihodnosti ter 

študije posameznih držav na to 

temo. 

Na podlagi podatkov zbranih v 
preglednem besedilu, se bodo 
sodelujoči partnerji odločili katera 
učna področja so najboljša za 
vključevanje veščin algoritmičnega 
mišljenja v predšolsko vzgojo. 
 

AKTUALNI IN PRIHODNJI DOGODKI 
 

Spremljajte nas: www.algolittle.org  
 
Kontaktirajte nas:  
                  ilke.evingencel@idu.edu.tr  

http://www.algolittle.org/
mailto:ilke.evingencel@idu.edu.tr

