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POVZETEK

Diplomsko delo je namenjeno učiteljem elektrotehnike, tehnike in tehnologije, fizike,
amaterskim ljubiteljem elektrotehnike in tudi tistim, ki si prizadevajo narediti spremembe v
učnem načrtu izbirnega predmeta elektrotehnika. Učni načrt izbirnega predmeta elektrotehnike
učiteljem predstavlja načrt dela med poukom, vodenje dela, zato je pomemben dejavnik za
izvedbo in poučevanje tem, ki so zapisane v njem in se ga učitelji morajo držati.
V drugem delu diplomskega dela je najprej predstavljena vključitev izbirnega predmeta
elektrotehnika v devetletni osnovnošolski program, nato pa je predstavljen učni načrt tega
predmeta, torej njegova opredelitev, splošni in operativni cilji, specialnodidaktična priporočila,
ocenjevanje znanja, standardi znanja in priloge.
V tretjem delu je predstavljen anketni spletni vprašalnik, ki je namenjen učiteljem izbirnega
predmeta elektrotehnika v osnovni šoli. Z njim smo želeli izvedeti, kako učitelji izvajajo
vsebine iz Elektrotehnike, kako se poslužujejo projektnega dela pri pouku, katera učna gradiva
uporabljajo, kaj menijo glede učnega načrta in sklopov, ki so podani v njem, hoteli pa smo
podati tudi nekaj predlogov za spremembe učnega načrta. S pomočjo odgovorov smo naredili
analizo anketnega spletnega vprašalnika, podanih pa je tudi nekaj predlogov za posodobitev
učnega načrta. Poleg tega so zapisane tudi glavne ugotovitve analize anketnega spletnega
vprašalnika. Predlog o tem, kako bi te teme povezali z ostalimi področji oziroma kje bi naredili
medpredmetne povezave, pa zasledimo na koncu poglavja.
V zaključku diplomskega dela so zapisane ugotovitve anketnega vprašalnika. Učitelji si želijo
manj vsebin in več projektnega dela. Nekatere vsebine bi zamenjali z novimi tehnologijami in
z namenom ohranjanja narave dodali ukrepe za varčevanje z električno energijo ter več časa
namenili temi sončne elektrarne.

KLJUČNE BESEDE: elektrotehnika, izbirni predmet, učni načrt, vsebinski sklopi, anketni
vprašalnik, integriran pouk.
V

EVALUATION AND SUGGESTIONS FOR OPTIONAL ELECTRICAL
ENGINEERING CLASSES CURRICULUM CHANGES IN ELEMENTARY SCHOOL

The aim of the thesis is to make a survey about teaching of elective subject in the 8th or 9th grade
named electrical engineering. The findings could be helpful to teachers of electrical
engineering, engineering and technology, physics, as well as for amateur electrical engineering
enthusiasts. It is also aimed at those who seek to make changes in the optional electrical
engineering course curriculum which represents a plan of work for teachers of this course. It is
therefore an important factor in the implementation and teaching of topics which are written in
it and which the teachers must follow.
In the second part of the thesis an inclusion of the optional electrical engineering course in the
nine-year elementary school program is presented, after that (and then) the curriculum of this
course is presented as well. This contains the definition of the course, the overall goals of the
course, the operational goals of the course, special didactic recommendations, and assessment
of knowledge, knowledge standards and attachments.
The third section presents an online questionnaire survey, which is designed for teachers of the
optional electrical engineering course in elementary schools. With it, we wanted to find out
how teachers implement electrical engineering content, how they make use of project work in
the classroom, what teaching materials they are using, what they think about the curriculum and
sets which are given in it. We wanted to give some suggestions for curriculum changes as well.
With help of the online questionnaire survey responses an analysis was made and also some
suggestions to update the curriculum were given. How would this topic link with other areas,
or where to do cross-course connections is stated at the end of the chapter. Conclusion of the
thesis consists of online questionnaire survey findings. Teachers want less content and more
project work. Some of the content would be replaced by new technologies, actions to save
electricity energy for nature conservation purpose would be added and more time could be
devoted to solar power plants.
KEYE WORDS: electronics, optional electrical engineering course, curriculum, subject sets,
questionnaire survey, integrated class.
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1 UVOD
Elektrotehnika je področje tehnike, s katero se srečujemo na vsakem koraku. Le težko si
predstavljamo življenje brez električne energije. Potrebujemo jo za osvetljevanje prostorov,
ustvarjanje toplote v domovih ter za delovanje mnogih naprav v stanovanjih in strojev v
tovarnah. Električno energijo potrebujejo trgovine, poslovni prostori, tekoče stopnice, dvigala,
računalniki in še bi lahko naštevali [1]. Torej električna energija poganja skoraj vse, kar nas
obdaja.
Izbirni predmet elektrotehnika v osnovni šoli lahko učenci izberejo v 8. ali 9. razredu, vendar
se le-ta se ne izvaja v vseh osnovnih šolah po Sloveniji. Za izvajanje tega izbirnega predmeta
se odločijo poljubno le tisti učitelji, ki jim je to v interesu, oziroma imajo pogoje za izvedbo.
Cilj tega predmeta je kar najbolje predstaviti proizvodnjo, prenos in porabo električne energije.
Učenci se z električno energijo tukaj prvič pobližje srečajo; odkrivajo nove pojme, praktično
delo kombinirajo z računalniškim programom za simulacijo preprostih električnih vezij,
preizkušajo, berejo sheme, sestavljajo modele, torej večina znanja temelji na praktičnem
eksperimentalnem delu in izdelavi uporabnih izdelkov [2].
Z diplomsko nalogo želimo doseči, da bi se na podlagi evalvacije učnega načrta za izbirni
predmet elektrotehnika zbrali nekateri predlogi za spremembe nekaterih vsebin oziroma
predlogi za spremembe učnega načrta za izbirni predmet elektrotehnika.

1.1 OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA
Na področju elektrotehnike lahko opazimo veliko sprememb, ki so se uveljavile tekom našega
življenja. Vse več je različnih potreb, ki težijo k temu, da se uveljavljajo nove tehnologije, torej
da se nadgrajujejo obstoječe. Področje elektronike hitro napreduje, vsakodnevno se rojevajo
izboljšave, na področju varnosti, izkoristkov in drugem, tako da moramo otroke spodbuditi k
zanimanju in nadaljnjemu izobraževanju v tej smeri [2]. Ker pa se na področju elektrotehnike
pojavlja več izboljšav, se je v učnem načrtu izbirnega predmeta elektrotehnika v osnovni šoli
pokazala potreba po spremembah.
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V osnovnih šolah, ki se odločijo izvajati ta izbirni predmet, že vrsto let uporabljajo učni načrt
Elektrotehnika, ki je bil zapisan v prvotni obliki. Torej spremembe oziroma predlogi za
spremembe tega učnega načrta še niso bili podani, so pa za poučevanja tega izbirnega predmeta
zelo potrebne. Izvedena ni bila tudi nobena evalvacija glede samega učnega načrta
Elektrotehnika v osnovni šoli. Zanimalo nas je, kako učitelji elektrotehnike v osnovni šoli
poučujejo ta predmet, na katerih vsebinah je več poudarka in na katerih manj, ali obravnavajo
vse sklope, kateri sklopi, ki so zapisani v učnem načrtu, se jim zdijo manj ali bolj pomembni in
kaj bi lahko v učni načrt elektrotehnike še dodali. V anketnem spletnem vprašalniku je podanih
nekaj predlogov, ki bi jih lahko vključili v učni načrt, nekaj pa so jih podali učitelji – le tako
lahko dobimo kakovostne podatke o poučevanju in predlogih za spremembe učnega načrta
elektrotehnika.
Diplomsko delo torej poskuša pridobiti evalvacijo učnega načrta izbirnega predmeta
elektrotehnika v osnovni šoli in pri tem pridobiti nekaj predlogov za spremembe učnega načrta.

1.2 NAMENI IN CILJI NALOGE
Namen diplomskega dela je evalvirati učni načrt izbirnega predmeta elektrotehnika v osnovnih
šolah in pridobiti nekaj predlogov za spremembe učnega načrta. V ta namen je bil izveden
anketni spletni vprašalnik o učnem načrtu elektrotehnika, s katerim smo učitelje osnovnih šol,
ki so v zadnjih dveh šolskih letih (2011/12 in 2012/13) poučevali ta predmet, spraševali o
poučevanju, izvajanju in o predlogih za spremembe učnega načrta elektrotehnika.
Cilji (C) diplomskega dela:
C1: Pridobiti evalvacijo učnega načrta za izbirni predmet elektrotehnika v osnovni šoli.
C2: Iz rezultatov evalvacije izpeljati nekaj predlogov za spremembe učnega načrta za izbirni
predmet elektrotehnika v osnovni šoli.
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1.3 PREDVIDENE METODE RAZISKOVANJA
V raziskavi bom uporabila metodo anketnega vprašalnika, zbiranja literature in virov,
primerjalno metodo in statistično obdelavo podatkov s programom za delo s preglednicami. V
anketnem vprašalniku se pojavi kombinacija vprašanj odprtega, zaprtega in pol odprtega tipa.
Osnovna množica je hipotetična, vanjo sodijo vsi učitelji elektrotehnike, ki so podobni enotam
iz vzorca.

1.4 PREGLED VSEBIN OSTALIH POGLAVIJ
V drugem delu diplomskega dela je predstavljena vključitev izbirnega predmeta elektrotehnika
v devetletni osnovnošolski program. Nato je predstavljen učni načrt tega predmeta, torej
njegova opredelitev, splošni in operativni cilji predmeta, specialnodidaktična priporočila,
ocenjevanje znanja, standardi znanja in priloge. V tretjem poglavju je predstavljen anketni
vprašalnik, ki je namenjen učiteljem izbirnega predmeta elektrotehnika v osnovni šoli. S
pomočjo odgovorov je v istem poglavju diplomskega dela narejena analiza anketnega spletnega
vprašalnika, zapisane glavne ugotovitve analize anketnega vprašalnika, podanih pa je tudi nekaj
predlogov za posodobitev učnega načrta. Te vsebine smo povezali z ostalimi predmeti, torej kje
bi lahko izvedli integriran pouk tehniških vsebin. V četrtem poglavju sta podani diskusija in
analiza ciljev.
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2. PREGLED UČNEGA NAČRTA IZBIRNEGA
PREDMETA ELEKTROTEHNIKA V OSNOVNI
ŠOLI
Izbirni predmeti v osnovnih šolah predstavljajo način, kako lahko prilagodimo šolo
individualnim razlikam in interesom učencev. Učencem tako omogoča usvajanje novih znanj,
širijo in poglabljajo spekter znanja na določeni tematiki. Tako lahko vsak učenec izrazi svoje
potenciale, se še dodatno izobražuje, nadgrajuje znanje ter tako razvija tako imenovane močne
strani lastnih interesov in sposobnosti. Izbirnih predmetih, ki jih učenci lahko izberejo sami,
predstavljajo priložnost, da se učenci in učenke lahko izkažejo.
Tudi elektrotehnika predstavlja izbirni predmet v devetletni osnovni šoli [2]. Zakaj je bil sprejet
in kdaj ga lahko učenci izberejo, pa je utemeljeno v naslednjem podpoglavju.

2.1. VKLJUČITEV PREDMETA ELEKTROTEHNIKA V DEVETLETNI
OSNOVNOŠOLSKI PROGRAM
V Zakonu o osnovi šoli (uradno prečiščeno besedilo ZOsn-UPB3) je v prvem odstavku
Temeljne določbe v 17. členu, ki govori o izbirnih predmetih je zapisano:
Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8., in 9. razreda izvajati pouk iz
izbirnih predmetov družboslovno-humanističnega in naravoslovno-tehničnega sklopa. Učenec
med izbirnimi predmeti izbere tri predmete, od tega največ dva predmeta iz posameznega
sklopa. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pa lahko učenec v 7., 8., in 9. razredu izbere
le dva izbirna predmeta, od tega enega iz družboslovno-humanističnega in enega iz
naravoslovno-tehničnega sklopa. [3]
Šola ponudi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega in najmanj
treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. Izbirni predmeti naravoslovno-tehničnega sklopa so:
astronomija, čebelarstvo, ekologija, elektronika, elektrotehnika, genetika, kemija v življenju,
kmetijstvo, logika, matematične delavnice, obdelava gradiv, poskusi v kemiji, projekti iz fizike,
računalništvo, rastline in človek, raziskovanje v biologiji, risanje v geometriji in tehniki,
priprava hrane, robotika, šport, šah. Učenec izbere tri ure pouka izbirnih predmetov tedensko,
lahko pa tudi štiri ure, če s tem soglašajo njegovi starši [4].
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2.2 UČNI NAČRT ELEKTROTEHNIKE
Učni načrt izbirnega predmeta elektrotehnika je bil sprejet na 26. seji Področne kurikularne
komisije za osnovno šolo dne 18. 3. 1999. Delovna skupina, ki je napisala učni načrt, so bili:
dr. Slavko Kocijančič, Vladimir Turk, Jelka Frelih in Franko Florjančič [2].
Sprememba, ki je sledila napisanemu učnemu načrtu elektrotehnike je bila sprejeta 25. 3. 2009,
ko je v učnem načrtu, sprejetem na 26. seji Področne kurikularne komisije za osnovno šolo in
objavljenega na spletni strani MŠŠ, v nadaljevanju učni načrt Elektrotehnika bilo potrebno
narediti spremembe na dveh straneh [5]. Prva sprememba v učnem načrtu je bila: Sprejeto na
26. seji Področne kurikularne komisije za osnovno šolo dne 18. 3. 1999 Popravek sprejet na
120. seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, dne 19. 3. 2009. Druga sprememba v
učnem načrtu pa je bila na 5. strani učnega načrta Elektrotehnika, kjer je bilo potrebno
spremeniti besedilo: Učenci in učenke lahko izberejo predmet v 9. razredu. v besedilo: Učenci
in učenke lahko izberejo predmet v 8. ali v 9. razredu [5]. Do danes večjih popravkov ni bilo.
Izbirni predmet elektrotehnika učenci in učenke lahko v osnovni šoli izberejo v 8. ali 9. razredu
[5]. To je predmet, pri katerem so v ospredju proizvodnja, prenos in poraba električne energije.
V energetiki zavzema elektrika najpomembnejše

mesto, saj učinki električnega toka

omogočajo ogrevanje, razsvetljavo, pogon električnih motorjev. Pomembno je tudi, da
električne naprave pri porabniku ne onesnažujejo okolja. Največji negativni vplivi na okolje so
predvsem pri virih električne energije. Pri predmetu elektrotehnika učenci pridobivajo temeljna
spoznanja o proizvodnji, prenosu in porabi električne energije. Spoznajo možnosti pridobivanja
električne energije s klasičnimi in alternativnimi viri in jih preskusijo z modeli. Pri spoznavanju
porabnikov gradijo delujoče modele oziroma uporabne predmete. Pridobljeno znanje povežejo
z drugimi naravno-tehničnimi vsebinami (naravoslovje in tehnika, tehnika in tehnologija,
fizika, kemija, biologija, gospodinjstvo, varstvo okolja) [2].
Učni načrt Elektrotehnika vsebuje šest poglavij: opredelitev predmeta, splošni cilji predmeta,
operativni cilji predmeta, specialnodidaktična priporočila (ocenjevanje znanja), standardi
znanja (minimalni standardi znanja, temeljni standardi znanja in zahtevnejša znanja) ter priloga.
Pri prvem poglavju je pri opredelitvi predmeta povzeto, s čim se bo učenec tekom predmeta
seznanil, katera temeljna spoznanja bo pridobil, kakšen je način dela, kako je organiziran pouk
in s katerimi predmeti je elektrotehnika vsebinsko najbolj povezana. Zapisano je tudi, v katerem
razredu lahko učenci in učenke izberejo predmet.
5

Pri drugem poglavju učnega načrta, splošnih ciljih predmeta, so zapisani vsi cilji, ki naj bi jih
učenec usvojil, npr. spoznavanje temeljnih pojmov, branje in risanje shem električnih vezij,
eksperimentalno delo, delo v skupini, analiziranje, samostojno delo, seznanijo pa se tudi s
poklici s področja elektrotehnike.
Operativni cilji, ki so zapisani pod tretjim poglavjem učnega načrta, so glavni del poučevanja
predmeta, na katere se opira učitelj, saj so poleg operativnih ciljev, ki jih mora učitelj tekom
poučevanja doseči, zapisane tudi dejavnosti, vsebine, priporočila in medpredmetne povezave.
Pri operativnih ciljih predmeta so zapisani vsi cilji, ki jih morajo učenci tekom pouka
elektrotehnike doseči. Poleg operativnih ciljev so zapisane dejavnosti, ki jih učenci izvedejo pri
pouku, da bi lažje osvojili operativne cilje. Dejavnosti učenci pod učiteljevim nadzorom
izvedejo samostojno, v dvojici ali v večjih skupinah. Učitelj mora pred vsako dejavnostjo
opozoriti na nevarnosti pri uporabi električnih naprav, da bi se učenci znali zavarovati pred
njimi, kar pa je izjemno pomembno. Vsebine nam pomagajo pri navezovanju snovi na podano
temo. Vsak operativni cilj ima zapisana priporočila, torej katere pripomočke bi lahko uporabili
za izvedbo posamezne dejavnosti, s čim bi lahko kombinirali, na kaj morajo biti pozorni, so kot
pomoč pri osvajanju cilja. Medpredmetne povezave so nam v pomoč, ko se sprašujemo, pri
katerih predmetih lahko snov povežemo in se z njo dopolnjujemo. To poglavje (operativni cilji
predmeta) vsebuje učne sklope, ki jih učitelji poučujejo pri tem izbirnem predmetu. Znotraj
vsakega sklopa so podane še teme. Učni načrt vsebuje tri večje sklope. Prvi je Električni krogi
in učinki električnega toka, drugi je Pridobivanje električne energije in tretji Električni stroji in
naprave. Prvi sklop (Električni krogi in učinki električnega toka) je vsebuje naslednje teme:
električni krog, smer električnega toka, viri električne napetosti, delo in moč ter električne
napeljave v stanovanju. Pri drugem sklopu (Pridobivanje električne energije) se obravnavajo
viri električne energije, tretji sklop (Električni stroji in naprave) pa je razdeljen na naslednje
teme: elektromotor, generator in transformator [2].
Četrto poglavje učnega načrta, specialnodidaktična priporočila, temelji na medpredmetnih
povezavah, torej kje lahko učenec sreča in povezuje elektrotehniko z vsakdanjim življenjem.
Izhodišče pouka so ravno električne naprave in stroji, ki jih srečamo vse okoli sebe. Pri gradnji
naprav, kje učenci eksperimentirajo, odkrivajo fizikalne lastnosti, usvajajo osnovne spretnosti
in znanja. Seveda so pri tem pomembna pravila za varne postopke, ki jih učitelj poda učencem.
Učenci kritično presojajo nekatere stvari, ter odkrivajo dogajanja v slovenskem prostoru.
Pomembne so tudi projektne naloge, s katerimi imajo učenci možnost razvijanja ustvarjalnosti.
Le-tako (eksperimentiranje, poizkušanje) učenec hitreje usvoji znanja. Vsako šolsko leto je
smotrno izvesti tri projekte. Za pouk izbirnega predmeta elektrotehnika je v enem šolskem letu
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predvidenih 32 ur. Za vsak učni sklop je predvideno, koliko ur učitelj potrebuje za poučevanje.
Za prvi sklop (Električni krogi in učinki električnega toka) naj bi učitelj potreboval 13 šolskih
ur, za drugi sklop (Pridobivanje električne energije) 6 ur, za tretji sklop (Električni stroji in
naprave) pa 10 ur. 3 ure učitelj razporedi sam. Razdelitev ur med posamezne sklope učne snovi
in učnih tem je odvisna od interesov učencev in oblik projektnega dela. Pri razdelitvi ur pa je
potrebno paziti, da kateremu sklopu ne namenimo preveč ur, da potem zaradi tega zanemarimo
katerega drugega. Podpoglavje pa je namenjeno ocenjevanju znanja. Tu je zapisano, kako
ocenjujemo učenčevo znanje in spretnosti.
Standardi znanja predstavljajo v učnem načrtu peto poglavje in se razdelijo na tri skupine:
minimalni standardi znanja (so pogoj za napredovanje učenca in jih praviloma dosežejo vsi
učenci in učenke), temeljni standardi znanja (doseže večina učencev in učenk) in zahtevnejše
znanje (dosežejo ga lahko sposobnejši učenci in učenke).
Pod prilogo (6. poglavje) pa so zapisani materialni pogoji, torej, kakšni so prostorski pogoji,
kakšna mora biti oprema in katera orodja in naprave, učila ter učni pripomočki morajo biti
učencem in učenkam na voljo [2].
Vsak učitelj si po napisanem učnem načrtu naredi načrt dela. Za vsak tematski sklop je
predpisano število ur, učitelj pa si za učne sklope sam naredi načrt, vendar mora pri tem
upoštevati tudi medpredmetne povezave z naravoslovjem in tehniko, tehniko in tehnologijo ter
fiziko. Torej mu načrt dela predstavlja učni načrt, po katerem se zgleduje. Postavi pa se
vprašanje, katerim učnim sklopom, oziroma temam učnega načrta dajo učitelji več oziroma
manj poudarka. Ali bi lahko učni načrt po toliko letih spremenili, preuredili? Katere cilje bi
lahko odstranili in katere dodali, če sploh katere? Bi lahko učni načrt vseboval še kakšen sklop
poleg obstoječih? Kaj učnemu načrtu primanjkuje in kaj je odveč? Odgovore na ta vprašanja
smo dobili s pomočjo anketnega spletnega vprašalnika, ki so ga rešili nekateri učitelji izbirnega
predmeta elektrotehnike.
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3. ANKETNI VPRAŠALNIK
Da bi lažje prišli do nekaterih odgovorov o poučevanju in spremembah učnega načrta izbirnega
predmeta elektrotehnika, je bilo učitelje potrebno vprašati o izvajanju le-tega. Zdelo se nam
pomembno, da vključimo tudi njihova mnenja in opazke, saj bi le tako lahko primerno izvedli
evalvacijo in učni načrt prilagodili učenčevim kognitivnim sposobnostim, oziroma predznanju
ter današnjemu tehnološkemu napredovanju. Učitelji spremljajo njihovo delo, znanje iz
elektrotehnike primerno stopnjujejo, srečujejo se z različnimi problemi in novostmi na tem
področju. Torej je v učni načrt potrebno uvesti takšno snov, ki jo učenci deloma že poznajo in
jo med poukom tudi ustrezno nadgrajujejo, pri tem pa je učitelj tisti, ki jih nadzira in usmerja.
Da bi v diplomsko delo vključili tudi mnenja in opazke učiteljev, ki izvajajo ta predmet, smo
sestavili anketni spletni vprašalnik, ki bi nam pomagal pri izdelavi evalvacije o poučevanju tega
predmeta ter pri izpostavitvi učne snovi, potrebne za osnovnošolsko izobrazbo. Glede na
količino novosti na tem področju bi bilo v učni načrt potrebno vključiti nove teme, saj se ni
spremenil že veliko let. Torej vprašalnik, na katerega so odgovorili učitelji elektrotehnike, je
pomagal pri zbiranju podatkov. Iz njega smo lahko izluščili stvari, ki so potrebne za prenovo
učnega načrta.
Anketni spletni vprašalnik o izvajanju in poučevanju elektrotehnike v osnovni šoli je bil
pripravljen s pomočjo mentorja dr. Slavka Kocijančiča in somentorja Davida Rihtaršiča. S
pomočjo ankete smo ugotovili, na kakšen način učitelji izvajajo vsebine Elektrotehnike, kako
se poslužujejo projektnega dela, katera učna gradiva uporabljajo pri pouku, v kolikšni meri se
držijo napisanega učnega načrta oziroma izvajanju operativnih ciljev, koliko časa namenijo
posameznim sklopom v učnem načrtu, na katerih sklopih naj bo več poudarka ter katere novosti
v elektrotehniki bi lahko vključili v učni načrt. Vprašalnik je bil izveden ob začetku šolskega
leta 2013/14. Vprašalnik je bil namenjen vsem šolam oziroma učiteljem elektrotehnike, ki so
izvajale izbirni predmet elektrotehnika v zadnjih dveh šolskih letih, torej v šolskem letu 2011/12
in 2012/13. Šolam smo sestavili dopis, ki je priložen v prilogi 7. 1. Izpolnjevanje anketnega
vprašalnika je potekalo preko spleta na računalniku, kjer so bila vprašanja na povezavi
http://www.drti.si/vprasalnik.html [6]. Anketa je bila šolam dosegljiva med 2. 9. 2013 do 23. 9.
2013. Poudariti je potrebno, da je bil anketni vprašalnik anonimen, torej so učitelji lahko
zapisali svoje ime in priimek, lahko pa tudi ne. Od vseh šol, ki so v zadnjih dveh šolskih letih
izvajale ta izbirni predmet (teh je bilo 49), jih je anketni vprašalnik rešilo 22. Anketa je
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vsebovala več tipov vprašanj: odprti, zaprti in pol odprti tip vprašanj. Na ta način smo skušali
pridobiti čim več koristnih informacij.

3.1 VZOREC ANKETIRANCEV
Število osnovnih šol, ki so izvajale izbirni predmet elektrotehnika v šolskih letih 2011/12 in
2012/13 je bilo 49. Spodnja preglednica nam prikazuje, katere osnovne šole so izvajale izbirni
predmet elektrotehnika v šolskem letu 2011/12.
Preglednica 3.1: Osnovne šole, ki so v šolskem letu 2011/12 izvajale izbirni predmet elektrotehnika.
Regija
Gorenjska
Gorenjska
Goriška
Jugovzhodna
Slovenija
Jugovzhodna
Slovenija
Jugovzhodna
Slovenija
Notranjsko-Kraška
Obalno-Kraška
Obalno-Kraška
Osrednjeslovenka
Osrednjeslovenska
Osrednjeslovenska
Osrednjeslovenska
Osrednjeslovenska
Podravska
Podravska
Podravska
Podravska
Podravska
Podravska
Podravska
Pomurska
Pomurska
Pomurska
Pomurska
Pomurska
Savinjska
Savinjska
Savinjska
Savinjska
Spodnjeposavska
Spodnjeposavska
Spodnjeposavska
Zasavska

Občina
Gorenja
vas
Poljane
Železniki
Nova Gorica
Črnomelj

Osnovna šola
OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas

Število učencev
10

OŠ Železniki
OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica
OŠ Mirana Jarca Črnomelj

15
10
7

Novo mesto

OŠ Šmihel Novo mesto

8

Šmarješke Toplice

OŠ Šmarjeta

12

Cerknica
Hrpelje-Kozina
Koper
Ljubljana
Brezovica
Domžale
Kamnik
Ljubljana
Destrnik
Duplek
Kidričevo
Maribor
Ormož
Ptuj
Slovenska Bistrica
Beltinci
Gornja Radgona
Križevci
Murska Sobota
Radenci
Bistrica ob Sotli
Rogaška Slatina
Šentjur
Vransko
Brežice
Krško
Sevnica
Hrastnik

OŠ Notranjski odred Cerknica
OŠ Dragomirja Benčiča – Brkina Hrpelje
OŠ Oskarja Kovačiča Škofje
OŠ Ketteja in Murna Ljubljana
OŠ Preserje
OŠ Dragomelj
OŠ Toma Brejca Kamnik
OŠ Danile Kumar Ljubljana
OŠ Destrnik – Trnovska vas
OŠ Duplek
OŠ Cirkovce
OŠ ˝Borcev za severno mejo˝ Maribor
OŠ Velika Nedelja
OŠ Ljudski vrt Ptuj
2. OŠ Slovenska Bistrica
OŠ Beltinci
OŠ Gornja Radgona
OŠ Križevci
OŠ III Murska Sobota
OŠ Radenci
OŠ Bistrica ob Sotli
1. OŠ Rogaška Slatina
OŠ Slivnica pri Celju
OŠ Vransko – Tabor
OŠ Cerklje ob Krki
OŠ Raka
OŠ Sava Kladnika Sevnica
OŠ N.H. Rajka Hrastnik

22
10
11
7
11
8
12
15
13
6
8
9
6
6
5
15
24
12
9
10
12
8
9
11
7
7
22
6

–
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Spodnja preglednica nam prikazuje, katere osnovne šole so izvajale izbirni predmet
elektrotehnika v šolskem letu 2012/13.
Preglednica 3.2: Osnovne šole, ki so v šolskem letu 2012/13 izvajale izbirni predmet elektrotehnika.
Regija
Gorenjska

Občina
Bohinj

Število učencev
4

Gorje
Železniki
Ajdovščina
Nova Gorica
Šmarješke Toplice

Osnovna šola
OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinja
Bistrica
OŠ Gorje
OŠ Železniki
OŠ Dobravlje
OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica
OŠ Šmarjeta

Gorenjska
Gorenjska
Goriška
Goriška
Jugovzgodna
Slovenija
Jugovzhodna
Slovenija
Jugovzhodna
Slovenija
Koroška
Koroška
Notranjsko-Kraška
Obalno- Kraška
Osrednjeslovenska
Osrednjeslovenska
Osrednjeslovenska
Osrednjeslovenska
Osrednjeslovenska
Osrednjeslovenska
Podravska
Podravska
Podravska
Podravska
Podravska

Črnomelj

OŠ Mirana Jarca Črnomelj

7

Mokronog - Trebelno

OŠ Mokronog

14

Črna na Koroškem
Slovenj Gradec
Cerknica
Koper
Domžale
Kamnik
Kamnik
Litija
Ljubljana
Ljubljana
Duplek
Kidričevo
Ormož
Ptuj
Slovenska Bistrica

OŠ Črna na Koroškem
Prva OŠ Slovenj Gradec
OŠ Notranjski odred Cerknica
OŠ Oskarja Kovačiča Škofje
OŠ Domžale
OŠ Šmartno v Tuhinju
OŠ Toma Brejca Kamnik
OŠ Litija
OŠ Danile Kumar Ljubljana
OŠ Ketteja in Murna Ljubljana
OŠ Duplek
OŠ Cirkovce
OŠ Velika Nedelja
OŠ Ljudski vrt Ptuj
OŠ Pohorskega odreda Slovenska
Bistrica
OŠ Franceta Prešerna Črenšovci
OŠ Gornja Radgona
OŠ Križevci
OŠ III Murska Sobota
OŠ Radenci
OŠ Primoža Trubarja Laško Podružnica
Debro
OŠ Slivnica pri Celju
OŠ Šalek
OŠ Vransko - Tabor
OŠ Velika Dolina
OŠ Sava Kladnika Sevnica
OŠ N.H. Rajka Hrastnik
OŠ Ivana Kavčiča Izlake

7
6
30
10
21
10
9
10
7
4
6
8
17
9
9

Pomurska
Pomurska
Pomurska
Pomurska
Pomurska
Savinjska

Črenšovci
Gornja Radgona
Križevci
Murska Sobota
Radenci
Laško

Savinjska
Savinjska
Savinjska
Spodnjeposavska
Spodnjeposavska
Zasavska
Zasavska

Šentjur
Velenja
Vransko
Brežice
Sevnica
Hrastnik
Zagorje ob Savi

4
7
11
5
5

7
22
10
6
6
6
8
17
5
9
14
9
17

V preglednici 3.3 pa je prikazano, katere šole so izvajale izbirni predmet elektrotehnika v obeh
šolskih letih 2011/12 in 2012/13.
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Preglednica 3.3: Osnovne šole, ki so v šolskih letih 2011/12 in 2012/13 izvajale elektrotehniko.
Regija
Gorenjska

Občina
Gorenja vas – Poljane

Osnovna šola
OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas

Gorenjska
Gorenjska
Gorenjska
Goriška
Goriška
Jugovzhodna
Slovenija
Jugovzhodna
Slovenija
Jugovzhodna
Slovenija
Jugovzhodna
Slovenija
Koroška
Koroška
Notranjsko-Kraška
Obalno-Kraška
Obalno-Kraška
Osrednjeslovenska
Osrednjeslovenska
Osrednjeslovenska
Osrednjeslovenska
Osrednjeslovenska
Osrednjeslovenska
Osrednjeslovenska
Osrednjeslovenska
Podravska
Podravska
Podravska
Podravska
Podravska
Podravska
Podravska
Podravska
Pomurska
Pomurska
Pomurska
Pomurska
Pomurska
Pomurska
Savinjska
Savinjska
Savinjska
Savinjska
Savinjska
Savinjska
Spodnjeposavska
Spodnjeposavska
Spodnjeposavska
Spodnjeposavska
Zasavska
Zasavska

Bohinj
Gorje
Železniki
Nova Gorica
Ajdovščina
Novo mesto

OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinja Bistrica
OŠ Gorje
OŠ Železniki
OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica
OŠ Dobravlje
OŠ Šmihel Novo mesto

Šmarješke Toplice

OŠ Šmarjeta

Črnomelj

OŠ Mirana Jarca Črnomelj

Mokronog – Trebelno

OŠ Mokronog

Črna na Koroškem
Slovenj Gradec
Cerknica
Hrpelje-Kozina
Koper
Brezovica
Domžale
Kamnik
Ljubljana
Domžale
Kamnik
Litija
Ljubljana
Destrnik
Kidričevo
Maribor
Ormož
Ptuj
Slovenska Bistrica
Duplek
Slovenska Bistrica
Beltinci
Črenšovci
Gornja Radgona
Križevci
Murska Sobota
Radenci
Bistrica ob Sotli
Rogaška Slatina
Vransko
Laško
Šentjur
Velenja
Brežice
Krško
Sevnica
Brežice
Hrastnik
Zagorje ob Savi

OŠ Črna na Koroškem
Prva OŠ Slovenj Gradec
OŠ Notranjski odred Cerknica
OŠ Dragomirja Benčiča – Brkina Hrpelje
OŠ Oskarja Kovačiča Škofje
OŠ Preserje
OŠ Dragomelj
OŠ Toma Brejca Kamnik
OŠ Danile Kumar Ljubljana
OŠ Domžale
OŠ Šmartno v Tuhinju
OŠ Litija
OŠ Ketteja in Murna Ljubljana
OŠ Destrnik – Trnovska vas
OŠ Cirkovce
OŠ ˝Borcev za severno mejo˝ Maribor
OŠ Velika Nedelja
OŠ Ljudski vrt Ptuj
2. OŠ Slovenska Bistrica
OŠ Duplek
OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica
OŠ Beltinci
OŠ Franceta Prešerna Črenšovci
OŠ Gornja Radgona
OŠ Križevci
OŠ III Murska Sobota
OŠ Radenci
OŠ Bistrica ob Sotli
1. OŠ Rogaška Slatina
OŠ Vransko – Tabor
OŠ Primoža Trubarja Laško Podružnica Debro
OŠ Slivnica pri Celju
OŠ Šalek
OŠ Cerklje ob Krki
OŠ Raka
OŠ Sava Kladnika Sevnica
OŠ Velika Dolina
OŠ N.H. Rajka Hrastnik
OŠ Ivana Kavčiča Izlake
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Iz preglednice 3.3 vidimo, da je osnovnih šol, ki so izvajale elektrotehniko v šolskih letih
2011/12 in 2012/13, bilo 49. Število učiteljev, ki so se udeležili anketiranja pa 22, oziroma 45
%.

3.2 PREDSTAVITEV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA
V diplomski nalogi smo predstavili anketni spletni vprašalnik, ki se navezuje samo na vprašanja
izbirnega predmeta elektrotehnika. Anketni spletni vprašalnik je bil namreč sestavljen za
učitelje treh izbirnih predmetov: elektronike z robotiko, robotike v tehniki in elektrotehnike.
Spletni anketni vprašalnik, kjer so se vprašanja navezovala na elektrotehniko, je bil sestavljen
iz 31 vprašanj. Na vsa vprašanja ni bilo potrebno odgovoriti, nekatera so rešili le tisti, ki so
želeli. Vprašanja, ki so bila označena z rdečo zvezdico, so opozarjala, da morajo biti vprašanja
odgovorjena. Prvi vprašanji sta se navezovali na osnovne podatke – ime in priimek, elektronski
naslov, bila pa sta neobvezna. Izgled vprašanj, na katera so odgovarjali učitelji izbirnega
predmeta elektrotehnika, lahko najdemo v prilogi 7.2. Vprašanja anketnega spletnega
vprašalnika:


Vprašanje 3: Označi svoj spol.



Vprašanje 4: Izberite delovno dobo v osnovnošolskem izobraževanju.

Naslednji dve vprašanji sta bili izbirnega tipa, možnih je bilo več odgovorov. Vprašanja so se
navezovala na tri izbirne predmete v osnovni šoli, saj je bil vprašalnik za elektrotehniko
sestavljen skupaj s še dvema izbirnima predmetoma (elektronika z robotiko in robotika v
tehniki).


Vprašanje 5: Ali bi se udeležili seminarja, na katerem bi izboljšali usposobljenost in se
seznanili z zbirkami za naštete izbirne predmete?



Vprašanje 6: Ali bi bili pripravljeni izvesti tehniški dan na temo izbirnih predmetov, če
bi vam ponudili zunanjo pomoč in vso potrebno opremo.

Sedmo vprašanje je učitelje spraševalo o pomembnosti parametrov, ki vplivajo na možnost za
izvedbo izbirnih predmetov: elektronika z robotiko, elektrotehnika in robotika v tehniki. Učitelj
je s pomočjo razpredelnice označeval pomembnost parametrov (število 1 je predstavljalo
nepomembnost, število 5 pa zelo pomembno), ki so bili zapisani v stolpcu na levi strani
preglednice.
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Vprašanje 7: Ocenite pomembnost naslednjih parametrov, ki vplivajo na možnost za
izvedbo izbirnih predmetov: elektronika z robotiko, elektrotehnika in robotika v tehniki.

Osmo vprašanje je bilo pol odprtega tipa, saj je učitelj lahko poleg dodanih odgovorov
odgovoril še s svojim, nenapisanim odgovorom (pod drugo).


Vprašanje 8: V katerih neformalnih oblikah poučevanja si učenci pridobijo veliko
znanja s področja elektronike, robotike in elektrotehnike?

Nato v anketnem spletnem vprašalniku sledijo vprašanja, ki se navezujejo na elektroniko z
robotiko in na robotiko v tehniki. Sledi del vprašalnika, kjer se vprašanja navezujejo na izbirni
predmet elektrotehnika v osnovni šoli. Vprašalnik o elektrotehniki se začne z 52. vprašanjem
in traja vse do konca vprašalnika.


Vprašanje 52: Ali ste v zadnjih treh letih najmanj eno leto poučevali izbirni predmet
elektrotehnika?

S tem vprašanjem smo razdelili učitelje na dva dela; tisti, ki niso nikoli poučevali izbirnega
predmet elektrotehnika in tisti, ki so ga poučevali najmanj eno leto. Slednji so rešili anketni
vprašalnik in s pomočjo njihovih odgovorov smo dobili nekaj potrebnih informacij. Tisti
učitelji, ki niso poučevali tega predmeta, so morali odgovoriti še na dve vprašanji:


Vprašanje 53: Zakaj niste izvajali izbirnega predmeta elektrotehnika?



Vprašanje 54: Ali ste v zadnjih treh letih poučevali interesno dejavnost, ki je vključevala
vsaj del vsebine izbirnega predmeta elektrotehnika?

Tisti, ki so odgovorili na 54. vprašanje z da, so morali odgovoriti še na 55. vprašanje, kjer so
napisali interesno dejavnost, ki je vključevala vsaj del vsebine izbirnega predmeta
elektrotehnika.


Vprašanje 55: Kako se imenuje interesna dejavnost, ki vključuje tematiko s področja
elektrotehnike?

Sledeča vprašanja so bila razdeljena v naslednjih pet skupin:


izvajanje vsebin iz Elektrotehnike;



projektno delo pri vsebinah iz Elektrotehnike;



uporaba učne zbirke – učna gradiva;
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učni načrt Elektrotehnika



učni sklopi iz vsebin Elektrotehnike.

3.2.1 Izvajanje vsebin iz Elektrotehnike
Vprašanja tega sklopa se navezujejo na izvajanje vsebin pri pouku elektrotehnike. Prvo
vprašanje tega sklopa je pol odprtega tipa, torej lahko učitelji označijo več ponujenih odgovorov
ali pa zraven še dopišejo svoj odgovor.


Vprašanje 56: Kateri so bili ključni razlogi, da ste izvajali predmet elektrotehnika oz.
interesno dejavnost s podobnimi vsebinami?

Na naslednji dve vprašanji so odgovarjali v preglednico o pomembnosti parametrov in o deležu
časa, ki ga namenijo aktivnostim pri pouku. Lestvica pomembnosti parametrov je segala od ena
do pet. S številko 1 so označevali nepomembne parametre, s številko 5 pa zelo pomembne. Pri
vprašanju 58 pa je bila lestvica zapisana v odstotkih.


Vprašanje 57: Ocenite pomembnost naslednjih parametrov, ki vplivajo na izvajanje
izbirnega predmeta elektrotehnika.



Vprašanje 58: Kolikšen delež celotnega časa namenite naslednjim aktivnostim pri
pouku elektrotehnike?

Sledili sta dve vprašanji, na katera so morali učitelji odgovoriti sami.


Vprašanje 59: Na kakšen način v večini primerov učenci pridobivajo nova znanja?



Vprašanje 60: Kateremu načinu poučevanja pri pouku elektrotehnike bi dali prednost?

Pri 61. vprašanju so ocenili, koliko ur namenijo posameznim učnim oblikam. V razpredelnici
so označili ure, ki so pripadale učnim oblikam.


Vprašanje 61: Ocenite, koliko ur namenite posameznim učnim oblikam?

3.2.2 Projektno delo pri vsebinah iz Elektrotehnike

62. vprašanje je spraševalo učitelje o projektnem delu. Nanj so morali odgovoriti vsi, označiti
pa so morali tisti odgovor, katerega se pri pouku elektrotehnike poslužujejo največ.
14



Vprašanje 62: Ali se pri svojem delu poslužujete projektnega dela?



Vprašanje 63: Kako si učenec pridobi končno oceno?

3.2.3 Uporaba učne zbirke – učna gradiva
Naslednji dve vprašanji sprašujeta o učnih zbirkah – gradivih, ki jih učitelji uporabljajo pri
poučevanju elektrotehnike.


Vprašanje 64: Katera učna gradiva uporabljate pri pouku elektrotehnike?



Vprašanje 65: Katero programsko opremo uporabljate pri pouku simulacij
elektronskih vezij?

Če je kateri od učiteljev odgovoril, da programske opreme pri pouku elektrotehnike ne
uporablja, potem je moral odgovoriti še na 66. vprašanje vprašalnika.


Vprašanje 66: Kakšni so temeljni razlogi za neuporabo simulacij elektronskih vezij?

3.2.4 Učni načrt elektrotehnike
67. in 68. vprašanje se navezujeta na učni načrt elektrotehnike. Učitelji morali odgovoriti na
oba vprašanji


Vprašanje 67: V kolikšni meri se glede izbirnega predmeta elektrotehnika strinjate s
spodnjimi trditvami?

V učnem načrtu izbirnega predmeta elektrotehnika so na 6. strani zapisani splošni cilji
predmeta. Zanimalo nas je, koliko časa (šolskih ur) učitelji v celem šolskem letu namenijo
splošnim ciljem predmeta.
Vprašanje 68: Odgovorite na naslednja vprašanja. Koliko časa namenite naslednjim
splošnim ciljem pri pouku elektrotehnike?

3.2.5 Učni sklopi iz vsebin Elektrotehnike
Naslednjih nekaj vprašanj je namenjenih učnim sklopom. Vprašanja so bila odprtega, zaprtega
in pol odprtega tipa. Na vprašanja, označena z rdečo zvezdico, so učitelji morali odgovoriti.
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Vprašanje 69: Koliko časa pri elektrotehniki namenite posameznim sklopom v
učnem načrtu?



Vprašanje 70: Ocenite pomembnost učnih sklopov iz učnega načrta Elektrotehnika.



Vprašanje 71: Katerim učnim sklopom v učnem načrtu Elektrotehnika bi po vašem
mnenju morali dati več poudarka, nameniti več ur in katerim manj?



Vprašanje 72: Zakaj mislite, da se učni načrt za izbirni predmet elektrotehnika v
toliko letih ni nič vsebinsko spremenil?



Vprašanje 73: Ali se strinjate z uvajanjem naslednjih tem/vsebin v učni načrt
elektrotehnike?

Na zadnja tri vprašanja anketnega vprašalnika so odgovor ni bil obvezen. Tisti, ki so odgovorili,
so lahko izrazili svoje mnenje, podali predloge glede sprememb učnega načrta.


Vprašanje 74: Podajte kakšen predlog, kaj bi lahko v učnem načrtu izbirnega
predmeta elektrotehnika spremenili in ga tekom vprašalnika nismo omenili!



Vprašanje 75: Ali bi v učni načrt elektrotehnike dodali še kakšno vsebino, ki je sedaj
ni, vi pa ste mnenja, da bi jo morali vključiti?



Vprašanje 76: Kaj bi v učnem načrtu za izbirni predmet elektrotehnika spremenili
vi? Podajte vsaj en predlog.

3.3 ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA
Rezultati anketnega spletnega vprašalnika so v preglednicah in na slikah predstavljeni v obliki
histogramov in kolačev. Odgovori vprašalnika si sledijo v istem vrstnem redu kot v prejšnjem
poglavju 3.2.
Začeli bomo z odgovori na 3. in 4. vprašanje. Pri tretjem vprašanju, ki je spraševalo o spolu,
lahko iz preglednice 3.3 vidimo, da je bilo od 22 učiteljev 17 moškega in 5 ženskega spola.
Torej pri poučevanju izbirnega predmeta elektrotehnike prevladuje moški spol učiteljev. Iz iste
preglednice lahko razberemo tudi njihove dobe poučevanja v osnovni šoli.
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Preglednica 3.3: Spol učiteljev in leta poučevanja predmeta elektrotehnike.

Moški

Ženske

do 5 let
od 5 do 10 let
od 10 do 20 let
21 in več let
SKUPAJ

7
1
2
7
17

0
1
1
3
5

V anketo sta bila vključena tudi dva učitelja tehnike in tehnologije, ki nista poučevala izbirnega
predmeta elektrotehnike, v zadnjih dveh letih pa sta poučevala interesno dejavnost, ki je
vključevala del vsebin izbirnega predmeta elektrotehnika. Interesni dejavnosti, ki sta
vključevali tematiko iz področja elektrotehnike, sta bili konstruktorstvo in tehnični krožek, ki
se ni izvajal vsako leto.
Peto vprašanje se je navezovalo na udeležbo seminarjev, na katerih bi lahko učitelji izboljšali
usposobljenost in se seznanili z zbirkami za naštete izbirne predmete. Učitelji so izbirali med
štirimi možnimi odgovori, izbrali pa so lahko več kot enega. Od 22 učiteljev je odgovor »ne bi
se udeležil nobenega« izbrala 2 učitelja, elektroniko z robotiko 13 učiteljev, robotiko v tehniki
8 učiteljev in elektrotehniko 15 učiteljev. Torej največ učiteljev bi se udeležilo seminarjev
elektrotehnike. Na sliki 3.1 so razvidni deleži odgovorov učiteljev, ki bi se udeležili posameznih
seminarjev.
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15

Robotika v tehniki

8

Elektronika z robotiko
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Ne bi se udeležili nobenega

2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Število učiteljev

Slika 3.1: Udeležba seminarjev.

Šesto vprašanje je spraševalo o izvedbi tehniškega dne na temo izbirnega predmeta, če bi
učiteljem ponudili zunanjo pomoč in vso potrebno opremo. Od 22 učiteljev je odgovor »ne bi
se udeležil nobenega« izbral 1 učitelj, 11 učiteljev je izbralo elektroniko z robotiko, 12 učiteljev
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za robotiko v tehniki in 16 učiteljev elektrotehniko. Torej največ učiteljev bi se odločilo za
izvedbo tehniškega dne na temo elektrotehnike. Na sliki 3.2 so razvidni deleži odgovorov
učiteljev, ki bi izvajali tehniški dan izbirnih predmetov.
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Slika 3.2: Deleži izvajanja tehniških dni izbirnih predmetov.

Pri 7. vprašanju so učitelji ocenjevali parametre (od 1 – ne pomembno do 5 – zelo pomembno),
ki vplivajo na možnost za izvedbo izbirnih predmetov: elektronika z robotiko, elektrotehnika
in robotika v tehniki. Izkazalo se je, da je cenovna dostopnost učne zbirke, potrebne za učenčevo
delovno mesto, najbolj pomembna (12 učiteljev), za nepomemben parameter pa so 3 učitelji
označili dostopen učbenik in delovni zvezek za izbirni predmet. Parametri in njihove ocenitve
so prikazani na sliki 3.3.
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gradiv
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Slika 3.3: Ocena pomembnosti parametrov.

Osmo vprašanje je učitelje spraševalo, v katerih neformalnih oblikah poučevanja si učenci
pridobijo veliko znanja s področja elektrotehnike, elektronike z robotiko in robotike v tehniki.
Na to vprašanje so morali odgovoriti vsi učitelji, lahko so označili tudi več odgovorov. Pod
drugo so lahko zapisali tudi svoje odgovore. Največ učiteljev (10) se je odločilo za poletno šolo
robotike in elektronike. Štirje učitelji so pod drugo zapisali, da učenci pridobijo veliko znanja
s področja teh izbirnih predmetov s pomočjo interesnih dejavnosti na šoli, samostojnega
raziskovanja, tehniških dni in krožkov. Najmanj učiteljev (2) pa je izbralo poletni tabor
računalništva.
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Slika 3.4: Pridobivanje znanja z neformalnimi oblikami poučevanja.

Dvainpetdeseto vprašanje anketnega spletnega vprašalnika se začne z vprašanji o
elektrotehniki, saj je bil anketni spletni vprašalnik namenjen še dvema izbirnima predmetoma:
elektroniki z robotiko in robotiki v tehniki. Pri tem vprašanju ugotovimo, koliko učiteljev je v
zadnjih dveh šolskih letih najmanj eno leto poučevalo izbirni predmet elektrotehnika. Od 22
učiteljev je elektrotehniko v zadnjih dveh šolskih letih poučevalo 20 učiteljev, 2 učitelja pa sta
poučevala interesni dejavnosti, ki sta tudi vključevali del vsebin izbirnega predmeta, zato sta
rešila celoten vprašalnik in so tudi njuni odgovori upoštevani pri obdelovanju podatkov. Slika
3.5 prikazuje delež učiteljev, ki so v zadnjih dveh letih poučevali izbirni predmet elektrotehnika.

9%

91%

Da

Ne

Slika 3.5: Delež učiteljev, ki so v šolskih letih 2011/12 in 2012/13 poučevali elektrotehniko.
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Sledijo (53., 54. in 55.) vprašanja, ki se navezujejo na odgovor 52. vprašanja, kjer sta 2 učitelja
odgovorila, da nista izvajala elektrotehnike. Vsa tri vprašanja so bila označena z rdečo zvezdico,
torej je bilo nanje potrebno odgovoriti. Pri 53. vprašanju sta imela ponujenih več možnih
odgovorov in tudi možnost, da sta lahko napisala tudi svoj odgovor. Oba učitelja sta označila
isti odgovor, torej, da so predmet na šoli ponudili, a ni bilo zadostnega števila prijavljenih
učencev.
Pri 54. vprašanju sta morala odgovoriti, ali sta v zadnjih treh letih poučevala interesno
dejavnost, ki je vključevala vsaj del vsebin izbirnega predmeta elektrotehnika. Oba sta
odgovorila z »da«.
Vprašanje 55 je bilo odprtega tipa, kjer sta učitelja odgovorila na vprašanje, kako se imenuje ta
interesna dejavnost, ki vključuje tematiko s področja elektrotehnike. Eden od učiteljev je
odgovoril, da je to konstruktorstvo iz zabavne elektronike, drugi pa, da je to tehnični krožek, ki
se na žalost ne izvaja vsako leto, saj ima učitelj na voljo omejeno število ur za izvajanje
interesnih dejavnosti..

3.4.1 Izvajanje vsebin Elektrotehnike
Preidimo na del vprašalnika o elektrotehniki, ki sprašuje o izvajanju vsebin iz Elektrotehnike.
Pri 56. vprašanju imajo učitelji možnost izbrati več odgovorov, lahko pa zapišejo tudi svoj
odgovor, saj je vprašanje pol odprtega tipa. Učitelji odgovorijo na vprašanje, kateri so bili
ključni razlogi, da so izvajali predmet elektrotehnika oziroma interesno dejavnost s podobnimi
vsebinami. Največ učiteljev je odgovorilo, da so predmet elektrotehnika izvajali zato, ker jim
je večina tem tega predmeta zanimiva, se čutijo ustrezno usposobljene in ker je med učenci
precejšnje zanimanje za ta predmet. Eden od učiteljev je odgovoril, da je razlog v tem, ker to
od njega pričakuje vodstvo šole, dva od učiteljev pa zato, da bo učni načrt ustrezno izveden.
Odgovori so prikazani na sliki 3.6.
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Drugo
Ker ocenjujem, da je učni načrt ustrezen.
Ker to pričakuje vodstvo šole.
Ker je med učenci precejšnje zanimanje za ta predmet.
Ker s tem predmetom izpolnim zahtevane učne
obveznosti
Ker so na voljo ustrezna učna gradiva.
Ker ima šola ustrezno opremo za aktivne oblike dela
pri tem predmetu.
Ker se čutim ustrezno usposobljenega za poučevanje
tega predmeta.
Ker mi je večina tem tega predmeta zanimiva.
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Slika 3.6: Razlogi za poučevanju elektrotehnike.

Pri 57. vprašanju so morali učitelji oceniti pomembnost parametrov (od 1 – ne pomembno do 5
– zelo pomembno), ki vplivajo na izvajanje izbirnega predmeta elektrotehnika. Na to vprašanje
so morali odgovoriti vsi učitelji. Kar 11 učiteljev je označilo, da je cenovna dostopnost učne
zbirke, potrebne za učenčevo delovno mesto ter strokovno usposabljanje učiteljev za aktivne
učne pristope, ilustrirane s praktičnimi primeri, najpomembnejše. Odgovori učiteljev so
prikazani na sliki 3.7.
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Slika 3.7: Primerjava ocenjevanja parametrov o izvajanju predmeta.

Vprašanje 58 je spraševalo učitelje o deležu aktivnosti pri pouku. Morali so oceniti, kolikšen
delež ur pri predmetu elektrotehnika pripada naštetim aktivnostim pri pouku skozi celo šolsko
leto.. Na to vprašanje so morali odgovoriti vsi učitelji. Največji delež celotnega časa pri pouku
elektrotehnike učitelji namenijo projektnemu delu, raziskovalnemu pouku, pri katerem učenci
sami usvojijo nove pojme in znanja ter ustvarjanju situacij, s tem pa preko lastnih izkustev
dograjujejo svoje znanje. Najmanj pa se učitelji poslužujejo frontalne razlage vsebin ter dela z
računalniškim programom. Deleži so prikazani na spodnji sliki 3.8.
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Slika 3.8: Primerjava ocenjevanja parametrov deleža aktivnosti pri pouku elektrotehnike.

Na 59. in 60. vprašanje so morali odgovoriti vsi učitelji, vprašanji pa sta bili odprtega tipa.
Vprašanje 59 sprašuje na kakšen način v večini primerov učenci pridobivajo nova znanja.
Večina učiteljev je odgovorila, da učenci največ znanja dobijo preko izkušenj, z raziskovalnim
delom, eksperimenti, poskušanjem, največ torej s praktičnim delom – projektnimi nalogami.
Učenci usvajajo znanja s projekti, ki jih nadzoruje in usmerja učitelj. Nekateri uporabljajo tudi
konstrukcijsko zbirko, kjer rešujejo različne probleme, povezane s snovjo. Tako učenci
raziskujejo in sami usvojijo nove pojme in znanja. Nekaj učiteljev je odgovorilo, da učenci
največ znanja usvojijo z vajami, programom Edison, delovnim zvezkom, iskanjem informacij,
pomembno pa jim je bilo tudi praktično delo.
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Vprašanje 60 pa je učitelje spraševalo, kateremu načinu poučevanja pri pouku elektrotehnike
bi dali prednost. Večina učiteljev je dalo prednost projektnemu delu, saj tako učenci zares
sodelujejo, razmišljajo, preizkušajo, spoznavajo konstrukcijsko zbirko in morajo znati
komentirati narejeno. Tako pridobijo kar nekaj izkušenj. Poleg tega so učitelji dali prednost
raziskovalnemu delu, predvsem pa samostojnemu raziskovanju. To je razumljivo, saj tako pride
vsak posameznik do izraza – njegovo delo, razmišljanje, sposobnosti.

Vprašanje 61, ki je bilo zaprtega tipa, se je navezovalo na učne oblike, ki jih učitelji pri
poučevanju elektrotehnike uporabljajo. Torej učitelji so ocenili, koliko ur v celem šolskem letu
namenijo posameznim učnim oblikam pri elektrotehniki. Iz slike 3.9 je razvidno, da učitelji
največ ur v enem šolskem letu namenijo izvedbi projekta – samostojno ali v manjših skupinah,
najmanj ur pa namenijo frontalni razlagi z demonstracijami ter uporabi računalniških simulacij
za delovanje elektronskih vezij.

Izvedba projekta - samostojno ali v manjših skupinah

Uporaba računalniških simulacij za delovanje
elektronskih vezij
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Slika 3.9: Primerjava med deleži učnih oblik, ki jih učitelji uporabljajo pri poučevanju.
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3.4.2 Projektno delo pri vsebinah iz Elektrotehnike
Sledi del vprašalnika, kjer so učiteljem zastavljena vprašanja o projektom delu pri vsebinah iz
elektrotehnike.
Vprašanje 62 je zaprtega tipa in učitelje sprašuje, ali se pri svojem delu poslužujejo projektnega
dela. Označiti so morali samo tisti odgovor, ki se ga pri urah elektrotehnike poslužujejo
največkrat. Iz slike 3.10 izvemo, da je samo eden od učiteljev je odgovoril z ne, ostalih 13 pa
se jih poslužuje projektnega dela, vendar na različne načine. Največ učiteljev (11) je izbralo
manjše skupine.
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Slika 3.10: Deleži projektnega dela.

Na 63. vprašanje sta odgovorila samo dva učitelja, saj je bilo vprašanje odprtega tipa in nanj ni
bilo potrebno odgovoriti. Vprašanje se je glasilo, kako si učenec pridobi končno oceno, in oba
od učiteljev sta zapisala enako, torej končna ocena je sestavljena iz oddaje nalog in poročil, kar
je vredno 50 % končne ocene, 25 % ocene je ustna ocena in ostalih 25 % je seminarska naloga
iz področja elektrotehnike.

3.4.3 Uporaba učne zbirke – učna gradiva
Sledi nekaj vprašanj dela vprašalnika uporaba učne zbirke – učna gradiva.
Pri 64. vprašanju nas je zanimalo, katera učna gradiva učitelji uporabljajo pri pouku
elektrotehnike. Na to vprašanje so morali odgovoriti vsi učitelji, izbrati pa so morali le en
odgovor, torej katero učno gradivo pri pouku elektrotehnike uporabljajo največkrat. Vprašanje
je bilo pol odprtega tipa, zato je lahko učitelj dopisal svoj odgovor. Največ učiteljev je
odgovorilo, da uporabljajo učbenik Elektrotehnika Draga Slukana in Janeza Virtiča. Eden od
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učiteljev je odgovoril, da si pomaga z učbeniki in za učence pripravi učne liste, drugi pa je
odgovoril, da uporablja Izotech. Odgovori so podani pri sliki 3.11.
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Ne uporabljam ničesar
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Virtiča
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Slika 3.11: Uporaba učnih gradiv pri pouku elektrotehnike.

Nato je 65. vprašanje spraševalo o programski opremi, torej, katero programsko opremo
uporabljajo pri pouku simulacij elektronskih vezij. Vprašanje je bilo pol odprtega tipa, učitelj
je lahko izbiral med več ponujenimi programi, označil je tistega, ki ga pri pouku elektrotehnike
uporabi največkrat, pod drugo pa je lahko zapisal še svojega. Kar 19 učiteljev je označilo, da
pri pouku elektrotehnike največ uporablja program Edison, kar nam prikazuje slika 3.12. Eden
od učiteljev uporablja Yenko Basic Circuits, drugi Caddy, eden pa uporablja program EWB.
Največ učiteljev uporablja program Edison ravno zaradi tega, ker je s pomočjo tega programa
spoznavanje elektrike za osnovnošolce enostavno in zabavno. Z laboratorijem na zaslonu lahko
izvedejo poskuse in vidijo ter slišijo, kaj se zgodi. Edison naredi simulirane eksperimente bolj
žive in lažje za zapomnitev. Pripravljeni poskusi jim omogočajo raziskovanje različnih
električnih situacij. Opisani in prikazani so tudi vsi problemi, ki lahko spremljajo določen
poskus. Prednost je tudi ta, da lahko učitelj na hitro prikaže poizkus na platnu, tako da ga vidijo
vsi učenci, brez potrebnih konstrukcijskih zbirk. Ravno to je tudi slabost, saj učenci ne
poizkusijo sami. Ko se igrajo s programom, usvojijo osnove elektrike in se seznanijo z
električnim krogom [7].
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Slika 3.12: Uporaba programske opreme.

Na 66. vprašanje, ki je spraševalo o neuporabi simulacij elektronski vezij, ni odgovoril noben
od učiteljev, saj vsi uporabljajo simulacije za vezja.

3.4.4 Učni načrt elektrotehnike
Naslednji del vprašalnika o elektrotehniki je bil učni načrt elektrotehnike.
Vprašanje 67 je zaprtega tipa, učitelji pa izbirajo med ponujenimi odgovori. Učitelji so
označevali trditve, v kolikšni meri se strinjajo z njimi, glede izbirnega predmeta elektrotehnika.
Slika 3.13 prikazuje, da se učitelji najbolj strinjajo s trditvijo, da za ta predmet primanjkuje
učnih gradiv, učbenikov in primernih učnih zbirk. Najmanj pa se strinjajo s trditvijo, da ne
vedo, kako se lotiti poučevanja.
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Za ta predmet primanjkuje učnih gradiv, učbenikov in
primernih učnih zbirk
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Slika 3.13: Primerjava deleža trditev o učnem načrtu Elektrotehnika.

Pri 68. vprašanju so učitelji morali označiti, koliko časa v celotnem šolskem letu namenijo
splošnim ciljem, ki so zapisani v učnem načrtu izbirnega predmeta elektrotehnika. Slika 3.14
nam prikazuje njihove odgovore.
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Spoznavajo temeljne pojme elektrotehnike ter njeno
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Slika 3.14: Poraba časa pri splošnih ciljih predmeta.
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Učitelji največ časa posvetijo naslednjim splošnim ciljem, kjer učenci:
-

pridobivajo sposobnosti samostojnega reševanja problemov (21 učiteljev);

-

načrtujejo in izdelajo različne modele električnih naprav s sestavljankami in/ali
obdelavo gradiv (21 učiteljev);

-

naštejejo nevarnosti pri uporabi električnih naprav in se znajo varovati pred njimi (18
učiteljev);

-

z uporabo projektnega in eksperimentalnega dela usvojijo temeljne metode in oblike
dela, značilne za tehnično – tehnološko področje (17 učiteljev);

-

ob praktičnem delu pridobivajo izkušnje za ločevanje med vzrokom in posledico (17
učiteljev).

Najmanj časa pa se posvetijo naslednjim splošnim ciljem, s katerimi učenci:
-

pridobivajo in uporabljajo informacije in znanja s področja elektrotehnike iz
monografij, periodičnega tiska in z interneta (16 učiteljev);

-

berejo in rišejo sheme električnih vezij, pri čemer si pomagajo tudi z računalniškimi
simulacijami (10 učiteljev);

-

spoznavajo vzajemno povezanost temeljnih znanj naravoslovnih ved z dosežki
sodobne tehnologije (9 učiteljev).

3.4.5 Učni sklopi iz vsebin Elektrotehnike
Zadnji del vprašalnika je učni sklop iz vsebin elektrotehnike, pri katerem nas poleg sklopov v
učnem načrtu zanimajo tudi nove teme, ki bi lahko bile vključene v učni načrt Elektrotehnika.
Pri 69. vprašanju nas najprej zanima, koliko časa (šolskih ur) učitelji namenijo posameznim
sklopom v učnem načrtu Elektrotehnika. Od sklopa Električni krogi in učinki električnega toka
smo ločili temo napeljave v stanovanju, da bi enakomerno porazdelili ure. Slika 3.15 nam
prikazuje, da učitelji največ časa porabijo pri prvem sklopu Električni stroji. Najmanj časa pa
posvetijo temi napeljave v stanovanju ter sklopu Pridobivanje električne energije.
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Električni stroji in naprave

Pridobivanje električne energije

Napeljave v stanovanju

Električni krogi in učinki električnega toka
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Slika 3.15: Primerjava posameznih sklopov po količini poučevanja.

Pri naslednjem vprašanju (70. vprašanju) pa morajo učitelji oceniti pomembnost učnih sklopov
iz učnega načrta Elektrotehnika. Torej kako pomembni so po njihovem mnenju posamezni
sklopi učnega načrta. Iz slike 3.16 je razvidno, da učitelji ocenjujejo vse sklope kot zelo
pomembne, najbolj pa izstopa sklop Pridobivanje električne energije in tema napeljave v
stanovanju. Sklop Električni stroji in naprave se nekaterim učiteljem zdi manj pomemben.
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Slika 3.16: Primerjava deležev sklopov po pomembnosti.
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Sledi 71. vprašanje, kjer smo hoteli ugotoviti, na katerih učnih sklopih v učnem načrtu
Elektrotehnika bi po mnenju učiteljev moralo biti več poudarka, katerim sklopom bi morali
nameniti več ur in katerim manj. Naj se še spomnimo, da je predvideno število šolskih ur za
posamezne sklope naslednje: Električni krogi in učinki električnega toka 13 ur, Pridobivanje
električne energije 6 ur, Električni stroji in naprave 10 ur, 3 ure pa so nerazporejene. Slika 3.17
nam pokaže, da bi učitelji radi namenili več šolskih ur oziroma poudarka sklopu Pridobivanju
električne energije. Sklopu Električni stroji in naprave ter Pridobivanju električne energije pa
bi namenili enako število ur. Kateremu sklopu pa bi učitelji namenili manj poudarka, pa je težko
razbrati iz slike 3. 17.
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Slika 3.17: Primerjava med posameznimi sklopi.

Na 72. vprašanje je bilo odprtega tipa. Odgovor nanj ni bil potreben učitelje je spraševalo po
mnenju, zakaj se učni načrt Elektrotehnika v toliko letih ni nič vsebinsko spremenil. Odgovorilo
je 13 učiteljev. Nekaj učiteljev (5) je odgovorilo, da je razlog velika nezainteresiranost za
spremembe ter nezainteresiranost za tehniko in tehnologijo. Tu bi se, s glede na tehnološke
novosti, dalo marsikaj spremeniti. Bili so mnenja, da premalo šol izvaja izbirni predmet
elektrotehnika, torej bi morala biti elektrotehnika v osnovnih šolah bolj zastopana. Drugi
učitelji so odgovarjali, da učni načrt uporablja premalo učiteljev, vsak podaja tisto, kar se mu
zdi pomembno. Določene novosti odkrijejo tudi učenci in se o tem pogovorijo. Nekateri pa so
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odgovorili (3), da je učni načrt ustrezen in da sprememb ni bilo, ker je bil v zasnovi dovolj
dober, učenci pa dobijo znanje, ki jim pomaga tudi pri fiziki.
Vprašanje 73 je bilo zaprtega tipa, učitelji pa so morali označiti, ali se strinjajo z uvajanjem
naslednjih tem/vsebin v učni načrt Elektrotehnika. Podanih je bilo nekaj tem, ki niso v učnem
načrtu, vendar so se na elektrotehničnem področju v zadnjih letih zelo razširile. Slika 3.18
prikazuje, katere teme bi se po predlogih učiteljev lahko vključile v učni načrt. Strinjajo se, da
bi se v učni načrt lahko vključile teme:
-

okoljska problematika – ohranjanje narave (12 učiteljev);

-

ukrepi za varčevanje z električno energijo (14 učiteljev);

-

nove tehnologije – pametna hiša, električni avtomobil (13 učiteljev);

-

sončne elektrarne (9 učiteljev).

Ne strinjajo pa se, da se vključujejo naprave Sand-BF (2 učitelji), pri tem je tudi 15 učiteljev,
ki se delno strinjajo z vključitvijo vsebine v učni načrt.

Naprave stand - by

Okoljska problematika - ohranjanje narave

Sončne elektrarne

Nova tehnologija - pametni telefoni

Nova tehnologija - pametna hiša
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Slika 3.18: Uvajanje novih tem v učni načrt Elektrotehnika.
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Nato sledijo še 3 vprašanja, na katera učitelji odgovorijo po želji.
Na 74. vprašanje je odgovorilo 12 učiteljev. Učitelji so morali podati kakšen predlog, kaj bi
lahko v učnem načrtu izbirnega predmeta elektrotehnika spremenili in tekom vprašalnika ni bil
omenjen. Učitelji so zapisali, da bi bilo potrebno teme učnega načrta posodobiti v smislu
razvijanja tehnike in slediti tehnološkemu razvoju tudi s temami v učnem načrtu. Dodali bi
lahko teme, ki so zapisane v anketnem vprašalniku, kot npr. krmiljenje ali regulacija električnih
sistemov, vetrna in geotermalna energija, toplotne črpalke. Več bi lahko govorili o sončnih
elektrarnah. Nekaj jih je zapisalo, da primanjkuje zbirk za praktično delo. Poudarili pa so tudi,
da bi bilo lahko tehniki in tehnologiji ter tehničnim izbirnim predmetom namenjenih več ur, saj
bi na tak način spodbudili bodoče gospodarstvenike, ki bodo zmanjševali število brezposelnih
in dvigali gospodarsko rast.
Vprašanje 75 je od učiteljev zahtevalo, da odgovorijo, ali bi v učni načrt elektrotehnike dodali
še kakšno vsebino, ki je sedaj ni, so pa mnenja, da bi jo morali vključiti. Odgovorilo je 8
učiteljev. Tisti, ki hočejo dodati kakšno vsebino (teh je bilo 5), so zapisali, da morajo biti v učni
načrt vključeni: ukrepi za varčevanje z električno, vetrno in geotermalno energijo, toplotne
črpalke, enostavna krmiljenja. Drugi pa so zapisali (2), da je vsebin dovolj, saj več vsebin
pomeni manj časa za poučevanje posameznih tem, posledično pa prehiter tempo in površno
znanje. Eden od učiteljev pa je odgovoril, da bi kakšno vsebino raje odstranili, da bi lahko ostalo
več časa za projektne naloge.
Zadnje, torej 76. vprašanje anketnega spletnega vprašalnika, pa učitelje sprašuje, kaj bi v učnem
načrtu za izbirni predmet elektrotehnika spremenili. Odgovorilo je 11 učiteljev. Največ
učiteljev je zapisalo, da bi bilo lahko manj teorije in več praktičnega dela, saj si učenci najbolj
zapomnijo, če snov obravnavajo preko praktičnih primerov iz vsakdanjega življenja. Lahko bi
bilo manj podrobnosti o transformatorjih, generatorjih, saj to učencev ne zanima; tako bi
pridobljen čas namenili novim temam, ki so vključene v anketi. Učitelji so izrazili mnenje, da
bi morali v učni načrt vključiti problematiko današnjega časa. Eden od učiteljev je zapisal, da
bi morali vsebine, ki se podvajajo s fiziko, uskladiti. Želja je bila tudi več dela s konstrukcijsko
zbirko za elektrotehniko. Le eden od učiteljev pa je zapisal, da učnega načrta ne bi nič
spreminjal, saj uči že vrsto let in je mnenja, da so učencem obstoječe teme v učnem načrtu še
vedno zanimive.
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3.4 GLAVNE UGOTOVITVE ANALIZE ANKETNEGA VPRAŠALNIKA
Iz odgovorov učiteljev, ki so rešili anketni spletni vprašalnik, lahko izluščimo nekaj bistvenih
ugotovitev:
1. Izbirni predmet elektrotehnika v večini poučujejo učitelji in ne učiteljice.
2. Učitelji poučujejo ta predmet, ker jim je večina tem tega predmeta zanimiva in se čutijo
ustrezno usposobljene.
3. Kot pomemben parameter pri poučevanju elektrotehnike se je izkazala cenovna
dostopnost učne zbirke potrebne za učenčevo delovno mesto ter strokovno
usposabljanje učiteljev za aktivne učne pristope, ilustrirane s praktičnimi primeri.
4. Večina učiteljev je dala prednost projektnemu delu, saj tako učenci zares sodelujejo,
razmišljajo, preizkušajo, spoznavajo zbirko in morajo narejeno znati komentirati. Tako
pridobijo kar nekaj izkušenj. Poleg tega so učitelji dali prednost raziskovalnemu delu,
predvsem pa samostojnemu raziskovanju. To je razumljivo, saj tako pride vsak
posameznik do izraza – njegovo delo, razmišljanje, sposobnosti. Nekateri uporabljajo
tudi konstrukcijsko zbirko, kjer rešujejo različne probleme, povezane s snovjo.
5. Najmanj časa se učitelji poslužujejo frontalne razlage vsebin ter dela z računalniškim
programom.
6. Največ učiteljev od učnih gradiv uporablja učbenik Elektrotehnika Draga Slukana in
Janeza Virtiča.
7. Največ učiteljev pri pouku elektrotehnike uporablja program Edison.
8. Učitelji dajejo tako največ poudarka splošnim ciljem, kot so pridobivanju sposobnosti
samostojnega reševanja problemov ter načrtovanju in izdelavi različnih modelov
električnih naprav s sestavljankami in/ali obdelavo gradiv, najmanj poudarka pa
pridobivanju in uporabljanju informacij in znanj s področja elektrotehnike iz
monografij, periodičnega tiska in z interneta.
9. Učiteljem se zdi sklop Pridobivanje energije najbolj pomemben, zato menijo, da bi
morali temu sklopu nameniti več ur. Kot manj pomemben sklop pa so označili Električni
stroji in naprave. Manj ur bi lahko bilo tudi pri prvem sklopu (električni krogi in učinki
električnega toka), saj se nekatere vsebine podvajajo s fiziko in jih ne bi bilo potrebno
ponavljati.
10. Večina učiteljev je bila mnenja, da bi se dalo v učnem načrtu marsikaj spremeniti. Nekaj
vsebin bi bilo potrebno odstraniti in nekaj dodati, saj je na tem področju že kar nekaj
novosti. Vsebine, ki bi se lahko vključile v učni načrt bi bile: okoljska problematika –
ohranjanje narave, ukrepi za varčevanje z električno energijo, nove tehnologije (pametni
telefoni, električni avtomobil ...), sončne elektrarne, vetrna in geotermalna energija in
druge. Mnenja so, da bi lahko skrajšali sklop Električni stroji in naprave, saj učencev
snov ne zanima; tako bi pridobljen čas namenili novim temam, ki so vključene v
diplomski nalogi.
11. Ugotovili smo, da si učitelji želijo več ur elektrotehnike,prav tako bi morala biti bolj
izpostavljena tudi tehnika in tehnologija.
12. Vsebine, ki se podvajajo s fiziko, bi bilo potrebno uskladiti.
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3.5 PREDLOGI ZA POSODOBITEV UČNEGA NAČRTA
Ker se učni načrt iz izbirnega predmeta elektrotehnika od leta 1999 ni vsebinsko nič spremenil,
bi lahko vanj dodali kar nekaj novosti oziroma bi učni načrt preuredili. V tem poglavju je
predstavljenih nekaj vsebin, ki bi jih lahko vključili v učni načrt, saj imajo nekatere ključnega
pomena za elektrotehniko, nekatere pa je potrebno spoznati tudi kot novosti na tem področju.
S pomočjo vprašalnika, ki so ga rešili učitelji elektrotehnike v osnovni šoli, smo dobili še
dodatno potrditev, katere teme/vsebine vključiti v sam učni načrt in katere so odveč. Moramo
tudi upoštevati to, da vsebine ne smejo prezahtevne za učence osnovne šole.
Da bi lahko podali nekaj predlogov za posodobitev učnega načrta elektrotehnika, smo zbrali
predloge in ideje učiteljev, ki so izpolnjevali anketni spletni vprašalnik izbirnih predmetov. S
pomočjo analize odgovorov iz elektrotehnike je zapisanih nekaj predlogov za posodobitev
učnega načrta Elektrotehnike.
Najprej pa si poglejmo učni načrt oziroma sklope in vsebine, ki bi jih bilo potrebno preurediti.
Veliko učiteljev je tekom anketnega vprašalnika izrazilo mnenje, da bi lahko več časa namenili
projektnemu delu. Učiteljem zaradi obsežnega teoretičnega dela primanjkuje časa za projektne
naloge, ki bi jih lahko zastavili učencem. Poudarili so, da se učenci s projektnim delom
(samostojno, v dvojicah, skupinah) naučijo največ. Projektno delo jih prisili k samostojnem
razmišljanju, predvidevanju, tudi k spretnosti in končno tudi predstavitvi izdelka. Vsak učenec
se tu lahko izkaže in pokaže svoje znanje. Učitelj lahko poda kakšne napotke, doda nasvet, ga
usmeri na lažjo pot ter mu tako pomaga in zopet usmeri k razmišljanju. Torej projektnih nalog
bi moralo biti več, če bi v obstoječem učnem načrtu nekaj izpustili oziroma skrajšali. Učitelji
tudi menijo, da bi vsebin moralo biti manj, s saj bi tako lahko več časa namenili projektnemu
delu.
Pojavi se vprašanje, kje v učnem načrtu bi lahko prišlo do sprememb. Prvi sklop v učnem načrtu
predstavljajo električni krogi in učinki električnega toka. Tukaj učenci spoznavajo osnove
električnega kroga, smeri električnega toka, vire električne napetosti, delo in moč ter električne
napeljave v stanovanju. Nekatere osnovne zakone spoznajo učenci pri pouku fizike, tako da teh
vsebin ni potrebno poudarjati še enkrat. prav tako bi lahko snov, ki zaobjema delo in moč pri
elektrotehniki precej skrajšali – tudi to snov učenci obravnavajo že pri fiziki; zato bi lahko
namesto ponavljanja iste snovi pri elektrotehniki raje izvedli samostojen projekt.
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Drugemu sklopu v učnem načrtu, pridobivanju električne energije, naj bi učitelji namenili šest
ur. Večino časa tu namenijo virom električne energije. Danes pa dajemo velik pomen sončni
energiji in sončnim elektrarnam, ki so okolju prijazne. Močno onesnaženo okolje nas je
privedlo do tega, da skrbimo zanj in čim bolj varčujemo z energijo. Zato bi pri temu sklopu
morali govoriti še o ukrepih za varčevanje z električno energijo in tudi o okoljski problematiki
z namenom ohranjanja narave.
Zadnji, tretji sklop, pa je namenjen električnim strojem in napravam, torej elektromotorju,
generatorju in transformatorju. Temu je namenjenih deset ur. Preko anketnega vprašalnika smo
izvedeli, da bi lahko sklop skrajšali, saj je za večino učencev ta snov prezahtevna. Pri vsakem
stroju in napravi bi poudarili osnove, skupaj z učiteljem izdelali kakšen projekt, če bi učenci
pokazali interes, pa bi lahko projekt izvedli kar sami. Anketa je tudi pokazala, da učitelji
namenijo temu sklopu najmanj ur in se jim v učnem načrtu glede na znanje učencev zdi odveč.
So tudi mnenja, da bi moral biti tretji sklop v učnem načrtu manj obsežen, tako kot napeljave v
stanovanju.
Zmanjšanje ur pri temi napeljave v stanovanju, delu in moči ter sklopu Električni stroji in
naprave, bi pomenilo več časa projektnim nalogam in novim temam, ki bi se lahko vključile v
učni načrt. Učitelji v učnem načrtu pogrešajo nove vsebine, ki so se pojavile tekom teh let. Ker
se učni načrt od nastanka vsebinsko ni spreminjal, učitelji pri poučevanju elektrotehnike dodajo
kakšno dopolnitev, določene novosti pa odkrijejo tudi učenci. Torej bi bilo potrebno v učni
načrt uvesti tudi določene novosti, ki preplavljajo svet že nekaj let.
Nekaj takih novosti, ki bi jih učitelji vpeljali v učni načrt, je predstavljenih v nadaljevanju
diplomskega dela.

3.5.1 Ukrepi za varčevanje z električno energijo
Drugi sklop v učnem načrtu Elektrotehnika predstavlja pridobivanje električne energije. Tu se
učenci seznanijo z viri električne energije, torej spoznajo, katere oblike energije so osnova za
delovanje posameznih napetostnih virov, ki so klasični energetski viri za pridobivanje
električne energije, ugotavljajo energijske pretvorbe pri značilnih tipih elektrarn, seznanijo se
z alternativnimi energetskimi viri in jih glede na električno moč primerjajo s klasičnimi ter
primerjajo različne tipe elektrarn in ocenjujejo njihov vpliv na okolje. Učenci pri tem delu
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izdelujejo baterije, sončne celice, električni generator, kritično razmišljajo, opredeljujejo,
sestavljajo modele, opravljajo poskuse in meritve, zbirajo podatke, pripravljajo poročila itd [2].
Temu sklopu bi po odgovorih anketnega vprašalnika morali dodati še ukrepe za varčevanje z
električno energijo, saj vemo, da je raba energije v nenehnem porastu, učenci pa se premalo
zavedajo negativnih vplivov elektrarn na okolje.
Ljudje smo veliki potrošniki električne energije. V današnjem času pa je potrebno z električno
energijo ravnati varčno, saj velik del slovenskega prebivalstva oskrbujejo elektrarne, ki so
okolju neprijazne. V zrak spuščajo plin ogljikov dioksid, ki je eden izmed večjih vzrokov za
onesnaženost okolja in posledično globalnega segrevanja.
Z učenci bi se najprej pogovorili, kako si predstavljajo varčevanje z električno energijo, nato
pa bi predstavili nekaj koristnih podatkov.
Največji porabniki elektrike v gospodinjstvu so električni grelniki, nato hladilnik in
zamrzovalnik, električni štedilnik, luči in pralni stroj. Skoraj vsi imamo doma hladilnik (98 %),
pralni stroj (95 %), pečico (92 %), kuhalno ploščo (84 %) in zamrzovalno skrinjo ali omaro (69
%).

ŠTEDILNIK
1. Štedilnik s steklokeramično kuhalno ploščo porabi 20–25 % manj energije kot štedilnik
s klasičnimi grelnimi ploščami.
2. Med električnimi štedilniki je najvarčnejši indukcijski štedilnik.
3. Ob ustrezni izbiri kuhališča sta izjemno pomembni tudi izbira primerne posode in njena
pravilna uporaba. Upoštevajmo naslednje:
4. Izberimo pravo velikost posode, izogibajmo se kuhanju manjših količin hrane v velikih
posodah.
5. Premer dna posode naj se ujema s premerom plošče oz. kuhalnega polja, če je premer
posode manjši, se energija porablja po nepotrebnem.
6. Vklopimo ploščo šele, ko je na njej lonec.
7. Pri kuhanju uporabljajmo le toliko vode, kot je potrebujemo, da skuhamo hrano.
8. Kuhajmo v pokriti posodi, s pokrovi, ki dobro tesnijo. Kuhanje brez pokrova zahteva
trikrat več časa in energije!
9. Kuhalno ploščo izklopimo 5–10 minut prej, preden je jed gotova, tako izkoristimo
akumulirano toploto.
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10. Če imamo električne kuhalne plošče, lahko za segrevanje večje količine vode (na
primer pri kuhanju testenin) uporabimo električni grelec vode. Voda v tem grelcu zavre
v eni minuti, medtem ko segrevanje vode na plošči traja vsaj 10 minut.
HLADILNIK
1. Ko načrtujemo razporeditev opreme v kuhinji, moramo paziti, da hladilnika ne
postavimo v neposredno bližino štedilnika, pečice, radiatorja ali pomivalnega
stroja. Prav tako ga ne izpostavljajmo neposrednim sončnim žarkom.
2. Ob nakupu novega aparata moramo upoštevati, da hladilna omara v sklopu hladilnika
porabi manj energije kot samostojna zamrzovalna skrinja.
3. Večji hladilniki porabijo več energije. Isto velja za prazne hladilnike. Prenapolnjen
hladilnik pa onemogoča kroženje hladnega zraka – poskrbeti moramo za pravilno
prerazporeditev živil.
4. Temperatura v hladilniku naj bo med 5 in 7 °C. Ta temperatura zadostuje, da živila
ostanejo sveža in se ne pokvarijo. V zamrzovalnih skrinjah in omarah je potrebna
temperatura za zamrznjena živila –18 °C. Vsaka stopinja manj pomeni večjo porabo
energije.
5. En sam milimeter ledu v hladilniku ali zamrzovalniku pomeni nekaj odstotkov večjo
porabo energije.
PRANJE PERILA
1. Za delovanje pralnih in sušilnih strojev porabimo v gospodinjstvu približno 18 %
električne energije, od tega 8,7 % za pralne in 9,3 % za sušilne stroje.
2. Za sušenje perila porabimo dva do trikrat več energije kot za pranje enake količine
perila.
3. Če je naše gospodinjstvo manjše, izberimo stroje z manjšo zmogljivostjo pranja in
sušenja (za dve do tri osebe zadošča že zmogljivost do 3 kg).
4. Največ energije se pri pranju porabi za segrevanje vode. Namesto pri 90 °C, perimo
pri 60 °C . Z daljšim časom pranja ob nižji temperaturi dosežemo enake rezultate
pranja kot ob visokih temperaturah.
5. Pralni in sušilni stroji z vgrajeno uro omogočajo prestavitev pranja in sušenja v nočne
ure, ko je energija cenejša.
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6. Pri pranju porabimo do 90 % energije za ogrevanje vode, čeprav lahko pri nižjih
temperaturah enako učinkovito operemo skoraj vsa oblačila. Če peremo pri 60 °C,
porabimo le polovico energije v primerjavi s pranjem pri 90 °C.
7. Pri varčnem programu pranja je poraba energije manjša za 40 %.
8. Z likalniki na paro likamo hitreje in bolje, zato nam prihranijo čas in energijo.
9. Nikoli ne prenapolnimo sušilnega stroja, saj se poraba energije tako poveča.
RAZSVETJAVA
1. Ugašanje luči, ko jih ne potrebujemo, zmanjša celotno porabo elektrike za 10 %.
2. Z zamenjavo žarnic z varčnimi sijalkami zmanjšamo porabo za 80 %.
3. Za več svetlobe v prostoru uporabimo tanke in prosojne zavese.
KLIMATSKA NAPRAVA
1. Z vsako stopinjo več na termostatu lahko prihranimo med 1 in 3 % električne energije.
2. Če je klima prižgana, ne odpirajmo oken, kajti s tem puščamo toploto v prostor.
3. Izberimo pravo klimo glede na velikost prostora.
NAPRAVE V PRIPRAVLJENOSTI
Čeprav računalnika čez noč ne uporabljamo, le-ta še zmeraj porablja električno energijo, saj je
v stanju pripravljenosti (stand-by). Zato:
1. polnilce za telefone in fotoaparate izklopimo iz omrežja, ko so naprave napolnjene;
2. uporabljamo razdelilec, ki ima stikalo za izklop vseh naprav iz omrežja;
3. novejše elektronske naprave že omogočajo način »minimalna poraba v stanju
pripravljenosti«. Poglejmo katere naše naprave imajo to funkcijo in jo uporabimo.
Prihranek je lahko od 20–50 kWh na leto [7].
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3.5.2 Okoljska problematika – ohranjanje narave
Sklop Pridobivanje električne energije govori tudi o različnih tipih elektrarn in ocenjujejo
njihov vpliv na okolje, zato bi se poleg ukrepov za varčevanje z električno energijo morali
dotakniti še okoljske problematike, da bi ozavestili pomembnost ohranjanja narave. Učenci se
morajo zavedati negativnih vplivov uporabe energije na okolje, zato se morajo seznaniti s tem,
kako obvarovati okolico, v kateri živimo.
Učencem bi morali predstaviti okoljske učinke rabe energije. Najpomembnejša negativna
učinka rabe energije sta spreminjanje podnebja in kisel dež – oba nastajata zaradi kurjenja
fosilnih goriv in vodita h globalnim in čezmejnim problemom. Tretji pomemben okoljski
problem, povezan z rabo fosilnih goriv, je netrajnostna raba naravnih virov [9].
Z učenci se najprej pogovorimo o podnebnih spremembah. Sprememba podnebja pomeni
postopno višanje globalnega povprečja temperature zraka pri površju zemlje. Podatki kažejo,
da se je globalno podnebje v zadnjih 20-ih letih segrelo za 0,7 °C glede na povprečje v zadnjih
1000-ih letih. Mednarodna skupina znanstvenikov, ki preučuje spreminjanje podnebja,
opozarja, da se lahko povprečna globalna temperatura kot rezultat človekovega delovanja do
leta 2100 dvigne za 5,8 °C. Povprečna letna temperatura zraka se je v Sloveniji v zadnjih 50-ih
letih povečala za 1,1 ± 0,6 °C. Kaj pa pričakovani učinki podnebnih sprememb v prihodnosti?
Temperatura zraka se je dvignila še za od 1 do 3,5 °C, morska gladina pa lahko v naslednjih
100-ih letih naraste 1 meter. Takšne spremembe bodo bistveno spremenile naša življenja. Dvig
morske gladine bo povzročil erozijo plaž in obobalnih mokrišč, kar bo uničilo bistvene habitate
in obalna območja naredilo ranljiva za poplave. Prizadeta bo pridelava hrane. Toplejša klima
bo povečala potrebo po namakanju in uporabi določenih pesticidov, vendar bo hkrati na
nekaterih območjih podaljšala rastno obdobje. Medtem ko bodo nekatere države s toplejšim
podnebjem lahko povečale pridelavo hrane, bodo revnejše države, ki že sedaj trpijo zaradi
pomanjkanja, utrpele bistveno zmanjšanje pridelave hrane. Več ljudi bo umrlo zaradi
vročinskega stresa. Hudi vročinski vali bodo postali bolj pogosti. Otroci in starejši so najbolj
občutljivi za vročinske strese. Tropske bolezni se bodo širile. Nalezljive bolezni kot npr.
malarija, vročica, encefalitis in kolera, ki jih prenašajo komarji in druge bolezni – prenašajoči
organizmi, ki živijo v toplejših podnebjih, se bodo lahko selili v nova območja. Vremenski
ciklus bo prekinjen. Ko se bo vremenski ciklus jačal, bodo nekatera območja trpela hude suše,
medtem ko bodo druga imela hude poplave. Ta nihanja bodo najbolj prizadela območja, ki so
že sedaj najbolj ranljiva za probleme kvalitete in količine vode. Ogrožene vrste bodo trpele.
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Nekatere od najbolj ranljivih rastlin, živali in ekosistemov bodo utrpeli velike spremembe.
Najbolj ogrožene živalske vrste so: velika panda, polarni medved, indijski tiger, severni jelen,
beluga, kit, nekatere vrste pingvinov, kraljevi metulj in medved grizli. Koralni grebeni bodo
utrpeli škodo. Pregrevanje oceanske vode, kot rezultat globalnega segrevanja, lahko povzroči
bledenje koral, kar je degradiranje kompleksnega biološkega sistema, ki so ga korale razvile v
boju za preživetje [9].
Našteti so le nekateri od predvidenih učinkov spreminjajočega se podnebja.
Stranski učinek kurjenja fosilnih goriv in zaradi tega povzročenih emisij polutantov je tudi kisel
dež. V procesu gorenja fosilnih goriv nastajajo nekateri od plinov, predvsem žveplov dioksid
in nitratni oksidi. Ko so sproščeni v atmosfero, se lahko spremenijo v sekundarne polutante, kot
npr. nitrična kislina ali pa žveplova kislina, ki se obe zlahka topita v vodi. Rezultat je kisel dež.
Vodne kapljice se z vetrovi lahko prenašajo na dolge razdalje in se vračajo na zemljo kot kisel
dež, sneg ali megla.
Naravni dejavniki, kot so vulkani, močvirja in odmiranje rastlin, proizvajajo žveplov dioksid,
enega od plinov, ki je potreben za nastanek kislega dežja. Ti naravni pojavi tvorijo neke vrste
kisel dež. Obstajajo tudi primeri, ko kisel dež ne nastane z naravnimi procesi, kar je prav tako
škodljivo za okolje, vendar pri tem nastajajo veliko nižje količine od tistih, ki smo jim priča v
urbanih območjih. Kisel dež lahko povzroči škodo na rastlinah in v nekaterih primerih resno
prizadene rast gozdov. Drevesa izgubljajo listje in se tanjšajo pri vrhu. Nekatera drevesa so
prizadeta tako hudo, da odmirajo. Prst absorbira kisel dež. Kisel dež lahko povzroči tudi erozijo
zgradb in korozijo metalnih objektov. Materiali, kot so kamen, barvno steklo, slike in drugi
predmeti, so zaradi kislega dežja lahko težko poškodovani ali pa celo uničeni [9].
Z učenci bi se pogovorili tudi o prekomerni izrabi naravnih virov. Večina energije, ki jo
uporabljamo, izvira iz fosilnih goriv. Premog, nafta in naravni plin so fosilna goriva, nastala
pred nekaj milijoni leti z izumiranjem rastlin in živali. Nahajajo se v zemeljski notranjosti.
Čeprav fosilna goriva tudi dandanes nastajajo zaradi podzemne vročine in pritiska, jih trošimo
veliko hitreje kot le-ta nastajajo. Obstaja nevarnost, da jih s prekomerno uporabo v energetiki
potrošimo. Glede na to, da se nekatera od fosilnih goriv (npr. nafta) uporabljajo celo v
medicinske namene, je potrebno omejiti izrabo teh virov.
Med gorivi ima posebne lastnosti uran – jedrsko gorivo, ki je lahko iztrošeno v manj kot stotih
letih, vendar je v tako imenovanih razmnoževalnih reaktorjih možno povečati njegov delež in
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tako lahko obstane dlje časa. Problemi z radioaktivnimi odpadki, ki bodo predstavljali
nevarnost še milijone let, in posledice nesreče v Černobilu, ki je pokazala rizičnost, povezano
z jedrsko energijo, večina vlad v industrializiranem svetu jedrsko energijo opušča, kljub dejstvu,
da skoraj ne povzroča toplogrednih plinov. Posebna dimenzija izrabe naravnih virov so stranski
učinki, ki jih povzroči črpanje naravnih virov. Izkop ali črpanje fosilnih goriv vplivata na veliko
degradacijo okolja, kjer se izvajata, razen tega pa ob izrabi teh naravnih virov nastajajo velike
količine odpadkov [9].

3.5.3 Sončna energija
Več časa bi pri pouku elektrotehnike morali nameniti sončni energiji, ker to postaja najbolj
popularno pridobivanje energije, saj se človeštvo razvija z veliko hitrostjo. Hkrati pa s
pridobivanjem energije iz sonca ohranjamo krhko ravnovesje našega planeta. Sonce je
obnovljiv vir, pri pridobivanju energije pa ne škodujemo naravi, torej je okolju prijazno. Težimo
tudi k čim cenejšemu pridobivanju in shranjevanju energije [10].
Najprej bi učenci morali znati razlikovati med sončnimi kolektorji in sončnimi celicami. Torej
v sončnih kolektorjih izkoriščamo sončno energijo za segrevanje vode, v sončnih celicah pa jo
lahko pretvarjamo v elektriko [11].
Sončna energija je, za vodno in vetrno energijo, tretji najpomembnejši vir obnovljive energije
glede na zmogljivosti, domneve pa so, da bo sončna energija prav kmalu postala svetovni
primarni vir energije. Poleg tega ima proizvodnja električne energije, proizvedene s procesom
fotonapetostne pretvorbe, največjo gostoto moči na površino med vsemi obnovljivimi viri
energije.
Vmesni člen med sončno energijo in sončnimi elektrarnami so fotonapetostni sistemi. To so
mreže celic iz materiala, ki pretvarja sončno sevanje v električni tok. Ti so lahko nameščeni na
zemlji ali pa vgrajeni na streho ali stene stavbe [12].
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3.5.4 Elektrika iz valov

Poleg pridobivanja energije s pomočjo sonca seznanimo učence tudi z drugimi načini. Eden od
načinov, ki težijo k ohranjanju narave, je tudi pridobivanje elektrike s pomočjo valov. Ocean je
največje skladišče obnovljive energije na svetu – v zadnjih letih so znanstveniki in inženirji
razvili nove načine izkoriščanja moči valov. Voda je 1000-krat gostejša od zraka, zato je njena
potencialna energija veliko večja od potencialne energije vetra. Energije, ki jo ustvarjajo valovi,
ne bo nikoli zmanjkalo, prav tako pa v ozračje ne pošilja nobenih toplogrednih plinov. Je
odlično zeleno (oziroma modro) gorivo.
Še nekaj o delovanju: nizi jeklenih valjev, po obliki podobni klobasi, so zasidrani v morsko
dno. Usmerjeni so proti valovom, ko se ti valijo proti obali. Vsak niz je dolg 140 metrov in
razdeljen na tri dele. Ko valovi potujejo navzgor in navzdol, se členi in njihovi pregibi
premikajo. Premikajoči se členi poganjajo hidravlične motorje v valjih, kar poganja generatorje,
ki proizvajajo električno energijo [13].

3.5.5 Elektrika iz slane in sladke vode
Učence seznanimo še z enim načinom pridobivanja energije: iz slane in sladke vode. Zamisel,
da bi razliko v njuni slanosti izkoristili za pridobivanje energije, nikakor ni nova, saj izvira iz
1970. leta. Novembra lani pa so po dolgoletnih raziskavah na Norveškem zagnali prvo
poskusno osmotsko elektrarno.
V mestecu Hurum, ki je dobrih petdeset kilometrov oddaljeno od Osla, so odprli zasune in v
elektrarno sta začeli pritekati slanica iz Severnega morja ter sladka voda iz bližnje reke. Tehniki
norveške državne energetske družbe Statkraft so napeto opazovali merilne instrumente in v
dvorani je zavladalo nepopisno navdušenje, ko so vrednosti na merilniku moči začele naraščati.
Po dveh letih gradnje se je uresničila želja načrtovalcev, da bi pridobivali energijo iz
obnovljivih virov s pomočjo osmoze. Ta pojav srečujemo po eni strani v naravi, ko z njeno
pomočjo drevesa črpajo vodo v visoke krošnje ali pa v deževnem vremenu pokajo češnje in
grozdje, po drugi strani pa v tisočerih napravah za razsoljevanje morske vode. Princip delovanja
je preprost: če imamo dve posodi, v katerih sta raztopini z različno koncentracijo raztopljene
snovi, loči pa ju porozna membrana, se koncentraciji poskušata izenačiti tako, da raztopina z
nižjo koncentracijo prodira v posodo z višjo koncentracijo. Kadar je membrana polprepustna,
kar pomeni, da prepušča v našem primeru samo molekule vode, ne pa tudi soli, slana raztopina
prečrpava sladko vodo v svojo posodo. Gonilna sila procesa je osmotski tlak.
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Ta mehanizem izkoriščajo tudi v poskusni norveški elektrarni. Če bi bili obe posodi odprti, bi
se pri sladki vodi gladina nižala, pri slani pa bi se dvigala – prostornina bi naraščala. Ko posodo
s slano vodo zapremo, se prostornina ne more večati, zato pa narašča pritisk – in to do 26 barov,
kar ustreza celim 260 metrov vodnega stolpca. Vodo pod pritiskom usmerijo na turbino,
povezano z električnim generatorjem, nato pa izpustijo v morje.
Na proces prav nič ne vplivajo vremenske razmere, od katerih so tako odvisne vodne ali vetrne
elektrarne; proces tudi ne izrablja nobenih virov, ker slanica iz turbine steče v morje in se znova
vključi v kroženje vode. Sistem se zato na prvi pogled zdi naravnost idealen, saj sloni na
popolnoma obnovljivi energiji, žal pa ima veliko hibo – zelo nizko zmogljivost. Statkraftova
prototipna elektrarna ima tako moč, da zadošča za preskrbo komaj tisoč gospodinjstev. A vodje
projekta to ne moti. Pomembno se mu zdi, da naprava deluje in za leto 2015 že načrtuje gradnjo
večje pilotske elektrarne, ki bo zadoščala za napajanje 10.000 gospodinjstev.
Ključnega vpliva na zmogljivost osmotske centrale pa nimajo le izboljšave mejne ploskve med
slano in sladko vodo. Odpraviti je treba še eno neprijetno težavo – mašenje membran. Voda, ki
po ceveh priteka v centralo, še zdaleč ni čista, zato je treba s filtriranjem iz nje odstraniti
plankton in druge morske organizme ter blatne delce, ki jih nosi reka. Ta problem se rešuje s
stopnjevanimi filtri: od prvih, ki prestrežejo grobo umazanijo, prek 50-mikronskih do tistih
čisto na koncu, ki prepuščajo samo še vodne molekule.
Torej takšne elektrarne je mogoče graditi povsod, kjer se srečujeta sladka in slana voda. Ta
proizvodnja ne bi imela nobenega vpliva na okolje, saj se slana in sladka voda mešata povsod
v naravi. Le izkoristiti bi bilo treba ta pojav, podobno kot izkoriščamo energijo vetra z
vetrnicami in Sončevo sevanje s sončnimi celicami [14].

3.5.6 Geotermalna energija
Tudi geotermalna energija predstavlja enega od načinov okolju prijaznega pridobivanja
energije. V vulkanskih predelih, kot sta Islandija in Nova Zelandija, se vroče kamnine nahajajo
blizu zemeljskega površja. Mrzla voda, speljana pod površje, se lahko ogreje s pomočjo kamnin
in tvori paro, ki se uporablja za proizvodnjo električne energije. V večini drugih dežel vroče
kamnine ležijo pregloboko, da bi lahko na tak način izrabljali geotermalno energijo [15].
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3.5.7 Energija prihodnosti
Energijo lahko proizvajamo tudi s kurjenjem domačih odpadkov v posebnih sežigalnicah. Zelo
pomembno je, da ima ogenj ves čas zelo visoko temperaturo, saj v nasprotnem primeru izhajajo
strupeni plini. Znanstveniki se ukvarjajo tudi z raziskovanjem nove oblike jedrske energije, ki
ji pravimo zalitje (fuzija) in kot gorivo uporablja vodik. Ko bo v naravi zmanjkalo fosilnih
goriv, bodo novi viri energije postali življenjsko pomembni. Vseeno pa moramo z energijo
varčevati [15].

3.5.8 Električni avtomobil
Kot novost bi lahko pri pouku elektrotehnike omenili električni avtomobil, ki se je pojavil na
tržišču pred nekaj leti. O električnem avtomobilu bi bilo mogoče govoriti pri sklopu Električni
stroji in naprave. Z učenci bi lahko izvedli projektno delo, torej kako delujejo določene stvari
v električnem avtomobilu.
Električni avtomobil je tip avtomobila na alternativna goriva, za pogon pa namesto motorja z
notranjim izgorevanjem uporablja elektromotor. Električna energija je običajno pridobljena iz
baterijskih sklopov v vozilu, ki jih je mogoče večkrat napolniti.
Čeprav so se električni avtomobili v zgodovini avtomobilske industrije pojavili že nekajkrat,
jim nikoli ni uspel tak preboj na trg kot v 21. stoletju. Ameriško podjetje Tesla je leta 2008
predstavilo svoj prvi električni avtomobil, ki je bil obenem prvi pravi športni avtomobil, za
pogon pa namesto bencina uporablja elektriko. Veliko zanimanje javnosti za ta avtomobil je
tudi druge proizvajalce spodbudilo, da v svojo ponudbo vključijo tudi električna vozila.
Električni avto odlikujejo predvsem lastnosti kot so: nizki stroški polnjenja, da ne izpuščajo
škodljivih plinov in s tem prispevajo k čistejšemu okolju, konstanten navor (ves navor
elektromotorja je na voljo takoj) in tihost, saj ne oddajajo skorajda nikakršnega zvoka [16].

3.5.9 Pametna hiša
Kot novost bi učencem predstavili pametno hišo. To je hiša, v kateri naj bi večina naprav
upravljal nek sistem. Bistvo vsega je povezovanje, upravljanje in nadzor nad porabniki, s ciljem
zviševanja nivoja udobja, varčnosti in varnosti. Najosnovnejši primer tega bi bil, da ko
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zapustimo hišo, samo s pritiskom na eno tipko izključimo vsa svetila in druge naprave v hiši,
vključimo alarm, znižamo nivo ogrevanja ter vključimo simulacijo prisotnosti.
GLAVNE PREDNOSTI PAMETNE HIŠE
Največja prednost tovrstne hiše je, da lahko delovanje hiše povzroči slogu življenja in potrebam
bivanja, ki se skozi čas spreminjajo. Prednosti so lahko zelo individualna kategorija. Večini
uporabnikov je prednost sistema predvsem v funkcionalnosti rešitev, spet drugim v udobju.
Vsem pa je enako, da si želijo nekaj več, oziroma imeti možnost prilagajanja lastnim željam in
potrebam.
Za doseganje tega ni potrebno v začetku investirati v vse rešitve, temveč je pomembno dobro
načrtovanje električnih napeljav in dobra priprava materiala, saj je večina dobrih sistemov
nadgradljivih in v primeru, da je instalacija dobro pripravljena, so nadgradnje možne brez
dodatnih gradbenih posegov. Prednost sistemov je lahko tudi zmanjšano elektromagnetno
sevanje. Pri sistemih pametnih hiš so načeloma vsi močnostni dovodi (svetilke, motorni pogoni
…), krmiljeni direktno iz centralnega stičišča, kar pomeni, da dokler ne aktiviramo določenega
porabnika v napeljavi, ni električnega toka.
VARČNOST
Varčnost je večini najpomembnejši vidik, pri odločitvi za pametno hišo. Pri razsvetljavi nam
sistem omogoča centralen izklop svetil, v režimu, ko nas ni doma ali ko gremo spat. V
prehodnih prostorih, kjer se ne zadržujemo pogosto (shramba, hodniki …) lahko nastavimo, da
se po določenem času svetilke izklopijo same in s tem zmanjšamo strošek porabe elektrike.
Poleg tega je možno z uporabo merilnikov porabe električne energije zaznati, kje morda trošimo
preveč in z uporabo sistema to prilagoditi.
Pri krmiljenju motornih porabnikov (žaluzij, krpank, rolet …) lahko nastavimo, da v zimskem
letnem času zjutraj že omogočimo, da se le-ti odprejo in s tem omogočajo dogrevanje s soncem,
kar posledično zmanjša porabo ogrevanja. V letnem režimu pa rolete zapremo, da preprečimo
vdor toplote in s tem potrebo po dodatnem hlajenju.
VARNOST
Večina misli, da je varnost povezana le z alarmnim sistemom. Pri integraciji alarmnega sistema
je potrebno biti pozoren, da ne izničimo njegove osnovne funkcije, ki je varovanje. V tem
smislu izklop samega alarma na daljavo ni priporočljiva, je pa mogoča. Pri alarmnih sistemih
48

je pomembno, da ta da signal avtomatizaciji, da je sprožen alarm. V tem trenutku lahko po hiši
vključimo vsa svetila, dvignemo rolete, zunanja svetila lahko utripajo in dodatno pritegnejo
pozornost okolice, poleg tega, da se sproži obveščanje ter vklop sirene. Bistveno bolj
pomembno je, da morebiten vlom preprečimo. V tem režimu odsotnosti naj bo nastavljena tako
imenovana simulacija prisotnosti, kar pomeni, da se svetila naključno samodejno vključijo,
dvigne se kakšna roleta, na določen čas vključimo glasbo ipd.
Drugi vidiki varnosti so tudi izklop vode, plina in drugih kritičnih elementov, ki bi lahko
povzročili škodo, ko nas ni doma. Bistvena je preventiva. Poleg tega lahko še vedno namestimo
senzorje izliva vode, merilca pretoka vode ipd.
UDOBJE
Udobje je kategorija, kjer je možnosti prav toliko, kot je želja ter finančnih zmožnosti. Kot pri
odločitvi ali kupiti najnovejši TV-sprejemnik z vsemi dodatki, je tudi tu možno nivo udobja z
raznimi dodatki povečati. Obstaja pa nekaj osnovnih stvari, ki jih mora vsebovati vsak sistem.
Režimi delovanja hiše in lokalne scene. Za vsako dejavnost, ki jo opravljamo, si lahko
nastavimo določen režim. Ko gledamo TV, si zapremo rolete, namestimo primerno osvetlitev,
nastavimo elemente hišnega kina in to vse z enim pritiskom. [17]

3.5.10 Pametni telefon
Kar učenci že uporabljajo, so pametni telefoni. To je mobilni telefon, ki ponuja naprednejše
računalniške sposobnosti in povezljivost kot sodobni osnovnofunkcijski telefoni. Pametni
telefoni so znani tudi kot dlančniki, ki imajo vgrajen mobilni telefon. Ti dopuščajo uporabniku,
da in zaganja zahtevnejše aplikacije naloži sam. Lahko jih smatramo kot osebne žepne
računalnike z dodanimi funkcijami mobilnega telefona, saj so ti telefoni kot navadni
računalniki, le da so veliko manjši [18].
Z učenci lahko raziskujemo, kako delujejo različne aplikacije, se pogovorimo o njihovi
uporabnosti in v kolikšni meri jih učenci zares uporabljajo.
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3.5.11 Ekološka hiša
Pri ohranjanju narave, torej varčevanju z električno energijo, učence seznanimo z ekološkimi
hišami, ki so oblikovane tako, da prihranijo energijo in so okolju prijazne. Hiše, kakršne so
gradili okoli leta 1960, so imele velika okna, malo izolacije in centralno ogrevanje, ki ni bilo
nadzorovano. V devetdesetih letih 20. stoletja pa so začeli arhitekti načrtovati zgradbe, ki s
pridom izkoriščajo naravno energijo, proizvajajo zelo malo odpadnih snovi in ne škodujejo
ozračju z oddajanjem toplogrednih plinov.
Pasivne hiše ne porabijo veliko energije. Zgrajene so tako, da kar najbolje izkoristijo sončno
svetlobo in toploto. Zidovi, okna in streha imajo superizolacijo, poleg tega pa dobro tesnijo.
Večina pasivnih hiš potrebuje le peč za les ali majhno toplotno črpalko, da dvigne temperaturo
v najhladnejših dneh. Toplotna črpalka deluje tudi obratno in poleti hladi hišo. Sončno energijo
dobijo s pomočjo sončnih žarkov. To je energija, ki ne onesnažuje in je precej zanesljiva. Čez
dan to hišo ogrevajo in ji dajejo svetlobo ter proizvajajo dodatno električno energijo s pomočjo
vrst fotocelic ali sončnih plošč. Nekatere imajo vetrno turbino, ki jo poganja veter. Veter
proizvaja dovolj energije, da napaja kotliček za vodo in osvetli celotno hišo. Nekaj toka je
shranjenega v baterijah, ki jih lahko uporabljajo, kadar ni vetra. Hiša ima superizolacijo, saj
moderni izolacijski materiali ne prevajajo toplote. Če imajo okna trojno zasteklitev, če so stene
napolnjene s plastično peno in če je streha debelo obložena z izolacijskim materialom, se izgubi
le malo toplote [19].

3.6 INTEGRIRAN POUK TEHNIŠKIH VSEBIN
V reviji Življenje in tehnika [20], kjer so pod avtorstvom dr. Slavka Kocijančiča zapisani
predlagani ukrepi, bi morala biti v sklopu splošnega izobraževanja zagotovljena večja
zastopanost vsebin s področja tehnike in tehnologije. Zastopanost vsebin s področja tehnike in
tehnologije v splošnem izobraževanju je nerazumljivo majhna. V programu devetletne osnovne
šole predmeta tehnika in tehnologija v devetem razredu več ni, celoten obseg predmeta pa je
glede na osemletko skrčen za tretjino. Stanje v tehniškem izobraževanju pa je tesno povezano
s stanjem slovenskega gospodarstva, ki v globalnem gospodarstvu izgublja na konkurenčnosti,
delež inovacij je nizek, redka podjetja imajo prodorne razvojne oddelke [20]. Željo po večji
zastopanosti elektrotehnike, ki je del tehnike in tehnologije, zasledimo tudi v odgovorih
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anketnega spletnega vprašalnika, ki smo ga postavili učiteljem, saj učitelji menijo, da bi na tak
način spodbujali bodoče gospodarstvenike, ki bi zmanjševali število brezposelnih in dvigali
gospodarsko rast.
Integracija označuje zavestno uresničevanje medpredmetnih povezav med predmetnimi
področji in predmeti; povezovanje posameznih enot, delnih struktur in podstruktur v šoli v večje
zaokrožene in notranje usklajene in povezane enote. Integracija pouka v tem smislu
predpostavlja izhodišče iz delov, ki jih učenci spoznavajo pri pouku in si z njihovo pomočjo in
pomočjo njihovega delovanja oblikujejo celoto (npr. izobrazbo). [21]
Vendar pa povezanih tehnoloških vsebin ni mogoče razpršiti med obstoječe predmete, ampak
je potreben samostojen obvezni predmet in izbirni tehniški predmeti. V zaključni razred
osnovne šole bi morali vrniti predmet tehnika in tehnologija [20].
Medpredmetne povezave bogatijo predmete in jim dajejo ustrezno težo in veljavo: učence
usmerjajo v prenašanje znanj in oblikovanje univerzalnih principov, kar vse krepi njihovo
ustvarjalnost in samozavest, učitelje pa vabijo k medsebojnemu sodelovanju, skupnim
projektom, izmenjavi, timskemu poučevanju in podobno. Za dobro razumevanje vsebin
predmeta elektrotehnika je pomembno znanje naravoslovnih predmetov: matematike, fizike in
kemije. Čeravno je bila neka snov obdelana pri fiziki ali kemiji, je treba to še enkrat ponoviti
in predstaviti z vidika elektrotehnike. Pomembno je, da učenci usvojijo snov iz matematike
prej, preden je uporabljena pri elektrotehniki [22].
Predmet se na samem začetku naveže na vsebino predmeta tehnike in tehnologije, v večjem
delu pa se opre na fiziko. Razporeditev vsebin je načrtovana tako, da jih je mogoče v kar
največji meri povezati z znanji, pridobljenimi pri pouku fizike. Učitelj elektrotehnike naj z
učiteljem fizike na začetku šolskega leta v letnem delovnem načrtu uskladi vrstni red obravnave
vsebin, tako da z njihovim premikom doseže kar največjo korelacijo [2].
Medpredmetne povezave so zapisane pri operativnih ciljih, tako da lahko takoj izvemo, kje bi
lahko posamezne cilje povezali z drugim predmetom.
Predlagane vsebine, ki so zapisane v diplomski nalogi, bi se lahko povezale tudi z ostalimi
predmeti: ohranjanje narave zaradi varčevanja z elektriko bi lahko povezali s skoraj vsemi
predmeti, saj lahko z energijo varčujemo na vsakem koraku.
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4 DISKUSIJA
Evalvacija anketnega spletnega vprašalnika, ki so ga reševali učitelji izbirnega predmeta
elektrotehnika (v šolskem letu 2011/12 in 2012/13), nam je prinesla kar nekaj zanimivih
podatkov glede učnega načrta in poučevanja predmeta. Pridobili smo tudi nekaj predlogov za
spremembe v učnem načrtu.

4.1 REALIZACIJA CILJEV
Kaj vse smo izvedeli o učnem načrtu in poučevanju pri predmetu elektrotehnika, je zapisano v
nadaljevanju.
C1: Pridobiti evalvacijo učnega načrta za izbirni predmet elektrotehnika v osnovni šoli.
Evalvacija o poučevanju in učnem načrtu Elektrotehnika je bila uspešno izvedena s pomočjo
anketnega spletnega vprašalnika, ki ga najdemo pod poglavjem 3. Dosežen je bil namen in vsi
cilji evalvacije, definiran je bil indikator, s katerimi so bili cilji doseženi. Rezultati vprašalnika
so prikazani v podpoglavju 3.3. Evalvacija je bila uspešno izvedena.
C2: Pridobiti nekaj predlogov za spremembe učnega načrta za izbirni predmet elektrotehnika v
osnovni šoli.
S pomočjo anketnega spletnega vprašalnika smo pridobili še nekaj predlogov za spremembe v
učnem načrtu elektrotehnika, predlogi so predstavljeni v podpoglavju 3.5.
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5 ZAKLJUČEK
Diplomska naloga skuša pridobiti evalvacijo izbirnega predmeta elektrotehnika v osnovni šoli
in predloge za spremembo le-tega.
Vprašalnik je bil ustrezno sestavljen. Odziv učiteljev je bil dober, saj smo vprašalnik poslali 49
osnovnim šolam, rešilo pa ga je kar 22 učiteljev. Mogoče bi lahko postavili več vprašanj
zaprtega tipa, saj učitelji drugače težko odgovorijo.
Opazili smo, da se večina učiteljev ne ukvarja s tem, kaj bi lahko poleg zapisane vsebine v
učnem načrtu še dodali, ali govorili o tehnoloških novostih. Večina jih vsebine podaja natančno
tako, kot so zapisane v učnem načrtu. Nekaj učiteljev je vztrajalo tudi pri tem, da je učni načrt
napisan dovolj dobro, zato ga ni potrebno spreminjati. Kot pomemben podatek pa se nam je
zdel odgovor, da bi moralo biti v učnem načrtu manj vsebin in več časa namenjenega
projektnemu delu. Učitelji so bili mnenja, da si samo z izkušnjami, eksperimentalnim delom in
projekti učenci zapomnijo največ. Nekaj učiteljev je zapisalo tudi, da dodatne vsebine pomenijo
prevelik tempo, površno znanje in manj časa tako za frontalno razlago kot tudi za projektno
delo. Večina učiteljev pa je se je odločila v prid vključitvi tehnoloških novosti v učni načrt
elektrotehnike.
Torej bi bilo potrebno predlagane novosti na področju elektrotehnike uskladiti z učnim načrtom.
Poudariti je potrebno tiste vsebine, pri katerih učenci pokažejo zanimanje in tiste, ki se dotikajo
tehnoloških novosti. Učni načrt vsekakor potrebuje nov učni sklop – varčevanje z energijo in
posledično ohranjanje narave, kar je v današnjih časih zelo peroča problematika. V pouk bi bilo
potrebno uvesti več projektnega dela, povezanega s predlaganimi novostmi Elektrotehnike.
Uskladiti bi morali medpredmetne povezave s fiziko, biologijo, kemijo in drugimi predmeti. S
preureditvijo učnega načrta Elektrotehnika bi bilo potrebno preurediti tudi učna gradiva.
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7 PRILOGE
7.1 Dopis šolam, ki so v šolskih letih 2011/12 in 2012/13 izvajale izbirni
predmet elektrotehnika v osnovni šoli.
Spoštovani ravnatelji, pomočniki ravnatelja, učitelji tehnike in tehnologije in izbirnih
predmetov s področja tehnike!
Prosimo vas, da to sporočilo posredujete vsem učiteljem tehnike in tehnologije, predvsem
pa tistim, ki izvajajo ali so izvajali izbirni predmet elektrotehnika.
V okviru študija na Pedagoški fakulteti v Ljubljani pod mentorstvom dr. Slavka Kocijančiča
raziskujem način poučevanja izbirnih predmetov s področja tehnike. Med drugim nas zanima
tudi katerim vsebinam učitelji posvečate več časa, s kakšnimi težavami se srečujete, kako jih
rešujete in kaj bi pri svojem delu potrebovali za lažje in učinkovitejše poučevanje. Menimo
namreč, da ste učitelji praktiki največji vir kakovostnih informacij. V ta namen smo pripravili
spletni vprašalnik. Želeli bi, da v čim večjem številu odgovorite nanj. Odgovore pričakujemo
najkasneje do 23. septembra 2013. Vprašalnik najdete na spodnji povezavi:
http://www.drti.si/vprasalnik.html
Dobljene odgovore bomo analizirali, pripravili predloge, delovna gradiva …
Evalvacija po elektronski pošti, bo posredovana vsem učiteljem ki so sodelovali pri
izpolnjevanju vprašalnika in izpolnili polje elektronska pošta.
Že vnaprej se zahvaljujem za vaš trud pri izpolnjevanju vprašalnika in vse dragocene
informacije, ki nam jih boste glede izbirnih predmetov zaupali. Zagotavljamo vam, da je
vprašalnik anonimen, vaš elektronski naslov pa bo uporabljen zgolj v primeru posredovanja
evalvacije ali v primeru, da bomo imeli za vas dodatna vprašanja, ki so po našem mnenju
pomembna za raziskavo.
Če ste anketo že rešili, se vam lepo zahvaljujem.

Lep pozdrav,
Anja Štulac
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7.2 Anketni vprašalnik o izbirnem predmetu elektrotehnika v osnovni šoli
Vprašalnik je anonimen, zato vam ni potrebno odgovoriti na prvi dve vprašanji. Če boste
odgovorili, vas bomo seznanili z rezultati anketnega vprašalnika. Odvisno od vaših interesov
vam bomo poslali elektronska gradiva, ki jih pripravljamo za naštete izbirne predmete, vas
seznanili z možnostjo nudenja pomoči pri izvajanju tehniških dni itd.
Prosimo vas, da čim bolj natančno in popolno odgovorite na zastavljena vprašanja.
Kjer so kvadratki, je možnih več odgovorov.
Že vnaprej se vam zahvaljujemo za sodelovanje pri reševanju vprašalnika.

* Obvezno izpolnite.
1. Ime in priimek (neobvezno)

2. Vaš elektronski naslov (neobvezno)

3. Spol*
Izberite eno izmed spodnjih možnosti
Moški
Ženska
4. Delovna doba v osnovnošolskem izobraževanju.*
Izberite eno izmed spodnjih možnosti. Izberite delovno dobo.
o
o
o
o

Do 5 let
Od 6 do 10 let
Od 11 do 20 let
21 let in več

5. Ali bi se udeležili seminarja, na katerem bi izboljšali usposobljenost in se seznanili z
zbirkami za naštete izbirne predmete?
Izberete lahko več odgovorov.
Da, na seminar za elektroniko z robotiko.
Da, na seminar za robotiko v tehniki.
Da, na seminar za elektrotehniko.
Ne.

57

6. Ali bi bili pripravljeni izvesti tehniški dan na temo izbirnih predmetov, če bi vam
ponudili zunanjo pomoč in vso potrebno opremo. *
Da, na temo elektronike v tehniki.
Da, na temo robotike v tehniki.
Da, na temo elektrotehnike.
Ne.
Moral bi pridobiti mnenje vodstva.
7. Ocenite pomembnost naslednjih parametrov, ki vplivajo na možnost izvedbe izbirnih
predmetov elektronika z robotiko, elektrotehnika in robotika v tehniki. *
1–
2
nepomembno

3

Dostopen
učbenik in
delovni zvezek
za izbirni
predmet.
Strokovno
usposabljanje
učiteljev za
aktivne učne
pristope,
ilustrirane s
praktičnimi
primeri.
Strokovno
usposabljanje
učiteljev za
uporabo učnih
zbirk in gradiv.
Cenovna
dostopnost učne
zbirke, potrebne
za učenčevo
delovno mesto.
Promoviranje
predmeta v širši
javnosti, zlasti
učencem in
njihovim
staršem.
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4

5 – zelo
pomembno

8. Pri katerih neformalnih oblikah poučevanja si učenci pridobijo veliko znanja s
področja elektronike, robotike in elektrotehnike. *
Poletna šola robotike in elektronike.
Priprava na tekmovanja inovativnih tehnologij.
Priprava na tekmovanje First Lego League.
Priprava na tekmovanje iz konstruktorstva in obdelave.
Poletni tabor inovativnih tehnologij.
Poletni tabor računalništva.
Drugo:

52. Ali ste v zadnjih treh letih najmanj eno leto poučevali izbirni predmet elektrotehnika? *
Da.
Ne.

53. Zakaj niste izvajali izbirnega predmeta elektrotehnika? *
Ker se mi večina tem tega predmeta ne zdi zanimiva.
Ker se ne čutim ustrezno usposobljenega za poučevanje tega predmeta.
Ker ima šola ustrezno opremo za aktivne oblike dela pri tem predmetu.
Ker so na voljo ustrezna učna gradiva.
Ker imam z drugimi predmeti že izpolnjene zahtevane učne obveznosti.
Predmet smo na šoli ponudili, a ni bilo zadostnega števila prijavljenih učencev.
V vodstvu šole ni posluha za ta predmet.
Ker ocenjujem, da učni načrt ni ustrezen.
Drugo:
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54. Ali ste v zadnjih treh letih poučevali interesno dejavnost, ki je vključevala vsaj del vsebine
izbirnega predmeta elektrotehnika? *
Ne.
Da.

55. Kako se imenuje interesna dejavnost, ki vključuje tematiko s področja elektrotehnike? *

Izvajanje vsebin iz elektrotehnike
56. Kateri so bili ključni razlogi, da ste izvajali predmet elektrotehnika oz. interesno dejavnost
s podobnimi vsebinami? *
Izberete lahko več odgovor. Če imate še kakšen dodaten razlog, ga vpišite v polje Drugo.
Ker se mi večina tem tega predmeta zdi zanimiva.
Ker se čutim ustrezno usposobljenega za poučevanje tega predmeta.
Ker ima šola ustrezno opremo za aktivne oblike dela pri tem predmetu.
Ker so na voljo ustrezna učna gradiva.
Ker s tem predmetom izpolnim zahtevane učne obveznosti.
Ker je med učenci precejšnje zanimanje za ta predmet.
Ker to pričakuje vodstvo šole.
Ker ocenjujem, da je učni načrt ustrezen.
Drugo:
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57. Ocenite pomembnost naslednjih parametrov, ki vplivajo na izvajanje izbirnega predmeta
elektrotehnika. *
1–
2
nepomembno

3

Cenovna
dostopnost učne
zbirke, potrebne
za učenčevo
delovno mesto.
Brezplačna
dostopnost
elektronskih
učnih gradiv za
izvajanje
predmeta.
Strokovno
usposabljanje
učiteljev za
uporabo učnih
zbirk in gradiv.
Strokovno
usposabljanje za
učitelje o
aktivnih učnih
pristopih,
ilustriranih s
praktičnimi
primeri.
Promoviranje
predmeta v širši
javnosti, zlasti
učencem in
njihovim
staršem.
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4

5 – zelo
pomembno

58. Kolikšen delež celotnega časa pri pouku elektrotehnike namenite naslednjim aktivnostim?
*
0 %–10 %

10 %–25 %

25 %–40 %

40 %–60 %

> 60 %

Frontalna
razlaga vsebin.
Ustvarjanje
situacij, kjer
učenci preko
svojih izkustev
dograjujejo
znanje.
Učenci so
vodeni pri
reševanju
problemskih
situacij.
Raziskovalni
pouk, pri
katerem učenci
sami usvojijo
nove pojme in
znanja.
Delo z
računalniškim
programom.
Projektno delo.
Samostojno
projektno delo.

59. Na kakšen način učenci v večini primerov pridobivajo novo znanje? *
___________________________________________________________________________

60. Kateremu načinu poučevanja pri pouku elektrotehnike bi dali prednost? *

62

61. Ocenite, koliko ur namenite posameznim učnim oblikam? *
0 ur

1–3 ure

4–8 ur

9–12 ur

nad 12 ur

Frontalna
razlaga z
demonstracijami
Samostojno
projektno delo
Uporaba
računalniških
simulacij za
delovanje
elektronskih
vezij.
Izvedba projekta
– samostono ali
v manjših
skupinah

Projektno delo pri vsebinah iz elektrotehnike

62. Ali se pri svojem delu poslužujete projektnega dela? *
Ne.
Da, samostojno.
Da, v dvojicah.
Da, v manjših skupinah.

Uporaba učne zbirke – učna gradiva

63. Kako si učenec pridobi končno oceno?
___________________________________________________________________________
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64. Katera učna gradiva uporabljate pri pouku elektrotehnike? *
Zbirko gradiv sem si sestavil sam.
Učbenik Elektrotehnika Draga Slukana in Janeza Virtiča.
Ne uporabljam ničesar.
Drugo:

65. Katero programsko opremo uporabljate pri pouku simulacij elektronskih vezij? *
Označite tisto, ki jo uporabljate največ.
Caddy
Edison
Crocodile tehnology
Yenka Basic Circuits
Ne uporabljam.
Drugo:

66. Kakšni so temeljni razlogi za neuporabo simulacij elektronskih vezij? *
Ker ne poznam programov za simulacije električnih (elektronskih) vezij.
Ker so vsi programi, ki jih poznam, plačljivi.
Ker ocenjujem, da uporaba simulacij ni smiselna.
Ker nimam materialnih možnosti za uporabo simulacij.
Ker so programi, ki sem jih do zdaj preizkusil, prezahtevni.
Ker je premalo razpoložljivega časa.
Drugo:
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Učni načrt elektrotehnike
67. V kolikšni meri se glede izbirnega predmeta elektrotehnika strinjate s spodnjimi
trditvami? *
1 – nikakor
se ne
strinjam

2

3

Učni načrt je
prezahteven za
učence.
Učni načrt je
nerazumljiv.
Učencev takšna
snov ne zanima.
Učni načrt (cilji
in vsebine) je
premalo obširen.
Učni načrt je
dobro napisan
zato podajam
samo tiste
vsebine, ki so
napisane v
učnem načrtu.
Predmet zahteva
velik finančni
vložek šole.
Za ta predmet
primanjkuje
učnih gradiv,
učbenikov in
primernih učnih
zbirk.
Ne vem, kako
naj se lotim
poučevanja.
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4

5–
popolnoma
se strinjam

68. Odgovorite na naslednja vprašanja. Koliko časa pouku elektrotehnike namenite
naslednjim splošnim ciljem pri? Učenci in učenke: *
nič časa

malo časa

Razvijajo
sposobnost za
delo v skupini.
Ob praktičnem
delu pridobivajo
izkušnje za
ločevanje med
vzrokom in
posledico.
Naštejejo in
opišejo značilnosti
različnih
energetskih virov
in kritično
vrednotijo
možnosti
izkoriščanja virov
ter vplive na
okolje.
Analizirajo
posamezne
primere uporabe
električne energije
in predlagajo
racionalnejše
rešitve.
Načrtujejo in
izdelajo različne
modele električnih
naprav s
sestavljankami
in/ali obdelavo
gradiv.
Pridobivajo in
uporabijo
informacije in
znanja s področja
elektrotehnike iz
monografij,
periodičnega tiska
in z interneta.
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veliko časa

ves čas

nič časa

malo časa

Z uporabo
projektnega in
eksperimentalnega
dela usvojijo
temeljne metode
in oblike dela,
značile za
tehničnotehnološko
prodročje.
Spoznajo
vzajemno
povezanost
temeljnih znanj
naravoslovnih ved
z dosežki sodobne
tehnologije.
Naštejejo
nevarnosti pri
uporabi
električnih naprav
in se znajo
varovati pred
njimi.
Pridobijo znanja
in spretnosti,
pomembne za
oblikovanje
pozitivnega
odnosa človeka do
vsakdanjega
(lokalnega) in
širšega
(globalnega)
okolja.
Pridobivajo
sposobnost
samostojnega
reševanja
problemov.
Spoznavajo
poklice s področja
elektrotehnike in
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veliko časa

ves čas

nič časa

malo časa

veliko časa

ves čas

sposobnosti, ki so
zanje potrebne, ter
se motivirajo za
nadaljnjo poklicno
usmeritev iz
področja
elektrotehnike.
Berejo in rišejo
sheme električnih
vezij, pri čemer si
pomagajo tudi z
računalniškimi
simulacijami.
Spoznavajo
temeljne pojme
elektrotehnike ter
njeno vlogo in
pomen v
energetiki in
tehnologiji.

Učni sklopi iz vsebin elektrotehnika
69. Koliko časa pri elektrotehniki namenite posameznim sklopom v učnem načrtu? *
0–3 ure

3–6 ur

6–9 ur

Električni krogi
in učinki
električnega
toka.
Napeljave v
stanovanju.
Pridobivanje
električne
energije.
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9–12 ur

nad 12 ur

0–3 ure

3–6 ur

6–9 ur

9–12 ur

nad 12 ur

Električni stroji
in naprave.

70. Ocenite pomembnost učnih sklopov iz učnega načrta Elektrotehnika. *
12
nepomembno

3

4

5 – zelo
pomembno

Električni krogi
in učinki
električnega
toka.
Napeljave v
stanovanju.
Pridobivanje
električne
energije.
Električni stroji
in naprave.

71. Katerim učnim sklopom v učnem načrtu elektrotehnika bi po vašem mnenju morali
nameniti več pozornosti, ur in katerim manj? *
manj

malo več

enako

Električni krogi
in učinki
električnega
toka.
Napeljave v
stanovanju.
Pridobivanje
električne
energije.
Električni stroji
in naprave.

69

veliko več

72. Zakaj mislite, da se učni načrt za izbirni predmet elektrotehnika v toliko letih vsebinsko ni
nič spremenil? *
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

73. Ali se strinjate z uvajanjem naslednjih tem/vsebin v učni načrt elektrotehnike? *
Se ne strinjam.

Se delno strinjam.

Zelo se strinjam.

Ukrepi za varčevanje
z električno energijo.
Nova tehnologija –
električni avtomobil.
Nova tehnologija –
pametna hiša.
Nova tehnologija –
pametni telefoni.
Sončne elektrarne.
Okoljska
problematika –
ohranjanje narave.
Stand-by naprave.

74. Podajte kakšen predlog, kaj bi lahko v učnem načrtu izbirnega predmeta
elektrotehnika spremenili in ga v vprašalniku nismo omenili! *
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

75. Ali bi v učni načrt elektrotehnike dodali še kakšno vsebino, ki je sedaj ni, vi pa ste
mnenja, da bi jo morali vključiti?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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76. Kaj bi v učnem načrtu za izbirni predmet elektrotehnika spremenili vi? Podajte vsaj en
predlog.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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