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Predavalnica z IKT opremo

13. Cilji / kompetence
- poznavanje, razumevanje in apliciranje zahtevnejših vsebin s področja računalništva (po definiciji
ACM/IEEE Computer science Curricula);
- obravnavanje zahtevnejših problemov s področja računalništva v pedagoškem kontekstu z zahtevnejšimi
hevristikami in strategijami;
- poglobljeno poznavanje in razumevanje vsebinskih in didaktičnih posebnosti pouka računalništva v
osnovnih in srednjih šolah;
- poglobljeno poznavanje, razumevanje in razvijanje kurikuluma za področje računalništva;
- obvladovanje zahtevnejših didaktičnih in tehničnih vidikov uporabe informacijsko komunikacijske
tehnologije na različnih področjih izobraževanja;
- obvladovanje zahtevnejših pristopov za zajem, obdelavo, shranjevanje in predstavitev podatkov v
pedagoškem kontekstu;
- obvladovanje zahtevnejših pristopov pri uporabi IKT za komuniciranje, sodelovalno delo in svetovanje
v pedagoškem kontekstu;
- sposobnost za raziskovalno delo na področju poučevanja računalništva in uporabe IKT v izobraževanju;

14. Opis vsebine














Vsebine s področja računalništva v osnovnošolskem in srednješolskem kurikulumu.
Računalništvo in medpredmetno povezovanje
Teorije o učenju in poučevanje vsebin s področja računalništva
Didaktični vidiki poučevanja izbranih zahtevnejših vsebin s področja računalništva
(rekurzija, slojevitost, sočasnost, kritične sekcije, …)
Algoritmični načini razmišljanja in snovanja postopkov.
Moderne oblike pedagoškega dela pri poučevanju programiranja
Motivacijska vloga IKT v poučevanju.
Vizualizacija znanja in uporaba IKT v procesih vizualizacije.
Sodelovalno učenje in skupinsko delo z uporabo IKT
Samostojno učenje v z IKT podrtih učnih okoljih.
Modeliranje in adaptivno vodenje uporabnikov v izobraževanju z iskanjem zakonitostih v podatkih
Uporaba računalniških iger in simulacij v izobraževanju (angl. edutainment)
Pedagoško raziskovanje na področju poučevanja računalništva
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Seznam literature se redno dopolnjuje.
16. Predvideni študijski dosežki:
16.1 Znanje in razumevanje
- pozna, razume in kritično vrednoti zahtevnejše vsebine s področja računalništva in didaktične
pristope pri njihovi obravnavi;
- razume pomen povezovanja računalniških vsebin.
16.2 Uporaba
- v praksi aplicira znanje s področja računalništva in didaktične pristope pri zahtevnejših
vsebinah;
- razvija nove načine učenja proceduralnega, konceptualnega in problemskega znanja
zahtevnejših vsebin s področja računalništva;
- prilagaja obravnavo zahtevnejših učnih vsebine zahtevnosti šol, zmožnostim učencev in
razpoložljivi IKT.
16.3 Refleksija
- samostojno, kritično in teoretično podprto reflektira o problematiki poučevanja zahtevnejših
vsebin s področja računalništva;
- kritično vrednoti raziskave in izsledke raziskav s področja uporabe IKT v izobraževanju.
16.4 Prenosljive spretnosti
- bere, piše in predstavlja strokovna besedila;
- uporablja IKT pri poučevanju, strokovno-raziskovalnem in adminstrativnem delu v šoli.
17. Metode poučevanja in učenja
Aktivno poučevanje (razlaga, diskusija, reševanje odprtih problemov) in samostojno ter
skupinsko projektno delo študentov in predstavitev rezultatov.
18. Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti
- Vpis v drugostopenjski program Poučevanje, smer Dvopredmetni učitelj (računalništvo)
- Pogoj za pristop k izpitu sta uspešno opravljena seminarska in projektna naloga.

19. Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica
Seminarska naloga (25% ocene), projektna naloga (35%), izpit (40% ocene).
Ocenjevalna lestvica: od 1-5 negativno, od 6-10 pozitivno (v skladu s Statutom UL)

20. Metode evalvacije kakovosti
Sprotna samoevalvacija in evalvacija študentov.
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