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POVZETEK
Igro lahko izkoristimo za orodje s katero pridobivamo potrebne izkušnje in s tem globlje razumevanje
poučevane snovi. Programiranje je zagotovo eden od težjih snovi za poučevanje, saj ohranjanje
motivacije in dobri rezultati pri učencih, učiteljem predstavlja velik izziv. Igre so zelo popularne med
mladimi in njihovi pozitivni učinki na poučevanje programiranja so zaznani [26]. Ta prispevek je
usmerjen v raziskavo vseh prosto dostopnih izobraževalnih iger za poučevanje programiranja.
Ugotovimo katere igre so primerne za poučevanje programiranja na začetnem nivoju in katere
zahtevajo že določeno predznanje. Predstavimo okvir izobraževalne igre za poučevanje
programiranja, ki bi po našem mnenju, vsebovala vse potrebne pedagoške in računalniške lastnosti za
poučevanje programiranja na začetnem nivoju.

1.

UVOD

Način poučevanja, ki so ga v naši družbi v večini primerov deležni učenci, ni baziran na izkušnjah.
Novosti se učenci učijo tako, da o njih slišijo, berejo in zelo redko izkusijo [1]. Igra so orodja za
ustvarjanje izkušenj. Igranje izobraževalnih iger lahko zelo dobro dopolnjuje klasično prakso
poučevanja in izobraževalnih aktivnosti tako, da poveča zelo pomembne lastnosti, ki jih učeči se
potrebuje za doseganje dobrih rezultatov: notranja motivacija, domišljija in totalno prevzetost s
snovjo.
Igre imajo poleg vsega še eno dobro lastnost in sicer da odstranijo pritisk, ki ga učenci čutijo pred
učiteljevo evalvacijo dela, primerjavo med sošolci, tekmovanji [2] in dopustijo, da na površje pridejo
vse prej naštete lastnosti za uspešno učenje. Igre omogočajo nekakšno »prikrito« poučevanje, kjer
učenci spoznavajo novosti skozi napredovanje v igri in ne gre le za urjenje veščin že znanih dejstev.
Igre za poučevanje programiranja žal niso tehnološko in oblikovno dovršeni izdelki, kot smo jih vajeni
v zabavni industriji, zato je težko pričakovati učenčevo totalno predanost snovi. Vse izobraževalne
igre so zaradi te značilnosti celo dobile naziv »Edutainment« [1]. Nekatere med njimi zahtevajo od
učenca že določen nivo znanja v programiranju. Vsem pa manjka vsaj eden od dveh poglavitnih
konceptov pri izobraževanju: samorefleksija ali omogočanje neke vrste samoregulacije učenca in
vodenje skozi igro s pomočjo izobraževalnih agentov, ki naj bi omogočila globlje izobraževanje in
povečano motivacijo [3].
V prispevku pregledamo vse izobraževalne igre za poučevanje znanja programiranja, jih opišemo,
primerjamo in analiziramo. V prvem delu opišemo igre brez računalnika (csunpluged.org), nato igre z
računalnikom (Robot battle, Robo code, Ceebot, Colobot, Lightbot 2.0, Code hero in Codespell), nato
različna orodja za poučevanje programiranje (Logo turtle, Python turtle, Scratch, Lego Mindstorm,
Alice, spletni tečaji, …) in na koncu opišemo možnosti za poučevanje programiranja v navideznem
svetu in predstavimo rešitev e-listovnik v navideznem svetu za podporo samoregulaciji pri
izobraževanju.

2.

Igre brez računalnika

[4] Computer science unplugged ali v slovenščini Računalništvo brez računalnika je zbirka
aktivnosti/iger, učnih priprav, učnih sredstev in pripomočkov za učitelje, namenjena predvsem za
mlajše otroke v vrtcu in Osnovni šoli. Projekt sponzorirata Google in University of Centerbury. Knjiga,
ki je bila napisana v sklopu tega projekta, je prevedena v 10 jezikov, med drugim tudi v slovenščino.
Prof. Janez Demšar je poskrbel za priredbo in prevod v slovenščino in pravi, da je prevod nastal iz
nuje [5]. Šolski sistem namreč poučuje uporabo računalniških programov, namesto da bi učil
računalništvo.
Vsebina aktivnosti, ki jih najdemo v knjigi, pokriva vsa področja računalništva (predstavitev podatkov,
algoritmi, postopki, kriptografija, računalniški vmesniki,…), zato med njimi najdemo tudi takšna, ki so
neposredno vezana na programiranje.
Aktivnost »risanje po navodilih« želi otrokom prikazati kako natančno je potrebno dajati navodila
računalnikom, če želimo, da jih ti izvedejo brez napak. Učenci v igri rišejo sliko po učiteljevih ali
učenčevih navodilih. Narisane slike si kasneje ogledajo in se pogovorijo o morebitnih manjkajočih ali
preveč ohlapnih navodilih. Učitelj lahko, odvisno od starosti otrok, razloži zakaj obstajajo različni
programski jeziki in zakaj je pri pisanju programov potrebno biti tako natančen. Pravila posameznega
programskega jezika lahko poveže z različnimi tujimi jeziki.

Slika 1: Hitro urejanje
Aktivnost »Urejanje« želi pojasniti pogosto opravilo naših računalnikov, zato je pomembno, da
razumemo kako delujejo postopki pri urejanju. S kartami, številkami na papirju, različnimi utežmi in
tehnicami, aktivnost razloži učencem postopke: urejanje z izbiranjem, urejanje z vstavljanjem, hitro
urejanje, ki ga prikazuje slika 1; kjer ima učitelj tudi priložnost, da starejše učence prvič seznani z
rekurzijo; urejanje z mehurčki in urejanje z zlivanjem. Učenci morajo razumeti, da lahko računalnik
med seboj primerja le dve vrednosti in da vsaka primerjava eno opravilo. Manj ko je opravil
potrebnih za ureditev, hitrejši je program.

3.

Igre z računalnikom

Računalniške igre, kot so Robot battle [6], Robocode [7], Ceebot [8], in Colobot [9], podpirajo
poučevanje programiranja. Prva dva sta odprtokodna izdelka, kjer mora uporabnik napisati svojo
kodo, ki kontrolira delovanje robota. Roboti so zgrajeni enako, razlikujejo se le v uporabniški kodi.
Roboti se med seboj iščejo, streljajo, izmikajo in skušajo premagati vse nasprotnikove robote na
bojnem polju. Na sliki 2 in 3 vidimo kodo, ki kontrolira delovanje robota. Delovanje robota je v obeh
primerih enako, le da sta navodili napisani v različnih programskih jezikih. Robot battle uporablja svoj
lastni RSL (Robotbattle Scripting Language) skriptni jezik, Robocode pa uporablja Javo.

Slika 2: MyFirstRobot v Robot battle

Slika 3: MyFirstRobot v Robocode

Oba robota se ne premikata, stojita pri miru in pregledujeta okolico (scan()). Ko opazita nasprotnika
pričneta s streljanjem. Če se nasprotnik ne izmika, streljata dokler ga ne uničita. To dosežemo z
ukazom scan() takoj za ukazom fire (1) v sekciji(RSL) ali funkciji, ki se sproži pri dogodku, ko naš robot
opazi nasprotnika (FoundRobot, onScannedRobotEvent). S tem trikom, mu ukažemo, da v kolikor se
nasprotnik še vedno nahaja na istem kraju, nadaljuj s streljanjem in ne z ponovnim pregledovanjem
okolice.
Pri ustvarjanju robota z RSL nam ni potrebno uporabljati zank. Pri Java robotu moramo ustvariti
zanko, ki se odvija v nedogled (while(true)) in ima nalogo obračati orožje okoli svoje osi.
Pregledovanje okolice se odvija avtomatsko. Pri RSL moramo robotu ukazati naj pregleduje okolico in
naj na »pregledovalnik« veže tudi svoje orožje. Tako ne izgubljamo čaša z obračanjem orožja, ko
najdemo sovražnika in želimo pričeti s streljanjem. Sekcijo »Mycore« registriramo z ukazom
»regcore« v sekcijo Init, ki se izvede takoj na začetku. »Core« dogodki so kot robotov srčni utrip, ki se
odvijajo nepretrgoma in s tem pridobimo možnost ponavljajočih se dogodkov in simulacijo zanke.
Ceebot in Colobot sta komercialna izdelka, kjer je zelo podobno potrebno napisati program, ki robotu
omogoči dokončanje misije.

Vsi našteti izdelki so strateške igre, kjer uporabnik spoznava koncepte programiranja. Učenci morajo
žal za igranje igre že poznati določena pravila programskih jezikov, kar na začetku zagotovo ne vpliva
dobro na motivacijo.
Pri igranju Light-bot 2.0 [10] učencu ni potrebno imeti nobenega predznanja. Light-bot je »puzzle«
igra, kjer lahko z enostavnim »povleci in spusti« dodajamo ukaze in poskušamo doseči cilj oz. konec
igre in nadaljevati v naslednjo težavnostno stopnjo. V igri mora učenec z uporabo omejenega števila
ukazov usmerjati robota po določeni poti in »prižigati« luči. Ko so vse luči prižgane, se igra zaključi. Z
napredovanjem igra učencu ponudi uporabo funkcij in ga nagovarja, da naj ju uporabi za ponavljajoče
se dogodke. Nagovarjanje igra izvaja z omejenim številom ukazov, ki jih lahko učenec uporabi v
glavnem programu. Tako je praktično prisiljen, da uporabi tudi prostore za ukaze v funkcijah in s tem
prihrani prostore v glavnem programu. Na sliki 2 vidimo funkciji za ponavljajoče se dogodke in
uporabo funkcij v glavnem programu.

Slika 4: Lightbot 2.0 – razmišljaj programersko
Light-bot 2.0 predstavi igralcu tudi pogojnike in rekurzijo. Ukazi se pogojno izvedejo v kolikor so
obarvani tako, kot je obarvano polje na katerem se trenutno nahaja robot v programu. Takoj, ko je
omogočena uporaba funkcij, je možno klicati funkcijo znotraj funkcije in tako za reševanje problemov
uporabiti programerski prijem imenovan rekurzija. Nekatere naloge so sestavljene tako, da učenca
spet »nagovarjajo« k uporabi pogojnikov in rekurzije.
Light-bot 2.0 je drugačen od ostalih iger v tem poglavju, ker od učenca ne zahteva nobenega
predznanja in ker je igra zadolžena za poučevanje programerskih konceptov. Nova znanja prihajajo iz
želje po napredovanju v igri. Igra je po našem mnenju zelo primerno orodje za pridobivanje izkušenj v
programerskem razmišljanju in zelo primerna za uvod v programiranje.
Sarah Esper and Stephen Foster sta razvila igro Codespells [11] , ki učencem pomaga pri učenju
programskega jezika Java. Glavna vloga v igri je čarovnica in programi, ki jih ustvarja, so čarobni
uroki. Bitja (Gnome), kot jih vidimo na sliki 6, ki jih glavni igralec sreča v zelo lepo izdelanem
navideznem svetu, so izgubila svojo moč ustvarjanja urokov. Igralec jim želi pomagati, zato s pomočjo
že izdelanih »školjk«, kot jo vidimo na sliki 5, v javi ustvari čarobne uroke (letenje, ogenj, dviganje
objektov,…). Ko učenci zaključijo prvo stopnjo, spoznajo parametre, if pogojne stavke, for in while
zanke.

Slika 5: Školjka za pisanje čarobnih urokov

Slika 6: Bitja (Gnome), ki jim pomagaš s pomočjo
čarobnih urokov

Codespells in Code hero [12] sta igrici, ki sta narejeni na Unity3D platformi. Code hero ideja je zelo
inovativen način poučevanja programiranja, saj glavni igralec uporablja »code gun« orožje tako, da
strelja javascript kodo v okolje, ki je opisano z Unity kodo. Ko strelivo zadane objekt, ga spremeni
glede na kodo v programu, ki je lahko zelo kreativna in zabavna. Skozi igro te vodi »learner bot« z
imenom Ada Lovelance, ki je prva programerka prvega računalnika. Na sliki 7 vidimo njeno izrečeno
dobrodošlico.

Slika 7: Ada Lovelance
Izdelovalci Code hero igrice so za svoj projekt uspeli pridobiti dovolj sredstev, vendar trenutno
produkt neuspešno sledi obljubljenim ciljem. Code hero naj bi v prihodnosti deloval tudi v
večuporabniškem navideznem svetu podobnem Second life.

4.

Orodja za poučevanje programiranja

Logo [13] programski jezik šteje za prvi resni poizkus orodja za poučevanja programiranja otrokom.
Otroci lahko programirajo kazalec, imenovan želva (Turtle), ki riše različne oblike, tako da za seboj
pušča sled. Sledenje narisani sledi želve je omogočilo enostavnemu sledenju ukazov v programu in s
tem popravljanju morebitnih napak ali razhroščevanju. Otroci se lahko naučijo razmišljati
proceduralno, saj je program pogosto sestavljen iz ponavljajočih se enakih ukazov (kvadrat je 4x
naravnost in 4x obrni desno).
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Slika 8: Logo želva

Slika 9: Python želva

Slika 10: Scratch želva

Na sliki 8, 9 in 10 vidimo želvo v Logu, Python-u in Scratch-u, ki je prepotovala enako pot. Python
uporablja Turtle modul za simulacijo želve iz Loga. Pri Pythonu in Scrtchu sta puščici na začetku
obrnjeni v desno, zato ju moramo zaradi primerjave na slikah najprej obrniti na levo. Logo in Python
od učenca še vedno zahtevata predznanje pravilne sintakse. Scratch[14] (Lifelong Kindergarten
Group, 2006) vzame vse kar je dobro od Loga in zamenja sintakso s »povleci in spusti« programskimi
bloki.
Tovarna igrač Lego je naredila izdelek Lego Mindstorms [16], s katerim lahko otroci izdelajo robote iz
lego gradnikov in nato programirajo sestavljene robote s pomočjo Mindstorms orodja, ki je s svojo
funkcionalnostjo in vizualnim uporabniškim vmesnikom zelo podoben Scratch-u.

Slika 11: Robot opravi pot podobno kot jo je opravila želva
Na sliki 11 vidimo tri ukaze, ki bi robota popeljejo po enaki poti, kot želvo iz prejšnji primerov. Razlika
je le v tem, da moramo z Minstorms vedno nastaviti premik v številu obratov koles na robotu. Vedeti
moramo torej kakšen je obseg koles in katero kolo (dva pogonska kolesa) se bo premikalo. Pri
zavijanju moramo še nastavljati moč posameznega motorje, ker ima vsako kolo svoj motor.

Alice[17] je izobraževalno orodje v katerem se uporabnik uči programirati v 3D okolju. Obstajata dve
različici. Alice 2.x in 3.x sta sicer obe namenjene poučevanju Jave, vendar je verzija 2.x bolj primerna
za mlajše otroke s poudarkom na osnovnih principih programiranja, verzija 3.x pa je primernejša za
študente s poudarkom na objektnem programiranju. Slike 12, 13, 14, 15 in 16 prikazujejo zgodbo
enostavne animacije narejeno z Alice 2.x različico. Na sliki 17 vidimo vse potrebne ukaze za animacijo.

Slika 12: Začetek animacije

Slika 13: Volk se približa in izrazi
svojo željo po obedu

Slika 14: Pingvin ugotovi, da ni
najbolj varen

Slika 15: Zato se obrne

Slika 16: in odide

Slika 17:
animacijo
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Lego Mindstorms, Alice in Scratch niso igre za poučevanje programiranja. Lahko pa na primer Scratch
uporabimo za izdelavo igre.
Sledi primer s katerim bomo učence naučili izdelati igro [15], ki bo vsebovala dve težavnostni
stopnji. Glavni igralec je animiran Sprite netopir, ki se leti po tunelu, kot je razvidno na sliki 18 in 19.
Na svoji poti se ne sme dotakniti sten tunela. Dotakne se lahko le predmeta na koncu tunela, ki
simbolizira vrata za prehod v naslednjo zahtevnejšo stopnjo igre. V kolikor se dotakne sten, ga igra
pomakne nazaj na začetek stopnje v kateri se trenutno nahaja.
Podrobnejša navodila, ki jih lahko posredujemo učencem pred pričetkov izdelave za oblikovanje idej:
1. Oblikuj toliko ozadij kolikor bo stopenj v igrici. Ozadja naj imajo barvo stene tunela drugačno od barve
predmeta na koncu tunela. Tako boš lahko posamezne akcije pogojeval z dotikom na določeno barvo. 2.
Zapomni se začetno stanje(x,y) posamezne stopnje, da boš lahko glavnega igralca ob napaki poslal na začetno
stanje. 3. Ob uspešnem zaključku stopnje mora glavni igralec vstopiti v novo zahtevnejšo stopnjo. V resnici se
zamenja samo podlaga ali ozadje. Zato, ko boš oblikoval ozadja glej, da bo glavni igralec "imel prostor" na novi
podlagi in da ne bo že na začetku stal v prepovedanem položaju ali se dotikal sten. 4. Zahtevnost stopnje lahko
povečuješ z hitrostjo gibanja glavnega igralca in širino tunelov.

Slika 18: Stopnja 1

Slika 19: Stopnja 2

Slika 20: Del programja potrebnega za delovanje igre
Na levem zgornjem primeru na sliki 20 vidimo, da se takoj na začetku igre zapomnimo x in y lokacijo
začetka glavnega igralca. Zgornji desni primer kaže kodo za desni smerni gumb. Enako kodo naredimo
še za ostale tri gumbe, seveda z določenimi popravki (smer gumba). Lahko vidimo pogoj, ko se igralec
dotakne črne barve in pogoj ko se dotakne rdeče. Črna je stena, zato glavnega igralca ob dotiku
pošlje na začetno lokacijo, rdeča je simbolizira uspešen konec, zato takoj določi novo začetno pozicijo
in, kar je pomembno, najavi svoj vstop (broadcast naprej) na naslednjo stopnjo.

Slika 21: Prehod na zahtevnejšo stopnjo

Slika 22: Animacija glavnega igralca

Ob sprejetju najave (naprej), kot je vidno na sliki 21, se zamenja podlaga in glavni igralec se znajde v
novi težavnostni stopnji. Slika 22 prikazuje postopek animacije glavnega igralca, kjer je razvidno, da je
animacija sestavljena le iz dveh slik.

Obstaja še nekaj spletnih tečajev, ki lahko pomagajo pri začetnem ali nadaljevalnem razumevanju
posameznega programskega jezika. Najbolj poznani so Code school [18], Treehouse [19] in
Codeacadamy [20]. Na sliki 23 vidimo na katerih področjih nam lahko pomaga codeacademy.com,
kjer so trenutno še vsi tečaji brezplačni. Code school in Treehouse nista brezplačna, vendar ponujata
le nekaj brezplačnih tečajev. Na sliki 24 vidimo brezplačni tečaj »Objective-C« programskega jezika.
Tečaji so večinoma sestavljeni iz podajanja novosti v obliki videa, ponavljanje naučenega v spletnem
vmesniku za programski jezik, ki se ga učimo in preverjanja znanja s pomočjo kvizov. Spletni tečaji so
namenjeni predvsem skoraj odraslim ali odraslim ljudem z veliko notranje motivacije. Otroci se v
takšnem okolju nebi preveč dolgo zadrževali, saj je princip podajanja in prejemanja znanja preveč
podoben klasičnem poučevanju.

Slika 23: Vsi tečaji na Codecademy

5.

Slika 24: Brezplačni tečaj na Code school

Igre za poučevanje programiranja v navideznem okolju

V zadnjem delu bomo nakazali naše nadaljnje delo in podali rešitev za pomemben del pri poučevanju
programiranja ali katerekoli druge vsebine. Izobraževalne igre za poučevanje programiranja v
večuporabniških navideznih okoljih odpirajo nove privlačne možnosti. »Kickstarter« igre Code
hero[12] je zagotovo pokazal, kako zelo privlačna so lahko takšna orodja. Snovalci ideje so v zelo
kratkem času s svojo idejo prepričali preko 7.000 vlagateljev in zbrali okoli 170.000 $ za zagon
izdelave igre. Igra omogoča glavnemu igralcu, da s svojim »code gun« orožjem strelja javascript kodo
v Unity kodo s katero je oblikovano navidezno okolje. Javascript koda lahko na zelo zabaven način ob
dotiku objekta spreminja njegov izgled.
Navidezni svetovi so vedno dober poligon za preizkušanje novih pedagoških prijemov za poučevanje.
Vsem pregledanim orodjem manjka poglaviten koncept pri izobraževanju in sicer samoregulacija, ki
omogočanje učencu spoznanje, kje se trenutno »nahaja« pri učenju določene tematike. Ker je
tematika zelo aktualno v vseh izobraževalnih ustanovah, smo se odločili, da nastavimo okvir, kako
podpreti mehanizem e-listovnika v navideznem svetu.

Navidezni svet Opensim [21] smo povezali z izobraževalnim okoljem Moodle [22]. Za povezavo smo
uporabili Sloodle [23], ki poleg vseh ostalih izobraževalnih orodij skrbi za sinhronizacijo uporabnikov v
navideznem svetu in izobraževalnim okoljem. V končni verziji izdelka bi za e-listovnik podporo v
Moodlu uporabili že izdelan modul kot je na primer Exabis [24]. V našem prikazu podpore uporabimo
za shranjevanje samorefleksij Moodlov blog. Predstavljamo si, da bi v navideznem svetu obstajal
objekt, ki bi priklical meni iz katerega bi si lahko uporabnik izbral dejavnosti s katerimi bi lahko
izpolnjeval vsebine v e-listovniku.
Uporabnik v navideznem svetu svoje besedilo shrani v notecard, ki je shranjen v uporabnikovi
knjižnici. Objekt z lsl skripto, kot jo vidimo na sliki 25, iz notecarda prebere besedilo, ga shranil v
spremenljivko in ga pošlje povezovalniku ali phyton skripti, ki jo vidimo na sliki 26. Model 1 prikazuje
potek celotnega postopka.

Slika 25: Pomemben del LSL skripte

Slika 26: Phyton skripta - povezovalnik
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Model 1: Povezava med navideznim svetom in izobraževalnim okoljem s pomočjo »povezovalnika«

V našem primeru se vsi vpisi v blog vpišejo uporabniku admin oz. učitelju. V primeru e-listovnika, bi
se morali vpisi vnesti posameznemu učencu. Z lsl funkcijo llGetOwner() bi pridobili UUID uporabnika v
navideznem svetu. V bazi moodle in tabeli mdl_sloodle_users bi za vsak UUID našli ustrezni Moodlov
userID.
Večino polj v vrstici tabele mdl_post nam ni potrebno izpolnjevati, ker so ustrezni tudi privzeti vnosi.
Pomembna so le naslednja polja (modul, userid, subject, summary, publishstate, created). Za polje
created bi morali vnesti unix timestamp via python.

Zaključek
Znani pedagoški raziskovalci (Bloom, Heyes,…), so nam pokazali, da je za razvoj specifičnih znanj
potrebno obdobje desetih let [25]. S tem so želeli pokazati, da ne obstaja bližnjic, ki bi nam
omogočale hitrejše napredovanje. Najboljše učenje je interaktivno učenje, kjer je vsaka naslednja
vaja zahtevnejša od naše trenutne sposobnosti.
Igre za začetno učenje programiranja ne smejo imeti zahteve po predznanjih. Igre, kot so Light-bot
2.0, so zelo primerne za osnoven nivo. Vsakdo se lahko nauči sintakse, pomembno je programersko
razmišljanje.
Vse »robo battle« igre so primerne za nadaljnje izobraževanje. Slabost iger je omejene bojno polje, ki
pogojuje dokončno število različnih bojnih taktik (cik-cak izmikanje, potovanje po robu polja,
izmikanje na ping radarja, se približati sovražniku in ga uničiti, izmenjevanje različnih bojnih taktik,…).
Zelo pomembno je tudi, omogočiti učenje v skupinah ali vpogled v rešitve ostalih skupin. Vzpostaviti
takšno okolje, kjer je izkušnja, ko si najslabši v skupini in delaš napake, enako vredna kot, kot ko si v
skupini najboljši in si vodja projekta.
Očiten naslednji korak je izobraževalna igra za poučevanje programiranja, kjer bi »puzzle« način
»povleci in spusti« sestavljanja ukazov [3], kot Light-bot 2.0 [10], bil sestavni del večjega zapleta v
igri, ki bi bila narejena v večuporabniškem navideznem svetu z možnostjo skupinskega dela, imela
podprtega »izobraževalnega agenta«, ki bi učenca vodil skozi igro in imela podprt e-listovnik (eportfolio) mehanizem za samoregulacijo [1].
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