
Dobrodošli v zadnjem e-glasilu projekta 

Algolittle. V veliko veselje nam je deliti novice o 
multiplikatorskih dogodkih partnerjev v različnih 
državah. Partnerji so na vsakem dogodku sodelovali 
v smiselnih pogovorih z več udeleženci. 
Predstavljena in obravnavana so bila gradiva in 
znanje iz projekta, pojavile pa se tudi nove zamisli, 
kako v prihodnje spodbujati algoritmično mišljenje v 
predšolski vzgoji. Uspešno je bilo tudi zaključno 
projektno srečanje, saj so partnerji združili izkušnje iz 
različnih držav. Upamo, da boste pri branju tega 
glasila uživali in našli zanimive teme za svoje 
izobraževalne dejavnosti in prakse. 
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Multiplikatorski dogodek je 
potekal 10. junija 2022 od 15.00 
do 19.30 na Pedagoški fakulteti 
Izmir Demokrasi University. 
Dogodka se je udeležilo trideset 
udeležencev iz 28 različnih 
organizacij, med njimi vzgojitelji 
predšolske vzgoje in IKT, 
ravnatelji vrtcev in osnovnih šol 
ter akademiki. 
 
Projektna skupina je predstavila 
splošne informacije o projektu 
ALGOLITTLE, intelektualne 
rezultate in postopek izvajanja. 
Izvedena je bila delavnica 
kodiranja. Udeležencem so bile 
posredovane povezave do 
interaktivnih predstavitev. 
Predstavljena je bila tudi knjiga 
Dejavnosti za veščine 
algoritmičnega mišljenja. 
Udeleženci dogodka so pokazali 
veliko zanimanje za projekt in 
raziskovalcem zastavili številna 
vprašanja. Vsi udeleženci so bili 
seznanjeni z vsebino spletne 
strani projekta, učnim načrtom, 
interaktivnimi predstavitvami in 
knjigo o dejavnostih. Izrazili so 
svoje zadovoljstvo s srečanjem. 

 

MULTIPLIKATORSKI DOGODEK - IDU, TURČIJA 



 

  

 
 
 
 
 

Multiplikatorski dogodek v Reki 
je potekal 13. junija 2022 na 
Fakulteti za izobraževanje 
učiteljev. Udeležilo se ga je 35 
oseb, vzgojitelji predšolskih 
otrok, ravnatelji predšolskih 
ustanov in osnovnih šol, 
vzgojitelji in univerzitetni učitelji 
ter študenti. Predstavljeni so bili 
rezultati projekta, učni načrt, 
celoten postopek izvajanja 
projekta in vsebina učnega 
načrta s primeri. Udeležencem 
so bili predstavljeni primeri 
uporabe robotov, primernih za 
predšolsko starost, interaktivne 
slikanice in igre. 
 
Udeleženci so bili z dogodkom 
zelo zadovoljni in upamo, da 
bodo uporabljali novo 
pridobljena znanja.  

 

MULTIPLIKATORSKI DOGODEK - UNIRI, HRVAŠKA 



 

  

 
 
 
 
 

Zaključni dogodek projekta 
Algolittle je potekal 16. junija 
2022 na Pedagoški fakulteti 
Univerze v Mariboru. 
 
Na dogodku smo vzgojiteljem, 
visokošolskim učiteljem in IKT 
strokovnjakom na šolah 
predstavili rezultate projekta, 
publikacije, ki so nastale v 
projektu, učni načrt in materiali 
kar smo jih projektu ustvarili alu 
uporabili.  Imeli so priložnost 
pripraviti igralno učno 
dejavnost z uporabo robotov.  
 
Ocene zadovoljstva strokovnih 
delavcev z zaključnim 
dogodkom so bile odlične, zato 
upamo, da bodo novo znanje 
posredovali svojim kolektivom. 

 

MULTIPLIKATORSKI DOGODEK– MARIBOR, 
SLOVENIJA 



 

  
 

 
Multiplikatorski dogodek v Italiji 
je potekal v Genovi, na predšolski 
in osnovnošolski šoli IC v 
Sampierdareni v Genovi, 17. 
junija od 9.00 do 13.00. Udeležilo 
se ga je 27 udeležencev, med 
njimi učitelji in študenti, 
uvodoma pa je o algoritmičnem 
mišljenju v predšolski in osnovni 
šoli spregovorila ravnateljica šole, 
profesorica Sara Bandini, 
predavateljica na Univerzi v 
Genovi. 
 
Fiorella Operto iz Scuola di 
Robotica je predstavila Algolittle, 
utemeljitev, module, lekcije in 
nekatere aplikacije, ki so jih vrtci 
naredili med pilotnim izvajanjem. 
 
Potekala je živahna razprava o 
tem, kako uvesti algoritmično 
mišljenje v predšolskem obdobju 
in osnovni šoli ter zlasti o uporabi 
kodiranja in uporabi robotkov. 
 
Mnogi udeležnci so že bili 
seznanjeni z nekaterimi kompleti 
robotov, kot sta Blue Bot in 
mTiny, ter so uporabljali program 
Scratch. 
 
Pomembno je bilo nadaljnje 
spremljanje: univerzitetna 
predavateljica Sara Baldini bo v 
učni načrt svojega naslednjega 
univerzitetnega predmeta dodala 
Algolittle. 

 

MULTIPLIKATORSKI DOGODEK – SdR, 
ITALIJA 



 

  

 
 
 
 
 
 
Algolittle dogodek – multiplikatorski 
dogodek je na Portugalskem 
potekal skupaj s seminarjem SETA o 
izobraževanju, tehnologijah in 
učenju. To je bil hibridni dogodek s 
150 udeleženci. Celodnevnemu 
dogodku, ki je potekal 7. julija 2022, 
so se pridružili učitelji in ravnatelji iz 
sektorja predšolske vzgoje, pa tudi 
starši in raziskovalci, povezani s tem 
področjem. Prisotnih je bilo tudi več 
učiteljev z drugih ravni 
izobraževanja in študentov 
začetnega izobraževanja učiteljev. 
 
Slavnostna govornica je bila Maria 
João Horta, namestnica direktorja 
Generalnega direktorata za 
izobraževanje na portugalskem 
Ministrstvu za izobraževanje. 
Program je vključeval tudi panel, na 
katerem je bil predstavljen 
Algolittle, in popoldansko 
delavnico, na kateri so se 
udeleženci lahko poglobili v 
algoritmično mišljenje. 
 
Poudarjena je bila inovativna 
narava projekta Algolittle s 
prikazom tečaja in gradiv. Občinstvo 
je pozdravilo tako spletno stran kot 
interaktivne predstavitve, še 
posebej pa sta bila cenjena knjiga 
dejavnosti in paket kart. 

MULTIPLIKATORSKI DOGODEK - IPV, PORTUGALSKA 



Zaključno projektno srečanje je bilo zelo uspešno in prijetno. Srečanje je potekalo prek spleta, 
vendar je bil občutek skupnosti zelo velik, saj so partnerji izrazili zadovoljstvo z rezultati 
projekta in usklajevanjem v vseh teh letih.  
Partnerji so združili izkušnje z multiplikatorskimi dogodki v posameznih državah. V okviru 
projekta je bilo več trenutkov, ko so bili prisotni povabljeni, da se pridružijo razpravi in 
prispevajo k spodbujanju algoritmičnega mišljenja v predšolski vzgoji. Multiplikatorski dogodki 
so bili dobra priložnost za predstavitev rezultatov projekta velikemu in raznolikemu občinstvu 
ter zbiranje njihovih odzivov in prispevkov. Multiplikatorskim dogodkom so se pridružili učitelji 
in bodoči učitelji, pa tudi ravnatelji, starši in raziskovalci. To je obogatilo razpravo in potrdilo 
zanimanje za temo projekta.  
Na srečanju so bili izmenjani vtisi o različnih rezultatih. Izpostavljena je bila ustreznost knjižice 
z dejavnostmi, saj omogoča enostaven začetek uporabe dejavnosti, usmerjenih v algoritmično 
mišljenje. Omenjen je bil tudi paket kart, ki je zelo dobro oblikovan in zabaven za uporabo - 
tako pri odraslih kot pri otrocih. Glavna pozornost je bila namenjena interaktivnim 
predstavitvam. Partnerji so sklenili, da so vsebine zanimive in dostopne, kar se je pokazalo 
skozi pilotni proces in v multiplikatorskih dogodkih. 
Vsi partnerji so bili zadovoljni, da bo vse gradivo na voljo na spletu na spletni strani in prek 
vzpostavljenih kanalov družbenih medijev. 
Koordinacija projekta je kot običajno zagotovila jasne smernice za zaključne naloge projekta. 
Ob tolikšnem uspehu in prijetnem sodelovanju je bilo dogovorjeno nadaljevanje prihodnjih 
projektov, pri čemer so se pojavile dobre ideje. 

 

 

  

ZAKLJUČNO SREČANJE 



Knjižica dejavnosti v angleščini 

https://www.algolittle.org/curriculum 

Komplet kart za ustvarjalno 

risanje 

https://www.algolittle.org/game-for-

creativity-algorithmic-thinking 

Tečaj z interaktivnimi 

animacijami 

https://www.algolittle.org/category/pr

esentations 

Dokument o znanju in učni načrt 

http://www.algolittle.org/curriculum 

  
Highlights projekta ALGOLITTLE 

https://www.algolittle.org/curriculum
https://www.algolittle.org/game-for-creativity-algorithmic-thinking
https://www.algolittle.org/game-for-creativity-algorithmic-thinking
https://www.algolittle.org/category/presentations
https://www.algolittle.org/category/presentations
http://www.algolittle.org/curriculum


 

 

Sledi nam: 
www.algolittle.org  
www.twitter.com/Algolittle  
www.facebook.com/Algolittle  
www.instagram.com/Algolittle  
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