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Zadeva Prva študija primera 

Uvod Space Race je interdisciplinarna izkušnja poučevanja, ki sloni na učenju skozi igro kot učni 
strategiji, ki lepo dopolnjuje metodo obrnjenega učenja na visokošolskem nivoju. Aplikacijo 
Space Race so integrirali v brezplačno programsko opremo Socrative, njena uporaba pa je 
spodbudila bolj aktivno in smiselno izobraževanje. Prav tako je omogočila, da so predavanja 
v živo postala bolj živahna, vzdušje pa sproščeno. Spodbudila  je tudi bolj premišljeno in 
kritično rabo tehnologije in mobilnih naprav v učilnici. Raba aplikacije Space Race je 
povečala sodelovanje učencev med uro, zvišala njihovo motivacijo in zanimanje in s tem 
pripomogla k razvoju spretnosti in sposobnosti. Orodje je bilo zelo uporabno za pridobitev 
dvosmernih informacij učitelj-študent v realnem času. Posledično je učenje postalo bolj 
smiselno, z več sodelovanja in refleksije. 
 

 

Vrsta ustanove Visokošolsko izobraževanje 

Uporabljena 
metodologija 

Učenje z igro kot učna metodologija: Space Race 

 

 

Izobraževalec Visokošolski predavatelji in strokovnjaki iz gospodarstva 
 

 

Uporabljena 
orodja 

Aplikacija Space Race, ki smo jo uporabili v razredu, je na voljo v sklopu digitalne 

izobraževalne platforme Socrative. Socrative je pameten sistem obveščevanja, kjer lahko 

učitelj postavi vprašanje, priredi tekmovanje ali igro, študenti pa podajo odgovor prek svojih 

mobilnih naprav v realnem času. Odgovori se takoj pokažejo na naših napravah. Študenti 

lahko na aktivnost podajo povratno informacijo z uporabo Exit ticket (5,6). Space Race 

omogoča vključitev iger v učilnice, glej graf 1. Aktivnost prikazuje diagram s sinhroniziranim 

napredkom ikone (raketa, vesoljsko plovilo, medved, kolo itd.). Za vsak pravilni odgovor se 

ikona premakne za en položaj naprej. Na tak način lahko študenti preverijo svoj napredek. 

Da bi pridobili različne informacije, smo o rabi same aplikacije izvedli študijo na 

interdisciplinarni ravni. Vključili smo učitelje iz različnih področij, predvsem strojništva in 

biomedicine iz akademskega leta 2015/2016 pa do danes na Univerzi v Zaragozi. V obeh 

primerih je bil Space Race uporabljen v različnih metodoloških pristopih. Študenti so včasih 

sodelovali ločeno, včasih pa v skupinah. V razredih smo poskušali vzpodbuditi rabo aplikacije 

na kritičen, premišljen in igriv način. Z aplikacijo Space Race smo tako podprli igranje iger kot 

učno strategijo, ki dopolnjuje metodo obrnjene učilnice. 



 

 

Glavni izzivi, 
ključni dejavniki 
uspeha  
 

Izpostavimo lahko sledeče slabosti: 

• V brezplačni verziji ne morete nastaviti ločil ali omejiti čas, dodeljen posamezni 

nalogi. Lahko le opazujete, na katerem položaju je posameznik v primerjavi s 

sotekmovalci, tako da ni primerna za sistem ocenjevanja v realnem času. 

• Aplikacija omogoča, da si študenti sami izberejo barvo opreme ali jim je dodeljena 

naključno. Zadnja opcija lahko ponaredi rezultate. 

• Na učinkovitost ocenjevalnega sistema lahko vplivata tako mobilna naprava kot 

mobilno omrežje.  

• V brezplačni verziji lahko med seboj tekmuje le 20 študentov/skupin, kar predstavlja 

omejitev.  

 

Zaključki  in 
priporočila 

Zaključki, di katerih smo prišli z uporabo aplikacije Space Race: 

• Pomaga nam razrešiti dvome o dodeljenih nalogah, ki so jih učenci sami naredili 

izven razreda po metodi obrnjene učilnice. 

• Omogoča spremljanje samega predmeta (odzivi učencev) in razvoja procesa 

poučevanja. Prikaže, kje imajo učenci težave in z njegovo pomočjo lahko poudarimo 

pojme. 

• Olajša neprekinjeno ocenjevanje in preverjanje napredka pri študentih v pri 

določenem predmetu 

• Daje hitre in takojšnje informacije s pomočjo tekmovalne igre. Pri prenosu podatkov 

prihranimo velikol časa, zato lahko pozornost posvetimo posameznemu študentu. 

• Omogoča bolj dinamično okolje, saj spodbuja k debati. Tako se predavanje v živo 

spremeni iz pasivnega poslušanja v aktivno sodelovanje. 



 

 

 
 

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le 
mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih 

vsebuje. 
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