




Kako uporabljamo Projekt 
Tomo? 
 
… študent ... 



Ob prvi prijavi izberemo sklop(e), ki nas zanimajo 



Na začetni strani med izbranimi predmeti 
izberemo sklop, ki ga bomo reševali. 



Na začetni strani izberemo sklop, ki ga bomo reševali. 

👆 



Na strani sklopa izberemo nalogo, ki jo bomo reševali. 



Na strani sklopa izberemo nalogo, ki jo bomo reševali. 



V prenešeni datoteki so vpisana navodila naloge. 



Uporabimo poljubno okolje: 
 
 
IDLE 
IEP 
VisualStudio 
Jupiter 
PyCharm 
… 



Datoteko dopolnimo z rešitvijo in poženemo. 



Ko datoteko poženemo, se rešitev preveri in shrani. 



Rešitev ustrezno popravimo in znova poženemo. 



Rešitev ustrezno popravimo in znova poženemo. 





Postopek ponavljamo, dokler naloge ne rešimo. 



Postopek ponavljamo, dokler naloge ne rešimo. 





Naloga je tako rešena, mi pa izberemo novo… 



Še prej … 



Primerjamo rešitev z 
"uradno" 



Primerjamo rešitev z 
"uradno" 



Kako uspešni smo pri tem 
sklopu 

Napačna 
rešitev 
 
 
 
Rešena 
naloga 
 
 
 
Še nisem 
reševal 



In kako nasploh 



Rešitve (prave in napačne) 
nam "sledijo" 





Kako uporabljamo Projekt 
Tomo? 
 
… učitelj ... 



Sklop nalog pišemo kot 
program 



Besedilo posamezne 
naloge je komentar 



Napišemo rešitve 



Dodamo testne primere 



Nalogo shranimo tako, da 
jo izvedemo 



Tudi uradne rešitve morajo 
prestati teste 



Tudi uradne rešitve morajo 
prestati teste 



Tudi uradne rešitve morajo 
prestati teste 



Ko je vse v redu, lahko 
shranimo rešitev na strežnik 



Izmenjava nalog 



Kopiranje naloge iz 
drugega predmeta 

👆
 



Učitelj lahko kopira vse 
naloge (v vseh predmetih) 

👆
 





Kako uspešni so študenti 



Pregled celotnega predmeta 



Uspešne 
rešitve 

Napredek pri posameznem sklopu 

Nepravilni 
poskusi Brez poskusa 



Lahek sklop 

Težji sklop 

Kateri sklopi so težji 



Dober študent 

Težave? 

Hiter vpogled kaj se dogaja s posameznikom  

Tega očitno ni … 



Možnost podrobnega pregleda 
dogajanja za posamezno nalogo 



Posamezna naloga 



Vpogled v rešitve posameznika 



Pregled posameznika 



ZNAČILNOSTI 

 Ni novega okolja za programiranje 
 Zelo "nežen" do strežnika 
 Omogoča učitelju, da se res posveti posameznemu 

študentu  
 Enostavni popravki (novi testni programi …) 
 Dober pregled nad dogajanjem  

 Tako študent kot učitelj 
 Močno okolje za preverjanje pravilnosti 

 Ne le Check.equal 
 Programiranje testnih programov 

 Open source  
 Možnost nadaljnjega razvoja 
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