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Projekt CODING 4 GIRLS

www.coding4girls.eu

• Zmanjšati razliko med spoloma
• Privlačnejše učne metode

• Metodološki učni okvir za učenje programiranja
• Snovanje iger

• Strokovnjaki s področja didaktike računalništva, izobraževanja, e-učenja, 
programiranja, računalniškega razmišljanja, učenja z igrami
• Bolgarija, Grčija, Hrvaška, Italija, Portugalska, Turčija, Slovenija

• Učitelji osnovnih in srednjih šol
• 10-16 letni učenci

Trajanje:
1. 9. 2018–31. 12. 2020



Učenje s snovanjem iger

• Pomen igre za otrokovo učenje
• Aktivne oblike učenja

• Učni pristop učenja s snovanjem iger (angl. game 
design based learning)
• Kafai: „Učenje je najbolj učinkovito, v kolikor so 

učenci vključeni v postopek snovanja, saj le-to 
spodbuja njihovo razmišljanje in učenje, zlasti če 
snujejo nekaj osebnega in smiselnega.“
• Pristop uporabljen v različnih disciplinah



Učne teorije

• Konstruktivizem
üPiaget: učenci aktivni ustvarjalci, pomen razumevanja
üDuffy in Jonassen: sodelovanje, socialna pogajanja 

• Območje bližnjega razvoja
üVigotsky: vloga odraslega človeka

• Konstrukcionizem
üPapert: pomen samostojne gradnje znanja

• Trialoško učenje
ü interakcija

• Problemsko učenje
üProblemi iz resničnega sveta, skupinsko odkrivanje



Pričakovani rezultati

• Metodološki okvir za reševanje 
problemov
• Spodbujanje razvoja programerskih 

spretnosti s pomočjo izobraževalnih 
iger
• Izobraževalne vsebine za učitelje

Vizualni programski jezik Snap!



Učni scenariji

• Problemi iz resničnega sveta
• Preference deklet

• 22 učnih scenarijev
üPričakovano predznanje
üSplošni in specifični učni cilji
üKoncepti
üPričakovani rezultati
üNavodila po korakih
üVprašanja za spodbujanje razprave
üDodatne naloge



Seznam učnih
scenarijev

Primeri iger, ki jih bodo
izdelali učenci



• Individualno delo
• Angleščina, italijanščina in 

slovenščina

Navodila za učence



• Več kot 900 učencev
• Več kot 230 učiteljev

• Vprašalniki, opazovalni
list, intervju

V Sloveniji:
• Zimska šola
• Krožek na OŠ
• Delavnici

Testiranja



YouTube kanal

• Zbirka videoposnetkov
• Struktura:

üPričakovano predznanje
üSplošni učni cilji
üSpecifični učni cilji
üNavodila za aktivnost
üOpombe.

Skenirajte kodo ali obiščite
https://www.youtube.com/channel/UC0DEd
wkV9PsJ4Fb70MAJQrg
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