
Dobrodošli v četrtem e-glasilu projekta 

ALGOLITTLE. Z veseljem delimo z vami informacije o naših 

dejavnostih in vsem, kar smo dosegli v okviru tega 

projekta. 

 

Cilji projekta ALGOLITTLE so bili skoraj v celoti doseženi. 

Čas je, da povzamemo naša prizadevanja za dosego ciljev 

in z vami delimo informacije o izvajanju pilotnega projekta 

z virtualno učilnico v vseh partnerskih državah ter o vsem, 

kar smo do zdaj dosegli. Upamo, da boste našli zanimive 

teme za svoje izobraževalne dejavnosti in prakso. 
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Glavni cilj našega projekta je bil razviti 

učni načrt izbirnega predmeta in učno 

gradivo, ki vključuje veščine 

algoritmičnega mišljenja v vsa razvojna 

področja predšolske vzgoje. 

 

Dosegli smo drugi intelektualni 

rezultat! 

Ta je bil eksperimentalen in se nanaša 

na izvedbo pilotnega učnega procesa v 

poletnem semestru študijskega leta 

2021/22. 

 

Virtualne učilnice so bile vzpostavljene 

v vseh jezikih partnerskih držav preko 

učnega sistema na naši spletni strani. 

 

EDUCLOUD je pretvoril učna gradiva v 

interaktivne animirane predstavitve, ki 

jih je mogoče uporabljati ne le v učnem 

sistemu, temveč tudi preko našega 

kanala ALGOLITTLE YouTube. 

 

 

 

 

http://algolittle.org  

PILOTNI POSTOPEK 

http://algolittle.org/


 

  

 

 

 

 

Pouk je potekal po metodi obrnjene učilnice v 

skladu s skupnim učnim načrtom. 

 

Obsegal je 28 učnih ur in je bil zasnovan v skladu s 

sistemom ECTS. Uporabljen je bil hibridni model 

poučevanja, pri katerem po prvi učni uri in 

razpravi kjer študentje dobijo navodila za delo, v 

naslednji učni uri samostojno delajo na učnem 

gradivu in ustvarjajo naloge za vsak modul, 

sodelujejo v spletnih razpravah in rešujejo kvize 

na učni platformi. 

 

Na začetku so bili študentje zaprošeni za etično 

soglasje in izvedeni so bili predtesti za oceno 

predmeta. 

 

Študentje so zasnovali in ustvarili primere 

dejavnosti, ki vključujejo problemske situacije za 

določeno razvojno področje. V navedenih 

primerih so na igriv način uporabili veščine 

algoritmičnega mišljenja za dejavnosti brez IKT ter 

dejavnosti z roboti, primernimi za predšolsko 

starost, kot so mTiny, Bee-Bot, Cubetto ali 

TrueTrue, in na ta način oblikovali igre, ki hkrati 

učijo osnove kodiranja. 

 

Naše izkušnje pri pilotnem projektu kažejo, da je 

algoritmično mišljenje kot analitični način 

razmišljanja, ki nam omogoča prepoznavanje 

težav in načrtovanje, kako rešiti določene naloge, 

mogoče vaditi in se ga naučiti že v zelo zgodnjem 

otroškem obdobju. 

 

 

 

OBRNJENA UČILNICA 



 

  

PILOTIRANJE V TURČIJI 

Izmir Demokrasi University je pilotni 

projekt izvajala med 14. in 30. 

marcem. Na Pedagoški fakulteti je 

bilo izbranih 23 študentov 

predšolske vzgoje. Udeleženci so bili 

študentje 2. in 3. letnika. 82,6 % jih 

je bilo ženskega spola. Pred pilotnim 

projektom so bili s študenti v dveh 

različnih dneh organizirani spletni 

informativni sestanki. 

 

Udeleženci so uspešno opravili 

naloge s spremljanjem predstavitev 

in videoposnetkov na spletni učni 

platformi pred poukom v živo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

Pilotiranje predmeta Algolittle na 

Pedagoški fakulteti Univerze v 

Mariboru je potekalo od 25. 2. 2022 

do 31. 5. 2022 v drugem letniku 

študija študentov predšolske vzgoje. 

Moduli so bili vključeni v predmet 

Didaktika uvajanja otroka v družbeno 

okolje. Študenti so se usposabljali in 

pripravljali didaktične igre, ki so 

vključevale učenje z algoritmičnim 

mišljenjem. 

 

V maju so nas obiskali otroci iz vrtca 

Ivana Glinška in preživeli dopoldne 

skupaj s profesorji in študenti 

Pedagoške fakultete. Otroci so se 

preizkusili v igrah, ki vključujejo 

uporabo robotov in algoritmično 

mišljenje. Vse igre so pripravili dijaki. 

Otroci so se ob igranju iger zelo 

zabavali in spoznavali vsebine iz 

didaktike družboslovja.  

 

Študenti predšolske vzgoje so 

uspešno zaključili vse module 

projekta Algolittle. Skozi semester 

so pridobili znanje o algoritemskem 

mišljenju, se naučili kako vključiti 

robote v vodene dejavnosti, kako 

pripraviti didaktične igre in kako 

različne vsebine prilagoditi 

otrokom različnih starosti. 

 

PILOTIRANJE V SLOVENIJI 



 

  

PILOTIRANJE NA 

HRVAŠKEM 

 

 

 

Pouk po učnem načrtu Algolittle se 

je začel 28. februarja in je trajal ves 

semester do 10. junija 2022. Tečaj je 

izbralo 33 študentov tretjega letnika 

Predšolske vzgoje. Hibridni pouk je 

bil uporabljen tako, da so imeli 

študentje en teden dve uri pouka v 

živo, drugi teden pa so študirali 

gradiva za tečaj preko spleta in 

samostojno reševali naloge. 

 

Aprila so nas obiskali otroci iz vrtca 

Sušak in preživeli dopoldne s 

profesorji in študenti Pedagoške 

fakultete. Otroci so se zelo zabavali 

ob igranju iger z roboti in uporabi 

algoritmičnega mišljenja. 

 

Zraven rednega študija je bil 

predmet kot izbirni predmet 

ponujen tudi izrednim študentom 

tretjega letnika. V enakem obdobju 

je 14 študentov obiskovalo nekoliko 

spremenjene vsebine na platformi 

Merlin Moodle Univerze v Reki. 

 

Študenti so zelo aktivno sodelovali 

in uspešno opravili vse naloge. 

Izrazili so zadovoljstvo s to obliko 

poučevanja in obljubili, da bodo 

naučeno uporabili pri svojem 

prihodnjem delu. 

 

PILOTIRANJE NA 

HRVAŠKEM 



 

  

 

 

 

V pilotni proces na Portugalskem so bili 

vključeni študenti magistrskega študija 

predšolske vzgoje in osnovnošolskega 

izobraževanja.  

Študenti so se z veseljem učili o 

algoritmičnem mišljenju ter njegovi 

razširjenosti in pomembnosti v 

vsakdanjem življenju otrok. V 

vsakodnevni rutini in otroški igri so 

odkrili več priložnosti za ukvarjanje z 

algoritmi. Z vsakim modulom, ki se je 

osredotočal na različna učna področja, 

so z navdušenjem razpravljali o novih 

idejah. Priprava kart za ustvarjalno 

risanje je bil vrhunec učenja, ki je združil 

več konceptov, ki so se jih učili na tečaju. 

Ker so bili študenti v času pilotnega 

projekta v centrih predšolske vzgoje, je 

bilo mogoče z otroki načrtovati in 

izvajati dejavnosti algoritmičnega 

mišljenja. To je spodbudilo globlje 

razumevanje konceptov in obogatilo 

srečanja. Nekatere skupine so začele s 

kulinaričnimi dejavnostmi, druge so 

imele raje izzive, povezane z 

razvrščanjem.  

Posebej uspešna izkušnja je bila, ko so 

otroke prosili, naj poiščejo načine (ali 

algoritem) za razdelitev piškotov, ki so 

jih pravkar pripravili. V centre so odnesli 

tudi paket kart, ki so ga otroci z veseljem 

uporabljali in se na zabaven način učili o 

pogojih in ciklih.  

S tečajem Algolittle je algoritmično 

mišljenje postalo pomembno za otroke, 

pa tudi za bodoče učitelje, ki so spoznali, 

kako je razmišljanje o načinih 

razmišljanja in reševanja problemov 

pomembno ... in zabavno! 

PILOTIRANJE NA 

PORTUGALSKEM 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Pilotne dejavnosti v Italiji, ki jih je spodbujala 

družba Scuola di Robotica, so bile namenjene 

osnovnim šolam in njihovim učiteljem. Približno 

30 učiteljev se je udeležilo dveh spletnih 

seminarjev, na katerih je bil predstavljen 

program ALGOLITTLE, temu so sledile učne ure in 

moduli. Udeleženci so sodelovali pri več 

dejavnostih, med drugim pri pripravi ankete 

(lestvice) in kvizov za module. 

Učitelji so prišli iz vse Italije. 

Številni učitelji so v razredu izvedli nekatere 

dejavnosti, ki jih je v modulih in lekcijah predlagal 

ALGOLITTLE, zlasti učiteljica Mariantonietta 

Valzano z Osnovne šole Marco Polo v Rimu. 

ALGORITEMSKA SADNA SOLATA 

Aprila 2022 je Scuola di Robotica v sodelovanju z 

osnovno šolo "Cantore" v Genovi z osnovnošolci 

ustvarila "algoritemsko" sadno solato. 

Po zelo preprosti predstavitvi projekta Algolittle z 

več primeri in prikazom nekaj malih robotov smo 

z učiteljema Stefanom Fazzijem in Silvijo Beghello 

ter razredom 1. B pripravili sadno solato po 

priporočilih projekta Algolittle. 

Z otroki smo se pogovarjali o tem, kako glede na 

izbrano sadje oblikovati sheme za pripravo sadne 

solate. 

Odrasli so sadje rezali z noži, nato pa so sodelovali 

vsi otroci, ki so napisali svoje diagrame poteka in 

mešali sadje. 

Na koncu so ga otroci razdelili v kozarce in 

izračunali koliko žlic je na kozarec, nato pa smo ga 

vsi skupaj pojedli! 

To je bil zelo zabaven poskus, pogovarjali pa smo 

se tudi o higieni in dobrih prehranjevalnih 

navadah, na primer o tem, da je treba v prehrani 

povečati uživanje sadja in zakaj. 

 

PILOTIRANJE V ITALIJI 



YouTube KANAL 

 

Vzpostavljen je bil kanal ALGOLITTLE na 

YouTubu, ki vključuje interaktivne video 

predstavitve, ki se lahko uporabljajo med 

poukom. 

https://www.youtube.com/channel/UCqXE8

W0tAc8zsz-KvazI0Zg 

 

Zelo smo zadovoljni s številom ogledov in 

upamo, da boste tudi vi našli zanimive teme 

za svoje izobraževalne dejavnosti v praksi. 

ALGOLITTLE KOMPLET KART ZA 

USTVARJALNO RISANJE 

 

Politehnika Viseu je 28. februarja sodelovala z lokalno srednjo šolo 

Escola Secundária de Emídio Navarro v okviru projekta mobilnosti 

ERASMUS+ "Walking to the Future with Mind Games". 

Skupina 15 učiteljev in 22 dijakov iz petih držav, Portugalske, 

Poljske, Italije, Turčije in Grčije, je sodelovala z Algolittle 

"kompletom kart za ustvarjalno risanje". 

Projekt se osredotoča na razvoj tehnološkega znanja in 

kompetenc v kombinaciji z miselnimi igrami, zato je bilo 

algoritmično mišljenje dober prispevek. Dinamika je bila zelo 

zanimiva. Mnogi udeleženci so ustvarili nove karte ter uživali v 

ciklih in pogojih kot izzivih. Inovativno gradivo je bilo zelo cenjeno, 

misli pa so bile v igri! 

 

Preberite priročnik (https://bit.ly/3vJIhCT) in si ga prenesite: 

https://bit.ly/3b9Vb62 

    

DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA INFORMACIJ 

https://www.youtube.com/channel/UCqXE8W0tAc8zsz-KvazI0Zg
https://www.youtube.com/channel/UCqXE8W0tAc8zsz-KvazI0Zg
https://bit.ly/3vJIhCT
https://bit.ly/3b9Vb62


TRENUTNI IN PRIHAJAJOČI DOGODKI 

4. MEDNARODNO SREČANJE - V ŽIVO V IZMIRJU 

 

Ker se je pandemija Covid- 19 nekoliko umirila, so se partnerji udeležili srečanja v İzmirju 20-21. aprila 2022. Hrvaški, 

slovenski in italijanski delegati so se srečanja udeležili v živo, portugalski delegati pa so sodelovali prek spleta.  

Srečanje je s pozdravnim govorom odprla profesorica dr. İlke Evin Gencel. Predstavila je zaključene, tekoče in prihajajoče 

dejavnosti v okviru priprav na intelektualne rezultate.  Vsak član partnerstva je ocenil dosedanje projektne dejavnosti in delil 

svoje poglede na proces. Partnerji so na splošno menili, da je bil proces nemoten in učinkovit.  

Vsi partnerji so pojasnili, kako potekajo njihovi postopki pilotnega uvajanja. Prof. dr. Marta Licardo je spregovorila o metodah 

analize za proces evalvacije učnih načrtov.  

Partnerji so se dogovorili, da bodo napisali dva članka, enega o procesu priprave učnega načrta in drugega o procesu 

pilotiranja.  

Ukvarjali so se z načrtovanjem procesa pisanja članka in razpravljali o znanstvenih metodah raziskovanja.  

Partnerji so se dogovorili tudi za objavo monografije kot dodatnega dela v okviru projekta. 

Partnerji so se dogovorili o naslednjih srečanjih in njihovem razporedu. 

MULTIPLIKATORSKI DOGODKI 

 

V juniju in juliju 2022. Multiplikatorski dogodki bodo potekali v vseh partnerskih državah. Glavni cilj teh dogodkov je 

predstaviti, razširjati in podpirati intelektualne rezultate projektne prakse. Dogodki bodo pomagali ustvariti nove 

priložnosti za razširitev projektne prakse na druge institucije in razvoj partnerstev za prihodnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
Več informacij: 

 

www.algolittle.org 

Sledi nam: 

 

www.twitter.com/Algolittle 

www.facebook.com/Algolittle 

www.instagram.com/Algolittle 

 

http://www.algolittle.org/
http://www.twitter.com/Algolittle
http://www.facebook.com/Algolittle
http://www.instagram.com/Algolittle

