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Programiranje je zahtevno

tako za učenje kot za poučevanje



PROGRAMIRANJE JE (tudi) VEŠČINA



… kot na primer VOŽNJA AVTOMOBILA



Volan je 
potrebno 
vzeti v 
svoje roke,

pa če je 
včasih še 
tako …





NUJNA 
HITRA

POVRATNA 
INFORMACIJA

Kako hitro najti 
čas za pomoč 

vsem?



Velik del inštruktorjeve povratne 
informacije lahko avtomatiziramo



Sistemi za avtomatsko
preverjanje pravilnosti



A obstoječi nam niso bili všeč …



storitev za zagotavljanje sprotnega odziva

pri poučevanju programiranja

https://www.projekt-tomo.si



•http://getdrawings.com/butler-drawing#butler-drawing-4.jpg

Pomočnik 
učitelju



Uporaba sistema vztrajno raste



USTANOVE, 
UPORABNIKI 
SISTEMA TOMO



Glavne značilnosti 



Enostavna 
uporaba

Bogate možnosti 
povratnih 
informacij o 
rešitvi 

Močno okolje za 
preverjanje pravilnosti

Ne le "enakost izpisanega"

Programiranje testnih programov



Na voljo
več kot 4000 nalog

Enostavna 
izmenjava 
nalog med 
učitelji



Odziv



Že prej sem uporabljal sistem
naloga - namig - rešitev, Tomo 
pa je popolnoma nekaj
drugega. Zdaj se lahko
posvetim težavam
posameznika, drugi pa lahko
naprej delajo v svojem ritmu.

“ ”



Orodje Tomo mi je zelo pomagalo pri
poučevanju programiranja v Pythonu, 
omogoča mi diferenciacijo pri
poučevanju: ni potrebno, da vsi skupaj
hkrati rešujemo eno nalogo, ampak lahko
dijaki napredujejo z različnimi hitrostmi. 
Tako se lahko nekateri dijaki naučijo
bistveno več, kot če bi šli vsi z istim
tempom.

“ ”



PRIHAJA BRATRANEC



http://pisek.acm.si











http://joeygates.deviantart.com/

http://joeygates.deviantart.com/
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