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POVZETEK
Diplomsko delo je namenjeno bodočim študentom, ki se odločajo za poklic učitelja
Tehnike v osnovni šoli. Z delom ţelimo prikazati in študentom pribliţati zaţeleni profil
učitelja tehnike za ta profil neobhodne kompetence. Na Pedagoško fakulteto ţelimo v ta
namen pritegniti dijake, ki jih tehnika zanima ţe daljši čas in so po moţnosti za tehniko
bodisi nadarjeni, talentirani bodisi visoko motivirani. Merskega inštrumenta, kateri bi
ugotavljal stopnjo primernosti bodočih študentov za poklic učitelja tehnike v Sloveniji
še ni, če ţe obstajajo ocenjevalne lestvice, ki identificirajo tehniško nadarjene učence,
so le te – pomanjkljive. Poraja se vprašanje, kako potemtakem ugotoviti in odkriti
učence, ki bodo potencialni kandidati za učitelja? V ta namen smo nanizali potrebne in
zaţelene kompetence učitelja tehnike, nato pa predlagali merski inštrument, ki ugotavlja
stopnjo primernosti bodočih študentov za poklic učitelja tehnike, kateri se bo lahko
izvajal bodisi na informativnem dnevu bodisi v vsakdanje namene. Merski inštrument je
priloga k delu in je strokovno pojasnjen in utemeljen.

KLJUČNE BESEDE:
Tehniška kompetenca, Tehnika in tehnologija, nadarjenost ali talent, tehniško
izobraţevanje, merski inštrument.

Pre – service technology teacher enrollment suitability
level determination measuring instrument
SUMMARY
Thesis targeted for pree-service students of design and technology teacher Education
programme at the Faculty of Education. Our aim is to offer students the ideal profile
and required competencies for the design and techology teacher profile. We aim at those
future students that are interested in the professiona fiel for a longer period and who are
either technologically gifted, talented or highly motivated in technology. A measuring
instrument for determination of the level of adequacy of the future students of design
and technology education programme doesn’t exist yet in Slovenia, and though there are
grade scales for identifying talented students, they are incomplete. We define the
acquired and preferred teacher competencies for the future students, and propose a
measuring instrument examining the level of adequacy for design and technology
students that can be used at the faculty or for the general use. Its content is explained
and justified by an testing example.

KEY WORDS:
Technical competence, design and technology, gift or talent, engineering education,
measuring instrument.
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1 UVOD
Tehnika je postala sestavni del realne druţbene stvarnosti in se razvija vzporedno z
razvojem druţbe. Obdani smo z napravami, objekti, postopki ter procesi, kateri
zajemajo človeške izkušnje, znanje ter spretnosti. Po znanju tehnike se izkazuje vse
večja potreba. Prav tako pa se izkazuje vse večja potreba po tehniških kompetencah
predvsem za tiste, kateri ţelijo v bodoče poučevati s področja tehnike.

1.1 OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA
S tehniškim izobraţevanjem se srečamo najprej v osnovni šoli. Na predmetni stopnji se
izvaja v okviru strokovnega predmeta Tehnika in tehnologija, kjer jo poučuje učitelj
tehnike z ustrezno izobrazbo. Zahtevano izobrazbo lahko dijaki ob zaključku
srednješolskega izobraţevanja pridobijo na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani.
Kljub temu da je učitelj tehnike reguliran poklic, se na Pedagoški fakulteti vsako leto
bolj intenzivno izvaja promocijo. Bodoči študentje lahko pridobijo dodatne informacije
tako na informativnih dnevih, na študentskih arenah ter raznih predstavitvah na srednjih
šolah in šolskih centrih kot tudi na spletnih straneh fakultete. Študentje, ki se odločajo
za študij programa dvopredmetnega učitelja (tehnika in…) na Pedagoški fakulteti imajo
na voljo več moţnih vezav. V študijskem letu 2013/2014 so bile razpisane 3 vezave,
kjer lahko veţejo smer tehnike še z matematiko, fiziko ali računalništvo. Iz statističnih
podatkov vpisa na informativnem dnevu je razvidno, da se je izmed 134 bodočih
študentov za dvopredmetne vezave, le 22 od njih izrazilo za nadaljnji študij v smeri
izobraţevalne tehnike. Ţelja po študiju tehnike je bila izraţena na prvem mestu samo v
10% in kar v 81% na drugem mestu. V zadnjih letih je bila statistika precej podobna
letošnji.
Iz statistične analize lahko zaključimo, da se dijaki prvotno odločijo za študij
matematike, računalništva ali fizike, medtem ko si večina izmed njih tehniko izberejo za
drugo smer. Sprašujemo se ali Pedagoška fakulteta pridobi primerne dijake, za študij
dvopredmetne smeri tehnika in…, ki bodo zgledni učitelji tehnike. Značilni problem za
motivacijo za študij je, da lahko na informativnih dnevih s prikazanimi izdelki, ki so
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plod praktičnega dela študentov smeri tehnike hitro pritegnemo vpisne kandidate, ki pa
se odločijo za študij tehnike in ne izobraţevalne tehnike.
Na program ţelimo pritegniti dijake z boljšim izkazanim uspehom ter takšne, ki jih
tehnika zanima ţe daljši čas in so po moţnosti za tehniko bodisi nadarjeni, talentirani
bodisi visoko motivirani. Za študij izobraţevalne tehnike še ne obstajajo orodja,
metode, inštrumenti, ki bi bodočim študentom omogočili boljšo usmeritev in laţjo
odločitev za nadaljnji študij. Zato se pojavlja vprašanje, v kolikšni meri in na kakšen
način je mogoče odkriti dijake, katerih presek njihovih ţelja za bodoči poklic zajema
tudi zahteve primernosti za izbrani študij (smer tehnika in…).

1.2 NAMEN, CILJI IN HIPOTEZE NALOGE
Diplomsko delo je namenjeno bodočim študentom, ki se odločajo za študij programa
dvopredmetnega učitelja (tehnika in…) na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani.
Cilji (C) diplomskega dela so:
C1: Opredeliti profil študenta – bodočega učitelja tehnike.
C2: Določiti potrebne in ţelene kompetence učitelja tehnike.
C3: Podati pregled obstoječih metod za ugotavljanje nadarjenosti in/ali talenta na
področju tehniškega izobraţevanja.
C4: Oblikovati merski inštrument za ugotavljanje stopnje primernosti bodočih
študentov za poklic učitelja tehnike.

1.3 PREDVIDENE METODE RAZISKOVANJA
Diplomsko delo bo temeljilo na deskriptivni metodi. Pregledali bomo obstoječo
strokovno literaturo in vire, raziskali primeren uporabe vprašalnika kot merski
inštrument za ugotavljanje primernosti poklica za učitelja tehnike. Raziskali bomo, če
ţe obstaja dana metoda merskega inštrumenta. Na koncu bomo podali primer
vprašalnika, ki temelji na ugotavljanju primernosti poklica za učitelje tehnike in v ta
namen izvedli pilotni preizkus sestavljenega merskega inštrumenta.
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1.4 PREGLED VSEBINE OSTALIH POGLAVIJ
V drugem poglavju so predstavljene pomembne sodobnega učitelja. V našem delu smo
se osredotočili predvsem na tehniške kompetence. Ker pa tehniške kompetence
zajemajo širok spekter tehniškega znanja, smo v ta namen opredelili le –te na dve veji in
sicer tiste, ki visoko zaţelene in tiste, ki so nizko zaţelene za bodočega učitelja tehnike.

V tretjem poglavju smo opisali kaj sploh zajema besedo talent ter nadarjenost in s tem
pojasnili ali obstaja povezava med njima. Poiskali smo načine, ki ţe obstajajo za
prepoznavanje nadarjenosti ali talenta na področju tehniškega izobraţevanja v OŠ, SŠ
ter na naravoslovnih fakultetah.
V četrtem poglavju smo se osredotočili na izvajanje ugotavljanja stopnje primernosti
bodočih študentov za poklic učitelja tehnike doma in po svetu. Nato smo podali primer
vprašalnika, ki temelji na ugotavljanju primernosti poklica za učitelja tehnike.
V zaključnem delu smo podali diskusijo ciljev ter slep celotnega diplomskega dela.

3
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2 TEHNIŠKO IZOBRAŢEVANJE IN KOMPETENCE
Z razvojem šol in sistema izobraţevanja hitre spremembe zahtevajo ponovno definicijo
poklicnih vlog in vlog učiteljev. Tradicionalno pojmovanje učenja kot prenosa znanja je
ţe zastarelo, zato ga mora zamenjati bolj dinamično pojmovanje, usmerjeno v
pedagoški profesionalizem [1]. To pomeni, da učitelj naj ne bi snovi le posredoval oz.
razlagal, ampak bi pri tem skušal aktivirati tudi predznanje učencev ter jih vključil v
oblikovanje novega znanja. Proces poučevanja naj bi bil torej dinamičen, prepleten z
obojestransko komunikacijo učitelja in učencev.
Potrebno je zagotoviti, da bodo učitelji sposobni razvijati strokovno avtonomijo in da
bodo postali dejavni subjekti sprememb. Če ţelimo to doseči, moramo zagotoviti
razmere za »prenos moči« nanje.

2.1 POMEN TEHNIŠKEGA IZOBRAŢEVANJA ZA SPLOŠNO
ŠOLSTVO
Študij tehnike pomeni pridobivanje zahtevnih znanj s področja naravoslovja (fizike,
kemije, biologije) in matematike, prav tako so potrebna specifična znanja in sposobnosti
s področja tehnike.
Zaradi propadanja velikih gospodarskih sistemov in podjetij ter gospodarskih teţav
preostalih podjetij, se vedno manj mladih – tudi zaradi vpliva staršev – odloča za študij
na področju tehnike, čeprav potrebe po tehniškem kadru v industriji in drugih panogah
naraščajo. Še zlasti je to kritično na področju srednjega poklicnega in strokovnega
izobraţevanja, kjer relativni deleţ srednješolcev pada, deleţ gimnazijcev pa je dosegel
40% [2].
Številnost vpisa na nekatere tehniške fakultete je še vedno prenizka. V zadnjih nekaj
letih je kritično zmanjševanje vpisanih študentov na pedagoško tehniko, matematiko,
fiziko in računalništvo. Profesorji in asistenti se podobno kot na srednjih šolah
pritoţujejo nad kakovostjo znanja in motiviranostjo za študij [2]. Zanimivo je, kam se
vpisujejo t. i. »zlati maturanti«, slika 2.1. Pri
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njih prevladujeta Medicinska in

Filozofska fakulteta, fakultet s področja strojništva, elektrotehnike, računalništva,
kemijskega inţenirstva, gradbeništva ipd. na seznamu ni.

Slika 2.1: Nadaljevanje študija zlatih maturantov [2].

Čeprav se po zaključku šolanja del osnovnošolcev vpiše na srednje tehniške strokovne
šole in tehniške gimnazije in del gimnazijcev na tehniške fakultete, je izhodiščno
tehniško znanje pomanjkljivo. Slednje se izkazuje na področju splošno – tehniškega
razmišljanja, vedenja, spretnosti in metodologije odločitev za reševanje tehniško –
tehnoloških problemov in zakonitosti [2].
Prav tako je pomembno, da predmete s področja tehnike poučujejo le za to ustrezno
usposobljeni učitelji. Znano je, da se v OŠ zaradi optimizacije in sistemizacije delovnih
mest in ur vse pogosteje dogaja, da predmet TIT poučujejo neusposobljeni učitelji, kar
je nesprejemljivo.
Po 11. členu ZOFVI-D Ur. I.RS, št. 79/03 imajo ravnatelji moţnost razporediti učitelje
do 40% njihove polne obveze na poučevanju predmetov, za katere niso usposobljeni.
TIT je edini predmet, ki zaradi svoje specifike prekrivanja vseh treh komponent
kompetenc – znanja, spretnosti in sposobnosti – omogoča izjemno priloţnost za
implementacijo višjih nivojev vseh treh sklopov učnih ciljev: kognitivnih, afektivnih in
psihomotoričnih. Učitelji drugih predmetov niso ne specialno didaktično ne strokovno –
vsebinsko kompetentni za poučevanje TIT. Nestrokovno poučevanje TIT vodi v
drastično zmanjšanje kakovosti predmeta in s tem tudi znanja, spretnosti in sposobnosti
učencev [2].
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V slovenskih OŠ poučujejo TIT učitelji z ustrezno izobrazbo le v nekaj več kot polovici
primerov, v ostalih primerih so ure TIT v skladu z racionalizacijo razporejene med
učitelje z neustreznimi kompetencami. Posledica takšne racionalizacije je neustrezna
kvaliteta poučevanja tehnike, trud za izboljšanje poučevanja TIT je v takih razmerah
zaman [2].

2.2 OPREDELITVE KOMPETENC
Z opredeljevanjem pojma kompetence se ukvarjajo različne vede: psihologija,
ekonomija, antropologija, filozofija itd. Weinert [3] opozarja, da v sociološkem pogledu
ne obstaja enotna uporaba koncepta kompetenc niti koncepta ključnih kompetenc [3]. V
nadaljevanju sta podani najpogostejši (A – B) opredelitvi kompetenc:
(A) Eurydice [4]. Najprej se je ta termin nanašal na moţnost izvedbe določene naloge v
poklicnem izobraţevanju, v zadnjem času pa se uporablja tudi v splošnem
izobraţevanju kot določen potencial za učinkovito vedenje v dani situaciji. Kompetenca
je splošna sposobnost, ki sloni na znanju, vrednotah in izkušnjah neke osebe. To je
zmoţnost učinkovitega vedenja v številnih danih situacijah.

(B) Posebna projektna skupina v okviru OECD je v projektu Definicija in selekcija
kompetenc definirala kompetence kot sposobnost uspešno doseči kompleksne zahteve v
določenem kontekstu s pomočjo mobilizacije tako kognitivnih kot nekognitivnih
vidikov delovanja [5].
Ker gre za zelo širok termin, s katerim se ukvarjajo številne znanosti, je teţko enotno
definirati kompetenco. Saj le – ta za vsakega posameznika pomeni nekaj drugega (npr.
dobro izvesti neko delo oz. nalogo, učinkovito delovanje v danih situacijah, neka celota
znanja in veščin ipd.). V nadaljevanju podajamo še definiciji kompetenc Medveša (C)
in Peklajeve (D).
(C) Medveš [6] pravi, da so kompetence globalni cilj izobraţevanja, ki pomeni sintezo
treh sestavin:
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C.1: Znanja v smislu obvladanja vsebin, spoznanj ter procesiranja informacij ob uporabi
višjih kognitivnih procesov (vsebinsko znanje).
C.2: Veščin, spretnosti, obvladanja postopkov in metod določene stroke ali strokovnega
področja (proceduralno znanje).
C.3: Razvoja motivacije in interesa, osebnega odzivanja posameznika ter njegove
socialne vključenosti.
Vse naštete sestavine so potrebne za učinkovito učiteljevo delo, saj lahko le s prepletom
vseh treh sestavin (znanje, veščine in razvoj motivacije) učitelj doseţe glavni cilj
izobraţevanja – t.j. kakovosten pouk.
(D) Kompetence po Peklajevi [5] vključujejo naslednje vidike (D1 – D3):
D.1: Spoznavni vidik (znanje z določenega področja). Vsak posameznik posreduje neko
znanje. Nekateri ljudje imajo bolj razvito deklarativno, drugi proceduralno, tretji pa
strateško znanje. To je odvisno predvsem od izobraţevanja in poklica, ki ga človek
opravlja. Pri tem je pomembno, da se zavedamo, da lahko obstoječe znanje vedno znova
širimo in nadgrajujemo in tako tudi osebnostno rastemo.
D.2: Čustveno – motivacijske (odnos, stališča, vrednote…). Vsaka kompetenca
vključuje vidik posameznikove ţivljenjske vizije, njegovih stališč, vrednot in mnenj.
Pomemben del tega so tudi odnosi do drugih ljudi in odnos do sebe. Skozi vse to se
oblikuje posameznikova osebna identiteta.
D.3: Vedenjske (s tem je mišljeno, kako se človek obnaša, kakšno je njegovo vedenje v
druţbi, kako navezuje in ohranja stike s soljudmi…).
Če primerjamo C in D opazimo, da oba opredelita kompetence na treh ravneh. Čeprav
sta te tri ravni drugače poimenovala, lahko opazimo, da gre za enake ravni oziroma
sestavine. Kompetence po njuni definiciji vključujejo znanja določenega področja,
veščine in spretnosti ter odnos posameznika do motivacije ter vrednot.
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2.3 KLJUČNE KOMPETENCE
Kadar

govorimo o kompetencah, moramo omeniti tudi ključne kompetence, ki

predstavljajo prenosljiv, več funkcionalen paket znanja, veščin, stališč, ki jih vsi
posamezniki potrebujejo za osebno izpolnitev oz. razvoj, vključenost in zaposljivost, ki
bi morale biti razvite do konca obveznega izobraţevanja ali usposabljanja in ki
predstavljajo temelj vseţivljenjskega učenja« [7].
Ključne kompetence so potrebne za uresničevanje 3 ciljev (E – G) [3]:
(E): Osebna izpolnitev in razvoj skozi celotno življenje. Ključne kompetence morajo
omogočiti, da ljudje lahko sledijo lastnim ţivljenjskim ciljem, ki jih usmerjajo lastni
interesi, nagnjenja in ţelja nadaljevati učenje. Pomembno je, da lahko posameznik dela
v ţivljenju tisto, kar ga veseli in se tako osebno izpopolnjuje.
(F): Zaposljivost. Omogočiti vsem, da sodelujejo kot aktivni drţavljani in se vključujejo
na trgu dela. Tako so delovno aktivni in so se sposobni sami preţivljati ter skrbeti zase.
(G): Vključenost. Sposobnost vseh na trgu dela, da dobijo spodobno delo. Ključne
kompetence omogočajo, da lahko vsak opravlja delo, ki ni poniţujoče oziroma
kakorkoli neprimerno za posameznika.
Sistemi izobraţevanja v Evropski uniji naj bi več pozornosti posvečali razvoju ključnih
kompetenc na naslednjih vsebinskih področjih (H – O) :
(H): Numeričnost in pismenost. Pomembno je, da učenci znajo uporabiti znanje tudi v
vsakdanjem ţivljenju in da so funkcionalno pismeni – npr. : pravilno izpolnjevanje
raznih obrazcev, pisanje prošenj za sluţbo ipd.
(I): Tuji jeziki. V zadnjih letih je znanje tujih jezikov vedno bolj spoštovani in tudi
zaţeleno pri iskanju sluţbe; če šolski sistemi stremijo k temu, da bi učenci znali čim več
tujih jezikov, jim s tem odpirajo različne moţnosti zaposlovanja.
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(J): Učiti se učiti. Zelo pomembno je, da se učenci znajo učiti, saj če ne poznajo
pravilnih tehnik učenja, je lahko ves njihov trud zaman. Učenci lahko to kompetenco
razvijejo v šoli na raznih delavnicah z učitelji ali svetovalnimi delavci.
(K): Družbene spretnosti. Ena od pomembnih ključnih kompetenc je tudi uspešno
delovanje v druţbi. Učenci se morajo naučiti samostojnega funkcioniranja v druţbi, kar
jim potem v kasnejšem ţivljenju lahko zelo koristi.
(L): Splošna kultura. Učenci naj bi poznali določene stvari o bontonu, primernem
obnašanju v druţbi, značilnosti svoje kulture ipd.
(M): Podjetnost. V današnji potrošniški druţbi je zelo priporočljivo, če je človek tudi
podjeten. Te kompetence se lahko naučijo tudi ţe otroci v šolah – preko raznih
projektov, natečajev, s sodelovanjem na raznih tekmovanjih.
(N): Spretnosti uporabe IKT. Le – ta je dandanes ţe tako razširjena, da je ena ključnih
kompetenc tudi spretnost uporabe IKT. Učenci se z njo srečujejo na vsakem koraku – v
šoli, doma, v okolici… zato je tako zelo pomembno, da se tudi naučijo ravnati z njo.
(O): Temeljne kompetence v matematiki, naravoslovju in tehniki. Kljub razširjenosti
druţboslovnih smeri študija temeljne kompetence iz naravoslovnih področji še vedno
ostajajo zelo pomembno področje razvoja ključnih kompetenc. O danih kompetencah
bomo še več govorili v razdelku 2.6.
Ključne kompetence predstavljajo neko celoto znanja in veščin, ki jo vsak posameznik
potrebuje za vključenost v druţbo, pri zaposlovanju ter osebni izpolnitvi. Da bi lahko
ključne kompetence čim bolj razvili, moramo pri tem upoštevati različna vsebinska
področja, na katerih se te kompetence lahko razvijajo.
Pomembno je, da vsi šolski sistemi stremijo k temu, da bi učenci ţe do konca
obveznega izobraţevanja imeli razvite vse temeljne kompetence, ki so potrebne za
posameznikovo ţivljenje in delo [7]. Če ima posameznik razvite ključne kompetence, se
bo v ţivljenju veliko laţje znašel (tako pri iskanju zaposlitve kot tudi na drugih
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področjih), saj bo znal svoje znanje in novo pridobljene informacije uporabiti tudi v
praksi in ne le v obliki reprodukcije znanja.

2.4 KOMPETENCE SODOBNEGA UČITELJA
Zaradi sprememb v druţbi morajo učitelji posledično temu sprejeti nekatere nove vloge,
nekatere prejšnje pa spremeniti ali opustiti. Pri tem je ključnega pomena pripravljenost
za spreminjanje in prilagajanje tradicionalnih vlog novim okoliščinam ter spreminjanje
nekaterih novih vlog.
Številni avtorji [7 - 9] govorijo o »novih vlogah« današnjega učitelja. Med
najpogostejšimi »novimi kompetencami« naštevajo (B1 – B5):
(B1): Preusmeritve od klasičnega poučevanja k poučevanju, ki spodbuja aktivnost
učencev. Pomembna je dvosmerna komunikacija med učenci in učiteljem, lastna
aktivnost učencev, sodelovanje učencev pri načrtovanju in izvajanju učne ure,
sproščeno vzdušje in pozitivna klima v razredu.
(B2): Usposobljenost za delo z različnimi učenci. Učitelj mora biti sposoben delati z
zelo različnimi učenci, npr.: učenci s posebnimi potrebami, hiperaktivni učenci,
nadarjeni učenci, manj sposobni učenci – in se jim prilagajati.
(B3): Sodelovanje z drugimi učitelji, drugimi strokovnimi delavci in starši. Pri delu
učitelja je zelo pomembno tudi to, da se učitelj povezuje in uspešno sodeluje z ostalimi
učitelji na šoli, ravnateljem, svetovalno sluţbo in tudi starši, saj lahko le na ta način
uspešno rešuje morebitne teţave z učenci.
(B4): Usposobljenost za refleksijo, raziskovanje in evalvacijo lastnega dela. Učitelj
mora biti sposoben reflektirati svoje delo, biti dovolj kritičen do sebe in drugih ter
vedno znova izboljševati svoje delo v razredu.

(B5): Usposobljenost za uporabo sodobne informacijske tehnologije. Dandanes je IKT
zelo razširjen in vsak učitelj mora biti usposobljen za uporabo IKT pri poučevanju, saj
je le – ta postala nepogrešljiva skoraj v vsakem šolskem učnem prostoru.
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Hirvi [9] pri novih lastnostih učitelja poudari predvsem odprtost za spreminjanje, saj se
mora učitelj prilagoditi novim okoliščinam in postati bolj mobilen.
Day [8] našteva dejavnike, ki povzročajo potrebo po nenehnem izpopolnjevanju
profesionalnih kompetenc: nove tehnologije, nova strokovna spoznanja, več učno in
vedenjsko teţavnih učencev, vse pogostejše oblike preverjanja znanja ipd.
Vizija vseţivljenjskega učenja in stalnega profesionalnega razvoja zahteva učitelja, ki je
sposoben kritično razmišljati, je usposobljen za evalvacijo in zna spodbujati ter
podpirati učenčev razvoj [9].
Številne nove vloge učitelja silijo učitelja v to, da se mora stalno učiti in izboljševati
svoje strokovno znanje ter kompetence – gre za vseţivljenjsko učenje, pri čemer igra
pomembno vlogo tudi profesionalni razvoj. Da bi učitelj lahko učinkovito poučeval
mora imeti razvit zelo širok spekter kompetenc, katere so podrobneje predstavljene v
naslednjem odstavku.
Marentič Poţarnik [10] navaja pet širših sklopov učiteljskih kompetenc (SSK1 –
SSK5):
(SSK1): Komunikacija in odnosi. Zajema učiteljevo sposobnost uspešne komunikacije
ter razvijanja dobrih odnosov z učenci, oblikovanja spodbudnega učnega okolja in
pozitivnega odnosa do učencev, spodbujanja odgovornosti in samostojnosti ter
učinkovito reševanje konfliktov. Pri vsem tem je pomembno učiteljevo spoštovanje in
upoštevanje etičnih pravil delovanja.
(SSK2): Učinkovito poučevanje. Zajema sposobnost povezovanja učnih ciljev, metod,
vsebin in pristopov poučevanja. Pomembno je, da učitelj uporablja učne metode, ki
spodbujajo aktivnost in samostojnost učencev. Učitelj mora učne pristope in načine
preverjanja ter ocenjevanja znanja prilagoditi učencem s posebnimi potrebami. Vedno je
potrebno spreminjati tudi napredek učencev ter to informacijo posredovati učencem in
staršem.
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(SSK3): Sodelovanje z delovnim in družbenim okoljem.

Predstavlja sposobnost

učinkovite komunikacije z učitelji, starši, strokovnimi in drugimi delavci na šoli. To je
osnova za timsko delo in partnerske odnose med šolo in okoljem. V okviru te
kompetence je pomembno poznavanje zakonodajnih okvirov delovanja šole.

(SSK4): Organizacija in vodenje. Pomeni sposobnost izvajanja administrativnih in
organizacijskih nalog v zvezi z načrtovanjem, izvajanjem in vrednotenjem učnega
procesa, hkrati pa tudi sposobnost opravljanja nalog razrednika.

(SSK5): Profesionalni razvoj.

To je posebna učiteljeva kompetenca in pomeni

sposobnost analiziranja svojega pedagoškega dela in na podlagi tega načrtovanje
lastnega profesionalnega razvoja. Pri tem je pomembna učiteljeva dovzetnost in
odprtost za povratne informacije kolegov ter njegova pripravljenost za vseţivljenjsko
učenje.

2.5 POMEN KOMPETENC V PRENOVI ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV
ZA IZOBRAŢEVANJE UČITELJEV
Pri prenovi

študijskih programov za izobraţevanje učiteljev in pri opredeljevanju

kompetenc današnjega učitelja je uporabno razlikovanje med t. i. splošnimi (P1) in
specifičnimi (P2) kompetencami [9]:

P1:

Splošne oziroma generične. To so predmetno neodvisne kompetence, ki se

nanašajo na timsko delo, vseţivljenjsko učenje ter komunikacijo. To so npr.:
poznavanje in razumevanje socialnih sistemov; poznavanje in razumevanje razvojnih
zakonitosti

učencev;

avtonomnost,

samokritičnost,

samorefleksivnost;

splošna

razgledanost; komuniciranje v tujem jeziku; ustvarjalno mišljenje ter reševanje
problemov; sposobnost komuniciranja; sodelovalno, timsko delo; uporaba IKT v
izobraţevanju.
P2: Ozke oziroma specifične. Te so vezane na posamezne predmete torej so predmetno
odvisne kompetence. Tukaj gre večinoma za različne vrste pismenosti. To so npr.:
poznavanje vsebine in metodike področja; interdisciplinarno povezovanje vsebin;
usposobljenost za preverjanje in ocenjevanje znanja; pedagoško vodenje razreda/pouka;

13

razumevanje in uporaba kurikularnih teorij; uporaba splošnega in didaktičnega znanja
na predmetnem področju; usposabljanje učencev za učinkovito učenje.

2.6 TEHNIŠKA KOMPETENCA
Tehniška kompetenca je ključnega pomena za človeški obstoj [11, 12]. Autio in Hansen
[13] sta, opirajoč se na Dyrenfurth [14] in Layton [15], definirala tehniško kompetenco
kot razmerje med tehniškimi sposobnostmi na področju psihomotorike, kognitive in
afektive.
Definicijo tehniške kompetence sta dosegla tako, da sta razširila delo Dyrenfurtha [14]
in Laytona [15]. Definirala sta tri komponente, kot značilnosti tehniške kompetence
(K1-K3):
(K1): Tehniško znanje. Drţavljani demokratične druţbe [14] vedo nekaj o tehniških
konceptih, pravilih in povezavah, kot tudi o naravi in zgodovini tehnike. Tovrstno
znanje v literaturi pedagoških znanosti pogosto poimenujemo kot kognitivno področje,
npr.: reševanje problemov in razumevanje tortnega diagrama.
(K2): Tehniška sposobnost. Tehniške in tehnološke sposobnosti so del večine človeških
aktivnosti in so ključnega pomena za preţivetje človeške rase. Psihologi te sposobnosti
pogosto poimenujejo psihomotorične sposobnosti in predstavljajo pomemben del
tehničnih kompetenc. Obsegajo sposobnost tipa ali kinestetično sposobnost, kot tudi
praktično inteligenco, npr.: ročna koordinacija, enakomerno varjenje in spajkovanje.

(K3): Tehniška volja. Z drugimi besedami povedani biti aktiven in podjeten. Tehniko
določajo in vodijo človeška čustva, razlogi, vrednote in osebnostne lastnosti. Tako je
razvoj tehnike v druţbi odvisen od tehniške volje drţavljanov, da sodelujejo in imajo
vpliv na tehniške odločitve posameznika in/ali druţbe. To področje imenujemo
afektivni ali emocionalni vidik tehniške kompetence.
Torej tehniška kompetenca obsega ravnoteţje med znanjem, sposobnostjo in
emocionalno vpletenostjo. V svojem najširšem pomenu predstavlja dejanje, pri katerem
uporabimo iznajdljivost oziroma smo iznajdljivi.
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Upoštevati je potrebno, da je pri vsakem psihomotoričnem delovanju prisoten deleţ
kognitivnega razmišljanja in emocionalna vpletenost. Prav tako vsako kognitivno
delovanje vedno vsebuje tudi afektivni element. Poenostavljen model tehniške
kompetence je opisan v slika 2.2.

Slika 2.2: Model tehniške kompetence [13].

2.7 PRIDOBLJENE IN ŢELENE UČITELJSKE KOMPETENCE
ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA TEHNIKA Z VEZAVAMI
Poleg osnovnih znanj, potrebnih za vse tehniške discipline kot so matematika, fizika,
tehniška dokumentacija, računalništvo, so v študijskem programu Tehnika z vezavami
tudi osnovna znanja iz strojništva, elektrotehnike in tehnologije gradiv [16].

Celovitost lika diplomanta tehnike nam narekuje ustreznost kompetenc, ki predstavljajo
doseţena znanja, sposobnosti in motivacijo za uspešno delo. V ta namen bodo v
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nadaljevanju predstavljeni izbori strokovnih kompetenc (nabor znanja iz predmetnih
področij; t. j. didaktike tehnike, tehnologija materialov, elektrotehnika, elektronika,
strojeslovje s strojnimi elementi, tehniška dokumentacija in tehnični praktikumi),
kateremu bodo zaradi širšega spektra razumevanja same tehnike dodane še generične
kompetence, ki na splošno zajemajo vpliv posameznih področij na tehniko in sam
proces izobraţevanja in tehniškega osveščanja [16].
Nabor kompetenc predstavlja zaključeno celoto vseh predmetnih področij študijskega
programa tehnike, priloga 9.1.
Slika 2.3 prikazuje doseganje ustreznega nivoja učiteljeve zmoţnosti, ki se kaţe preko
usposobljenosti diplomantov za doseganje ciljev, vrednotenih preko predmetno
specifičnih in generičnih kompetenc študijskega programa Tehnike z vezavami, priloga
9.2, in je prikazana preko srednje vrednosti rezultatov posamezne kompetence.
Rezultati, ki jih prikazuje slika 2.3 so dobljeni z obdelavo vprašalnika praktikov, priloga
9.1, ter nam prikazujejo obstoječe potrebe po določenih zmoţnostih.
Pri sestavljanju vprašalnika se je uporabila 4 – stopenjska Likertova lestvica, kjer
pomeni 1 minimalno in 4 maksimalno.

Slika 2.3: Doseţena in ţelena usposobljenost diplomantov (praktiki) [16].
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Iz slike 2.3 lahko razberemo kar precejšnjo razliko med ţelenim in doseţenim, kar priča
na potrebo po temeljiti prenovi nekaterih predmetnih področij. Interval napak pri
zaţelenem je manjši od intervala doseţenega, kar kaţe na različno in divergentno
usposobljenost obstoječih diplomantov ter potrebo po novih znanjih in sposobnostih.

Opazimo lahko, da je del grafa, ki ga prikazuje slika 2.3 redundanten in bi lahko bilo
izhodišče tudi v 2, saj pod tem področju ni bilo zadetkov.
Naslednji prikaz v matriki doseţeno/ţeleno, slika 2.4, prikazuje pomembnost
posamezne kompetence. Glede na razmejitev (po Tuningu je to vrednost 3 v sami
matriki) med nizko in visoko pomembnostjo posamezne kompetence, vidimo, da so vse
kompetence visoko pomembne. Doseganje kompetenc je v več kot 80 % nizko, kar kaţe
na ustreznost izbranih kompetenc pri oblikovanju lika posameznega diplomanta.
Posamezni kvadrant matrike doseţeno/ţeleno, kjer so posamezne karakteristike
rangirane po pomembnosti je definiran glede na absolutno razliko med zaţeleno
vrednostjo aritmetične sredine posamezne kompetence ter doseţeno vrednostjo.

Slika 2.4: Pomembnost in doseganje posameznik kompetenc (praktiki) [16].
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Preglednica 2.1 prikazuje vsebinsko rangiranost kompetenc, po pomembnosti (visoko
zaţelene od 1 do 38, kjer 1 pomeni visoko stopnjo doseganja in zaţelenosti, 38 pa nizko
stopnjo doseganja in zaţelenosti ter nizko zaţelene od 1 do 3, kjer 1 pomeni visoko
stopnjo doseganja, 3 pa nizko stopnjo doseganja).

Preglednica 2.1: (a) in (b) pomembnost kompetenc tehnike [16].
(a) Visoko zaţelene.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

VISOKO ZAŢELENE TEHNIŠKE KOMPETENCE
11.
21.
31.
TE16
TE40
TE8
TE24
12.
22.
32.
TE17
TE39
TE15
TE25
13.
23.
33.
TE38
TE5
TE31
TE22
14.
24.
34.
TE18
TE32
TE19
TE28
15.
25.
35.
TE3
TE33
TE30
TE34
16.
26.
36.
TE2
TE1
TE23
TE36
17.
27.
37.
TE9
TE6
TE27
TE35
18.
28.
38.
TE4
TE13
TE29
TE26
19.
29.
TE14
TE20
TE11
20.
30.
TE41
TE21
TE37

(a) Nizko zaţelene.
NIZKO ZAŢELENE
TEHNIŠKE KOMPETENCE
1.

TE7

2.

TE12

3.

TE10

Pomembno je omeniti, da se vsebina posameznih kompetenc prekriva med seboj. Vpliv
generičnih kompetenc na predmetno specifične je neznaten, kar kaţe tudi na vertikalno
razseţnost kompetenc tehnike, ki omogočajo študentom – bodočim učiteljem tehnike,
tako globino kot tudi širino pridobljenega znanja, veščin in sposobnosti.
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3 NADARJENOST IN/ALI TALENT ZA TEHNIKO
Nadarjenost je področje, o katerem ni splošno sprejete, enotne definicije. Razlog za to
najdemo v tem, da nadarjeni niso homogena skupina, ampak se nadarjenost kaţe v
različnih oblikah in obsegih [17].
V Konceptu odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli se
definicija nadarjenosti naslanja na Renzullijev trikroţni model nadarjenosti (1986), po
katerem je nadarjenost ugoden splet nadpovprečnih sposobnosti, kreativnosti in
nekaterih osebnostnih lastnosti (zlasti zavzetosti za reševanje nalog, pogojene s
specifično motivacijo) [18].

Ena od najpogosteje uporabljenih definicij v mednarodnem merilu pa je definicija
zapisana v ameriškem Zakonu o izobraţevanju nadarjenih iz leta 1978. Po tej definiciji
so nadarjeni ali talentirani tisti otroci in mladostniki, ki so bodisi na predšolski stopnji, v
osnovni ali srednji šoli pokazali visoke doseţke ali potenciale na intelektualnem,
ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju, in kateri
poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in
aktivnosti [19]. Ta definicija poudarja, da med nadarjene ali talentirane štejemo tako
tiste z dejanskimi visokimi doseţki, kot tiste s potencialnimi zmoţnostmi za take
doseţke, in sicer na področjih:


splošna intelektualna sposobnost,



specifična akademska (šolska) zmoţnost,



kreativno ali produktivno mišljenje,



sposobnost vodenja in



sposobnost vizualne in tako imenovane izvajalske (performing) umetnosti.

3.1 DEFINICIJA TALENT
Slovar slovenskega knjiţnega jezika opisuje pojem talent na naslednji način: »Talent –
1. velika prirojena sposobnost za določeno umsko ali fizično dejavnost, dar: imeti talent
za glasbo; oblikovati, razvijati svoj talent; odkriti pri kom pesniški talent; talent za
matematiko; zakopati svoj talent – narediti, povzročiti, da se ne uresniči 2. ekspr. kdor
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je posebno nadarjen za kaj: iskati, odkrivati nove talente; biti velik slikarski talent /
nastop mladih talentov« [20].
Talent lahko opišemo tudi kot sposobnost, ki je pri določenem posamezniku še posebej
izrazita in poudarjena [21]. »Nadarjen, talentiran, nadpovprečno sposoben – to so
sinonimi pojma, s katerim označujemo različne, visoko razvite mentalne sposobnosti«
[22].
Talent ima praviloma mlad človek, ki ima velik potencial, da ob ustreznih zunanjih
pogojih uspe na določenem področju, pri čemer gre za potencialno in ne za trenutno
uspešnost. Odvisen je od prirojenih in v zgodnjem otroštvu razvitih sposobnosti in
lastnosti posameznika, njegova realizacija pa od pogojev, ki jih posamezniku omogoči
oţje in širše okolje [23].

Za razjasnitev in pojasnitev razlik med pojmoma talentiranost in nadarjenost se je
zavzemal Gagne. Po njegovem mnenju je nadarjenost najpogosteje povezana s splošno
intelektualno sposobnostjo, medtem ko talentiranost zajema specifične sposobnosti.
Splošna nadarjenost se razvija tekom učenčevega šolanja in je odvisna od osebnosti
učenca, njegovih zanimanj, stališč, druţine in šole. Talentiranost pa se pojavi kot
posebna sposobnost, ki pospešuje učenje ali razvoj na določenem področju [24].
Povzeli bi lahko, da je nadarjenost visoka sposobnost doseţkov na več področjih,
medtem ko je talentiranost visoka sposobnost doseţkov na enem področju.
Torej če ima otrok visoko splošno sposobnost, ki omogoča doseganje izjemnih
rezultatov na več področjih hkrati, se uporablja izraz »nadarjenost«, za visoke
specifične sposobnosti, ki vodijo do uspeha na posebnih področjih, pa se uporablja izraz
»talentiranost« [25].
Naš šolski sistem za opredelitev nadarjenosti in talentiranosti uporablja definicijo,
zapisano v ameriškem Zakonu o izobraţevanju iz leta 1978, ki pa pojmov nadarjenost in
talentiranost ne razlikuje.
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3.2 PREPOZNAVANJE NADARJENOSTI V ŠOLAH
Prepoznavanje nadarjenosti pri učencih se v osnovni šoli izvaja sistematično od 4.
razreda naprej po tri – stopenjskem modelu odkrivanja nadarjenih učencev in sicer kot
evidentiranje, identifikacija in pogovor s starši. Identifikacijo opravi učitelj, ki naj bi bil
kompetenten za odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci. Tako lahko opazimo, da
psihologi niso edini, ki so kompetentni za odkrivanje nadarjenih učencev. Učitelji
imamo v našem sistemu prav tako zelo veliko in pomembno vlogo. Prvi korak pri tem
je, da jih opazimo, spoznamo, razmišljamo o njih… Drugi korak pa je, da imajo vsi
učenci v OŠ priloţnost identificiranja s strani učiteljev iz vseh področji, saj so njihovi
rezultati enakovredni rezultatom na testu inteligentnosti in ustvarjalnosti.

3.3 PREGLED OBSTOJEČIH METOD ZA UGOTAVLJANJE
NADARJENOSTI ALI TALENTA NA PODROČJU TEHNIŠKEGA
IZOBRAŢEVANJA
V nadaljevanju podajamo pregled obstoječih metod za ugotavljanje nadarjenosti ali
talenta na področju tehniškega izobraţevanja v OŠ, SŠ ter na fakultetah.
3.3.1 Obstoječe metode v OŠ
Danes je sestavljenih 11 ocenjevalnih lestvic po 8 postavk (ocene na 7 – stopenjski
lestvici) iz različnih področij, med njimi je bilo zavzeto tudi tehniško področje. Učitelji
so tako na podlagi obrazca OLNADO07, preglednica 3.1, identificirali nadarjene učence
s tehniškega področja. OLNAD07 je pripravljen za učence 4. razreda devetletne
osnovne šole, lahko pa jih uporabljamo tudi za učence višjih razredov. Postavke, ki jih
vsebuje ocenjevalna lestvica, opisujejo učenčevo vedenje pri dejavnostih, povezanih s
konstrukcijami različnih predmetov, uporabi orodij in pripomočkov. Učenec, talentiran
na tem področju, zna narisati načrt, po njem izdelati izdelek, je spreten, vztrajen in
natančen pri razstavljanju, sestavljanju ali popravljanju mehanskih ali kakih drugih
aparatov [27]. Obrazec v nadaljevanju kritično evaluiramo po posameznih vprašanjih
(1-8).
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Preglednica

3.1:

Ocenjevalna

lestvica

(OLNADOT

–

07)

iz

tehniškega

področja

[26].

1. Učenec se rad igra s konstrukcijskimi igrami (npr. lego kockami…). Dani vidik
je brezpomenski, kadar ţelimo identificirati učenca, ki bo oziroma naj bi bil tehniško
nadarjen. Z dano trditvijo učitelj ne more oceniti in sklepati o tehniškem mišljenju
učenca. Če se učenec rad igra z lego kockami še ne moremo sklepati, da mu je tehnika v
veselje. Tudi če se učenec rad igra z lego kockami, dana igra, če je sama po sebi brez
navodil, ne meri niti psihomotorične sposobnosti niti kognitivne sposobnosti.
2. Rad razstavlja, popravlja in sestavlja mehanske aparate in pripomočke (npr.
kolesa, motorje…). S tem lahko učitelj oceni otrokovo kognitivno dimenzijo
tehniškega mišljenja. Pri tem mora učenec razumeti delovanje mehanskega aparata, ga
znati uporabljati ter analizirati posamezne strukture oziroma elemente naprave. Če
učenec aparat tudi sestavi gre za sintezo oziroma tehniško kreacijo. Pomembno je
omeniti, da bi pri dani nalogi učenec razstavljal takšen aparat, katerega pred tem še ni
razstavil in sestavil učitelj sam. Torej, da gre tukaj za razstavo nekega novega, lahko
tudi nenavadnega, neobičajnega aparata, pri katerem mora učenec pokazati veliko mero
iznajdljivosti in razumevanja. Ţeljeno je, da bi učenec znal dano napravo sestaviti tudi
na nekak drugačen način, pa bi naprava še vedno funkcionalna.
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3. Učenec zna narediti tehnični izdelek po načrtu. Učencu so natančno podana
navodila – načrt , po katerem izdela tehniški izdelek. Ker se ravna po načrtu ne pride do
izraza njegova tehniška nadarjenost.. Učitelj bi moral biti pozoren na vrsto izdelka, ki si
ga je učenec zbral in za katerega je naredil načrt. To pomeni, da bi bilo dobro, da je dani
izdelek čim bolj inovativen, uporaben, koristen… V primeru, da gre bolj za enostaven
izdelek brez večjih preseţkov, bi moral učitelj učenca oceniti z dokaj nizkimi ocenami.
Zelo dobro bi bilo, če bi imel učenec tudi svobodo pri izbiri materialov iz katerega bi
izdelek naredil. S tem bi prav tako lahko učitelj uvidel otrokovo iznajdljivost ter
spretnost pri izdelovanju izdelka. Načeloma pa trditev sama po sebi ni merilo, ki bi
identificiralo tehniško nadarjenega učenca. Pomembno je, da učenec razume pomen
kvalitete končnega izdelka.
4. Rad načrtuje, skicira in riše načrte. Dana trditev je zadovoljiva. Kadar učenec z
veseljem pristopa do načrtovanja, skiciranja in risanja načrtov pomeni, da so njegove
potrebe, interesi, hobiji usmerjeni na tehniško področje. Zopet pa je pomembno, na
kakšnem nivoju so risani načrti – ali so načrti preprosti, ali jih samo prerisuje iz kakšne
revije, tehniških knjig ipd. – v tem primeru teţko govorimo o tehniško nadarjenem
učencu.
5. Učenec ima dobro razvito prostorsko predstavljivost (npr. zna predvidevati,
kako bo model videti v prostoru ali kako bo model deloval v prostoru). Merilo je
primerno. Prostorska predstavljivost je ena izmed pomembnih parametrov, saj se nanaša
na psihomotorične sposobnosti, ki pa so, ne nujno, element tehniško nadarjenih
učencev.
6. Pri delu je natančen in pozoren na podrobnosti. Merilo je primerno, saj meri
učenčevo psihomotorično področje učenja.
7. Brez posebnih navodil in učenja zna uporabljati orodja in pripomočke. Primerno
merilo. Tukaj lahko sklepamo, da se je učenec ţe predčasno pozanimal, kako se orodja
in pripomočki uporabljajo, torej iz tega sledi, da učenca dana snov zanima. Lahko
sklepamo tudi, da mogoče ţivi v okolju, kjer uporabljajo dana orodja in pripomočke
(npr. starši, sorodniki…) in je znanje in veščine prinesel od njih. Torej, da je dano
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znanje prinesel od npr. staršev, pa lahko sklepamo, da je učenca zanimala uporaba
orodij in pripomočkov.
8. Učenec je spreten pri izdelovanju modelov, popravljanju ipd. Ustrezno merilo.
Kadar je učenec spreten pri izdelovanju pomeni, da je tudi iznajdljiv in ustvarjalen.
Pomembno je le, da njegovo spretnost preizkusimo na več različnih modelih in ne samo
na modelu, ki je bil ţe neštetokrat razstavljen/sestavljen…

Rezultati identifikacije na posameznih ocenjevalnih lestvicah, preglednica 3.2, podajajo,
da je bilo najmanj ocenjenih oziroma ocenjevanje ni bilo izvedeno ravno iz tehniškega
področja in sicer kar 96 % učencev, ki so ob koncu šol. leta 2009/2010 obiskovali 4.
razred devetletne OŠ ni bilo ocenjenih. Glede na odstotek neocenjenih učencev s
področje tehnike lahko rečemo, da šolstvo ni naravnano k temu, da se odkriva učence,
ki so tehniško nadarjeni in kaţejo interes za tehniko ţe v zgodnjem otroštvu.
Preglednica 3.2: Identifikacija učencev z ocenjevalnimi lestvicami (OLNADOT - 07) [28].

3.3.2 Obstoječe metode v SŠ
Vzgojno izobraţevalno delo z nadarjenimi dijaki se prav tako izvaja po Konceptu
vzgojno – izobraţevalnega dela z nadarjenimi dijaki v srednjem izobraţevanju (v
nadaljevanju Koncept). Odkrivanje nadarjenih – v skladu s Konceptom poteka na tri
načine in sicer:
1. Način: Oddelčni učiteljski zbor le ugotovi, da je bil dijak prepoznan za nadarjenega
ţe v OŠ.
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2. Način: Če dijak v OŠ ali drugi srednji šoli še ni bil prepoznan za nadarjenega,
postopek odkrivanja poteka enako kot v 3.3.1 primeru.
3. Način: Oddelčni učiteljski zbor ugotovi nadarjenost na osnovi dokumenta o doseţku
dijaka na drţavnem ali mednarodnem nivoju.
Torej opazimo, da učenci, ki v OŠ niso bili odkriti za nadarjene s tehniškega področja se
posledično temu tudi v SŠ ne smatrajo za tehniško nenadarjene. Kar pomeni, da se v
srednješolskem izobraţevanju poudarek daje na tehniške gimnazije, medtem ko se
srednje poklicne šole (elektrotehnika, strojništvo, računalništvo) zelo malo posvečajo
odkrivanju dijakov, ki imajo ali ki bi lahko bili nadarjeni in/ali imeli talent na področju
tehniškega izobraţevanja.
Dijaki, ki

izkazujejo interes s področja tehnike, imajo moţnost, da se udeleţijo

tekmovanja v znanju na šolski, regionalni in drţavni ravni, kjer lahko nadgrajujejo in
dopolnjujejo v šoli pridobljeno znanje ter se interesno usmerjajo v različna področja
naravoslovja in tehnike. S tem si dijaki utrdijo zaupanje vase, v svoje delo in
razmišljanje, ocenijo svoja predvidevanja in spoznanja, naučijo se jasno in javno
izraţati svoja mnenja.

Ena izmed organizacij, ki prireja tovrstna tekmovanja za mlade tehnike je Zveza za
tehniško kulturo Slovenije (ZOTKS). Če se samo osredotočimo na preteklo šolsko leto
t. j. 2013/2014 lahko zasledimo kar nekaj tekmovanj (ZOTKS1 – ZOTKS3), ki jih je
izvedel ZOTKS za srednješolce v okviru 20. Festivala inovativnih tehnologij in sicer
[31]:


(ZOTKS1): tekmovanje iz znanja računalništva,



(ZOTKS2): tekmovanje iz robotike,



(ZOTKS3): tekmovanje v znanju telekomunikacij.

Prav tako lahko zasledimo, da Mestna zveza društev za tehniško kulturo Ljubljana
(MZDTK) izvaja programe s področja naravoslovja in ţeli s tem spodbujati in razvijati
inovativnost, tehniško ustvarjalnost, konstruktorstvo in raziskovalno dejavnost. S tem
ţeli odkrivati nadarjene mlade ljudi in podpirati ter spodbujati razvoj njihovih
sposobnosti tako v šoli kakor tudi izven nje, prispevati k kvalitetni in učinkoviti tehniški
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vzgoji mladine v šolah, ki bo temeljila predvsem na pridobivanju uporabnega znanja
[32].
MZDTK je/bo izvedel (v povezavi ZOTKS) naslednja drţavna tekmovanja (MZDTK1
– MZDTK5) za šolsko leto 2013/14 in 2014/15 [32]:


(MZDTK1): drţavno tekmovanje za radijsko vodene modele jadrnic F5G –
ciklus,



(MZDTK2): drţavno tekmovanje za radijsko vodene modele čolnov F3E
(spretnostna voţnja) – ciklus,



(MZDTK3): drţavno tekmovanje z radijsko vodenimi modeli čolnov na
električni pogon FSR E – ECO, MONO in HIDRO,



(MZDTK4): drţavno tekmovanje v raketnem modelarstvu in



(MZDTK5): drţavno tekmovanje in mitingi z radijsko vodenimi letalskimi
modeli F3A, F3J in COMBAT.

Zasledimo lahko tudi evropska in svetovna prvenstva (MZDTK6 – MZDTK9), ki se
jih udeleţujejo učenci in sicer [32]:


(MZDTK6): pokal Ljubljane – mednarodno FAI tekmovanje raketnih
modelarjev,



(MZDTK7): evropska in svetovna prvenstva iz raketnega modelarstva,



(MZDTK8): evropska in svetovna prvenstva iz ladijskega modelarstva in



(MZDTK9): evropska in svetovna prvenstva iz oranja.

MZDTK teţi k temi, da odkriva mlade talente, ki imajo kvalitete, ki so potrebne za
tehnične poklice (ročne spretnosti, prostorska predstavljivost, estetski čut…).
Pomembno je, da se tehniško znanje širi in posplošuje, da se spodbuja mlade tehnike k
inovativnosti in povezovanju znanj. V danih dveh primerih, tako ZOTKS kot MZDTK
pa lahko dijaki, ki izkazujejo interes, zanimanje ter radovednost za tehniko, ter dijaki, ki
jim tehnika pomeni intelektualni izziv, svoje tehniško znanje dopolnjujejo in
nadgrajujejo.

27

3.3.3 Obstoječe metode za vpis na fakultete
Za vpis na fakultete, ki zajemajo področja matematike, računalništva, fizike in tehnike
t.s. Fakulteta za računalništvo in informatiko UL, Fakulteta za matematiko in fiziko UL,
Fakulteta za strojništvo UL ter Fakulteta za elektrotehniko UL v zadnjih desetih letih
niso izvajale sprejemnih izpitov, torej se je na izbrano fakulteto lahko vpisal vsak
bodoči študent, ki je bil primoran in ţelen študija. Prav tako tudi Pedagoška fakulteta
UL (PeF) do sedaj ni izvajala sprejemnih izpitov za zgoraj omenjena področja. PeF na
primer za smer dvopredmetni učitelj Matematika – tehnika (v nadaljevanju tehnika z
vezavami) pridobi ob vpisu v 1. letnik danega študijskega programa študente, ki so
kompatibilni za poučevanje tehnike ali pa so njihove tehnične kompetence manj izrazite
in so bolj nadarjeni za poučevanje npr. fizike ali računalništva ali pa nič od tega.
Glede na zgoraj navedeno obstoječo stanje to pomeni, da obstaja moţnost, da ob koncu
študija PeF UL pridobi diplomante, ki nimajo ustreznih kompetenc za poučevanje
tehnike v OŠ. Posledično temu se dano stanje diplomantov izraţa na poučevanju
obveznega predmeta TIT, katerega lahko v učnem načrtu zasledimo ţe v 6. razredu.
Ugotovitve, ki izhajajo iz omejenih analiz in praksa ob prepoznanih dobrih učinkih
izvajanje Koncepta v obdobju zadnjih deset let kaţejo tudi na nekatere tehniške in
strokovne pomanjkljivosti pri prepoznavanju in delu z nadarjenimi v OŠ, ki jih bo v
prihodnje potrebno odpraviti. Med njimi je tudi v ospredju vprašljiva ustreznost
inštrumentarja za ocenjevanje nadarjenosti, predvsem veljavnosti in objektivnosti
ocenjevalnih lestvic za učitelje ter vprašanj, katera so zajeta v danih ocenjevalnih
lestvicah (OLNAD07, preglednica 3.1); vprašljiva je tudi kompetentnost učiteljev za
ocenjevanje nadarjenosti, katera prav zagotovo izhaja iz zgoraj navedenih vzrokov o
samem odkrivanju nadarjenih učencev za tehniko ter izvedb sprejemnih izpitov na
fakultetah.
Prav tako je bilo mogoče v času informativnih dni v preteklih štirih letih (od 2011 do
2014) uvideti, da je veliko takšnih bodočih študentov PeF UL, ki nihajo med smermi
Matematika – tehnika, Matematika – računalništvo in Matematika – fizika. Prikaz vseh
udeleţencev predstavitve programa Dvopredmetni učitelj prikazuje preglednica 3.3. (a d), kjer Ţ1 pomeni število udeleţencev, ki so določeni predmet označili kot 1. ţeljo, Ţ2
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pomeni število udeleţencev, ki so določeni predmet označili kot 2. Ţeljo in Ţ12 pomeni
število udeleţencev, ki so določeni predmet označili kot eno od ţelja.
Preglednica 3.3: Prikaz udeleţbe na informativnih dnevih. (a) Udeleţba na informativnem dnevu za
predmet Tehnika, (b) Matematika, (c) Računalništvo in (d) Fizika.

2011
6
28
34

Študijsko leto
2012 2013
1
3
19
10
20
13

2011
17
21
38

Študijsko leto
2012 2013
4
5
30
22
34
27

(a)
Ţ1
Ţ2
Ţ12

(c)
Ţ1
Ţ2
Ţ12

(b)
2014
4
18
22

2014
6
21
27

2011
55
18
73

Ţ1
Ţ2
Ţ12

Sku.
89

(d)
Ţ1
Ţ2
Ţ12

Sku.
126

2011
15
20
35

Študijsko leto
2012 2013
62
49
7
12
69
61

Študijsko leto
2012
2013
13
13
26
19
39
32

2014
45
12
57

Sku.
260

2014
13
15
28

Sku.
134

Iz preglednice 3.3 je razvidno, da bodoči študentje pod 1. ali 2. ţeljo najpogosteje
izberejo predmet Matematika (skupno v vseh štirih letih kar 260 bodočih študentov
matematike z vezavami), najmanj pogosto pa se pod 1. ali 2. ţeljo pojavi predmet
Tehnika (skupno v vseh štirih letih le 89 bodočih študentov Tehnike z vezavami).
Prav tako lahko v preglednici 3.3 (a) opazimo, da je precejšna razlika med številom
bodočih študentov, ki so predmet Tehniko izbrali za 1. ţeljo ali za 2. ţeljo. Le 15,7 % je
bodočih študentov, ki so predmet Tehniko izbrali za 1. ţeljo (npr. Tehnika –
matematika, Tehnika – Fizika, Tehnika - računalništvo).
S tem je mogoče povzeti, da se študentje primarno odločajo za predmet Matematika, saj
je kar 260 tistih bodočih študentov, ki so izrazili ţeljo po Matematiki, 134 tistih bodočih
študentov, ki so pod eno izmed ţelja navedli predmet Fizika, 126 tistih bodočih
študentov, ki so pod eno izmed ţelja navedli predmet Računalništvo in le 89 bodočih
študentov, ki so pod eno izmed ţelja navedli predmet Tehnika. Izbira Tehnika se pojavi
v 84 %, vendar pod 2. ţeljo.
Naš namen je, da dijakom omogočimo laţjo odločitev in hkrati ugotovimo primernost
bodočega študenta za poklic učitelja tehnike. V ta namen bo v nadaljevanju podan
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merski inštrument, ki bo namenjen bodočim študentom PeF UL, kateri se vpisujejo na
študijski program dvopredmetni učitelj tehnika z vezavami. Dani predlog merskega
inštrumenta bo bodočim študentom podal vpogled v stopnjo primernosti za poklic
učitelja tehnike.

30

4 STOPNJA PRIMERNOSTI BODOČIH ŠTUDENTOV
ZA POKLIC UČITELJA TEHNIKE
Za diplomanta tehnike se pričakuje, da ima izrazite tehniške kompetence, katere so
potrebne za uspešno delo in s tem poučevanje. Učitelj mora imeti ustrezne strokovne
kompetence t.j. kompetence, katere zajemajo predvsem tehniško področje. Kot smo ţe
omenili v razdelku 2.7 je usposobljenost diplomantov za doseganje ciljev, vrednotenih
preko predmetno specifičnih in generičnih kompetenc študijskega programa Tehnika z
vezavami, precej zaskrbljajoče, saj se pojavljajo precejšne razlike med ţelenimi in
doseţenimi kompetencami. To je v nasprotju s tem, kar se pričakuje od uspešnega in
usposobljenega učitelja tehnike.

4.1 PREGLED OBSTOJEČIH METOD
V ta namen bomo naredili pregled obstoječih metod, ki se ţe uveljavljajo in izvajajo v
Sloveniji in drugod po svetu in podali izsledke raziskav.
4.1.1 Ugotavljanje primernosti poklica za učitelja tehnike na Finskem
Tehnika kot šolski predmet ima v finskih šolah dolgo in bogato tradicijo. Učni načrt je
usmerjen v razvoj začetnih sposobnostih tehniškega mišljenja. Finski nacionalni učni
načrt iz leta 1994 od učencev zahteva, da teoretične informacije znajo uporabiti pri
praktičnem delu. Finska je edina drţava na svetu, ki ima v osnovnih šolah obvezen
tehniški predmet, ki ni neposredno povezan z ostalimi predmeti in prav tako imajo
sistem usposabljanja učiteljev za dani predmet.
Kot ţe vemo sta Dyrenfurth [14] in Layton [15] definirala tehniško mišljenje, prav tako
pa sta ga tudi izmerila. Da bi odkrila in izmerila kognitivno dimenzijo tehničnega
mišljenja sta uporabila t. i. test tehniškega znanja. Sestavljajo ga trije deli (fizikalni,
mehanični in tehniški vidik tehniškega mišljenja) po 28 vprašanj. Vprašanja v večini
obravnavajo tehniške zakone, ki jih opazimo in zaznamo pri preprostih napravah.
Vključeni so tudi ostali vidiki tehniškega mišljenja, kot npr.: zasnova orodij in uporaba
le – teh. Slika 4.1 prikazuje nekaj primerov vprašanj.
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Primer (A):

Primer (B):

Če se zobnik A zavrti v smeri
puščice, v katero smer se zavrti zobato

Zobnik A se zavrti v smeri puščice. V
katero smer se premakneta zobati verigi?

kolo B?
(a) smer 1,

(a) smeri 1 in 3,

(b) smer 2,

(b) smeri 2 in 4,

(c) kolesa se ne morejo zavrteti.

(c) smeri 1 in 4,
(d) verigi se ne moreta premakniti.

Slika 4.1: Primeri vprašanj, ki preverjajo tehniško mišljenje [29].

Oba primera (A in B) merita kognitivno znanje učenca. Nalogi od učenca zahtevata, da
razume princip delovanja zobnikov in analizira premikanje elementov. Nalogi sta zato
smiselno sestavljeni.
Deci & Ryan [33] je zanimal predvsem razlog za motivacijo pri učencih, ki se odločajo
za študij tehnike in ugotoviti povezavo med elementi, ki motivirajo učence, da se
odločijo za pouk tehnike. Preučevana skupina je bila sestavljena iz dveh testnih skupin
in sicer: učenci, ki se s tehniko še niso srečali in učenci, ki so nadarjeni za tehniko. V
vsaki testni skupini so bili trije udeleţenci, kateri so imeli različno stopnjo motivacije za
izobraţevanje na področju tehnike. Pri izbiri posameznikov so bili glavni kriteriji spol,
negativna in pozitivna motivacija ter stopnja kompetence na področju tehnike.
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Študija je pokazala, da je glavni vpliv na motivacijo v testni skupini tehniško
nenadarjenih imel izdelek, ki so ga izdelali pri pouku ter njihova lastna izbira izdelka,
katerega bodo izdelovali. Glavna vzroka za motivacijo pri tehniško nadarjenih pa sta
bila radovednost in intelektualni izziv. Po [33] je eden od načinov za doseganje notranje
motivacije ta, da povečamo občutek avtonomije med učenci. To se zgodi takrat, ko
imajo učenci moţnost izbire v materialih, v načinih obdelovanja ter izbiro izdelovanja
različnih izdelkov.
Izkazalo se je, da so učenčeve lastne potrebe, interesi in hobiji povezani s tehniko
dejavniki, ki so veliko bolj izraziti pri učenju tehnike pri skupini, ki se je uvrščala pod
tehniško nadarjene. Nasprotno so imeli ti dejavniki negativen vpliv na motivacijo pri
skupini učencev, ki se s tehniko še niso srečali.
Razmerje med glavnimi dejavniki za notranjo in zunanjo motivacijo pri tehniško
nadarjenih učencih in učenci, ki so se s tehniko prvič srečali t. i. nenadarjeni, nam
prikazuje slika 4.2.
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(a)

Spodbudno
domače
okolje

Interakcija z
učiteljem in njihova
povratna informacija

Spodbudno okolje
med študijem in na
delovnem mestu

Interes, radovednost
in intelektualni izziv

Talent

Orodja in materiali
doma, v šoli in na
delovnem mestu

Hobiji in
svobodna izbira

Notranja
motivacija
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(b)

Starši

Učitelj

Domače in šolsko
okolje

Karakter, fizične
zmogljivosti, talent

Moţnost
izbire

Orodja in materiali
doma, v šoli in na
delovnem mestu

Potrebe,
interesi

Izdelek

Zunanja ali
notranja
motivacija
Slika 4.2: Razmerje med glavnimi dejavniki za notranjo in zunanjo motivacijo. (a) Tehniško nadarjeni
učenci in (b) Učenci, ki se s tehniko še niso srečali [33].

V obeh skupinah je bilo razmerje osnovano na okolju, ki vključuje starše, ljudi, ki jim
stojijo ob strani ter orodja in stroji, ki jih uporabljajo v šoli in doma. Prav tako je bila
opazna pomembnost učitelja v obeh skupinah. Največja razlika se kaţe v interesu –
zanimanju, radovednosti in intelektualnemu izzivu. Ti dejavniki so vplivali na hobije in
moţnost izbire v mnogih učnih situacijah doma in v šoli in so ne nazadnje vzbudili
notranjo motivacijo pri učencih. V skupini učencev, ki so se prvič srečali s tehniko so
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karakter, talent ali nadarjenosti in fizične sposobnosti ustvarile potrebe in
zanimanje/interes, ki so bili povezani s končnim izdelkom.

Prav tako so leta 2012 v Talinu izvedli raziskavo, ki je med drugimi ugotavljala odnos
učencev do pouka ročnih spretnosti in tehnike v finskih in estonskih šolah [30]. V ta
namen so sestavili vprašalnik, ki je vseboval 14 trditev, priloga 9.3. Vprašalnik je bil
osnovan na standardih PATT, ki sta jih osnovala in potrdila Raat & de Vries [34] in Van
der Velde [35]. Ocenjeni so bili naslednji dejavniki: interes, vzorniki, vpliv tehnologije,
kompleksnost tehnologije, šola, tehnika in karierni načrti.
Po Autio [36], Fensham [37] in Lauren [38] so fantje izkazovali bolj pozitivna stališča
do tehnike v vsaki starostni skupini. Tako so skušali ugotoviti, kaj so glavne razlike in
moţni razlogi za te razlike. Ugotovili so tudi, da obstaja pomembna razlika med
odgovori estonskih in finskih učencev. V nadaljevanju bo navedenih le nekaj
ugotovitev, do katerih so prišli s pomočjo vprašalnika.
V odgovorih na vprašanje št. 2, priloga 9.3, so bili odgovori estonskih deklet močno
bolj negativni od odgovorov finskih deklet. To bi lahko bilo zaradi dejstva, da je v
Estoniji pomanjkanje hobijev povezanih s tehniko, še posebej za dekleta. Pri fantih je
situacija nasprotna in sicer, estonski fantje se več ukvarjajo s hobiji, ki so povezani s
tehniko, kot pa finski fantje.
V odgovorih na vprašanje št. 3, priloga 9.3, se kaţe, da finski fantje, v primerjavi z
estonskimi učenci, še posebej dekleta, ne izkazujejo zanimanja za časopise in revije s
tehniškega področja. To lahko pojasnimo z dejstvom, da je na Finskem izbira revij iz
različnih področij veliko večja, kot pa v Estoniji.
Zanimiv je tudi odgovor na vprašanje št. 4, priloga 9.3. Izkazalo se je, da so estonski
fantje veliko bolj prepričani, da znanje s področja tehnike pozitivno vpliva na koristnost
za prihodnost. To lahko poveţemo z dejstvom, da je v Estoniji dolgo časa veljalo
prepričanje, da je inţenirstvo namenjeno fantom in zato estonski fantje menijo, da bodo
v prihodnosti delovali na tehniškem področju ter da je znanje inţenirstva pomembno za
njih. Prav tako so bili odgovori podobni pri podobnem vprašanju, t. j., vprašanje št. 14,
priloga 9.3, ki obravnava koristnost pouka tehnike v šolah.
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Razlogi za razlike med obema drţavama so poiskali v razliki med učnima načrtoma in
različnimi stili poučevanja.
Autio v [39] podaja raziskavo o doseganju tehniških kompetenc. Poleg tega so z
raziskavo ţeleli določiti elemente, ki so pripomogli k razvoju njihove tehniške
kompetence. Raziskovalna skupina je obsegala 3 osebe (dva udeleţenca 28 let, eden 29
let), ki so bili identificirani pri 15 letih starosti za tehniško nadarjene učence in so
dosegali najboljše rezultate na tehniškem področju, katero zajema kognitivno,
psihomotorično in afektivno področje. Glavni vprašanji raziskave sta bili [39]:
1. Kako se je razvijala tehniška kompetenca udeleţencev skozi ţivljenje?
2. Kaj so bili glavni elementi pri poučevanju tehnike, ki so najbolj vplivali na njihovo
tehniško kompetenco?
Raziskava je pokazala, kako se je spreminjala tehniška kompetenca testnih udeleţencev
skozi ţivljenje. Odkrili so tri ključne faze v razvoju tehniške kompetence. Prva faza je
nastopila z začetkom poučevanja tehnike v osnovni šoli, druga faza je nastopila v
srednji šoli, kjer so imeli dijaki več moţnosti za svobodno izbiro projektov, tretja faza
pa se je pojavila na fakultetah, kjer so udeleţenci začeli z razvijanjem kompetence. Faza
srednje šole je bila najpomembnejša za vse tri testne udeleţence. Odkrili so, da so
najpomembnejše osebnostne značilnosti, ki so vplivale na tehniško kompetenco
udeleţencev radovednost, interes, lastne potrebe in intelektualni izziv. Hobiji, povezani
s tehniko (npr.: računalniki, avtomobili, elektronika) so bili prav tako zelo pomembni.
Eden od pomembnih dejavnikov je bil tudi šolsko okolje. Po mnenju udeleţencev je
bilo v tehniški učilnici vedno na voljo dovolj materialov, prav tako so bila orodja in
stroji dobro vzdrţevana. Ugotovili so, da so socialni odnosi, t. j., interakcija učitelj –
učenec, razredna klima in druţina, prav tako pomembni elementi pri ustvarjanju
tehniške kompetence.
Primerno učno okolje in klima sta pomembna dejavnika za ustvarjanje pozitivnega
efekta [40]. Le – ta olajša fleksibilno razmišljanje in reševanje problemov, izboljša
uspešnost, celo takrat, ko je naloga s katero se sooča učenec, kompleksna, zahtevna in
pomembna [41]. Slika 4.3 prikazuje interakcijo med glavnimi elementi tehniške
kompetence, ki temeljijo na empiričnih podatkih iz intervjujev s tesnimi udeleţenci.

37

Spodbudno
domače
okolje

Interakcija z
učiteljem in njihova
povratna informacija

Spodbudno okolje
med študijem in na
delovnem mestu
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Tehniška
kompetenca

Slika 4.3: Interakcija med glavnimi dejavniki tehniške kompetence – povzetek testnih udeleţencev [41].

4.2 KRITERIJ ZA IDENTIFIKACIJO UČENCA NA POSAMEZNEM
PODROČJU
Kriterij za identifikacijo učenca na posameznem področju je zapisan v zadnji vrstici
tabele na zbirnem listu, katerega prikazuje slika 4.4. Številka oziroma meja pomeni 90.
percentil oziroma da bi boljšo oceno doseglo le 10 % slovenskih učencev. Npr.: če je
učenec na tehniškem področju dosegel 45 točk, kriterija ni dosegel, če pa je povprečna
ocena 49 ali več, je na danem področju prepoznan za nadarjenega [27].
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Slika 4.4: Primer izpolnjenega zbirnega lista [27].

V primeru, slika 4.4, lahko zaključimo, da je Nina na osnovi rezultatov OLNAD – 07
dosegla kriterij za identifikacijo nadarjene učenke na voditeljskem in telesno – gibalnem
področju. Na tehniškem področju je skupaj zbrala 45 točk (meja 47), povprečna ocena
prav tako znaša 45 točk (meja 49) iz česar lahko sklepamo, da učenka ni dosegla
kriterija za identifikacijo nadarjenosti s tehniškega področja.

4.2.1 Predlog merskega inštrumenta za ugotavljanje primernosti za poklic učitelja
tehnike
Predlog merskega inštrumenta (priloga 9.4) je sestavljen iz treh komponent (I.-III.),
katere zajemajo skupno 14 vprašanj. Vprašanja so razporejena ter oštevilčena glede na
vrsto komponente (v nadaljevanju Vx.y, kjer x pomeni vrsto komponente in y
zaporedno številko vprašanja). Merski inštrument je anonimen, vsebuje osebne podatke
(M/Ţ) ter smer študija.
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Vprašanja so različno strukturirana in sicer: V0.1, V2.3, V2.4, V3.1, V3.2, V3.8 in V3.9
so zaprtega tipa oziroma so sestavljena po principu večstranske izbire. Namen je, da
pridobimo čim bolj poglobljen pogled v mnenje posameznika; vprašanje pri V2.1
zahteva za odgovor razvrstitev od 1 (najbolj) naprej (vse do 15), medtem ko vprašanje
V2.2 zahteva za odgovor razvrstitev od 1 do 3 in ne od 1 do 5, saj ţelimo ugotoviti, ali
bo učenec/dijak med prve tri uvrstil lokacije, ki so tehniško kompetentne ali ne. Skali
pri V2.1 in V2.2 sta različni zaradi tega, ker V2.1 zajema več različnih slik (15) in nas
zanima širša razvrstitev, medtem ko V2.2 vsebuje le 5 slik, katere mora razvrstiti in v ta
namen nas zanima le oţja razvrstitev zato smo izbrali od 1 do 3. Pri V3.3, V3.4, V3.6
in V3.7 mora učenec narisati skico, glede na zahtevano nalogo.
Namenjen je učencem/dijakom (od 15 do 18 let), ki ţelijo vedeti, ali je tehnika tisto
področje,

kjer

izkazujejo

kompetentnost

in

moţnost

uspešnega

nadaljnjega

izobraţevanja v dani smeri. Prav tako pa se ga lahko posluţujejo študentje, ki so ţe v
procesu izobraţevanja tehnike in ţelijo preveriti, ali je tehnika resnično njihovo
področje.
Za reševanje merskega inštrumenta ima posameznik na voljo 20 minut. V nadaljevanju
so navedeni moţni odgovori skupaj s točkovanjem. Skupno lahko učenec doseţe 100
točk in sicer, 30 točk na emocionalnem oziroma afektivnem področju ter 70 točk na
kognitivnem področju. Kognitivnem področju smo dali večjo uteţ kot emocionalnemu,
ker emocionalno področje zavzema čustvena področja in se lahko na kratki rok korenito
spremenijo, medtem ko nam lahko poda kognitivno področje bolj zanesljive podatke.
Vprašanja V0.1 in V1.1 se ne točkujeta in sta zgolj informativne narave.
(I.) DOMAČE OKOLJE.
V0.1: Vprašanje je namenjeno le tistim anketirancem, ki so ţe vpisani na študij tehnike.
Zanima nas, ali so z dano izbiro študija zadovoljni.
V1.1: Posameznik, ki se ţe zgodaj v svojem otroštvu sreča s tehniko zaradi vpliva
druţine ima moţnost, da pride do vzpostavitve in razvoja tehniških kompetenc. Če se
druţina ukvarja s tehniko tako v prostem času kot sluţbeno lahko pri otroku zasledimo
kar precejšen del tehniške motivacije. Pomembno je, ali otrok ţivi v okolju, ki je
tehniško spodbujajoče ter tehniško orientirano. Izsledki raziskav so pokazali, da
40

izobrazba staršev vpliva na stimulacijo pri otroku [33]. Izobrazba staršev lahko
neposredno vpliva na otrokovo motivacijo [33], saj je domače okolje prostor, kjer otrok
v zgodnjem otroštvu preţivi največ časa. V ta namen smo v vprašalnik vključili
izobrazbo staršev, saj so raziskave pokazale [33], da se lahko posameznik razvije v
multi talenta, kadar so njegovi starši tehniško usmerjeni. Primer 29 letnega moškega iz
Helsinkov, katerega starša sta bila magistra znanosti, oba sta delala na drţavnem
tehniškem raziskovalnem centru. Prav tako je večina njegovih sorodnikov obiskovalo
tehniško univerzo v Helsinkih.
(II.) EMOCIONALNO ALI AFEKTIVNO PODROČJE (INTERESI, ZANIMANJE,
TEHNIŠKA VOLJA, MOTIVACIJA, ODNOS UČENCEV DO TEHNIKE).
Emocionalno področje je v tesni povezavi z otrokovo motivacijo. Lahko bi rekli, da je
zunanja motivacija filter, skozi katerega preučujemo elemente, ki vplivajo na učenčev
interes, zavzetost in vztrajnost v učnem procesu. V danem sklopu lahko učenec skupno
pridobi 30 točk.
V2.1: Prikazane so revije/članki/knjige, katerih vsebina pokriva različna ključna
področja (druţboslovje, naravoslovje, tehniko, medicino, zabavo…). Ključna področja
smo izbrali zato, ker nas zanima predvsem vrsta stroke, za katero se učenec zanima.
Revije, članki ter knjige, po katerih posegajo učenci izven pouka je parameter, ki
prikazuje učenčeve potrebe in interese. Pri dani nalogi smo nanizali obstoječe revije v
tujem jeziku z namenom, da učencu/dijaku revije niso znane in posledično temu do njih
še nima vzpostavljenega odnosa in za to se bo zanj lahko odločil le na podlagi naslovne
strani. Od učenca se pričakuje, da bo pokazal zanimanje predvsem za revije, ki zajemajo
tehniško področje, t.j.:
-

Material Testing,

-

Self – Compasting Concrete,

-

Lightweight Materials.

Skupno ima učenec na razpolago 15 revij, če bo dane tri razporedil med prvih 6 bo
pridobil 8 točk; če bo med prvih 6 razporedil le eno oziroma 2 pridobi 6 točk, če vsaj
eno izmed danih treh razporedi med prvih 9 pridobi 3 točke. Vse ostale moţne
razporeditve prinesejo 0 točk.
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V2.2: Namen vprašanja je, da preverimo, ali si je učenec ciljno skupino (tehniški muzej
na slovenskem) ţe ogledal in, v primeru, da si ga ni, preverimo, pod katero zaporedno
številko ga bo uvrstil. V primeru, da si ga je ogledal pa nas zanima, če si ga je nekoč
pripravljen še enkrat. Pričakuje se, da ga bo uvrstil na prva tri mesta. Če ga uvrsti med
prva tri mesta pridobi 3 točke, v nasprotnem primeru 0 točk.
V2.3: Pomembno je, kakšen odnos si učenec vzpostavi do tehnike. Učenčeva potreba po
K3 je element, ki vpliva na učenčevo motivacijo. Pri danem vprašanju pričakujemo, da
je za učenca tehnološki razvoj (levi in desni stolpec padata po pomembnosti navzdol):
-

A. (3t)
E. (2t)
B. (1t)
C., D. (0t)

-

, ker

1. (3t)
3. (2t)
2. (2t)
5. (2t)
4. (0t)

V2.4: Za bodočega učitelja tehnike se pričakuje, da ima do tehnike vzpostavljen
pozitiven odnos. Naloga tudi preverja stopnjo vpliva učitelja na učenčev razvoj. Pri
pouku je pomembno, da učencem omogočimo, da proučujejo in analizirajo fenomene in
različne situacije, pri tem uporabljajo različne vire informacij tako da lahko vključujejo
ustvarjalno razmišljanje [30]. Zato je pomembno, da se bodoči učitelj tehnike zaveda,
da je pomembno učencem omogočiti moţnost razvoja ustreznih tehniških kompetenc
[K1, K2, K3]. Raziskave so pokazale, da ima pomemben vpliv na motivacijo izdelek,
moţnost izbire izdelka ter notranja samoevalvacija (sem uspešen/nisem uspešen) [33].
Študija, [33], je pokazala, da je glavni vpliv na motivacijo v testni skupini tehniško
nenadarjenih imel izdelek, ki so ga izdelali pri pouku, ter njihova lastna izbira, medtem
ko so bili glavni vzroki za motivacijo pri tehniško nadarjenih radovednost in
intelektualni izziv. Pri danem vprašanju pričakujemo, da je za učenca tehnološki razvoj
(levi in desni stolpec padata po pomembnosti navzdol):
-

A., C. (4t)
B. (3t)
D. (0t)

-

, ker

2. (3t)
5. (2t)
7., 4., 1. (1t)
3., 6., 8. (0t)

Opazimo, da lahko na motivacijo vpliva tudi učitelj. Zato je za bodočega učitelja
tehnike pomembno, da je pripravljen učencem podati precejšno širino tehniškega znanja
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ter širino uporabe, saj vse to, kar učenec osvoji v prvi ali drugi fazi [39] vpliva na razvoj
tehniških kompetenc. Druga faza (faza srednje šole) pomembno vpliva na otrokovo
nadaljnje izobraţevanje (V0.1) in se izkazuje predvsem na kognitivnem področju,
katerega obravnavamo v III. komponenti (V3.1 – V3.9).
V2.5: V primeru, da v V2.2 nismo zajeli dovolj široke perspektive učenčevih predvsem
izven šolskih interesov, smo se v V2.5 osredotočili na interese, ki se dotikajo
neobveznih izbirnih predmetov v OŠ. Učenec lahko izbere največ dva izbora. Dva
izbora smo omogočili zato, ker lahko učenca istočasno zanima enako intenzivno več
področij hkrati in se bi bil mogoče pripravljen udeleţit več izbirnih predmetov, če bi mu
bilo to omogočeno. Za bodočega učitelja tehnike pričakujemo, da izkazuje ţeljo po še
več tehniškem znanju ter se je pripravljen udeleţevati dodatnih tehniško usmerjenih
aktivnosti. Tisti, ki kaţe interes po neobveznih izbirnih predmetih lahko sklepamo, da
bo tudi v času svojega poklica pripravljen izvajati dani izbirni predmet, če mu bo le to
omogočeno. Pri danem vprašanju pričakujemo naslednjo razvrstitev izbirnih predmetov
(navedbe padajo po pomembnosti navzdol):
-

Tehnika (6t)
Tehnika in Računalništvo/ Tehnika in umetnost/
Tehnika in Šport (3t)
Vse ostale moţne kombinacije (0t)

(III.) KOGNITIVNO PODROČJE (TEHNIŠKO ZNANJE)
Tehniško mišljenje je povezano s tehniškim znanjem, kompetencami ter biti domiseln
oziroma iznajdljiv. V ta namen smo sestavili naslednji nabor nalog (V3.1 – V3.9). V
danem sklopu lahko učenec skupno pridobi 70 točk.
V3.1: Naloga zajema predvsem različne načine pristopa k rešitvi problema, ki nastane
ob vrtanju izvrtine v leseno desko. Ugotavlja eno izmed pomembnih kompetenc, ki jih
potrebuje bodoči učitelj tehnike in sicer, da je sposoben na primeren način učencem
problem razloţiti, pojasniti in pokazati pot, kako se problematike lotiti (SSK4, P1). Zato
pri danem vprašanju pričakujemo, da bo učenec/dijak izbral naslednjo razvrstitev (levi
stolpec pada po pomembnosti navzdol; razlog se pri dani nalogi ne točkuje, daje le
informacijo izvajalcu merskega inštrumenta):
-

C. (7t)
D. (4t)
A. (2t)
B. (1t)
E., F. (0t)
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V3.2: Pomembno je, zakaj se posamezniki lotijo učnih izzivov ali zato, da bi pridobili
notranjo zadovoljitev ali zgolj zato, da bi dobili zunanjo nagrado. Notranja motivacija
se nanaša na udeleţevanje pri aktivnostih zaradi njih samih: od veselja, za zabavo
oziroma zato, da pridobijo lastno zadovoljitev. Zunanja motivacija pa obsega udeleţbo
pri aktivnosti za dosego npr. nagrade in v tem primeru učenci niso notranje motivirani
[33]. Naloga od učenca/dijaka preverja, koliko truda in volje je pripravljen vloţiti v
samo promocijo lesenega izdelka. Če učenca dana stroka zanima, prav zagotovo ne bo v
prvi vrsti naredil PPT predstavitve, kjer bo mimoidočim prikazoval slike, ampak bo v
promocijo izdelka vloţil tudi nekaj svojega truda in sam izdelal kakšen praktičen in
iznajdljiv izdelek. Seveda pa to ne pomeni, da učenec/dijak ne potrebuje biti vešč pri
obvladovanju raznovrstne programske opreme (Word, Excel, PowerPoint,… )
Ni le pomembno, da je bodočemu učitelju tehnike tehnika zanimiva, ker je v svoji
preteklosti pridobil navdih učitelja, staršev itd… pomembno je tudi, koliko truda je
pripravljen samostojno vloţiti v samo poizvedovanje s področja tehnike. Učitelj je
pomemben model učencu, ki lahko s svojim ravnanjem pozitivno vpliva na motivacijo,
interes, nadaljnjo izobraţevanje učencev ipd… Zato pri danem vprašanju pričakujemo,
da bo učenec/dijak ravnal na naslednji način (levi in desni stolpec padata po
pomembnosti navzdol):
-

F. (6t)
B. (4t)
C. (3t)
D. (2t)
A. (1t)
E. (0t)

-

, ker

4. (2t)
1. (1t)
2. (1t)
3., 5., 6. (0t)

V3.3: Naloga od učenca preverja sposobnost ustvarjalnega razmišljanja [19]. Za učitelja
tehnike se pričakuje, da naj bi imel čim več zamisli, kar se izkazuje predvsem pri
tehniškem pouku, ko podaja nasvete pri izdelavi izdelkov. Monotoni, iz učbenika vzeti
izdelki, katerih se učitelji pogosto posluţujejo, vplivajo na učence demotivacijsko. Zato
je pomembno, da ima učitelj dobro razvito ustvarjalno mišljenje. Namen je, da učenec
navede čim več moţnosti, ki se nanašajo na namen uporabe prikazanega predmeta.
Dobro je, da se čim bolj pribliţajo dejanskemu namenu, za kaj so dani predmet ljudje
vse uporabljali v kameni dobi. Temu smo primerno uskladili tudi točkovanje in sicer:
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Če učenec/dijak navede vsaj dva namena iz prvega sklopa in poljubno iz preostalih
(lahko tudi katero novo izvirno zamisel) pridobi 10 točk, če navede vsaj dva namena iz
drugega sklopa, poljubno iz tretjega sklopa in nič iz prvega pridobi 6 točk, če
učenec/dijak navede vsaj dva predloga, ki se navezujeta na tretji sklop (lahko tudi
katero novo zamisel) pridobi 3 točke. Kakršnokoli odstopanje pri navedbi ustreznih
rešitev prinese 0 točk.
Odgovori, ki jih uvrščamo v prvi sklop:
-

Ravnanje puščice,

-

Kladivo,

-

Sekira (dodamo še leseno drţalo),

-

Brusilo.

Odgovori, ki jih uvrščamo v drugi sklop:
-

Drobljenje oreščkov,

-

Tolkalo,

-

Za leţaj (dodali bi še en kamen).

Odgovori, ki jih uvrščamo v tretji sklop:
-

podstavek za svinčnike, listke, telefon, kitajske palčke, kuhinjski pribor, sliko,
čopič, nakit, os,

-

za obteţitev,

-

pepelnik,

-

če bi ga polepili in okrasili, bi lahko bila igrača za otroke.

V3.4: Prav tako je dobro, da je učitelj tehnike sposoben narediti povzetke, ki so temeljni
za osnovno delovanje/opis določenega predmeta. Če se osredotočimo konkretno na
nalogo,

mora

učenec/dijak

skicirati

osnovno

funkcijsko

odvisnost

delov

akumulatorskega vrtalnika na ustrezen način (poenostavljen). Če je sposoben pomeni,
da gre za ustrezno tehniško razumevanje posameznega sklopa naprave. Vprašanje
deloma zajema tudi tehnološko pismenost. Učenec lahko pri dani nalogi doseţe 5 točk.
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Najbolj ustrezna moţna rešitev (5 točk):

S 3 točkami bomo učencu/dijaku točkovali, če bo skiciral naslednjo poenostavljeno
shemo:

Vse ostale skice, ki se bodo le pribliţale ciljni navedbi skic bomo ocenili z 0 točk.
V3.5: Model tehniške kompetence (slika 2.1) zajema prostorsko sklepanje. Dana naloga
preverja učenčevo sposobnost razumevanja pomena postavitve predmeta v prostoru. Na
kakšen način je najbolj ustrezno zasukati gospodinjski aparat, da bomo lahko iz njega
razbrali kar se da največ podatkov, ki so v splošnem pomembni in temeljni. Nekomu
bodo pomembne le slike, ki so nanizane na škatli, drugemu tehniški podatki itd.
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Pomembno je, da bo učenec izbral tisto sliko, ki bo prikazovala največ informacij t.j.
sredinska slika v drugi vrsti (od zgoraj navzdol).
Pričakovani odgovori (padajo po pomembnosti):
- A. (5t)
- B. (3t)
- C., D. (0t)
Če učenec/dijak označi napačno sliko, pa vendar označi odgovor A. pridobi 3 točke, če
označi napačno sliko in označi odgovor B., pridobi 1 točko. V vseh ostalih primerih
pridobi 0 točk.
Naloge V3.6, V3.7, V3.8 in V3.9, od učenca zahtevajo kognitivno znanje s področja
tehnike (sposobnost tehniškega razmišljanja). Temu smo dali tudi največjo uteţ, saj je
dana kompetenca bistvenega pomena za učitelja tehnike. Naloge se nanašajo na različne
praktične primere, s katerimi se učenec/dijak srečuje v vsakdanjem ţivljenju in tako
meri učenčevo iznajdljivost zmoţnosti reševanja tehniških problemov. Ker predmet TIT
v večji meri zajema področja, ki se dotikajo tehniških postopkov, smo v ta namen
izbrali 4 naloge, s katerimi bomo lahko v kar se da največji meri kognitivno področje
tudi preverili. Rešitve podajamo v nadaljevanju.
V3.6: Posameznik lahko za pravilno skico doseţe 10 točk. Rešitev:

V3.7: Kako bo učenec razporedil preostala dva zobnika ob zobnik 1 je poljubno,
pomembno je le, da ob zobniku 1 skicira še preostala dva zobnika ter jima ustrezno
označi smer vrtenja t.j., da se bodo urini kazalci vrteli v desno smer. Posameznik lahko
za pravilno skico in smer puščic doseţe 10 točk. Moţnosti rešitve (a), (b) ali (c):
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(a)

(b)

(c)

V3.8: Naloga preverja tehniško znanje učenca. Namreč navedeni odgovori so vsi
pravilni, le eden je najbolj pravilen. Pravilne kombinacije so naslednje (najbolj pravilna
je označena odebeljeno):
- A.4.
- B.6.
- C.2.
- D.3. (10t)
- E.1.
- F.5.
V3.9: Pravilna rešitev je le ena in sicer: B. 4. (5 točk).
Preglednica 4.1 prikazuje simbolno porazdelitev točk. Skupaj je moţnih 100 točk.
Učenec mora zbrati vsaj 90 točk, da ga uvrščamo pod tehniško kompetentnega.
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Preglednica 4.1: Porazdelitev točk (padajoče iz leve proti desni).
ŠTEVILO MOŢNIH TOČK, KI JIH UČENEC
LAHKO DOSEŢE PRI POSAMEZNI NALOGI

NALOGE

V2.1

v2.2
V2.3
v2.4
v2.5
v3.1
v3.2
v3.3
v3.4
v3.5
v3.6
v3.7
v3.8
v3.9
skupaj

8

6

3
6
7
6
7
8
10
5
5
10
10
10
5
100

3

3
5
6
3
4
7
6
0
3
0
0
0
0
43

0

3
4
5
0
2
6
3

3
3
4

0
2
3

1
2

0
1

0

1
5
0

0
4

3

2

1

0

26

16

9

6

3

1

0

primeren za bodočega učitelja tehnike. Spodnja meja je
90 točk, da ustreza merilom.
ne zadostuje kriterijem.
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5 DISKUSIJA
Predlog merskega inštrumenta, priloga 9.4, je napisan v skladu z omenjenimi tehniškimi
kompetencami, poglavje 2.6 in 4.1, ter na podlagi ţe izvedenih raziskav, poglavje 4.1.
Merski inštrument smo najprej zasnovali in mu na podlagi zasnove določili posamezne
komponente (I-III.) potrebnih področij, ki obravnavajo učenčevo domače okolje;
interese, zanimanje ter kognitivno področje ([13], K1, K3, slika 2.1).
V kolikšni meri smo dosegli zadane cilje v poglavju 1.2 podajamo v nadaljevanju.
C1: Opredeliti profil študenta – bodočega učitelja tehnike.
V poglavju 2 smo najprej v razdelku 2.1 opredelili pomen tehniškega izobraţevanja za
splošno šolstvo, nato v 2.3 ugotovili katere so ključne kompetence ter v razdelku 2.4
navedli kompetence sodobnega učitelja. Ker se študijski programi za izobraţevanje
učiteljev z leti spreminja smo v ta namen v razdelku 2.5 navedli še pomen kompetenc le
–teh
C2: Določiti potrebne in ţelene kompetence učitelja tehnike.
Dani cilj smo dosegli v poglavju 2, natančneje v razdelku 2.6, kjer smo opredelili
pomen tehniške kompetence in nato v razdelku 2.7 nanizali pridobljene in zaţelene
učiteljske kompetence študijskega programa tehnika z vezavami.
C3: Podati pregled obstoječih metod za ugotavljanje nadarjenosti in/ali talenta na
področju tehniškega izobraţevanja.
Pri pregledu obstoječih metod, razdelek 3.3, smo ugotovili, da je najmanj identificiranih
učencev ravno s področja tehnike, kar pomeni, da učenci, ki v OŠ niso bili odkriti za
nadarjene s tehniškega področja se posledično temu tudi v SŠ ne smatrajo za tehniško
nadarjene. Seveda pa imajo dijaki, ki izkazujejo interes s področja tehnike, moţnost, da
se udeleţijo tekmovanja v znanju tehnike na šolski, regionalni in drţavni ravni.
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C4: Oblikovati merski inštrument za ugotavljanje stopnje primernosti bodočih
študentov za poklic učitelja tehnike.
V prilogi 9.4, smo podali predlog merskega inštrumenta, ki se nanaša na ugotavljanje
stopnje primernosti bodočih študentov za poklic učitelja tehnike. Osredotočili smo se
predvsem na vprašanja, ki bodo zajela učenčevo domače in učno okolje, emocionalno
področje ali afektivno ter kognitivno področje. V razdelku 4.1.2 smo predlog merskega
inštrumenta tudi utemeljili in ovrednotili.
Inštrumenta, ki bi ugotavljal primernost bodočega študenta za poklic učitelja tehnike v
Sloveniji še ni, zato smo temeljili predvsem na raziskavah, ki so se ţe izvajale v tujini.
Prav tako lahko zasledimo v Sloveniji zelo malo gradiva, ki bi se nanašal na tehniško
kompetenco zato smo gradivo iskali drugje – na Finskem, kjer namenijo velik poudarek
na izobraţevalno tehniko in na odkrivanju učencev/dijakov/študentov, ki so tehniško
kompetentni.
Tehniško izobraţevanje v slovenskem šolstvu ni dovolj izpostavljeno, če pa učitelji
identificirajo učenca na tehniškem področju je to storjeno na podlagi trditev, katere v
večji meri ne vsebujejo preseka s tehniškimi kompetencami.
Prav tako smo se odločili, da bomo predlog merskega inštrumenta preizkusili na
manjšem vzorcu študentov (16), katere rezultate, preglednica 5.1,
nadaljevanju.

Vse zadane cilje (C1.-C.4) smo dosegli.
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navajamo v

5.1 REZULTATI IN DISKUSIJA
Predlog merskega inštrumenta smo izvedli in ga preizkusili na 16 študentih iz različnih
izobraţevalnih smeri. Izmed teh je bilo 8 študentov, ki se ne izobraţujejo s področja
izobraţevalne tehnike ter 7 študentov, ki obiskujejo zadnji letnik izobraţevalne tehnike.

Rezultate po posameznih nalogah nam prikazuje preglednica 5.1. Rumeno obarvano
področje nam prikazujejo osebe, ki se ne izobraţujejo s področja tehnike, ter rdeče
obarvano področje nam prikazujejo osebe, ki zaključujejo študij izobraţevalne tehnike.
Preglednica 5.1: Pridobljeni rezultati pri izvedbi predloga merskega inštrumenta (priloga 9.4).
ANKETIRANE OSEBE (A_x)
NALOGE A_1 A_2 A_3 A_4 A_5 A_6 A_7 A_8 A_9 A_10 A_11 A_12 A_13 A_14 A_15 A_16
V2.1

6

3

3

6

3

0

3

0

8

8

8

0

6

6

8

8

V2.2

0

0

3

0

0

0

0

3

0

3

3

0

3

3

3

0

V2.3

6

5

6

6

5

5

5

4

5

5

6

3

6

6

6

6

V2.4

7

5

6

7

4

6

6

6

4

6

6

3

6

6

6

3

V2.5

0

0

0

3

0

0

0

0

6

6

6

0

6

6

6

6

V3.1

0

7

0

4

0

4

4

7

4

7

7

7

7

7

7

7

V3.2

3

2

0

1

3

2

2

2

6

6

6

6

6

6

6

6

V3.3

6

6

3

3

0

0

0

0

6

6

0

6

6

6

6

6

V3.4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

3

3

3

3

3

V3.5

3

5

0

5

5

3

3

5

5

5

3

0

5

5

5

5

V3.6

0

10

10

0

0

0

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

V3.7

0

10

10

10

0

0

0

0

10

10

10

10

10

10

10

10

V3.8

10

10

9

0

0

10

10

0

10

10

10

10

10

10

10

10

V3.9

5

0

0

5

0

0

5

5

0

0

5

0

0

5

5

5

Skupaj

46

63

50

50

20

30

48

42

74

85

83

58

84

89

91

85

Opazimo lahko razlike v skupnem seštevku točk za posameznega študenta. Bistveno se
razlikujejo študentje, katerih študij ne zajema izobraţevalne tehnike (od A_1 do A_8)
od študentov, ki so izobraţujejo na področju izobraţevalne tehnike (od A_9 do A_16).
Le eden študent (A_15) je dosegel število točk, ki presega spodnjo mejo, t.j. 90,
katerega lahko po naših zastavljenih kriterijih (poglavje 4.2.1) uvrstimo za tehniško
kompetentnega. To seveda ne pomeni, da ostali študentje niso advekatni. Pričakovali
smo za odtenek boljše rezultate, vendar pa glede na tako majhen vzorec ljudi, ki smo ga
zajeli, so kljub temu zelo blizu ţeleni meji (90), kar je zadovoljivo.
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6 ZAKLJUČEK
Z diplomskim delom določamo za bodočega učitelja tehnike potrebne kompetence in na
kakšen način jih lahko ugotavljamo oziroma merimo. V ta namen smo podali predlog
merskega inštrumenta, kateri je narejen po merili, ki so navedenih pod (K1-K3). Za
bodočega učitelja tehnike je pomembno, da je kompetenten predvsem na tehniškem
področju.
Pri iskanju virov smo ugotovili, da slovensko šolstvo da zelo malo na samo odkrivanje
tehniško nadarjenih učencev. Prav tako pa ne obstaja inštrumenta, ki bi takšne učence
odkril. K večjemu obstajajo ocenjevalne lestvice (OLNAD07), katere pa so, kot smo
ugotovili, pomanjkljivo nanizane in k večjemu se ne dotikajo spektra, ki zajema
tehniške kompetence [13].
S predlaganim merskim inštrumentom bi bilo smiselno raziskati, kakšen profil dijaka se
vpisuje na PeF smer dvopredmetni učitelj tehnika z vezavami, ali je to bodoči študent,
ki je kompetenten s področja tehnike ali je bodoči študent kompetenten za katera druga
področja. Merski inštrument bi bilo smiselno izvesti v času informativnih dni, ko se na
PeF vpisujejo bodoči študentje, kateri nihajo med smermi tehnika, računalništvo in
informatika. Mogoče bi bil lahko ravno merski inštrument njihovo vodilo za v bodoče,
saj prav zagotovo obstajajo dejavniki, ki vplivajo na odločitve posameznika. Prav tako
bi bilo smiselno preveriti, ali so diplomanti s področja izobraţevalne tehnike tehniško
kompetentni.
Prav na tem mestu pa bi bilo tudi smiselno raziskati ali ob vpisu na vezavo tehnika in…
obstaja razlika med spoloma in če ja, zakaj je temu tako.
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9 PRILOGE
9.1 Vprašalnik z anketo
Seznam predmetno specifičnih kompetenc za TEHNIKO
Usposobljenost ocenjujemo z ocenami od 1 (nič ali skoraj nič) do 4 (zelo dobro, zelo
zaţeleno).
Doseţena
usposobljenos
t diplomantov

Predmetno specifične
kompetence:
Profesor/ica tehnike in…

TE1

1 2 3 4

TE2

1 2 3 4

TE3

1 2 3 4

TE4

1 2 3 4

TE5

1 2 3 4

TE6

1 2 3 4

TE7

1 2 3 4

TE8

1 2 3 4

Poznavanje in razumevanje
vsebinskih in didaktičnih
posebnosti predmetnega pouka
tehnike.
Poznavanje, razvijanje in
izvajanje kurikuluma tehnike in
tehnologije za predmetno stopnjo
OŠ ter tudi za tehniko v 4. in 5.
Razredu OŠ.
Didaktično preoblikovanje
kurikularnih vsebin (od učnega
načrta do priprave).
Spoznavanje in spremljanje
razvoja in učnega napredka
učencev, prepoznavanje teţav,
individualnih potreb in razlik med
učenci.
Motiviranje učencev, spodbujanje
razvoja in oblikovanje interesnih
dejavnosti na področju tehnike.
Organizacija učno – vzgojnih
oblik dela v šoli in zunaj nje (na
taborih, šoli v naravi, na
strokovnih ekskurzijah…) in
usposobljenost za učinkovito
uporabo didaktičnih sredstev, s
poudarkom na multimediji.
Sodelovanje v timu med učitelji in
drugimi strokovnimi delavci ter
drugimi partnerji (starši…).
Organiziranje dnevov dejavnosti s
poudarkom na tehniških vsebinah
ter aktivnega in samostojnega
učenja praktikuma z moţnostjo
tekmovalnega značaja.
I

Zaţelena
usposobljeno
st
diplomantov
1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

TE9

1 2 3 4

TE10

1 2 3 4

TE11

1 2 3 4

TE12

1 2 3 4

TE13

1 2 3 4

TE14

1 2 3 4

TE15

1 2 3 4

TE16

1 2 3 4

TE17

1 2 3 4

TE18

1 2 3 4

TE19

1 2 3 4

TE20

1 2 3 4

TE21

1 2 3 4

Prilagajanje učno – vzgojnih
pristopov pri pouku tehnike glede
na individualno, socialno in
kulturno različnost učencev
Delovanje v razširjenem
programu OŠ (npr.: podaljšano
bivanje, kroţki, tehnični in
naravoslovni dnevi ter izbirne
vsebine).
Organiziranje in vodenje
projektnega učnega dela, pri
pouku tehnike in tehnologije in
delu v delavnicah.
Uporaba multimedije pri
pedagoškem delu v razredu, v šoli
v naravi ter na strokovnih
ekskurzijah.
Refleksija in izboljševanje
kakovosti lastnega pedagoškega
dela.
Poznavanje in razumevanje
temeljnih naravoslovno –
tehniških konceptov in njihova
uporaba pri razlagi tehniških
pojavov in dogajanj v okolju
Poznavanje in razumevanje vpliva
tehnike na ţivljenje.
Poznavanje in razumevanje
makroskopskega in
mikroskopskega sveta sodobnih
materialov v tehniki
Razumevanje in reševanje
osnovnih tehniških problemov na
kvalitativnem in kvantitativnem
nivoju.
Obvladanje različnih učnih metod
in oblik dela s pomočjo
multimedijske tehnologije.
Priprava, izvedba in evalvacija
obveznih izbirnih vsebin – izbirni
predmeti tehnike
Obvladovanje osnovnih praktičnih
oblik dela in uporaba sodobnih
obdelovalnih tehnologij.
Obvladovanje ročnih spretnosti
pri tehnologijah različnih
materialov (papir, les, kovine,
umetne mase, sodobni kompozitni
materiali, sodobni inţenirski
materiali in druga naravna gradiva
II

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

TE22

1 2 3 4

TE23

1 2 3 4

TE24

1 2 3 4

TE25

1 2 3 4

TE26

1 2 3 4

TE27

1 2 3 4

TE28

1 2 3 4

TE29

1 2 3 4

TE30

1 2 3 4

TE31

1 2 3 4

TE32

1 2 3 4

TE33

1 2 3 4

ter odpadna embalaţa).
Obvladovanje preprostih strojnih
obdelovalnih tehnologij.
Obvladovanje projektnega učnega
dela – modela »Od ideje do
izdelka« v vseh njegovih fazah
(idejna zasnova, makro in mikro
priprava – s poudarkom na
tehniški dokumentaciji projekta,
izvedba projekta in evalvacija
projekta s pomočjo multimedijske
tehnologije).
Usposobljenost za varno delo pri
različnih obdelovalnih
tehnologijah materialov.
Usposobljenost za varno delo v
delavnicah, sposobnost ocene
nevarnosti dela, poznavanje
varnostnih predpisov in ravnanje
v skladu z njimi.
Usposobljenost za načrtovanje,
izvedbo in preizkus elektronskih
vezij.
Usposobljenost za načrtovanje,
izvedbo in preizkus modelov
mikroprocesorsko podprtih naprav
in merilnih sistemov.
Razumevanje osnov
elektrotehnike ter principov
delovanja osnovnih električnih
strojev in njihove zgradbe.
Poznavanje osnovnih energetskih
sistemov in njihovega vpliva na
okolje.
Razumevanje vloge strojnih
elementov v strojih in napravah
ter delovnih principov
uporabljenih v strojnih elementih.
Razumevanje osnov statike in
trdnosti ter razumevanje
alternativnih izvedb funkcij
posameznih strojnih elementov.
Razumevanje ţivljenjskega cikla
izdelka in pomena upoštevanja
vseh udeleţencev v njem ter
izdelovalnih tehnologij v procesu
razvoja izdelkov
Sposobnost izluščiti delovne
principe strojev in naprav,
funkcije komponent in
III

1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

TE34

1 2 3 4

TE35

1 2 3 4

TE36

1 2 3 4

TE37

1 2 3 4

TE38

1 2 3 4

TE39

1 2 3 4

TE40

1 2 3 4

TE41

1 2 3 4

izdelovalnih tehnologij.
Poznavanje osnovnih pravil
opisne geometrije in tehniškega
risanja ter vsebine in pomena
tehniške standardizacije (SISTISO) pri tehniškem risanju in
potrebna znanja za interpretacijo
in izdelavo tehniških risb.
Razumevanje osnovnih pravil in
metod opisne geometrije ter
pomen dogovorov, pravil in
standardov pri izdelavi tehniške
dokumentacije.
Razumevanje osnovnih pravil pri
ravnanju s tehniškimi risbami in
prednosti uporabe informacijskih
tehnologij pri izdelavi in ravnanju
s tehniško dokumentacijo.
Sposobnost interpretacije vsebine
preprostejših in srednje zahtevnih
tehniških risb in izdelati
preprostejše tehniške risbe
Poznavanje zgradbe in
mikrostrukture inţenirskih
materialov za boljše razumevanje
fizikalnih, tehnoloških in
mehanskih lastnosti materialov.
Usposobljenost za izbiro in
uporabo različnih preiskovalnih
metod pri inţenirskih materialih
glede na njihove fizikalne,
kemične, mehanske in tehnološke
lastnosti.
Poznavanje različnih osnovnih
oblikovalnih, obdelovalnih in
predelovalnih tehnologij
materialov
Spoznavanje kovinskih in
nekovinskih materialov z vidika
njihove funkcionalne uporabnosti
v tehniki in vsakdanjem ţivljenju

IV

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

9.2 Vsebina predmetno specifičnih kompetenc za tehniko
TE1: Poznavanje in razumevanje vsebinskih in didaktičnih posebnosti predmetnega pouka tehnike.
TE2: Poznavanje, razvijanje in izvajanje kurikuluma tehnike in tehnologije za predmetno stopnjo OŠ ter
tudi za tehniko v 4. in 5. Razredu OŠ.
TE3: Didaktično preoblikovanje kurikularnih vsebin (od učnega načrta do priprave).
TE4: Spoznavanje in spremljanje razvoja in učnega napredka učencev, prepoznavanje teţav,
individualnih potreb in razlik med učenci.
TE5: Motiviranje učencev, spodbujanje razvoja in oblikovanje interesnih dejavnosti na področju tehnike.
TE6: Organizacija učno – vzgojnih oblik dela v šoli in zunaj nje (na taborih, šoli v naravi, na strokovnih
ekskurzijah…) in usposobljenost za učinkovito uporabo didaktičnih sredstev, s poudarkom na
multimediji.
TE7: Sodelovanje v timu med učitelji in drugimi strokovnimi delavci ter drugimi partnerji (starši…).
TE8: Organiziranje dnevov dejavnosti s poudarkom na tehničnih vsebinah ter aktivnega in samostojnega
učenja praktikuma z moţnostjo tekmovalnega značaja.
TE9: Prilagajanje učno – vzgojnih pristopov pri pouku tehnike glede na individualno, socialno in
kulturno različnost učencev
TE10: Delovanje v razširjenem programu OŠ (npr.: podaljšano bivanje, kroţki, tehniški in naravoslovni
dnevi ter izbirne vsebine).
TE11: Organiziranje in vodenje projektnega učnega dela, pri pouku tehnike in tehnologije in delu v
delavnicah.
TE12: Uporaba multimedije pri pedagoškem delu v razredu, v šoli v naravi ter na strokovnih ekskurzijah.
TE13: Refleksija in izboljševanje kakovosti lastnega pedagoškega dela.
TE14: Poznavanje in razumevanje temeljnih naravoslovno – tehniških konceptov in njihova uporaba pri
razlagi tehniških pojavov in dogajanj v okolju.
TE15: Poznavanje in razumevanje vpliva tehnike na ţivljenje.
TE16: Poznavanje in razumevanje makroskopskega in mikroskopskega sveta sodobnih materialov v
tehniki.
TE17: Razumevanje in reševanje osnovnih tehniških problemov na kvalitativnem in kvantitativnem
nivoju.
TE18: Obvladanje različnih učnih metod in oblik dela s pomočjo multimedijske tehnologije.
TE19: Priprava, izvedba in evalvacija obveznih izbirnih vsebin – izbirni predmeti tehnike.
TE20: Obvladovanje osnovnih praktičnih oblik dela in uporaba sodobnih obdelovalnih tehnologij.
TE21: Obvladovanje ročnih spretnosti pri tehnologijah različnih materialov (papir, les, kovine, umetne
mase, sodobni kompozitni materiali, sodobni inţenirski materiali in druga naravna gradiva ter odpadna
embalaţa).
TE22: Obvladovanje preprostih strojnih obdelovalnih tehnologij.
TE23: Obvladovanje projektnega učnega dela – modela »Od ideje do izdelka« v vseh njegovih fazah
(idejna zasnova, makro in mikro priprava – s poudarkom na tehniški dokumentaciji projekta, izvedba
projekta in evalvacija projekta s pomočjo multimedijske tehnologije).
TE24: Usposobljenost za varno delo pri različnih obdelovalnih tehnologijah materialov.
TE25: Usposobljenost za varno delo v delavnicah, sposobnost ocene nevarnosti dela, poznavanje
varnostnih predpisov in ravnanje v skladu z njimi.
TE26: Usposobljenost za načrtovanje, izvedbo in preizkus elektronskih vezij.
TE27: Usposobljenost za načrtovanje, izvedbo in preizkus modelov mikroprocesorsko podprtih naprav in
merilnih sistemov.
TE28: Razumevanje osnov elektrotehnike ter principov delovanja osnovnih električnih strojev in njihove
zgradbe.
TE29: Poznavanje osnovnih energetskih sistemov in njihovega vpliva na okolje.
TE30: Razumevanje vloge strojnih elementov v strojih in napravah ter delovnih principov uporabljenih v
strojnih elementih.
TE31: Razumevanje osnov statike in trdnosti ter razumevanje alternativnih izvedb funkcij posameznih
strojnih elementov.
TE32: Razumevanje ţivljenjskega cikla izdelka in pomena upoštevanja vseh udeleţencev v njem ter
izdelovalnih tehnologij v procesu razvoja izdelkov.
TE33: Sposobnost izluščiti delovne principe strojev in naprav, funkcije komponent in izdelovalnih
tehnologij.
TE34: Poznavanje osnovnih pravil opisne geometrije in tehniškega risanja ter vsebine in pomena

V

tehniške standardizacije (SIST-ISO) pri tehniškem risanju in potrebna znanja za interpretacijo in izdelavo
tehniških risb.
TE35: Razumevanje osnovnih pravil in metod opisne geometrije ter pomen dogovorov, pravil in
standardov pri izdelavi tehniške dokumentacije.
TE36: Razumevanje osnovnih pravil pri ravnanju s tehniškimi risbami in prednosti uporabe
informacijskih tehnologij pri izdelavi in ravnanju s tehniško dokumentacijo.
TE37: Sposobnost interpretacije vsebine preprostejših in srednje zahtevnih tehniških risb in izdelati
preprostejše tehniške risbe.
TE38: Poznavanje zgradbe in mikrostrukture inţenirskih materialov za boljše razumevanje fizikalnih,
tehnoloških in mehanskih lastnosti materialov.
TE39: Usposobljenost za izbiro in uporabo različnih preiskovalnih metod pri inţenirskih materialih glede
na njihove fizikalne, kemične, mehanske in tehnološke lastnosti.
TE40: Poznavanje različnih osnovnih oblikovalnih, obdelovalnih in predelovalnih tehnologij materialov.
TE41: Spoznavanje kovinskih in nekovinskih materialov z vidika njihove funkcionalne uporabnosti v
tehniki in vsakdanjem ţivljenju.

9.3 Vprašalnik o merjenju stališča učencev do predmeta ročnih spretnosti in
tehnike na Finskem in v Estoniji

VI

9.4 Primer vprašalnika, ki temelji na ugotavljanju primernosti poklica za
učitelja tehnike
PREDLOG MERSKEGA INŠTRUMENTA

0. Spol:

M

Ţ

Smer študija:………………………………………………

0.1 Zadovoljstvo z odločitvijo izbire študija (za študente tehnike)
A. Da, ponovno bi se odločil za isto smer študija,
zanima.
B. Ne, izbral bi drugo področje/smer študija,
ker
C. Še kar, niso pa izpolnjena moja pričakovanja,
staršev, prijateljev…
pedagoška praksa.
D. Odločitev študija ni bila moja izbira,

1.

me področje ţe od nekdaj

2.
3.
4.

mi delo v praksi ne ustreza.
sem se odločil po nasvetu
me je pritegnila šele

5.

zaradi moţnosti dela.

1.1 Z X označite področje dela vaših staršev:
OČE

MATI
zakonodajalec, visoki uradnik, menedţer
strokovnjak
tehnik in drugi strokovni delavec
uradnik
poklic za storitve, prodajalec
kmetovalec, gozdar, ribič, lovec
poklic za neindustrijski način dela
upravljavec strojev in naprav, industrijski izdelovalec in sestavljavec
poklici za preprosta dela
vojaški poklici

VII

2.1 Pred izhodom iz knjižnice se nahaja polica z raznovrstnimi
revijami/članki/knjigami (slike). Ali vas kakšna tako pritegne, da bi jo vzeli v roke
in pregledali (svoj izbor označite od 1 do 15, pri tem 1 predstavlja najbolj
zanimivo revijo/članek/knjigo)?

2.2 V življenju si želim v Sloveniji (ponovno) videti/iti v (svoj izbor pod sliko
označite od 1 do 3):

2.3 Tehnološki razvoj (3D printerji, gorivne celice,…), je za vas:
A. Pomemben,
B. Delno pomemben,
C. Prezahteven, obremenjujoč,
D. Nepomemben,

E. Zanimiv in predvsem interesanten,

ker

1. je koristen za mojo prihodnost.
2. se tudi moji starši ukvarjajo s hobiji, ki so povezani
s tehniko.
3. je tehnološki razvoj za človeštvo bolj uporaben kot
škodljiv.
4. je veliko več drugih področij, ki imajo v današnjem
času pomembnejši vpliv na ţivljenje.
5. Razumevanje tehniško – tehnoloških pojavov
zahteva posebno znanje/sposobnosti.

2.4 Izberite za vas najbolj ustrezno trditev v povezavi s predmetom Tehnika in
tehnologija v OŠ.
A. Predmet je koristno vplival na razvoj mojega
tehniškega in logičnega mišljenja,
B. Ur tehnike sem se veselil zaradi izdelave
izdelkov,
ker
C. Pri tehniki me je zlasti pritegnila zanimiva in
uporabna vsebina,
D. Ure tehnike mi niso bile všeč/sem se jih
izogibal,

VIII

1. ker nam je učitelj podal nezanimivo snov
na zanimiv način.
2. je tehnike vedno več in je znanje koristno,
da smo učinkovitejši v svetu potrošniških
dobrin.
3. ker pouk ni zahteval veliko truda in
učenja.
4. ker smo lahko počeli, kar smo ţeleli
(svobodna izbira pri izdelavi izdelka).
5. ker je zajemal praktično delo.
6. mi tehnika sama po sebi ni bila nikoli pri
srcu.
7. ker sem bil/a pri izdelavi izdelkov po
mojem mnenju uspešen/a.
8. ker se nismo naučili/delali nič koristnega.

2.5 Če bi ponovno obiskovali OŠ, katera neobvezna izbirna predmeta bi
obiskovali (obkroži največ dva izbora)?
 Umetnost.
 Računalništvo.
 Šport.
 Tehnika.
3.1 Prijatelj izdeluje leseno darilo. Ko izvrta izvrtino v leseno desko, se mu
ta vedno poškoduje in razcefra. Prosi te za pomoč.
A. Prijatelju bi pokazal in luknjo izvrtal sam,
B. Prijatelju bi izdelek popravil sam,
C. Prijatelju bi pojasnil, kako lahko zaobide
teţavo, da bi izdelek lahko izdelal sam,
D. Prijatelja vodim po korakih z navodili,
E. Prijatelja samo poslušam,
F. Raje bi mu priporočil naj se obrne na kolega,

ker

1. je tako najhitreje.
2. praktičnih izkušenj nimam, vendar
razumem, v čem je teţava.
3. vedno tako naredim.
4. nisem dovolj tehniško podkovan.
5. sam ne znam.

3.2 Na pohištvenem sejmu promovirate enostavne lesne izdelke. Kupce
pritegnete tako, da:
A. Doma poiščete čim več raznolikih, zanimivih in
1. tudi sami izdelujete izdelke.
privlačnih lesnih izdelkov, ki jih uporabite kot vzorčne
2. imate doma veliko praktičnih lesenih
izdelke,
izdelkov.
B. Doma poiščete čim več različnih lesnih izdelkov. Če
3. se vam ne da izgubljati časa in
jih najdete premalo (2 - 5), jih nekaj naredite sami,
naredite ravno toliko, da bo v redu.
ker
C. Prinesete le en izdelek, ki opravlja več funkcij, in
4. si boste za takšne promocije vedno
mimoidočim prikaţete njegovo delovanje,
vzeli čas, ker vas dana stroka
D. Naredite računalniško projekcijo s slikami lesenih
zanima.
izdelkov, dodate še kakšno zanimivo animacijo,...
5. imate ravno čas in voljo.
E. Pokličete prijatelja mizarja, ki izdeluje tovrstne
6. bi tudi vas slike in animacija bolj
izdelke, in ga prosite, če nalogo opravi namesto vas,
pritegnila kot pa praktičen izdelek.
F. Uporabite lanskoletne promocijske izdelke od
sodelavca,
G. Poiščete različne izdelke, poleg tega tudi sami
izdelate nekaj nenavadnega, inovativnega, kar na
še ni,prikazuje predmet iz kamene dobe. Kaj je bil njegov namen
3.3.trgu
Slika

(lahko jih naštejete tudi več)?

3.4 Narišite čim bolj poenostavljeno blok shemo delovanja
akumulatorskega vrtalnika. Uporabite le pravokotnike, ki jih smiselno
poimenujte, in prikažite medsebojno odvisnost z ustrezno usmerjenimi
puščicami.

IX

3.5 Spodnje slike prikazujejo različne postavitve istega predmeta. Z X
označite sliko, ki jo želite prejeti od prijatelja, ki za vas kupuje
gospodinjski aparat, da mu boste potrdili izbor.
Razlog:
A. Ker ţelim o danem
gospodinjskem aparatu
izvedeti čim več.
B. Ker me zanimajo tehniški
podatki.
C. Ker me zanima, ali je
priloţen garancijski list.
D. Ker me zanima predvsem
slikovno gradivo.

3.6 Mešalec za beton za svoje delovanje potrebuje 2 zobnika (A – 1.
zobnik, B – 2. zobnik). V kateri smeri se mora vrteti zobnik B, da se bo
boben mešalca vrtel v smeri puščice? Narišite poenostavljeno skico obeh
zobnikov in s puščicami nakažite smer vrtenja zobnika A in zobnika B.
Skica:

3.7 Ko ste odprli stensko uro, ste opazili, da je sestavljena iz treh
zobnikov, pri tem pa so vam zobniki zaradi nerodnosti padli na tla. Nariši
in ustrezno razporedi preostala zobnika k zobniku 1 tako, da se bosta
kazalca vrtela v pravo smer. S puščicam nakaži še smer vrtenja obeh
zobnikov.

3.8 S prijatelji se odpravite na taborjenje v visokogorje. S seboj imate
baterijo. Kaj od navedenega bo v največji meri vplivalo na praznjenje
baterijskega vložka?
A.
B.
C.
D.

E.
F.

Prisotnost vlage v bateriji,
Poceni baterijski vloţek,
Vodniki v bateriji so dolgi in zviti v kolobar,
Ţarnica z visoko močjo svetilnosti,
Ţarnica z optimalno nazivno napetostjo,
Nizka temperatura,

ker

X

1. je nazivna napetost dokaj nizka.
2. daljši kot je vodnik, večje so izgube
električne moči.
3. bo porabila več električne energije,
4. ohišje baterije ni izdelano kvalitetno.
5. kemijska reakcija na sponkah poteka
počasneje.
6. Ni kvalitetne znamke (DURACELL).

3.9 Slika prikazuje mehanizem prestavnega razmerja tipičnega kolesa. V
katero smer se bo pomaknila zobata veriga na zobniku B, ko bomo želeli
prestaviti v najvišjo prestavo iz dane pozicije 1.
A. Od manjšega zobnika proti večjemu,
B. Ostala bo na mestu, kot prikazuje slika,
C. Spreminjanje zobate verige na zobniku B
ne vpliva na teţavnost,
ker
1.
e teţavnost odvisna le od spreminjanja
zobate verige na zobniku A.
2. pride do spremembe prestavnega
razmerja.
3. vedno prevladuje tisti zobnik, ki ima večji
premer.
4. je na danem mestu ustrezno prestavno
razmerje, kadar ţelimo imeti največjo
teţavnost.

XI

