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Povzetek 
 

V svojem diplomskem delu sem predstavila aktualno problematiko visokega vpisa dijakov 

na splošne gimnazije in prenizkega vpisa na fakultete naravoslovno-tehničnih smeri. Tudi 

drugod po svetu se soočajo s podobnimi težavami. Na seznamu deficitarnih poklicev so v 

Sloveniji trenutno strokovno-tehnični kadri, medtem ko prihaja do prenakopičenja 

družboslovno naravnanih poklicev. Kljub temu pa je vpis na fakultete družboslovnih ved še 

vedno največji.  

 

Vzroke za tolikšno pomanjkanje tehniškega kadra sem iskala v izobraževalnem sistemu, in 

sicer v osnovni šoli in splošni gimnaziji, ter ugotovila, da dijaki splošnih gimnazij s 

tehnološkimi vsebinami nimajo stika od osmega razreda osnovne šole pa vse do konca 

srednjega izobraževanja, čeprav je prav čas srednjega šolanja za mlade ključnega pomena za 

odločanje o nadaljnji poklicni karieri.  

 

Osredotočila sem se na to, kako bi v program vsebin splošne gimnazije vključila vsebine s 

področja elektronike, in sicer z namenom, da bi dijaki imeli možnost odkrivati in razvijati 

svoje talente na tem področju in na ta način posledično povečati zanimanje za študij 

naravoslovja in tehnike. Na eni izmed zasebnih gimnazij sem analizirala, na katere fakultete 

se vpisujejo dijaki, ki tam uspešno maturirajo, nato pa sem načrtovala in izvedla tečaj 

elektronike ter analizirala njegove učinke na udeležence tečaja. Skušala sem najti možnosti 

in načine, kako dober poskus prenesti v več splošnih gimnazij. 
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Introducing topics at Electronics into the Curriculum of 

general High Schools 

 
Abstract 
 

In the  final  thesis  the current problems considering the enrollment of students in general 

high schools are presented and at the same time a lower enrollment of students appears at the 

Faculty of Natural Sciences and Technology. Even elsewhere in the world they are facing 

similar problems. Professions that are on the list of shortage in our country are currently the 

professional-technical ones, while there are too many students at the socail-science oriented 

professions. However, the enrollment at the faculty of Social Sciences is still the highest. 

 

I have tried to find the lack of technical staff in the educational system itself, notcing that 

during the primary and secondary level of education, the students of high school education 

have no contacts with technological topics form the end of grade 8 till the end of high 

school, eventhough the time of high school education is the most important time for 

choosing their future career.  

 

I focused on how to introduce the topics of electronics in the high school curriculum with the 

aim that students should have the opportunity to discover and develop their talents in this 

area and therefore increase their interest to study science and technology. At one of the 

private high schools I analyzed, which faculty did the students enroll into, and then I 

planned, conducted and analyzed a course of electronics and tried to find alternatives how to 

pass good attempt on a wider range of high schools. 
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1 Uvod 
 

V zadnjih letih opažamo, da se vse več osnovnošolcev vpisuje na splošne gimnazije. Po 

uspešno opravljeni maturi pridobijo naziv gimnazijski maturant, s čimer se jim odprejo vrata 

vseh fakultet, kar je pri mladih pomemben faktor pri odločanju o poklicni karieri. Na 

ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ugotavljajo, da na vpis mladih na 

fakultete v veliki meri vplivajo družbeno ozračje, javno mnenje, mnenje staršev, pa tudi 

gospodarske in socialne razmere v državi [1].  

 

Na Statističnem uradu Republike Slovenije ugotavljajo, da se je vpis v srednje splošno 

izobraževanje v zadnjem desetletju iz leta v leto povečeval in z 42 % v letu 2007/08 dosegel 

svojo najvišjo vrednost. V zadnjih treh letih se je ta delež ustalil in ob koncu šolskega leta 

2010/11 je bilo v srednje splošno izobraževanje vključenih več kot 41 % vseh v srednje šole 

vpisanih dijakov. V srednje tehniško in strokovno izobraževanje je bilo vključenih 34.667 

dijakov (43 %), v nižje in srednje poklicno izobraževanje pa le nekaj več kot 15 % dijakov 

[2].  

 

Podatki iz lanskega šolskega leta se od teh ne razlikujejo veliko: »Ob začetku šolskega leta 

2011/12 je bil v srednje šole za mladino vpisan 79.901 dijak; tudi tokrat se jih je vpisalo 

največ v srednje splošno izobraževanje (40 %) in v srednje tehniško in strokovno 

izobraževanje (44 %); v nižje in srednje poklicno izobraževanje se je vpisalo 16 % dijakov.« 

[2]. 

 

Zaskrbljujoče je dejstvo, da se osnovnošolci kljub nižji uspešnosti raje vpisujejo na 

gimnazije in nato izberejo netehnični študij. Podatki o vpisu na fakultete v študijskem letu 

2011/2012 kažejo, da je razlika med vpisom na naravoslovne in družboslovne študije 

ogromna. Naravoslovje, matematika in računalništvo ter tehnika, proizvodne tehnologije in 

gradbeništvo skupaj predstavljajo le 25,1 % vseh vpisanih študentov. Na študij družbenih, 

poslovnih, pravnih in upravnih ved pa se je vpisalo kar 32,4 % študentov [3]. 

 

Kljub temu da Zavod republike Slovenije za zaposlovanje obvešča, da je povpraševanje po 

naravoslovno-tehničnih kadrih vse večje, je trend vpisa na fakultete družbenih ved še vedno 

močno zasidran v naši družbi. 
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Tudi v tujini se soočajo s podobnimi težavami. V Združenih državah Amerike ugotavljajo, 

da so poklici s področja tehnologije v krizi oz. pomanjkanju. Na krizo pa lahko gledamo z 

dveh plati – lahko jo razumemo kot nevarnost ali pa kot priložnost, da nekaj naredimo in 

situacijo izboljšamo [4]. PATT (Pupils Attitudes Towards Technology) je kratica, ki se 

uporablja že skoraj 30 let in označuje vrsto zasedanj na letnih konferencah ITEEA 

(International Technology and Engineering Educators Association) v ZDA, na katerih 

raziskovalci oz. učitelji, ki poučujejo vsebine s področja tehnologij iz različnih držav, 

razpravljajo o raziskovalnem študiju na svojih področjih. Na podlagi raziskave, ki je bila 

izvedena v zvezni državi Virginia, so ugotovili, da učiteljev, ki poučujejo vsebine s področja 

tehnologije ne primanjkuje, in da imajo le-ti tudi ustrezno izobrazbo. Ključnega pomena pri 

problemu, ki se pojavlja tudi pri nas (da se zmanjšuje vpis na študije naravoslovja in 

tehnike), pa je splošno nepoznavanje tehnologije in inženiringa. K temu veliko prispevajo 

tudi svetovalne službe, ki napačno razumejo in učencem posledično narobe predstavljajo 

študije s področja tehnologije. Poudarjajo, da je problem prisoten že na začetku 

izobraževalnega procesa, in sicer v osnovni šoli. Pomanjkanje dijakov na tehničnih srednjih 

šolah posledično povzroča pomanjkanje študentov naravoslovja in tehnike [4]. 

 

Na Finskem so v letu 2011 na univerzi v Oulu izvedli projekt Tehnološko usmerjeno 

osnovno izobraževanje učiteljev, v katerem so sodelovali študentje pedagoške fakultete 

različnih letnikov in različnih smeri. Glavni namen projekta je bil ugotoviti, kakšna je 

tehnološka usposobljenost bodočih učiteljev, glavni cilj pa je bil, da bi bilo tehnološko 

usmerjeno izobraževanje prisotno na vseh smereh pedagoškega študija. Študentje so se 

udeležili več predavanj o mehaniki, elektriki, elektroniki, robotiki in avtomatizaciji, na 

katerih so pridobili osnovno znanje s področij elektronike in robotike. Lotili so se tudi 

lastnega projekta – izdelali so premikajoči se robot, ki se obrne, ko naleti na oviro. V 

sodelovanju z osnovnimi in s splošnimi srednjimi šolami so ti študentje kasneje z učenci in 

dijaki izvajali krožek Robotika in avtomatizacija. Študentje so morali predstaviti svoj primer 

robota in razložiti dijakom ključne elemente robotike (robotika vključuje tri ključne 

elemente: mehaniko, elektroniko in programiranje), dijaki pa so nato samostojno izdelali 

svoj projekt, se soočali s težavami in jih spretno reševali. Pomembno vodilo tega krožka je 

bilo, da je povezovanje znanja matematike, znanosti in tehnologije pravi način, da učenci 

spoznajo, kako so ti predmeti med seboj prepleteni ter da vsa ta znanja in koncepti podpirajo 

procese oblikovanja, proizvodnje in tehnologije. Avtorja članka na koncu dodajata, da bi na 
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podlagi navedenih dejavnikov in ugotovitev morali razumeti pomembnost vključevanja 

robotike in avtomatizacije v vsebine vseh šolskih programov [5]. 

 

Kot primer dobre prakse s področja tehnološkega izobraževanja v srednjih šolah lahko 

navedemo Izrael, kjer ima tehnologija glavno vlogo v srednjem izobraževanju. Kar 50 % 

srednjih šol vsebuje predmet elektronika. Dijaki teh izraelskih srednjih šol imajo v vseh treh 

letnikih (pri njih je to 10., 11. in 12. razred) skupaj po 16 ur pouka elektronike na teden, kar 

predstavlja skoraj tretjino vseh ur. Poleg tega imajo seveda še splošne predmete, kot so 

matematika, angleščina, jezikoslovje in literatura ter zgodovina. Elektronika pa vključuje 

vsebine elektrike, analogne in digitalne elektronike, mikroprocesorje, nadzorne sisteme in 

komunikacije. Ob koncu srednje šole dijaki z izpiti opravijo predmete v sklopu elektronike, 

ocene teh uspešno opravljenih izpitov pa univerze ali kolidži upoštevajo pri vpisu. Kljub 

dobri izobraževalni strategiji so ravnatelji in učitelji izraelskih šol v 90. letih opazili upad 

vpisa študentov na študij elektronike. To je spodbudilo raziskavo, v kateri so predlagali 

rešitve, kot so: spreminjanje učnih metod, modernizacija laboratorijev in pogostejša uporaba 

računalnikov ter dobra promocija študija elektronike bodočim študentom. V raziskavi so 

ugotovili tudi to, da je izobraževalni program preveč teoretično naravnan in da dijaki in 

študentje pridobljenega znanja ne znajo uporabljati v praksi. Večji poudarek bi morali dati na 

povezovanju znanja, pridobljenega v šoli, z resničnim svetom, iskati teme, ki dijake 

zanimajo ter spodbujati njihovo domišljijo. Po celoviti prenovi programov se je na petih od 

devetih šol, ki so bile zajete v raziskavi, vpis zopet povečal, prav tako pa je naraslo tudi 

zadovoljstvo med dijaki in študenti, saj so lahko v sodobno opremljenih laboratorijih končno 

izdelovali lastne projekte in izražali svojo ustvarjalnost na področju elektronike. Namesto 

zaključnega izpita so v 12. razredu uvedli izdelavo lastnega projekta, kar je bil glavni 

dejavnik za večje zanimanje za študij elektronike [6].  

 

Ker sem bila v lanskem in letošnjem šolskem letu v stiku z dijaki Gimnazije Želimlje, sem si 

postavila vprašanje, kako gimnazijce usmerjati in jih spodbujati k študiju tehniških smeri. 

Vsebine tehnike bi bilo namreč potrebno približati že osnovnošolcem ter jim omogočiti več 

izbire, povezane z elektroniko, robotiko in tehnološkimi novostmi, kar bi posledično podprlo 

poznavanje naravoslovo-tehnološkega poklicnega in strokovnega področja in povečalo 

motivacijo učencev za njihovo kasnejšo poklicno izbiro.  
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Te vsebine bi rada približala dijakom, saj je izbira študija še pred njimi, v času njihovega 

šolanja pa jih lahko učitelji na različne načine poklicno usmerjamo. Prav v tem času namreč 

mladi globlje spoznavajo sami sebe, odkrivajo svoje talente in interese, zato je pomembno, 

da jih pri tem spodbujamo, njihovo tehniško nadarjenost opazimo in jo izoblikujemo, saj je 

usmeritev v razvijanje talentov novih generacij izrednega pomena. Pomembno je, da 

uvajamo tehniko in tehnologijo v splošne gimnazije, saj na ta način generacijam mlajših, 

univerzitetno izobraženih, zagotovimo razvoj tehniškega talenta že v srednješolskem 

izobraževanju. Dovolj bi bila morda že ena ura laboratorijskega dela na teden z uvajanjem 

ročnih spretnosti in osnov inženirskega pristopa k reševanju problemov. Dobre inženirje in 

tehnično sposobne ljudi bomo pridobili le iz uspešnih dijakov in študentov [7]. 

 

Ko primerjam predmetnik osnovne šole z gimnazijskim, je jasno, da gimnazije v okviru 

predmetnika dijakom pravzaprav ne nudijo nobenega tehnično usmerjenega predmeta, razen 

seveda matematike, biologije, kemije in fizike. Osnovne šole imajo poleg teh v svojem 

programu še celo paleto izbirnih predmetov, ki jih imenujejo naravoslovno-tehnični predmeti 

[1]. Kaj in na kakšen način pa lahko gimnazije ponudijo dijakom, da bodo imeli možnost 

razvijati svoje tehniške talente?  

 

Ena izmed možnosti, v sklopu katere lahko dijakom predstavimo in približamo tehnične 

študije in tehnološke novosti, so obvezne izbirne vsebine. Obvezne izbirne vsebine so 

»dejavnosti, ki jih šola ponuja dijakom z veliko mero avtonomije, izvaja pa praviloma v 

strnjeni obliki. Zato obvezne izbirne vsebine ne smejo biti niti predmeti niti nadomestilo za 

pouk niti s strogim učnim načrtom omejene dejavnosti.« [8].  

Obvezne izbirne vsebine delimo na:  

– vsebine, obvezne za vse, 

– vsebine, obvezne glede na tip gimnazije, 

– vsebine po dijakovi prosti izbiri. 

 

Preseneča me dejstvo, da v sklopu vsebin, ki so obvezne za vse (državljanska kultura, 

knjižnična informacijska znanja, kulturno-umetniške vsebine, športni dnevi, vzgoja za mir, 

družino in nenasilje, zdravstvena vzgoja), ni nobene naravoslovno-tehnične vsebine, med 

obveznimi ponudbami šole, katerih vsebine si dijak izbere po lastni presoji, pa je le ena, in 

sicer logika [8]. 
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Kot sami vidimo, obvezne izbirne vsebine dijakom ne ponujajo širokega spektra izbire, 

hkrati pa dopuščajo šoli, da lahko dijakom ponudi skoraj kar koli. Torej je v veliki meri 

odvisno od šole, kaj bo dijakom ponudila in kako uspešna bo pri promoviranju deficitarnih 

poklicev. 
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2 Kam se vpisujejo dijaki po zaključku srednjega šolanja? 
 

Dijaki imajo pri izbiri nadaljnjega študija veliko možnosti, dve izmed njih sta študij 

družboslovja in študij naravoslovja. Število vpisanih družboslovcev in na drugi strani 

naravoslovcev se drastično razlikuje, posledično pa pride na trgu delovne sile do 

prenakopičenja. Na družbene, poslovne, pravne in upravne smeri je bilo v študijskem letu 

2011/2012 vpisanih skoraj 24.000 študentov, medtem ko je bilo na naravoslovno, 

matematično in računalniško smer vpisanih samo okoli 5400 študentov [3]. Natančni podatki 

o vpisu v dodiplomske študijske programe so prikazani v tabeli 1.  

 

Tabela 1: Podatki o vpisu študentov v dodiplomske študijske programe ter enovite magistrske študijske 
programe druge stopnje v študijskem letu 2011/2012 po študijskih področjih po Klasius-u [3]. 

KLASIUS Število 
Delež vpisanih 
glede na vse 
vpisane (v %) 

1 Izobraževalne vede in 
izobraževanje učiteljev 8.023 10,9 

2 Umetnost in humanistika 6.696 9,1 

3 Družbene, poslovne, 
upravne in pravne vede 23.812 32,4 

4 Naravoslovje, matematika in 
računalništvo 5.420 7,4 

5 Tehnika, proizvodne 
tehnologije in gradbeništvo 12.998 17,7 

6 Kmetijstvo, gozdarstvo, 
ribištvo, veterinarstvo 1.991 2,7 

7 Zdravstvo in sociala 9.510 13,0 

8 Storitve 4.946 6,7 

SKUPAJ 73.395 100 
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3 Deficitarni poklici 
 

Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije beleži, katerih poklicev je v Sloveniji preveč in 

katerih poklicev primanjkuje. Pomanjkanje ugotavlja na tri načine: na osnovi povpraševanja 

delodajalcev, na osnovi podatkov o brezposelnih osebah, ki so prijavljene v evidenci 

brezposelnih oseb, ter na osnovi izdanih delovnih dovoljenj za zaposlitev tujcev. Poklice, pri 

katerih primanjkuje ustrezno usposobljenega kadra, imenujemo deficitarni poklici. 

Deficitarni poklici tako odražajo neravnovesje na trgu delovne sile. Druga skrajnost so 

suficitarni poklici, to so poklici, za katere je usposobljenega preveč kadra, zaradi česar na 

trgu delovne sile prihaja do njegovega prenakopičenja [9]. 

 

Zavod za zaposlovanje je sestavil seznam poklicev, ki jih primanjkuje. Kot kažejo trendi, se 

bo to nadaljevalo tudi v prihodnja leta, čeprav se stvari naglo spreminjajo –  kar pomeni, da z 

izbiro poklicne poti oz. usmeritvijo v poklice, ki jih primanjkuje, lahko zapolnimo deficite. 

 

Najbolj iskani kadri po regijah so prikazani v tabeli 2. 

 

Tabela 2: Pregled najbolj iskanih poklicev v letu 2012, pripravljeni po podatkih za leto 2011 [10]. 

Ljubljana kemiki 

  programerji 

  razvijalci programov 

  zdravniki in zobozdravniki 

  farmacevti  

  srednješolski učitelji 

  

Maribor analitiki in snovalci informacijskih sistemov 

  inženirji elektrotehnike in strojništva 

  zdravniki 

  farmacevti 

  defektologi v zdravstvu in socialnem varstvu 

  strokovnjaki za zdravstveno nego 

  

Celje tehniki za telekomunikacije, tehniki za elektroniko, letalski tehniki 

  tehniki za strojništvo in strojne smeri 

  programerji 

  vzdrževalci programov in računalniški operaterji 

  fizioterapevti in delovni terapevti 

  medicinske sestre 
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Koper analitiki in snovalci informacijskih sistemov 

  inženirji strojništva 

  geodeti 

  zdravniki in zobozdravniki 

  farmacevti 

  knjižničarji 

  

Kranj analitiki in snovalci informacijskih sistemov 

  inženirji gradbeništva, elektrotehnike, strojništva 

  zdravniki 

  farmacevti 

  vzgojitelji predšolskih otrok 

  učitelji za osebe s posebnimi potrebami 

  

Murska Sobota inženirji strojništva 

  farmacevti 

  vzgojitelji predšolskih otrok 

  projektni menedžerji 

  socialni delavci 

  tehniki za strojništvo 

  

Nova Gorica fiziki 

  kemiki 

  analitiki in snovalci informacijskih sistemov 

  inženirji gradbeništva, elektrotehnike, strojništva 

  zdravniki in zobozdravniki 

  strokovnjaki za srednješolsko izobraževanje (tuji jeziki!) 

  

Novo mesto kemiki 

  inženirji gradbeništva, elektrotehnike, elektronike, strojništva, lesarstva 

  kemijski in živilski tehnologi 

  analitiki v laboratorijski medicini 

  zdravniki in zobozdravniki 

  farmacevti 

  

Velenje analitiki in snovalci informacijskih sistemov 

  
inženirji gradbeništva, elektrotehnike, elektronike, telekomunikacij, strojništva, rudarstva, 
metalurgije 

  strokovnjaki za logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost pri delu 

  zdravniki 

  farmacevti 

  strokovnjaki za zdravstveno nego 

  

Ptuj inženirji gradbeništva, strojništva 

  zdravniki in zobozdravniki 
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  veterinarji 

  farmacevti 

  defektologi v zdravstvu in socialnem varstvu 

  projektni menedžerji 

  

Sevnica arhitekti 

  inženirji gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, lesarstva 

  zdravniki in zobozdravniki 

  veterinarji 

  vzgojitelji predšolskih otrok 

  računovodje 

  

Trbovlje inženirji elektrotehnike, strojništva 

  zdravniki in zobozdravniki 

  srednješolski in osnovnošolski učitelji 

  vzgojitelji predšolskih otrok 

  učitelj za osebe s posebnimi potrebami 

  tehniki za elektrotehniko, tehniki za strojništvo 

 

 

Iz tabele 2 je razvidno, da so poklici, ki so trenutno najbolj iskani, večinoma naravoslovno-

tehnično naravnani (inženirji, računalničarji, farmacevti), velika potreba pa je tudi po 

zdravnikih in zobozdravnikih ter učiteljih in vzgojiteljih.  

Dejstvo, da se nikjer ne pojavijo ekonomisti, politologi, pravni in upravni strokovnjaki ipd., 

ne preseneča.  

 

Na to, kateri poklici bodo v prihodnosti najbolj iskani, vplivajo različni dejavniki na trgu 

dela. 

1. Glede na razvoj v panogah je možno predvidevati, da bo v prihodnosti večje 

povpraševanje po naslednjih kadrih: 

– strokovno-tehničnih, 

– različnih posameznih strokovnjakih, 

– prodajno-tehničnih. 

2. Glede na demografske trende bo povečano povpraševanje po kadrih v zdravstveni 

negi. 

3. Zaradi sprememb, ki se dogajajo v naravi (izčrpavanje naravnih virov), se bo 

povečalo povpraševanje po kadrih s področja ekologije [9]. 
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3.1 Vzroki za deficitarne poklice 
 

Vzroke za deficitarnost nekateri iščejo v samem izobraževanju in vzgojnem sistemu, 

gospodarski usmerjenosti Slovenije, promociji poklicev in poklicnih interesov, sistemu plač 

in nagrajevanja v gospodarstvu in ne nazadnje tudi v miselnosti ljudi. Določene smeri študija 

se zdijo bodočim študentom manj privlačne in žal ugotavljamo, da so to v veliki meri prav 

tehniške. Kot posledica naštetega so mnogi poklici postali slabše družbeno vrednoteni in 

nagrajevani (npr. plače različnih inženirjev so pogosto nižje od plač ekonomskih in pravnih 

strokovnjakov), poleg tega pa so v nekaterih poklicih pogoji dela težji (npr. poklici v 

gradbeništvu, gostinstvu, kovinarstvu ipd.), zato upada tako interes za izobraževanje kot tudi 

za zaposlovanje teh kadrov [10].  

 

V veliki meri se strinjam, da je vzrok za deficitarnost predvsem v izobraževalnem sistemu. 

Razkorak med odstotkom mladih, ki se izobražujejo na splošnih gimnazijah, in med 

odstotkom njihovih nadaljnjih usmeritev v poklice, ki so na seznamu najbolj iskanih, nam 

pove, da naš sistem vodi v nepravo smer.  

 

3.1.1 Tehniško izobraževanje v osnovni šoli 
 

Ob uvedbi devetletne osnovne šole je bila ukinitev predmeta tehnika in tehnologija v 9. 

razredu velika napaka. S tem so bile prej obvezne vsebine okrnjene za 33,3 %. Posledično so 

s seznama izbirnih predmetov neposredno izpadle vsebine s področij elektrotehnike, 

elektronike, robotike, energetike, mehatronike, novih materialov in grafičnega oblikovanja. 

V devetletni osnovni šoli tako v 9. razredu ni več mogoče navezovanje znanj s področja 

naravoslovnih predmetov (fizike, kemije, biologije) na vsebine s področja tehnike in 

tehnologije ter njihova sinteza. Odsotnost obveznega predmeta TIT (tehnika in tehnologija) v 

9. razredu zmanjšuje možnost za razvijanje poklicne motivacije za tehniško-tehnološka 

področja. Tako se tudi v relativnem smislu zmanjšuje interes za šolanje na poklicnih in 

tehniških srednjih šolah ter kasneje na tehniških in naravoslovnih fakultetah. Predmet naj bi 

razvijal sodelovalno delo ter komunikacijske in predstavitvene tehnike, torej kompetence in 

veščine, ki so v gospodarstvu najbolj iskane [11]. 
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Na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti so 25. marca 2012 sprejeli sklep, s katerim 

pozivajo pristojna ministrstva, gospodarske subjekte in ves šolski sistem, da preučijo 

predlog, da se v osnovne šole kot obvezni predmet ponovno uvede predmet tehnika in 

tehnologija. Pri oblikovanju učnega načrta TIT za 9. razred naj ne bi sodelovali le učitelji 

TIT, ampak tudi srednješolski učitelji ter strokovnjaki s področij gospodarstva in 

visokošolskega izobraževanja. Poudarjajo pa tudi, da je potrebno razmisliti o številu ur, ki 

naj bo primerljivo s cilji, standardi in kompetencami predmeta ter s predmetniki v razvitih 

evropskih državah. Kot primer navajajo Finsko, kjer je od 5. do 9. razreda predmetu TIT 

namenjeno sedem ur na teden, medtem ko so pri nas trenutno obvezne samo štiri ure 

tedensko [12]. 

 
 

3.1.2 Tehniško izobraževanje v srednji šoli 
 

V srednji šoli so učni predmeti s področja tehnike in tehnologije zastopani v okviru tehniških 

programov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja in na tehniških gimnazijah. V 

predmetnikih splošne gimnazije, ekonomske gimnazije in umetniške gimnazije pa noben 

tehniško-tehnološko zasnovan predmet ni zastopan niti kot zbirni predmet.  

 

Na splošne, ekonomske in umetniške gimnazije, kjer v programih ni vsebin s področij 

različnih tehnologij ter načrtovanja in oblikovanja novih izdelkov, se trenutno vpisuje okoli 

30 % vseh osnovnošolcev. Za pomemben del mladih se torej v okviru formalnega 

izobraževanja tehnološke vsebine zaključijo v 8. razredu osnovne šole, torej pri 14 letih, 

naslednja možnost, ko se ponovno srečajo z njimi, pa se ponudi šele po zaključku srednje 

šole, ko so večinoma stari že 19 let. Ti dijaki v obdobju, ki je najpomembnejše z vidika 

poklicnega usmerjanja in iskanja poklicnih ambicij, nimajo stika z naravoslovno-tehničnimi 

vsebinami.  Za razvoj tehniških znanj in spretnosti zanemarjamo ključno obdobje v razvoju 

mladih, ki so glede na siceršnje splošne sposobnosti nad povprečjem svojih vrstnikov.  

 

Na seji predsedstva Slovenske akademije znanosti in umetnosti o poučevanju tehnike, dne 

27. 2. 2012, so navzoči sprejeli še en sklep, ki se nanaša na poučevanje tehnike v splošnem 

srednješolskem izobraževanju: 

»V splošnih in ekonomskih gimnazijah je potrebno uvesti obvezni predmet in izbirni modul z 

delovnim imenom Tehnika in tehnologija, kjer naj prevladujejo projektne oblike dela na 
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področju razvoja izdelkov/storitev, ki smiselno povezujejo sintetične in analitične vsebine s 

področij strojništva, elektronike, elektrotehnike, gradbeništva, računalništva, gradiv, 

izdelovalnih tehnologij, kemijske tehnologije, marketinga, financ, podjetništva, varovanja 

okolja, ergonomije itd.« [12]. 

 

V zadnjih letih se osnovnošolci vpisujejo v srednje šole predvsem na podlagi uspeha. Na 

njihovo poklicno usmeritev imajo velik vpliv tudi starši. Zaradi slabega družbenega statusa 

tehniških poklicev je po množičnosti vpisa na prvem mestu splošna gimnazija, sledijo ji 

tehniške gimnazije, drugi pa se odločajo za srednje poklicno in strokovno izobraževanje. 

Slednji so večinoma učenci z dobrim in zadostnim učnim uspehom, ki so od odličnjakov 

pogosto tudi manj tehniško nadarjeni, inovativni, motivirani in manj spretni. 
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4 Obvezne izbirne vsebine 
 

Ena od rešitev, kako tehniko vključiti v gimnazije, je bila že predlagana, a ker ne verjamem, 

da bo do posodobitve gimnazijskih programov prišlo dovolj zgodaj, da bi lahko sama 

konkretno prispevala k motivaciji dijakov za študije tehniških smeri, sem si zastavila cilj, ki 

se mi zdi realnejši in lažje dosegljiv.  

 

Obstaja del programa vseh gimnazij – splošnih, ekonomskih, umetnostnih in tehniških, ki je 

dokaj slabo opredeljen in pušča šoli in posledično profesorjem delno proste roke pri izbiri 

vsebin. To so obvezne izbirne vsebine. »Obvezne izbirne vsebine (OIV) so pomemben del 

programa gimnazije. Po številu ur obsegajo toliko, kot denimo skupaj obsegajo gimnazijski 

predmeti sociologija, psihologija in filozofija. So tisti del gimnazijskega programa, ki je 

poudarjeno povezan z doseganjem procesnih ciljev. Izvedba obveznih izbirnih vsebin pa se 

lahko od šole do šole zelo razlikuje, tako po vsebinah kot po načinih izvedbe.«[13]. 

 

Obvezne izbirne vsebine so zaenkrat premalo sistematizirane. OIV bi bilo smiselno »bolj 

sistematizirati in procesni vidik preveriti z vidika ciljev, ki so zastavljeni z OIV. Če proces 

nima jasnih ciljev in rezultatov, lahko postane sam sebi namen. In če ni vgrajenega procesa 

refleksije, do kakšne mere so cilji doseženi, se lahko zavest o potrebnosti doseganja ciljev 

počasi izgubi.«[13]. 

 

Kot sem navedla že v uvodu, se OIV delijo v tri sklope: 

– vsebine, obvezne za vse, 

– vsebine, obvezne glede na tip gimnazije, 

– vsebine po dijakovi prosti izbiri. 

 

Ker so edino področje, kamor lahko vključimo tehniko in tehnologijo, vsebine po dijakovi 

prosti izbiri, se bom v nadaljevanju osredotočila na ta sklop OIV.  
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4.1 Vsebine po dijakovi prosti izbiri 
 

Dijaki  lahko prosto izbirajo: 

a) iz kataloga obveznih izbirnih vsebin, ki ga pripravi Zavod RS za šolstvo, 

b) iz kataloga obveznih izbirnih vsebin posamezne šole, ki ga šola priloži v letni delovni 

načrt. 

 

Šola določi nekatere vsebine iz obeh katalogov kot obvezno ponudbo šole. 

 
Šola je dolžna organizirati oz. ponuditi vsebine, ki so zapisane v tabeli 3. 
 
Tabela 3: Seznam vsebin, ki jih šola mora ponuditi dijakom [8]. 
Vsebina Trajanje 

Logika  najmanj 15 ur 

Medpredmetne vsebine z ekskurzijo, taborom itd. najmanj 15 ur 

Metodologija raziskovalnega dela  najmanj 15 ur 

Obvladovanje tipkovnice  najmanj 15 ur 

Prostovoljno socialno delo  najmanj 15 ur 

Prva pomoč  najmanj 15 ur 

Športni tabori in šole v naravi  najmanj 15 ur 

Učenje za učenje najmanj 15 ur 

Verstva in etika najmanj 15 ur 

Arheologija (velja le za klasično gimnazijo)  najmanj 15 ur 

Teme iz dramsko-gledaliških, glasbenih, likovnih in gibalnih 
področij (le za dramsko-gledališko smer umetniške gimnazije) 

najmanj 15 ur 

 

 

Te vsebine mora šola obvezno ponuditi najmanj v predstavljenem obsegu, izvaja pa jih, če se 

prijavi (po normativih za oblikovanje skupin) dovolj dijakov. Vsebine so obvezne za šolo 

kot organizatorja oz. ponudnika, za dijaka pa ne. Šole lahko same določijo obliko in načine 

izvedbe,  po svoji presoji pa lahko ponudijo vsebine tudi v večjem obsegu [8]. 

 

Vsebine, ki bi bila tehnološko naravnana, žal ne najdemo na zgornjem seznamu. Kaj to 

pomeni za gimnazijce, pa je odvisno predvsem od šole, na katero so vpisani. Če šola poleg 

obvezne ponudbe spodbuja in ponuja tudi alternativo in če so vanjo vključeni tudi 

naravoslovno-tehniško naravnani predmeti, smo lahko zadovoljni. Vprašanje pa je, kolikšno 

je dejansko zanimanje dijakov in njihova udeležba na urah, pri katerih spoznavajo tehniko in 

tehnologijo. Potrebno bi bilo preveriti, kako se ta odprti del gimnazijskega programa 
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konkretno izvaja na posameznih gimnazijah, ter primere dobre prakse prenesti na vse 

gimnazije.  

 

Če dijaki ne izberejo vsebin iz obvezne ponudbe šole, morajo do predpisanega števila ur 

izbirati druge vsebine iz kataloga šole ali kataloga Zavoda RS za šolstvo [8]. 

 

4.1.1 Organizacija obveznih izbirnih vsebin 
 

»Šola je pedagoško in organizacijsko odgovorna za izvedbo obveznih izbirnih vsebin. 

Evidenca o vsebinah in področjih, ki jih je dijak izbral, je v osebnem listu v skladu s 

pravilnikom o šolski dokumentaciji. 

Šola lahko (po lastni presoji in odgovornosti) prizna dijaku opravljene vsebine iz sklopa 

dijakove proste izbire za šolsko leto, tudi če jih ni opravil v organizaciji šole.  

Šola mora obvezne izbirne vsebine praviloma organizirati tako, da lahko dijak v prvih treh 

letnikih vsako leto opravi vsaj tretjino ur vsebin, obveznih za vse.« [8]. 

 

To pomeni, da lahko dve tretjini ur oziroma dobro polovico letno predvidenih ur (za 1., 2. in 

3. letnik to pomeni približno 50 ur, za 4. letnik pa 20 ur) razporedimo med poljubne 

dejavnosti, ki jih dijakom šola dodatno ponudi.  

 

4.1.2 Priporočila izvajalcem 
 

Vsebine naj bodo načrtovane in izvedene odprto, z možnostjo za vključevanje novejših, 

aktualnejših poudarkov in povezovanja z okoljem. Pri tem imata šola in dijak veliko mero 

avtonomije. 

 

Izvajalci so zunajšolski in šolski ponudniki z ustreznimi izkušnjami, znanjem in spretnostmi. 

Ti pogoji so natančneje določeni pri posameznih vsebinah. Večina vsebin je načrtovana tako, 

da jih lahko izvajajo učitelji in drugi strokovnjaki z zelo različno formalno izobrazbo. Izjema 

so le nekatere vsebine, ki so obvezne za dijake na vseh tipih gimnazij (npr. zdravstvena 

vzgoja) ali zaradi strokovne zahtevnosti teh vsebin le na določenem tipu gimnazije (npr. 

tečaj fotografije v likovni smeri umetniške gimnazije). 
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Pri obveznih izbirnih vsebinah praviloma uvajamo metode, oblike in tehnike aktivnega 

(izkušenjskega, projektnega, sodelovalnega, podjetnostnega itd.) učenja, ki se bistveno 

razlikujejo od metod tradicionalnega pouka. Poudarek je na dijakovem ustvarjanju in 

soustvarjanju, sodelovanju in dobrem odnosu med voditeljem in udeleženci [8]. 

 

Z ozirom na zgornja priporočila lahko dijakom ponudim tečaj elektronike, ki bo vseboval 

vsebine, ki so bile izvzete iz programa tehnike in tehnologije v 9. razredu. Tako bodo vsaj 

tisti dijaki, ki v sebi odkrivajo veselje in zanimanje do tehniškega izobraževanja, lahko 

zapolnili vrzeli v osnovnem poznavanju tehničnih spretnosti, spoznali osnove elektronike in 

elektrotehnike ter samostojno izdelali lasten projekt. Bolj podrobno bom tečaj elektronike 

predstavila v naslednjih poglavjih.  

 

4.2 Tečaj elektronike kot obvezna izbirna vsebina 
 

Obvezne izbirne vsebine naj ne bi potekale kot frontalni pouk, zato je zanje potrebno uvajati 

drugačne oblike in metode dela. Dejavnost ne sme biti točno določena z učnim načrtom, 

hkrati pa je potrebno slediti ciljem, ki jih lahko določi izvajalec dejavnosti. Tečaj je 

zasnovan tako, da dijaki s pomočjo samostojnega dela pridejo do pomembnih ugotovitev in 

znanj s področja elektronike.  

 

Za izvedbo tečaja seveda potrebujemo ustrezen material in pripomočke, primeren prostor in 

skupino dijakov. Pomembno je, da razmislimo in si zapišemo cilje, ki jih s to dejavnostjo 

želimo doseči. Rado se zgodi, da izvajanje dejavnosti, ki ni dobro zasnovana, postane samo 

sebi cilj. Na koncu je pomembna tudi evalvacija z dijaki, da ti še enkrat ozavestijo dosežene 

cilje in usvojeno znanje.  

 

Na tečaju elektronike dijaki spoznajo osnove elektronike, poudarek pa je na samostojnem 

delu, sestavljanju sistemov iz osnovnih elementov in prepoznavanju njihovih lastnosti. Delo 

z računalniškimi programi v tečaj ni vključeno.  
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4.2.1 Cilji 
 

Tečaj elektronike kot obvezna izbirna vsebina je namenjen predvsem motivaciji dijakov, da 

bi nadaljevali študij na fakultetah tehniških smeri. Večina dijakov nima stika z elektroniko 

oz. s predmetom tehnika in tehnologija že od osmega razreda osnovne šole naprej. Ker so 

mladostniki med srednješolskim izobraževanjem v obdobju aktivnega iskanja samih sebe, 

svojih interesov in ambicij, med drugim tudi poklicnih usmeritev, je zelo pomembno, da jim 

ponudimo dejavnost, pri kateri bodo lahko odkrili in razvijali svoj talent in nadarjenost na 

tehniškem področju.  

 

Dijaki: 

• spoznajo osnovne elemente elektronike, njihove karakteristike in vlogo v 

posameznem sistemu, 

• samostojno sestavljajo sisteme po narisani shemi, 

• se učijo sistemskega pristopa, ki je pomemben faktor pri uspešnosti na področju 

elektronike, 

• rešujejo problemske naloge in si pridobivajo veščino opazovanja in sklepanja, 

• so kritični pri vrednotenju in analizi rezultatov, 

• predstavljajo lastne zamisli in jih skušajo realizirati [14]. 

 

4.2.2 Material in pripomočki  
 

Ves potreben material za uspešno izveden tečaj se nahaja v zbirki elektronskih elementov 

(glej sliko 4.1), ki jo je pripravil Gorazd Šantej na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Cena 

zbirke je ugodna in se lahko uporabi večkrat, posamezen element se ob okvari lahko 

nadomesti z novim, kar prav tako ne predstavlja velikega stroška. Koliko zbirk elektronskih 

elementov bo potrebno kupiti, pa je odvisno od velikosti skupine dijakov ter od načina dela 

(individualno delo, delo v parih ipd.). Za izvajanje dejavnosti ne potrebujemo računalnikov 

oz. specializirane učilnice, zato se lahko tečaj izvede na skorajda vsaki šoli.  

 

Zbirka dijakom omogoča, da spoznajo prave osnovne elemente elektronike in da povsem 

samostojno sestavljajo poljubna vezja na prototipni ploščici, ki je priložena zbirki.  
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Zbirka vsebuje naslednje elemente: 

• Upori: 33 Ω – 3 kom, 100 Ω – 3 kom, 330 Ω – 3 kom, 1kΩ – 5 kom, 3'3 kΩ – 3 kom, 

5'1 kΩ – 3 kom, 10 kΩ – 3 kom, 33 kΩ – 3 kom, 100 kΩ – 3 kom, 330 kΩ – 3 kom, 1 

MΩ – 3 kom 

• Trimer potenciometri: 1 kΩ – 1 kom, 10 kΩ – 1 kom, 100 kΩ – 1 kom 

• Kondenzatorji:  

o Elektrolitski: 1 µF – 1 kom, 10 µF – 1 kom, 33 µF – 1 kom, 100 µF – 1 kom, 

220 µF – 1 kom, 2200 µF – 1 kom 

o Keramični: 3'3 nF – 1 kom, 100 nF– 4 kom, 1 µF – 1 kom 

o Poliestrski: 10 nF – 1 kom 

• Svetleče diode: rdeča – 4 kom, bela –1 kom 

• Diode: FR107 – 6 kom 

• Zenerjeve diode: 2'9 V – 1 kom, 3'9 V – 1 kom, 5'1 V – 1 kom, 6'8 V – 1 kom 

• Žarnica: 12 V, 5 W – 1 kom 

• Piezo piskač: DB-E268 – 1 kom 

• Tipke: 4 kom 

• Tranzistorja: npnBD135 –1 kom, pnpBD136 – 1 kom 

• Fotoupor: LDR – 1 kom 

• Termistor: NTC – 1 kom 

• Stabilizator napetosti: 7805 – 1 kom 

• Operacijski ojačevalnik: LM358N – 2 kom 

• Timer: NE555 – 1 kom 

• Schmittov sprožilnik: 74HC14 – 1 kom 

• Nein vrata: 74HC00 – 1 kom 

• Neali vrata: 74HC02 – 1 kom 

• In vrata: 74HC08 – 1 kom 

• Ali vrata: 74HC32 – 1 kom. 

• Dvojiški števnik: 74HCT93 – 1 kom 

• Prototipna ploščica (protoboard): mala ZSB110 – 1 kom (slika 4.1 – na sredini) 

• Priključek za 9 V baterijo – 1 kom 

• Lupa za elektronike – 1 kom (slika 4.1 – desno) 

• Vezna žica – 1,5 m 

• Škatlica za elemente – 1 kom [15] 
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Slika 4.1: Zbirka elektronskih elementov v škatlici (levo), prototipna ploščica (na sredini), lupa za elektronike 
(desno). 

 

Potrebni pripomočki so še: 

• Multimeter (slika 4.2 – levo), 

• beli listi papirja, 

• klešče za rezanje in lupljenje žice (slika 4.2 – desno), 

• majhen izvijač, 

• štoparica. 

 

 

Slika 4.2: Multimeter (levo), klešče (desno). 

 
Tečaj naj se izvaja v primerno velikem in svetlem prostoru, kjer naj ima vsak udeleženec 

dovolj veliko delovno površino.  
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Vsak dijak prejme delovno gradivo, kjer so natančna navodila za izvedbo posamezne naloge 

skupaj z delovnimi listi. Gradivo je pripravil Gorazd Šantej in je dostopno tudi na spletu 

[16]. 

 

4.2.3 Vsebina 
 

Tečaj je razdeljen na 8 sklopov oz. vaj, ki se zahtevnostno stopnjujejo: 

1. Vezava stabilizatorja napetosti. 

2. Merjenje električnega toka in zaporedna/vzporedna vezava uporov. 

3. Merjenje električnega toka na fotouporu. 

4. Merjenje električne napetosti in delilnik napetosti. 

5. Opozorilna lučka za zmanjšano osvetljenost prostora. 

6. Opozorilna lučka naj utripa. 

7. Prehodno znižanje osvetljenosti si zapomni vezje. 

8. Opozorilna luč je žarnica [15]. 

 

4.2.4 Oblike in metode dela 
 

Pri tečaju elektronike je pomemben učiteljev izbor učnih oblik in metod dela. Vsekakor ne 

smemo izvajati tečaja v obliki frontalnega pouka, ampak naj dijaki v učnem procesu 

sodelujejo individualno ali v dvojicah. 

 

Cilji individualne oblike dela so osredotočanje dijaka na problem, nalogo, ugotavljanje in 

zapisovanje lastnih idej, postavljanje in oblikovanje vprašanj iz osebnega zornega kota oz. na 

podlagi znanja kot izhodišča za nadaljnje korake. 

 

Pri delu v dvojicah spodbujamo aktivno sodelovanje, predstavitev lastnih izkušenj, 

ozaveščanje že znanih pojmov in razvijanje sposobnosti samostojnega obravnavanja 

informacij in reševanja problemov. 

 

Pri izvajanju tečaja uporabljamo metode laboratorijskega oz. praktičnega dela, saj te 

pospešujejo razvoj znanstvene metode kot oblike reševanja problemov in pri dijakih 
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razvijajo natančnost, sistematičnost, zmožnost opazovanja itd. Primerna je tudi za 

spoznavanje novih pojmov, razvijanje veščin in oblikovanje samostojnih stališč.  

 

Pomembno je, da ob koncu izvedene vaje ne pozabimo na poročanje in razgovor. Dijaki 

predstavijo dobljene rezultate in meritve, ki jih nato z učiteljem preverijo in ovrednotijo. Ob 

vsaki zaključeni vaji morajo dijaki razumeti informacije in pridobljeno novo znanje, ki so ga 

samostojno razvijali. Razumevanje naj se poglablja, pomembno pa je tudi navezovanje oz. 

sklicevanje na druge vsebine ter lastne izkušnje. Pri tem ima zelo pomembno vlogo učitelj, 

ki je bil do sedaj le opazovalec in asistent. Učitelj dopolnjuje informacije in okrepi 

pridobljeno zanje dijakov, tako da tudi sam komentira, povezuje ter povzema njihove izjave. 
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5 Tečaj elektronike na Gimnaziji Želimlje 
 

Gimnazija Želimlje je zasebna gimnazija v Želimljem, ki so jo kot prvo zasebno katoliško 

srednjo šolo v Sloveniji ustanovili slovenski salezijanci leta 1991 [17]. V šolskem letu 

1991/92 je začelo šolanje le 24 dijakov, odkar pa je šola začela razpisovati prosta vpisna 

mesta skupaj z drugimi šolami (1992), je vpis na Gimnazijo Želimlje omejen. V šolskem letu 

1997/98 je bilo na šolo vpisanih že več kot 200 dijakov [18]. V letošnjem šolskem letu je na 

Gimnazijo Želimlje vpisanih 277 dijakov iz vse Slovenije.  

 

Gimnazija Želimlje je splošna gimnazija. Posebnosti njenega predmetnika sta predmeta vera 

in kultura ter latinščina ali španščina kot tretji tuji jezik. Predmetnik je s sklepom 30. 

januarja 2003 potrdil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje. Obvezni maturitetni 

predmeti so matematika, slovenščina in tuji jezik, izbirni maturitetni predmeti pa tuji jezik, 

zgodovina, geografija, fizika, biologija, kemija, filozofija in psihologija [17]. 

 

Vse od leta 2001 pa do danes je uspešnost na maturi 100 %, leta 1999 pa je Andragoški 

center Republike Slovenije želimeljski ustanovi (Zavodu sv. Frančiška Saleškega, v okviru 

katerega deluje Gimnazija Želimlje) podelil priznanje za izjemne strokovne dosežke pri 

bogatitvi znanja drugih [17]. 

 

Poleg rednega pouka imajo dijaki Gimnazije Želimlje veliko obšolskih dejavnosti: strokovne 

ekskurzije po Evropi, tedne komunikacije na Pohorju, pevski zbor, veliko športnih 

dejavnosti, zgodovinski krožek, astronomijo, priprave na tekmovanja, oglede gledaliških 

predstav, potopisna predavanja, odprtja razstav, urejanje šolskega časopisa Še en Preblisk 

itd.  

 

V okviru Zavoda sv. Frančiška Saleškega je bil ob ustanovitvi Gimnazije Želimlje odprt tudi 

dijaški dom – Dom Janeza Boska, ki ga prav tako vsa leta vodijo salezijanci. V njem vsako 

leto stanuje več kot polovica vseh dijakov gimnazije (v letošnjem šolskem letu kar 200, to je 

72 % vseh vpisanih). Tudi v dijaškem domu imajo dijaki pester izbor popoldanskih 

dejavnosti, kot so: pevski zbor, športne aktivnosti, duhovne aktivnosti, tečaj standardnih 

plesov, zumba, ustvarjalne delavnice, prostovoljstvo, filmski večeri itd. 
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5.1 Kam se vpisujejo dijaki Gimnazije Želimlje 
 

Zaradi vsakoletne omejitve vpisa se na Gimnazijo Želimlje vpisujejo večinoma odlični in 

prav dobri osnovnošolci iz vse Slovenije. Njihov uspeh ob koncu posameznega letnika se 

razporedi od odličnega do nezadostnega, čeprav je slednjih zelo malo. Maturo vsako leto 

opravljajo vsi dijaki, ki uspešno zaključijo 4. letnik. Od leta 2001 naprej je uspešnost na 

maturi 100 %. Velik delež dijakov je sprejetih na fakulteto, ki si jo ob vpisu izberejo kot 

svojo prvo željo (po podatkih za leto 2011 je bilo takšnih dijakov 72,9 %, 11,9 % dijakov je 

bilo sprejeto na drugo in 5,1 % na tretjo željo) [18]. 

 

Tabela 4 prikazuje, kam so se vpisovali dijaki, ki so zaključili šolanje od šolskega leta 

2004/05 do 2011/12.  

 

Tabela 4: Vpisani dijaki na fakultete ob zaključku šolanja na Gimnaziji Želimlje od šolskega leta 2004/05 do 
2011/12 [18]. 

Univerza v Ljubljani 

2004/ 
2005 

2005/ 
2006 

2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

Akademija za gledališče, radio, film in 
televizijo 

      1   1   1 

Akademija za likovno umetnost in 
oblikovanje 

  1       1     

Akademija za glasbo        1   1   1 

Biotehniška fakulteta 4 2 4 9 9 1 3 3 

Ekonomska fakulteta 3 2 2 2 2 1 1 3 

Fakulteta za arhitekturo 3   2 1 3 1 3 1 

Fakulteta za družbene vede  4 2 3     6   1 

Fakulteta za elektrotehniko 1 1 3 2 2 1   2 

Fakulteta za farmacijo   1   3 4     3 

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 2 2 3 6 3 1   3 

Fakulteta za grafično oblikovanje         1       

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 3 2     1   1 5 

Fakulteta za matematiko in fiziko 1     4 4   3 4 

Fakulteta za računalništvo in informatiko 4 4 1 3 2 1   4 

Fakulteta za socialno delo 2           3 1 

Fakulteta za strojništvo 1 5 3 5 1 5 4 9 

Fakulteta za šport     1 1 2 1   2 

Fakulteta za upravo     2 1 1     1 

Fakulteta za varnostne vede         1       

Filozofska fakulteta 11 10 13 15 11 14 13 12 

Medicinska fakulteta 6 2 7 1 1 4 7 4 

Naravoslovnotehniška fakulteta 2             1 
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Pedagoška fakulteta 5 13 7 9 4 10 11 7 

Pravna fakulteta 3 3 4 9 3 2 1 6 

Teološka fakulteta 1   1 1       2 

Veterinarska fakulteta     1 1         

Visoka šola za turizem                1 

Zdravstvena fakulteta (Visoka šola za 
zdravstvo) 

      1   1   4 

Univerza v Mariboru 

Fakulteta za turizem               1 

Fakulteta za varnostne vede  1           2   

Pedagoška fakulteta             1   

Medicinska fakulteta       1         

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in 
informatiko 

              1 

Fakulteta za logistiko     1           

Filozofska fakulteta     1           

Univerza na Primorskem 

Pedagoška fakulteta Koper     1     1   1 

Fakulteta za humanistične študije       1 1       

Fakulteta za turistične študije Portorož – 
Turistica 

        2 1   1 

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in  
informacijske tehnologije 

          1   1 

Samostojni visokošolski zavodi 

Visoka šola za dizajn               1 

SKUPAJ: 57 50 60 78 58 55 53 87 

 

 

Podatki o vpisu na fakultete po študijskih področjih po KLASIUS-u pa so po letu vpisa 

prikazani v tabeli 5. 
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Tabela 5: Število dijakov, ki so se v posameznem šolskem letu vpisali na študijska področja po KLASIUS-u. 

 
KLASIUS 

2004
/ 

2005 

2005
/ 

2006 

2006
/ 

2007 

2007
/ 

2008 

2008
/ 

2009 

2009
/ 

2010 

2010
/ 

2011 

2011
/ 

2012 
SKUP
AJ 

1 
Izobraževalne vede in izobraževanje 
učiteljev 5 13 8 9 4 11 12 8 70 

2 Umetnost in humanistika 12 11 15 19 13 17 13 16 116 

3 
Družbene, poslovne, upravne in pravne 
vede 10 7 11 12 6 9 2 11 68 

4 Naravoslovje, matematika in računalništvo 11 6 5 16 15 3 6 13 75 

5 
Tehnika, proizvodne tehnologije in 
gradbeništvo 10 10 11 14 10 8 8 22 93 

6 
Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, 
veterinarstvo 0 0 1 1 0 0 0 0 2 

7 Zdravstvo in sociala 8 3 7 6 5 5 10 12 56 

8 Storitve 1 0 2 1 5 2 2 5 18 

 
SKUPAJ 57 50 60 78 58 55 53 87 498 

 

 

Ker me zanima področje naravoslovja in tehnike, bom pozorna predvsem na to, kolikšen 

delež dijakov se je v posameznem šolskem letu vpisal na fakultete, ki so po KLASIUS-u 

razvrščene v skupini:  

4 – Naravoslovje, matematika in računalništvo: 

• Biotehniška fakulteta, 

• Fakulteta za matematiko in fiziko, 

• Fakulteta za računalništvo in informatiko, 

• Naravoslovnotehniška fakulteta, 

• Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (MB); 

5 – Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo: 

• Fakulteta za arhitekturo, 

• Fakulteta za elektrotehniko, 

• Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 

• Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 

• Fakulteta za strojništvo, 

• Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (MB), 

• Visoka šola za dizajn. 

 

Delež dijakov, ki so se v obdobju med šolskima letoma 2004/05 in 2011/12 vpisali na 

naravoslovno-tehniške študije, je prikazan na sliki 5.1. 



Diplomsko delo, Pedagoška fakulteta, matematika in tehnika, Ljubljana 2013
 

26  

Slika 5.1: Grafikon, ki prikazuje delež dijakov, vpisanih na 

 

Primerjava vpisa na naravoslovno

sliki 5.2.  

 

Slika 5.2: Grafikon, ki prikazuje odstotek dijakov, vpisanih na naravoslovno
vpisom na fakultete, razporejene v skupine zdravstvo in sociala, i

ter ostalo (umetnost in humanistika, d
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elež dijakov, vpisanih na naravoslovno-tehniške študije v
šolskem letu. 

a naravoslovno-tehniški študij in vpisa na ostale fakultete je prikazana na 

dstotek dijakov, vpisanih na naravoslovno-tehniški študij v primerjavi z 
kultete, razporejene v skupine zdravstvo in sociala, izobraževalne vede in izobraževanje u

ter ostalo (umetnost in humanistika, družbene, poslovne, upravne in pravne vede, kmetijstvo, 
ribištvo in veterinarstvo, storitve). 

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Šolsko leto

Naravoslovje, matematika 
in računalništvo

Tehnika, proizvodne 
tehnologije in 
gradbeništvo

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

Šolsko leto

tehniški študij Zdravstvo in sociala

Izobraževane vede in izobraževanje učiteljev Ostalo
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Kot je videti iz slike 5.2, je odstotek dijakov, ki so se vpisali na študij naravoslovno-tehniške 

smeri najmanjši v šolskem letu 2009/10, in sicer 20 %. Največ naravoslovcev, kar 43,1 %, pa 

se je vpisovalo na fakultete v šolskem letu 2008/09.  

 

Poglejmo si, kakšna je slika, če po smereh študija seštejemo vse dijake, ki so zaključili 

šolanje na Gimnaziji Želimlje med šolskima letoma 2004/05 in 2011/12.  

 

 
Slika 5.3: Diagram, ki prikazuje vpis dijakov Gimnazije Želimlje na fakultete po KLASIUS-u od šolskega leta 

2004/05 do 2011/12. 

 
 

Po zbranih podatkih, ki so prikazani na sliki 5.3, se dijaki Gimnaziji Želimlje v največjem 

številu vpisujejo na študijske programe umetnosti in humanistike, sledijo študiji tehnike, 

proizvodne tehnologije in gradbeništva s kar 19 % in naravoslovja, matematike in 

računalništva  s 15 %, 14 % pa si delijo izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev ter 

družbene, poslovne, upravne in pravne vede.  
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Če seštejem odstotek dijakov, vpisanih na študije naravoslovja, matematike in računalništva 

ter odstotek dijakov, ki so se vpisali na študije tehnike, proizvodne tehnologije in 

gradbeništva, vsota znaša kar 34 %, kar je za skoraj 10 % več od slovenskega povprečja v 

letu 2011/12. 

 

5.1.1 Obvezne izbirne vsebine na Gimnaziji Želimlje 
 

Gimnazija Želimlje (kot druge splošne gimnazije) ponuja vsebine, ki so obvezne za vse, 

poleg teh pa lahko dijaki obiskujejo tudi druge dejavnosti, ki jim jih ponuja šola. To so: 

• večdnevne ekskurzije po Evropi, 

• tečaj prve pomoči, 

• tečaj cestnoprometnih predpisov, 

• potopisna predavanja in filmski večeri, 

• priprave in udeležba na tekmovanjih (logika, nemška in angleška bralna značka, 

tekmovanje za Cankarjevo priznanje, tekmovanje v znanju matematike, fizike, 

kemije, biologije, zgodovine, nemškega jezika in astronomije), 

• nemški vikend, 

• angleški vikend, 

• španski vikend, 

• kemijski vikend. 

 

Dijakom se kot opravljene obvezne izbirne vsebine priznajo tudi naslednje dejavnosti: 

• glasbena šola, 

• aktivnosti v pevskem zboru, 

• organizirani športni treningi (nogomet, odbojka, košarka itd.), 

• sodelovanje v društvih in krožkih, 

• prostovoljno delo. 

 

Z zgornjega seznama lahko razberemo, da je pri izbiri OIV velik poudarek na jezikoslovju in 

pripravah na razna tekmovanja ter na dejavnostih, kjer se dijaki lahko zabavajo in se 

sprostijo (ekskurzije, predavanja, filmski večeri itd.). Res je, da so gimnazijci precej 

obremenjeni že z rednimi šolskimi predmeti in kontrolnimi nalogami in si zato pogosto za 

obvezne izbirne vsebine izberejo dejavnosti, ki jim predstavljajo sprostitev, ne pa težko 
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intelektualno delo. Prav zaradi teh razlogov razumem dijake, ki so raje aktivni v bližnjem 

prostovoljnem gasilskem društvu, kot da bi se en mesec pripravljali na tekmovanje iz 

matematike. V obeh primerih pa imajo lahko priznano enako število opravljenih ur OIV. 

Dokler ne bodo OIV bolj sistematizirane in ne bodo jasno postavljene zahteve, katere 

vsebine se lahko priznajo, bomo dijake tudi težje privabili k miselno zahtevnejšim 

dejavnostim.   

 

5.2 Izvedba tečaja elektronike 
 

Izvedbo tečaja elektronike na Gimnaziji Želimlje so mi omogočili izr. prof. dr. Slavko 

Kocijančič in Gorazd Šantej, ki sta mi priskrbela zbirke elektronskih elementov in ustrezno 

gradivo, ravnatelj Gimnazije Želimlje Peter Polc, ravnatelj Doma Janeza Boska Peter 

Končan ter profesor fizike na Gimnaziji Želimlje Peter Šlajpah.   

 

Tečaj je del moje diplomske naloge, njegov glavni namen pa je motivacija dijakov za študij 

naravoslovno-tehničnih smeri. Za izvedbo na Gimnaziji Želimlje sem se odločila, ker sem 

bila tam zaposlena in sem dijake dobro poznala. Bila sem vzgojiteljica v dijaškem domu, 

zato je bil tečaj izvajan v popoldanskem času, lahko so ga obiskovali tako »domovci« kot 

»vozači«.  

 

5.2.1 Načrtovanje tečaja 
 

Za izvajanje tečaja sem si na Pedagoški fakulteti izposodila zbirko elektronskih elementov, 

ki sem jo pobliže spoznala na posodobitvenem seminarju Poučevanje izbirnega predmeta 

elektronika z robotiko 2011. Seminar je potekal 27. 10. 2011 na Pedagoški fakulteti pod 

vodstvom izr. prof. dr. Slavka Kocijančiča in Gorazda Šanteja. Pod njunim okriljem sem si 

lahko izposodila še 8 zbirk in delovno gradivo [15], ki sem ju omenila že v poglavju 4.2. 

Druge pripomočke (multimetre, klešče in štoparice) sem si lahko izposodila v fizikalni 

učilnici, gradivo za dijake pa sem natisnila na gimnaziji. 

 

Dijaki so bili o tečaju obveščeni z letakov, ki so bili obešeni na glavni oglasni deski 

gimnazije in na vratih učilnice za fiziko v prvi polovici meseca novembra 2011. 
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Na uvodnem srečanju je bilo 12 dijakov, med njimi tudi eno dekle. Prijavili so se dijaki z 

različnim predznanjem in izkušnjami s področja elektronike in elektrotehnike. Večinoma so 

bili to dijaki prvih treh letnikov, le eden je bil iz četrtega letnika. Na kratko sem jim 

predstavila vsebino tečaja in potek delavnic, potem pa smo se dogovorili za termine 

nadaljnjih srečanj. Ker so vsi udeleženci stanovali v Domu Janeza Boska, smo morali uro in 

dan prilagoditi tako, da se ni pokrivala z drugimi dejavnostmi, ki so jih dnevno obiskovali 

dijaki.  

 

5.2.2 Izvajanje tečaja 
 

Izvedli smo 6 srečanj oz. delavnic (na 7. srečanju so dijaki izpolnili anketo). Število 

udeležencev se je gibalo med 7 in 10, 2 sta si po uvodnem sestanku premislila. Delo z 

manjšo skupino je bilo lažje, poleg tega so dijaki lahko delali individualno (slika 5.4 – levo), 

saj je bilo zbirk dovolj za vsakega posameznika (le nekajkrat je v skupini delal par ali dva, 

glej sliko 5.4 – desno). 

 

 
Slika 5.4: Samostojno delo (levo), delo v parih (desno). 

 

Delavnica je praviloma trajala dve polni uri, včasih smo končali prej ali pa smo podaljšali 

delo tudi do pol ure. Na vsaki delavnici smo izvedli vajo ali dve, odvisno od njene 

zahtevnosti. Ker sem želela preveriti predznanje in napredek dijakov, so dijaki že na prvi 

delavnici pisali pred-test, na zadnji pa po-test.  
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5.2.2.1 Vsebinski pregled tečaja 
 

Tabela 6 prikazuje, katere vaje smo izvedli na delavnicah, trajanje posamezne delavnice in 

število udeleženih dijakov.  

 

Tabela 6: Vsebinski pregled tečaja elektronike. 

Zap. št. 

delavnice 
IZVEDENE VAJE Trajanje 

Število 

dijakov 

1 

 

Pred-test, pregled zbirk, uvod 

1. Vezava stabilizatorja napetosti 

2. Merjenje električnega toka in 

zaporedna/vzporedna vezava uporov 

2 uri 30 min 
10 

 

2 

 

3. Merjenje električnega toka skozi fotoupor 

4. Merjenje električne napetosti in delilnik 

napetosti 

2 uri 
10 

 

3 

 

5. Opozorilna lučka za zmanjšano osvetljenost 

prostora 

6. Opozorilna lučka naj utripa 

2 uri 30 min 
7 

 

4 7. Prehodno znižanje osvetljenosti si zapomni vezje 1 ura 30 min 8 

5 8. Opozorilna luč je žarnica 1 ura 15 min 9 

6 Sestavi sam, po-test, evalvacija tečaja 1 ura 30 min 10 

7 Anketa 30 min 10 

 
 

5.2.2.2 Pregled zbirk 
 

Pomembno dejanje na začetku tečaja je pregled zbirke elektronskih elementov, ki jo prejme 

vsaj dijak (oz. par). Ker sem želela, da dijaki na že pridobljenih izkušnjah in znanju gradijo 

samostojno s praktičnim delom, sem jim zbirke razdelila brez posebnih navodil in jim pustila 

dovolj časa, da so si lahko natančno ogledali vse njene elemente. Po začetnem brskanju so 

kaj kmalu tiščali glave skupaj in ugotavljali pomen posameznih elementov, njihove lastnosti 
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in ne nazadnje, kako se elemente pravilno veže v sistem. Posebna razprava se je razvila o 

prototipni ploščici.  

 

Med opazovanjem dijakov in poslušanjem njihovih pogovorov sem se odločila, da jim 

razložim nekaj podrobnosti, saj so se mi zdele pomembne za njihovo razumevanje in 

nadaljnje delo: 

• Različno poimenovanje nekaterih pojmov pri fiziki in pri elektrotehniki: upornik (pri 

fiziki) = upor (pri elektroniki), upor = upornost, kapaciteta = kapacitivnost. 

• Prototipne ploščice ni poznal nihče, zato je bila razlaga nujno potrebna: kakšne so 

povezave med luknjicami, kje so povezave prekinjene, kaj pomeni rdeča in kaj modra 

linija (slika 5.5). 

• Upori: razlaga vrste uporov, kaj pomenijo barvne črtice in kako brez merjenja 

določimo upornost upora. Dijakom sem razdelila barvno kodo elektronskih 

elementov. 

• Kondenzatorji: pogovorili smo se o vrstah kondenzatorjev, o enoti za merjenje 

kapacitivnosti, o tem, kaj pomenijo različno dolge nogice in kako se jih veže; kaj 

pomenijo oznake, npr.: 104, pretvarjanje enot. 

• Diode: različno dolge nogice, kako se pravilno vežejo. 

 

 

Slika 5.5: Razlaga dijaku, kako so povezane luknjice na prototipni ploščici.  

 

Ko so si dijaki ogledali zbirke, smo začeli s prvo vajo. 
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5.2.2.3 Struktura posamezne delavnice 
 

Tabela 7 prikazuje strukturo načrtovane in izvedene delavnice. 

 

Tabela 7: Struktura posamezne delavnice. 

  AKTIVNOST OPIS 

1 Uvod oz. ponovitev 

teme prejšnje 

delavnice 

Ponovitev pomembnih znanj, ki so bila usvojena na prejšnjem 

srečanju.  

(Primer: Na 3. delavnici smo ponovili lastnosti delovanja 

fotoupora, ki smo jih spoznali na 2. delavnici in so bile pomembne 

za razumevanje naslednje vaje.) 

2 Razdelitev gradiva 

za naslednjo vajo 

Dijaki ne dobijo vsega gradiva naenkrat, pač pa za vsako 

posamezno vajo sproti, tik preden začnejo z delom. 

3 Samostojno delo 

dijakov 

Dijaki imajo pred sabo navodila in sheme, čeprav nekaterih 

pojmov še ne poznajo, delajo samostojno.  

4 Usmerjanje, 

razlaga, pomoč pri 

delu 

Dijake usmerjam, jim pomagam, če je potrebno, in odgovorim na 

njihova morebitna vprašanja. 

5 Pregled meritev in 

rezultatov 

Ob koncu vaje skupaj pregledamo zapisane meritve in jih med 

sabo primerjamo. Ugotavljamo, zakaj je prišlo do odstopanj. 

6 Poročanje in 

razgovor o 

sestavljenem vezju 

Pogovor o tem, čemu služi vezje, čemu služijo posamezni 

elementi v vezju. Izpostavimo pomembne ugotovitve, dijaki 

primerjajo rezultate med sabo in preverijo svoje zapiske v 

gradivu. 

7 Nova 

vaja/pospravljanje 

Začnemo z novo vajo, če je to v načrtu (ponovimo zgornji 

postopek brez prve točke), sicer pospravimo zbirke in uredimo 

prostor. 
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5.2.3 Težave 
 

Dijaki so imeli na delavnicah večinoma tehnične težave. Nekaj vaje so potrebovali, da so se 

navadili na uporabo prototipne ploščice. Največkrat so se pojavila vprašanja in težave pri: 

• štetju nogic in napajanju integriranih vezij, 

• pravilni vezavi voltmetra in ampermetra v tokokrog, 

• vezavi potenciometra, 

• merjenju napetosti na invertirajočem in neinvertirajočem priključku komparatorja, 

• razumevanju delovanja tranzistorja. 

 

5.3 Evalvacija dosežkov 
 

Tako kot sta za kakovost učnega procesa pomembna načrtovanje in izvajanje tečaja, je za 

uspešnost izvedenega tečaja pomembna tudi evalvacija. Izvedla sem jo na dva načina:  

• s pred- in po-testom; z njima sem želela preveriti učinek tečaja na dijake oz. njihov 

napredek po izpeljanem tečaju, 

• z anketnim vprašalnikom: želela sem pridobiti mnenje dijakov o izvedenem tečaju in 

tako pridobiti povratne informacije o mojem delu ter o možnostih njegove izboljšave. 

 

5.3.1 Rezultati pred- in po-testa 
 

Dijaki so enak test pisali dvakrat, in sicer: 

• prvič na prvi delavnici, pisalo ga je 10 dijakov (slika 5.6), 

• drugič na zadnji delavnici, pisalo ga je prav tako 10 dijakov. 
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Slika 5.6: Dijaki pišejo pred-test. 

 

Na podlagi rezultatov pred-testa sem se seznanila s predznanjem dijakov, po-test pa mi je 

pokazal, koliko so po koncu tečaja napredovali v znanju. Dijaki niso želeli biti imenovani, 

zato sem jih označila s 1. dijak, 2. dijak itd. Rezultati so zbrani v tabeli 8 in prikazani na sliki 

5.7. 

 

Tabela 8: Rezultati pred- in po-testa, podani v točkah in odstotkih. 

 

 

1. NALOGA 2. NALOGA 3. NALOGA 4. NALOGA 5. NALOGA SKUPAJ % 

PRED PO PRED PO PRED PO PRED PO PRED PO PRED PO PRED PO RAZLIKA 

1. dijak 2 2 2 2 3 3 3 3 1 3 11 13 78,6 92,9 14,3 

2. dijak 1 2 2 2 1 2 3 3 0 1 7 10 50 71,4 21,4 

3. dijak 0 2 1 1 3 3 3 3 0 1 7 10 50 71,4 21,4 

4. dijak 1 3 0 2 0 3 3 3 0 1 4 12 28,6 85,7 57,1 

5. dijak 1 3 2 2 3 3 1 3 0 2 7 13 50 92,9 42,9 

6. dijak 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 13 14 92,9 100 7,14 

7. dijak 0 2 2 2 0 3 3 3 0 2 5 12 35,7 85,7 50 

8. dijak 0 2 1 2 0 3 0 2 0 1 1 10 7,14 71,4 64,3 

9. dijak 0 2 0 1 0 2 0 2 0 0 0 7 0 50 50 

10. dijak 1 2 1 1 0 2 2 2 0 1 4 8 28,6 57,1 28,6 

 

 

Rezultati testa pred izvajanjem tečaja kažejo, da je predznanje dijakov na področju 

elektronike zelo različno, saj se odstotki gibljejo med 0 in 93. Pet dijakov od desetih je test 
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rešilo z manj kot 50 %, trije so pisali natanko 50 %, samo dva sta dosegla več kot polovico 

možnih točk. Po predznanju izstopata dva dijaka: dijak pod zaporedno številko 6 je pisal 

pred-test skoraj 93 %, dijak pod številko 9 pa 0 %.  

 

 

Slika 5.7: Graf, ki prikazuje rezultate testa desetih dijakov pred in po izvajanju tečaja elektronike. 

 

Največji napredek je opazen pri dijaku številka 8. Napredek dijakov, merjen po rezultatih 

testa, je prikazan na sliki 5.8. 

 

 

Slika 5.8: Graf prikazuje napredek dijakov po izvedenem tečaju, merjen z rezultati testa. 
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Vsi dijaki so na testu po končanem tečaju dosegli 50 % možnih točk ali več, dijak št. 6 celo 

100 %. Zanj je bil test skoraj prelahek že ob prvem pisanju.  Povprečna ocena pred-testa bi 

bila negativna (42,1 %), povprečen odstotek po-testa pa znaša kar 77,9 %. To pomeni, da je 

povprečen napredek 35,7-odstoten, kar je zelo dober rezultat.  

 

Pri tem moram poudariti tudi to, da sem dijake od prve do zadnje vaje opazovala, kako se 

lotevajo nekaterih postopkov. Rezultati testa niso bili edini pokazatelj napredka v njihovem 

znanju elektronike. Na zadnji delavnici so vsi znali prebrati shemo in po shemi sestaviti 

vezje, pravilno uporabljati prototipno ploščico, šteti nogice integriranih vezij, uporabljati 

multimeter, razložiti delovanje posameznih komponent in vezja. Poleg tega so se urili v 

drobnih motoričnih spretnostih in kritično ocenjevali ustreznost dobljenih meritev.  
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6 Analiza izvedenega tečaja 
 
 

V tem delu bom predstavila rezultate analiziranih anketnih vprašalnikov (priloga 9.1), s 

katerimi sem pridobila povratne informacije udeležencev o izvedbi tečaja, primernosti zbirke 

in vsebine ter o njihovih poklicnih ambicijah.  

 

6.1 Namen in cilj 
 

Namen analize tečaja elektronike je bil ugotoviti, ali je tečaj primeren in zanimiv za dijake 

splošnih gimnazij in ali ima le-ta vpliv na njihovo poklicno usmerjenost. Cilj analize pa je 

bil izboljšati tečaj, ga približati dijakom na še zanimivejši način ter ga poskušati uvesti v še 

druge gimnazije. 

 

6.2 Vzorec anketirancev 
 

V anketo so bili vključeni udeleženci tečaja elektronike na Gimnaziji Želimlje. Vprašalnik je 

izpolnilo vseh 10 dijakov. 

 

6.3 Vprašalnik 
 

Anketni vprašalnik je sestavljen iz izbirnih, odprtih in zaprtih vprašanj. Vsebuje pa tudi 

ocenjevalne lestvice glede na strinjanje oz. nestrinjanje z zapisano trditvijo, kjer pomeni: 

• 1 – sploh se ne strinjam in 

• 5 – popolnoma se strinjam. 

 

6.4 Analiza vprašalnika 
 

Rezultati anketnega vprašalnika so prikazani v tabelah in so na slikah v obliki histogramov. 

Anketo sem razdelila v tri sklope, in sicer: v prvem delu sem dijake spraševala po spolu in 

letniku šolanja ter izbirnih predmetih, ki so jih obiskovali v osnovni šoli, drugi del se 

navezuje na izveden tečaj elektronike, tretji pa na izbiro študija anketirancev.  
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6.4.1 Splošni del 
 
1. Spol 

 

Med desetimi anketiranci je bilo eno dekle in devet fantov.  

 

2. Kateri letnik gimnazije si obiskoval/a v lanskem šolskem letu?  

 

Kateri letnik so obiskovali udeleženci tečaja elektronike, je prikazano v tabeli 9. 

 

Tabela 9: Prikaz števila udeležencev tečaja glede na letnik šolanja. 

Letnik šolanja Število dijakov 

1. letnik 3 

2. letnik 3 

3. letnik 3 

4. letnik 1 

 

Dijaki, ki so se udeležili tečaja elektronike, so bili iz vseh štirih letnikov. Edino dekle je 

obiskovalo 3. letnik gimnazije. 

 

3. Katere izbirne predmete si obiskoval/a v osnovni šoli? Naštej vsaj dva! 

 

Po največkrat omenjenih si izbirni predmeti sledijo tako, kot je prikazano v tabeli 10. 

 

Tabela 10: Izbirni predmeti, ki so jih dijaki obiskovali v osnovni šoli.  

Izbirni predmet Število dijakov 

nemščina 6 

šport za zdravje 5 

obdelava gradiv – les 3 

elektronika z robotiko 2 

multimedija 2 

računalniška omrežja 2 
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poskusi v kemiji 1 

sodobna priprava hrane 1 

rastline in človek 1 

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport deli izbirne predmete v dve skupini: 

družboslovno-humanistične predmete in naravoslovno-tehnične predmete [19]. Zanimivo je, 

da samo eden izmed zgornjih predmetov spada v skupino družboslovno-humanističnih 

(nemščina), kar kaže na to, da je dijake, ki so se udeležili tečaja elektronike, že v osnovni 

šoli bolj zanimalo naravoslovje kot družboslovje.  

 

6.4.2 Tečaj elektronike 
 

V tem sklopu sem želela izvedeti, zakaj so se dijaki tečaja udeležili, ter pridobiti povratne 

informacije o tem, kako je bil tečaj izveden, kakšna se je udeležencem zdela zbirka in 

kakšno gradivo, kakšne so bile po njihovem mnenju pomanjkljivosti in kaj bi bilo potrebno 

dodati.  

 

4. Zakaj si se odločil/a za udeležbo na tečaju? 

 

Zapisane trditve so anketiranci ocenili z ocenjevalno lestvico od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 

(popolnoma se strinjam). Rezultati so prikazani na sliki 6.1. 
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Slika 6.1: Prikaz razlogov za obisk tečaja elektronike.  

 

Glavni razlog za udeležbo dijakov na tečaju je po zgornjih rezultatih sodeč zanimanje za 

elektroniko, želja po novem znanju in po študiju naravoslovja. Predhodne izkušnje in 

dejstvo, da takšnega tečaja na gimnaziji še ni bilo, ni imelo posebnega vpliva na njihovo 

odločitev. 

 

5. Odgovori, v kolikšni meri se strinjaš s trditvijo. 

 

Trditve, ki se navezujejo na zbirko elektronskih elementov, predelano snov in gradivo, ter 

strinjanje anketirancev z njimi so prikazane na sliki 6.2: 
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Slika 6.2: Prikaz ustreznosti zbirke elektronskih elementov, predelane snovi in razlage.  
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Iz zgornjih rezultatov lahko sklepam, da smo vaje reševali s primerno hitrostjo in da se je 

dijakom obseg predelane snovi zdel primeren. Čeprav so snov kar dobro razumeli, bi bilo 

morebiti potrebno dodati nekaj več razlage. Zbirka elektronskih elementov se je zdela 

dijakom zanimiva in primerna, nekateri pa so v njej pogrešali še kakšen dodaten element. 

 

6. V kolikšni meri si bil zadovoljen/na s tečajem? 

 

Kako so dijaki ocenili zapisani trditvi, je prikazano na sliki 6.3. 

 

 

Slika 6.3: Kako so bili dijaki zadovoljni s tečajem. 

 

Nad odzivom dijakov glede vsebine in izvedbe tečaja sem bila zadovoljna in presenečena že 

na samih delavnicah, saj so uživali ob sestavljanju vezij. Tudi rezultati ankete kažejo, da jim 

je bil tečaj vsebinsko zelo všeč, nekaj dijakov si je celo želelo še več srečanj. 

 

7. Kaj ti je bilo na tečaju najbolj všeč? 

 

Dijakom je bilo na tečaju najbolj všeč: 

• ustvarjalnost – ustvarjanje vezij po navdihu, 

• da so se naučili veliko novega, 

• da je bilo dovolj zbirk, da je lahko delal vsak sam, 
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• da so si lahko med seboj pomagali, 

• zanimive naloge, problemi. 

 

8. Kaj si pogrešal/a, kaj bi bilo potrebno dodati? 

 

Kaj so dijaki najbolj pogrešali, je prikazano na sliki 6.4.  

 

 

Slika 6.4: Prikaz aktivnosti, ki so jih dijaki na tečaju pogrešali. 

 

Dijaki imajo največjo željo po spajkanju prototipnih vezij, na tečaju pa so pogrešali tudi 

računalniške simulacije delovanja vezij, izdelavo tiskanih vezij in projekta po lastni izbiri.  

 

9. Bi bilo potrebno kaj spremeniti, izboljšati? Kaj? 

 

Dijaki so podali naslednje predloge: 

• potrebne bi bilo več razlage, kako kaj deluje, 

• dobro bi bilo upočasniti delo, manjkala je razlaga o delovanju posameznih 

elementov, 

• potrebnih bi bilo več srečanj, 

• potrebna bi bila daljša srečanja, 

• na tečaju bi morali pridobiti informacije o cenejših in kvalitetnejših elementih in kje 

bi lahko našli nove projekte ter jih sami izdelali doma, 

• na delavnicah bi morali vezati več uporabnih in zabavnih vezij, 

• nič. 
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10. Meniš, da ti bo pridobljeno znanje elektronike še kdaj prišlo prav? 

 

Rezultati, kako so anketiranci ocenili zapisane trditve, so prikazane na sliki 6.5. 

 

 

Slika 6.5: Prikaz uporabnosti pridobljenega znanja. 

 

Zanimivo je, da se skoraj polovica anketirancev popolnoma strinja s trditvijo, da jim bo 

pridobljeno znanje prav prišlo pri nadaljnem študiju, drugi pa se s tem prav tako v veliki 

meri strinjajo. Tudi pri pouku fizike bodo znanje elektronike lahko uspešno uporabili. Glede 

uporabe znanja v vsakdanjem življenju pa so med ocenami večja razhajanja.  

 

11. Zapiši tri ključne teme, ki si si jih zapomnil/a in/ali naučil/a na tečaju. 

 

Skoraj vsi dijaki so zapisali, da so se naučili, kako prevaja dioda, kako deluje fotoupor in 

kako se prešteje nogice integriranih vezij. Nekajkrat se je pojavil odgovor, da razumejo 

delovanje hišnega alarma in da bi znali sami sestaviti komparator napetosti. Prav vsi 

4

3

2

4

6

2

2

0

4

0

1

2

0

0

0

0 1 2 3 4 5 6 7

Pri nadaljnem študiju.

Pri pouku fizike na gimnaziji.

V vsakdanjem življenju.

1

2

3

4

5



Diplomsko delo, Pedagoška fakulteta, matematika in tehnika, Ljubljana 2013 
 

46  

anketiranci pa so odgovorili, da so se od prve do zadnje delavnice na pamet naučili sestaviti 

stabilizator napetosti. 

 

6.4.3 Poklicne ambicije 
 

V zadnjem sklopu ankete me je zanimalo, katero smer študija bi izbrali udeleženci tečaja in 

kako (če sploh) je tečaj vplival na njihovo odločitev.  

 

12. Katero predmetno področje te bolj zanima? 

 

Anketiranci so izbirali med družboslovjem in naravoslovjem. Vse udeležence tečaja bolj 

zanima naravoslovje. 

 

13.  Že razmišljaš o študiju? 

 

Dva izmed desetih anketirancev sta odgovorila, da o študiju še ne razmišljata. Oba sta bila 

takrat dijaka 1. letnika. Vsi ostali (8) že razmišljajo, na katero fakulteto bi se vpisali.  

 

14. Katera smer študija te bolj zanima? 

 

Rezultat je prikazan na sliki 6.6.  

 

 

Slika 6.6: Prikaz, katera smer študija anketirance bolj zanima. 

 

Vsi anketiranci se bolj zanimajo za študij naravoslovnih smeri. 
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15.  Če razmišljaš o naravoslovju, na katero fakulteto bi se vpisal/a, če bi se zdaj 

odločal/a? 

 

Naravoslovne fakultete, na katere bi se dijaki vpisali, so prikazane na sliki 6.7.  

 

 

Slika 6.7: Prikaz fakultet, na katere bi se dijaki trenutno vpisali. 

 

Edino dekle, ki je bilo na tečaju, bi se vpisalo na Fakulteto za matematiko in fiziko, štirje 

izmed fantov na Fakulteto za strojništvo, dva na Fakulteto za elektrotehniko in po eden na 

ostale fakultete, kot je prikazano na zgornji sliki.  

 

16.  Ali je bil tečaj spodbuda, da razmišljaš o študiju naravoslovno-tehnične smeri? 

 

Rezultati so prikazani na sliki 6.8. 

 

 

Slika 6.8: Prikaz odgovorov na vprašanje, ali je bil tečaj motivacija za študij naravoslovno-tehnične smeri. 
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Tri udeležence je tečaj spodbudil, da razmišljajo o študiju naravoslovno-tehnične smeri, med 

njimi sta bila tudi tista dva dijaka, ki sta na 13. vprašanje odgovorila z ne (še ne razmišljata o 

študiju). Dvema tečaj elektronike ni bil dodatna spodbuda, polovica anketirancev pa se ni 

opredelila in je odgovorila z ne vem. 

 

17.  V kolikšni meri je tečaj elektronike pripomogel k temu, da bi se vpisal/a na študij 

naravoslovno-tehnične smeri? 

 

Kakšen vpliv je imel tečaj elektronike na udeležence tečaja, da bi se vpisali na naravoslovno-

tehnične fakultete, je prikazano na sliki 6.9. 1 pomeni nima nobenega vpliva, 5 pa ima velik 

vpliv. 

 

 

Slika 6.9: Prikaz vpliva tečaja elektronike na poklicno usmerjenost anketirancev. 

 

Rezultate bi lahko primerjala s prejšnjimi. Večina ni ne na eni ne na drugi strani, trem je bil 

tečaj spodbuda, na tri pa ni imel posebnega vpliva. 

 

18.  Bi priporočal/a prijateljem, ki se ne morejo odločiti o smeri študija, da se udeležijo 

podobnega tečaja? 

 

Devet od desetih vprašanih bi podoben tečaj priporočilo prijateljem, ki se ne morejo odločiti 

o smeri študija. 
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7 Zaključek 
 

Pred kratkim je minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport dr. Žiga Turk napovedal, 

da bodo za prihodnje šolsko leto 2013/2014 na splošnih gimnazijah razpisali okrog 400 

vpisnih mest manj kot doslej. Na ministrstvu pojasnjujejo, da je osnovni namen 

reorganizacije mreže srednjih šol v državi spodbuditi vpis na poklicne šole. Kljub manjšim 

generacijam osnovnošolcev je vpis na splošne gimnazije v zadnjih letih namreč ostal 

nespremenjen, zato pa je bil vpis v programe srednjega strokovnega in poklicnega 

izobraževanja precej manjši [20].  Z ministrovim predlogom se ne strinjajo niti na Sindikatu 

vzgoje in izobraževanja niti predsednik skupnosti slovenskih gimnazij Janez Pastar. Po 

njihovem mnenju se otroci zaradi tega »administrativnega ukrepa« ne bodo »v večjem številu 

odločali za vpisovanje v programe, po zaključku katerih ne morejo pričakovati zaposlitve 

oziroma bi svoje delo opravljali za minimalno plačo.« [20]. 

 

Če želimo pridobiti sposobne in vrhunsko izobražene strokovnjake za področja, ki jih 

gospodarstvo potrebuje in ki jih v današnjem času že močno primanjkuje, bi bilo potrebno 

poseči prav tja, kamor se vpisuje največ osnovnošolcev z boljšim učnim uspehom, to so 

splošne gimnazije. Gimnazijci so ustvarjalni in ambiciozni, če to v njih odkrijemo in 

spodbujamo, vendar prav tisti, ki v sebi prepoznajo občutek in talent za področje 

naravoslovja in tehnike, na splošnih gimnazijah v okviru obveznega programa žal nimajo 

nobene možnosti, da bi te talente razvijali. V diplomski nalogi sem načrtovala, izvedla in 

analizirala eno od možnosti, in sicer kako vključiti vsebine s področja elektronike v splošne 

gimnazije.  

 

Tečaj elektronike kot obvezna izbirna vsebina, ki je potekal v obliki delavnic, je bil med 

dijaki zelo dobro sprejet, saj so si po zaključku tečaja želeli nadgraditi pridobljeno znanje z 

dodatnimi delavnicami, kjer bi spajkali, izdelovali računalniške simulacije in razvijali lastne 

projekte. Nekateri udeleženci tečaja so se z elektroniko srečali prvič, kar se mi zdi 

zaskrbljujoče ob dejstvu, da imamo že sedaj na trgu dela primanjkljaj inženirjev strojništva, 

elektrotehnike in elektronike. Veliko osnovnošolcev ob vpisu na gimnazijo pravi, da imajo 

zdaj še štiri leta časa, da se odločijo za smer študija. Zato je pomembno, da jim damo 

možnost, da v času srednjega šolanja odkrivajo svoje talente in jih izoblikujejo ter tako 

spodbujamo vpis na fakultete naravoslovno-tehničnih smeri. 
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Seveda tečaj elektronike, kakršnega sem izvedla, ni edini možni prispevek k motivaciji 

dijakov za študij tehničnih smeri. Zajamemo lahko katero koli področje in dijake 

izobražujemo na različne načine. Obvezne izbirne vsebine nam dopuščajo veliko mero 

avtonomije pri izbiri vsebin in izvajanju le-teh. Na Gimnaziji Želimlje imajo že večletno 

prakso izvajanja jezikovnih vikendov, kot so t. i. nemški vikend, španski, angleški vikend, 

tudi kemijski vikend. Na podoben način bi lahko izpeljali tudi vikend elektronike, ki bi bil 

lahko vsebinsko enak tečaju, le dodati bi bilo potrebno še kakšno aktivnost, vključiti 

vsebinsko ustrezno predavanje strokovnjakov, povabiti študente fakultet s področij 

naravoslovja in tehnike, predstaviti uspešna podjetja in zaposlitvene možnosti itd. Seveda je 

dobro, če ima šola možnost, da udeleženci takšnega vikenda medtem bivajo v bližnjem 

dijaškem domu. Tako se bolj povežejo med sabo, imajo več časa in priložnost, da se tudi 

neformalno izobražujejo in iščejo skupne interese. 

  

Izveden tečaj se je izkazal za zelo uspešnega, čeprav sama vidim še nekaj pomanjkljivosti. 

Dijaki so v anketi izpostavili, da bi potrebovali več razlage. Tečaj sem načrtovala tako, da je 

bil poudarek na samostojnem delu in izkustvenem učenju, s čim manj oz. nič frontalnega 

pouka. Opazila sem, da so dijaki včasih preveč ležerni in pričakujejo od profesorja, da jim bo 

vse razložil. Pogosto se je zgodilo, da niso prebrali niti navodil, ki so jih imeli pred sabo. 

Namesto razlage bi naslednjič, če bi imela to možnost, tečaj izvajala v računalniški učilnici, 

kjer bi imeli dijaki dostop do svetovnega spleta in bi lahko sami poiskali potrebne 

informacije. S tem bi še bolj spodbujala samostojno delo in iznajdljivost, kar današnji 

mladini velikokrat primanjkuje. Dijaki bi lahko že na samih delavnicah poiskali ideje za 

projekte, ki bi jih samostojno izdelali, kot izvajalka tečaja pa bi jim lahko seveda nakazala, 

katere spletne strani naj uporabljajo. Prednost računalniške učilnice je tudi možnost uporabe 

programske opreme za področje elektronike, kar bi bila lahko iztočnica za načrtovanje 

nadaljevalnega tečaja.  

 

Eno ključnih vprašanj, ki se mi poraja ob zaključku diplomske naloge pa je, kako uspešen 

poskus prenesti v širši krog splošnih gimnazij. Obvezne izbirne vsebine se na gimnazijah 

utečeno izvajajo, žalostno pa je to, da v sklopu 33. člena o gimnazijah, ki opredeljuje OIV, 

med obveznimi vsebinami, ki jih šola mora ponuditi dijakom (le-te določi Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost, kulturo in šport [8]), ni niti ene vsebine s področja tehnike in 

tehnologije. Težko bo poseči v predmetnik splošnih gimnazij z vključitvijo predmeta tehnika 

in tehnologija, čeprav je bil predlog že jasno izražen na posvetu Slovenske Akademije 
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znanosti in umetnosti o poučevanju tehnike. Ena izmed rešitev, kako vključiti vsebine s 

področja tehnologije v splošne gimnazije in po mojem mnenju najbolj realno izvedljiva, je 

vključitev v sklopu OIV kot vsebine, obvezne za vse. Ker le-te predpiše MIZKŠ, bo pot od 

predloga do njegove uveljavitve najbrž še dolga. 

 

Za začetek bi bilo dobro, če bi splošnim gimnazijam predstavili idejo in izvedli seminar, na 

katerem bi potencialne izvajalce seznanili z zbirko in delovnim gradivom. To bi bili po 

ustrezni izobrazbi in usposobljenosti sodeč najbrž profesorji fizike. Ker pa ni nujno, da OIV 

izvajajo notranji sodelavci, bi lahko nekdo, ki je strokovno usposobljen kot zunanji izvajalec, 

tečaj elektronike izvajal na splošnih gimnazijah v širšem obsegu. Tukaj bi bila potrebna 

dobra promocija tečaja, kar po mojem mnenju ne bi bilo težko. Med drugim sem prepričana, 

da bi na se na vsaki slovenski splošni gimnaziji našla vsaj ena skupina dijakov, ki jih 

elektronika zanima, in bi jim s tem mogoče odprli nov svet, ki bi ga želeli raziskovati še v 

času študija. 
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9 Priloge 
 

9.1 Priloga 1: Anketa za udeležence tečaja elektronike 
 
 
 

ANKETA za udeležence tečaja elektronike 
 
 
V lanskem šolskem letu si obiskoval/a tečaj elektronike. Prosim, da odgovoriš na spodnja 
vprašanja:  
 
 

1. Spol       M Ž 
 

2. Kateri letnik gimnazije si obiskoval/a lani? 1. 2. 3. 4. 
 

3. Katere izbirne predmete si obiskoval/a v osnovni šoli? Napiši vsaj dva. 

 
 

 
4. Zakaj si se odločil/a za udeležbo na tečaju? 

Naredi križec pod številko, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam in 5 popolnoma se strinjam. 

 1 2 3 4 5 

Ker me elektronika zanima.      

Ker bi se rad nekaj novega naučil.      

Ker imam na tem področju že nekaj izkušenj.      

Ker takega tečaja na GŽ še ni bilo.      

Ker razmišljam o študiju naravoslovne smeri.      

Drugo:      

 
5. Odgovori, v kolikšni meri se strinjaš s trditvijo. 

Naredi križec pod številko, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam in 5 popolnoma se strinjam. 

 1 2 3 4 5 

Vaje smo reševali s primerno hitrostjo.      

Zbirka elektronskih elementov je primerna.      

Zbirka je zanimiva.      

V zbirki sem pogrešal še kakšen element.      

Obseg predelane snovi je bil primeren.      

Snov sem razumel.      

Potrebne bi bilo več razlage.      

Delovno gradivo bom še kdaj uporabil.      

Drugo:      
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6. V kolikšni meri si bil zadovoljen/na s tečajem? 
Naredi križec pod številko, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam in 5 popolnoma se strinjam. 

 1 2 3 4 5 

Vsebinsko mi je bil tečaj všeč.      

Lahko bi imeli več srečanj.      

 
 

7. Kaj ti je bilo na tečaju najbolj všeč? 

 
 
 
 
 

 
8. Kaj si pogrešal/a, kaj bi bilo potrebno dodati? 

a. Več samostojnega dela. 
b. Spajkanje prototipnih vezij. 
c. Računalniške simulacije delovanja vezij. 
d. Izdelava tiskanih vezij. 
e. Izdelava projekta po lastni izbiri. 
f. Drugo: __________________________________________ 

 
9. Bi bilo potrebno kaj spremeniti, izboljšati? Kaj? 

 
 
 
 
 

 
10. Meniš, da ti bo pridobljeno znanje elektronike še kdaj prišlo prav? 

Naredi križec pod številko, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam in 5 popolnoma se strinjam. 

 1 2 3 4 5 

Na študiju po zaključku gimnazije.                                         

Pri pouku fizike na gimnaziji.      

V vsakdanjem življenju.      

Drugo:      

 
11. Zapiši tri (3) ključne teme, ki si si jih zapomnil/naučil na tečaju! 

 
 
 
 

 
12.  Katero predmetno področje te bolj zanima? 

a. Naravoslovje. 
b. Družboslovje. 
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13. Že razmišljaš o študiju? 
a. Da. 
b. Ne. 

 
14. Katera smer študija te bolj zanima? 

a. Družboslovna smer. 
b. Naravoslovna smer. 
c. Umetniške fakultete. 

 
15. Če razmišljaš o naravoslovju, na katero fakulteto bi se vpisal/a, če bi se zdaj 

odločal/a? (obkroži črko pred ustrezno fakulteto) 
a. Fakulteta za elektrotehniko 
b. Fakulteta za strojništvo 
c. Fakulteta za računalništvo in informatiko 
d. Fakulteta za matematiko in fiziko 
e. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 
f. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 
g. Fakulteta za farmacijo 
h. Fakulteta za arhitekturo 
i. Biotehniška fakulteta 
j. Medicinska fakulteta 
k. Naravoslovnotehniška fakulteta 
l. Veterinarska fakulteta 
m. Pedagoška fakulteta, naravoslovno-tehnični predmeti 
n. Drugo: ________________ 

 
 

16. Je bil tečaj spodbuda, da razmišljaš o študiju naravoslovno-tehnične smeri? 
a. Da. 
b. Ne. 
c. Ne vem. 

 
Naredi križec pod številko, kjer 1 pomeni sploh nima vpliva in 5 ima velik vpliv. 

 1 2 3 4 5 

17. V kolikšni meri je tečaj elektronike 
pripomogel k temu, da bi se vpisal na 
študij naravoslovno-tehnične smeri? 

     

 
 

18. Bi priporočal/a prijateljem, ki se ne morejo odločiti o smeri študija, da se udeležijo 
podobnega tečaja? 

a. Da. 
b. Ne. 

 


