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Elektronska verzija: http://www.presek.si/13/785-Batista.pdf

c© 1986 Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
c© 2010 DMFA – založništvo

Vse pravice pridržane. Razmnoževanje ali reproduciranje celote ali
posameznih delov brez poprejšnjega dovoljenja založnika ni dovo-
ljeno.



POT V SVET RAČUNALNiŠTVA SKOZ I VRATA RAČUNALNiŠKIH KROŽKOV

Na Insti t utu Jožef Stefan deluje skup ina za upo rabno matematiko, ki se že
petindvajset let ukvarja z razvojem programa in info rmacijski h sistemov. Dovolj zgo
d aj smo ugotovili , da je tehnološki napredek omogočil, da se izobraževanje za delo z
r ač u nal ni k i v zahodnih družbah uvaja v osnovno izobraževanje. Ker naši otroci
te možnosti niso imeli, smo jim po svojih močeh skušali omogoč iti , da po znanju
ne zaostajajo za svoj imi zahodnimi vrstn ik i. Tako so nastali raču na l n i šk i kro žki,
n a kate rih je do danes že preko 3000 osnovnošolcev in srednješolcev dob i lo
osnovno znanje za uporabo rač u na l n i kov. Krožki so razdeljen i na tem atske sklo pe.
Tematski sklop je zak ljučena celota osemnajstih blo kov po tri šo lske ure. Opre
deljen j e s smotrom izvajanja, učno vsebino in metodičnim po stop kom izvaj anja.
Pri sest avljanju tematsk ih sklopov smo skušali zajeti različne potrebe otrok, ki
so j im računalnišk i k rožki namenjeni. Zato smo tematske sk lope razdelili glede
na staro st in splošno izobrazbo otrok. Upo števal i smo tud i predznanje in po
sebne int erese udeležencev. Med šolskim letom krožki potekajo enkrat tedensko
po t r i šolske ure. Dejavnost v teh t reh šolskih urah je organiz irana tako, da se
raz laga in delo z računalnikom izmenjujeta. Op iramo se na otrokovo naravno
radovednost in težnjo po raziskovan ju. Vodja kro žka , ki mu pomaga praktikant 
srednješolec , otroke usmerja in jim porneqa. V vsaki skupini je do dvajset udele
žencev. Po dva udeleženca uporabljata en računalnik. Celotno dejavnost vodijo
r aču na l n i šk i strokovnjaki , pedagogi in psiholog. T rudimo se, da znanje, oziroma
izk ustv a posredujemo starostnim stopnjam ustrezno, privlač no iri vsakomur do 
stopno. Udeleženci tako dobivajo vpogled v številne intelektualne usluge, ki bodo
v prihodnjosti s pomočjo računalnika možne in dostopne vsakomur. Mnenje Zavoda
za šolstvo je , da vsebina naših začetn ih k rožkov vsekako r ustreza vsebin i faku ltativnega
predmeta " Infor mat ika in računalništvo" za osnovnošolce. In kakšne krožke smo razvil i
d o sedaj?

C K re žek za vrtičkarje iz male šo le, računalnik je uporab ljen kot dopolni lno orodje pr i
vzgoji.

P- Otroci, mlaj ši od 11 let , skozi igro in delo začutijo, da je računalnik uporaben tudi za
kaj drugega, ne le za igre.

P+ Začetni k rožek za otroke, starejše od 10 let.
M Otroci se učijo sestavljati programe za enost avne raču n al n i ške igre.
S Nadaljevanje krožka M; spoznavanje možnost i uporabe hišnega rač unalnika kot

o rodja in sestavljanje zahtevnejših prog ramov.
G Prv i ko raki v rač u na l nišk i grafi k i.
Š Šahovsk i kro žek ob računa l ni ki h pod vodstvom moj strskega kandidata.
A Osnove zbim ika in stro jnega jezika proceso rj a Z80.
I S pomočjo pr ogramskega jezik a mikropro log do osnovnega znanja o umetn i inte-

ligenci.
J Osnove šest ih programskih jezikov in nj ihov pomen.
U Z uporabo programsk ih orodij je programi ranje pr ijetnej še.
O Osnove uporabe računaln ikov v neračunalnišk ih poklic ih za od rasle.
B Programski k rožek v jeziku BAS IC za odrasle.

N iste izvedeli vsega? Pokl ič ite nas na i nšt i tut Jožef Stefan, odsek za uporabno
matematiko , t el. (06 1)-214-399!
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