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RAČUNALNIŠKO MIŠLJENJE 

miselni procesi, ki sodelujejo 
pri opredeljevanju problema 
in izražanju njegove rešitve 
na način, da lahko rešitev 
učinkovito izvede računalnik.

My basic idea is that programming is the most powerful medium of developing the sophisticated and rigorous thinking
needed for mathematics, for grammar, for physics, for statistics, for all the "hard" subjects.... In short, I believe more than
ever that programming should be a key part of the intellectual development of people growing up."
- Seymour Papert



zmožnost sodelovanja z 

računalnikom danes je 

ključna za učinkovito 

spoprijemanje s 

sodobnimi (poklicnimi) 

izzivi; 

urjenje 
računalniškega 

mišljenja je urjenje v 
strategijah reševanja 

problemov;

urjenje v računalniškem 

mišljenju lahko pomeni 

tudi dolgoročno 

opolnomočenje učencev 

za razvijanje vztrajnosti pri 

soočanju z neuspehom in 

posledično večanje 

psihološke odpornosti.

Možni prispevki urjenja računalniškega mišljenja: 



Zmožnost sodelovanja z računalnikom je ključna za učinkovito spoprijemanje s 

sodobnimi (poklicnimi) izzivi.

Računalniško 
mišljenje 

ena izmed ključnih spretnosti učencev 21. stoletja, 
postavljena ob bok osnovnim učnim spretnostim branja, 
pisanja in računanja (npr. Bundy, 2007; Qualls in Sherrell, 2010; Kalelioglu, 

Gὕlbar, Kukul, 2016; Wing, 2006; CSTB, ISTE, 2007; NRC, 2011)

Način spoprijemanja s problemi, kot ga predpostavlja računalniško mišljenje, je 
ključni pristop k reševanju problemov na vseh strokovnih področjih.



Urjenje računalniškega mišljenja = urjenje v strategijah reševanja problemov.

orodje, ki omogoča 
podporo pri razvoju 
miselnih konceptov

prispeva k razvoju 
abstraktnega in 
logičnega mišljenja

omogoča spoprijemanje z napakami ter 
analizo napak brez velikih tveganj 
NAPAKE kot KLJUČNI VIDIK UČENJA

algoritemski oz. 
postopkovni način 
mišljenja kot strategije 
reševanja problemov 
POSPLOŠLJIVA?

pomeni urjenje v 
strategijah reševanja 
odprtih problemov



Urjenje v računalniškem mišljenju lahko pomeni tudi dolgoročno opolnomočenje

učencev za razvijanje vztrajnosti pri soočanju z neuspehom in posledično večanje 

psihološke odpornosti.

Urjenje v računalniškem mišljenju spodbuja samozaupanje 
pri spoprijemanju s kompleksnimi nalogami, vztrajnost pri 
delu s težkimi problemi, sprejemanje negotovih situacij in 
sposobnost za spoprijemanje z odprtimi problemi.

DOLGOROČNO 
OPOLNOMOČENJE Urjenje v učinkovitem iskanju in popravljanju napak 

lahko učencem pomaga pri razvoju miselne naravnanosti 
k rasti (angl. growth mindset, Dweck, 1999) – krepitev 
prepričanja, da je sposobnosti mogoče razvijati z lastnimi 
prizadevanji in izobraževanjem. 
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