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Zahtevana izobrazba učiteljev
“računalniški” predmeti v OŠ; Informatika v gimnazijah

Kdor je končal študijski program:

• računalništva in informatike

• matematike (smer – računalništvo z 
matematiko)

• računalništva z matematiko, 

• organizacije in managementa informacijskih
sistemov

• ekonomije (smer – poslovno informacijska)

• sociologije (smer – družboslovna informatika)

• izobraževalno računalništvo,

• računalništvo in informacijske tehnologije,

• poslovna informatika,

• management informatike in elektronskega
poslovanja,

• informatika v sodobni družbi

• družboslovna informatika.

In kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v 
izobraževalnem programu osnovne šole in je 
opravil študijski program izpopolnjevanja iz
računalništva in informatike.



Zahtevana izobrazba učiteljev
Računalništvo ter Računalniških sistemov in omrežij v gimnazijah

Kdor je končal študijski program:

• računalništva in informatike

• matematike (smer –

računalništvo z matematiko)

• računalništva z matematiko, 

• organizacije in managementa

informacijskih sistemov,

• ekonomije (smer – poslovno

informacijska),

• računalništvo in informacijske

tehnologije,

• poslovna informatika,

• management informatike in 

elektronskega poslovanja.



Zahtevana izobrazba učiteljev

Z drugimi besedami: vse, kar ima v imenu računalništvo ali informatika, 
ne glede na to, ali sploh vsebuje kaj računalništva.

• http://www.fov.um.si/sl/studij/univerzitetni-studij/organizacija-
management-informacijskih-sistemov

• http://www.ef.uni-lj.si/dodiplomsko/upes_poslovna_informatika

http://www.fov.um.si/sl/studij/univerzitetni-studij/organizacija-management-informacijskih-sistemov
http://www.ef.uni-lj.si/dodiplomsko/upes_poslovna_informatika


Zahtevana izobrazba učiteljev

67. člen

(učitelj klavirja)

Učitelj klavirja je lahko, kdor je končal:

• univerzitetni študijski program klavirja ali

• magistrski študijski program druge stopnje instrumentalna in pevska pedagogika (smer klavir) 
ali glasbena umetnost (smer klavir).

Zakaj pa ne tudi učitelj klavirske harmonike?!

Izmed vseh predmetov, od kemije do učiteljev impro delavnic imajo samo učitelji
citer, plesa in jazzovskih inštrumentov daljše sezname možnih primernih izobrazb
kot učitelji računalništva.



Študijski program izpopolnjevanja iz
računalništva in informatike (do 2014/15)

• Osnove operacijskih sistemov in 
omrežij (30 ur)

• Osnove programiranja (45 ur)

• Podatkovne strukture in 
algoritmi (60 ur)

• Programski jeziki (60 ur)

• Učna gradiva na spletu (45 ur)

• Priprava učnih gradiv (60 ur) 

• Programska oprema pri pouku
(60 ur)

• Učenje z računalnikom (45 ur)

• Didaktika računalništva in 
informatike (60 ur)

• Praktikum iz sistemske
programske opreme (60 ur)

• Spletni strežniki (60 ur)



Posodobitveni programi – računalništvo, 16/17 (~ 24 ur)

• Informatika je tudi znanost

• Interaktivnost, sodelovalnost, igrivost pri pouku RI

• Projekti z Arduinom in Raspberry Pijem

• Sestavljanje mobilnih aplikacij

• Spoznavanje programiranja in robotike z Lego Mindstorms

• Učenje računalništva s pomočjo tekmovanja Bober

• Touch develop in programiranje mobilnih naprav

• Avtonomni mobilni roboti in Lego Mindstorms



Posodobitveni programi – tehnika, 16/17 (~ 24 ur)

• Elektronika z robotiko

• 3D modeliranje s programom Sketchup

• Robotika v tehniki



Posodobitveni programi – drugi predmeti, 16/17

• Pouk slovenščine z e-učbenikom; Uporaba jezikovnih priročnikov na spletu; Terensko raziskovanje
s pomočjo ikt; Geografske mobilne aplikacije in spletni gis; Dejavna vloga učencev/dijakov v 
geografski spletni učilnici; Didaktična raba e-gradiv pri pouku geografije; Nekatere možnosti za
delo z interaktivnim učbenikom pri pouku geografije; Osemdelna videokonferenca za oporo pouku
geografije; QFK - učenje z igro zunaj učilnice z uporabo it-ja; Raba gis-a za boljšo prostorsko
predstavljivost in nazornejši pouk geografije; Spletne prostorske slike za doseganje ciljev učnega
načrta zgodovine in geografije; Uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije pri terenskem
pouku biologije; Od obdelave podatkov do statistike z uporabo ikt; Poučevanje in učenje
matematike z interaktivnim e-učbenikom; Učinkovito in smiselno izrabimo e-vsebine, tehnološka
orodja in programe; Podpora ikt pri eksperimentalnem delu; Uporaba e-vsebin pri naravoslovnih
predmetih; Izkoristimo didaktični potencial i-table; Elektronske prosojnice z brezplačnim
programom prezi; sodelovanje v spletnem učnem okolju

• Razvijanje digitalnih kompetenc na področju iskanja in vrednotenja vira; Digitalne kompetence in 
sodobni pouk 



Posodobitveni programi

• Bogastvo od leta 13/14 do 16/17
• Veliko raznolikih konkretnih računalniških vsebin

• Uporaba IKT znotraj drugih predmetov (kot didaktični pripomoček ali v smislu
učenja uporabe) je klasificirana v te predmete

• Prej:
• ŠPIRI oziroma Dopolnilno izobraževanje za poučevanje RI v SŠ

• Program Računalništvo (UPR, UM, ZRSS; fiksne vsebine)

• Občasni programi z mešanico tem

• Redki usmerjeni programi (npr. Objektno usmerjeno programiranje)

• 2017/18: Suša



Program iz Računalništva (pred 2013)
UPR, UM in ZRSŠ

• Sodelovalno učenje

• Vrednotenje

• Opisni kriteriji in ocenjevanje

• Opisni kriteriji in ocenjevanje vaje

• Vrednotenje projektov vaje

• Predstavitev informacije

• Projektno učno delo vaje

• Didaktika predmeta



Izbrana poglavja iz informatike, 2008/09

Oživitev in posodobitev znanja iz
informatike in računalništva ter
načina poučevanja računalništva in 
informatike

• Uporaba metapodatkov za uspešno
iskanje

• Osnovne podatkovne strukture

• Rekurzija

• Sestavljanje interaktivnih kvizov

• Novosti v Moodlu

• SilverLight

• Odprtokodno orodje za razvoj
spletnih aplikacij

• Creative commons, GNU Open 
Document, …

• Uporaba spletnih urejevalnikov in 
preglednic pri pouku informatike

• Virtualni računalniki kot orodje za
organizacijo pouka v računalniški
učilnici

• Wikiji pri projektnem delu pri pouku
računalništva



Posodobitveni programi

• Bogastvo od leta 13/14 do 16/17
• Veliko raznolikih konkretnih računalniških vsebin

• Uporaba IKT znotraj drugih predmetov (kot didaktični pripomoček ali v smislu
učenja uporabe) je klasificirana v te predmete

• Prej:
• ŠPIRI oziroma Dopolnilno izobraževanje za poučevanje RI v SŠ

• Program Računalništvo (UPR, UM, ZRSS; fiksne vsebine)

• Občasni programi z mešanico tem

• Redki usmerjeni programi (npr. Objektno usmerjeno programiranje)

• 2017/18: Suša



Mreženje učiteljev

• Projekt NAPOJ (UL FRI + partnerji, financira Google CS4HS)

• Predmeti znotraj SIO (Zavod Republike Slovenije za šolstvo)



Vprašanja (in morebitni odgovori)

• So zakonske zahteve zadostne? Imajo diplomanti družboslovnih programov
iz informatike res zadostno znanje za poučevanje RI? (Ne.)

• So programi, kot je ŠPIRI, učinkoviti? (Morda. Vendar ŠPIRIja ni več.)

• Kakšno predznanje mora imeti učitelj, da bo lahko znanje, pridobljeno na
24-urnem tečaju, prenesti v razred? (Večje, kot ga ima.)

• Se to sistematično spremlja? Imamo o tem kakšne podatke? (Ne.)

• Je za nekoga, ki ima potrebno znanje, vabljivejša zaposlitev v šolstvu ali v 
industriji? ( )



Kvalitetno poučevanje računalništva zahteva kvalitetno
usposobljenega učitelja.


